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NAVODILO za prijavo na javni razpis za
Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in
Puhovo priznanje v letu 2014
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Izpolnjen prijavni obrazec Obr.: NP-01/2014
Dela, ki so predlagana za nagrado
Strokovno utemeljitev vloge
Bibliografijo kandidata (za zahtevano obdobje)
Biografijo kandidata, če je predlagan za nagrado za življenjsko delo
Zgoščenko z vlogo
Podpisano izjavo o istovetnosti

Pojasnila k prilogam:

Izpolnjen prijavni obrazec Obr.: NP-01/2014
1.) Predlagatelj je fizična ali pravna oseba (15. člen Zakona o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v
znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur.l. RS št. 93/05)).
V primeru, da je prijaviteljev več, je za vsakega dodatnega prijavitelja potrebno dodati in izpolniti poseben
okvirček.
2.) Kandidatka/kandidat oz. kandidati
Zoisovo nagrado lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k
razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo nagrado se podeli
posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij s
sedežem v Sloveniji.
V primeru, da sta kandidata/ki dva/e ali več, je za vsakega/ko potrebno dodati in izpolniti poseben okvirček z
osnovnimi podatki.
Zoisova nagrada za življenjsko delo se lahko podeli raziskovalcu, ki je s svojim raziskovalnim delom bistveno
prispeval k razvoju znanosti. Za to nagrado je lahko predlagan raziskovalec, ki je že dopolnil 65 let starosti.
Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti se
upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred predlaganjem (od vključno leta 2007 do 2013).
Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi dosežki trajno prispeval k
razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo priznanje se podeli
posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali delavci organizacij s
sedežem v Sloveniji. Za Zoisovo priznanje se upoštevajo dela, ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih pred
predlaganjem (od vključno leta 2007 do 2013).
Priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije se podeljuje za pomembne dosežke na področju
raziskovalne dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev, ki delujejo ali so delovali v tujini.
Puhova priznanja se podeljuje za izume, razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju
novosti v gospodarsko prakso.
3.) Področje raziskovalnega dela kandidatke/kandidata oz. kandidatov
Navedite širše področje ali več področij raziskovalnega dela, ki zajemajo dela predložena za nagrado.

4.) Vrsta nagrade
Obkrožite vrsto nagrade, za katero predlagate kandidatko/kandidata oz. kandidate.
Dela, ki so predlagana za nagrado
Če je za nagrado predlagan kandidat za življenjsko delo, del ni potrebno prilagati.
Če je predlagan kandidat za vrhunske oz. pomembne znanstvene dosežke, je treba predložiti samo tista dela
kandidata, objavljena v zadnjih sedmih letih (2007-2013), ki so predmet nagrade. Vlogi morajo biti v originalu ali
kopiji priložena dela, ki so predlagana za nagrado.
Strokovna utemeljitev vloge
V strokovni utemeljitvi za Zoisove nagrade in Zoisova priznanja naj bo izpostavljeno:
- izvirnost dosežkov, ki so pomemben prispevek k znanosti,
- dostopnost znanstvenih del strokovnjakom pri nas in v tujini,
- znanstvena dela se morajo odlikovati vsaj po enem od naslednjih vidikov:
a) da prinašajo nove ideje, pomembne za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na svojem področju pri
nas in v svetu,
b) da prinašajo nove metode,
c) da pomenijo odmeven prispevek k svetovni zakladnici znanja,
d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih in drugih dejavnostih,
e) da so pomembno obogatila kulturo.
V strokovni utemeljitvi za ambasadorja oziroma ambasadorko znanosti Republike Slovenije naj bo
izpostavljeno:
- izkazano znanstveno delovanje v tujini,
- izkazan prispevek pri prenosu izvirnih znanstvenih dosežkov v Slovenijo,
- podeljena ugledna tuja priznanja,
- izdane knjige s široko odmevnostjo v tujini,
- odmevne raziskave,
- odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih,
- aktivno članstvo v uglednih znanstvenih in strokovnih združenjih.
V strokovni utemeljitvi za Puhova priznanja naj bo izpostavljeno:
- izstopanje dosežkov po tehniški odličnosti,
- povečanje konkurenčnosti in dodane vrednosti proizvodov zaradi dosežkov,
- odpiranje novih trgov,
- odpiranje novih delovnih mest in gospodarskih družb.
Strokovno utemeljitev pripravita in podpišeta dva strokovnjaka s področja, na katerega sodi predlagano delo za
nagrado oz. priznanje.
Bibliografija kandidata
Zajema vsa objavljena znanstvena dela kandidata v zadnjih sedmih letih, od vključno leta 2007 do leta 2013
(dodati mednarodni indeks citiranosti, če je možno).
Biografija kandidata, če je predlagan za nagrado za življenjsko delo
Priložite jo samo predlogu za Zoisovo nagrado za življenjsko delo.
Zgoščenka z vlogo
Vlogi v pisni obliki v dveh izvodih se priloži tudi vloga na nosilcu elektronskega zapisa (CD, DVD), ki vsebuje vse
sestavine kot vloga v pisni obliki, razen del, ki so predlagana za nagrado.
Podpisana izjava o istovetnosti
Vlogi v pisni obliki mora biti priložena pisna izjava (izjava o istovetnosti), da je vloga na nosilcu elektronskega
zapisa (CD, DVD) popolnoma enaka kot pisna vloga.

