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Po nekaj mrzlih tednih je pustu glede na 

trenutno vreme očitno uspelo odgnati  

zimo. Toplejše dneve si lahko popestrite 

tudi z branjem februarske številke e-novic.  

 

V 14. številki e-novic vas v rubriki Projekt 

»ZOTKS – mreža za raziskovanje in zna-

nost«, vabimo h koriščenju brezplačnih 

svetovalnih ur za nevladne organizacije, v 

rubriki Aktualno pa si oglejte kaj vse za 

letos pripravlja Dublin, mesto znanosti 

2012.   

 

Med Priložnostmi si lahko preberete o jav-

nem razpisu Javne agencije za raziskovalne 

dejavnosti Republike Slovenije in dveh 

zanimivih fotografskih natečajih, v Napo-

vedniku pa ne spreglejte zanimivih dogod-

kov ob koncu februarja in v mesecu marcu.  

 

Prijetno branje! 

Spoštovani!  
Če menite, da ste naše novice prejeli neupravičeno, se vam opravičujemo in vas prosimo, da nas o tem obvesti-
te na elektronski naslov anja.sorsak@zotks.si. Če e-novic vsebinske mreže za znanost in raziskovanje ne želite 
več prejemati, nam to prosimo sporočite na elektronski naslov anja.sorsak@zotks.si in napišite v rubriko "Zade-
va": ODJAVA E-novic. Sporočilo je poslano v skladu s 109. členom Zakona o elektronskih komunikacijah. 

mailto:anja.sorsak@zotks.si
mailto:anja.sorsak@zotks.si
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Projekt ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost 

 
Brezplačna svetovanja za NVO s področja raziskovanja in 
znanosti – Kako pripraviti projekt s področja raziskovanja in 
znanosti, sposoben črpanja sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije in Evropske unije 

 

 Imate idejo za res dober projekt, a ne 

veste, kako bi pridobili finančna 

sredstva? 

 

 Želite dobiti pregled nad razpisi za 

pridobitev finančnih sredstev, na kate-

re bi lahko prijavili projekte in aktiv-

nosti vaše organizacije? 

 

 Se še nikoli niste srečali s pisanjem 

prijave na razpis za pridobitev finanč-

nih sredstev in želite dobiti osnovne 

informacije, kako naj se vsega sploh 

lotite? 

 

 Poznate izraze logični okvir, SWOT 

analiza, strateški cilji prijavitelja 

ali/in časovnica, vendar vam pri pisa-

nju prijave na razpise nikoli ni povsem 

jasno, kaj paše v posamezno rubriko? 

 

 Za veliko projektov ste že prejeli sred-

stva iz državnega proračuna, sedaj pa 

vas zanimajo tudi mednarodni projek-

ti, za katere lahko prejmete sredstva iz 

Evropske unije, a ne veste kako? 

 

Če ste vsaj na eno od zgornjih vprašanj odgovo-

rili pritrdilno, ste prava oseba za koriščenje 

svetovalnih ur.  

 

V sklopu projekta »ZOTKS – mreža za razisko-

vanje in znanost« izvajamo brezplačna sveto-

vanja za predstavnike nevladnih organizacij 

(NVO) s področja raziskovanja in znanosti. S 

svetovanji, kako pripraviti projekt s področja 

raziskovanja in znanosti, sposoben črpanja 

sredstev iz proračuna Republike Slovenije in  

 

 

Evropske unije, začenjamo februarja 2012. 

Svetovala vam bo Mojca Krisper Figueroa, 

samostojna svetovalka in predavateljica z 

desetletnimi izkušnjami na področju priprave in 

ocenjevanja projektnih predlogov na državnih in 

predvsem mednarodnih razpisih. 

 

Svetovala vam bo lahko v povezavi z naslednji-

mi področji: pregled primernih razpisov za vašo 

organizacijo/projekt; hitra in učinkovita priprava 

osnutka projekta; hitra, učinkovita in uspešna 

priprava logične matrice; vključevanje in sode-

lovanje partnerjev; učinkovit proračun projekta; 

primerni razpisi; ipd.  

 

Prosimo vas, da nam tisti, ki želite rezervirati 

termin za brezplačno svetovanje (od 1. februarja 

2012 dalje), to sporočite na elektronski naslov 

mreza@zotks.si. Ob tem upoštevajte spodnje 

napotke. 

 

1. Navedite tri termine (dan in ura), ki bi vam 

ustrezali, in potrudili se bomo, da vam 

bomo v enem od teh terminov lahko sveto-

vali. 

2. Napišite, kaj konkretno vas zanima, da se 

bo svetovalka lahko čim bolj pripravila na 

svetovanje. Najbolje bo, da pošljete tudi 

kratek opis projekta, za katerega želite pri-

dobiti finančna sredstva. 

3. Navedite poslanstvo in glavno/glavne 

dejavnost/dejavnosti vaše organizacije. ▪ 
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Brezplačna svetovanja o načinu učinkovite promocije NVO s 
področja raziskovanja in znanosti – sodelovanje z mediji 

 
 Imate dober projekt, a ne veste, na kak-

šen način stopiti v stik s (predvsem tis-

kanimi) mediji? 

 

 Želite pridobiti informacije o tem, na 

kakšen način razmišlja predstavnik tis-

kanega medija? 

 

 Se še nikoli niste srečali s pisanjem spo-

ročila za medije/javnosti in bi radi dobi-

li mnenje novinarja/urednika, ki se 

pogosto o uvrstitvi določene teme v ožji 

izbor za objavo odloča prav na podlagi 

sporočil za medije? 

 

 Imate pripravljeno sporočilo za medije, 

a bi o njem želeli dobiti mnenje novinar-

ja/urednika ter ga z njegovo pomočjo 

tudi nadgraditi? 

 

 Želite izkoristiti srečanje ob kavi in pre-

veriti svoje ideje o komuniciranju z 

mediji z novinarjem/urednikom? 

 

Če ste vsaj na eno od vprašanj odgovorili 

pritrdilno, ne zamudite možnosti za koriščenje 

brezplačnih svetovalnih ur. V sklopu projekta 

»ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost« 

imamo predvidena brezplačna svetovanja za 

predstavnike nevladnih organizacij (NVO) s 

področja raziskovanja in znanosti. S svetovanji smo 

pričeli konec februarja 2012. Svetoval vam bo  

Samo Kranjec, nekdanji novinar in sourednik 

mesečne rubrike Znanost z vizijo, trenutno pa 

urednik oglasnih prilog pri časniku Finance. 

 

 

 

 

 

 
Foto: etraincenter.com 

 

Prosimo vas, da nam tisti, ki želite rezervirati 

termin za svetovanje (od 20. februarja 2012 

dalje), to sporočite na mreza@zotks.si. Ob tem 

upoštevajte spodnje napotke. 

 

1. Navedite tri termine (dan in ura), ki bi 

vam ustrezali, in potrudili se bomo, da 

vam bomo v enem od teh terminov lah-

ko svetovali. 

2. Napišite, kaj konkretno vas zanima, da 

se bo svetovalec lahko čim bolj pripra-

vila na svetovanje. Najbolje bo, da poš-

ljete tudi kratek opis aktivnos-

ti/projekta/organizacije, s katero želite 

priti v medije. 

3. Navedite poslanstvo in glavno/glavne 

dejavnost/dejavnosti vaše organizacije. 

 

Za vse dodatne informacije smo vam na 

voljo na telefonski številki 01 62 03 693. ▪ 
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Aktualno 

Euroscience Open Forum 2012 bo julija potekal v Dublinu

Po Stockholmu (2004), Münchnu (2006), 

Barceloni (2008) in Torinu (2010), je bila 

za gostitelja pan evropskega srečanja Euro-

science Open Forum (ESOF), ki je posve-

čeno znanstvenim raziskavam in inovaci-

jam, letos izbrana irska prestolnica Dublin. 

Da bi v Dublinu, mestu znanosti 2012, 

proslavili ta prestižen mednarodni dogo-

dek, preko celega leta po vsej Irski poteka 

pester program dogodkov in aktivnosti, ki 

so povezani z znanostjo.  

 

ESOF je interdisciplinarno pan evropsko 

srečanje, ki se odvija pod okriljem Euros-

cienca, evropskega združenja za promocijo 

znanosti in tehnologije, ki stremi k pred-

stavljanju najnovejših dosežkov v znanosti 

in tehnologiji, spodbujanju dialoga o vlogi 

znanosti in tehnologije v družbi in javnih 

politikah ter javnega interesa za znanost in 

tehnologijo.  

ESOF 2012 bo potekal v Kongresnem cen-

tru v Dublinu med 11. in 15. julijem. V 

program so vključeni dogodki z različnih 

področij: znanstveni seminarji, delavnice 

in posveti o najnovejših raziskavah (okoli 

90 dogodkov); na okoli 15 dogodkih v 

sklopu programa Science to Business bodo  

 

poskušali povezati raziskave z gospodars-

tvom; prav tako bo približno 15 dogodkov 

namenjenih prikazu kariernih priložnosti v 

Evropi in izven nje za raziskovalce na raz-

ličnih stopnjah svoje kariere; program Sci 

ence in the City je namenjen izmenjavi 

priložnosti med delegati ESOF 2012 in 

prebivalci Dublina; medijski program bo 

skrbel za promocijo znanstvenega komuni-

ciranja; na ogled pa bo tudi razstava, ki bo 

namenjena evropskim akademskim, javnim 

in zasebnim raziskavam. 

Več kot dvajset uglednih znanstvenikov in 

javnih osebnosti iz Evrope, ZDA, Kitajske 

in Avstralije je že sprejelo povabilo za 

sodelovanje na ESOF 2012, kjer bodo nas-

topali kot glavni govorniki. Na celotnem 

Euroscience Open Forumu pa pričakujejo 

več kot 5000 delegatov iz več kot 50 držav 

sveta.  

Za vse podrobnosti o Euroscience Open 

Forumu 2012 lahko obiščete spletno stran 

http://www.esof2012.org/.  

Euroscience Open Forum poteka na vsaki 

dve leti, naslednjega pa bo leta 2014 gostil 

Kopenhagen. ▪ 

 
Vir: www.unesco.org 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

http://www.esof2012.org/
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Priložnosti 

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega 
sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko republiko 
– Program PROTEUS – v letih 2013–2014  

 

 

 

Predmet razpisa: 

Predmet javnega razpisa, ki ga je objavila 

Javna agencija za raziskovalno dejavnost 

Republike Slovenije (ARRS), je sofinanci-

ranje medsebojnih obiskov slovenskih in 

francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skup-

ne znanstvenoraziskovalne projekte (v 

nadaljevanju: bilateralne projekte) v letih 

2013–2014. Bilateralni projekti trajajo dve 

leti. V sklopu tega razpisa sodelujeta 

Republika Slovenija in Francoska republi-

ka. 

 

Upravičeni prijavitelji: 

Na javni razpis se lahko prijavijo razisko-

valne organizacije in zasebni raziskovalci, 

ki so vpisani v evidenco izvajalcev razis-

kovalne in razvojne dejavnosti v Republiki 

Sloveniji oziroma v register zasebnih razis- 

 

 

kovalcev (oboje pri agenciji), ter izpolnju-

jejo pogoje, predpisane z Zakonom o razi-

skovalni in razvojni dejavnosti in predpisi 

agencije; ter izvajajo s strani agencije 

financirane programe dela javnih razisko-

valnih organizacij ali s strani agencije 

financirane oziroma sofinancirane projekte 

temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, 

ali odobrene mednarodne projekte (zlasti 

npr. sodelovanje v okvirnih programih 

Evropske unije na področju raziskav in 

tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo 

osnovni vir financiranja raziskav. 

 

Rok za oddajo vloge: 

Vloge je potrebno oddati najkasneje do 

21. maja 2012, do 12. ure.  

 

Razpisna dokumentacija: 

Razpisna dokumentacija je na voljo na 

spletni strani ARRS. Vse dodatne informa-

cije lahko zainteresirani dobijo na ARRS 

pri gospe Katarini Seršen, po telefonu na 

številki 01 400 59 69, vsak delavnik med 

9. in 12. uro, ali po elektronski pošti  

katarina.sersen@arrs.si. ▪ 

 

 

 

Milsetov fotografski natečaj »Ko se umetnost sreča z  
znanostjo« 

Med 1. februarjem in 1. junijem letos 

poteka že šesti Milsetov fotografski natečaj 

»Ko se umetnost sreča z znanostjo«. Pos-

neti fotografijo ni pretežko. Da pa bi s 

fotografijami odkrivali znanost, moramo 

stopiti korak naprej. Od vodnih kapljic do 

mavrice, od mehurčkov do gejzirjev, od 

dima do svetlobe, od mikroskopov do 

astronomije, povsod smo priča znanstve-

nim fenomenom. Milset Europe vam tako 

daje možnost, da jih zamrznete za večno.  

 

http://www.arrs.gov.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Francija/razpisi/12/razp-franc-proteus-13-14.asp
mailto:katarina.sersen@arrs.si
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Fotografije, ki so lahko v barvni ali črno-

beli tehniki, morajo tako prikazovati 

znanstveni fenomen, posname pa jih lahko 

kdorkoli. Za vse sodelujoče na natečaju, ki 

še niso dopolnili 18 let, velja, da se morajo 

s sodelovanjem strinjati njihovi starši ali 

zakoniti skrbniki. Najboljše fotografije 

bodo razstavljene na dogodkih Milseta in 

njegovih članic ter objavljene v njihovih 

publikacijah. Vse ostale informacije o 

natečaju so na voljo na spletni strani Mil-

set, kjer si lahko ogledate tudi najboljše 

fotografije iz preteklih let. Najbolj pozorni 

bralci naših e-novic pa ste lahko opazili, da 

zmagovalne fotografije Milsetovih nateča-

jev pogosto krasijo tudi prvo stran e-novic, 

eno od njih pa smo uvrstili tudi na naslov-

nico tiskanega časopisa Zotkin mrežnik. ▪ 

 
 

Nagradni fotografski natečaj Lynx Edicions 

 

Založba Lynx Edicions, ki jo ornitologi 

poznajo po seriji knjig Handbook of the 

Birds in the World (HBW) ter po spletni 

strani The Internet Bird Collection (IBC) 

razpisuje fotografski natečaj HBW World 

Bird Photo Contest. Prva nagrada znaša 

10.000 $. Natečaj se je pričel decembra 

2011 in se bo zaključil 26. marca 2012. 

Vsak sodelujoči lahko na spletni strani 

www.hbwcontest.com prispeva največ 

osem fotografij.  

S fotografskim natečajem želijo organiza-

torji spodbuditi kreativnost pri fotografira-

nju, hkrati pa širiti znanje o pticah. Zaradi 

tega se natečaj osredotoča na fotografije, ki 

temeljijo na spoštovanju ohranjanja ptic in 

njihovih habitatov, poleg tega pa niso digi-

talno obdelane.  

 

Fotografije bo ocenila mednarodna stroko-

vna komisija, ki bo izbrala 3 zmagovalne 

fotografije ter podelila še 10 častnih pohval 

in 4 posebne nagrade. Rezultate natečaja 

bodo objavili 18. maja 2012. Zmagovalne 

fotografije bodo objavljene na spletni stra-

ni The Internet Bird Collection in tudi v 

drugih medijih.  

 

Vse dodatne informacije o fotografskem 

natečaju so na voljo na spletni strani 

www.hbwcontest.com. ▪ 

 

 

http://spc.milset.org/en/home.html
http://spc.milset.org/en/home.html
http://www.hbwcontest.com/
http://ibc.lynxeds.com/
http://www.hbwcontest.com/
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Napovednik 

Konferenca »WiNNOVATE OPEN DAY« 

 
 

Konferenco »WiNNOVATIVE OPEN 

DAY« organizira Razvojna agencija 

Sinergija, ki je slovenski partner pri pro-

jektu Winnovate, ki je sofinanciran iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj 

(ESRR) v okviru MED programa. Namen-

jen je krepitvi inovacijske sposobnosti 

regionalnih in občinskih oblasti v Grčiji, 

Španiji, Italiji in Sloveniji, hkrati pa tudi 

povečanju vnosa in širjenju brezžičnih 

aplikacij in storitev s pomočjo prenosa 

znanja in primerov dobrih praks. Konfe-

renca bo potekala v sredo, 29. februarja 

2012, z začetkom ob 10. uri, v Hotelu 

City, Ulica Kneza Koclja 22, Maribor.  

 

Namen konference je izmenjava izkušenj, 

mnenj in predlogov med zaposlenimi v 

javni upravi, gospodarstvu, neprofitnimi 

organizacijami ter vsemi drugimi, ki se 

ukvarjate z uvajanjem in razvojem brezži-

čnih tehnologij in storitev na eni strani ter 

uporabniki le-teh na drugi strani. Z organi-

zacijo konference »Winnovate Open Day« 

želijo: 

 identificirati obstoječo ponudbo 

brezžičnih tehnologij in storitev, 

 definirati ključne potrebe po brez-

žičnih storitvah in tehnologijah, ki 

izhajajo iz lokalnega in regionalne-

ga okolja, 

 predstaviti primere dobrih praks in 

spodbuditi izmenjavo izkušenj, 

 soočiti mnenja, predloge, probleme 

in stališča, 

 prispevati k učinkovitejši uporabi 

obstoječih brezžičnih tehnologij in 

storitev, 

 oblikovati predloge za formiranje 

nadaljnjih političnih ukrepov ter 

 spodbuditi razvoj in inovacije na 

področju brezžičnih tehnologij in 

storitev. 

 

Vse dodatne informacije o konferenci so 

na voljo na spletni strani konference 

http://openday.si/. Udeležba na konferenci 

je brezplačna, potrebne pa so predhodne 

prijave: elektronska prijava je na voljo 

tukaj, prijavite pa se lahko tudi po telefonu 

na 02 53 81 350. ▪ 

 
 
 
 
 
 

http://openday.si/
http://openday.si/brezplacna-prijava
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Konferenca Mreže NVO osrednje Slovenije 

Društvo za razvoj in varovanje GEOSS-a v 

sklopu projekta Stičišče NVO osrednje 

Slovenije vabi na konferenco Mreže NVO 

osrednje Slovenije, ki bo potekala v torek, 

6. marca 2012, ob 16. uri, v konferenčni 

dvorani Ministrstva za pravosodje in javno 

upravo v Ljubljani (vhod z Langusove 

4). Mreža NVO osrednje Slovenije nastaja 

kot odgovor na potrebe po povezovanju 

med NVO v regiji in sooblikovanju razvoja 

regije. Poglavitni namen mreže je povezo-

vanje in usklajevanje NVO v regiji na pod-

ročju razvojnih vprašanj 26 občin Osred-

njeslovenske regije.  

 
 

Vabijo vsa društva, zasebne zavode in 

ustanove iz Osrednjeslovenske regije, da se 

udeležite konference in pristopite v regio-

nalno mrežo NVO. Poslovnik mreže in 

pristopna izjava sta na voljo na spletni 

strani Stičišča NVO osrednje Slovenije.  

Svojo udeležbo na konferenci sporočite do 

5. marca 2012 na elektronski naslov  

mreza@srce-me-povezuje.si ali po telefonu 

na 040 365 850. ▪ 

 

 
 
Posvet Slovenske akademije znanosti in umetnosti o  
poučevanju tehnike 

 

DRTI – Društvo za razvoj tehniškega izob-

raževanje vabi na posvet Slovenske aka-

demije znanosti in umetnosti (SAZU) o 

poučevanju tehnike. Pobuda za posvet 

izhaja iz dokumenta Ocena stanja tehniš-

kega izobraževanja v Sloveniji in predlogi 

za izboljšave. Posvet bo potekal v četrtek, 

15. marca 2012, z začetkom ob 8:30, v 

dvorani SAZU, Novi trg 3, Ljubljana. 

 

 

 

 

 

 

Pozdravnim in uvodnim nagovorom bodo 

sledili trije sklopi posveta:  
 

● Prikaz stanja tehniškega izobraževanja v 

Sloveniji, 

● Primeri dobre prakse vertikalnega pove-

zovanja tehniškega izobraževanja, 

● Podjetništvo in tehniško izobraževanje. 

V drugem sklopu bo imel svoj prispevek 

tudi glavni tajnik Zveze za tehnično kultu-

ro Slovenije Mirko Vaupotič. Ob koncu 

posveta sledijo še diskusija in sklepi 

posveta. Podrobnejši program je na voljo 

na spletni strani SAZU. ▪ 

  

 

  

 

 

 

http://www.srce-me-povezuje.si/mreza-nvo
http://www.srce-me-povezuje.si/mreza-nvo
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(109,114,101,122,97,64,115,114,99,101,45,109,101,45,112,111,118,101,122,117,106,101,46,115,105)+'?'
http://drti.si/pobude.html
http://drti.si/pobude.html
http://drti.si/pobude.html
http://www.sazu.si/napovednik/posvet-sazu-o-poucevanju-tehnike/
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Posvet o ključnih rešitvah Zakona o nevladnih  
organizacijah v javnem interesu 

 
 

CNVOS je na podlagi primerjalnih analiz, 

študija slovenske zakonodaje in dokumen-

tov ter poznavanja problemov v praksi 

pripravil predlog ključnih rešitev Zakona o 

nevladnih organizacijah v javnem interesu. 

Služba za nevladne organizacije (NVO) pri 

Ministrstvu za pravosodje in javno upravo 

bo namreč letos začela s pripravo predloga 

zakona. V CNVOS so še zapisali, da si po 

vzoru oblikovanja Zakona o prostovoljstvu 

želijo, da nevladne organizacije pred tem 

same oblikujemo skupna stališča o ključnih 

vprašanjih (opredelitev nevladne organiza-

cije, pogoji za pridobitev statusa v javnem 

interesu, ugodnosti, podporno okolje ipd.), 

s čimer imamo več možnosti, da jih tudi 

uveljavimo. 

 

 

Predlog ključnih rešitev je v javni razpravi, 

ki traja 60 dni (do 3. aprila 2012). Svoje 

komentarje in predloge lahko pošljete na 

elektronski naslov  

zagovornistvo@cnvos.si. Vabijo vas tudi, 

da se v sredo, 21. marca 2012, ob 13. uri, 

udeležite posveta o ključnih rešitvah zako-

na. Posvet bo v sejni sobi CNVOS, Povše-

tova 37, Ljubljana, 4. nadstropje. Po 

posvetu bodo besedilo ključnih rešitev v 

javni razpravi posodobili. 

 

Služba za NVO bo za pripravo predloga 

zakona imenovala delovno skupino, katere 

del bodo tudi predstavniki NVO. Poleg te 

delovne skupine bo po vzoru priprave 

Zakona o prostovoljstvu delovala tudi nev-

ladna delovna skupina, ki bo sproti na pod-

lagi komentarjev iz sektorja pripravljala 

stališča glede predloga zakona. Nevladne 

delovne skupine delujejo po načelu odprto-

sti in transparentnosti, kar pomeni, da se 

bodo sestankov lahko udeleževali vsi zain-

teresirani, vabila in zapisniki pa se bodo 

redno objavljali na spletnem forumu NVO 

predstavnikov. ▪  

  

 
 

 

Dan odprtih vrat na Institutu "Jožef Stefan" 

 

Jožef Stefan (foto: sl.wikipedia.org). 

Na Institutu “Jožef Stefan” vsako leto v 

mesecu marcu organizirajo tradicionalne 

Dneve Jožefa Stefana, saj 24. marca praz-

nujemo obletnico rojstva velikega sloven-

skega znanstvenika Jožefa Stefana. Dneve 

Jožefa Stefana zaključijo z dnevom odprtih 

vrat, ki bo letos v soboto, 24. marca 2012, 

potekal na Institutu "Jožef Stefan", Jamova 

39, Ljubljana.   

 

http://www.cnvos.info/article/id/5282/cid/22
http://www.cnvos.info/article/id/5282/cid/22
javascript:location.href='mailto:'+String.fromCharCode(122,97,103,111,118,111,114,110,105,115,116,118,111,64,99,110,118,111,115,46,115,105)+'?'
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Na dan odprtih vrat vabijo gospodarstveni-

ke, raziskovalce, študente, šolarje in vse 

ostale, ki jih delo instituta zanima. Pričeli 

bodo ob 9. uri, zadnji obisk pa bo možen 

ob 13. uri. Zaradi velikega zanimanja za 

obisk so dan odprtih vrat razširili na teden 

odprtih vrat. Po predhodni najavi na elek-

tronskem naslovu ijsobiski@ijs.si bo tako 

obisk možen tudi od 19. do 23. marca 

2012. Dan oz. teden odprtih vrat pa ni edi-

na možnost za ogled instituta. Vsi zaintere-

sirani si lahko, ob predhodni najavi, zani-

mivosti Instituta “Jožef Stefan” ogledate 

katerikoli četrtek v letu, in sicer v laborato-

rijih na Jamovi cesti, kot tudi na Reaktor-

skem centru, kjer oglede omogoča in orga-

nizira Informacijski center za jedrsko teh-

nologijo (ICJT). 

Več informacij o Institutu je na voljo na 

njihovi spletni strani, za vse dodatne 

informacije pa jim lahko pišete tudi na 

elektronski naslov ijsobiski@ijs.si. ▪ 

 

 
 
Oddaja o znanosti »Ugriznimo znanost« 

V Izobraževalnem programu Televizije 

Slovenija nastaja tedenska oddaja Ugriz-

nimo znanost, ki na poljuden, sproščen in 

duhovit način razlaga znanost. S temami o 

sodobni znanosti in raziskavah prikazuje, 

da je znanost sestavni del vsakdanjega živ-

ljenja ter da je še kako zanimiva in vzne-

mirljiva.  

Voditelja Anja Čuček in Matic Jerman se 

pogovarjata z znanstveniki in raziskovalci 

ter z njimi tudi raziskujeta v studiu in na 

terenu. Teme oddaj so povezane z dosežki 

slovenskih znanstvenikov, znanstvenim 

dogajanjem na svetovni ravni in aktualnimi 

dogodki. 

 

 

 

 

 
Foto: http://blogslo.videolectures.net/.   

Oddaja Ugriznimo znanost je na sporedu 

na 1. programu Televizije Slovenija vsak 

torek ob 17:30, ponovitve pa lahko sprem-

ljate ob torkih ponoči in ob sredah ob 

15:45 na TVS 1. Vse pretekle oddaje so na 

voljo v arhivu oddaj na spletni strani 

MMC. ▪ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ijsobiski@ijs.si
http://www.ijs.si/
mailto:ijsobiski@ijs.si
http://www.rtvslo.si/spored/modload.php?&c_mod=rtvoddaje&op=web&func=read&c_id=25554
http://www.rtvslo.si/spored/modload.php?&c_mod=rtvoddaje&op=web&func=read&c_id=25554
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ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost 
  
 

14. številka e-novic vsebinske mreže za raziskovanje in znanost / februar 2012 
  
Izdajatelj:  

Zveza za tehnično kulturo Slovenije 

Lepi pot 6 

1000 Ljubljana 

  

Urednica e-novic: Anja Soršak 

  

E-novice izhajajo v sklopu projekta ZOTKS – mreža za raziskovanje in znanost, ki ga financirata Evropska unija 

ter Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. 

  

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru 

Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Institucionalna in 

administrativna usposobljenost; prednostne usmeritve Spodbujanje razvoja nevladnih organizacij, civilnega in 

socialnega dialoga. 

 


