
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poročilo: Mesec znanosti 2019 
 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v obdobju 

oktober – december 2019 pripravilo trinajst nacionalnih, 

regionalnih in mednarodnih dogodkov, povezanih s 

predstavitvijo, delom, uspehi in promocijo slovenske 

znanosti, njenih raziskovalk in raziskovalcev, združenih v 

projekt MESEC ZNANOSTI. 

 Osrednji dogodek Meseca znanosti predstavlja podelitev 

Zoisovih nagrad; Zoisove nagrade za življenjsko delo, Zoisove 

nagrade za vrhunske dosežke, Zoisovih priznanj in Puhovih 

priznanj, Puhovih nagrad za vrhunske dosežke in Priznanje 

ambasador znanosti Republike Slovenije, ki veljajo za najvišja 

državna priznanja in nagrade za najodličnejše dosežke 

slovenskih znanstvenikov na področju znanstvenoraziskovalne 

in razvojne dejavnosti. Slavnostna podelitev je potekala v 

mesecu novembru, ki je mesec tako rojstva, kot smrti našega 

velikega slovenskega razsvetljenca, mecena in naravoslovca 

barona Žige Zoisa. Letošnja prejemnika Zoisove nagrade za 

življenjsko delo sta akad. in zasl. prof. dr. Alenka Šelih, katere 

raziskovalno delo obsega kazenskopravno in kriminološko 

znanost in akad. prof. dr. Josip Globevnik, za življenjsko delo 

na področju kompleksne (matematične) analize.  

Trinajstih dogodkov v okviru MESECA ZNANOSTI se je v treh 

mesecih udeležilo preko 1000 deležnikov.  

Skupaj z Javno agencijo RS za spodbujanje podjetništva, 

internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije (SPIRIT) in 

Gospodarsko zbornico Slovenije (GZS) smo v CERNu 

pripravili Dan slovenske industrije.  

V sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor smo pripravili 

informativno delavnico o novem Skladu za inovacije, ki je 

ključni ukrep Evropske unije za podporo inovacijam na 

področju nizkoogljičnih tehnologij, ki se financira iz prodaje 

emisijskih kuponov.  

 



 

Na konferenci Zora Obzorja Evropa  smo skupaj s SBRA  

seznanili raziskovalce, podjetnike, inovatorje in vse druge 

zainteresirane s prihodnjim sedemletnim programom za 

raziskave in inovacije Obzorje Evropa.  

Skupaj z Evropsko komisijo smo na IJS predstavili Strategijo 

izvajanja Obzorja Evropa, tehnične teme, kot so komunikacija 

raziskovalnih projektov, razširjanje in izkoriščanje rezultatov, 

odprt dostop do podatkov in publikacij ter učinkovito 

poročanje.  

Slovenskim raziskovalcem smo skupaj z mrežo ENRICH 

omogočili natančnejši vpogled v področje znanosti in 

tehnologije na Kitajskem, ter jih hkrati seznanili z delovanjem 

mreže ENRICH  v Braziliji in ZDA.  

V Mariboru smo sodelovali na konferenci Odprta znanost 2019, 

ki je bila  namenjena izmenjavi informacij o delovanju in načrtih 

posameznih storitev in projektov, povezanih z raziskovalnimi 

podatki. 

Skupaj z JRC smo v parlamentu pripravi dogodek Znanost 

sreča parlament,  kjer smo odločevalce politik poskusili  

ozavestiti o pomembnosti na znanju temelječega ustvarjanja 

politik. 

Na posvetu Komisije za enake možnosti na področju znanosti 

smo se spraševali, kako ustvariti ustrezne pogoje za 

raziskovalno delo mladih v Sloveniji.  

Na Ljubljanski fakulteti za strojništvo smo priredili srečanje 

predsednika ERC s slovenskimi potencialnimi prijavitelji, kjer je 

predsednik predstavil vizijo financiranja pionirske znanosti in 

način ocenjevanja.  

Za zaključek smo na 4. simpoziju slovenskih raziskovalcev v 

tujini, v sodelovanju z Društvom VTIS, preko tematskih panelov 

prisluhnili slovenskim raziskovalkam in raziskovalcem, ki svojo 

raziskovalno dejavnost opravljajo na izobraževalno-

raziskovalnih ustanovah v tujini. 
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