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Naziv »častni doktor Univerze na Primorskem« 

 

Senat UP naziv »častni doktor Univerze na Primorskem« za leto 2013 podeli Prof. Sir 
Haroldu Krotu, Nobelovemu nagrajencu za področje kemije, za izjemne dosežke na 
področju znanosti. 

 

Profesor Sir Harold Kroto, član »Royal Society of London« je svetovno znan kemik, ki je 
trenutno zaposlen na Florida State University. Leta 1996 je skupaj z Robertom Curlom in 
Richardom Smalleyem za svoje raziskave na področju kemije prejel Nobelovo nagrado. 
Nobelova nagrada je bila podeljena za odkritje fulerenov, molekul čistega ogljika v obliki 
poliedrov. Najbolj znan med njimi je buckminsterfullerene, ki sestoji iz 60 atomov ogljika 
razporejenih v ogliščih arhimedskega telesa, prisekanega ikozaedra. 

 

 

 

Njegova znanstvena odkritja so pomenila pravo revolucijo na področju kemije, fizike, materialov, 
nanotehnologije, neposredni vpliv pa pustila tudi v biologiji, medicini in matematiki. 
Raziskovanje na področju matematične kemije profesorja Sir Harolda Krota povezuje tudi z 
raziskovalci Univerze na Primorskem, prek uporabe matematičnih metod, predvsem teorije 
grafov v kemiji. V letu 2012 je na Univerzi potekala mednarodna znanstvena konferenca 
»Computers in Scientific Discovery 6 - CSD 6«, kjer je Sir Harold Kroto nastopil z izjemnim 
plenarnim predavanjem »Science, Lost in translation?«.  

Je tudi vnet zagovornik znanosti in jo promovira po vsem svetu med mladimi. 

 

Naziv »zaslužni profesor Univerze na Primorskem« 

 
Senat UP za izjemne dosežke pri razvoju znanstvene stroke, za predano pedagoško in 
mentorsko dejavnost ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti Univerze, 
podeli redni profesorici Luciji Čok. 
 
Prof. dr. Lucija Čok je s svojim delom na področju šolstva, raziskovanja in poučevanja v 
slovenskem in mednarodnem prostoru pustila neizbrisljiv pečat. Kot prva direktorica Znanstveno 
raziskovalnega središča Koper je gradila znanstvene osnove za nastanek Univerze na 
Primorskem, med leti 2000 in 2002 pa je opravljala funkcijo ministrice za  šolstvo, znanost in 
šport Republike Slovenije. Leta 2003 je kot prva ženska rektorica v Sloveniji prevzela vodenje 
Univerze na Primorskem. Je znanstvena svetnica in redna profesorica za področje večjezičnosti 
in medkulturnosti, njeno raziskovalno in pedagoško delo pa se dotika področij jezikoslovja, 
modelov dvojezičnega izobraževanja in ohranjanja jezikovne raznolikosti. Prof. Lucija Čok je 
mednarodno uveljavljena specialistka na področju didaktike tujih jezikov, njena bibliografija 
obsega več kot 360 zapisov. Za svoje bogato raziskovalno in pedagoško delo je dobila več 
mednarodnih in nacionalnih nagrad. 
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Senat UP za izjemne dosežke pri razvoju znanstvene stroke, za predano pedagoško in 
mentorsko dejavnost ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti Univerze, 
podeli rednemu profesorju Cenetu Bavcu. 
 
Prof. dr. Cene Bavec je svojo profesionalno pot začel kot sistemski inženir v podjetju IBM, 
nadaljeval pa jo je v slovenski državni upravi in jo zaznamoval z razvojem informacijske družbe 
in izgradnje informacijskih sistemov. Leta 2006 je dobil nagrado za življenjsko delo Evropskega 
foruma o inovacijski družbi. V letu 2001 je aktivno sodeloval pri ustanovitvi Univerze na 
Primorskem, kjer je kasneje med leti 2001-2002 opravljal funkcijo dekana takratne Visoke šole 
za management Koper. Njegovo znanstveno in pedagoško delo je izrazito interdisciplinarno in 
pokriva področja managementa, teorije organizacij in managementa informacijskih tehnologij. 
Poleg raziskovalnega in pedagoškega dela na Univerzi na Primorskem je poučeval in raziskoval 
tudi na Univerzi v Ljubljani in na univerzah v tujini. Prof. dr. Cene Bavec je s svojimi vrhunskimi 
dosežki še posebej zaznamoval povezovanje univerzitetnega prostora z gospodarstvom. 
Njegova bibliografija obsega več kot 330 zapisov.  
 
 
Priznanje »Svečana listina«  
 
Senat UP priznanje »Svečana listina mlademu visokošolskemu učitelju oz. sodelavcu ali 
znanstvenemu delavcu oz. raziskovalnemu sodelavcu UP« za posebno prodornost in 
odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega dela, podeli doc. dr. 
Marku Orlu. 
 
Doc. dr. Marko Orel je leta 2009 doktoriral na Univerzi v Ljubljani s področja matematike in se je 
kolektivu Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije UP pridružil leta 
2010, kjer se je takoj aktivno vključil v njen razvoj. Trenutno opravlja funkcijo prodekana za 
znanstveno-raziskovalno in razvojno delo UP FAMNIT, poleg tega pa je član Upravnega odbora 
UP in predsednik ter član drugih pomembnih organov na fakulteti in na Inštitutu Andrej Marušič. 
Poleg vestnega in kakovostnega opravljanja pedagoških obveznosti ga zaznamuje velika 
priljubljenost med študenti, odlikuje pa ga tudi izjemna raziskovalna aktivnost, predvsem v 
sodelovanju z ruskimi raziskovalci. Njegov opus trenutno obsega sedem znanstvenih člankov v 
revijah, ki jih indeksira SCI. Njegovo področje raziskav leži na preseku med teorijo grafov in 
teorijo ohranjevalcev, rezultate svojih raziskav pa aktivno predstavlja na mednarodnih 
znanstvenih konferencah.  
 
Senat UP priznanje »Svečana listina mlademu visokošolskemu učitelju oz. sodelavcu ali 
znanstvenemu delavcu oz. raziskovalnemu sodelavcu UP« za posebno prodornost in 
odličnost dosežkov na področju znanstvenega in pedagoškega dela, podeli dr. Mojci 
Kukanja Gabrijelčič. 
 
Dr. Mojca Kukanja Gabrijelčič je od leta 2009 zaposlena na Pedagoški fakulteti Univerze na 
Primorskem in opravlja delo visokošolske učiteljice za področji Pedagogika in Didaktika. 
Doktorat znanosti je leta 2012 pridobila na Univerzi v Ljubljani, Filozofski fakulteti. Njen 
pomemben prispevek na področju vzgoje in izobraževanja je v merskem instrumentu, saj je 
prva v Sloveniji izdelala ocenjevalno lestvico za odkrivanje nadarjenih učencev pri zgodovini. 
Poleg vestnega pedagoškega dela se raziskovalno ukvarja predvsem s področjem razvoja 
didaktike, kjer preučuje zasnovanost učnih načrtov in učnega gradiva za družboslovje. 
Rezultate svojega dela redno predstavlja na domačih in tujih konferencah. 
 
 

Priznanje »Zlata Plaketa Univerze na Primorskem« 
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Senat UP priznanje »Zlata plaketa« za visokošolskega učitelja oz. znanstvenega delavca 
na UP za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega in pedagoškega dela na Univerzi 
ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti Univerze za svoje življenjsko delo na 
Univerzi podeli prof. dr. Antonu Gosarju. 
 
Prof. dr. Anton Gosar je redni profesor za področje družbene in regionalne geografije. Svojo 
akademsko pot na Univerzi na Primorskem je začel leta 2000, bil je prvi redni dekan Fakultete 
za humanistične študije, leta 2012 pa je nastopil funkcijo dekana Fakultete za turistične študije. 
Njegovo kariero pred prihodom na Univerzo na Primorskem zaznamuje mednarodna vpetost na 
tujih univerzah, kjer se je podiplomsko izobraževal: dve leti v Nemčiji, štiri leta v ZDA ter eno 
leto na Novi Zelandiji, njegov opus pa zaznamuje več kot 40 gostovanj na tujih univerzah. 
Raziskovalno deluje na strokovnem področju geografije turizma in rekreacije, politične 
geografije, demogeografije in socialne geografije. Njegova bibliografija obsega več kot 500 
zapisov. Za uveljavljanje slovenske znanosti v tujini mu je bil leta 2005 podeljen naziv 
Ambasadorja znanosti. Za svoje delo je prejel številna odlikovanja stroke, je ugledni član 
različnih mednarodnih strokovnih in znanstvenih združenj. Njegovo mednarodno pedagoško 
delo je pripomoglo k vzpostavljanju in utrjevanju znanstveno-raziskovalnih stikov z nemškimi 
geografi in prenosu t. i. »nemške socialnogeografske šole« v slovenski prostor. 

 
Senat UP priznanje »Zlata plaketa« za visokošolskega učitelja oz. znanstvenega delavca 
na UP za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega in pedagoškega dela na Univerzi 
ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti Univerze za svoje življenjsko delo na 
Univerzi podeli prof. Diegu De Leu, DSc. 
 
Prof. Diego De Leo, DSc je svetovno priznani strokovnjak s področja samomorilnega vedenja, ki 
izkazuje izjemne znanstveno-raziskovalne dosežke in v naš prostor prinaša inovativne pristope 
k preučevanju fenomena samomora, ki predstavlja enega od najpomembnejših 
javnozdravstvenih problemov v Sloveniji. Njegova akademska pot na Univerzi na Primorskem 
se je začela leta 2008, ko se je odločil, da v slovenskem prostoru nadaljuje delo in uresničuje 
začrtane ideje  svojega pokojnega kolega in prijatelja dr. Andreja Marušiča. Znotraj Univerze je 
ustanovil Slovenski center za raziskovanje samomora, s svojimi referencami za UP pridobil več 
nacionalnih in mednarodnih projektov, med drugim je tudi vodja študijskega programa 
Biopsihologija na UP FAMNIT. Prof. De Leo je prejemnik številnih in prestižnih mednarodnih 
nagrad in priznanj, pred kratkim je prejel plemiški naziv za zasluge na področju psihiatrije, ki mu 
ga je podelila kraljica Elizabeta II. Je avtor več kot 290 izvirnih in preglednih znanstvenih 
člankov, njegov indeks H znanstvene uspešnosti v Scopusu pa znaša 33.    
 
Senat UP priznanje »Zlata plaketa« za visokošolskega učitelja oz. znanstvenega delavca 
na UP za posebej velik doprinos k razvoju znanstvenega in pedagoškega dela na Univerzi 
ter za prispevek h krepitvi ugleda in prepoznavnosti Univerze za svoje življenjsko delo na 
Univerzi podeli doc. dr. Sonji Starc. 
 
Doc. dr. Sonja Starc, zaposlena na Pedagoški fakulteti in Fakulteti za humanistične štuudije, kot 
docentka za slovenski jezik, svoje dolgoletno akademsko delo posveča raziskovanju in 
poučevanju slovenskega jezika ter pri tem predano in argumentirano ohranja skrb za razvoj 
slovenskega jezika na vseh področjih posameznikovega in družbenega delovanja. Na Univerzi 
na Primorskem, kjer je začela svoje delo že leta 2001, je skupaj s kolegi začela razvijati v 
slovenskem prostoru nov predmet besediloslovje, ki je v jezikoslovju pomenil pomembno 
novost. Njeno delo zaznamuje tudi sodelovanje s tržaškimi kolegi v projektih za učenje 
slovenščine kot materinščine in uvajanje slovenskega jezika kot tujega jezika v italijanskih 
osnovnih šolah. Je članica uglednih domačih in tujih združenj, svoje znanstvene in strokovne 
dosežke na področju vedenja o novih teoretičnih obravnavah besedil pa redno predstavlja na 
domačih in tujih znanstvenih konferencah. 
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Nagrada za znanstveno odličnost Univerze na Primorskem za leto 2013 

 
 
Senat UP za objavo člankov v SCI, SSCI in A&HCI nagrado za znanstveno odličnost za 
leto 2013 za področje naravoslovja podeli izr. prof. dr. Ajdi Fošner.  

 

Izr. prof. dr. Ajda Fošner je leta 2005 doktorirala s področja matematike, od leta 2006 pa je 
zaposlena na Fakulteti za management Univerze na Primorskem, kjer je bila izvoljena v naziv 
izredne profesorice. Plodno in visoko kakovostno znanstveno raziskovalno delo dr. Ajde Fošner 
izkazujejo številne objave izvirnih znanstvenih člankov v najprestižnejših znanstvenih revijah. V 
letu 2013 je objavila 14 izvirnih znanstvenih člankov v matematičnih revijah z visokim indeksom 
vpliva, v zadnjih 10 letih pa izkazuje 70 čistih citatov. Ukvarja se s področjem ohranjevalcev ter 
uspešno deluje tudi na področju teorije kolobarjev in algeber. Izsledki njenih raziskav segajo na 
področje družboslovja, fizike in kvantne mehanike. Za svoje strokovno delo je bila večkrat 
nagrajena.  

 
Senat UP za objavo člankov v SCI, SSCI in A&HCI nagrado za znanstveno odličnost za 
leto 2013 za področje družboslovja podeli asistentki Viti Poštuvan. 
 
Asistentka in psihologinja Vita Poštuvan je svojo znanstveno odličnost v preteklem letu 
dokazala z velikim številom objav izvirnih znanstvenih člankov (osem), ki jih je v soavtorstvu s 
kolegi, večinoma iz tujine, objavila na področju preučevanja in preprečevanja samomorilnega 
vedenja. Od leta 2011 je namestnica vodje Slovenskega centra za raziskovanje samomora pri 
Inštitutu Andrej Marušič, uspešno koordinira temeljne, intervencijsko-raziskovalne projekte in 
druge aktivnosti promocije zdravja in preprečevanja samomora. Njeno raziskovanje je v 
slovenskem prostoru izjemnega pomena, saj omogoča napredek na področju preprečevanja 
samomora. Njena bibliografija v zadnjih petih letih obsega več kot 70 zapisov, od tega 14 
izvirnih znanstvenih člankov, izkazuje pa 88 čistih citatov. Poudariti velja, da je prva dobitnica 
nagrade za znanstveno odličnost na Univerzi na Primorskem, ki jo je prejela še pred zagovorom 
doktorata, ki ga sicer pripravlja na Univerzi v Ljubljani s področja psihologije.  
 
Nagrada za pedagoško odličnost Univerze na Primorskem za študijsko leto 2012/2013 

 

Senat UP nagrado za pedagoško odličnost za visokošolskega učitelja Univerze na 
Primorskem za študijsko leto 2012/2013 podeli prof. dr. Štefanu Bojnecu. 
 
Prof. dr. Štefan Bojnec, redni profesor za področje ekonomije, je od leta 2004 zaposlen na 
Univerzi na Primorskem, Fakulteti za management. Trenutno je predstojnik katedre za 
ekonomske vede in nosilec predmetov Ekonomika podjetja, Filozofija in epistemiologija 
raziskovanja ter Izbrane teme iz ekonomije. Svoje študente, ki jih vključuje v raziskovalno delo 
in spodbuja k objavljanju člankov, seznanja z najnovejšimi izsledki svojega raziskovanja. Na 
fakulteti za managament je vključen v pripravo študijskih programov na vseh stopnjah 
bolonjskega študija. Bil je mentor več študentom pri izdelavi diplomskega, magistrskega in 
doktorskega dela, ter mladim raziskovalcem, osem od njih je bilo za svoja dela tudi nagrajenih. 
Je vodja številnih znanstveno-raziskovalnih nacionalnih in mednarodnih projektov ter vabljeni 
predavatelj in raziskovalec na univerzah po Evropi in drugod po svetu. Prof. dr. Štefan Bojnec je 
med drugim dobitnik državnega Zoisovega priznanja  za pomembne dosežke na področju 
ekonomije v letu 2008. Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po 
metodologiji ARRS za zadnjih 5 let ga glede na kazalce raziskovalne uspešnosti uvršča na prvo 
mesto desetih najuspešnejših raziskovalcev na področju ekonomije v Sloveniji. 
 
Senat UP nagrado za pedagoško odličnost za visokošolskega učitelja Univerze na 
Primorskem za študijsko leto 2012/2013 podeli prof. dr. Jurki Lepičnik Vodopivec. 
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Prof. dr. Jurka Lepičnik Vodopivec je redna profesorica za področje pedagogike in nosilka ter 
izvajalka več predmetov na vseh stopnjah študija na Pedagoški fakulteti Univerze na 
Primorskem. Opus njenega pedagoškega dela je izjemno bogat in širok ter sega tudi čez meje 
Slovenije, zlasti na Hrvaško, Srbijo, Madžarsko in Češko. V predavanja vključuje nova 
spoznanja, ki jih empirično preverja v svojem raziskovalnem delu in v neposredni praksi s 
področij zgodnjega učenja in poučevanja, pedagoške komunikacije in profesionalnega razvoja 
strokovnih delavcev. V svoji pedagoški praksi je bila mentorica več kot 300 diplomantom 
Pedagoške in filozofske fakultete. Je avtorica številnih učbenikov in drugih gradiv za študente, 
učitelje, vzgojitelje in otroke, njena dela so v slovenskem prostoru prepoznana in se uporabljajo 
v večini vrtcev po Sloveniji.  
 
Senat UP nagrado za pedagoško odličnost za visokošolskega sodelavca Univerze na 
Primorskem« za študijsko leto 2012/2013 podeli asistentu Tinetu Šukljanu. 
 
Tine Šukljan je kot asistent zaposlen na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske 
tehnologije, kjer sodeluje pri izvajanju laboratorijskih vaj na študijskem programu Računalništvo 
in informatika. Diplomiral je s področja računalništva, trenutno pa je študent doktorskega študija 
na UP FAMNIT, kjer se ukvarja s podatkovnimi strukturami za obdelavo velikega števila 
podatkov. Poleg poučevanja, študija in raziskovanja vsako leto sodeluje in vodi delavnice za 
študente na različnih tekmovanjih. S svojim pedagoškim delom ter vključevanjem v 
najrazličnejše aktivnosti pomembno prispeva k dvigu pedagoške odličnosti Univerze.   
 
Nagrada »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem 

 
 
Senat UP nagrado »Srečko Kosovel« za študente Univerze na Primorskem podeli  
 
dr. Sergeju Gričarju za izredne dosežke pri pripravi doktorske naloge, 
 
Dr. Sergej Gričar je doktorsko disertacijo z naslovom »Analiza dinamike cen v gostinstvu« 
zagovarjal februarja 2013 pod mentorstvom prof. dr. Štefana Bojneca. Doktorska disertacija je 
pripravljena na podlagi statistične in ekonometrične znanstvene analize podatkov zbranih iz 
časovnih vrst, raziskava vključuje analizo makroekonomskih dejavnikov in storitvenega 
gospodarstva (gostinstva in turizma v Sloveniji). Njegov prispevek rezultatov k znanosti in stroki 
sega tudi na področje ekonomske politike in upravljanja poslovodnih informacij. Podobna 
raziskava v Sloveniji do sedaj še ni bila izvedena, disertacija pa je predlagana na Emerald 
razpis, ki išče najboljša dela s področja ekonomije in menedžmenta. V času študija je prejel več 
štipendij in se intenzivno usposabljal v tujini (Danska, Švedska) ter bil raziskovalno izredno 
aktiven in uspešen. Trenutno je podoktorski študent na Univerzi v Črni Gori. 
 
mag. Klari Dodić Pegan za izredne dosežke pri pripravi magisterija znanosti 
 
mag. Klara Dodić Pegan je naziv magistre znanosti pridobila z zagovorom naloge »Poročanje o 
intelektualnem premoženju univerze: študija primera«. Naloga, ki jo je opravila pod 
mentorstvom izr. prof. dr. Franka Milosta na Fakulteti za management,  obravnava problematiko 
merjenja intelektualnega premoženja in poročanja o njem na Univerzi na Primorskem. Njeno 
delo v visokošolskem prostoru predstavlja prvi tovrstni poskus k poglobljenemu razumevanju 
intelektualnega premoženja za univerzo in dvigu ozaveščenosti poglavitnih akterjev 
univerzitetnega razvoja o pomenu intelektualnega premoženja za organizacijo. Njeno delo lahko 
razumemo kot osnovo za izdelavo sektorsko specifičnega modela poročila o intelektualnem 
premoženju na univerzah.  
 
 
Aleksandru Pavloviću za izredne dosežke pri pripravi magistrske naloge 
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Aleksandar Pavlović je magistrsko nalogo z naslovom »Razvoj prototipa e-vloge za sprejem na 
negovalni oddelek v Sloveniji« izdelal pod mentorstvom doc. dr. Boštjana Žvanuta na Fakulteti 
za vede o zdravju. S svojo raziskavo je posegel na relativno slabo raziskano in razvito področje 
v Sloveniji, t. j. področje informatizacije v zdravstveni negi. Njegovo delo presega nivo podobnih 
nalog in pomeni pomemben prispevek k stroki in nenazadnje tudi znanosti. Osrednji rezultat 
njegove naloge je predlog poenotenja postopka sprejema na negovalne oddelke različnih 
bolnišnic v Sloveniji.  
 
  
Lari Bobič za izredne dosežke pri pripravi diplomskega dela. 
 
Lara Bobič je na Pedagoški fakulteti diplomirala z delom »Vloga klavirja pri pevski dejavnosti v 
osnovni šoli« pod mentorstvom doc. dr. Ivana Lešnika. V diplomskem delu je izpostavljen velik 
pomen pevski dejavnosti za otrokov glasbeni in celostni razvoj. Njena izjemnost je v poustvaritvi 
predstavljenih glasbenih del slovenskih skladateljev na visokem glasbenem in estetskem nivoju. 
Umetniško poustvarjalno, tako po obsegu kot kvaliteti, naloga presega raven študijskih 
dosežkov na univerzitetnem študijskem programu.  
 
»Priznanje Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem« 
 
 
Senat UP »Priznanje Univerze na Primorskem za študente Univerze na Primorskem« za 
nadpovprečne dosežke in prispevek k uveljavitvi Univerze na Primorskem, za delo v 
študentskih organizacijah in pri promociji UP, Fakultete za matematiko, naravoslovje in 
informacijske tehnologije podeli Olgi Kaliada. 
 
Olga Kaliada je študij na Univerzi na Primorskem z vpisom na študijski program Matematika 
začela leta 2008 ter se takoj aktivno vključila v obštudijske dejavnosti, sprva na fakulteti kmalu 
zatem pa tudi na univerzitetni ravni. S svojimi promocijskimi aktivnostmi (organizacijami 
različnih dogodkov, poletnih šol, delavnic za študente in dijake), ki jih je za fakulteto izvajala 
tako doma kot v tujini, je bistveno pripomogla k povečanju števila študentov na UP FAMNIT. Kot 
predsednica študentskega sveta fakultete in študentskega sveta UP je bila članica večine 
pomembnejših organov, tako na fakultetni, univerzitetni kot tudi državni ravni.  S svojim 
delovanjem na področju obštudijskih dejavnost je v zadnjih petih letih močno prispevala k 
prepoznavnosti Univerze na Primorskem in njeni internacionalizaciji. 


