To prečiščeno besedilo Pravilnika o priznanjih Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete
obsega:
-

Pravilnik o priznanjih Pedagoške fakultete Koper z dne 28. oktobra 2004;
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Koper z dne
4. februarja 2005;
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Koper z dne
4. novembra 2005;
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Koper z dne
16. maja 2007;
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Koper z
dne 3. oktobra 2008;
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Koper z
dne 6. novembra 2009;
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Koper z
dne 1. aprila 2011 in
Spremembe Pravilnika o priznanjih Univerze na Primorskem, Pedagoške fakultete
z dne 3. novembra 2015.

PRAVILNIK O PRIZNANJIH
PEDAGOŠKE FAKULTETE
(ČISTOPIS)
Splošne določbe
1. člen
Ta pravilnik določa vrste priznanj, njihovo število, pogoje za podelitev, postopek izbora
kandidatov in druga vprašanja povezana s priznanji Pedagoške fakultete (v nadaljevanju:
fakulteta).
2. člen
Fakulteta podeljuje naslednja posebna priznanja:


Naziv »zaslužni visokošolski učitelj Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;



Naziv »častni profesor Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;



»Svečano listino mlademu visokošolskemu učitelju ali visokošolskemu sodelavcu
Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;



»Študentsko nagrado Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«;



»Zlato plaketo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«.

1

3. člen
O podelitvi priznanj fakultete odloča senat fakultete na predlog posebnih komisij.
Komisijo za izbor kandidatov za priznanja iz prve, druge, tretje in pete alinee 2. člena tega
pravilnika sestavlja sedem članov in sicer dva predstavnika vsakega oddelka fakultete in
dekan fakultete, ki je član komisije po funkciji.
Komisijo za izbor kandidatov za priznanja iz četrte alinee 2. člena tega pravilnika sestavlja
pet članom in sicer predstojniki oddelkov fakultete in dva prodekane fakultete, ki nista
predstojnika oddelkov fakultete.
Komisiji iz drugega in tretjega odstavka tega člena imenuje dekan enkrat letno, člani obeh
komisij pa na prvi seji izmed sebe izvolijo predsednika komisije.
4. člen
Dekan fakultete enkrat letno pozove upravičence, da posredujejo predloge kandidatov za
priznanja, ki so opredeljena v tem pravilniku.
Poziv iz prejšnjega odstavka tega člena je lahko skupen za vsa priznanja, lahko pa se izvede
več ločenih pozivov za posamezna ali več priznanj.
Naziv »zaslužni visokošolski učitelj Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«
5. člen
Naziv »zaslužni visokošolski učitelj Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem« prejme:


upokojeni visokošolski učitelj.
6. člen

Naziv iz prejšnjega člena tega pravilnika se lahko podeli enemu posamezniku letno za
pomemben prispevek k razvoju znanstvene ali umetniške panoge in za predano opravljanje
pedagoškega in mentorskega dela.
7. člen
Predloge za podelitev priznanj iz 5. člena tega pravilnika lahko posredujejo komisiji iz
drugega odstavka 3. člena tega pravilnika oddelki oziroma dekan fakultete.
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, navedbo predlagatelja, sklep oddelka, v
primeru, ko predlaga kandidata oddelek, utemeljitev predloga in bibliografijo kandidata.
Predlogi morajo biti posredovani komisiji v roku 10 dni od poziva k predlaganju kandidatov iz
4. člena tega pravilnika.
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8. člen
Komisija pregleda in oceni vse prispele predloge.
Če je komisiji posredovan samo en predlog kandidata, se ga posreduje senatu fakultete v
potrditev, če je zanj glasovala večina vseh članov komisije.
Če je komisiji posredovano več predlogov, se najprej glasuje o vseh predlaganih kandidatih.
Senatu se posreduje v potrditev kandidata, ki doseže najvišje število glasov, mora pa zanj
glasovati večina vseh članov komisije.
Če imata dva ali več kandidatov enako najvišje število glasov se zanju ali za njih glasuje v
drugem krogu. V tem primeru ima vsak član komisije samo en glas. Senatu fakultete se
posreduje predlog kandidata, za katerega je glasovalo najvišje število članov komisije, hkrati
pa mora zanj glasovati večina vseh članov komisije.
V primeru, če se na način iz prejšnjega odstavka ne pride do enega kandidata za priznanje,
se postopek opisan v prejšnjem členu ponovi med kandidatoma z najvišjim številom glasov.

Naziv »častni profesor Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem«
9. člen
Naziv »častni profesor Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem« prejme:


Posameznik za pomemben prispevek k razvoju fakultete oziroma za zasluge pri
reševanju gmotnih in drugih problemov fakultete.
10. člen

Priznanje iz prejšnjega člena tega pravilnika se lahko podeli največ dvema posameznikoma
letno, ki sta s svojim delom:
-

pomembno prispevala k razvoju fakultete,
dosegla vidne dosežke na pedagoškem, znanstvenem in strokovnem področju,
prispevala h krepitvi ugleda ali k izboljšanju materialnih možnosti fakultete.
11. člen

Predloge za podelitev priznanja iz 9. člena lahko posredujejo komisiji iz drugega odstavka 3.
člena tega pravilnika oddelki oziroma dekan fakultete.
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, navedbo predlagatelja, sklep oddelka, v
primeru, ko predlaga kandidata oddelek, utemeljitev predloga in bibliografijo kandidata.
Predlogi morajo biti posredovani komisiji v roku 10 dni od poziva k predlaganju kandidatov iz
4. člena tega pravilnika.
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12. člen
Komisija pregleda in oceni vse prispele predloge.
Če je komisiji posredovan samo en predlog kandidata, se ga posreduje senatu fakultete v
potrditev, če je zanj glasovala večina vseh članov komisije.
Če je komisiji posredovano več predlogov, se najprej glasuje o vseh predlaganih kandidatih.
Senatu se posreduje v potrditev kandidata, ki dosežeta najvišje število glasov, mora pa zanju
glasovati večina glasov vseh članov komisije.
V primeru, če je kandidatov več in se na podlagi postopka iz drugega in tretjega odstavka
tega člena ne pride do enega ali dveh kandidatov, se smiselno uporabi določila četrtega in
petega odstavka 8. člena tega pravilnika.
Svečana listina mlademu visokošolskemu učitelju ali visokošolskemu sodelavcu
Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
13. člen
Svečano listino mlademu visokošolskemu učitelju ali visokošolskemu sodelavcu Univerze na
Primorskem, Pedagoške fakultete prejme:
1. mladi visokošolski učitelj Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem ali
2. visokošolski sodelavec Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem.
Kandidat za priznanje iz prejšnjega odstavka tega člena na dan izdaje poziva iz 4. člena tega
pravilnika ne sme presegati 35 let.
14. člen
Svečano listino iz prejšnjega člena tega pravilnika podeljuje fakulteta za izjemne pedagoške
in raziskovalne dosežke.
Fakulteta podeli največ eno svečano listino letno.
15. člen
Predloge za podelitev priznanja iz 13. člena lahko posredujejo komisiji iz drugega odstavka
3. člena tega pravilnika oddelki oziroma dekan fakultete.
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, navedbo predlagatelja, sklep oddelka, v
primeru, ko predlaga kandidata oddelek, utemeljitev predloga in bibliografijo kandidata.
Predlogi morajo biti posredovani komisiji v roku 10 dni od poziva k predlaganju kandidatov iz
4. člena tega pravilnika.
16. člen
Komisija pregleda in oceni vse prispele predloge.
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Če je komisiji posredovan samo en predlog kandidata, se ga posreduje senatu fakultete v
potrditev, če je zanj glasovala večina vseh članov komisije.
Če je komisiji posredovano več predlogov, se najprej glasuje o vseh predlaganih kandidatih.
Senatu se posreduje v potrditev kandidata, ki doseže najvišje število glasov, mora pa zanj
glasovati večina glasov vseh članov komisije.
Če imata dva ali več kandidatov enako najvišje število glasov se zanju ali za njih glasuje v
drugem krogu. V tem primeru ima vsak član komisije samo en glas. Senatu fakultete se
posreduje predlog kandidata, za katerega je glasovalo najvišje število članov komisije, hkrati
pa mora zanj glasovati večina vseh članov komisije.
V primeru, če se na način iz prejšnjega odstavka ne pride do enega kandidata za priznanje,
se postopek opisan v prejšnjem členu ponovi med kandidatoma z najvišjim številom glasov.
Študentska nagrada Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
17. člen
Študentsko nagrado Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem prejme:


študent za izjemne dosežke pri študiju, raziskovalnem ali umetniškem delu.
18. člen

Nagrado iz 17. člena tega pravilnika prejme najboljši študent za izredne dosežke pri pripravi
zaključnega dela na študijskem programu, ki ga izvaja fakulteta, v preteklem študijskem letu.
Pogoj za prejem nagrade je, da povprečna ocena študija študenta na študijskem programu,
kjer je pripravil zaključno delo, ne sme biti nižja od 8.
Fakulteta lahko podeli na podlagi prejšnjega odstavka tega člena študentom fakultete
praviloma do dve nagradi letno na posamezen študijski program in na lokacijo izvajanja
študijskega programa, na katerem so v določenem letu študenti zaključili študij.
Število nagrad na posameznem študijskem programu iz prejšnjega odstavka tega člena
predlaga komisija iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika. Pri tem upošteva oceno
izrednih dosežkov pri pripravi zaključnih del po študijskih programih, število prejetih
predlogov za nagrade na posamezen študijski program in število študentov, ki so v
študijskem letu zaključili študij na posameznem študijskem programu.
19. člen
Nagrado iz 17. člena lahko prejme tudi študent, ki je s svojim delom izredno prispeval k
razvoju fakultete ali dosegel nadpovprečne rezultate na študijskem ali obštudijskem
področju.
Fakulteta lahko podeli na podlagi prejšnjega odstavka tega člena največ dve nagradi letno
študentom fakultete.
20. člen
Zaključna dela, ki se potegujejo za nagrado fakultete na podlagi 18. člena tega pravilnika,
morajo:
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biti izdelana v skladu z navodili univerze in fakultete, ki urejajo pripravo zaključnih
del;
presegati raven študijskih zahteve posameznega študijskega programa;
biti izraz kandidatove samostojnosti na znanstveno-raziskovalnem oz. umetniškem
področju;
pomeniti (skladno s stopnjo dosežene izobrazbe) sorazmeren prispevek k
obravnavani stroki oz. znanosti;
in biti metodološko ustrezna.
21. člen

Kandidate za nagrado iz 18. člena lahko posredujejo mentorji kandidatov komisiji iz tretjega
odstavka 3. člena tega pravilnika najkasneje v roku 10 dni od poziva iz 4. člena tega
pravilnika.
Podpisan predlog mentorja mora vsebovati:





kandidatovo zaključno delo (2 vezana izvoda),
utemeljitev predloga za nagrado,
potrdilo o opravljenih izpitih in
dve strokovni mnenji visokošolskih učiteljev izvoljenih v naziv na enakem ali
sorodnem področju, s katerega je zaključno delo, o izrednih dosežkih pri pripravi
zaključnega dela.
22. člen

Kandidate za nagrado iz 19. člena tega pravilnika lahko predlaga študentski svet fakultete,
dekan ali senat fakultete v roku 10 dni od poziva iz 4. člena tega pravilnika.
V primeru, če predlagata kandidata dekan ali senat, morata pridobiti o kandidatu mnenje
študentskega sveta fakultete.
23. člen
Komisija iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika ugotovi ali kandidati izpolnjujejo pogoje
za podelitev nagrade iz 18. člena tega pravilnika in ustrezne predloge posreduje senatu
fakultete.
Če se komisija iz prejšnjega odstavka tega člena ne more odločiti o kandidatih za nagrado,
smiselno postopa po določilih 8. člena tega pravilnika.
Pri določanju predloga kandidatov na podlagi 19. člena tega pravilnika pa smiselno postopa
po določilih 12. člena tega pravilnika.
23.a člen
Po enega najboljšega študenta, ki je v preteklem študijskem letu prejel nagrado fakultete za
izredne dosežke pri pripravi diplomskega, magistrskega ali doktorskega dela, se lahko
predlaga za podelitev istovrstnega priznanja, ki ga podeljuje Univerza na Primorskem, v
kolikor izpolnjuje tudi pogoje za podelitev takega priznanja v skladu s pravilnikom, ki ureja
podelitev priznanj Univerze na Primorskem.
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Zlata plaketa Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem
24. člen
Zlato plaketo Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem prejmejo:


fizične in pravne osebe.
25. člen

Plaketo iz prejšnjega člena tega pravilnika prejmejo osebe, ki so s svojimi sredstvi (donacije,
sponzorska sredstva itd.) ali delom pomembno prispevale k materialnemu razvoju fakultete
ali k usposabljanju njenih sodelavcev.
Fakulteta podeli največ eno zlato plaketo letno.
26. člen
Predloge za podelitev priznanja iz 24. člena tega pravilnika posreduje komisiji upravni odbor
oziroma dekan fakultete.
Predlog vsebuje naslednje podatke: ime kandidata, navedbo predlagatelja in utemeljitev
predloga.
Predlogi morajo biti posredovani komisiji v roku 10 dni od poziva k predlaganju kandidatov iz
4. člena tega pravilnika.
27. člen
Komisija iz drugega odstavka 3. člena pregleda ali predlogi izpolnjujejo pogoje.
Če je podan več kot en predlog, se smiselno upošteva postopek izbire naveden v 8. členu
tega pravilnika.
Oblika priznanj
28. člen
Listine priznanj so oblikovane v skladu s celostno grafično podobo fakultete.
Listine vsebujejo podatke o vrsti priznanja, namenu njegove podelitve in prejemniku le-tega
ter druge potrebne podatke, podpiše pa jih dekan.
29. člen
Priznanja fakultete se podeljujejo enkrat letno.
Rokovnik izvedbe postopkov in datum podelitve priznanj se določi ob pozivu iz 4. člena tega
pravilnika.
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Pravilnik o priznanjih Pedagoške fakultete Koper z dne 28. oktobra 2004 vsebuje
naslednjo prehodno in končno določbo:
Prehodna in končna določba
30. člen
Izjemoma se v določenem letu ne podeli določenega priznanja ali se podeli manjše število
priznanj kot je predvideno v tem pravilniku, če ni podanih predlogov ali če podani predlogi ne
izpolnjujejo zahtev.
V primeru, da je določeno leto utemeljeno izkazana potreba za podelitev večjega števila
posameznih priznanj, lahko senat na obrazložen predlog komisije iz drugega ali tretjega
odstavka 3. člena tega pravilnika spremeni število podeljenih priznanj za to leto.
31. člen
Ta pravila začno veljati z dnem sprejema na senatu fakultete.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Koper z dne 16.
maja 2007 vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo:
Prehodna in končna določba
11. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati z dnem, ko jih sprejme senat fakultete.
12. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo na oglasni deski in na spletni strani
fakultete.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Koper z dne 3.
oktobra 2008 vsebujejo naslednji prehodni in končni določbi:
Prehodna in končna določba
7. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati z dnem sprejema na senatu fakultete,
določbe 5. in 6. člena teh sprememb in dopolnitev pa se začnejo uporabljati 1. januarja 2009.
8. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se vključene v čistopis pravilnika objavijo na oglasni
deski in na spletni strani fakultete.
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Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Koper z dne 6.
novembra 2009 vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo:
Prehodna in končna določba
2. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati takoj.
3. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se vključene v čistopis pravilnika objavijo na spletni
strani fakultete.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete Koper z dne 1.
aprila 2011 vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo:
Prehodna in končna določba
9. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati takoj.
10. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se vključene v čistopis pravilnika objavijo na spletni
strani fakultete.

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznanjih Univerze na Primorskem, Pedagoške
fakultete Koper z dne 11. novembra 2013 vsebujejo naslednjo prehodno in končno
določbo:
Prehodna in končna določba
17. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika začnejo veljati takoj, uporabljajo pa se tudi za
študentske nagrade za izredne dosežke pri pripravi zaključnih del za študijsko leto
2012/2013, za katere je bil poziv posredovan pred začetkom veljave teh sprememb in
dopolnitev.
18. člen
Te spremembe in dopolnitve pravilnika se vključene v čistopis pravilnika objavijo na spletni
strani fakultete.
Spremembe Pravilnika o priznanjih Pedagoške fakultete z dne 3. novembra 2015
vsebujejo naslednjo prehodno in končno določbo:
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13. člen
Te spremembe pravilnika začnejo z dnem sprejema na senatu fakultete.
14. člen
Te spremembe pravilnika se vključene v čistopis pravilnika objavijo na spletni strani fakultete.

Koper, 3. november 2015
Dekanja
prof. dr. Mara Cotič
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