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Obrazec za prijavo kandidatov na razpis Slovenskega mikrobiološkega društva (SMD)  

za podeljevanje priznanj SMD 

 

Obrazec je priloga k Pravilniku o podeljevanju priznanj SMD,  

ki ga je potrdil upravni odbor na seji z dne 4.2.2020. 
 

 

PRIJAVA KANDIDATA 

 

_____________________________________________________________ 

(ime in priimek) 

 

Akademski ali drug naziv:  __ 

 

Rojstni datum:  ________________________________________ 
(Obvezno navesti samo pri prijavi kandidata za kategorijo priznanj mladim mikrobiologom Slovenije za izjemne znanstveno-

raziskovalne dosežke.) 

 

Kandidata se predlaga za naslednjo kategorijo priznanj SMD (ustrezno označi z znakom  ×  v kvadratu 

pred ustrezno kategorijo; posameznega kandidata je mogoče predlagati le za eno od kategorij): 

 

Priznanje SMD 
 

 mladim mikrobiologom Slovenije za izjemne znanstveno-raziskovalne dosežke  
(obvezno priložiti celotno bibliografijo, dokazilo o številu čistih citatov v zadnjih 10 letih) 

 

 za pomembne strokovne ali znanstveno-raziskovalne ali pedagoške dosežke na področju 

mikrobiologije v Sloveniji 
(obvezno priložiti reprezentativno bibliografijo in druga ustrezna dokazila o ustreznosti kandidata) 

 

 za uspešno organizacijsko in/ali strokovno delo v društvu, organih ali sekcijah društva 
(obvezno priložiti mnenje dveh članov SMD o ustreznosti kandidata) 

 

Plaketa SMD 
 

 za vrhunske znanstveno-raziskovalne dosežke z mednarodno odmevnostjo 
(obvezno priložiti reprezentativno bibliografijo z dokazilom o številu čistih citatov in h-indeksu v zadnjih 10 letih ali 

druga relevantna dokazila o ustreznosti kandidata) 
 

 za vrhunski dosežek na strokovnem področju mikrobiologije (npr. v proizvodnji ali diagnostični 

praksi) 
(obvezno priložiti dokazilo o patentih in/ali mnenja treh priznanih strokovnjakov o pomembnosti kandidatovega dela) 

 

 za izjemne pedagoške dosežke z mednarodno odmevnostjo na področju mikrobiologije 
(obvezno priložiti dokazilo o tovrstnem delovanju) 
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Plenčičevo odličje 
 

 za življenjsko delo na področju mikrobiologije 
(obvezno priložiti mnenje vsaj treh strokovnjakov z različnih področij mikrobiologije o doprinosu kandidatovega 

življenjskega dela na področju mikrobiologije glede na pogoje navedene v Pravilniku o podeljevanju priznanj SMD) 

 

Naziv častnega člana SMD 
 

 

 za posebne zasluge pri promociji in razvoju strokovnega ali znanstveno-raziskovalnega ali 

pedagoškega delovanja na področju mikrobiologije v Sloveniji 
(lahko se podeli tudi nečlanu društva in tujemu priznanemu strokovnjaku/znanstveniku ali posamezniku za posebne 

zasluge pri sodelovanju in promociji SMD v mednarodnem prostoru kot je navedeno v Pravilniku o podeljevanju 

priznanj SMD ) 
 

 

OBVEZNA PRILOGA K PRIJAVI JE PREDLAGATELJEVA OBRAZLOŽITEV O USTREZNOSTI 

KANDIDATA ZA PREDLAGANO KATEGORIJO PRIZNANJ SMD. 
 

 

Predlagatelj izjavlja, da so vsi navedeni podatki o kandidatu v tej prijavi točni. 

 
 

Predlagatelj:  ___ Podpis:  ___ 

 
 

E-naslov predlagatelja: ___________________________ @____________________________ 
 

 

V ______________________________, dne ______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Prijavno vlogo je obravnavala komisija za podeljevanje priznanj na seji, dne _____________________. 
 

 

Prijavna vloga je popolna:. DA NE 


