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NADNASLOV: Podeljena priznanja za dosežke na področju šolstva za leto 2016 
 
NASLOV:  Priznanja Blaža Kumerdeja Zavoda RS za šolstvo 
 
(Ljubljana, 6. februar 2017) Na priložnostni slovesnosti je dr. Vinko Logaj, direktor Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo, 6. februarja 2017, v Viteški dvorani Muzeja novejše zgodovine 
Slovenije (Cekinov grad) v Ljubljani že osemnajstič podelil priznanja Blaža Kumerdeja za odlično 
partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Zbrane je pozdravil 
Aleš Ojsteršek, direktor Urada za razvoj izobraževanja Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. 
 
Priznanje Blaža Kumerdeja se podeljuje za sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo posameznikom, 
skupinam ali institucijam za dosežke pri uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, za nove 
rešitve s področja razvoja kurikuluma, za ustvarjalne in inovativne metode učenja ter poučevanja, za 
prispevek inovativnih učnih sredstev in pripomočkov; za izvajanje izobraževanj, javnih prireditev in 
podobnih dejavnosti. 
 
Na predlog komisije za podelitev priznanj je Zavod RS za šolstvo letos podelil šest priznanj Blaža 
Kumerdeja. 
 
Priznanja za uspešno sodelovanje z Zavodom RS za šolstvo pri pedagoškem, inovacijskem in 
organizacijskem delu so prejeli: 

 MARTA SAMOTORČAN, ravnateljica Vrtca Vrhnika; 

 POLONA LEGVART, profesorica pedagogike in učiteljica razrednega pouka na Osnovni šoli 

Bratov Polančičev v Mariboru; 

 SONJA MARUŠIČ, učiteljica biologije na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina; 

 OSNOVNA ŠOLA BRŠLJIN, 

 OSNOVNA ŠOLA NAKLO, 

 Dr. NATAŠA KRALJ, učiteljica nemščine in slovenščine v Mariboru na Prvi gimnaziji in na 

Srednji elektro-računalniški šoli. 

Kulturni program sta oblikovala kitarista 8. razreda Glasbene šole Konservatorija za glasbo in balet 
Ljubljana v razredu prof. Eve Hren, Matevž Šivic in Martin Vasle. V skupno muziciranje sta se združila 
letos, zaradi želje po tekmovanju na TEMSIG-u, tik pred pragom nadaljnjega študija na Konservatoriju 
za glasbo. V teh dneh sta se vrnila z regionalnega tekmovanja, kjer sta dosegla prvo mesto in zlato 
priznanje, državno tekmovanje pa ju čaka čez mesec dni. 
 
Z vsakoletnim podeljevanjem teh priznanj želi Zavod RS za šolstvo predstaviti visoke strokovne 
dosežke posameznikov in zavodov pri zahtevnem delu z mladimi, poudariti njihovo ustvarjalnost in 
inovativnost, se jim zahvaliti za kakovostno sodelovanje ter njihove dosežke promovirati v javnosti. 
 
V Knjižnici Blaža Kumerdeja na Bledu bo od 9. do 28. 2. 2017 na ogled razstava o Kumerdejevih 
nagrajencih.  
 


