Društvo Dolenjska akademska pobuda Novo mesto
Seidlova cesta 1
8000 Novo mesto
Na podlagi Pravilnika o Nahtigalovih priznanjih (pravilnik), objavljenega na spletni strani
http://www.dap.si, sprejetega na seji Zbora članov Dolenjske akademske pobude (DAP) Novo mesto
5.4.2018, Društvo DAP Novo mesto objavlja
JAVNI RAZPIS
Za podelitev Nahtigalovih priznanj za leta 2019, 2020 in 2021
Priznanja razpisujemo za naslednje kategorije:
- priznanja za raziskovalno delo mladih,
- priznanja za mentorsko delo z mladimi,
- priznanja za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo,
- priznanja za življenjsko delo.
Za pravočasne se bodo štele vse prijave, ki jih bo Društvo DAP Novo mesto prejelo do vključno 9.5.2022,
ali bodo do tega dne priporočeno poslane po pošti.
Prijave morajo vsebovati naslednje sestavne dele:
1. podatke o predlagatelju/ih: ime, priimek, ustanova, uradni naslov in naslov za prejemanje
obvestil, kontaktni telefon, naslov elektronske pošte, podpis/i;
2. podatke o kandidatu/ih: ime in priimek, datum rojstva, EMŠO ali davčna številka, naslov za
prejemanje obvestil, izobrazba, naziv delovne organizacije zaposlitve ali šole;
3. pisno soglasje kandidata/ov za prijavo na razpis,
4. za kategorijo »raziskovalno delo mladih«: soglasje raziskovalnega mentorja in njegove
kontaktne podatke;
5. navedba kategorije priznanja,
6. v kolikor je kandidat dijak ali skupina dijakov, je potrebno priložiti tudi soglasje k prijavi s
strani šole kandidata/ov,
7. Utemeljitev predloga: Prijava naj vsebuje podatke in dokazila, ki so potrebna za ocenjevanje v
skladu s pravilnikom (VI. Merila za ocenjevanje in sistem izbora prejemnikov priznanj).
- priznanje za raziskovalno delo mladih se podeljuje za diplomska, magistrska in doktorska dela
študentov, ki so bila uspešno zagovarjana v letih 2019 do 2021 in druge raziskovalne dosežke
študentov ter raziskovalno aktivnost dijakov v letih 2019 do 2021. Predlog naj ne temelji le na
prijavljeni nalogi oz. dosežkih, pač pa naj prikaže celotno aktivnost kandidata/ov na področju
raziskovalne dejavnosti (udeležba na raziskovalnih taborih, tekmovanjih itd.); za utemeljitev
predloga priložite kopije dokumentov; kandidira lahko posameznik ali skupina, ki je sodelovala v
raziskovalnem projektu, ki je predmet prijave; oznaka »mladi« pomeni osebe obeh spolov, ki so
vsaj v delu obdobja izvajanja raziskovalnega dela, ki je predmet predloga, bile v starostni skupini
med 15. in dopolnjenim 29. letom.
- v predlogu priznanja za mentorsko delo z mladimi mora biti iz utemeljitve med drugim razvidno
tudi, koliko časa je kandidat že mentor in kakšne rezultate so dosegli mladi pod njegovim
mentorstvom; po možnosti priložite kopije priznanj, ki so jih dobili mladi, ali drug dokument, iz
katerega je razvidno, da so mladi prejeli nagrade pod mentorstvom predlaganega kandidata;
- utemeljitev predloga za podelitev priznanja za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo naj ne
bo le informacija o inovaciji ali raziskovalnem dosežku, pač pa utemeljitev kandidatovega dela
oziroma njegovih zaslug za inovacijo ali raziskovalni dosežek; relevantni so tudi podatki o
uporabnosti in trženju izdelkov, ki so rezultat inovacij oziroma raziskovalnega dela; obvezna je
navedba raziskovalne vede, področja in podpodročja dela (klasifikacija ARRS).

-

predlog priznanja za življenjsko delo naj vsebuje dokumentirane podatke, iz katerih je razvidno
dolgoletno delo kandidata na področju inovacijske in raziskovalne dejavnosti ter njegovi izjemni
dosežki.

Posameznike lahko za podelitev priznanja praviloma predlaga njihov delodajalec, šola, raziskovalni,
diplomski ali doktorski mentor, učiteljski zbor, predavateljski zbor ali katedra.
Prijave pošljite na naslov: Društvo Dolenjska akademska pobuda Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, pošiljka naj bo označena z »ZAUPNO: Za javni razpis za podelitev Nahtigalovih priznanj«.
Svet Nahtigalovih priznanj bo prijave pregledal v štirih tednih po zaključku roka za prijavo. Odpiranje ne
bo javno, prejemniki priznanj bodo o izidu obveščeni.
Svet Nahtigalovih priznanj si pridržuje pravico, da v primeru nezadostnega števila ustrezno kvalitetnih
prijav v posamezni kategoriji ne podeli razpisanih priznanj. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite pri predsedniku Sveta Nahtigalovih priznanj, izr. prof. dr. Blažu Rodiču na elektronskem naslovu
blaz.rodic@fis.unm.si.
V tem razpisu uporabljeni izrazi zapisani v slovnični obliki moškega spola so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske. Obravnavane bodo samo prijave, ki bodo pripravljene v skladu s
Pravilnikom o Nahtigalovih priznanjih in določili tega razpisa.
predsednik Sveta Nahtigalovih priznanj, izr. prof. dr. Blaž Rodič
V Novem mestu, dne 7.4.2022

Merila za ocenjevanje prijav
Priznanje za za raziskovalno delo mladih
Prijava je ocenjena na treh področjih:
1. zahtevnost in rezultati raziskovalnega dela, 1 do 5 točk,
2. aktivnost in uspešnost kandidata/ov v raziskovalni dejavnosti (tekmovanja, natečaji itd.), 1 do 5
točk,
3. odmevnost raziskovalnega dela v javnosti (medijih itd.), 1 do 5 točk.
Svet Nahtigalovih priznanj trem najvišje ocenjenim prijavam glede na število točk, podeli bronasto
(najmanj 8 zbranih točk), srebrno (najmanj 10 zbranih točk) ali zlato priznanje (najmanj 12 zbranih točk).
Svet se lahko v primeru, da nobena od prijav ne dosega določenega praga točk, odloči, da posameznega
priznanja ne podeli.
Priznanje za mentorsko delo z mladimi
Prijava je ocenjena na dveh področjih:
1. dosežki mentorirancev kandidata (udeležbe in nagrade na tekmovanjih, objave), 1 do 5 točk,
2. organizacija dogodkov in druge aktivnosti za promocijo znanosti med mladimi, 1 do 5 točk.
Svet Nahtigalovih priznanj lahko podeli nagrado najvišje ocenjenim prijavam. Svet se lahko v primeru, da
nobena od prijav ne dosega vsaj 6 točk od 10 možnih, odloči, da posameznega priznanja ne podeli.
Priznanje za raziskovalne dosežke in inovacijsko delo
Prijava je ocenjena na treh področjih:
1. odmevnost dosežkov raziskovalnega ali inovacijskega dela v strokovnem in znanstvenem tisku, 1
do 5 točk,
2. ekonomski učinki raziskovalnega ali inovacijskega dela, 1 do 5 točk,
3. patenti in objave v znanstvenih ali strokovnih publikacijah, 1 do 5 točk.
Svet Nahtigalovih priznanj podeli priznanja najvišje ocenjenim prijavam. Svet se lahko v primeru, da
nobena od prijav ne dosega vsaj 8 točk od 15 možnih, odloči, da posameznega priznanja ne podeli.
Priznanje za življenjsko delo
Prijava je ocenjena na štirih področjih:
1. odmevnost dosežkov raziskovalnega ali inovacijskega dela v strokovnem ali znanstvenem tisku, 1
do 5 točk,
2. patenti in objave v znanstvenih ali strokovnih publikacijah, 1 do 5 točk,
3. dejavnost kandidata na področju promocije znanosti ali strokovnega dela, 1 do 5 točk.
Svet Nahtigalovih priznanj praviloma podeli eno priznanje najvišje ocenjeni prijavi. Svet se lahko v
primeru, da nobena od prijav ne dosega vsaj 10 točk od 15 možnih, odloči, da posameznega priznanja ne
podeli.
Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo vsi posamezniki in skupine, katerih raziskovalno delo ali življenska pot sta
povezana z Dolenjsko, Posavjem ali Belo krajino, ne glede na njihovo raziskovalno področje.

