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Program projekta konzorcija
»Znanost za vse — ZATE«,
ki ga sestavljajo Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici, se bo tudi v letu
2021 odvijal v Mariboru, Kopru, Izoli in Novi Gorici.
V pričakovanju osrednjega dogodka Evropske noči raziskovalcev 2021 smo pripravili serijo preddogodkov.
Ključno sporočilo projekta Znanost za vse — ZATE je,
da lahko vsak postane raziskovalec, glavni cilj pa je
približati raziskovalce širši javnosti, spodbuditi mlade,
da začnejo znanstveno kariero, in povečati ozaveščenost o poklicu raziskovalca, priložnosti različnih poklicev v akademskih in neakademskih institucijah, razumevanju EU, poti do raziskovalne kariere, pomembni
vlogi raziskovalcev v družbi in zelo pomembnem vplivu njihovega dela na naše vsakdanje življenje.
Tradicionalni osrednji dogodek Evropske noči raziskovalcev s prenovljenim programom ostaja privlačen za vse, ki jih zanima, »kako deluje« in kakšen je
prispevek raziskovalcev in znanosti v našem vsakdanjem življenju. Predstavlja priložnost za sodelovanje
pri zanimivih poskusih, ogledih laboratorijev in delavnicah ter omogoča sproščeno druženje z raziskovalci
v zabavnem festivalskem vzdušju. Izjemno priložnost
ponuja zlasti mladim, ki lahko v okviru dogodka spoznavajo različne vidike privlačnega poklica, ki odpira
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vrsto kariernih priložnosti. Mladi bodo na dogodku
našli kar nekaj odgovorov na vprašanja, kot so: kako
je biti raziskovalec, kaj raziskovalec počne pri svojem
delu, kako usklajuje delo s hobiji in družino, kakšne
so poti razvoja kariere ipd.
Program, ki je podrobno predstavljen na domači
spletni strani http://www.ern.um.si/, je kljub znanstvenoraziskovalni vsebini zasnovan poljudno in
je namenjen ne samo mladim, ki šele izbirajo svojo
poklicno pot, temveč tudi širši javnosti, ne glede na
starost, poklic ali izobrazbo.
Programske aktivnosti bodo organizirane v živo
ali v e-obliki, in sicer skladno z epidemiološkimi
ukrepi, ki bodo veljali v času izvedbe dogodka.
Za aktualne informacije o programu in njegovi
izvedbi v živo ali v spletni obliki: spremljajte spletno stran ern.um.si.
V primeru izvedbe programa v živo na v nadaljevanju navedenih lokacijah je iz organizacijskih
razlogov treba obisk skupin najaviti pri organizatorjih dogodka v posameznem kraju:
Maribor: ern@um.si,
Koper: vesna.grahovac@upr.si,
Nova Gorica: mitja.martelanc@ung.si.
Prisrčno vabljeni! Vstop je prost.
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Na dogodku poteka snemanje in fotografiranje. Če
se udeležite dogodka, boste lahko posneti in/ali fotografirani. Z vstopom na lokacijo dajete organizatorjem in Evropski komisiji dovoljenje, da vas lahko
na dogodku fotografirajo, video snemajo, zvočno
snemajo in uporabijo vaše posnetke po lastni presoji. Obiskovalci v zvezi z navedenim nimate možnosti
uveljavljanja nobene odgovornosti proti organizatorjem in Evropski komisiji.
V kolikor se z zgoraj navedenim ne strinjate, vas vljudno prosimo, da s tem seznanite organizatorje na:
ern@um.si. E-sporočilu obvezno priložite visokokakovostni sken fotografije osebnega dokumenta, da
vas organizator lahko izloči iz vseh posnetkov in fotografij. Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Univerze v Mariboru je doc. dr. Miha Dvojmoč
(dpo@um.si).
Za vsebine in stališča, predstavljena na spletnih straneh, izražene v medijskih novicah, publikacijah, na
socialnih omrežjih, (pred)dogodkih in vseh drugih komunikacijskih oblikah projekta Znanost za vse Evropske noči raziskovalcev 2021, so odgovorni izključno
avtorji. Vsebine ne odražajo stališč Evropske izvajalske
agencije za raziskave, ki prav tako ni odgovorna za morebitno uporabo predstavljenih vsebin in informacij.
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V PRIČAKOVANJU EVROPSKE NOČI
RAZISKOVALCEV 2021
17. 5. 2021, 9.00–12.15
Novosti Evropske noči raziskovalcev v Obzorju Evropa
19. 5. 2021, 9.00–13.00
Spletna delavnica: Uspešna priprava projekta na
javni razpis Marie Skłodowska-Curie – podoktorske
štipendije (PF), v slovenščini
19. 5. 2021 ob 11.30
Dan odprtih vrat Inštituta za energetiko Fakultete
za energetiko Univerze v Mariboru, Vrbina 18, Krško
21. 5. 2021 ob 9.00
Spletna delavnica: Uspešna priprava projekta na
javni razpis Marie Skłodowska-Curie – podoktorske
štipendije (PF), v angleščini
26. 5. 2021, 11.00–11.45
Katedra Jean Monnet za energetsko pravo in politiko ter Evropski zeleni dogovor in nekatera odprta
vprašanja
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26. 5. 2021, 9.00–13.00
Priprava na prijavo projekta Mreže doktorskega študija (MSCA-DN-2021)
28. 5. 2021 ob 9.00
Spletna delavnica: Kako pripraviti uspešno prijavo
na razpis ERC-2021-AdG
3. 6. 2021 ob 9.00
Finančno upravljanje projektov v Obzorju Evropa
3. 6. 2021 ob 10.30
Predstavitev pomena raziskovanja v zdravstveni
negi, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor in MS Teams
15. 6. 2021–15. 7. 2021
Spletni kviz »Varstvo okolja in European Green Deal«
9. 6. 2021, 9.00–13.00
Spletna predstavitev: Priložnosti za začetek in
razvoj raziskovalne kariere: program Mladi raziskovalci, ARRS in programa Marie Skłodowska-Curie v
Obzorju Evropa
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September 2021
10.–30. 9. 2021,
Rektorat UP, stavba Armerija, Koper
Razstava in multisenzorna predstavitev: »POLYLEG
0.1 – časovna matrica upodobitve«
20. 9. 2021, 10.00–11.00, na spletu
Priložnosti za začetek in razvoj raziskovalne kariere
Za aktualne informacije spremljajte spletno stran
ern.um.si.
21. 9. 2021, 10.00–11.30, na spletu
Spletna delavnica: Odprta znanost, etika in enakost
spolov v raziskovanju
Za aktualne informacije spremljajte spletno stran
ern.um.si.
14.–17. 9. 2021, 9.30–11.00, na spletu
Delavnica za trenerje in multiplikatorje poljudnoznanstvenega komuniciranja (primarno za raziskovalce konzorcija)
23. 9. 2021, 19.00–21.00, Vetrinjski dvor
Znanstveni slam
Znanstveni slam je oblika znanstvenega komunici-
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ranja, v okviru katere znanstveniki predstavijo svoje znanstvenoraziskovalno delo v danem časovnem
okviru pred nestrokovnim občinstvom na zabaven
način. Predstavitve letošnjega Znanstvenega slama
bo ocenjevalo občinstvo in posebna komisija, najbolje ocenjeni bodo prejeli nagrade.
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PROGRAM OSREDNJEGA
DOGODKA EVROPSKE
NOČI RAZISKOVALCEV
24. 9. 2021
V Mariboru: od 9. do 23. ure,
V Kopru: od 8. do 18. ure,
V Novi Gorici: od 9. do 17. ure.

MARIBOR
UNIVERZA V MARIBORU,
Slomškov trg 15
10.00–12.00
Nove priložnosti mednarodnega
raziskovalno-inovacijskega sodelovanja
izr. prof. dr. Draško Veselinovič, Predsednik uprave Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja v Bruslju
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NAKUPOVALNO SREDIŠČE EUROPARK
9.00–21.00
Festivalsko vzdušje, privlačno eksperimentiranje,
delavnice, demonstracije, razstave, nagradne igre,
kvizi, predstavitev priložnosti za začetek in razvoj
raziskovalne kariere.
Fakulteta za energetiko UM
Predstavitev raziskovalnih dosežkov in projektov
s področja obnovljivih virov energije
Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in
informatiko UM
Maketa elektroenergetskega sistema Slovenije,
pot energije od proizvodenj do porabnikov
Uporaba simulacij na področju pridobivanja
zelene energije, sadjarstvu in gozdarstvu
Digitalizacija podjetij v panogah naravnih vlaken
Preprečevanje goljufij in preverjanje porekla v
kratkih dobavnih verigah s hrano
Univerzalni fotovoltaični samooskrbni napajalni
sistem
Pasivna plavajoča sonda
Predstavitev projekta Zveze Evropskih Univerz
(European University Alliance) ATHENA
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Fakulteta za kmetijstvo in
biosistemske vede UM
Intspray – Sistem za pametni nanos fitofarmacevtskih sredstev
Fakulteta za naravoslovje in matematiko UM
Magnetizem
Matematične uganke in triki
Obarvana kemija
Tehnika in življenje v (bližnji) prihodnosti
Fakulteta za organizacijske vede UM
Organizacijske znanosti v teoriji in praksi: novosti, ki jih prinaša digitalizacija
Fakulteta za strojništvo UM
Obdelava okoljsko problematičnih odpadkov in
razvoj produktov dodane vrednosti
Fakulteta za turizem UM
Raziskovanje trajnostnega turizma skozi projekt
BEST MED
Raziskovanje uporabe geotermalne energije
skozi projekt GEOFOOD
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Fakulteta za varnostne vede UM
Izboljšanje odzivanja prvih posredovalcev na težje oblike nasilja v družini (projekt IMPRODOVA)
Forenzična in kriminalistična znanja za odkrivanje storilcev kaznivih dejanj
Predstavitev kriminalitete zoper vodo - projekt
WATER CRIMES, razstava
Fakulteta za zdravstvene vede UM
Raziskujem in rešujem življenja
Pedagoška fakulteta UM
Odkrivajmo družboslovje skozi igro
Otroci raziskujejo kemijo
Matematika je lahko zabavna!
Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo UM
Predstavitev projekta PhotoEmulsion
Fakulteta za gradbeništvo,
prometno inženirstvo in arhitekturo UM
Samostoječi mostovi
Gugalnica za metulje in opice
Težava trgovskega potnika
Elektronika za najmlajše
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Pravna fakulteta UM
Razstava »Čista energija za vse Evropejce«
Astronomsko društvo ORION
Opazovanje Sonca in opazovanje Saturna in
Jupitra (zgornje parkirišče Europarka), prikaz
delovanja sončnih ur in izdelava preprostih
sončnih ur (notranjost Europarka)
Mali ustvarjalci
Lego robotika za otroke
Zveza prijateljev mladine
Mladi za napredek Maribora – predstavitev zmagovalnih raziskovalno-inovacijskih nalog okoli
70 mladih raziskovalcev
EU-kotiček s predstavniki Slovenskega
gospodarskega in raziskovalnega združenja,
Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport,
Europe Direct ter Kariernega centra Univerze
v Mariboru.
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VETRINJSKI DVOR
18.30–18.45: glasbeno presenečenje
18.45–19.00: razglasitev nagrajencev
nacionalnega natečaja Po železni cesti
do zelene prihodnosti
Uvodni nagovor: dr. Stojan Sorčan, nacionalna
kontaktna oseba za ukrepe Marie Sklodowska Curie, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Razglasitev nagrajencev nacionalnega natečaja:
Urša Žiger, Zveza prijateljev mladine Maribor
20.00–23.00: koncert glasbenih skupin, v katerih nastopajo raziskovalci in študenti Univerze
v Mariboru:
− Strici iz ozadja,
− PhD Big Bang Band
− Vroči cilindri.
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KOPER
REKTORAT UNIVERZE
NA PRIMORSKEM, KOPER
8.00–18.00
10.00–11.00: Karierni center
Univerze na Primorskem
Diskusija/okrogla miza: Zaposlovanje v
trajnostno naravnanih podjetjih
Fakulteta za humanistične študije,
Konfucijeva učilnica Koper
Univerze na Primorskem
Predstavitev: kitajska čajanka
12.00–13.00: Fakulteta za management UP
Okrogla miza:
Izzivi in priložnosti »Modre rasti«
Fakulteta za turistične študije Turistica UP
Predstavitev izsledkov iz terenskih raziskav na
projektih #TourismFromZero in #LocalsFromZero
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Pedagoška fakulteta UP
Likovno ustvarjalna delavnica – ustvarjajmo s tehnologijo »DADOCON« (Augmented Reality)
Vstopimo v svet naravoslovja

REKTORAT UNIVERZE NA
PRIMORSKEM, KOPER IN FAKULTETA
ZA VEDE O ZDRAVJU UP, IZOLA
EU kotiček s predstavniki Ministrstva
za izobraževanje, znanost in šport,
Društvo za kulturo in izobraževanje PiNA.

FAKULTETA ZA MATEMATIKO, NARAVOSLOVJE IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE UP, KOPER
9.00–16.00
Delavnica: S kvizom do razumevanja krožnega
gospodarstva
Delavnica: Moč antioksidantov in
njihova ponovna uporaba
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FAKULTETA ZA HUMANISTIČNE
ŠTUDIJE UP, KOPER
9.00–12.00
Delavnica: Slovenščina kot jezik žanrske
komunikacije – prevajanje in editologij

MITSKI PARK RODIK,
HRPELJE-KOZINA
16.30–19.30
Fakulteta za humanistične študije UP
Vodeni ogled: Ko zgodbe oživijo,
Mitski park Rodik

ARHEOLOŠKI PARK
SIMONOV ZALIV, IZOLA
9.00–15.00
Fakulteta za humanistične študije UP
Vodeni ogled: arheološki park Simonov zaliv –
ogled
Praktična aktivnost: Izdelajmo mozaik
Praktična aktivnost: Kuhajmo po rimsko
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Morigenos – slovensko društvo
za morske sesalce
Delavnica: Raziskovanje delfinov v slovenskem
morju

UNIVERZITETNI KAMPUS LIVADE,
IZOLA
9.00–12.00
Fakulteta za matematiko, naravoslovje
in informacijske tehnologije UP
Delavnica: Spoznavanje aromatičnih rastlin na
raziskovalni način

FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU UP,
KOPER
8.00–16.00
Fakulteta za vede o zdravju UP
Prikaz in izvajanje gibalnih vaj: Gibalni izziv
Prikaz in izvajanje gibalnih vaj: Aktivni odmor
Delavnica: Priprava zdravega krožnika
Delavnica: Fizioterapija na daljavo v času izrednih
razmer
Kviz: virtualni ples srčkov
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NOVA GORICA
EKSCENTER, DELPINOVA 20
Akademija Umetnosti UNG
10.00–12.00: Di(y)storzor – napredna / Delavnica
na presečišču znanosti in umetnosti konS x Noč
raziskovalcev
15.00–17.00: Di(y)storzor – osnovna / Delavnica
na presečišču znanosti in umetnosti konS x Noč
raziskovalcev
14.00: Brez strahu / Fear Free, TV Free Europe /
Filmski program Ars Electronica Garden x Noč
raziskovalcev
16.00: Pred-sedanje občutljivosti / Pre-Present
Sensitivities / Filmski program Ars Electronica
Garden x Noč raziskovalcev

BEVKOV TRG
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo UNG
9.00: Mikrobi so lahko v živilstvu tudi uporabni.
Spoznajmo jih!
Fakulteta za humanistiko UNG
9.00 in 14.00: Med branjem oči skačejo po besedah
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SPLET
Akademija Umetnosti UNG
15.00: Predstavitev rezultatov delavnic Eksperimentalna forma
Fakulteta za vinogradništvo in vinarstvo UNG
9.00: Kemijska analiza arom v vinih
9.50: Tipičnost aromatike vina: prodoren pristop
10.40: Lokalne sorte vinske trte – njihov pomen
in lastnosti
11.30: Znanje in znanost v ozadju pridelave vina
Fakulteta za naravoslovje UNG:
Virtualna znanstvena malica
9.00: Se Burja ustavi za kosilo?
9.50: Grafenski sendvič
10.40: gASTRONOMSKA izkušnja: Energični zajtrk na Nizu teleskopov Čerenkov
11.30: Koliko plastike jeste?
Fakulteta za znanosti o okolju
10.30: Raziskovalne dejavnosti na Fakulteti za
znanosti o okolju
11.40: Pomikanje skozi rudnik
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Fakulteta za humanistiko UNG
9.50: Znanstvena kavarna o aktivnem okoljskem
državljanstvu
10.40: Znanstvena predstavitev/delavnica o
izdelavi 3D podob v 19. stoletju
11.30: Predstavitev raziskovalnih tehnik v psiholingvistiki, primer jezikovnega testa JERA (JEzikovno RAzumevanje)
Poslovno-tehniška fakulteta UNG
9.00: Reševanje problemov in odločanje
9.50: Kreativni računalnik: Pomočnik pri odkrivanju znanja iz podatkov
10.40: Vloga krožnega gospodarstva pri trajnostnem razvoju
Fakulteta za podiplomski študij UNG
11.30: Doktorski študij – priložnost na začetku
karierne poti
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NEKATERI UKREPI
IN INICIATIVE
»Vsak lahko postane raziskovalec« in »Evropska unija
skrbi za svoje raziskovalce« sta dve od ključnih sporočil
projekta Znanost za vse in dogodkov v okviru Evropske
noči raziskovalcev. V nadaljevanju izpostavljamo najpomembnejši evropski finančni instrument, ukrepe in
iniciative z navedbo virov, v katerih lahko bralci najdejo
koristne informacije o finančni podpori za razvoj kariere raziskovalca na različnih kariernih stopnjah, znanstvenega raziskovanja in raziskovalne infrastrukture.
Ob ključnih sporočilih je pomembno izpostaviti tudi
evropski zeleni dogovor in njegove ukrepe, s katerimi
želi Evropa do leta 2050 postati prva podnebno nevtralna celina na svetu. Podrobnejše informacije o Evropskem zelenem dogovoru in njegovih ukrepih so na voljo na spletni strani: https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal_sl.
Obzorje Evropa je najpomembnejši finančni instrument Evropske unije, namenjen raziskovanju in inovacijam, s ciljem ustvarjati gospodarsko rast in zagotoviti
nova delovna mesta v Evropi. Obsega obdobje od leta
2021 do konca leta 2027. Skupna vrednost finančnih
sredstev, ki bodo namenjena novim aktivnostim, bo
največja do sedaj: presegala bo 95,5 milijarde EUR.
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Ukrepi Marie Skłodowska Curie (MSC) predstavljajo
del programa Obzorje Evropa za doktorsko izobraževanje in podoktorsko usposabljanje raziskovalcev.
Kriza Covid-19 je znova poudarila pomen zanašanja
Unije na najvišje usposobljeni človeški kapital družbe, ki lahko zazna in se sooča z najzahtevnejšimi
družbenimi izzivi ter na temeljih znanstvenih spoznanj oblikovalcem politike in širši javnosti predlaga
ustrezne ukrepe. Ukrepi MSC so postali referenčni
program Unije za doktorsko izobraževanje in podoktorsko usposabljanje. Med letoma 2014 in 2020 so v
okviru Obzorja 2020 MSCA podprli 65.000 raziskovalcev v Evropi in širše, in sicer tako doktorske kandidate
kot bolj izkušene raziskovalce. Financirali so več kot
1.000 odličnih mednarodnih doktoratov. Ukrepi MSC
močno prispevajo k odličnim raziskavam, povečevanju delovnih mest, rasti in naložbam za raziskovalce
z novimi znanji in veščinami ter zagotavljanju mednarodnega in medsektorskega sodelovanja, da bi
bili pripravljeni na zasedbo najvišjih delovnih mest
v prihodnosti. Ukrepi MSC ne vplivajo pozitivno le
na posamezne raziskovalce, ampak prispevajo tudi k
razvoju odličnih doktorskih programov, programov
podoktorskega usposabljanja in sodelovalnih raziskovalnih projektov. Imajo strukturni vpliv na visoko
šolstvo s sodelujočimi institucijami, ki presegajo akademski svet, s širjenjem odličnosti in postavljanjem
standardov za visoko kakovostno izobraževanje in
usposabljanje raziskovalcev, ne le na celotnem območju Evropskega raziskovalnega prostora (ERA),
ampak tudi po vsem svetu.
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EURAXESS
– ’Raziskovalci v gibanju’
je iniciativa Evropske
komisije,
namenjena
spodbujanju mednarodne mobilnosti raziskovalcev, postavitvi transparentnega in enotnega
trga za zaposlovanje raziskovalcev, povezovanju akademske sfere z industrijskim sektorjem in vzpostavitvi skupnega evropskega raziskovalnega prostora.
Iniciativa deluje v obliki portala, ki združuje evropskega in 40 nacionalnih podpornih portalov, ter v
obliki mreže skupno kar 260 Euraxess kontaktnih
točk. Portal nudi brezplačne storitve tako raziskovalcem kot delodajalcem. Raziskovalcem nudi dostop
do baze prostih delovnih mest za raziskovalce, ki jih
oglašuje več kot 7000 različnih preverjenih delodajalcev v raziskovalnem prostoru privatnega in javnega
sektorja, svetovanje in pomoč pri soočanju z izzivi ob
selitvi zaradi zaposlitve v drugi državi z namenom
znanstvenega raziskovanja. Raziskovalci lahko med
drugim tudi brezplačno objavijo svoj profesionalni
življenjepis, delodajalci pa lahko brezplačno objavijo
oglase o prostih delovnih mestih, iščejo raziskovalce
različnih profilov v bazi objavljenih življenjepisov ter
preko Euraxess povezav navežejo sodelovanje z neevropskimi državami na znanstvenoraziskovalnem,
razvojnem in inovacijskem področju.
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Odgovornosti in pravice za raziskovalce in delodajalce so določene z nizom načel Evropske listine za
raziskovalce in s Kodeksom ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev. Evropska komisija z izbranimi evalvatorji spremlja uresničevanje načel Evropske listine
za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju
raziskovalcev skozi Kadrovske strategije raziskovalcev
(Human Resources Strategy for Researchers) tistih
institucij, ki so se k temu prostovoljno obvezale. Skladnost uresničevanja Kadrovske strategije za raziskovalce z načeli Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa
ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev delodajalcev
in raziskovalnih organizacij izraža logotip, ki ga lahko
organizacije objavijo na domačih spletnih straneh
zgolj s soglasjem Evropske komisije, kar raziskovalcem
pomaga tovrstne institucije tudi prepoznati.
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Viri:
O Obzorju Evropa: https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/obzorje-evropa/, Ministrstvo za
izobraževanje, znanost in šport
Obzorje Evropa, Delovni program 2021–2022,
Ukrepi Marie Skłodowska Curie: https://ec.europa.
eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/20212027/horizon/wp-call/2021-2022/wp-2-msca-actions_horizon-2021-2022_en.pdf , Evropska komisija
Evropska noč raziskovalcev – MSCA & Citizens:
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
actions/msca-citizens, Evropska komisija
Kadrovska strategija za raziskovalce – The Human
Resources Strategy for Researchers (HRS4R): https://
euraxess.ec.europa.eu/jobs/hrs4r, Evropska komisija
EURAXESS: https://euraxess.ec.europa.eu/, Evropska komisija
Evropski zeleni dogovor: https://ec.europa.eu/info/
strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_sl
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Z A H V A L A
Iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, sponzorjem, pokroviteljem in udeležencem ter vsem, ki so
kakorkoli prispevali in omogočili program Evropske
noči raziskovalcev ter projekt Znanost za vse: Europarku, Vetrinjskemu dvoru – Narodnemu domu
Maribor, občinam Maribor, Koper, Izola, Ministrstvu
za izobraževanje, znanost in šport, Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Slovenskemu gospodarskemu in raziskovalnemu združenju,
Zavodu za mladino, kulturo in turizem Koper in Nova
Gorica, izbranim mladim raziskovalcem ter njihovim
mentorjem gibanja Mladi za napredek Maribora, Zvezi prijateljev mladine Maribor, Europe Direct, Društvu
za kulturo in izobraževanje PiNA, Morigenosu – slovenskem društvu za morske sesalce, Astronomskemu
društvu Orion ter glasbenim skupinam PhD Big Bang
Band, Strici iz ozadja, Vroči cilindri, Malim ustvarjalcem ter ne nazadnje vsem sodelujočim raziskovalcem, pogosto spregledanim zvezdam naše družbe.
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