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ODPRTI POZIV 
 

k izkazu interesa posameznikov, za sestavo seznama strokovnjakov,    
ki bodo sodelovali pri nalogah  

na področju raziskovalno razvojne dejavnosti 
 
 
1. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ) poziva 
posameznike z namenom umestitve na seznam strokovnjakov (v nadaljevanju: seznam) 
zainteresiranih za pomoč/sodelovanje pri nalogah na področju raziskovalno razvojne 
dejavnosti.  
 
Seznam bo predstavljal nabor strokovnjakov, izmed katerih bo MIZŠ lahko 
strokovnjake povabilo k sodelovanju: 
 
a) pri analizi stanja potreb na trgu; 
b) v postopkih za dodelitev sredstev; 
c) pri ocenjevanju raziskovalno-razvojnih projektov;   
d) pri vmesnih evalvacijah raziskovalno-razvojnih projektov;  
e) pri evalvacijah zaključenih raziskovalno-razvojnih projektov; 
f) pri oblikovanju politike raziskav in inovacij v Republiki Sloveniji ter pripravo 
programov in strateških dokumentov; 
g) drugo.  
 
Seznam ne predstavlja izključnega in zavezujočega nabora strokovnjakov za morebitno 
imenovanje  s strani MIZŠ.  
 
 
2. Pri izvajanju nalog na področju raziskovalno razvojne dejavnosti so ključne 
reference, izkušnje in ustrezna znanja na zahtevanem področju.  
 
Od bodočih strokovnjakov se pričakuje, da imajo reference, strokovne izkušnje in 
ustrezna znanja na enem ali več naslednjih področjih:  

- informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT);   
- nanotehnologije;  
- napredni materiali;  
- biotehnologija;  
- sodobna proizvodnja in predelava;  
- vesolje; 
- raziskovalno-razvojna infrastruktura;  
- dostop do tveganega financiranja (dolžniško ali lastniško financiranje); 
- inovacije v malih in srednje velikih podjetij; 
- zdravje, medicina, demografske spremembe in dobro počutje; 
- varnost hrane, trajnostno kmetijstvo in gozdarstvo, morske in pomorske in 

celinske raziskave vode in bio gospodarstva; 



 

 

- varna, čista in učinkovita energija; 
- smart, zeleni in integrirani prevoz, mobilnost; 
- podnebni ukrepi, učinkovitost virov in surovine; 
- Evropa v spreminjajočem se svetu - vključujoče, inovativne in odsevne družbe; 
- varne družbe - varovanje svobode in varnosti Evrope in njenih državljanov; 
- širjenje odličnosti in širšo udeležbo;  
- znanost z in za družbo; 
- oblikovanje politik in strategij; 
- drugo.  

 
 

Strokovne izkušnje se pričakuje tudi na naslednjih področjih: 
        - mednarodno sodelovanje na področju znanosti in tehnologije; 

- uprava, vodenje ali ocenjevanje raziskovalnih in inovacijskih projektov, 
programov ali politik; 
- inovacije (tehnološke kot tudi netehnološke), vključno s socialnimi inovacijami, 
inovacijskih procesov in upravljanja; 
- poslovno upravljanje, s strokovnim znanjem na izdelku/ upravljanje storitev; 
trženje, naložb in finančnih instrumentov (npr. lastniškimi in dolžniškimi viri), in 
drugo, zlasti v zvezi z inovativnim malim in srednjim podjetjem; 
- uporaba rezultatov raziskovalnih in inovacijskih projektov, prenosa znanja 
razširjanje in pravic intelektualne lastnine; 
- socialno-ekonomske in humanistične vede, tudi družbeni in gospodarski vpliv in 
oceno tveganja; 
- odgovornost za raziskave in inovacije, vključno z javnim udejstvovanjem, 
znanstvenega izobraževanja; 
- enakost spolov in vsebina spolov na področju raziskav; 
- raziskave, poklicni razvoj, doktorsko usposabljanje in krepitev sposobnosti; 
- etika v raziskavah (npr. človeško varstvo, vključevanje otrok / ranljive skupine 
prebivalstva, varstva podatkov, dobrega počutja živali, varstva okolja; 
mednarodnega sodelovanja, zlorabe/zlonamerne uporabe, celovitost raziskav, in 
drugo), 
- spremljanje in vrednotenje programov, projektov; 
- raziskovalna in inovacijska politika; 
- trajnostni razvoj; 
- poročanje; 
- drugo.  

 
 
3.  Zainteresirani strokovnjaki se lahko na seznam umestijo s priloženim obrazcem 
PRIJAVNICA. V celoti izpolnjeno in podpisano PRIJAVNICO se posreduje na 
elektronski naslov : gp.mizs@gov.si s pripisom: za »seznam strokovnjakov«.  
 
Priglasitev interesa za sodelovanje pri nalogah na področju raziskovalno razvojne 
dejavnosti je možna v času objave poziva.  
 
Umestitev  na seznam ne vodi nujno v sodelovanje z MIZŠ.  
 
 



 

 

4.  Zaradi transparentnosti in skladnosti s cilji Evropskega raziskovalnega prostora, 
lahko MIZŠ dovoli dostop do seznama drugim deležnikom, ki financirajo raziskovalno 
razvojno dejavnost RS, na podlagi predhodnega soglasja strokovnjakov.  
 
 
5. Neodvisnost strokovnjakov, ki bodo sodelovali z MIZŠ, bo zagotovljena s podpisom 
izjave o  zaupnosti in interesni nepovezanosti.  
 
 
                
 
 


