
 
 

 

  

 

Spoštovana članica, spoštovani član, 
 

Komisija za dodelitev priznanj SMD se je ob zaključku letošnjega razpisa za priznanja zaradi 

skromnega odziva znašla v zadregi. Zato se je odločila, da predlaga UO-u društva, da razpis 

ponovno podaljša in ob tem zaprosi  članstvo za vlaganje predlogov  do časa, ko bo mogoče 

priznanja podeliti na naslednjem občnem zboru društva, predvidoma v marcu 2012. Tako se 

je odločila tudi v izogib morebitni razlagi, da bi nagrada bila podeljena zgolj zato, ker je bila 

vložena kot edina.   

Ob tej priliki je komisija sklenila tudi, da članstvo s pričujočim dopisom poudarjeno pozove k 

razmisleku o pomenu nagrad in vlogi tega izjemno pomembnega orodja kot spodbude za 

sodelovanje članstva pri delu v društvu. Učinki se nato razumljivo odrazijo tudi v koristih za 

mikrobiologijo kot celoto.  

Posebno želimo poudariti namen in pomen posameznih nagrad: priznanj, plaket in 

Plenčičevega odličja.  

 

Kategorija priznanj mladim mikrobiologom Slovenije je priložnost, ko lahko npr. mentorji 

učinkovito podpro najuspešnejše mlade raziskovalce in jim ob pomanjkanju drugih možnosti 

izrazijo zahvalo za posebno predano delo in sodelovanje. Prav bi bilo, ko bi uspešne kadre 

prepoznali že učitelji in mentorji doma, namesto, da nam jih odkrivajo mednarodna tekmovanja, 

kot je bilo kar nekaj let zapored primer s študenti mikrobiologije, zmagovalnimi udeleženci 

elitnega tekmovanja iGEM.  

S priznanjem za pomembne strokovne ali znanstveno-raziskovalne ali pedagoške dosežke na 

področju mikrobiologije je predpostavljenim omogočeno izraziti zadovoljstvo z delom sodelavcev, 

posebno ob nemoči, da bi jim to pokazali z drugimi načini npr. z napredovanjem ali materialnim 

nagrajevanjem.  

Priznanja za uspešno organizacijsko in/ali strokovno delo v organih društva pa je predvsem 

namenjeno kolegialnemu priznanju in zahvali za prispevek, ki ga posamezniki žrtvujejo s  svojim 

predanim ljubiteljskim delom v društvu. 

 



 
 

 

Plakete SMD je mogoče uporabiti za prvo ali ponovljeno priznanje sicer že uveljavljenim 

kolegicam in kolegom, zlasti za njihove izjemne znanstvene in razvojne dosežke na področju 

mikrobiologije npr. za dela z mednarodno odmevnostjo, za uspešen prenos raziskovalno-

razvojnega dela v proizvodnjo ali v aktualno diagnostično prakso ter za izjemne pedagoške 

dosežke, vključno z mentorstvi na področju mikrobiologije. 

 

Končno je na voljo še Plenčičevo odličje s katerim SMD izrazi članu hvaležnost za življenjsko delo 

na znanstvenem, strokovnem ali pedagoškem področju v mikrobiologiji. 

 

Ne pozabimo, da so priznanja kolegialnega občestva še kako relevantno merilo vpliva, ki ga 

nagrajenec pušča v svojem strokovnem okolju. To bo tudi v pomoč tistim, ki odločajo o 

kadrovanju na najodgovornejša mesta in ta mehanizem lahko dobrodošlo nadomesti ali dopolni 

včasih sporne in enostranske presoje, ki temeljijo na bibliometričnih kazalcih ali na odločitvah 

komisij za ocene. S pogostejšo in stalno, istočasno pa odgovorno uporabo mehanizma priznanj 

SMD, bi si ta s časom lahko pridobila pomembnejše mesto, tudi tako da dopolnijo pomanjkljivo 

izpovednost drugih meril. In nagrajevanje je ob ustrezni medijski podpori vedno tudi uveljavitev 

stroke v javnosti.   

 

Komisija ob koncu predlaga UO-u tudi sklep o zadolžitvi komisije, da preuči sedanji pravilnik 

in predlaga dopolnitve na temelju izkušenj pri dosedanjem delu komisije. 

 

 

 

Komisija za priznanja SMD                    Ljubljana, 07.10.2011 

  
   
 


