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Št.: 4263 - 02/2016 
Datum: 13. 12. 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na podlagi 4. člena Pravilnika o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št. 002-18/14 z dne 23. 
10. 2014) 

 
objavljam 

 
 

R A Z P I S 
 

ZA PODELITEV NAZIVA »ČASTNI DOKTOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM«  
IN NAZIVA »ČASTNI SENATOR UNIVERZE NA PRIMORSKEM« ZA LETO 2016 

 
 

I. Naziv »častni doktor Univerze na Primorskem« prejme posameznik za izjemne dosežke 
na področju znanosti in umetnosti, ali za izjemne prispevke na področju krepitve 
medčloveških odnosov. 

 
Priznanje se lahko podeli največ enemu posamezniku letno. 

 
Predlagatelja kandidatov sta lahko: članica Univerze, rektor Univerze. 

 
Vsak upravičeni predlagatelj kandidata za priznanje lahko predlaga največ enega kandidata. 

 
Predlagatelj kandidata mora v roku 15 dni, od zaključka razpisa iz 4. člena Pravilnika o priznanjih in 
nagradah Univerze na Primorskem na poziv Komisije za priznanja in nagrade UP za leto 2016, 
kandidata javno predstaviti. Predlog mora pridobiti podporo vsaj polovice članic Univerze.  

 
 
 

II. Naziv »častni senator Univerze na Primorskem« prejme posameznik za pomemben 
prispevek k razvoju Univerze, ali krepitvi ugleda Univerze, ali izboljšanju materialnih 
možnosti Univerze.  

 
Priznanje se lahko podeli največ enemu posamezniku letno za dosežke, ki so v preteklosti pomembno 
prispevali k uveljavitvi in razvoju Univerze. Naziv »častni senator Univerze na Primorskem« je časten in 
ima protokolaren pomen v življenju Univerze. 
 
Priznanje »častni senator Univerze na Primorskem« se podeljuje posameznikom iz javnega življenja ali 
gospodarstva in ne more biti podeljen osebam, zaposlenim na Univerzi na Primorskem. 
 
Predlagatelji kandidatov so lahko: članica Univerze, rektor Univerze, tretjina članov Senata Univerze, 
tretjina članov Upravnega odbora Univerze ali tretjina članov Sveta zaupnikov Univerze. 
 
Vsak upravičeni predlagatelj kandidata za priznanje lahko predlaga največ enega kandidata. 
 
Predlagatelj kandidata mora v roku 15 dni od zaključka razpisa iz 4. člena Pravilnika o priznanjih in 
nagradah Univerze na Primorskem na poziv Komisije za priznanja in nagrade UP za leto 2016 kandidata 
javno predstaviti. Predlog za podelitev priznanja mora pridobiti podporo vsaj polovice članic Univerze. 
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III. Rok oddaje predlogov kandidatov za naziv 

 
Rok za oddajo predlogov kandidatov za naziv »častni doktor Univerze na Primorskem« in za naziv 
»častni senator Univerze na Primorskem je petek, 13. januar 2017 do 14. ure. 

IV. Način oddaje predlogov kandidatov 

 

Predlagatelji kandidatov za naziv »častni doktor Univerze na Primorskem« in naziv »častni senator 
Univerze na Primorskem« pošljejo predlog v pisni in elektronski obliki (na nosilcu USB ali 
CD/DVD) z naslednjimi izpolnjenimi obrazci in zahtevanimi prilogami: 

- PRIZNANJA-UP/obrazec1 in 

- PRIZNANJA-UP/obrazec2 (slednjega za posameznega predlaganega člana strokovne komisije).  

 

Predlogi se pošljejo v zaprti ovojnici z oznako »Razpis za podelitev naziva častni doktor in častni 
senator Univerze na Primorskem 2016« s pripisom naziva oz. imena predlagatelja na naslov: 
Univerza na Primorskem, Komisija za priznanja in nagrade UP, Titov trg 4, 6000 Koper, kot sledi: 

Naziv predlagatelja 

 

»Razpis za podelitev naziva »častni doktor« in  

»častni senator«       Univerza na Primorskem 

Univerze na Primorskem 2016«    Komisija za priznanja in nagrade UP 

        Titov trg 4 

        6000 Koper 

 

 

Upoštevani bodo predlogi, ki bodo v sprejemno pisarno Univerze na Primorskem prispeli 
najkasneje do petka, 13. januarja 2017 do 14.00 ure ne glede na način dostave pošiljke. 

V. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa  

 
Dodatne informacije v zvezi z razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktnih osebah na 
elektronskih naslovih: szrrd@upr.si, manca.drobne@upr.si in stefko.miklavic@upr.si.  

VI. Datum podelitve naziva 

 
O podelitvi naziva bo odločil Senat Univerze na predlog Komisije za priznanja in nagrade Univerze na 
Primorskem za leto 2016. Naziv bo podelil rektor Univerze v Tednu Univerze. 

VII. Priloge 
 

- Pravilnik o priznanjih in nagradah Univerze na Primorskem (št. 002-18/14 z dne 23. 10. 2014),  

- Navodila za predlaganje kandidatov za priznanja in nagrade Univerze na Primorskem ter oblikovanje 
tričlanskih strokovnih komisij, 

- Obrazec PRIZNANJA-UP/obrazec1: Predlog za kandidata za priznanje in nagrado Univerze na 
Primorskem, 

- Obrazec PRIZNANJA-UP/obrazec2: Podatki o predlaganem članu strokovne komisije za pripravo 
menja o utemeljenosti priznanja ali nagrade, 

- Sklep rektorja o objavi razpisa. 

VIII. Objava 
 
Objavljeno na oglasni deski in na spletni strani Univerze na Primorskem v četrtek, 15. decembra 2016.    
   
 

 Prof. dr. Dragan Marušič, l.r.,  
       rektor Univerze na Primorskem 
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