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PRIZNANJA STATISTIČNEGA DRUšTVA SLOVENIJE 2016

PODELITEV PRIZNANJ

Ob zaključku tradicionalnega letnega srečanja 'Statistični dan', ki ga v sodelovanju pripravljamo 
Statistično društvo Slovenije in Statistični urad Republike Slovenije, smo 24. 1. 2017 na Brdu 
pri Kranju podelili društvena priznanja za leto 2016.

Ob uvodu v dogodek je predsednik društva izr. prof. dr. Matevž Bren predstavil vsebino in 
način izbora nagrajencev. Društvena priznanja, Blejčevo priznanje (imenovano po prof. dr. 
Marijanu Blejcu, začetniku moderne statistike v Sloveniji) za vrhunske dosežke v statistiki, 
častni član društva in priznanje za odličnost statističnega poročanja v medijih podeljujemo 
od leta 2012. Tudi v letu 2016 smo v juniju objavili razpis za zbiranje predlogov nagrajencev, 
društvena komisija za priznanja pa je na seji 13. 9. 2016 izbrala nagrajence. Izbor je 6. 12. 
2016 potrdil izvršni odbor društva.  

Predsednik Statističnega društva Slovenije izr. prof. dr. Matevž Bren ob začetku podelitev priznanj

Blejčevo priznanje je prejel prof. dr. Andrej Blejec, zaposlen na Nacionalnem inštitutu za 
biologijo v Ljubljani. Prof. Blejec je redni profesor statistike na Oddelku za biologijo Biotehniške 
fakultete ter predava tudi na doktorskem študiju Statistika in magistrskem študiju Uporabna 
statistika Univerze v Ljubljani.

Priznanje za odličnost statističnega poročanju v medijih pa je prejela dr. Mojca Vizjak Pavšič, 
znanstvena novinarka.

Častna članica društva je postala prof. dr. Blaženka Košmelj, upokojena profesorica 
Univerze v Ljubljani. Prof. Košmeljeva je prve dni januarja umrla, tako smo ji priznanje podelili 
posthumno.
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PREJEMNIK BLEJČEVEGA PRIZNANJA ZA LETO 2016: 
DR. ANDREJ BLEJEc

Prof. dr. Janez Stare, univ.dipl.mat.
Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko

Utemeljitev predloga, da se prof.dr. Andreju Blejcu podeli Blejčevo priznanje Statističnega 
društva Slovenije. 

Kot utemeljitev bi zadoščalo že tole: Andrej Blejec je predsednik International Association for 
Statistics Education (IASE).

Malo je Slovencev, ki bi se lahko pohvalili s podobno funkcijo, in lahko smo ponosni, da je 
en takšnih med statistiki. Funkcija pomeni za nas promocijo naše vede v svetu, tistim doma 
pa sporoča, oz. predvsem potrjuje, da je Andrej od pet do glave učitelj. Pravzaprav do vrha 
klobuka.  Da bi študentom razložil statistične pojme, mu pride prav pravzaprav vse: papirčki, 
žeblji ali najnovejše grafične možnosti računalnikov. Nedavno mi je pripravil predstavitev, za 
katero nisem niti vedel, da je mogoča, kaj šele, da bi jo sam pripravil. In zdi se mi, da drugi 
učitelji statistike na UL pravzaprav premalo vemo, kaj vse nam lahko pomaga pri učenju, in da 
bi morali Andreja izkoristiti tudi za to, da uči nas o tem, kako učiti druge.

Seveda že dolga leta predava študentom biologije, od vzpostavitve doktorskega študija 
Statistika in pozneje magistrskega študija Uporabna statistika pa tudi na teh dveh programih.

Drug, morda enako pomemben, razlog za moj predlog pa je Andrejevo dolgoletno vodenje 
organizacijskega odbora mednarodne konference Applied Statistics. Štafetno palico je prevzel 
od Nuše Ferligoj leta 2004 in jo čvrsto drži v rokah. Dvomim sicer, da bo zdržal 32 let, kolikor 
je Nuša, a razlog za krajše obdobje bo predvsem to, da je 2 x 32 enako 64. 

Vmes je uspel v Ljubljani organizirati še mednarodno konferenco ICOTS8, ki je najpomembnejša  
svetovna konferenca s področja statističnega izobraževanja. Pred tem pa še posamezne 
sekcije na ISI55 leta 2005 v Sydneyu in ICOTS6 ter ICOTS7 v letih 2002 in 2006 (Južna Afrika 
in Brazilija). 

V njegovi biografiji je še marsikaj (tisoč raziskovalnih projektov (no, 24, če sem natančen), 
množica krajših ali daljših bivanj v tujini, kup raznih članstev, in seveda, da je bil 12 let 
predsednik Statističnega društva Slovenije), vendar sem tukaj želel izpostaviti predvsem dva 
vidika, ki Andreja bistveno ločita od večine ostalih slovenskih statistikov. Za konec pa vendarle 
še tole: ob tem, da častno predstavlja slovensko statistiko v svetu, je Andrej v slovenski 
statistični zgradbi eden najpomembnejših stebrov. Strokoven, pripravljen na sodelovanje in 
pomoč, dobronameren, povezovalen. In kritičen, kadar je prav in je treba.
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Prof. dr. Janez Stare je podelil priznanje ob slovesnosti podelitvi za Blejčevo priznanje dr. Andreju Blejcu

 
Prof. dr. Andrej Blejec ob prejemu Blejčevega priznanja


