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PRAVILNIK O PODELJEVANJU PRIZNANJ 
SLOVENSKEGA MIKROBIOLOŠKEGA DRUŠTVA 

 
 

Splošne določbe 
 

1. člen 
 

Priznanja, ki jih podeljuje Slovensko mikrobiološko društvo (SMD) so:  

 Priznanje SMD 

 Plaketa SMD 

 Plenčičevo odličje 

 Naziv častnega člana SMD 
 

2. člen 
 

Predloge za priznanja SMD lahko poda en ali več članov SMD ali upravni odbor SMD na svoji seji. 
 

3. člen 
 

Vsa priznanja se podeljujejo članom SMD, ki so v društvo včlanjeni več kot dve leti. Nečlanom društva 
se lahko podeli le Naziv častnega člana SMD pod pogoji, ki jih določa 4. člen tega pravilnika. 

 
4. člen 

 

Priznanje SMD je strokovno priznanje, ki se podeli članom SMD za delovanje na področju 
mikrobiologije. Priznanje je razdeljeno v tri kategorije in se podeli: 
 

a. mladim mikrobiologom Slovenije za izjemne znanstveno-raziskovalne dosežke (priznanje se 
podeljuje osebam, ki so do javnega poziva za podeljevanje nagrad dopolnile največ 35 let) 

b. za pomembne strokovne ali znanstveno-raziskovalne ali pedagoške dosežke na področju 
mikrobiologije v Sloveniji 

c. za uspešno organizacijsko in/ali strokovno delo v društvu, organih ali sekcijah društva 
 

Plaketa SMD je priznanje, ki se podeli članom SMD za znanstvene, razvojne ali pedagoške dosežke na 
področju mikrobiologije. Priznanje je razdeljeno v tri kategorije in se podeli za: 
 

a. vrhunske znanstveno-raziskovalne dosežke z mednarodno odmevnostjo 
b. vrhunski dosežek na strokovnem področju mikrobiologije (npr. v proizvodnji ali diagnostični 

praksi) 
c. izjemne pedagoške dosežke z mednarodno odmevnostjo na področju mikrobiologije 

  
Plenčičevo odličje je najvišje odličje, ki ga podeljuje SMD, in se podeli članu SMD, ki je pomembno 
prispeval k razvoju mikrobiologije v Sloveniji ter tudi k mednarodni prepoznavnosti slovenske 
mikrobiologije. Kandidat za Plenčičevo odličje mora izpolnjevati vsaj štiri od navedenih pogojev: 
 

 objave v kvalitetnih znanstvenih revijah tekom kariere in v zadnjih petih letih pred razpisom 

 nadpovprečen doprinos na strokovnem ali pedagoškem področju mikrobiologije 

 organizacija mednarodnih in domačih dogodkov 

 aktivnost pri promociji mikrobiologije (npr. javna predavanja, sodelovanje pri televizijskih 
oddajah, publicistična dejavnost) 

 aktivno delovanje v društvu SMD 
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Naziv častnega člana SMD se podeljuje posamezniku za posebne zasluge pri promociji in razvoju 
strokovnega ali znanstveno-raziskovalnega ali pedagoškega delovanja na področju mikrobiologije v 
Sloveniji.  
 

Naziv častnega člana se lahko podeli tudi nečlanu društva in tujemu priznanemu 
strokovnjaku/znanstveniku, ki je s svojim delovanjem pripomogel k razvoju mikrobiološke vede v 
Sloveniji.  
 

Naziv častnega člana se lahko podeli tudi posamezniku za posebne zasluge pri sodelovanju in 
promociji SMD v mednarodnem prostoru. 
 

5. člen 
 

Priznanja in plakete SMD, Plenčičevo odličje ter Naziv častnega člana SMD se praviloma podeljuje na 
rednih kongresih SMD. V primeru odpovedi ali izpada kongresa upravni odbor društva določi kje in 
kdaj se izvede podelitev. 
 

6. člen 
 

Ob podeljevanju priznanj in plaket SMD ter Plenčičevega odličja se lahko podeli po eno priznanje za 
vsako od kategorij priznanj in plaket SMD ter eno Plenčičevo odličje za življenjsko delo. 
  

7. člen 
 

Priznanje in plaketo SMD za posamezno kategorijo ter Plenčičevo odličje ali Naziv častnega člana 
SMD lahko posameznik prejme le enkrat.  
 

Nobenega od priznanj se ne sme podeliti aktualnemu članu komisije za dodelitev priznanj. 
 

POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ IN PLAKET SMD TER PLENČIČEVEGA ODLIČJA 
 

Komisija za dodelitev priznanj 
 

8. člen 
 

Komisijo za dodelitev priznanj (v nadaljevanju: komisija) imenuje upravni odbor društva na eni od 
rednih sej. Petčlansko komisijo sestavljajo člani društva z različnih področij mikrobiologije, ki jo vodi 
najstarejši član komisije. Delo v komisiji je častno. 
 

9. člen 
 

Komisija se sestaja in odloča na sejah. Sedež komisije je na sedežu SMD. Sklepčnost komisije se 
smatra s prisotnostjo predsednika in vsaj dveh članov komisije, sklepe pa nato korespondenčno 
potrdijo tudi člani komisije, ki na seji niso bili prisotni.  
 

10. člen 
 

Naloge komisije so: 

 zbirati prijave kandidatov in predlagateljev 

 na podlagi prispelih prijav in kriterijev v razpisu izbrati najustreznejšega kandidata za 
podelitev posameznih priznanj in plaket SMD ter Plenčičevega odličja  

 poročati upravnemu odboru društva o postopku in predstaviti izbor kandidatov s pisno 
obrazložitvijo izbora 

 sodelovati z organizacijskim odborom kongresa SMD pri pripravi slovesnosti ob podelitvi 
priznanj in plaket SMD ter Plenčičevega odličja 
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Razpis 
 

11. člen 
 

Upravni odbor SMD objavi razpis za podeljevanje priznanj (v nadaljevanju: razpis) najmanj šest 
mesecev pred podelitvijo. Razpis je javen in se objavi na spletni strani SMD. 
 

Upravni odbor v razpisu jasno definira naslednje točke: 

 obliko prijave na razpis in dokumentacijo, ki jo je potrebno predložiti 

 rok za oddajo prijave in naslov, kamor se prijave pošljejo 

 način obveščanja o izboru kandidatov 
 

Postopek izbora kandidatov 
 

12. člen 
 

Komisija na svoji seji pregleda in obravnava vse prijave, ki so bile oddane do razpisanega roka za 
zbiranje prijav. Prijave, ki so bile oddane po zaključenem razpisanem roku, se vrnejo prijavitelju in se 
v obravnavo ne vključijo.  
 

Komisija lahko kandidate ali predlagatelje pozove k dopolnitvi prijav, če je to potrebno za pojasnitev 
ali preverjanje izpolnjevanja kriterijev. V tem primeru komisija določi rok za dopolnitev prijave ali 
predloga. 
 

13. člen 
 

Komisija na podlagi podatkov iz prijav ali predlogov določi najustreznejšega kandidata za posamezno 
priznanje in odličje. Za izbor kandidatov lahko komisija pripravi točkovalnik. Omenjen točkovalnik se 
mora ujemati s pogoji, ki so določeni in objavljeni v razpisu. 
 

Odločitev o izbranem kandidatu sprejme komisija soglasno na podlagi točkovalnika ali z glasovanjem 
v primeru netočkovalnega sistema.  
 

V primeru neodločenega glasovanja prevlada odločitev predsednika komisije. 
   

14. člen 
 

Celotna komisija ali predsednik komisije poroča o postopku izbire in predlogih izbranih kandidatov s 
pisno obrazložitvijo na naslednji seji upravnega odbora društva.   
 

Upravni odbor SMD v dnevni red vključi točko poročanja komisije o izboru kandidatov za podelitev 
priznanj in plaket SMD ter Plenčičevega odličja.  
 

Upravni odbor sprejme sklep o izboru kandidatov in s tem zaključi postopek izbora kandidatov. 
 

Svečana podelitev 
 

15. člen 
 

Priznanja in plakete SMD, Plenčičevo odličje in Naziv častnega člana SMD se svečano podelijo na 
rednem kongresu SMD. Kraj in čas podelitve določi upravni odbor SMD. 
 

V primeru izpada kongresa SMD kraj in čas podelitve določa 5. člen. 
 

Priznanja podeljujeta aktualni predsednik društva in predsednik komisije za dodelitev priznanj.     
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Oblika priznanja in plakete SMD ter Plenčičevega odličja 
 

16. člen 
 

Priznanje in plaketa SMD obsegata diplomo, ki mora obvezno vsebovati: 

 znak in napis društva 

 napis Priznanje / Plaketa Slovenskega mikrobiološkega društva za (navedba posamezne 
kategorije, določene v 4. členu tega pravilnika) 

 ime in priimek nagrajenca 

 kraj in datum podelitve 

 podpis aktualnega predsednika SMD, predsednika komisije za dodelitev priznanj in tajnika 
društva 

 priloženo obrazložitev 
 

Plenčičevo odličje obsega diplomo in plaketo.  
 

Diploma mora obvezno vsebovati: 

 znak in napis društva 

 napis Plenčičevo odličje za (navedba posamezne kategorije, določene v 4. členu tega 
pravilnika) 

 ime in priimek nagrajenca 

 kraj in datum podelitve 

 podpis aktualnega predsednika SMD, predsednika komisije za dodelitev priznanj in tajnika 
društva 

 priloženo obrazložitev 
 

Plaketa mora obvezno vsebovati: 

 znak in napis društva 

 napis Plenčičevo odličje 

 ime in priimek nagrajenca 

 letnico podelitve odličja 
 

Častnemu članu društva se podeli diploma. Obliko diplome določi upravni odbor SMD. 
    

17. člen 
 

Sredstva za priznanja in plakete SMD (izdelavo diplome) ter Plenčičevo odličje (izdelavo diplome in 
plakete) se zagotovi iz proračuna SMD. 
 

Končna določba 
 

18. člen 
 

Pravilnik prične veljati z dnem, ko ga sprejme in potrdi upravni odbor SMD. 
 

19. člen 
 

Zapisi in evidence o podeljevanju priznanj se hranijo v arhivu SMD. 
 
 
Ljubljana, 4.2.2020         prof. dr. Maja Rupnik 

predsednica SMD 
 


