Spoštovani,
Današnji dan je velik praznik posvečen slovenski znanosti. Nocoj izkazujemo čast
kolegicam in kolegom in slavimo njihove izjemne dosežke. Ni slučajno, da nagrade
in priznanja nosijo imeni Žige Zoisa, slovenskega razsvetljenca, mineraloga,
podjetnika in mecena ter Janeza Puha, slovenskega izumitelja, mehanika in začetnika
obdobja motorizacije.
Nagrajenke/ci so lahko navdih celotni družbi. S svojo zagnanostjo in vztrajnostjo so
premaknili meje, odstrli nove mejnike znanja in dosegli preboje, ki so po pomenu in
odmevnosti primerljivi s tistimi v svetu. Upravičeno smo lahko ponosni nanje.
Izjemni dosežki nocojšnjih nagrajenk/cev so rezultat sodelovanja več sfer družbe od
raziskovalcev samih, njihovih sodelavcev in institucij, kjer udejanjajo svoje načrte, pa
do državne administracije in gospodarstva. Le-to sožitje prispeva k uspešnosti.
Posebej bi izpostavil podporo družinskih članov. Biti raziskovalec je način življena.
Ta življenska odločitev močno vplete tudi ožje družinske člane. Naj bodo nocoj
podeljene nagrade in priznanja namenjeni tudi njim.
Dovolite, da podam kratko poročilo o delu Odbora Republike Slovenije za
podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti.
Odbor se je letos sestal 3. februarja na dopisni seji, na kateri je potrdil razpisno
dokumentacijo letošnjega Javnega razpisa za prijavo kandidatur za Zoisovo nagrado,
Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador
znanosti Republike, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS in na spletni strani
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Rok za oddajo vlog za Zoisovo
nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje
ambasador znanosti Republike Slovenije v letu 2020 je bil zaradi razmer povezanih z
epidemijo COVID-19 s 5. maja prestavljen na 9. junij 2020.
Odpiranje letošnjih kandidatur za nagrade in priznanja je bilo 16. junija 2020. Na
razpis je prispelo 77 kandidatur za nagrade in priznanja, od teh tri dopolnitve.
Na dveh rednih sejah 14. julija in 9. septembra pa je Odbor obravnaval prejete prijave
za nagrade in priznanja.
Med letos prispelimi vlogami je bilo:
16 kandidatur za Zoisovo nagrado za življenjsko delo
16 kandidatur za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke
25 kandidatur za Zoisovo priznanje
3 kandidature za Puhovo nagrado za življenjsko delo
6 kandidatur za Puhovo nagrado za vrhunske dosežke
2 kandidaturi za Puhovo priznanje
5 kandidatur za ambasadorje znanosti RS.

Pri tem je bilo:
- 9 vlog s področja humanistike in družboslovja
- 18 vlog s področja tehnike,
- 26 vlog s področja naravoslovja in
- 8 vlog s področja ved o živem.
V 73 obravnavanih vlogah so bili vključeni 104 kandidati za nagrade. V prijavah je
bilo, kot vedno doslej, precej manj žensk kot moških: le 24 žensk oz. 23%.
Med obema rednima sejama so se sestale strokovne komisije, ki so obravnavale
prejete vloge po strokovnih področjih in sicer humanistika in družboslovje, vede o
živem, tehnika ter naravoslovje in matematika. Na skupni seji 9. septembra so člani
Odbora soglasno določili letošnje nagrajence. Odbor je odločil, da nocoj podeli 15
nagrad štirim vrhunskim raziskovalkam in 13 raziskovalcem. Spoznali jih boste na
svečanosti.
Vsak od nagrajencev je tudi mentor in učitelj, ki v skrbi za izobraževanje prihodnje
generacije raziskovalcev prispeva k uspešnosti naše države. Odbor izraža željo in
vabi nagrajence naj bodo komunikatorji znanosti: svoje raziskovalno področje naj
približajo mladim zato, da se bodo tudi oni sami lažje odločali za tovrstno strokovno
in življensko pot in sicer tako, da ga predstavijo zadnjim letnikom srednjih šol.
Na koncu v svojem in v imenu celotnega Odbora čestitam nagrajenkam in
nagrajencem, ki so premaknili meje znanja in pustili sledi v svojih strokah in okoljih.
Hvala.
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