
Priloga k Razpisu za podelitev naziva častni doktor in častni senator Univerze na Primorskem za leto 2016 

   

Na podlagi 3. odstavka 3. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št. 002-
18/14 z dne 23. 10. 2014) je Komisija za priznanja in nagrade Univerze na Primorskem za leto 2016 na 
konstitutivni seji (24. 10. 2016) in  na 1. dopisni seji (13.12.2016 do 15. 12.2016) sprejela naslednja 
 
 

NAVODILA ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA PRIZNANJA IN NAGRADE UNIVERZE NA 
PRIMORSKEM IN OBLIKOVANJE TRIČLANSKIH STROKOVNIH KOMISIJ  

 
V navodilu uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni za 
moške in ženske. 
 
1. POSTOPEK ZA PODELITEV PRIZNANJ IN NAGRAD UNIVERZE NA PRIMORSKEM 
 
Postopek za podelitev priznanj in nagrad Univerze na Primorskem se začne z objavo sklepa o razpisu, ki 
ga sprejme rektor na podlagi predloga Komisije za priznanja in nagrade UP. 
 
2. VSEBINA PREDLOGA 
 
Predlogi za kandidate za priznanja in nagrade morajo vsebovati vse podatke, dokumente in priloge, ki so 
opredeljeni v Pravilniku o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št. 002-18/14 z dne 23. 10. 
2014, v nadaljevanju: pravilnik) ter obrazce, določene s temi navodili.  
 
V nadaljevanju so posebej opredeljeni trije elementi vloge: 
 
(1) PREDLOG ZA KANDIDATA ZA PRIZNANJE ALI NAGRADO UNIVERZE NA PRIMORSKEM z navedbo 

osnovnih podatkov o predlogu in prilogah (obrazec PRIZNANJA-UP/obrazec1).  
 
(2) UTEMELJITEV PREDLOGA z natančno utemeljitvijo, za katere dosežke je kandidat za določeno 

priznanje ali nagrado predlagan, s podpisom predlagatelja kandidata. 
 
(3) PODATKI O PREDLAGANEM ČLANU STROKOVNE KOMISIJE ZA PRIPRAVO STROKOVNEGA 

MNENJA O UTEMELJENOSTI PRIZNANJA z navedbo podatkov o predlaganih članih strokovne 
komisije (obrazec PRIZNANJA-UP/obrazec2) za priznanja iz točk 1. do 5. iz 2. člena pravilnika, ki ga 
podpišejo predlagani člani strokovne komisije. Pri oblikovanju predloga članov strokovnih komisij se 
upošteva, da: 

 
 se predlaga tri člane za sestavo tričlanske strokovne komisije, od katerih sta dva (2) zunanja 

strokovnjaka in eden (1) z Univerze na Primorskem. Pri tem predlagani član strokovne komisije ne 
sme biti sam predlagatelj in ne sme biti v sorodstvenem razmerju s kandidatom za priznanje; 

 
 predlagani člani strokovne komisije imajo znanstveni oz. akademski naziv, ki je enak ali višji od naziva 

kandidata za priznanje ter so strokovnjaki s področja dela kandidata; 
 
 predlagatelj predlagane člane za sestavo tričlanske komisije predhodno obvesti o sodelovanju pri 

pripravi strokovnega mnenja o utemeljenosti priznanja in pridobi njihovo pisno soglasje (podpisani 
obrazec PRIZNANJA-UP/obrazec2); 

 
 v primeru, da so predlagani v strokovno komisijo tuji recenzenti, mora predlagatelj poskrbeti za 

ustrezne prevode dokumentacije. 
 

 
3. JAVNA PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA NAZIV »ČASTNI DOKTOR« IN ČASTNI SENATOR« 

 
Predlagatelj kandidata mora v skladu z 10. in 13. členom pravilnika na poziv Komisije za priznanja in 
nagrade kandidata javno predstaviti na seji Komisije. Na sejo so vabljeni tudi predstavniki članic Univerze.  
 
Predlog mora pridobiti podporo vsaj polovice članic Univerze. Sklepi senatov oziroma znanstvenih svetov 
članic Univerze o podpori predloga morajo biti posredovani Komisiji za priznanja in nagrade v roku, ki ga 
s sklepom o pozivu po javni predstavitvi določi Komisija za priznanja in nagrade. 
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4. STROKOVNO MNENJE O UTEMELJNOSTI PRIZNANJA, KI GA PRIPRAVIJO ČLANI TRIČLANSKE 

STROKOVNE KOMISIJE NA POZIV KOMISIJE ZA NAGRADE IN PRIZNANJA 
 
Vsak član tričlanske strokovne komisije pripravi ločeno strokovno mnenje o utemeljenosti kandidature za 
priznanje. 
 
V strokovnem mnenju mora izpostaviti: 
 celovito oceno preteklega kandidatovega dela s posebnim poudarkom na morebitnem dosežku, za 

katerega se kandidata posebej predlaga za priznanje, 
 oceno najpomembnejših kandidatovih del in njihov pomen na razvoj znanosti in umetnosti v domačem 

in mednarodnem merilu, 
 zaključni predlog za podelitev priznanja oz. argumentirano utemeljitev za zavrnitev predloga. 
 

 
5. NAČIN ODDAJE PREDLOGOV 
 
Upravičeni predlagatelji kandidatov pošljejo svoje predloge v pisni obliki Komisiji za priznanja in nagrade 
Univerze na Primorskem na naslov Univerze na Primorskem skladno z navodili v objavi razpisa. Predlogi 
morajo biti posredovani tudi v elektronski obliki. 
 
 
 
 
 

Prof. dr. Štefko Miklavič, l.r. 
Predsednik Komisije za priznanja in  

nagrade UP za leto 2016 
 


