
 

Priznanje 

Prometej znanosti za odličnost v komuniciranju 

za leto 2020 

 

I. Posamezniki 

 

1. Marijan Prosen, prof. (upokojenec/Kranj) 

- za življenjsko poslanstvo popularizatorja naravoslovja 

 

2. Izr. prof. dr. Robert Repnik (ARRS) 

- za zanimivo in poučno popularizacijo naravoslovja med mladimi 

 

3. Jože Čuden (upokojenec/Ljubljana) 

- za dolgoletno popularizacijo naravoslovja in tehnike 

 

4. Marko Jeran (Zdravstvena fakulteta, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani) 

- za predano zgodnje seznanjanje mladih z znanostjo 

 

5. Doc. dr. Barbara Rovšek (Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani) 

- za promocijo naravoslovja med mladimi s pomočjo tekmovanj iz znanja 

 

6. Prof. dr. Polonca Trebše (Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani) 

- za plemenito komuniciranje znanstvenih vsebin 

 

7. Doc. dr. Matjaž Gregorič (Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU) 

- za izvirno predstavljanje zanimivosti in novih spoznanj s področja biologije organizmov s 

podkastom Metamorfoza 

 

8. Red. prof. dr. Tone Smolej (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) 

- za popularizacijo življenja in dela starejših slovenskih znanstvenic ter znanstvenikov 

 

9. Doc. dr. Iztok Kramberger (Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

Univerze v Mariboru) 

- za uspešno vodenje projekta izdelave in izstrelitve prvega slovenskega nanosatelita 

TRISTAR 

 

10. Dr. Andreja Kežar (Kemijski inštitut Ljubljana) 

- za zanimivo predstavljanje dogajanja v celicah in na molekularni ravni 

 

11. Izr. prof. dr. Nejc Hodnik (Kemijski inštitut Ljubljana) 

- za navdušeno posredovanje spoznanj pri reševanju problemov shranjevanja električne 

energije 

 

12. Dr. Jernej Zupanc (Seyens d. o. o., Ljubljana) 

- za inovativno izobraževanje raziskovalcev o vizualni komunikaciji znanosti 

 

13. Izr. prof. dr. Danijel Skočaj (Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v 

Ljubljani 

- za predanost predstavljanju objektivne podobe umetne inteligence v slovenski družbi 

 



 

14. Red. prof. dr. Jožica Škofic (Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, 

Ljubljana) 

- za predanost promociji nesnovne kulturne dediščine (slovenska narečja) 

 

15. Izr. prof. dr. Katja Hrobat Virloget (Fakulteta za humanistične študije Univerze na 

Primorskem, Koper) 

- za predanost promociji kulturne dediščine strokovni in splošni javnosti 

 

16. Mag. Katja Stamboldžioski (Javni zavod RTV Slovenija) 

- za izvirno, človeku prijazno predstavitev Instituta "Jožef Stefan" s pomočjo filma Ogenj 

znanosti 

 

17. Bernard Perme (Javni zavod RTV Slovenija) 

- za vlogo snemalca in fotografa pri dveh dokumentarnih filmih – Biodiverziteta v tropskem 

gozdu, Kostarika – Vrnitev v pragozd 

 

II. Skupine komunikatorjev znanosti 

 

1. Skupina komunikatorjev znanosti s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani 

(prof. dr. Borut Štrukelj, izr. prof. dr. Tomaž Bratkovič, izr. prof. dr. Mojca Lunder, prof. dr. 

Marko Anderluh, izr. prof. dr. Žiga Jakopin, doc. dr. Lea Knez, izr. prof. dr. Igor Locatelli) 

- za spremljanje in obveščanje javnosti o novostih na področju terapije COVID 19 oz. razvoja 

protivirusnih cepiv in zdravil 

 

2. Izr. prof. dr. Davor Tome 

    Dr. Nataša Mori 

    Doc. dr. Al Vrezec 

    (Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana) 

- za uredniško delo pri poljudnoznanstveni knjigi 60 obrazov biodiverzitete (ob 60. obletnici 

ustanovitve NIB) 

 

3. Mag. Majan Verč 

    Tatjana Pregl Kobe 

    Dr. Viktor Dimic 

    (Institut "Jožef Stefan", Ljubljana) 

- za likovno dinamičen prikaz 70 let Instituta "Jožef Stefan" (razstava Utrinki 1949-2019) 

 

4. Dr. Miha Homar 

    Leon Rižner 

    Iva Pilko (vsi Lek, d. d., Ljubljana) 

    Jakob Gajšek (Ljubljanski univerzitetni inkubator) 

- za uspešno izvedbo prvega Novartisovega virtualnega hekatona 

 

5. Skupina komunikatorjev znanosti iz več institucij pod vodstvom Oddelka za azijske 

študije, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani 

(Izr. prof. dr. Nataša Vampelj-Suhadolnik in ostali s Filozofske fakultete Univerze v 

Ljubljani, iz Slovenskega etnografskega muzeja, ZRS Koper, Pokrajinski muzej Celje) 

- za dinamično, slikovito in zanimivo popularizacijo vzhodno azijskih zbirk v Sloveniji 

 

 

 



 

III. Organizacije 

 

1. Slovensko farmacevtsko društvo, Ljubljana 

- za dolgoletno razvejano, a ciljano informiranje strokovne in splošne javnosti o 

farmacevtskih vsebinah 

 

2. Inštitut za računalništvo Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko 

Univerze v Mariboru 

- za pomemben prispevek k promociji poslanstva inženirjev in znanstvenikov v slovenski 

družbi 

 

3. Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani 

- za učinkovito diseminacijo znanstvenih dosežkov  

 

4. Slovenski center za raziskovanje samomora  

Inštitut Andrej Marušič, Univerza na Primorskem, Koper 

- za prilagojeno in razumljivo podajanje strokovnih ugotovitev o duševnem zdravju in 

samomoru na spletnem portalu zivziv.si 

 

5. TROMBA, spletna agencija za promocijo znanosti, kreativnosti in inovativnosti, 

Ljubljana 

- za uspešno izvajanje projekta Pitia 

 

6. Radio Slovenija 

- za obsežno in usmerjeno posredovanje strokovno neoporečnih vsebin o koronavirusu 

(različni programi, podkasti) 

 

 


