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PRAVILNIK O PODELITVI NAGRAD SDRV* 

 

1. člen 

Pravilnik o podelitvi nagrad SDRV (Pravilnik) določa postopek izbire nagrajencev, 

navodila predlagateljem za pripravo vlog in opredeljuje, kaj nagrada obsega. 

SDRV vsako leto podeljuje: 

• Plaketo odličnosti SDRV za odmevno doktorsko delo s področja 

razpoznavanja vzorcev, ki ga je kandidat zagovarjal v obdobju zadnjih treh let, 

ter 

• Plaketo odličnosti SDRV za odmevni znanstveni članek s področja 

razpoznavanja vzorcev, ki je bil objavljen v obdobju zadnjih petih let. 

 

2. člen 

Upravni odbor SDRV na predlog izbirne komisije v tekočem letu podeli največ eno 

nagrado za odmevno doktorsko delo s področja razpoznavanja vzorcev in največ eno 

nagrado za odmevni znanstveni članek. 

 

3. člen 

 

Predlagatelj je lahko posameznik ali organizacija. 

 

 

4. člen 

Izbirno komisijo, sestavljeno iz treh članov SDRV, imenuje predsednik društva SDRV. 

Komisija oceni predloge in predlaga nagrajence upravnemu odboru SDRV, ki 

nagrajence z večino potrdi. Če upravni odbor nagrajencev ne potrdi, o potrditvi nagrad 

odloči predsednik društva. 

 

5. člen 

Nagrajenec za odmevno doktorsko delo prejme plaketo, ki jo podpiše predsednik 

SDRV in denarno nagrado. Vrednost nagrad določi občni zbor SDRV na predlog 

predsednika. 

Nagrado za odmevni znanstveni članek prejme prvi avtor članka oz. prvi avtorji, če je 

le teh več. Nagrajenec za odmevni znanstveni članek prejme plaketo, ki jih podpiše 

predsednik SDRV. 

6. člen 

Nagrade se praviloma podeljuje na občnem zboru SDRV. 
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7. člen 

Plaketo odličnosti SDRV za odmevno doktorsko delo se lahko podeli doktorju za 

odmevno delo s področja razpoznavanja vzorcev, ki ga  je uspešno zagovarjal v 

obdobju zadnjih treh let. Natančni roki se določijo v vsakokratnem pozivu k oddaji 

predlogov.   

 

8. člen 

Plaketo odličnosti SDRV za odmevni znanstveni članek, se lahko podeli prvemu 

avtorju (oz. avtorjem)  za odmevni znanstveni članek s področja razpoznavanja 

vzorcev, ki je bil objavljen v obdobju zadnjih petih let. Natančni roki se določijo v 

vsakokratnem pozivu k oddaji predlogov.  

Nagrado lahko prejme le prvi avtor, ki plakete odličnosti SDRV za odmevni znanstveni 

članek ni prejel že v preteklem letu. 

 

9. člen 

V vlogi mora predlagatelj priložiti: 

- Za Plaketo odličnosti SDRV za odmevno doktorsko delo  
 

o Spremni dopis s podatki o kandidatu in doktorskem delu, 

o Kopijo doktorskega dela, 

o Kratek življenjepis kandidata s podatki o citiranosti po Google Scholar 

o Kratko utemeljitev s strani mentorja 

o Druge priloge 

 

- Za Plaketo odličnosti SDRV za odmevni znanstveni članek 
 

o Spremni dopis s kratko utemeljitvijo in opisom glavnih dosežkov članka  

o Kopijo objavljenega znanstvenega članka 

o Podatke o citiranosti znanstvenega članka po Google Scholar 

o Priloge 

 

10. Člen 

Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejme občni zbor SDRV. 

 

 

 

V Ljubljani, dne 7.12.2020 

        Izr. prof. dr. Vitomir Štruc 

             Predsednik SDRV 


