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UVOD

Pred vami je posebna izdaja Biltena, društvene publikacije, ki smo jo izdali ob 40-letnici 
delovanja Statističnega društva Slovenije. V publikaciji smo zbrali po kronološkem zaporedju 
krajše ali daljše zapise o najpomembnejših dogodkih iz štiridesetih let delovanja društva.

Ko boste prelistali Bilten, boste ugotovili, da smo štirideset let delovanja društva pregledno 
prikazali tudi v obliki časovnice. Poudariti moramo, da niti na časovnici niti v celotnem Biltenu 
nikakor niso omenjeni vsi dogodki, saj je bilo teh preprosto preveč, temveč le najpomembnejši 
in najodmevnejši, taki, ki so bili tesno povezani z delovanjem društva ali z njegovimi člani.

V nadaljevanju Biltena smo podrobneje opisali zadnjih deset let delovanja društva. Nekateri 
dogodki, srečanja, posvetovanja so poudarjeni bolj, drugi manj. Precej podrobno smo o 
dogodkih že poročali v rednih izdajah Biltena, zato so tu o nekaterih podani le kratki povzetki.

V časovnici smo poudarili dogodke, ki so povezani z društvom ali pa so pomembneje vplivali 
in še vplivajo na delovanje društva. Sestavljajo jo trije stolpci. V prvem se vrstijo dogodki, 
neposredno povezani s Statističnim društvom Slovenije. V drugem stolpcu so navedeni 
dogodki, ki so jih v tistem času organizirale različne druge ustanove, vendar so pomembno 
vplivali na društvo ali pa so pri izvedbi teh dogodkov dejavno sodelovali naši ugledni člani. 
Seveda je omenjena le peščica teh članov. V tretjem stolpcu so dogodki Statističnega urada 
RS, ki so neposredno povezani tudi z delovanjem društva. Seveda je bilo teh dogodkov še 
veliko več. Poudarek je predvsem na prvih in jubilejnih dogodkih, ki so bili organizirani v 
Sloveniji ali v tujini in pri katerih je društvo sodelovalo kot eden od pomembnih ustanovnih 
članov.

Posebna izdajo Biltena smo razdelili na pet mandatnih obdobij in na leto 2017 oz. na del tega 
leta, v katerem praznujemo ta jubilej. Izdaja temelji predvsem na pisnih virih. Najpomembnejši 
vir so bile posamezne številke Biltena društva, in težko si predstavljamo, kako bi brez tega 
gradiva sploh lahko pripravili pričujočo posebno, slavnostno številko ob 40-letnici delovanja 
društva. Prejšnje številke nam namreč ponujajo izčrpne informacije o različnih takrat novih, 
zanimivih dogodkih. V preteklih biltenih niso opisani samo dogodki, ki so se zgodili v prejšnjih 
letih. V njih smo lahko prebrali in lahko še preberemo o različnih raziskovanjih, ki so se izvajala 
ali katerih izvajanje se je šele načrtovalo. Bilteni so polni poročil o magistrskih nalogah in 
doktorskih disertacijah, strokovnih posvetovanjih in še o marsičem. Vse to smo lahko brali in 
beremo lahko še zdaj v doslej izdanih številkah Biltena. Zahvala za vse to gre predvsem Ireni 
Tršinar in Katji Rutar, ki sta se vsa ta leta trudili, da smo bili redno obveščeni o vseh novostih, 
predvsem pa smo tako lahko spremljali delovanje društva. Po tako kakovostno zbranem 
gradivu v preteklosti tudi moje delo, čeprav me je skrbelo, kako ga bom opravila,  ni bilo 
pretežko, saj sta omenjeni urednici, moji predhodnici, nazorno prikazali pomembne dogodke 
in poudarili tisto, kar je za bralca še posebej zanimivo. 

Ob vsem pa ne smemo pozabiti na vse, ki ste pomagali pri izdaji te, posebne številke, saj je 
brez prispevka vsakega od vas danes ne bi bilo ali vsaj ne bi bila takšna, kot je. Najprej naj se 
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zahvalim mag. Matjažu Erkerju, ki je s svojimi odločnimi idejami pomembno prispeval, da smo 
to izdajo uspešno zaključili. Matjaževa je bila tudi zamisel za odlično naslovnico, na kateri 
lahko preberete imena vseh dozdajšnjih predsednikov društva in tudi dogodkov, na katere je 
društvo zelo ponosno. Tudi časovnica, s katero je imel kar nekaj dela, je bila njegova zamisel 
in je plod njegove iznajdljivosti. Zato, Matjaž, hvala še enkrat! Premalokrat omenimo tudi 
osebe, ki nam pomagajo ob nastajanju besedil in brez katerih ni dobrega končnega izdelka. 
Zato najlepša hvala tudi lektoricama Ivanki Zobec in Marini Urbas. Obe pomagata s svojim 
lektorskim znanjem ne samo pri izdaji biltenov, ampak tudi pri sprotnih zadevah, ki jih v imenu 
društva pošiljamo članom in drugim. Zato, Ivanka, Marina, hvala! Seveda pa gre zahvala tudi 
vsem, ki ste kakor koli sodelovali in pomagali, da je ta Bilten izšel. Hvala predsedniku društva 
dr. Matevžu Brenu za podporo in ideje, hvala dr. Andreju Blejcu za njegovo predanost društvu  
v zadnjih dvanajstih letih in hvala Izvršnemu odboru prav tako za podporo in ideje. Hvala naši 
oblikovalki Anici Žinger, ki je poskrbela, da je Bilten oblikovno privlačen in zanimiv. Hvala 
dr. Nataši Kejžar za prispevek o ustanovitvi in izvajanju magistrskega programa Uporabna 
statistika in hvala, ker vsako leto obogatite bilten s svežimi vsebinami o izvajanju omenjenega 
programa. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo tudi vsem članom društva, ki pomagate, da je 
društvo danes takšno, kot je, in hvala tudi vsem, ki nas kakor koli podpirate in spremljate naše 
delovanje. Hvala tudi strateškemu partnerju Statističnemu uradu RS za podporo in pomoč pri 
našem ustvarjanju.

In kaj zapisati za konec uvodnika? Društvo tvorijo osebe, ki s svojim nesebičnimi dejanji 
prispevajo k uspešnosti delovanja društva. So naši mentorji, vzorniki, znanci, prijatelji. Pregled 
zgodovine delovanja društva nam dokazuje, da društvo deluje dobro. Nekatere načrtovane 
zadeve se uresničijo, druge tudi ne. V prihodnje se bomo trudili, da bomo aktivnosti društva 
ohranili na enako visoki ravni, skušali uresničiti dobre načrte, ki v preteklosti zaradi različnih 
dejavnikov žal niso bili uresničeni, in aktivno sodelovali na domačih in tujih konferencah, 
predvsem pa informirali javnost o naših projektih, dogodkih, posvetih.

 Jerneja Čuk
 urednica
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ČASOVNICA 40 LET
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MANDATNO OBDOBJE 2007–2008

14. decembra 2007 je preteklo natanko trideset let od ustanovitve Statističnega društva 
Slovenije. Trideset let delovanja in takrat približno dvesto članov društva sta dva izmed 
pomembnih parametrov slovenskega statističnega društva danes. Okrogle obletnice 
izkoristimo za pogled nazaj in za pregled opravljenega dela v potrditev uspešnosti društvene 
dejavnosti in pa tudi načrtov, ki se niso realizirali. Ob trideseti letnici žal ni bila organizirana 
slavnostna skupščina, prav tako ni izšla publikacija, ki bi bila nadaljevanje Kronike  
1977–1997.1 

Kljub temu sta Irena Tršinar in mag. Katja Rutar v statističnem Biltenu v letu 2008 na kratko 
povzeli in opisali aktivnosti iz obstoječih biltenov za zadnjih deset let. Že informacija o tem, da 
je v tridesetih letih izšlo 52 številk biltenov, je zadosten dokaz, da je društvo vsa ta leta aktivno 
delovalo in izpolnjevalo enega od osnovnih ciljev društva. Na ustanovni skupščini leta 1977 je 
bilo namreč zapisano, da je informiranje članov in druge zainteresirane javnosti eden glavnih 
ciljev društva. Že takrat je bilo določeno, da bo za ta namen društvo izdajalo bilten.

In kaj vse se je še dogajalo v tridesetem letu od ustanovitve društva? V tem letu je društvo 
organiziralo redno letno skupščino, na Ribnem pri Bledu je bila organizirana konferenca 
Uporabna statistika, na Statističnih dnevih v Radencih je bilo zanimivo posvetovanje o 
zmanjševanju administrativnih bremen in zbiranju podatkov, v Piranu pa je potekalo Srečanje 
mladih statistikov. 

To mandatno obdobje je bilo zelo zanimivo, polno dogodkov, predavanj, posvetovanj. Člani 
Statističnega društva Slovenije smo se lahko seznanili o tem, da je v zadnjih letih na področju 
statistike za raziskovalce na različnih svetovnih univerzah, v poslovnem svetu, kjer odločitve 
temeljijo na podatkih, pridobljenih na vzorcih, in za statistične urade ena najbolj vročih  tem 
vprašanje, ali je mogoče pridobiti (dovolj) točne ocene parametrov na majhnih področjih, 
imenovanih tudi majhne domene. O vsem tem nas je obveščal Boro Nikić s Statističnega 
urada RS in aktiven član društva.

Seznanjeni smo bili o tem, da je pod vodstvom doc. dr. Irene Ograjenšek na Ekonomski 
fakulteti Univerze v Ljubljani potekala raziskava z naslovom Družbena odgovornost podjetij 
z vidika slovenskih porabnikov, ki je potekala od jeseni 2007. V maju 2008 je raziskovalna 
hiša Valicon za potrebe raziskave izvedla telefonsko anketo na reprezentativnem vzorcu 305 
prebivalcev Slovenije, starih najmanj 18 let.

Vlada je na svoji 179. seji dne, 21. avgusta 2008 ponovno imenovala mag. Ireno Križman, 
članico Statističnega društva Slovenije, za generalno direktorico Statističnega urada RS za 
dobo petih let.

Spremljali smo, kako je slovenska državna statistika dejavna pri pripravah Slovenije za 
članstvo v OECD. Statistični urad RS je kot nacionalni koordinator za posredovanje statističnih 
podatkov posredoval na OECD informacije o pravnem in institucionalnem okviru delovanja 
slovenske državne statistike, metodološka gradiva statističnih raziskovanj ter zahtevane 
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podatke za različna statistična področja. V sodelovanju z Uradom za makroekonomske 
analize in razvoj, Ministrstvom za finance, Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve 
ter z Banko Slovenije je v letu 2008 sodeloval tudi pri organizaciji in izvedbi sedmih misij 
oziroma sestankov s predstavniki OECD v Sloveniji. 

Mednarodno delavnico o neodgovorih v gospodinjskih anketah je Slovenija prvič gostila 
leta 1998 na Bledu, drugič pa smo jo gostili deset let pozneje, septembra 2008 v Ljubljani. 
Lokalni organizator je bil Statistični urad RS, dogodek pa je v statističnem biltenu povzela 
mag. Katja Rutar. Iz tujine se je delavnice udeležilo okrog petdeset znanih oseb iz evropskih 
in ameriških univerz in statističnih uradov, ki se delavnice udeležujejo vsako leto. Iz Slovenije 
so se delavnice udeležili štirje raziskovalci z Univerze v Ljubljani in petnajst statistikov s 
Statističnega urada, ki je kot lokalni organizator lahko prijavil več udeležencev.

Kaj je projekt AMELI? O tem nas je seznanil mag. Rudi Seljak s Statističnega urada RS. 
Projekt AMELI (Advanced Methodology for European Laeken Indicators) je bil sprejet kot 
del izvajanja sedmega okvirnega programa (FP7), ki ga je financirala Evropska komisija ob 
običajni participaciji sodelujočih ustanov. Statistični urad RS je bil eden od desetih partnerjev 
v projektu, med katerimi je šest statističnih uradov ter štiri univerze iz Avstrije, Estonije, 
Finske, Nemčije, Slovenije in Švice. Delo pri projektu se je začelo v začetku leta 2008, trajalo 
pa je vse do sredine leta 2011. Glavni namen projekta je bil s pomočjo simulacijskih študij 
na realnih podatkih izdelati naprednejšo metodologijo za izračun ocen laekenskih kazalnikov 
socialne povezanosti.

Od 22. do 24. oktobra 2008 je v Ottawi v Kanadi potekala druga Mednarodna delavnica o 
zbiranju podatkov pri podjetjih. Delavnice se je udeležilo 29 udeležencev iz 11 evropskih držav, 
ZDA in Kanade. S Statističnega urada RS sta se delavnice udeležili Mojca Noč Razinger in 
Eva Belak, iz Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani pa se je delavnice udeležila tudi dr. 
Mojca Bavdaž. Vse omenjene so tudi članice Statističnega društva Slovenije.2

14. REDNA SKUPŠČINA STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

22. marca 2007 je bila v prostorih Statističnega urada RS 14. redna skupščina SdS. Skupščino 
je s pozdravnim govorom pričel predsednik društva dr. Andrej Blejec, ki je društvo vodil od 
leta 2004. 

Na skupščini smo pregledali delovanje društva v letu 2006 in se usmerili v dogodke, ki se 
bodo izvajali v letu 2007. Navzočih je bilo 18 članov, zato se je skupščina v skladu z 21. 
členom statuta društva pričela eno uro pozneje, to je ob 16. uri. 

Mag. Irena Križman, generalna direktorica SURS-a, je pripravila predavanje o izzivih slovenske 
in mednarodne statistike. V predavanju je predstavila mednarodno primerljivost državne 
statistike, državno statistiko in mednarodni okvir, strateške izzive državnih statistik v EU in širše 
mednarodno, strateške izzive v statistiki v Sloveniji in Kodeks ravnanja evropske statistike. Na 
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skupščini je bilo predstavljeno Poročilo predsednika društva in nadzornega odbora društva v 
letu 2006, obravnavano je bilo finančno poročilo za leto 2006, poročilo o konferenci Applied 
Statistics 2006 in poročilo o Statističnih dnevih v Radencih 2006. Sledila je razprava.3

INTERDISCIPLINIRANI PODIPLOMSKI PROGRAM STATISTIKA

Statistično društvo Slovenije je odigralo pomembno vlogo pri vzpostavitvi univerzitetnega 
podiplomski študija Statistika. Kljub začetnim težavam in nekaterim odporom so slovenski 
statistiki, združeni pod streho društva, uspeli uresničiti idejo o ustanovitvi študija.4

V študijskem letu 2002/03 so na Univerzi v Ljubljani po večletnih temeljnih pripravah začeli 
izvajati interdisciplinirani podiplomski program Statistika. Program izvajajo učitelji statistike 
Biotehniške fakultete, Ekonomske fakultete, Fakultete za družbene vede, Fakultete za 
matematiko in fiziko in Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Pri izvedbi programa 
sodelujejo tudi ugledni profesorji statistike iz tujine in strokovnjaki iz prakse (SURS, Eurostat).5 

Prva doktorandka na podiplomskem študiju Statistika
Tridesetega marca 2007 so na univerzitetnem podiplomskem študiju Statistika dobili prvo 
doktorandko, Majo Pohar Perme, ki je študirala na modulu Biostatistika ob mentorstvu  
prof. dr. Janeza Stareta.6 

Prvi magistrici modula uradna statistika na podiplomskem študiju Statistika
Jeseni 2007 se je na univerzitetni podiplomski študij Statistika vpisala šesta generacija 
študentov. Do leta 2007 so doktorirali trije študentje, magistriralo sedem študentov. Prvi 
magistrici modula uradne statistike sta bili Kristjana Ogrič Mihelič in Andrejka Šivic.7

Okrogla miza o prenovi univerzitetnega študijskega programa Statistika
Okrogla miza o prenovi univerzitetnega študijskega programa Statistika je bila 15. junija 2007 
na Inštitutu za biomedicinsko informatiko Medicinske fakultete v Ljubljani. Na okrogli mizi je 
bilo navzočih 18 oseb. Na razpravi so bili sprejeti dogovori, in sicer:
- oblikuje se »enovit« drugostopenjski študijski program Uporabne statistike na univerzitetni 

ravni,
- študijski program 2. stopnje naj bo odprt za vse študente po zaključeni prvi stopnji in bo 

priprava študentov za doktorat,
- delovna skupina sočasno pripravlja osnutka študijska programa 2. in 3. stopnje, ki naj bi 

bila oblikovana predvidoma do konca leta 2007.8 
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KODEKS RAVNANJA EVROPSKE STATISTIKE

Maja 2007 so Statistični urad RS obiskali strokovni pregledniki za Slovenijo, ki so opravili 
razgovor o izvajanju Kodeksa ravnanja evropske statistike. Začetek spremljanja izvajanja 
kodeksa sega v drugo polovico leta 2005, ko so statistični uradi evropskih držav in Eurostat 
vprašalnik samoocenjevali. Strokovni pregledniki za Slovenijo so bili: Richard Laux (Združeno 
kraljestvo), Daiva Norkeviciene (Litva) in Rainhard Muthmann (Eurostat). V dveh dneh so 
se sestali s predstavniki medijev, pooblaščenimi izvajalci v sistemu državne statistike in 
raziskovalci. 

Strokovna skupina je ocenila, da lahko Statistični urad kot dobro prakso predstavi:
- Zakon o državni statistiki, s poudarkom na profesionalni neodvisnosti urada in njegovega 

predstojnika,
- način ravnanja, če pride do napak,
- sistem delovanja statističnih sosvetov,
- možnost dostopa do mikropodatkov za raziskovalce.

Štiri dobre prakse - to je največ, kolikor so v akcijah obiskovanja strokovnih preglednikov 
doslej prejeli ocenjeni statistični uradi.9 

REVIJA METODOLOŠKI ZVEZKI V LETU 2007

Zbirka Metodološki zvezki je začela izhajati leta 1987 pri Jugoslovanskem združenju za 
sociologijo (Sekcija za metodologijo in statistiko). Urednica zbirke je bila dr. Anuška Ferligoj. 
Od leta 1992 do leta 2003 je bila izdajateljica zbirke Fakulteta za družbene vede Univerze v 
Ljubljani, zborniki mednarodnih metodoloških in statističnih srečanj pa so izhajali v angleškem 
jeziku. V zbirki je izšlo 21 knjig (znanstvenih monografij in zbornikov mednarodnih statističnih 
konferenc).10 

V letu 2004 so Metodološki zvezki začeli izhajati kot znanstvena revija Statističnega društva 
Slovenije. To je bil pomemben dogodek za društvo. V letu 2004 sta izšla prva dva zvezka, ki 
obsegata 489 strani, na katerih je predstavljenih 29 razprav. Revija Metodološki zvezki se je 
izdajala kot zbornik konference Methodology and Statistics, kjer so bili vključeni le recenzirani 
prispevki.11 

V letu 2007 sta urednika dr. Anuška Ferligoj in dr. Andrej Mrvar pri izboru prispevkov za 
četrti letnik revije Metodološki zvezki upoštevala dorečeni in objavljeni recenzentski postopek, 
ki je zahteval vsaj dve pozitivni anonimni recenziji za vsak sprejeti prispevek. Po tem 
postopku je bila zavrnjena približno tretjina prispelih prispevkov. Prva številka obravnava 
različne vidike uporabne statistike. Šest člankov je razvrščenih v tri skupine. V prvi skupini 
so trije članki, ki obravnavajo nove vidike statistične analize. Druga skupina vključuje dva 
prispevka, ki obravnavata različni uporabi zahtevnejših statističnih pristopov. Zadnji članek 
obravnava sodobne načine grafičnih predstavitev v statistiki. Razen pri enem članku so vsi 
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avtorji tuji statistiki. Druga tematska številka obravnava področje analize socialnih omrežij 
in metodologijo družboslovnega raziskovanja. Osem člankov je razvrščenih v tri skupine: 
štirje članki v prvi skupini obravnavajo zelo različne metodološke probleme, trije članki druge 
skupine obravnavajo različne vidike analize socialnih omrežij, zadnji članek, ki sodi v posebno 
skupino, pa obravnava problematiko učenja statistike.

Revija Metodološki zvezki je indeksirana v vrsti mednarodnih bibliografskih baz in je tudi 
edina revija s področja statistike v Sloveniji.12 

DELO IZVRŠNEGA ODBORA

Člani Izvršnega odbora Statističnega društva Slovenije so se 17. decembra 2007 ob 15. uri 
sestali v gostišču Sokol na četrti seji. Navzočih je bilo sedem članov, trije so bili odsotni. 

Na dnevnem redu so bile priprave na občni zbor in praznovanje 30. obletnice društva, 
obravnava poročila o delu v letu 2007 in sprejem novih članov. Zadali so si, da bo v marcu 
2008 organizirana letna skupščina društva, ki bo združena s slavnostno sejo ob 30. obletnici 
njegovega delovanja. Žal do slavnostne seje ni prišlo. Na seji so ocenili, da je sedanji logotip 
zastarel in ne odraža dejavnosti društva. Dogovorjeno je bilo, da se bo Bogdan Grmek povezal 
s Tonetom Rojcem, avtorjem dosedanje celostne in grafične podobe društva, ki naj pripravi 
nov predlog, ki bo odražal poslanstvo Statističnega društva Slovenije. 

Predsednik društva je navezal stike s predsednikom neformalnega združenja podiplomskih 
študentov z imenom Klub statistikov. Dogovoril se je za sodelovanje, in sicer naj bi Klub 
statistikov nadaljeval svoje delo v sedanji obliki, formalno pa bi se vključil kot nova sekcija 
mladih statistikov.13 

PREDAVANJE NA INŠTITUT ZA BIOSTATISTIKO IN MEDICINSKO 
INFORMATIKO 2007

V prvi polovici leta 2003 je Biostatistični center na Inštitutu za biomedicinsko informatiko (IBMI)  
organiziral dvoje predavanj in od takrat dalje pripravi predavanja vsak mesec, razen v poletnih 
mesecih. Predavanje je namenjeno članom društva, študentom, predstavnikom iz različnih 
ustanov in vsem drugim, ki jih statistika zanima. Predavanja so odprta za strokovno javnost. 
Vsebinsko predavanja pokrivajo zelo širok spekter – tu se lahko seznanite z najrazličnejšimi 
tematikami, pri katerih je rdeča nit posredna ali neposredna povezava z biostatistiko.14 

Oktobra 2007 je potekalo predavanje, kjer je članica društva dr. Mojca Bavdaž predstavila 
modele procesa odgovarjanja, ki so učinkovito orodje za analizo procesa odgovarjanja tako v 
anketah za posameznike kot v anketah za podjetja. Nadaljevanje je bilo namenjeno izsledkom 
empirične študije procesa odgovarjanja v eni od tipičnih anket za podjetja, ki jih izvaja Statistični 
urad RS. Študija je pokazala, da je v anketah za podjetja treba razširiti tipologijo virov merskih 



31BILTEN, Posebna izdaja ob 40-letnici delovanja društva

napak, tako da bo vključevala anketni instrument (in ne le vprašalnika kot ključnega dela), 
sodelujoče v podjetjih (in ne le respondenta), osebje anketne raziskave (in ne le anketarjev), 
značilnosti anketne raziskave (in ne le načina zbiranja podatkov) ter organizacijsko okolje (in 
ne le informacijskega sistema). Razširjena tipologija postavlja v ospredje pomen izboljševanja 
anketnega instrumenta in njegove izpostavljenosti ter zagotavljanja dobrih odnosov s podjetji, 
pokaže pa tudi na možnosti doseganja večje učinkovitosti v anketah podjetij.15 

STATISTIČNO POSVETOVANJE
Radenci 2007

V Radencih je od 5. do 7. novembra 2007 potekalo 17. mednarodno posvetovanje z naslovom 
Zmanjševanje administrativnih bremen zbiranja podatkov v statističnih raziskovanjih. Dogodek 
so organizirali Statistično društvo Slovenije, Statistični urad Republike Slovenije in Urad 
Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj. Udeležilo se ga je 175 udeležencev, 
od tega 30 iz tujine, in sicer iz 14 držav. Posvetovanje sta odprla dr. Andrej Blejec, predsednik 
Statističnega društva Slovenije, in Janez Šušteršič, predsednik programskega odbora.

Predstavitvam vabljenih referentov so sledile sekcije:
- uporaba statističnih podatkov za modeliranje,
- panelna razprava na temo konfliktnih interesov na področju statističnega poročanja,
- zmanjšanje administrativnih ovir,
- vidiki kakovosti v statističnih raziskovanjih,
- administrativne evidence,
- povezava statističnih in administrativnih virov,
- prenova statističnih procesov in standardizacija,
- uporaba evidenc za uradne in resorne statistike.

Na posvetovanju je bilo predstavljenih 35 prispevkov. Posvetovanje je potekalo v slovenskem 
in angleškem jeziku. Vzporedno s sekcijami so bile organizirane tri okrogle mize, in sicer 
popis prebivalstva in stanovanj okrog leta 2011 v Sloveniji na podlagi registrov in potrebe 
uporabnikov, uporaba registra nepremičnin in projekt statističnega opismenjevanja “Popis v 
šoli”. Določen termin je bil namenjen tudi predstavitvi posterjev v preddverju.16 

PREDSEDOVANJE SLOVENIJE SVETU EU NA PODROČJU STATISTIKE

Od 1. januarja do 30. junija 2008 je Slovenija predsedovala Svetu EU kot prva izmed novih 
držav članic EU. V okviru predsedovanja Svetu EU na področju statistike je Slovenija prevzela 
predsedovanje delovni skupini Sveta EU za statistiko in koordinacijo EU držav na področju 
statistike na sestankih mednarodnih organizacij, predvsem na 39. zasedanju Statistične 
Komisije Združenih narodov. Delovni skupini Sveta EU za statistiko sta predsedovali Genovefa 
Ruzić in Karmen Hren.
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V času slovenskega predsedovanja je Svet EU sprejel osem pravnih predpisov s področja 
statistike, od tega dva pomembna sklepa in šest uredb:
- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega svetovalnega organa za 

upravljanje statističnih podatkov,
- Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega statističnega Sveta,
- Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o strukturni statistiki podjetij (prenovitev),
- Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o novi statistični klasifikaciji proizvodov po 

dejavnosti (CPA),
- Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o pripravi in razvoju statističnih podatkov o 

izobraževanju in vseživljenjskem učenju,
- Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi skupnega okvira za poslovne 

registre v statistične namene,
- Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1059/2003 o 

oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS) zaradi pristopa 
Bolgarije in Romunije k Evropski uniji,

- Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o četrtletnih statističnih podatkih o prostih 
delovnih mestih v Skupnosti.17

PREDAVANJE NA INŠTITUT ZA BIOSTATISTIKO IN MEDICINSKO 
INFORMATIKO 2008

V okviru predavanj na Biostatističnem centru na Inštitutu za biomedicinsko informatiko je  
17. januarja 2008 potekalo nekoliko drugačno srečanje. Šest študentov podiplomskega študija 
Statistika je predstavilo poklice, ki jih opravljajo, in povedalo, kje pri svojem delu potrebujejo 
statistiko. Kritično so se ozrli na študij, poudarili, kaj je v njem dobrega in kaj bi bilo lahko 
boljše. To so bili zaposleni na Statističnem uradu RS, Krke, d. o. o., Univerze, zaposleni v 
trženjskosvetovalnih družbah, Kliničnega centra in samostojna podjetnica.18 

15. REDNA SKUPŠČINA STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

Skupščina je bila 27. marca 2008 ob 16. uri v prostorih Statističnega urada RS. Skupščino 
društva je s pozdravnim nagovorom odprl predsednik društva dr. Andrej Blejec. Predstavil 
je v letu 2007 izvedene dejavnosti društva in predvidene aktivnosti za leto 2008 ter obvestil 
prisotne, da se bodo v letu 2009 pričele intenzivne priprave na organizacijo konference 
ICOTS-8, ki bo potekala v Ljubljani julija 2010.

Povzetki sklepov skupščine so:
- potrditev finančnega poročila in poročilo predsednika nadzornega odbora,
- potrditev poročil s konferenc (Applied Statistics, Radenci, Srečanje mladih statistikov),
- potrditev poročil o izdajateljski dejavnosti (Metodološki zvezki in Bilten),
- sekcija mladih statistikov bo delovala v okviru društva,
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- pobude društva (aktiviranje delovanja terminološke skupine, prestavitev projekta Census 
at School srednješolskim učiteljem, pomoč pri iskanju sponzorjev za ICOTS-8, aktivno 
sodelovanje na ICOTS-8).19 

MEDNARODNA METODOLOŠKA POLETNA ŠOLA 2008

Med 30. julijem in 16. avgustom 2008 je na Fakulteti za družbene vede že tretje leto zapored 
potekala poletna šola iz metod in tehnik (angl. Summer School in Methods and Techniques), ki 
jo je organiziralo združenje European Consortium for Political Research (ECPR) v sodelovanju 
s Fakulteto za družbene vede Univerze v Ljubljani. ECPR tovrstne poletne šole organizira že 
več kot 40 let, so pa te do uvedbe poletne šole v Ljubljani potekale predvsem na Univerzi 
v Essexu v Angliji. Cilj poletne šole je zadovoljiti naraščajoče potrebe po izobraževanju na 
področju raziskovalne metodologije, predvsem za študente, ki sodelujejo pri empiričnih 
raziskovalnih projektih. Tretje poletne šole se je udeležilo 255 (mladih) raziskovalcev iz 40 
držav, kar je visok porast števila udeležencev v primerjavi s prvo poletno šolo leta 2006 s 155 
udeleženci iz 38 držav in tudi z drugo poletno šolo z 187 udeleženci iz 32 držav.20 

KONFERENCA UPORABNA STATISTIKA 2008
APPLIED STATISTICS

Mednarodna konferenca Uporabna statistika / Applied Statistics 2008 je potekala od 21. do 
24. septembra 2008 v Hotelu Ribno v Ribnem pri Bledu. Konferenco je odprl akademik prof. 
dr. Matija Gogala, podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki je v svojem 
nagovoru poudaril interdisciplinarnost statistike in njen pomen v vseh vejah znanstvenega 
delovanja. Sprejem za udeležence je priredila mag. Irena Križman, direktorica Statističnega 
urada RS, ki je dolgoletni partner Statističnega društva Slovenije pri organizaciji konferenc in 
širjenju statističnega znanja v Sloveniji. 

Na konferenci, ki nadaljuje več kot petnajstletno tradicijo prej imenovanih konferenc 
Metodologija in statistika ter od leta 2005 organiziranih konferenc Applied Statistics, se je 
zbralo 93 udeležencev, predstavljenih pa je bilo 75 referatov. Več kot dve tretjini referatov (51) 
so predstavili tuji avtorji, kar potrjuje, da je vsakoletna konferenca Applied Statistics postala 
zelo zanimiva tudi za tuje udeležence.

Poseben pečat so konferenci dali vsi trije eminentni vabljeni plenarni predavatelji, ki so v 
izvrstnih predavanjih predstavili zanimive in tudi provokativne teme:
- Jaak Billiet s Katoliške univerze v Leuvenu v Belgiji,
- Ornulf Borgan z Univerze iz Osla na Norveškem in
- William S. Cleveland z Univerze Purdue v Združenih državah Amerike.

Konferenca je izpolnila zastavljene cilje: združiti raziskovalce in uporabnike statistike iz 



34 BILTEN, Posebna izdaja ob 40-letnici delovanja društva 

domovine in tujine ter predstaviti aktualne probleme sodobne statistične teorije in prakse. 
Vse predstavitve so bile dobro obiskane, predstavitve referatov pa so dosegale kakovost 
predstavitev na podobnih mednarodnih srečanjih v tujini.21 

13. SREČANJE MLADIH STATISTIKOV

Srečanja mladih statistikov so se začela leta 1996, najprej kot sodelovanje med Avstrijo 
(Tehnična univerza v Gradcu) in Slovenijo (Univerza v Ljubljani). V naslednjih letih so se 
pridružile se Madžarska, Hrvaška in Italija - nastalo je vsakoletno srečanje mladih statistikov 
petih držav.

V letu 2008 je srečanje organizirala Madžarska in je potekalo v BalatonfOredu. Med 17. in 19. 
oktobrom 2008 so se zbrali v prijetnem mestecu na severni strani Blatnega jezera, kjer jih je 
poleg gostoljubnosti organizatorjev pozdravilo tudi prijetno jesensko sonce.

Na srečanju je bilo v štirih sekcijah predstavljenih 13 referatov (eden iz Hrvaške, dva iz Italije, po 
trije iz Avstrije in Slovenije ter štirje iz Madžarske), ki so obravnavali različna področja statistike. 
Mladi statistiki iz Slovenije so predstavili tri referate. Slovenska delegacija je bila kar številčna, 
poleg prof. dr. Vladimirja Batagelja, prof. dr. Matjaža Omladiča in prof. dr. Andreja Blejca se je 
srečanja udeležilo se 14 študentov iz Slovenije, ki so tako ali drugače povezani s statistiko.22 

STATISTIČNO POSVETOVANJE
Radenci 2008

18. mednarodno posvetovanje z naslovom Medgeneracijska solidarnost - izziv za sodobne 
družbe je potekalo med 10. in 12. novembrom 2008 v Radencih. Tudi tokrat so dogodek 
organizirali Statistično društvo Slovenije, Statistični urad RS in Urad za makroekonomske 
analize in razvoj. Posvetovanje je bilo razdeljeno na osem tematsko zaokroženih sekcij, 
na vzporednem programu pa so bile tri okrogle mize in predstavitev sedmih posterjev v 
preddverju. Posvetovanja se je udeležilo 171 udeležencev iz 8 držav. Predstavljenih je bilo 
34 prispevkov.

Predstavljeni so bili novi pristopi in dosežki v komuniciranju predvsem na področju vizualizacije 
podatkov na spletnih straneh. Pomembno je širjenje znanja o pojavih v družbi in statistični 
pismenosti in ne le golo prikazovanje podatkov. Udeleženci so razpravljali tudi o pomembnosti 
odziva na napačno interpretacijo podatkov. V nadaljevanju je bila predstavljena metodologija 
Evropske komisije za ocenjevanje dolgoročnih gospodarskih in proračunskih posledic 
demografskih sprememb ter nov sistem in spremembe v zbiranju podatkov o pokojninah v 
novem sistemu nacionalnih računov ter sistem sistematičnih predstavitev statističnih podatkov 
ZPIZ in izkušnje ZPIZ pri menjavi prikazov domače statistike pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja s primerljivimi sistemi iz institucij EU.
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Organizirane so bile okrogle mize, na katerih so udeleženci razpravljali o evropski morski 
strategiji in statistiki, potrebah uporabnikov in pri pripravi povezanih mikro podatkov za 
raziskovalne namene in namene modeliranja, preverjanja učinkov zakonodaje ter o zbiranju, 
obdelavi in izkazovanju občutljivih podatkov statističnih raziskovanj.23 

16. REDNA SKUPŠČINA STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

16. redna skupščine Statističnega društva Slovenije, ki je bila 10. novembra 2008, ob  
17. uri je tokrat potekala v sejni sobi Vrelec hotela Radin v Radencih. Skupščino društva je s 
pozdravnim nagovorom odprl dr. Andrej Blejec. Navzočih je bilo 23 članov.

V nadaljevanju je dr. Anuška Ferligoj predstavila zgodovino razvoja statistike v svetu, v 
Evropi in pri nas. V Sloveniji je pohvalila zgledno sodelovanje Statističnega društva Slovenije 
in Statističnega urada RS, ki sta na nek način povezana tudi prek podiplomskega študija 
statistike, ki je bil ustanovljen pred sedmimi leti. Študij je eden izmed treh podiplomskih študijev, 
ki spadajo direktno pod Univerzo v Ljubljani, ki ima zaposleno koordinatorko za podiplomski 
študij statistike, njegov program pa sooblikujejo profesorji iz petih fakultet v sodelovanju s 
profesorji iz tujine. 

Predsednik društva je na kratko predstavil dosežke na vseh področjih skupaj za cel mandat. 
Najbolj opazna je konferenčna dejavnost društva z dvema rednima letnima konferencama 
(Applied Statistics in Statistični dnevi). Pomembna je tudi pridobitev statusa društva z 
delovanjem v javnem interesu saj to društvu nudi možnost kandidiranja na več razpisih.

Dosedanji člani izvršnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora v obdobju od 
2004 do 2008 so bili soglasno razrešeni. Predsednica delovnega predsedstva dr. Lea Bregar 
se je zahvalila dosedanjim članom odborov za njihovo delo v društvu.

Nova kandidatna lista je bila sestavljena na zadnjem srečanju izvršnega odbora. Predsednik 
društva je predstavil novo kandidatno listo za obdobje 2008 do 2012.

Predsednik izvršnega odbora je bil izvoljen z 18 glasovi ZA, nobenim glasom PROTI in s tremi 
neveljavnimi glasovi. Vsi kandidati za člane izvršnega odbora so bili izvoljeni z 21 glasovi ZA. 
Vsi kandidati za člane nadzornega odbora so bili izvoljeni z 21 glasovi ZA. Vsi kandidati za 
vodstvo in člane častnega razsodišča so bili izvoljeni z 21 glasovi ZA.

Predsednik izvršnega odbora: dr. Andrej Blejec (Nacionalni institut za biologijo)
Člani izvršnega odbora: 
- dr. Anuška Ferligoj (Fakulteta za družbene vede)
- mag. Irena Vipavc Brvar (Fakulteta za družbene vede) 
- mag. Katja Rutar (Statistični urad RS)
- dr. Damijana Kastelec (Biotehniška fakulteta) 
- dr. Valentina Hlebec (Fakulteta za družbene vede) 
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- Mojca Noč Razinger (Statistični urad RS) 
- dr. Irena Ograjenšek (Ekonomska fakulteta)
- Eva Belak (Statistični urad RS) 
- Bogdan Grmek (Statistični urad RS) 
- Borislav Tkačik

Člani nadzornega odbora:        
- dr. Katarina Košmelj (Biotehniška fakulteta)
- dr. Jože Rovan (Ekonomska fakulteta)
- mag. Janez Jug (Fakulteta za družbene vede)

Člani častnega razsodišča:   
- dr. Lea Bregar, predsednica (Ekonomska fakulteta)
- dr. Anuška Ferligoj, namestnica predsednice (Fakulteta za družbene vede) 
- Tomaž Banovec
- mag. Irena Križman (Statistični urad RS)
- dr. Vasja Vehovar (Fakulteta za družbene vede)24 

DESET LET ARHIVA DRUŽBOSLOVNIH PODATKOV

Osrednji slovenski Arhiv družboslovnih podatkov (ADP) je bil ustanovljen leta 1997 kot 
organizacijska enota v okviru Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. 
Njegova osnovna naloga je bila in je še vedno pridobivanje pomembnih podatkovnih virov s 
širokega nabora družboslovnih disciplin, ki so potencialno zanimivi za slovenske družboslovce. 
ADP je od leta 1998 član evropskega združenja družboslovnih arhivov (Council of European 
Social Science Data Archives - CESSDA). Organizacija temelji na medsebojni strokovni in 
organizacijski podpori pri nudenju dostopa do podatkov zainteresiranim uporabnikom iz vse 
Evrope.

Med 3. in 19. decembrom 2008 je arhiv organiziral sedem strokovnih delavnic o naslednjih 
temah:
- Podatkovni arhivi in uporaba pregledovalnika Nesstar (mag. Irena Vipavc Brvar),
- Logistična regresija (dr. Bojan Leskošek),
- Uporaba elektronske preglednice MS Excel v statistiki (dr. Gaj Vidmar),
- Vodič za pripravo družboslovnih podatkov za arhiviranje (mag. Irena Vipavc Brvar in dr. 

Janez Stebe),
- Razvrščanje velike množice podatkov, opisanih s spremenljivkami različnih tipov (dr. 

Simona Korenjak-Černe),
- Osnove prikaza podatkov - statistična grafika (dr. Gaj Vidmar)
- Spletne ankete (dr. Jernej Berzelak).

Delavnic se je udeležilo 59 posameznikov. Udeleženci so bili večinoma znanstveni sodelavci 
z inštitutov in fakultet, pa tudi študenti ter raziskovalci iz drugih organizacij.25 
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REVIJA METODOLOŠKI ZVEZKI V LETU 2008

Revija Metodološki zvezki - Advances in Methodology and Statistics izhaja dvakrat letno. Prva 
številka letnika 2008 obravnava različne vidike uporabne statistike, ki so bile v svetu odprte 
teme na tem področju. Sedem člankov lahko razvrstimo v tri skupine. V prvi skupini so trije 
članki, ki obravnavajo različne sodobne vidike multivariatne analize. Druga skupina vključuje 
prispevek s področja rudarjenja podatkov. Zadnja dva članka pa obravnavata metode za 
analizo tekstov. Avtorji štirih člankov so tuji statistiki, tri članke pa so napisali slovenski avtorji.

Druga tematska številka obravnava področje analize socialnih omrežij in metodologijo 
družboslovnega raziskovanja. Šest člankov je razvrščenih v tri skupine: dva članka v prvi 
skupini obravnavata zelo različne metodološke vidike. Dva članka druge skupine obravnavata 
teme iz analize socialnih omrežij. Zadnja dva članka pa predstavljata zanimivi uporabi 
metodologije in statistike pri reševanju dveh zelo konkretnih problemov (časovne vrste). V tej 
številki revije sta bila le dva članka delo tujih avtorjev, štiri pa so ustvarili slovenski avtorji.26 



38 BILTEN, Posebna izdaja ob 40-letnici delovanja društva 

MANDATNO OBDOBJE 2009–2010

12. aprila 2009 se je sedem članov izvršnega odbora Statističnega društva Slovenije zbralo 
na prvi seji po novembrski društveni volilni skupščini. Na sestanku so pregledali aktivnosti 
društva v letu 2008 ter pripravljali načrte dogodkov v letu 2009, med katerimi sta največji 
tradicionalni mednarodni konferenci Applied Statistics v Ribnem pri Bledu in Statistični dnevi 
v Radencih. Intenzivno so potekale tudi že priprave na International Conference on teaching 
statistics (ICOTS-8), ki je potekala julija 2010 v Ljubljani. Tajnik društva Bogdan Grmek je 
poročal, da se je v letu 2008 v društvo vpisalo devet novih članov (v letu 2007 štirje).27 

V letu 2009 je bil objavljen Razpis štipendij za študijske obiske evropskih družboslovnih 
raziskovalnih centrov, ki so ga ponudili trije uveljavljeni družboslovni raziskovalni centri - The 
European Centre for Analysis in the Social Sciences (ECASS) na Institute for Social and 
Economic Research (ISER) iz angleškega Essexa, CEPS/INSTEAD - A socio-economic 
policy and research centre iz Luksemburga in ZA-EUROLAB na GESIS - Leibniz-Institut 
For Sozialwissenschaften iz nemškega Kolna - vsako leto ali celo večkrat na leto razpišejo 
štipendije za študijske obiske v njihovih centrih. Vse tri razpise financirajo iz t.i. šestega 
okvirnega programa (FP6) Evropske komisije za področje Structuring the European research 
area - Research infrastructure action. O razpisu nas je obveščala mag. Katja Rutar.

Dr. Irena Ograjenšek z Ekonomske fakultete v Ljubljani je septembra 2009 nastopila dveletni 
mandat vodje Evropske zveze za poslovno in industrijsko statistiko. Dr. Irena Ograjenšek je 
dolgoletna članica  Statističnega društva, ki nas redno obvešča o pomembnih dogodkih.

Članica društva, mag. Irena Križman takrat generalna direktorica Statističnega urada RS, 
je predsedovala mednarodni organizaciji, ki združuje proizvajalce in uporabnike uradne 
statistike (IAOS). Mesto predsednice izvršnega odbora je zasedala z dvoletnim mandatom, in 
sicer od 2009 do 2011. Glavni cilji organizacije so promocija uradne statistike in sodelovanje 
pri razvoju učinkovite uradne statistike na globalni ravni.

V letu 2010 je Evropska mreža za poslovno in industrijsko statistiko (European Network for 
Business and Industrial Statistics - ENBIS) praznovala desetletnico obstoja. Okrogli jubilej je 
počastila na več načinov, od katerih velja posebej omeniti redno letno konferenco s slavnostno 
akademijo, natečaj ENBIS-JMP izziv 2010 (ENBIS-JMP Challege 2010) ter posebno številko 
ugledne znanstvene revije Quality and Reliability Engineering International, ki jo izdaja 
mednarodna založniska hiša Wiley.

17. REDNA SKUPŠČINA STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

17. redna skupščine Statističnega društva Slovenije je bila 25. marca 2009 ob 18.30 v sejni 
sobi Statističnega urada RS na Vožarskem potu v Ljubljani. Na seji je bilo prisotnih 19 članov 
društva. Skupščino društva je s pozdravnim nagovorom odprl predsednik društva dr. Andrej 
Blejec ter predstavil uvodno predavanje in dnevni red skupščine.
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Zenel Batagelj je v predstavitvi področja anketne metodologije za potrebe napovedovanja 
volilnih rezultatov predstavil nekatere manj znane vplive na rezultate (pred)volilnih mnenjskih 
raziskav, ki vplivajo na to, da ankete pogosto ne uspejo napovedati pravega vrstnega reda 
strank ali kandidatov za različne položaje.

Na skupščini so se osredotočili na poročila o delu sekcij. Dr. Jaro Lajovic, predsednik sekcije 
za statistično terminologijo, je predlagal ustanovitev t. i. terminološkega strokovnega sveta, ki 
bi začel z bolj sistematičnim delovanjem na tem področju. Predsednica sekcije za odkrivanje 
znanja dr. Nada Lavrač je v poročilu predstavila intenzivno delo v okviru te sekcije, vendar 
deluje na tem področju predvsem v sodelovanju z nečlani Statističnega društva Slovenije. 
Predsednik je poročilo zaključil z načrti za leto 2009 in 2010. Izvršni odbor je sklenil, da 
naj vodji sekcije za terminologijo do septembra 2009 predlagata ustanovitev terminološke 
komisije.

Irena Tršinar je predlagala, da bi se arhiv društva prestavil na sedež društva. Do sedaj je bil 
arhiv v prostorih Ministrstva za notranje zadeve. Skupščina se je zaključila z načrti za leto 
2009 in 2010.28

REVIJA METODOLOŠKI ZVEZKI V LETU 2009

V letu 2009 je izšel šesti letnik revije Metodološki zvezki. Prva številka obravnava različne 
vidike uporabe statistike, ki so bile takrat v svetu odprte teme na tem področju. Pet člankov 
je razvrščenih v tri skupine. V prvi skupini je članek, ki obravnava primerljivost demografskih 
spremenljivk v mednarodnih raziskavah. Druga skupina vključuje dva prispevka s področja 
merskih modelov. Avtorji štirih člankov so tuji statistiki, avtor le enega je slovenski avtor.

Druga tematska številka obravnava področje analize socialnih omrežij in metodologijo 
družboslovnega raziskovanja. Pet člankov je razvrščenih v dve skupini: štirje članki prve 
skupine obravnavajo različne vidike analize socialnih omrežij, članek druge skupine pa 
obravnava uporabo analize časovnih vrst v marketinškem raziskovanju. V tej številki revije so 
vsi slovenski avtorji. Cilj Statističnega društva Slovenije in urednikov Metodološki zvezkov je, 
da se slovenski statistiki čim bolj znanstveno povezujejo z uglednimi znanstveniki iz tujine.29 

MEDNARODNA METODOLOŠKA POLETNA ŠOLA 2009

V avgustu 2009 je na Fakulteti za družbene vede potekala četrta mednarodna družboslovna 
metodološka poletna šola ECPR Ljubljana Summer School in Methods and Techniques 
– SSMT 2009. Šola je že v prvem letu obstoja pritegnila veliko študentov, v letu 2009 pa 
rekordnih 305, kar jo uvršča med najhitreje rastoče evropske izobraževalne projekte. Študentje 
so lahko vpisali enega od tečajev za osvežitev znanja ter en dvotedenski ali dva enotedenska 
predmeta. Vsi predmeti so bili izvedeni v intenzivni obliki, s štirimi urami predavanj in 
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seminarjev ter štirimi urami individualnega dela dnevno. V večernih urah sta bili organizirani 
predavanji članice Statističnega društva Slovenije dr. Anuške Ferligoj o vplivu značilnosti 
socialnih omrežij v raziskovalnih skupinah na uspešnost delovanja članov skupin ter Janka 
Hočevarja in Tonija Grila o spletu slovenskih volilnih ‘conjoint’ raziskav glede vpliva izbranih 
lastnosti kandidatov na njihove možnosti za izvolitev, poleg tega pa še predstavitve različnih 
programskih paketov, sprejem na UL, okrogle mize o metodoloških dilemah in razprave o 
doktorskih disertacijah udeležencev.30 

STATISTIČNO POSVETOVANJE
Radenci 2009

Mednarodno posvetovanje statistikov, dajalcev podatkov in uporabnikov statističnih podatkov 
z naslovom Vloga statistik, analiz in napovedi pri obvladovanju globalne ekonomske krize in 
s podnaslovom Izkoriščenost razpoložljivih podatkov in potrebe po novih podatkih je potekalo 
od 9. do 11. novembra 2009 v Radencih. Tridnevnega mednarodnega posvetovanja se je 
udeležilo 147 strokovnjakov z različnih področij. 

Posvetovanje je bilo razdeljeno na osem tematsko zaokroženih sekcij, v katerih so udeleženci 
predstavili različne poglede na odzivnost Evropskega statističnega sistema in Evropskega 
sistema centralnih bank, merjenje učinkovitosti politik, nove statistične pristope v razvoju 
uradnih statistik, različne možnosti uporabe podatkov gospodinjskih anket, podatkov za 
podporo politikom, analizirali odraz recesije na trgu dela, predstavili vidik trajnostnega razvoja 
in nove razvojne smeri pri pripravi popisov. 

Vzporedno s sekcijami sta bili organizirani dve okrogli mizi, na katerih so statistiki in uporabniki 
statističnih podatkov razpravljali o podatkovni podpori za članstvo Slovenije v OECD in o 
informacijski varnosti, kjer so bili predstavljeni primeri dobrih praks in možnih rešitvah 
problemov, s katerimi se pri tem soočamo.31 

18. REDNA SKUPŠČINA STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

18. redna skupščine Statističnega društva Slovenije je bila 25. marca 2010 ob 16.30 v sejni 
sobi Statističnega urada RS na Vožarskem potu v Ljubljani. Na seji je bilo prisotnih 16 članov 
društva. Skupščino društva je s pozdravnim nagovorom odprl predsednik društva dr. Andrej 
Blejec. Predstavil je uvodno predavanje in dnevni red skupščine.

Predsednik društva je predstavil aktivnosti v letu 2009, ki so se odvijale predvsem okoli 
organizacije in izvedbe načrtovanih konferenc, o katerih smo lahko brali v preteklih številkah 
Biltenov. 

Mojca Noč Razinger, namestnica predsednice programskega odbora posvetovanja Statistični 
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dnevi v Radencih, je predstavila zadnje strokovno srečanje. Pomembni gosti srečanja so 
bili predsednik Eurostata Walter Radermacher, predstavnik Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj, David Brackfield ter ugledna profesorja statistike Lynne Billard in Edwin 
Diday. 

Predsednik društva je predstavil potek priprav na Mednarodno konferenco učiteljev statistike 
lCOTS-8 v Ljubljani. Poleg izvedbe konferenc je društvo v preteklem letu izdalo dve številki 
revije Metodološki zvezki in eno številko Biltena društva Slovenije. Z založniško družbo Wiley 
Blackwell so potekali dogovori o postavitvi Metodoloških zvezkov na njihovo spletno stran, 
kar bi povečalo prepoznavnost strokovne revije. Na lnštitutu za biostatistiko in medicinsko 
informatiko redno potekajo mesečna predavanja s področja statistike. Med tekočimi problemi 
je predsednik društva omenil potrebe po zagonu delovanja terminološke sekcije, po prenovi 
spletne strani in po ureditvi arhiva društva.32 

KONFERENCA ICOTS-8 V LJUBLJANI

Konference ICOTS (lnternational Conference on Teaching Statistics) so največje svetovne 
konference o statističnem izobraževanju. Vsake štiri leta jih organizira mednarodno združenje 
lnternational Association for Statistics Education (IASE), ki je sekcija Mednarodnega 
statističnega instituta (ISI). Konference organizirajo vsakič v drugem kraju sveta in slovenski 
statistiki smo ponosni, da je bila organizacija osme mednarodne konference ICOTS 
zaupana Statističnemu društvu Slovenije. Konferenca je potekala od 11. do 16. julija 2010 v 
Cankarjevem domu v Ljubljani.

Osnovna tema konference ICOTS so bili podatki in zveze v statističnem izobraževanju (Data 
and context in statistics education: towards an evidence-based society). Program konference 
je bil razdeljen na naslednjih 10 tematskih področij:
- Podatki in zveze v statističnem izobraževanju,
- Statistično izobraževanje na osnovnošolski ravni,
- Učenje poučevanja statistike,
- Statistično izobraževanje na visokošolskem področju,
- Ocenjevanje v statističnem izobraževanju,
- Statistično izobraževanje na delovnem mestu,
- Statistično izobraževanje v širši družbi,
- Raziskovanje statističnega izobraževanja,
- Tehnologija v statističnem izobraževanju,
- Mednarodni pogled na statistično izobraževanje.

Konferenca je pritegnila pričakovano število udeležencev. Udeležilo se je je 495 statistikov iz 
kar 49 držav sveta. Visoka udeležba priča o zanimivosti in pomenu tematike. Na konferenci je 
bilo predstavljenih skupno 376 referatov (pet plenarnih, 123 vabljenih, 193 prostih prispevkov 
in 57 posterjev).33 
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15. SREČANJE MLADIH STATISTIKOV 

Jubilejno 15. srečanje so v letu 2010 pripravili kolegi statistiki iz Avstrije. Organizatorji s Tehniške 
univerze v Gradcu so poskrbeli za nepozaben dogodek, ki je z vključitvijo predavateljev z 
Nizozemske in iz Švice že preraslo geografske okvire lastnega imena. Srečanje je potekalo 
od 29. do 31. oktobra 2010 v kraju Vorau na avstrijskem Štajerskem, približno 60 km 
severovzhodno od Gradca. Zbrali so se v samostanu, katerega zgodovina sega v 12. stoletje. 
Predavanja na visokem strokovnem nivoju so obravnavala različne klasične in sodobne 
statistične probleme, tako teoretične, metodološke, kot tudi aplikativne.

V petih sekcijah se je zvrstilo 13 polurnih predstavitev. Prispevki iz Slovenije so bili naslednji:
- Kristijan Breznik: Omrežja iger šaha (Some networks generated by chess games),
- Nina Klenovšek: Omejena jedrska kanonična korelacijska analiza (Restricted Kernel 

Canonical Correlation Analysis) in
- Anja Žnidaršič: Neodgovori v socialnih omrežjih (Non-response in Social Networks: The 

Impact of Different Non-Response Treatments on the Stability of Blockmodels).

Med 64 udeleženci jih je bilo kar 19 iz Slovenije. Poleg predstavnikov sosednjih držav so se 
srečanja udeležili tudi statistiki iz Belgije, Nizozemske in Švice. Srečanje, polno presežkov, je 
nedvomno postavilo nove standarde za podobna srečanja v prihodnosti.34 

20. MEDNARODNO POSVETOVANJE STATISTIKOV
Radenci 2010

Jubilejno 20. mednarodno posvetovanje statistikov z naslovom Merjenje blaginje in napredka 
družbe — Izzivi pri uporabi in razumevanju podatkov je potekalo od 8. do 10. novembra 
2010 v Radencih. Organizirala sta ga Statistično društvo Slovenije in Statistični urad RS. 
Udeležilo se ga je 162 udeležencev, od tega 19 iz tujine, in sicer iz šestih držav in dveh 
mednarodnih organizacij (Eurostat, Evropska centralna banka). Med udeleženci iz Slovenije 
so bili poleg strokovnjakov s Statističnega urada RS še strokovnjaki iz ustanov, pooblaščenih 
za izvajanje dejavnosti državne statistike, strokovnjaki iz drugih državnih ustanov in društev, 
s katerimi Statistični urad RS tesno sodeluje in ki so pomembni uporabniki in dajalci podatkov, 
predstavniki znanstveno-raziskovalnega področja in predstavniki nekaterih podjetij.

Dvajsete statistične dneve sta odprla dr. Andrej Blejec in mag. Irena Križman, generalna 
direktorica Statističnega urada RS. Predsednik društva je posebej poudaril izjemno aktualnost 
tokratne teme. Posvetovanje se je začelo z aktualno panelno razpravo o merjenju blaginje, 
nadaljevalo pa z zanimivo razpravo o tej tematiki. Med razpravljavci so bili ugledni gostje iz 
Slovenije in tujine. Sledila je prva sekcija o blaginji in napredku družbe, kjer so udeleženci 
ugotovili, da je čas krize morda pravi trenutek za spremembe, ki pomenijo napredek - tudi na 
statističnem področju.

V nadaljevanju so udeleženci prisostvovali slovesnosti ob 20. obletnici Statističnih dnevov 
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in ob mednarodnem dnevu statistike. Dr. Lea Bregar je predstavila publikacijo Dvajset 
statističnih srečanj v Radencih, ki jo je pripravila ob tem jubileju in ki je izšla v knjižni obliki. 
Gre za kronološki pregled vseh dvajsetih posvetovanj, ki so se zvrstila od leta 1987 do 2009.35 

POPULARIZIRANJE STATISTIKE

V zimskih mesecih je Statistično društvo Slovenije organiziralo dve okrogli mizi o popularizaciji 
statistike. Na prvi, ki je potekala v okviru 20. statističnih dnevov v Radencih, so kot uvodni 
govorci sodelovali dr. Andrej Blejec z Nacionalnega inštituta za biologijo, dr. Anuška Ferligoj in 
dr. Katja Prevodnik s Fakultete za družbene vede, dr. Amalija Žakelj z Zavoda RS za šolstvo 
in Tomaž Banovec, nekdanji direktor Statističnega urada RS. Poudarili so pomembnost 
že opravljenega dela pri pripravi podiplomskega interdisciplinarnega študija Statistike. 
Predstavljena je bila tudi raven informacijske pismenosti v Sloveniji. Več razpravljavcev je 
poudarjalo odločilno vlogo medijev in izobraževanja oblikovalcev javnega mnenja za dvig 
statistične pismenosti. 

Drugi del okrogle mize je potekal januarja 2011 v okviru rednih mesečnih statističnih srečanj na 
Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko na Vrazovem trgu v Ljubljani. Na srečanju se 
je nadaljevala razprava o že izoblikovanih predlogih o uvedbi priznanja za kakovostno uporabo 
statistike v medijih. Predlagana je bila komisija, ki bo izpeljala podelitev priznanja. Drugi izoblikovan 
predlog za popularizacijo statistike pa je uvedba bloga o uporabi statistike v medijih - dobre in 
slabe prakse. Na njem naj bi argumentirano (z obrazložitvijo, zakaj je dobro prikazano oziroma s 
predlogom za izboljšavo) prikazovali dobre in slabe prakse uporabe statistike v medijih.36 

POPIS KMETIJSTVA 2010

Redno izvajanje popisov kmetijstva ter zagotavljanje primerljive metodologije (tako v časovnem 
smislu kot v smislu primerljivosti vseh držav članic Evropske unije) ima velik pomen, saj so 
zaznane spremembe na področju kmetijstva v neki državi ali na širšem območju pomemben 
kazalnik celotnega razvoja družbe.

V Sloveniji so bili do sedaj izvedeni le trije samostojni popisi kmetijstva: prvi leta 1930, nato 
1960 ter zadnji v letu 2000. V obdobju med letom 1960 in 2000 so bili kmetijski popisi izvedeni 
v okviru rednega popisa prebivalstva (1971, 1981 in 1991). V letu 2000 je bil v Sloveniji 
izveden prvi samostojni popis kmetijstva, v katerem so bile vse definicije in klasifikacije 
usklajene s priporočili Svetovne organizacije za hrano in kmetijstvo pri Organizaciji združenih 
narodov - FAO in zakonodajo EU, izveden pa je bil na podlagi zakona. V letu 2010 je bil na 
podlagi EU zakonodaje izveden drugi takšen popis, ki bo prvič dal tudi primerljive podatke s 
predhodnim popisom kmetijstva.

Člani društva smo spremljali v Biltenu izvajanje popisnih obdelav, načrt za tabeliranje podatkov 
in dejansko stanje pri izvajanju načrta. Objavljena so bila poročila o poteku obdelovanja 
popisnih podatkov.37 
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MANDATNO OBDOBJE 2011–2012

Dveletno obdobje, ki je pred nami je polno novosti in konferenc, ki so bile organizirane v 
Sloveniji. Kot prvo ne moremo mimo tega, da je Statistično društvo sprejelo ‘Pravilnik o 
podeljevanju priznanj Statističnega društva Slovenije’, ki ureja podeljevanje Blejčevega 
priznanja, naziva Častni član društva in Priznanja odličnosti statističnega poročanja v medijih. 
V letu 2012 smo ta priznanja prvič tudi podelili. Društvo je dobilo nov logotip, selili smo se v 
nove prostore na Litrostrojsko cesto 54 v Ljubljani. Kljub temu da o tem podrobneje pišemo v 
nadaljevanju, moremo omeniti tudi to, da sta društvo in Statistični urad RS sklenila sporazum 
o sodelovanju. Prav tako ne moremo mimo tega, da je v letu 2012 minilo deset let od izvajanja 
doktorskega študijskega programa Statistika, v katerem aktivno sodelujejo naši ugledni člani. 
V tem istem letu se je uvedel tudi magistrski program Uporabna statistika. To in še mnogo več 
pa v nadaljevanju.

Kot vsako leto je Statistično društvo Slovenije organiziralo v septembru 2011 na Ribnem pri 
Bledu tradicionalno konferenco Uporabna statistika / Applied Statistics 2011, v oktobru istega 
leta pa so se mladi statistiki na Reki na Hrvaškem udeležili 16. mednarodne konference 
Srečanje mladih statistikov.38 

Leto 2011 je bilo Mednarodno leto gozdov, ki ga je razglasila Generalna skupščina Združenih 
narodov. Vodilo vseh promocijskih dejavnosti v Sloveniji je bilo javnosti približati spoznanje, da 
gozdovi in trajnostno gospodarjenje z njimi lahko občutno prispevajo k trajnostnemu razvoju 
ter boju proti revščini.

V biltenu iz leta 2013 smo lahko prebrali članek Saše Mašič, operativne voditeljice raziskave 
SHARE v Sloveniji z Inštituta za ekonomska raziskovanja. Seznanila nas je z Raziskavo 
SHARE (The Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe), ki je nastala leta 2002 
kot odziv na poziv Evropske komisije in potrebe oblikovalcev javnih politik. Leta 2008 je bila 
uvrščena v Evropski strateški forum raziskovalnih infrastruktur (ESFRI), s čimer je postala eden 
izmed ključnih evropskih znanstvenih projektov na področju staranja in leta 2011 postala prvi 
Evropski raziskovalni infrastrukturni konzorcij (SHARE-ERIC). Slovenija je leta 2011 sprejela 
Načrt razvoja raziskovalnih infrastruktur 2011–2020 in se s tem pridružila velikim evropskim 
raziskovalnim infrastrukturam, združenim v forumu ESFRI, del katerega je tudi SHARE.

Mag. Maruša Stanek s Statističnega urada RS je poročala, da je med 9. in 13. septembrom 
2012 potekala 12. letna konferenca Evropska mreža za poslovno in industrijsko statistiko 
(ENBIS). Konferenco je gostila Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani, bilo je okrog 120 
udeležencev, med njimi profesorji, raziskovalci ter predstavniki različnih podjetij in institucij, ki 
se pri svojem delu srečujejo z uporabo statistike.

Člani društva smo bili obveščeni tudi o tem, da je Ekonomska fakulteta založila knjigo Osnovna 
statistika za ekonomske in poslovne vede prof. dr. Lovrenca Pfajfarja. V njej so urejene in 
dopolnjene vsebine predavanj, ki so nastajale pri predmetu Statistika 1 v zadnjih desetletjih. 
Knjiga vsebuje najpomembnejše temeljne postopke in metode opisne statistike.39 
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19. REDNA SKUPŠČINA STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

Skupščina Statističnega društva Slovenije je potekala v torek, 29. marca 2011 ob 16.30 v sejni 
sobi na Vožarskem potu. Skupščino je s pozdravnim nagovorom odprl predsednik društva dr. 
Andrej Blejec. Predstavil je uvodnega predavatelja in dnevni red skupščine. Navzočih je bilo 
18 članov.

Vodja projekta Registrski popis 2011 Danilo Dolenc je navzočim predstavil ozadja in potek 
prvega registrskega popisa prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Sloveniji.

V letu 2010 se je predsednik društva udeležil dveh mednarodnih srečanj predstavnikov 
statističnih uradov. Konec septembra 2010 je v okviru praznovanja 150. obletnice ustanovitve 
francoskega Statističnega društva v Parizu potekalo strokovno posvetovanje in srečanje 
predstavnikov petnajstih evropskih statističnih združenj.

Na skupščini je bilo predstavljeno Poročilo predsednika društva in nadzornega odbora društva 
v letu 2010, obravnavano je bilo finančno poročilo za leto 2010, poročilo o konferenci ICOTS-8, 
poročilo o konferenci Applied Statistics 2010, poročilo o 15. Srečanju mladih statistikov regije Alpe 
Jadran in poročilo o novembrskih Statističnih dnevih 2010 v Radencih. Sledila je krajša razprava.

Povzetek sklepov skupščine so:
- potrditev  poročila predsednika o delu društva v preteklem letu, poročilo nadzornega 

odbora in finančno poročilo za leto 2010,
- potrditev poročil s konferenc (Applied Statistics, Radenci, Srečanje mladih statistikov),
- pobude društva (poziv članom k dajanju novih pisnih pobud za aktivnosti društva in 

predlogov tem za strokovne okrogle mize).40 

PRIJAVA NA RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE KONFERENCE

V januarju 2011 je društvo oddalo prijavo na razpis na Javno agencijo za raziskovalno 
dejavnost Republike Slovenije (ARRS) za sofinanciranje organizacije konference Applied 
Statistics 2011 ter za ta namen dobilo sredstva v višini 4.949 evrov. 

V novembru 2011 je bila oddana ponovna prijava na vsakoletni razpis ARRS za sofinanciranje 
organizacije konference Applied Statistics 2012.41 

MEDNARODNO POSVETOVANJE STATISTIKOV
Radenci 2011

21. mednarodno posvetovanje statistikov z naslovom Vloga statistike pri upravljanju 
ekonomskih neravnovesij je potekalo od 7. do 9. novembra 2011. Posvetovanje sta organizirala 
Statistično društvo Slovenije in Statistični urad RS.
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Na posvetovanju je bilo predstavljenih 23 prispevkov. Udeležilo se ga je 128 udeležencev, od 
tega 21 iz tujine, in sicer iz sedmih držav in iz treh mednarodnih organizacij.

V preddverju je bilo predstavljenih osem posterjev iz različnih razvojnih področij statistike: 
plač, nacionalnih računov, kmetijstva, okolja, razvoja in raziskovanj, merjenja zadovoljstva, 
anket in pomembnosti dolgih makroekonomskih serij.

V okviru posvetovanja je potekala tudi okrogla miza z naslovom Kako čim bolje zavarovati 
osebne podatke v statističnem sistemu, kjer se je izkazalo, da je obdelava osebnih podatkov 
na statističnem področju zelo specifična.42 

REGISTRSKI POPIS PREBIVALSTVA 2011

Člani Statističnega društva Slovenije so v Biltenu lahko spremljali registrski popis prebivalstva. 
lzvedba registrskega popisa v letu 2011 v Sloveniji je bila krona razvoja, ki se je v Sloveniji 
vizionarsko začel že v sedemdesetih in nadaljeval v osemdesetih letih, ko je prav Statistični 
urad RS vzpostavil osnovne infrastrukturne registre, ki z vzpostavljenim Registrom nepremičnin 
ter informatizacijo gospodinjskih datotek tvorijo ogrodje celotnega sistema.

Prehod s terenskega popisovanja z velikim številom sodelujočih izvajalcev (v popisu 2002 
skoraj dvanajst tisoč) na registrsko izvedbo popisa predstavlja velik razvojni dosežek 
slovenske statistike. S tem se Slovenija pridružuje redkim evropskim državam, ki so tak popis 
že izvedle (Danska, Finska, Nizozemska, Islandija) oziroma so ga prvič izvedle v letu 2011 
(Avstrija, Švedska, Norveška). Večina držav Evropske unije so popis še vedno izvedla s 
klasičnim terenskim popisovanjem, čeprav številne uvajajo tudi bolj sodobne načine zbiranja 
podatkov (npr. delna uporaba registrskih podatkov, možnost popisa prek interneta).43 

METODOLOŠKI PRIROČNIKI

Statistični urad RS je v letu 2011 začel izdajati zbirko Metodološki priročniki. To so strokovno 
ožje usmerjene publikacije. Vsebujejo podroben opis statističnega procesa ali podprocesa 
in vključujejo tako teoretske opise kot tudi praktične napotke za izvedbo. Publikacije iz te 
zbirke niso oštevilčene, izhajajo občasno in za razliko od večine drugih publikacij samo v 
slovenskem jeziku.

Najprej je izšel priročnik Kazalniki kakovosti, sledila sta mu Slogovni priročnik za pripravo 
statističnih objav ter priročnik Smernice za zagotavljanje kakovosti.44 
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PRVA PODELITEV PRIZNANJ STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE 

Skupščina Statističnega društva Slovenije je 29. marca 2012 potrdila in sprejela ‘Pravilnik 
o podeljevanju priznanj Statističnega društva Slovenije’, ki ureja podeljevanje Blejčevega 
priznanja, naziva Častni član društva in Priznanja odličnosti statističnega poročanja v medijih.

V skladu s Pravilnikom je izvršni odbor društva potrdil ‘Odbor za društvena priznanja’ v sestavi: 
dr. Andrej Blejec, dr. Anton Kramberger, Genovefa Ružić, dr. Janez Stare (predsednik) in 
Andraž Zorko.

Izvršni odbor je 19. septembra 2012 potrdil vse tri prejemnike in predlagal, da naj bo svečana 
podelitev priznanj 24. oktobra 2012 ob 14. uri v Županovi sobi Mestnega muzeja Ljubljana.45 

V letu 2012 je Blejčevo priznanje prejela dr. Anuška Ferligoj, naziv častnega člana društva 
je prejel Franta Komel, Priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih pa je prejelo 
uredništvo Dnevnikovega Objektiva.

Dr. Anuška Ferligoj je vsekakor med prvimi, če ne prva, ki je začela objavljati v mednarodnih 
metodoloških revijah. Lahko bi rekli, da je bila med prvimi, če ne prva, ki je slovensko 
statistiko odprla v svet. In to ne samo z objavami, pač pa z mednarodnim sodelovanjem, 
organizacijo mednarodnih dogodkov, objavljanjem strokovnih knjig in tudi z vzpostavitvijo 
mednarodne revije. In vse to v časih, ko se resna statistika na slovenskih šolah ni poučevala, 
kaj šele da bi obstajal študij statistike. In seveda je imela tudi pri vzpostavitvi podiplomskega 
študija Statistika najpomembnejšo vlogo. V letu 2013 je minilo že deset let od ustanovitve 
podiplomskega študija Statistika. 

Gospod Franta Komel je bil leta 1967 imenovan za direktorja takratnega Zavoda SRS za 
statistiko. Na tem položaju je ostal 14 let. To je bil čas, ko je zaradi ustavnih sprememb 
republiška statistika šele začela dobivati prve obrise samostojnosti, in sicer s pravnim 
urejanjem statistične službe za slovenske potrebe. Leta 1970 je objavil idejni projekt o 
ustanovitvi osrednjega registra za prebivalstvo. Register prebivalstva je bil nato dejansko 
vzpostavljen; Zavod SRS za statistiko pa ga je – v skladu z zakonom – dobil v upravljanje leta 
1980, ko je bila uvedena tudi enotna matična številka občana. To je bil tudi temelj registrske 
usmeritve slovenske statistike in obenem temelj današnje ureditve slovenske nacionalne 
statistike – statistike, ki s povezovanjem administrativnih in statističnih virov spodbuja 
racionalizacijo statističnega dela. Prepričani smo, da je prav današnje uspešno delovanje 
slovenske državne statistike na registrski osnovi najboljša potrditev pravilnosti vizije Frante 
Komela pred dobrimi 40 leti. Zato je prav, da je postal prvi častni član Statističnega društva 
Slovenije prav gospod Franta Komel.

Da je statistika lahko še kako zanimiva, če je izbrana prava vsebina, prikazana na privlačen 
način, je dokazalo uredništvo Dnevnikovega Objektiva. Začelo se je z izbranimi podatki na 
drugi strani, s številkami tedna, s katerimi so nas popeljal skozi pretekli teden. Presežek 
in glavni razlog, da si priznanje za odličnost statističnega poročanja za leto 2012 zasluži 
Dnevnikov Objektiv, pa je zadnja stran. Cela zadnja stran, prestižni prostor vsakega časopisa, 
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ki da kaj nase. Ta je v Objektivu namenjena rubriki Objektivno, v kateri avtor demonstrira 
podatkovno novinarstvo na način, ki ne pusti hladnega niti grafičnega oblikovalca, kaj šele 
statistika. Objektivno, vizualno dovršeno, vsebinsko zgoščeno, dosledno citirano. 

Podelitev priznanj Statističnega društva Slovenije je bila deležna tudi večjega medijskega 
odmeva. RTV Slovenija je 15. novembra 2012 predvajala oddajo Dobra ura – pogovora o 
statistiki, s sodelujočima statistikoma dr. Anuško Ferligoj in dr. Janezom Staretom. V Sobotni 
prilogi Dela pa je bil mesec dni pozneje objavljen tudi intervju z dobitnico Blejčevega priznanja 
dr. Anuško Ferligoj z naslovom: Če hočeš imeti dobre zamisli, moraš biti odprt za novosti.46 

NOV LOGOTIP DRUŠTVA

Prejšnji logotip Statističnega društva Slovenije nas je spremljal od ustanovitve društva v letu 
1977. Nastal je še v analogni dobi, sled za originalnimi (papirnatimi) dokumenti pa se je z leti 
izgubila. 

V logotipu je s polnimi krogi nakazan od leve naraščajoč poligon, ki nakazuje črko S. Logotip 
lahko spremlja še napis z imenom društva v slovenskem ali angleškem jeziku. Logotip je 
tehnično enostaven, kar omogoča uporabo v različnih velikostih. Obenem smo tudi pripravili 
novo obliko uradnih dopisov in grafično osnovo za različne svečane listine priznanj.

Logotip smo javno prvič uporabili na podelitvi društvenih priznanj. Upamo, da bo logotip postal 
prepoznaven in povezujoč simbol našega društva.47 

SELITEV STATISTIČNEGA URADA RS IN SEDEŽA STATISTIČNEGA DRUŠTVA 
SLOVENIJE V PALAČO DSU

Po dobrih treh letih gradnje so se v stavbo na Litostrojski cesti 54 vselili najemniki. Palača 
DSU je 23. januarja 2012 ob 14. uri simbolično postala drugi dom več kot tisoč zaposlenim na 
takratnem Ministrstvu za okolje in prostor, Upravi RS za jedrsko varnost in Inšpektoratu RS za 
okolje in prostor skupaj z Območno enoto Ljubljana ter Statističnemu uradu RS.

V spomladanskih mesecih leta 2012 se je reorganizirano Ministrstvo za okolje in prostor 
izselilo iz palače DSU, jeseni pa se je vanjo vselilo Ministrstvo za notranje zadeve, ki je v stavbi 
uvedlo dodatne varnostne ukrepe. Kmalu po selitvi Statističnega urada RS z Vožarskega pota 
na Litostrojsko cesto je naslov sedeža spremenilo tudi Statistično društvo Slovenije, ki ima v 
novih prostorih celo svojo sobo. Na tej novi lokaciji je potekala tudi 20. redna letna skupščina 
Statističnega društva Slovenije v marcu 2012 in vse poznejše seje izvršnega odbora.48
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STATISTIČNO DRUŠTVO SLOVENIJE IN STATISTIČNI URAD RS SKLENETA 
SPORAZUM O SODELOVANJU

Ob selitvi Statističnega urada RS na novi naslov v palačo DSU sta Statistično društvo 
Slovenije, ki že ves čas gostuje na naslovu Statističnega urada RS, sklenila tudi uradni 
sporazum. V njem piše, da se organizaciji na podlagi dejstev, da ima Statistično društvo 
Slovenije status društva, ki deluje v javnem interesu, da je društvo nosilec blagovne znamke 
Uporabna statistika (Applied Statistics) in izdajatelj revije Metodološki zvezki ter izrednih in 
občasnih drugih publikacij, dogovarjata o dolgoročnem sodelovanju.

Statistično društvo Slovenije se je obvezalo, da bo sodelovalo pri izvedbi strokovnih dogodkov 
urada in izvedbi strokovnih ekskurzij. Statistični urad pa omogoča društvu, da ima naslov na 
njegovem naslovu in sprejem navadne in priporočene pošte ter občasno distribucijo pošte 
in tiskovin, omogoča uporabo sejne sobe za sestanke in računalniške učilnice ter promovira 
dogodke društva na spletni strani urada.49 

20. REDNA SKUPŠČINA STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

20. redna skupščina Statističnega društva Slovenije je potekala v četrtek,  29. marca 2012, 
ob 16. uri v sejni sobi Statističnega urada RS na Litostrojski cesti 54 v Ljubljani. Skupščino je 
s pozdravnim nagovorom odprl predsednik društva dr. Andrej Blejec. Predstavil je dnevni red 
skupščine. Navzočih je bilo 19 članov.

Predavanje je zaradi nepredvidene odsotnosti predavatelja odpadlo, zato so si v tem času 
prisotni ogledali nove poslovne prostore Statističnega urada pod vodstvom generalne 
direktorice urada mag. Irene Križman.

V nadaljevanju je predsednik društva predlagal kandidate za delovne organe skupščine in 
podal poročilo o delu društva v letu 2011.

V letu 2011 je bil sprejet statut Federation of European National Statistical Societies 
(FENStatS). Statistično društvo Slovenije je eno od desetih ustanovnih društev (CS, DE, AT, 
GB, PT, IT, FR, SI, NL), prenesena pa je bila tudi spletna stran društva.

Navzoči so soglasno sprejeli poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu, poročilo 
nadzornega odbora in finančno poročilo za leto 2011 ter zadolžili izvršni odbor društva, da 
organizira predavanje o aktualni temi ter predstavitev delovanja društva, na katero povabi 
Forum mladih statistikov in jih hkrati povabi v društvo. 

Izvršni odbor je obravnaval predlog sprememb statuta. Zaradi selitve Statističnega urada 
RS na novo lokacijo in s tem tudi selitve društva je potrebno statut uskladiti z novimi dejstvi. 
Skupščina potrjuje predlagane spremembe Pravilnika o podeljevanju društvenih priznanj z 
redakcijskimi popravki. Pravilnik je sestavni del zapisnika.



50 BILTEN, Posebna izdaja ob 40-letnici delovanja društva 

VOLITVE PREDSEDSTVA STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

Predsednik društva dr. Andrej Blejec je predstavil poročilo o delu društva v preteklem 
mandatnem obdobju od leta 2008 do 2012. V tem obdobju je društvo bodisi organiziralo ali 
bilo soorganizator naslednjih mednarodnih konferenc: Uporabna statistika 2008, 2009, 2010 
in 2011, Statistični dnevi 2008, 2009, 2010 in 2011, ICOTS-8 International Conference of 
Teaching Statistics 2010.

Na področju izobraževalne dejavnosti se je zvrstilo 36 predavanj na IBMI, društvo je navezalo 
stike z Zavodom za šolstvo, organiziralo dve okrogli mizi o popularizaciji statistike, v letu 2011 
pa oživilo vključenost v izobraževanje srednješolskih učiteljev (skupaj z ZŠ in DMFA).

Na področju publicistične dejavnosti je vsako leto enkrat izšel Bilten društva, izšli so 
Metodološki zvezki /Advanced in Methodology and Statistics (vol 5 – vol 8).

V sklopu mednarodne dejavnosti društva so potekali redni stiki v okviru skupine V6, leta 2010 
se je predsednik društva v Parizu ob 150-letnici francoskega združenja udeležil srečanja 
predstavnikov evropskih društev ter v letu 2011 bil med ustanovnimi člani FENStatS.

Od leta 2010 je na spletu glosar, v letu 2012 je društvo pridobilo tudi trajni status društva, ki 
deluje v javnem interesu ter obravnavalo pobude za uvedbo društvenih priznanj, v letu 2011 
pa je bila preoblikovana spletna stran društva.

Skupščina je sprejela poročilo o delu društva v mandatnem obdobju od 2008 do 2012.

Dosedanji člani izvršnega odbora, častnega razsodišča in nadzornega odbora v obdobju od 
2008 do 2012 so bili soglasno razrešeni. Nova kandidatna lista je bila sestavljena na zadnjem 
srečanju izvršnega odbora, s predpostavko, da bo skupščina predhodno potrdila predlog 
sprememb statuta društva. Predsednik društva je predstavil novo kandidatno listo za obdobje 
od 2012 do 2016.

Predsednik izvršnega odbora: dr. Andrej Blejec (Nacionalni inštitut za biologijo)
Člani izvršnega odbora:
- dr. Anuška Ferligoj (Fakulteta za družbene vede)
- mag. Irena Vipavc Brvar (Fakulteta za družbene vede)
- mag. Katja Rutar (Statistični urad RS)
- dr. Damijana Kastelec (Biotehniška fakulteta)
- Mojca Noč Razinger (Statistični urad RS)
- Bogdan Grmek (Statistični urad RS)

Člani nadzornega odbora:
- dr. Katarina Košmelj (Biotehniška fakulteta)
- dr. Jože Rovan (Ekonomska fakulteta)
- dr. Janez Jug (Fakulteta za družbene vede)
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Člani častnega razsodišča:
- dr. Lea Bregar, predsednica (Ekonomska fakulteta)
- dr. Anuška Ferligoj, namestnica predsednice (Fakulteta za družbene vede)
- Tomaž Banovec
- mag. Irena Križman (Statistični urad RS)
- dr. Vasja Vehovar (Fakulteta za družbene vede)50

DESET LET IZVAJANJA DOKTORSKEGA 
ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA STATISTIKA

5. julija 2002 je bil akreditiran prvi študijski program iz statistike v Sloveniji za pridobitev 
magisterija in doktorata znanosti. Izvajalke so bile: Biotehniška fakulteta, Ekonomska 
fakulteta, Fakulteta za družbene vede, Fakulteta za matematiko in fiziko ter Medicinska 
fakulteta. Program je imel štiri module: biostatistika, družboslovna statistika, matematična 
statistika in uradna statistika.

Program je bil nekaj let odlično izvajan. V letih 2008 in 2009 pa so se doktorski programi 
prenavljali skladno z bolonjsko reformo. Tudi ta študij se je prenovil in v letu 2009 je bil 
akreditiran prenovljeni Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika. Uspešnost 
programa Statistika je vidna tudi v dejstvu, da sta se med izvajalke priključili še Fakulteta za 
elektrotehniko in Filozofska fakulteta (oddelek za psihologijo). Poleg štirih modulov so dodali 
še module ekonomska in poslovna statistika, psihološka statistika ter tehniška statistika. V 
desetih letih je bilo 387 vpisov na podiplomski študij Statistika.

Na programu Statistika sodelujejo praktično vsi statistiki, ki poučujejo statistiko na fakultetah 
Univerze v Ljubljani ali na drugih univerzitetnih ustanovah in inštitutih v Sloveniji, še posebej 
pri predmetu Sodobni statistični pristopi. Sodelujejo pa tudi zelo ugledni statistiki in metodologi 
iz tujine.

V letu 2012 je bil akreditiran tudi magistrski študijski program 2. stopnje Uporabna statistika, 
kjer sodelujejo vse fakultete razen Fakulteta za matematiko in fiziko, ki se je odločila za svoj 
drugostopenjski program.

V četrtek, 27. septembra 2012 so na Fakulteti za družbene vede s posebnim dogodkom 
proslavili 10. obletnico izvajanja doktorskega programa Statistika.51 

Doktorski študijski program Statistika
V študijskem letu 2012/13 se je v Interdisciplinarni doktorski študijski program Statistika 
vpisala četrta generacija študentov. Skupaj je bilo v ta doktorski študijski program vpisanih 26 
študentov, od tega 8 v prvi letnik, 12 v drugi letnik in 6 v tretji letnik. Študenti so se vpisali na vse 
module (biostatistika, družboslovna statistika, ekonomska in poslovna statistika, psihološka 
statistika in tehniška statistika) razen na modul uradna statistika. V novem doktorskem 
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programu pa sta še vedno najbolje zastopana biostatistika in matematični modul, narašča pa 
tudi število vpisanih na modulu družboslovna statistika. 

S študijskim letom 2012/13 je funkcijo predsednika programskega sveta prevzel prof. dr. Janez 
Stare z Medicinske fakultete, dosedanja predsednica prof. dr. Anuška Ferligoj s Fakultete za 
družbene vede pa je bila imenovana za njegovo namestnico.52

USTANOVITEV IN IZVAJANJE MAGISTRSKEGA PROGRAMA UPORABNA 
STATISTIKA NA UNIVERZI V LJUBLJANI

dr. Nataša Kejžar

Magistrski program Uporabna statistika je bil akreditiran 15. marca 2012 kot nadgradnja 
starih (predbolonjskih) študijskih programov Statistika. Nastal v sodelovanju petih fakultet: 
Biotehniške, Ekonomske, Medicinske, Fakultete za družbene vede in Fakultete za 
elektrotehniko. Je edini drugostopenjski študij statistike v Sloveniji. Gre za dvoletni program, 
kjer v prvem letu študenti dobijo temeljna znanja, ki jih potrebuje vsak dober statistik. Drugo 
leto je namenjeno poglabljanju znanja in pisanju magistrskega dela. V času obeh letnikov 
pa študenti pridobijo svoja znanja statistike tudi na področju, ki jih zanima, kar jim omogoča 
bogat nabor izbirnih in modulskih predmetov. V drugem letniku študenti v sklopu predmeta 
Statistično svetovanje dobijo tudi praktične izkušnje, saj mora študent pod nadzorom 
študijskega mentorja opraviti svetovanje za dejanskega naročnika.

Od študijskega leta 2013/14 naprej se program kot izredni (plačljiv) razpisuje vsako leto  
(http://stat.uni-lj.si/). Prva tri leta se je bilo mogoče vpisati na enega izmed petih različnih modulov: 
Biostatistika, Družboslovna statistika, Ekonomska in poslovna statistika, Tehniška statistika in 
Uradna statistika. V študijskem letu 2016/17 se je z modulom Matematična statistika programu 
priključila tudi Fakulteta za matematiko in fiziko, v študijskem letu 2018/19 pa se bo programu 
priključila še Fakulteta za računalništvo in informatiko, in sicer z modulom Strojno učenje.

Do študijskega leta 2017/18 se je na program vpisalo  47 študentov (gl. tabelo 1).

Tabela 1: Opisni podatki o izvedbi študija Uporabne statistike

Študijsko leto
Število novo 
vpisanih v  
1. letnik

Število  
vpisanih v  
2. letnik

Odstotek 
prehodnosti  

(1. - 2. letnik)

Število novih 
magistrov

2013/14 13 - - -
2014/15 11 8 62 % 1
2015/16 8 9 82 % 3
2016/17 15 5 63 % najmanj 4
SKUPAJ 47 22 69 % najmanj 8

_______________
1 V tem študijskem letu so sešteti zagovori magistrskih del do konca avgusta 2017.
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Študij, bolj natančno modul Uradna statistika, je leta 2015 dobil mednarodno akreditacijo 
EMOS, kar ga uvršča med enega od 23 študijev v Evropi, ki izpolnjujejo njihove zahteve. 
Že drugo leto zapored je bil študent z modula Uradna statistika izbran med 11 študentov 
s programov EMOS na enotedenski študijski obisk Eurostata, “European Statistical Week 
– A Study Visit to Eurostat”. Študijski obisk je kombinacija predstavitev in spremljanja dela 
zaposlenih na izbranem oddelku (job shadowing). 

Tudi v sklopu predmeta Statistično svetovanje so študenti že sodelovali v tujini. Svoja 
svetovanja so izvajali v Avstriji, na Nizozemskem in v Veliki Britaniji.

Študij je kljub relativno majhnim prihodkom zastavljen precej obsežno, saj izredni status 
študija ni izgovor za manj kvalitetno delo s študenti. Večina predmetov se izvaja v polni 
izvedbi, študenti poslušajo predavanja, imajo redne vaje in seminarje. Ker se na program 
vpiše kar nekaj redno zaposlenih (gl. sliko 1), se vse izvaja v popoldanskem času, kar pa žal 
pomeni, da je urnik precej naporen. 

Slika 1: Zaposljivost v prvem (maj 2014–2017) in drugem letniku (maj 2015–2017) 
študija na podlagi anonimnih anket.

_______________
1 https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/university-ljubljana_en
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Težnja vseh sodelavcev na programu Uporabna statistika je, da bi študij postal redni, torej 
za študente neplačljiv, saj bi to dvignilo vpis in omogočilo polno izvedbo vseh predmetov. S 
tem bi postal študij še kakovostnejši, povečal pa bi se tudi bazen statističnih strokovnjakov v 
Sloveniji. 

Pismo o nacionalni pomembnosti tega študijskega programa je v decembru 2016 na Univerzo 
v Ljubljani poslal tudi Statistični svet Republike Slovenije in trenutno se Univerza pripravlja na 
možnost sistemskega financiranja programa.

POLETNA ŠOLA DRUŽBOSLOVNIH METOD IN TEHNIK 2012

V nedeljo, 29. junija 2012, je bila v Ljubljani že sedma mednarodna poletna šola z originalnim 
naslovom Summer School of Methods and Techniques, ki jo je organizirala Fakulteta za 
družbene vede skupaj z European Consortium for Political Research. Potekala je do 11. 
avgusta in je bila namenjena predvsem magistrskim in doktorskim študentom, predavateljem 
in raziskovalcem političnih, družbenih ter drugih ved. V okviru poletne šole se je okoli 280 
udeležencev iz držav Evropske unije, Združenih držav Amerike in Azije udeležilo 26 tečajev, 
na katerih so o široki paleti kvalitativnih, kvantitativnih in združenih metodoloških pristopov 
znanstvenega raziskovanja predavali vodilni raziskovalci in znanstveniki iz evropskih in 
ameriških univerz.53 

KONFERENCA UPORABNA STATISTIKA 2012
APPLIED STATISTICS

Konferenca je potekala od 23. do 26. septembra 2012 v Hotelu Ribno v Ribnem pri Bledu. Bilo je 
nekaj več kot 100 udeležencev, predstavljenih pa je bilo okrog 60 prispevkov z različnih področij.

Na konferenci so bili vabljeni tudi trije tuji predavatelji, in sicer Lynne Billard, Vern Farewell, 
in Hadley Wickham.54 

17. SREČANJE MLADIH STATISTIKOV 

Že 17. srečanje mladih statistikov Avstrije, Hrvaške, Italije, Madžarske in Slovenije (Young 
Statisticians Meeting) je bilo ponovno organizirano v Piranu. Srečanje je potekalo od 12. do 
14. oktobra 2012 v Morski biološki postaji Nacionalnega inštituta za biologijo. Udeležilo se ga 
je več kot 70 udeležencev, tudi precej študentov in tistih, ki so podiplomski študij Statistika na 
Univerzi v Ljubljani že zaključili.
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Referati mladih statistikov so bili na izjemni ravni. Razprave po predstavitvah referatov so 
bile zanimive in koristne za delo mladih statistikov, ki so večinoma predstavili svoje delo na 
disertacijah iz statistike. Med mladimi statistiki so se vzpostavile prijateljske vezi in upajmo, 
da bodo v prihodnosti tudi sodelovali med seboj.55 

ZAKLJUČKI STATISTIČNIH DNEVOV 2012
Radenci 2012

22. mednarodno posvetovanje statistikov z naslovom Javni sektor med miti in resnico je potekalo 
12. in 13. novembra 2012 v Radencih. Kot vsako leto sta ga organizirala Statistično društvo 
Slovenije in Statistični urad RS. Udeležilo se ga je 95 udeležencev, od tega 7 iz tujine, in sicer 
iz dveh držav ter iz OECD in Evropske centralne banke (ECB). Med udeleženci iz Slovenije 
so bili poleg strokovnjakov s Statističnega urada RS še strokovnjaki iz institucij, pooblaščenih 
za izvajanje dejavnosti državne statistike, strokovnjaki iz drugih državnih ustanov, s katerimi 
Statistični urad tesno sodeluje in so pomembni uporabniki in dajalci podatkov, predstavniki 
znanstveno-raziskovalnega področja ter predstavniki nekaterih podjetij.

Statistične dneve so odprli dr. Andrej Blejec, predsednik Statističnega društva Slovenije, 
mag. Irena Križman, generalna direktorica Statističnega urada RS, ter mag. Karmen Hren, 
predsednica programskega odbora statističnih dnevov.

Tema panelne razprave v zaključku prvega dne je bila varstvo osebnih podatkov – izzivi in prakse 
uradne statistike in raziskovalnega okolja, kjer je bil poudarek na še tesnejšem sodelovanju 
instiucij. V razpravi so govorili o uporabi že zbranih podatkov in njihovem povezovanju na 
področju zdravstva ter postavljeno vprašanje medicinske vsebine zdravstvene e-kartice.

Sledili sta še sekciji o zaposlenih kot najpomembnejšem proizvodnem dejavniku v javnem 
sektorju in o procesih v javnem sektorju kot priložnosti za izboljšave. Na posvetovanju je bilo 
predstavljenih 19 prispevkov.56 
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MANDATNO OBDOBJE 2013–2014

Vstopili smo v mednarodno leto statistike. Slovensko statistično društvo je za uvod vanj 
podelilo društvena priznanja, ki so jih pomagali promovirati tudi slovenski mediji. Tako je bila 
beseda statistika v zadnjih mesecih pri nas nadpovprečno pogosto zapisana ali izgovorjena. 

Leto 2013 je bilo razglašeno za mednarodno leto statistike na predlog Mednarodnega 
statističnega inštituta (ISI). S tem je bil statistični znanosti po vsem svetu priznan njen 
prispevek k razvoju. Različne organizacije so v tem letu načrtno promovirale pomen statistike 
za znanost, poslovni svet, vlade, medije, oblikovalce politik, zaposlovalce, študente in splošno 
javnost.

Cilji mednarodnega leta statistike so bili:
- povečanje zavedanja o moči in vplivu statistike na različne vidike v družbi,
- poudarjanje skrbi za statistiko kot stroko, predvsem med mladimi,
- spodbujanje ustvarjalnosti in razvoja v znanosti o verjetnosti in statistiki.57 

Ob robu Svetovnega statističnega kongresa, ki je avgusta 2013 potekal v Hongkongu, je bila 
naša članica dr. Irena Ograjenšek izvoljena za članico osemčlanskega sveta Mednarodnega 
združenja za poslovno in industrijsko statistiko (International Society for Business and 
Industrial Statistics – ISBIS).58 

Omeniti velja tudi 61. zasedanje konference evropskih statistikov CES, ki je potekalo v Ženevi 
od 10. do 12. junija 2013. Ta pomemben dogodek je vodila mag. Irena Križman. Predlog 
za vodenje je podala Katherine Wallman, prva statističarka Združenih držav Amerike. Kot 
generalna direktorica Statističnega urada je bila v desetih letih mandata kar štirikrat izvoljena 
v Biro konference. Z delom v Biroju si je nabrala veliko izkušenj in prav to je bila podlaga 
za povabilo, da postane kandidatka za vodenje Biroja v naslednjih dveh letih (2014–2015), 
vendar tega zaradi upokojitve ni mogla sprejeti.

Statistični urad RS je elektronsko sporočanje podatkov za poslovne subjekte začel uvajati 
v letu 2013. Število poslovnih subjektov, ki sporočajo svoje podatke na urad v elektronski 
obliki, narašča, saj je táko sporočanje zahtevanih podatkov za podjetja cenejše, izpolnjevanje 
vprašalnikov pa je lažje in opravljeno v krajšem času. V začetku leta 2014 so za zbiranje 
podatkov začeli uporabljati spletno aplikacijo eSTAT, in sicer za tri mesečna raziskovanja, do 
konca leta je zbiranje podatkov preko aplikacije uporabljalo že enajst raziskovanj.

14. novembra 2013 je bil organiziran strokovni posvet o kombiniranih načinih zbiranja 
podatkov v anketah za osebe in gospodinjstva.

Ob koncu leta 2013 je Mednarodno združenje za uradno statistiko (IAOS) kot obliko 
praznovanja mednarodnega leta statistike posebno številko svoje revije namenilo vodenju v 
statistiki. Pripravili so intervjuje z osmimi voditelji iz uspešnih statističnih organizacij iz petih 
držav.
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13. februarja 2014 je Franta Komel, naš častni član Statističnega društva, praznoval svojo 
90-letnico. Veliko prijateljev, soborcev in sodelavcev mu je čestitalo in voščilo zdravja ter sreče 
še naprej. Čestital mu je tudi predsednik Statističnega društva Slovenije dr. Andrej Blejec in 
nas ob tej priložnosti povabil na slovesnost. Poleg slavljenca so se zbrali še nekdanji direktor 
in direktorica ter sedanja direktorica Statističnega urada. Bilo je prijetno pozno popoldne z 
obujanjem spominov.59

21. REDNA SKUPŠČINA STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

21. redna skupščina Statističnega društva Slovenije je potekala v sredo, 27. marca 2013 
ob 14. uri v sejni sobi Statističnega urada na Litostrojski cesti 54 v Ljubljani. Skupščino je s 
pozdravnim nagovorom odprl predsednik društva dr. Andrej Blejec. Predstavil je dnevni red 
skupščine. Navzočih je bilo 25 članov. Predstavil je dnevni red redne letne skupščine.

Dr. Janez Stare je navzočim predstavil predavanje, ki ga je imel ob deseti obletnici izvajanja 
doktorskega programa Statistike in v katerem je prikazal nekaj kričečih primerov nepravilne 
uporabe statistike v medijih.

V nadaljevanju je predsednik društva je predlagal kandidate za delovne organe skupščine in 
podal poročilo o delu društva v letu 2012.

Poleg opisanih dogodkov v letu 2012 je poudaril, da so redno potekala tudi mesečna predavanja 
na Inštitutu za biomedicinsko informatiko in javna predavanja v okviru doktorskega programa 
Statistike na temo Sodobni statistični pristopi. 

Prisotni so soglasno sprejeli poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu, poročilo 
nadzornega odbora in finančno poročilo za leto 2012.60 

NOVO VODSTVO NA STATISTIČNEM URADU RS

Vlada Republike Slovenije je Genovefo Ružić imenovala za generalno direktorico Statističnega 
urada RS z dnem 21. 8. 2013, in sicer za dobo 5 let. Pred tem je bila 10 let namestnica 
dotedanjega predstojnika Statističnega urada RS. Njena namestnica je mag. Karmen Hren.

Genovefa Ružić je diplomirala januarja 1985 na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, 
smer analiza in planiranje gospodarstva. Po zaključenem študiju se je zaposlila na takratnem 
Zavodu za statistiko, aprila 1997 pa je prevzela vodenje sektorja za analize in razvoj za 
področje socialnih zadev na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Junija 2003 se je 
znova zaposlila na Statističnem uradu RS kot namestnica generalne direktorice.



58 BILTEN, Posebna izdaja ob 40-letnici delovanja društva 

Mag. Karmen Hren je diplomantka Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani (diplomirala je 
leta 1993). Leta 2001 je magistrirala iz ekonomskih znanosti na isti fakulteti. Leta 1993 se je 
zaposlila na Statističnem uradu RS. Maja 2006 je prevzela vodenje sektorja za nacionalne 
račune. Med predsedovanjem Slovenije Svetu EU v prvi polovici leta 2008 je skupaj s skupino 
za predsedovanje vodila Delovno skupino za statistiko Sveta EU. Junija 2012 je postala vodja 
sektorja za makroekonomske statistike Statističnega urada RS.61

PREDSEDNIK DRUŠTVA JE POSTAL REDNI PROFESOR

Konec septembra 2013 smo člani društva dobili vabilo na predavanje društvenega 
predsednika dr. Andreja Blejca z naslovom Statistika (je) za vsakogar na Biotehniško fakulteto. 
Predavanje je pripravil ob izvolitvi v naziv rednega profesorja. Hkrati je dr. Andrej Blejec postal 
tudi predsednik (President-elect) Mednarodnega združenja za statistično izobraževanje 
(International Association for Statistical Education - IASE).62 

REVIJA METODOLOŠKI ZVEZKI V LETU 2013

V devetem letniku revije Metodološki zvezki so izšli kar trije članki, katerih avtorji so iz Slovenije 
in tujine. Eden od ciljev Statističnega društva Slovenije in urednikov Metodoloških zvezkov je 
namreč, da se slovenski statistiki čim bolj znanstveno povezujejo z uglednimi znanstveniki iz 
tujine. 

Po 26 letih urednikovanja dr. Anuške Ferligoj, najprej zbirk in nato znanstvene revije Metodološki 
zvezki, sta z letom 2013 uredništvo revije Metodološki zvezki prevzeli dr. Valentina Hlebec in 
dr. Lara Lusa.63 

Ob tem je bila prenovljena spletna stran, grafična podoba in vsebina. V njunem prvem letu 
urednikovanja sta izšli dve številki z osmimi članki, dva izmed njih so pripravili slovenski 
avtorji.64 

MEDNARODNI STATISTIČNI INŠTITUT
INTERNATIONAL STATISTICAL INSTITUTE – ISI

Mednarodni statistični inštitut (International Statistical Institute – ISI) je bil formalno ustanovljen 
leta 1885, strokovnjaki s področja statistike pa se sestajajo na letnih kongresih že od leta 
1853. Poslanstvo inštituta je promocija razumevanja statistike in izmenjava dobrih praks 
med statističnimi ustanovami, agencijami, uradi. Zaradi vse večjih zahtev po visoko strokovni 
statistiki ima pri razvoju statističnih metod vodilno vlogo prav ta inštitut. 
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Je posvetovalni organ Ekonomsko-socialnega sveta Združenih narodov (ECOSOC) in 
Organizacije združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO). Šteje skoraj 
pet tisoč članov iz okrog 130 držav; med njimi je približno dva tisoč mednarodno priznanih 
vodilnih strokovnjakov s področja statistike. Takratna generalna direktorica Statističnega 
urada RS mag. Irena Križman je postala podpresednica Izvršnega odbora Mednarodnega 
statističnega inštituta za obdobje od 2013 do 2017. Predsednik SdS pa je bil izvoljen v 
funkcijo naslednjega predsednika International Association for Statistical Education (IASE), ki 
je sekcija ISI za statistično izobraževanje, za obdobje 2013–2015.65

SREČANJE PREDSTAVNIKOV STATISTIČNIH DRUŠTEV V6 V LETU 2013

Predstavniki statističnih društev iz Srednje Evrope se od leta 2005 redno srečujejo na 
letnih srečanjih v različnih srednjeevropskih državah. Na srečanjih razpravljajo o vprašanjih 
skupnega interesa in se med seboj obveščajo o svojih dejavnostih.

Statistično društvo Slovenije, ki je srečanje prvič organiziralo leta 2007, je v Ljubljani 
organiziralo tudi zadnje – deveto zaporedno – srečanje, ki je potekalo v oktobru 2013. 
Srečanja so se udeležili predsedniki in delegati regionalnih statističnih društev iz Avstrije, 
Češke, Madžarske, Romunije, Slovaške in Slovenije. Srečanje se je pričelo 24. oktobra 2013 
popoldan, s sprehodom udeležencev po Stari Ljubljani. 

Uradna seja je potekala 25. oktobra 2013 v prostorih Statističnega urada RS. Udeležence je na 
začetku nagovorila namestnica generalne direktorice Statističnega urada mag. Karmen Hren in jim 
zaželela uspešno delo. V nadaljevanju so predstavniki društev poročali o aktivnostih v društvih.66 

BLOG UDOMAČENA STATISTIKA V LETU 2013

Študentje interdisciplinarnega študija Statistika na Univerzi v Ljubljani so v letu 2013 –
mednarodnem letu statistike – začeli pisati statistični blog. V prispevkih na blogu Udomačena 
statistika avtorji predstavijo uporabo statistike in njenih metod v konkretnih primerih in 
raziskavah. Hkrati želijo opozoriti tudi na nekatere pomanjkljivost pri uporabi statistike  
in/ali navajanju podatkov v medijih. Posebno mesto je namenjeno predstavitvi statistike z 
zanimivostmi in s predstavitvami pomembnih predstavnikov stroke.67 

STATISTIČNI DAN 2013

Statistično društvo Slovenije in Statistični urad RS sta v letu 2013 organizirala že 23. statistično 
konferenco, namenjeno strokovni razpravi med statistiki, dajalci podatkov in uporabniki 
statističnih podatkov. Konferenca je potekala 19. novembra 2013 v Kongresnem centru na 
Brdu pri Kranju.
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Statistični dan 2013 je bil v celoti posvečen podjetjem, naslov konference pa je bil Statistika, 
partner podjetjem. Statistični urad je želel na konferenci v odprti razpravi zbrati različna 
mnenja o odnosu med podjetji in uradno statistiko ter o pomembnosti podatkov, ki jih 
podjetja sporočajo državnemu statističnemu uradu. Namen konference je bil zbrati odgovore 
udeležencev na vprašanje, kaj uradna statistika še lahko naredi za podjetja, in poiskati sinergije 
pri zagotavljanju relevantnih statističnih podatkov ob hkratnem zmanjševanju administrativnih 
obremenitev podjetij.

Vsebino konference so organizatorji razdelili v dve panelni razpravi v obliki okroglih miz. V 
dopoldanski razpravi z naslovom Podjetja in podatki – potrebe in pomen so vabljeni gosti in 
drugi udeleženci razpravljali o tem, katere podatke podjetja potrebujejo pri svojem delu in 
kako lahko uradna statistika in drugi ponudniki podatkov odgovorijo na njihove potrebe.

Popoldanska okrogla miza z naslovom Izzivi in pasti pri statističnem razbremenjevanju 
podjetij je osvetlila težave podjetij pri statističnem poročanju in nakazala mogoče usmeritve 
uradni statistiki in državi za zmanjševanje in odpravljanje bremen, ponudila pa je tudi nekaj 
razmislekov za prihodnost, med drugim o možnosti uporabe t. i. masivnih podatkov (big data); 
ti so izziv za uradno statistiko, podjetjem pa ponujajo tudi nove poslovne priložnosti.

Zaključku konference je sledila slovesna podelitev priznanj Statističnega društva Slovenije za 
leto 2013.68 

PODELITEV PRIZNANJ STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE ZA LETO 2013

Blejčevo priznanje Statističnega društva Slovenije za leto 2013 je prejel Tomaž Banovec. Vodil 
je Zavod socialistične Republike Slovenije za statistiko oz. Statistični urad Republike Slovenije 
kar 22 let. Slovenska državna statistika je v tem času naredila izreden napredek pri tehnološki 
posodobitvi statističnih procesov, pri razvoju registrov in povezovanju administrativnih evidenc 
za statistični namen, uveljavljanju statistične stroke v širši javnosti in poudarjanju pomena 
uporabnikov ter pri usklajevanju slovenske uradne statistike evropski ureditvi.

Priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih je za leto 2013 prejel Slavko Jerič, 
urednik portala Športni S.O.S., Multimedijski center RTV Slovenija (MMC). Portal je nastal v 
okviru njegovega bloga in je bil zamišljen kot odgovarjanje na vprašanja uporabnikov o športu 
in športni statistiki.69 

70 LET SLOVENSKE URADNE STATISTIKE

19. avgusta 1944, torej sredi druge svetovne vojne, je bil na seji Slovenskega narodnoosvo-
bodilnega sveta (SNOS) sprejet Sklep o ustanovitvi Statističnega urada. Slovenska državna 
statistika je 19. avgusta 2014 tako praznovala sedemdesetletnico ustanovitve.
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Ob ustanovitvi je takratni Statistični urad dobil nalogo, da ''organizira in vodi vse podatke, 
pomembne za javno življenje slovencev, podatke obravnava po znanstvenih načelih in sodeluje 
z ustanovami slovenske narodne oblasti glede dajanja podatkov, mnenje in nasvetov''. Tako je 
bilo zapisano v 2. členu Odloka o ustanovitvi SNOS-a. To so bile naloge, ki so bistvene še v 
današnjem delovanju slovenske državne statistike. Pomembno je poudariti tudi dejstvo, da je 
bila slovenska statistika oz. njen nosilec Statistični urad, ustanovljena še pred vzpostavitvijo 
jugoslovanskega statističnega sistema, katerega ustanovni akt je bila izdaja Odloka o 
organiziranju državnega statističnega urada federativne Jugoslavije v decembru 1944.70 

V letu 2014 je Statistični urad RS obeležil 70 let svojega delovanja. V tem času je zamenjal 
šest imen, leta 1995 pa je v skladu z Zakonom o državni statistiki prevzel – sedanje – sedmo 
ime in postal Statistični urad Republike Slovenije ali kratko SURS.

Uradno je SURS svojo obletnico obeležil v sklopu tradicionalnega posvetovanja Statistični 
dan, ki je potekalo 22. oktobra 2014 na Brdu pri Kranju. Ob tej priložnosti je bil prikazan 
priložnostni video z naslovom 70 let statističnih zgodb, ki so ga pripravili zaposleni na SURS. 
Predsednik Statističnega društva Slovenije dr. Andrej Blejec je na srečanju uradu čestital ob 
70-letnici delovanja in generalni direktorici Genovefi Ružić izročil zahvalno listino.

SURS je pripravil tudi jubilejno publikacijo 70 let Statističnega urada Republike Slovenije, ki 
prikazuje delovanje SURS-a v zadnjem desetletju.71 

22. REDNA SKUPŠČINA STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

22. redna skupščina Statističnega društva Slovenije je potekala v sredo,  26. marca 2014 
ob 14.15 v sejni sobi Statističnega urada na Litostrojski cesti 54 v Ljubljani. Skupščino je s 
pozdravnim nagovorom odprl predsednik društva dr. Andrej Blejec. Navzočih je bilo 22 članov. 
Predstavil je dnevni red redne letne skupščine, nadaljeval je s skrajšanim predavanjem, ki ga 
je pripravil jeseni ob izvolitvi v naslov rednega profesorja.

Septembra 2014 je v Ribnem pri Bledu potekala mednarodna konferenca Uporabna statistika, 
ki je pritegnila 80 udeležencev. Udeležence posebej pritegnejo znani vabljeni predavatelji. Za 
organizacijo konference se je vredno truditi, saj je pomembna tudi za napredek slovenske statistike.

Oktobra 2014 je na Madžarskem potekalo 19. srečanje mladih statistikov. Slovenci smo se 
predstavili z dvema kakovostnima referatoma. Organizatorji so zaradi finančnih problemov 
spremenili sistem financiranja srečanja in po novem vsaka sodelujoča država pokrije stroške 
udeležbe za svoje predstavnike.

Na Inštitutu za biomedicinsko informatiko v okviru doktorskega študija potekajo redna mesečna 
statistična predavanja, na katere so vabljeni tudi vsi člani društva in drugi zainteresirani.

Navzoči so soglasno sprejeli poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu, poročilo 
nadzornega odbora in finančno poročilo za leto 2013.72 
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SVET ZDRUŽENJA MEDNARODNEGA STATISTIČNEGA INŠTITUTA

Člani Mednarodnega statističnega inštituta (International Statistical Institute) so v procesu 
glasovanja, ki je potekalo od 4. septembra do 27. oktobra 2014, za članico Sveta združenja v 
mandatnem obdobju 2015–2019 izvolili našo članico, prof. dr. Ireno Ograjenšek z Ekonomske 
fakultete Univerze v Ljubljani. Ograjenškova je svoj mandat nastopila na 60. svetovnem 
statističnem kongresu, ki je potekal julija 2015 v brazilskem Riu de Janeiru. 

V uglednem Mednarodnem statističnem inštitutu (ISI) so poleg že omenjene dr. Irene 
Ograjenšek aktivni še drugi člani društva: dr. Andrej Blejec (predsednik International 
Association for Statistical Education (IASE) za obdobje 2015–2017), mag. Irena Križman 
(podpredsednica ISI za obdobje 2013–2017) ter dr. Anuška Ferligoj in dr. Vladimirj Batagelj. 
Glede na aktivnost lahko kandidiramo še kakega člana v to prestižno organizacijo.73 

SREČANJE ŠESTIH STATISTIČNIH DRUŠTEV V6 V LETU 2014

V prostorih češkega statističnega urada v Pragi je v oktobru 2014 je potekalo 8. srečanje 
predstavnikov šestih statističnih društev iz sosednjih držav: Avstrije, Češke, Madžarske, 
Romunije, Slovaške in Slovenije. Na srečanju vsako leto sprejmejo skupno izjavo in tokrat je 
bila v podporo strokovnemu kadrovanju direktorjev statističnih uradov.74 

KONFERENCA EVROPSKE FEDERACIJE STATISTIČNIH DELEŽNIKOV 
FENStatS

Novembra 2014 sta se dr. Andrej Blejec in dr. Anuška Ferligoj s predavanji udeležila prve 
konference evropske federacije statističnih deležnikov FENStatS v Rimu. Namen te 
organizacije in dogodka je spodbujanje sodelovanja med uradno statistiko in raziskovalci, 
izmenjava orodij, metodologije in inovativnih načinov izkazovanja statistike. Na evropskem 
nivoju sodelovanje med različnimi igralci še ni tako dobro razvito kot v Sloveniji ali v Ameriki 
in ustanove delujejo bolj vsaka zase.75 

BLOG UDOMAČENA STATISTIKA V LETU 2014

Objave na blogu podiplomskih študentov statistike so številne in pestre. Uvedli so rubriko 
Pogovori, v kateri so se do sedaj pogovarjali z nekdanjo podiplomsko študentko in sedaj 
raziskovalko in predavateljico dr. Natašo Kejžar ter prvo prejemnico statističnega Blejčevega 
priznanja dr. Anuško Ferligoj. Ostali naslovi zelo informativnih prispevkov na blogu kar sami 
vabijo k branju.76 
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REVIJA METODOLOŠKI ZVEZKI V LETU 2014

V spomladanski izdaji Metodoloških zvezkov iz leta 2014 so objavljeni prispevki dr. Katarine 
Košmelj, Jennifer Le-Rademacher in Lynne Billard z naslovom Symbolic Coaariance 
Matrix for Interval-valued Variables and its Application to Principal Component Analysis; 
Marka Obradovića, Milana Jovanovića in Bojana Miloševića z naslovom Optimal Unbiased 
Estimates of P( X < Y); Patricka Doreina in Andreja Mrvarja z naslovom Testing Two Theories 
for Generating Signed Networks Using Real Data ter Felixa Noyanim Nowabi in Chukwudi 
Anderson Ugomma z naslovom A comparison of Methods for the Estimation of Weibull 
Distribution Paramaters. V jesenski številki so izšli trije prispevki izključno tujih avtorjev.77 

STATISTIČNI DAN 2014

Na Brdu pri Kranju je bilo 22. oktobra 2014 organizirano že 24. srečanje vseh, ki statistiko 
uporabljajo pri delu, študiju ali pa jih statistika le zanima. Statistični dan 2014 je bil namenjen 
mladim. Tema mladi o statistiki – statistika o mladih je požela veliko zanimanja, saj smo se 
zbrali v rekordnem številu. Zbralo se je kar 300 ljubiteljev statistike.

Statistični dan sta odprla dr. Andrej Blejec iz Statističnega društva Slovenije in generalna 
direktorica Statističnega urada Genovefa Ružić. Razprava je tekla v dveh omizjih. Na prvi 
okrogli mizi so mladi razpravljali, kakšna naj bo uradna statistika po meri mladih. Na drugi 
okrogli mizi so sodelovali predstavniki različnih ustanov na državni in lokalni ravni. Govorci so 
razpravljali, v kolikšni meri podatki Statističnega urada zadoščajo državi, njihovim institucijam 
za načrtovanje strategij in ukrepov, za izvajanje analiz in pripravo politik za mlade.

Ob zaključku Statističnega dneva je Statistično društvo Slovenije podelilo Blejčevo priznanje 
in Priznanje odličnosti statističnega poročanja za leto 2014.78 

PODELITEV PRIZNANJ STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE ZA LETO 2014

Blejčevo priznanje za leto 2014 smo podelili prof. dr. Janezu Staretu. Dr. Janez Stare sodi 
med najvidnejše statistike v Sloveniji in je v mednarodnih statističnih krogih zelo cenjen, še 
posebej v medicinski statistiki. Njegov prispevek za statistično izobraževanje z vzpostavitvijo 
podiplomskega študija Statistike v Sloveniji je izjemnega pomena. Izjemno dragoceni so tudi 
njegovi prispevki pri delu Statističnega društva Slovenije.

Priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih za leto 2014 smo podelili uredništvu 
časnika Delo. Časnik Delo objavlja od začetka septembra 2012 na zadnji strani svoje tiskane 
različice drobno rubriko, v kateri prikazuje raznovrstne uradne statistične podatke v obliki 
preproste, vsem razumljive, a učinkovite in povedne infografike, in to skoraj vsak delovni dan. 
To pomeni, da je bralcem Dela ponudil doslej več kot 500 zanimivih statističnih prikazov o 
prebivalcih Slovenije, o razlikah med posameznimi deli Slovenije, o položaju Slovenije med 
sočlanicami Evropske unije, o nekaterih njenih gospodarskih značilnostih in o spremembah 
njenih značilnosti v bližnjem preteklem obdobju.79
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MANDATNO OBDOBJE 2015–2016

V mandatnem obdobju 2015–2016 je bilo veliko sprememb. Po dvanajstih letih se obdobje 
vodenja Statističnega društva Slovenije dr. Andreju Blejcu v letu 2016 konča. V vsem tem 
času se je v našem statističnem okolju zgodilo marsikaj, kar je danes utečeno. V času 
predsedovanja dr. Andreja Blejca smo nadaljevali po poteh, ki so jih začrtali predhodniki. 
Glavni področji delovanja sta ostali tako imenovani uradna in akademska statistika. Pa ne 
ločeno, temveč prepleteno, v prijetnem vzdušju sodelovanja in tudi prijateljstva. Tradicijo 
srečanj uradne statistike, Statistične dneve v Radencih, je predsednik vedno z veseljem 
podpiral. Organizacijski del mojstrsko izvajajo sodelavci Statističnega Urada RS, v vsebinskem 
in družabnem delu pa se ni težko pridružiti. Organizatorjem Statističnih dni, ki so se iz 
razumljivih razlogov v zadnjih letih skrčili na Statistični dan, se društvo zahvaljuje, saj prav 
predsednik društva s prvim otvoritvenim nagovorom začne srečanje. Društvo je prav tako s 
članstvom vpeto v statistično izobraževanje, in sicer na ravni doktorskega in magistrskega 
študija Statistike.

Tradicijo strokovnih srečanj ima tudi akademska statistika. Ob začetku vodenja mandata 
društva dr. Andreja Blejca smo začeli serijo mednarodnih konferenc Uporabna statistika /
Applied Statistics, ki so dobile svoj dom v Ribnem pri Bledu.

V času predsedovanja dr. Andreja Blejca je društvo aktivno vključeno v mednarodno strokovno 
dogajanje. Društvo je postalo institucionalni član International Statistical Association (ISI) ter 
združenja International Federation of Classification Societies. Smo ustanovni člani regionalne 
skupine statističnih društev V6 (skupaj z Avstrijo, Češko, Slovaško, Romunijo in Madžarsko; v 
letu 2016 se je pridružila še Poljska) in prav tako ustanovno društvo Federation of European 
Statistical Societies (FENStatS).

Osnovna misel, da bi podeljevali priznanje za izjemne dosežke in njeno poimenovanje, je bila 
izrečena med druženjem na eni od konferenc. Po eni od naslednjih konferenc pa smo idejo 
razširili še na naziv častnega člana in priznanje medijem za odličnost statističnega poročanja. 
Nagrade in priznanja smo podelili do leta 2016 že štirikrat, priznanja za leto 2017 sledijo v 
nadaljevanju. Prejemniki priznanj za izjemne dosežke so naši eminentni člani, imamo pa 
tudi ugledno častno članico iz tujine. Priznanje za odličnost statističnega poročanja v medijih 
počasi dobiva vlogo, ki mu je namenjena – dvig statistične kulture in pismenosti.80

Prof. dr. Andreju Blejcu se je mandat zaključil v letu 2016. Še naprej ostaja aktiven član 
društva, brez katerega delovanje društva ne bi bilo enako.

23. REDNA SKUPŠČINA STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

23. redna skupščina Statističnega društva Slovenije je potekala v ponedeljek, 23. marca 2015 
ob 14. uri v sejni sobi Statističnega urada RS. Navzočih je bilo 19 članov.
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Predsednik društva dr. Andrej Blejec je pozdravil prisotne, še posebej nove udeležence 
skupščine ter predstavil dnevni red redne letne skupščine. Besedo je dal dr. Anuški Ferligoj, 
ki nam je predstavila temo Razvrščanje velikih omrežij in geografskih enot, s katero so se 
ukvarjali v knjigi Understanding Large Temporal Networks and Spatial Networks (Wiley, 2014) 
in so jo pripravljali pet let.

Mag. Janez Jug je v imenu nadzornega odbora povedal, da so pregledali finančno poslovanje 
društva in ugotovili, da ga društvo vodi skrbno in po računovodskih pravilih. Vsi nastali stroški 
so v skladu z nameni društva. Finančni presežki iz prejšnjega obdobja so bili porabljeni v 
skladu z namenom društva.

Prisotni so soglasno sprejeli poročilo predsednika o delu društva v preteklem letu, poročilo 
nadzornega odbora in finančno poročilo za leto 2014.81 

PODELITEV PRIZNANJ STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE ZA LETO 2015

Prejemnica Blejčevega priznanja za leto 2015 je mag. Irena Križman. S slovenskim statističnim 
uradom je ‘’preživela’’ skoraj okroglih štirideset let, zadnjih deset let pred upokojitvijo je bila 
dva mandata njegova generalna direktorica (med leti 2003 in 2013). Pred tem je bila šestnajst 
let namestnica generalnega direktorja Statističnega urada RS. Križmanova je s svojo vizijo 
o sodobni nacionalni statistiki bistveno sovplivala na njen razvoj. V obeh mandatih njenega 
vodenja je Statistični urad deloval po naslednjih smernicah: nadaljnji razvoj napredne 
registrsko usmerjene statistike, racionalnost pri zbiranju podatkov, naklonjen odnos do potreb 
uporabnikov.

Priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih so za leto 2015 prejeli snovalci bloga 
Udomačena statistika. To so študentje interdisciplinarnega doktorskega študijskega programa 
Statistika. V začetku leta 2013, to je v mednarodnem letu statistike, so z namenom spodbujanja 
širjenja poznavanja statistike med splošno javnostjo postavili blog. Njihov cilj je bil poudariti 
pomen statistike kot znanosti in stroke ter širiti zavedanje o njeni moči in vplivu, s poudarkom 
na korektnih uporabah in interpretacijah rezultatov statističnih analiz.

Naziv častne članice Statističnega društva Slovenije je v letu 2015 prejela dr. Lynne Billard. 
Najpomembnejša področja znanstvenega in raziskovalnega dela prof. dr. Lynne Billard, ki 
je v zadnjih dveh desetletjih močno vplivala tudi na razvoj statistike v Sloveniji, so analiza 
simbolnih podatkov, časovne vrste, epidemiologija in statistično sklepanje. Naziv častne 
članice smo podelili junija 2015, medtem ko smo ostali dve priznanji podelili novembra 2015.82 

STATISTIČNI DAN 2015

Glavna tema Statističnega dneva so bili masivni podatki (big data), in povabljeni govorniki so 
o tem govorili v dveh panelnih razpravah. V prvi so predstavili masivne podatke, razpravljali 
o možnostih njihove uporabe, o dostopnosti in raznolikosti informacijske tehnologije za 
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njihovo shranjevanje in obdelovanje, o metodologiji, statistični obdelavi, izkazovanju ter o za 
to potrebnem znanju. V drugi razpravi so govorili o partnerstvu med lastniki in obdelovalci 
masivnih podatkov, o javnem mnenju, o pravnih predpisih in etičnih načelih pri obdelovanju 
masivnih podatkov.83 

DRUGI SVETOVNI DAN STATISTIKE 2015

Ljubitelji statistike po vsem svetu smo 20. oktobra 2015 praznovali drugi svetovni dan 
statistike. Pobudnik praznovanja – Organizacija združenih narodov – mu je določila slogan 
Boljši podatki. Boljše življenje. Statistični urad RS je na ta dan prvič organiziral dan odprtih 
vrat; obiskovalcem so na delavnicah prikazali, kako zbirajo in statistično obdelujejo podatke 
ter kje in katere podatke uporabniki lahko na njihovi spletni strani najdejo.84 

REVIJA METODOLOŠKI ZVEZKI V LETU 2015

V letu 2015 sta izšli dve številki Metodoloških zvezkov. V prvi številki je dr. Anuška Ferligoj v 
članku How to improve Statistical Literacy? predstavila aktualne pobude in nove publikacije 
na to temo z mnogo idejami in dobrimi praksami, ter predloge za izboljšanje statistične 
pismenosti za organizacije, ki se ukvarjajo s statistiko. V isti številki sta še dva prispevka. V 
drugi številki so štirje prispevki, dva slovenskih avtorjev in dva tujih avtorjev.85 

24. REDNA SKUPŠČINA STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

24. redna skupščina Statističnega društva Slovenije je potekala v sredo, 23. marca 2016 ob 
14. uri v sejni sobi Statističnega urada RS. Prisotnih je bilo 14 članov.

Predsednik društva dr. Andrej Blejec je pozdravil prisotne in za govorniški pult povabil 
soavtorja aplikacije STAGE Igorja Kuzmo z Oddelka za regionalne statistike na Statističnem 
uradu. STAGE omogoča prostorsko poizvedovanje, deljenje kartografskih pogledov in 
integracijo geoprostorskih statistik. Aplikacija, ki je prosto dostopna na SURS-ovi spletni 
strani (v nekaterih državah take podatke pripravljajo le za plačilo), ponuja državno statistiko 
na 10 teritorialnih ravneh, iz 20 statističnih področij z več kot 300 spremenljivkami.

Na septembrski konferenci Uporabna statistika 2015 v Ribnem pri Bledu so nastopali ugledni 
vabljeni predavatelji. Tudi ostali sodelujoči so imeli kakovostne predstavitve. Z vidika druženja 
udeležencev so se dobro obnesla v prijavnino vključena kosila.

Srečanje mladih statistikov v avstrijskem Vorau je bilo dobro obiskano, vsako državo so 
zastopali trije predavatelji. Zadnja leta pa se srečanju niso več udeleževali Hrvati, ki bi morali 
gostiti naslednje srečanje. Stik z njimi smo vzpostavili na majski konferenci novoustanovljenega 
Hrvaškega statističnega društva.86 
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VOLILNA SKUPŠČINA STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

25. volilna skupščina Statističnega društva Slovenije je potekala v torek, 17. maja 2016 v sejni 
sobi Statističnega urada RS. Prisotnih je bilo 17 članov.

Skupščino društva je s pozdravnim nagovorom odprl dr. Andrej Blejec ter predstavil dnevni 
red volilne skupščine.

Prisotni člani so za obdobje 2016 do 2020 izvolili nov sedemčlanski izvršni odbor s 
predsednikom društva na čelu, tričlanski nadzorni odbori in petčlansko častno razsodišče.

Predsednik izvršnega odbora dr. Matevž BREN  je bil izvoljen s 17 glasovi ‘ZA’, nobenim 
glasom ‘PROTI’.
V izvršni odbor so bili izvoljeni naslednji kandidati:
- dr. Andrej BLEJEC (Nacionalni inštitut za biologijo)
- Jerneja ČUK (Statistični urad RS)
- Anuška FERLIGOJ (Fakulteta za družbene vede)
- Ema MIŠIĆ (Statistični urad RS)
- Boro NIKIĆ (Statistični urad RS)
- mag. Irena VIPAVC BRVAR (Fakulteta za družbene vede)

Člani nadzornega odbora:
- Bogdan GRMEK (Statistični urad RS)
- Jana VAJDA (Statistični urad RS)
- dr. Aleš ŽIBERNA (Fakulteta za družbene vede)

Člani častnega razsodišča:
- mag. Irena KRIŽMAN (Mednarodni statistični inštitut)
- Tatjana NOVAK (Statistični urad RS)
- dr. Vasja VEHOVAR (Fakulteta za družbene vede)
- dr. Maja POHAR PERME (Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko)
- dr. Janez STARE (Inštitut za biostatistiko in medicinsko informatiko)87

PODELITEV PRIZNANJ STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE ZA LETO 2016

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

Blejčevo priznanje je prejel 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. Je predsednik International Association for Statistics Education (IASE). 
Bil je 12 let predsednik Statističnega društva Slovenije in še vedno ostaja aktiven član.
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Dr. Mojca Vizjak Pavšič, svobodna novinarka specializirana za področje znanosti in 
raziskovanja je prejela priznanje za odličnost statističnega poročanja v medijih Statističnega 
društva Slovenije za leto 2016 za dolgoletno poročanje v več medijih o različnih temah s 
področja statistike in metodologije in še posebej za knjigo Metode raziskovanja v družbenih 
vedah, ki je v letu 2015 izšla pri Založbi FDV. Delo, napisano v odličnem znanstveno-literarnem 
slogu, obsega časopisne članke, recenzije knjig in pogovore v svetu z najvidnejšimi statistiki 
in metodologi, ki so večinoma izhajali od leta 1990 v prilogi Znanost časopisa Delo, deloma 
pa tudi v Sobotni prilogi Dela in drugih tiskanih medijih.

Častna članica društva je postala prof. dr. Blaženka Košmelj, upokojena profesorica Univerze 
v Ljubljani. Prof. Košmeljeva je prve dni januarja 2017 umrla, tako smo ji priznanje podelili 
posthumno. 

Večji del svojega raziskovalnega dela je posvetila pripravi Statističnega terminološkega 
slovarja, ki ga je pod njenim vodstvom pripravljala Komisija za statistično terminologijo pri 
Statističnem društvu Slovenije. V Statističnem terminološkem slovarju so razloženi temeljni 
statistični pojmi (1.551) in dodana njihova poimenovanja v angleščini, francoščini, nemščini 
in italijanščini. S tem se je slovenski jezik tudi na področju statistike uveljavil v mednarodnem 
okolju.88

KONFERENCA UPORABNA STATISTIKA 2016
APPLIED STATISTICS

V septembru 2016 smo organizirali že trinajsto konferenco Uporabna statistika / Applied 
Statistics. Konferenca je kot vrsto let doslej potekala v prijetnem okolju Hotela Ribno v bližini 
Bleda. Na konferenci se je zbralo več kot sedemdeset statistikov, analitikov, uporabnikov in 
kar je še takih, ki jih statistika spremlja pri delu ali pa jih preprosto zanima. Med njimi je bilo 
malo manj kot polovica tujih udeležencev.89

21. SREČANJE MLADIH STATISTIKOV

Srečanje mladih statistikov Avstrije, Slovenije, Italije, Madžarske in Hrvaške (21st Young 
Statisticians Meeting — YSM), že enaindvajseto po vrsti, je bilo tokrat po štirih letih spet v 
Piranu. Srečevali smo se od 4. do 6. novembra 2016 v Morski biološki postaji Nacionalnega 
inštituta za biologijo. Udeležilo se ga je 60 mladih statistikov, od tega približno pol iz Slovenije. 
Zvrstilo se je 15 predstavitev, iz vsake države po tri.90 

EVROPSKA NOČ RAZISKOVALCEV 

Statistični urad RS sodeluje v dveletnem evropskem projektu, imenovanem Znanost za 
življenje, katerega glavni namen je popularizirati poklic raziskovalca znanstvenika in ga 
približati širši javnosti, zlasti mladim. Sodelujoči v projektu pripravljajo številne aktivnosti, v 
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katerih ozaveščajo javnost o družbeno pomembni vlogi raziskovalcev, znanosti in o njenem 
vplivu na vsa področja človekovega delovanja.

Osrednji dogodek projekta Znanost za življenje je vseevropska Noč raziskovalcev. V petek, 
30. septembra 2016, je v Sloveniji potekala v sedmih krajih (v Ljutomeru, Mariboru, Brežicah, 
Kopru, Izoli, Novi Gorici in Ljubljani). Dogodek je bil namenjen vsem, ki jih je zanimalo, kaj 
znanost pomeni za naša življenja. SURS je za Evropsko noč raziskovalcev izvedel dve 
aktivnosti: Dan odprtih vrat na statističnem uradu in stojnico Statomanija v ljubljanskem 
Cityparku.91 

PREJEMNIKA NAGRADE ODLIČNI V ZNANOSTI 2016

Člani Statističnega društva smo lahko v Biltenu prebrali, da sta člana društva dr. Katja Lozar 
Manfreda in dr. Vasja Vehovar za svoje delo na področju spletnih anket prejela nagrado Odlični 
v znanosti 2016 s področja družboslovja in humanistike. Predstavitve nagrajencev in njihovih 
področij delovanja so potekale 30. novembra 2016 v prostorih Ministrstva za kulturo.92 
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LETO 2017

Leto, ki je pred nami se še zdaleč ni zaključilo, pa čeprav smo zakorakali že v mesec oktober. 
Pred nami je svečana slovesnost ob 40-letnici delovanja društva. Za ta namen smo tudi izdali 
pregled le nekaterih dogodkov društva. Seveda si društva brez sodelovanja ostalih institucij, 
s katerimi sodelujemo že mnogo let, ne moremo predstavljati. 

V letu 2017 je društvo organiziralo ali soorganiziralo mednarodne konference, se udeležilo 
raznih dogodkov, spremljali smo aktivnosti članov itd. V nadaljevanju objavljamo kratek 
povzetek zapisnika iz 26. redne skupščine Statističnega društva Slovenije in kratka povzetka 
dveh konferenc iz začetka leta 2017, več pa sledi v naslednji, enainšestdeseti številki Biltena, 
ki bo izšla predvidoma marca 2018. 

26. REDNA SKUPŠČINA STATISTIČNEGA DRUŠTVA SLOVENIJE

26. redna skupščina Statističnega društva Slovenije je potekala v ponedeljek, 27. marca 2017, 
ob 14. uri v sejni sobi Statističnega urada Republike Slovenije na Litostrojski cesti v Ljubljani.

Skupščino društva je s pozdravnim nagovorom odprl predsednik društva dr. Matevž Bren ter 
predstavil dnevni red skupščine. Navzočih je bilo 22 članov društva.
V nadaljevanju je predsednik skupščine dr. Andrej Blejec za govorniški oder povabil Črta 
Grahonjo z Oddelka za podporo izhodnih procesov in internetne tehnologije na Statističnem 
uradu RS. Črt nam je predstavil  delo na področju t. i. big data  na uradu. 

V nadaljevanju je Bogdan Grmek pojasnil finančno poročilo za leto 2016. Sledila so poročila 
aktivnosti, ki so se izvajala v letu 2016.

Udeleženci skupščine so razpravljali o dogodkih in dejavnostih v letu 2016 in tudi o tistih, ki 
jih bo društvo organiziralo ali soorganiziralo v letu 2017. Poudarili so, da je treba doseči večjo 
prepoznavnost društva in okrepiti terminološko delo. Govorili so tudi o vzdrževanju spletne 
strani, izdaji Biltena ter arhivskem gradivu. Novih predlogov na skupščini ni bilo. Udeleženci 
skupščine so soglasno sprejeli sklepe skupščine. Zapisnik Skupščine bomo objavili v naslednji 
številki Biltena.93 

STATISTIČNI DAN 2017

Konec januarja 2017 je na Brdu pri Kranju potekala tradicionalna, že šestindvajseta statistična 
konferenca. Osrednja tema letošnje konference je bila hrana v najširšem smislu. Statističnega 
dne se je udeležilo okoli 300 obiskovalcev iz Slovenije in tujine. Tema, ki smo jo obdelovali, 
se dotika slehernega od nas, saj je hrana ena od osnovnih človekovih potreb. Hkrati povezuje 



71BILTEN, Posebna izdaja ob 40-letnici delovanja društva

interese in znanja različnih strok, je pa tudi izziv za statistike, ki želimo nepristransko izmeriti 
učinkovitost obstoječih sistemov proizvodnje in porabe hrane ter njihove vplive na kakovost 
življenja in stanje okolja. Na statističnem dnevu smo podelili tudi priznanja društva za 2016.94 

PRVI SVETOVNI FORUM ZDRUŽENIH NARODOV O PODATKIH

Prvi Svetovni forum ZN o podatkih (v nadaljevanju Forum) je potekal v Cape Townu v 
Južnoafriški republiki od 15. do 18. januarja 2017, uradni gostitelj tega dogodka je bil Statistični 
urad Južne Afrike. Forum so odprli v nedeljo popoldan, z otvoritveno slovesnostjo, na kateri 
sta govorila Pali Lehohla, generalni direktor Statističnega urada Južne Afrike, in Jeff Radebe, 
minister za planiranje. Podeljena so bila tudi posebna priznanja za življenjske dosežke. Na 
Forumu je potekalo šest plenarnih razprav in več kot sto vzporednih sekcij v okviru šestih 
tematskih področij.95 

IN ZA KONEC

Slavnostno skupščino od štirideseti obletnici delovanja društva je Izvršni odbor Statističnega 
društva Slovenije potrdil na aprilski seji. Na dogodku bomo podelili priznanja društva za leto 
2017 ter zahvale ob 40-letnici društva in razglasili nagrajence razpisa ob 40-letnici društva 
na temo 'Novi statistični pristopi in inovativne uporabe statistike'. Več pa v naslednji številki 
Biltena. 
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V SPOMIN

Ob praznovanju 40. obletnice je prav, da se s spoštovanjem in hvaležnostjo spomnimo tudi 
oseb, ki so vtisnile velik pečat v svetu statistike, vendar pa so nas v tem času že zapustili:

1979: slovo od ustanovnega člana Vlada Mohoričiča, ki je statistiki ostal zvest do konca 
svojega življenja, njegovi prispevki so s področja delovanja statistike, statistične službe na 
občinah, kmetijske statistike in dokumentalistike.96 

1980: za posledicami prometne nesreče je preminil ustanovni član Statističnega društva 
Slovenije Slavko Fidler (1926-1980). Sedemnajst let je bil statistik na občini Šmarje pri Jelšah, 
anketar in inštruktor.97 

1986: slovo od ustanovnega člana društva in dolgoletnega člana Zavoda za statistiko dr. 
Milana Lampreta. Za svoje delo je prejel odlikovanje predsednika republike in številna druga 
priznanja.

1987: slovo od dveh uglednih statistikov – dr. Alojzija Vadnala in dr. Dolfeta Vogelnika
Dr. Alojzij Vandal je bil dolgoletni član obeh statističnih društev, slovenskega in jugoslovanskega. 
Za svoje delo je prejel številna odlikovanja in strokovna priznanj, častni doktorat Univerze v 
Ljubljani ter nazive častnega predsednika ali člana v društvih ekonomistov, matematikov in 
naravoslovcev.
Dr. Dolfe Vogelnik, ustanovni član Statističnega društva Slovenije, je bil tudi ustanovitelj in 
nestor jugoslovanske statistike na Visu leta 1944. Izvoljen je bil za častnega predsednika 
Zveze statističnih društev Jugoslavije ali krajše ZSDJ98 

1988: slovo od Estere Saprunov, ustanovne članice in vodje oddelka za statistiko v Litostroju
 

slovo od Drage Kobentar. Za življenjsko delo je prejela red zaslug za narod s srebrnimi žarki.

 1989: slovo od Milice Bizjak, prizadevne sodelavke in ustanovne članice.99 

 1991: slovo od akademika dr. Staneta Krašovca - bil je prvi direktor novoustanovljenega 
Zveznega zavoda za statistiko v Beogradu, član raznih teles Združenih narodov, profesor in 
dekan

 Slovo od Anteja Novaka in Dušana Pirca.
Ante Novak je bil dolgoletni direktor Zveznega zavoda za statistiko ter opravljal številne 
funkcije na republiški in zvezni ravni.100
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1992: slovo od prof. dr. Marijana Blejca, ki je po svojem obsežnem in tehtnem delu spadal 
med vodilne statistike, postavil je temelje razvoja statistike v Sloveniji in bil eden vodilnih tudi 
v merilih nekdanje države. Za svoje delo je prejel odlikovanji red dela s srebrnim vencem in 
red dela z rdečo zastavo.

1993 slovo od Rajka Kiaute, nekdanji direktor Zavoda za statistiko, v tem času pa je uvedel 
slovenski program statističnih raziskovanj.101

1996: slovo od Ivana Glonarja. Za svoje delo je prejel odlikovanje red dela z zlatim vencem.

1997: slovo od Tona Remca. Ukvarjal se je z vlogo statistike v družbenem sistemu 
informiranja ter s formalno ureditvijo društva in njegovega delovanja.102 

 1999: slovo od Cveta Trampuža, ki je izdelal vrsto programskih paketov za različne 
programske in aplikativne naloge.103 

 1999: slovo od Vojka Konvalinka, enega vodilnih slovenskih in jugoslovanskih statistikov.104 

 slovo od dr. Milojke Virant Zajšek, predsednice društva v prvem mandatnem obdobju.105 

 2000: slovo od profesorja Lesliea Kishuja, utemeljitelja vzorčenja v anketnem raziskovanju.106 

 2002: slovo od dr. Franca Ambrožiča, dolgoletnega člana društva, posebej aktiven je bil na 
srečanjih metodologov in statistikov.107 

 2003: slovo od Marice Markuž, ustanovne članice društva.108 

 slovo od Ljubice Djordjević, predavala je in pripravila je mnogo metodoloških gradiv, še 
vedno se uporablja njena klasifikacija statusnih oblik  poslovnih subjektov.109 

 2006: slovo od Odona Pakiza, v veliki meri je uveljavil zasnove modernega informacijskega 
sistema registrov in evidenc ter elektronske obdelave podatkov. 110

 2009: slovo od Milene Zemljič, strokovnjakinja za statistiko.110 

 2015: slovo od Franta Komela, nekdanjega dolgoletnega direktorja SURS-a in nekdanjega 
jugoslovanskega statističnega urada, častnega člana Statističnega društva Slovenije, 
pohorskega partizana in komisarja Zidanškove brigade.111 

 2017: dr. Blaženka Košmelj, upokojena profesorica, ki je več desetletij posvetila večji del 
svojega raziskovalnega dela pripravi Statističnega terminološkega slovarja, ki ga je pod njenim 
vodstvom pripravljala Komisija za statistično terminologijo pri Statističnem društvu Slovenije.112 
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