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Ustanovitev in program

• Statistično društvo Slovenije je v preteklosti že imelo mlado sekcijo, a je ta – po besedah sedanjega vodstva
društva – zamrla.

• Leto 2013 je bilo na predlog Mednarodnega statističnega inštituta (ISI) razglašeno za mednarodno leto
statistike. Dogodkom, ki so v tem letu načrtno promovirali pomen statistike, so se pridružili tudi študentje
interdisciplinarnega študija Statistika na Univerzi v Ljubljani. Nastal je blog Udomačena statistika, s katerim so
avtorji želeli predstaviti uporabo statistike in njenih metod ob konkretnih primerih in raziskavah, pa tudi z
zanimivostmi in predstavitvami pomembnih predstavnikov stroke.

• Vse od tedaj so blog in povezane aktivnosti tvorile eno ključnih povezovalnih točk doktorskih študentov
statistike in mlajših raziskovalcev statistike v Sloveniji.

• V letu 2018 so se blogu začeli pridruževati tudi nekateri mlajši raziskovalci in doktorski študentje. Ko je blog v
letu 2015 prejel nagrado Statističnega društva Slovenije za odličnost poročanja v medijih, so se začele prve
razprave o možnostih, da bi se v okviru društva ustanovila mlada sekcija statistikov.

• Te razprave in zamisli so se obudile v letu 2019, sledilo je pismo prof. dr. Matevžu Brenu, aktualnemu
predsedniku Statističnega društva Slovenije, s prošnjo, da bi se v okviru Statističnega društva Slovenije
ustanovila mlada sekcija. Prof. dr. Bren je zamisel podprl in izrazil željo, da bi bila izvedena.

• Ustvarjalci bloga smo pripravili Predlog za ustanovitev sekcije mladih statistikov v okviru Statističnega društva
Slovenije, ki je bil predstavljen in potrjen na skupščini SdS 28. marca 2019.



Ustanovitev in program

1) Prirejanje dogodkov: niz statističnih seminarjev, ki potekajo redno, dvomesečno, na

eno- do dveurnih srečanjih; redna mesečna srečanja sekcije; organiziranje raznolikega

programa dogodkov v okviru letne konference Uporabna statistika / Applied Statistics.

2) Blog in (spletni) mediji: redno objavljanje na blogu Udomačena statistika in

moderiranje skupine Udomačeni statistiki na Facebooku; aktivnosti v drugih medijih.

3) Mednarodno povezovanje s sorodnimi sekcijami: aktivno sodelovanje v pobudi

Young Statisticians Europe (YSE), trajnejše sodelovanje s sorodnimi sekcijami v tujini;

projekt mednarodnega bloga.

4) Vključevanje v izobraževanje na področju statistike: sodelovanje pri projektih, kot so

Evropske statistične igre; aktivnosti za študente magistrskega in doktorskega študija

statistike in drugih programov.



Izvor sekcije: blog Udomačena statistika

https://udomacenastatistika.wordpress.com/


Srečanja sekcije

https://www.youtube.com/channel/UCoRvTrM9_NMAdT26rnaMgDw


Udomačeni statistiki (skupina)

https://www.facebook.com/groups/udomaceni


COVID-19 Sledilnik

https://covid-19.sledilnik.org/sl/team


Evropske statistične igre

https://www.stat.si/statweb/News/Index/8362


Novičnik društva in spletna stran

https://tinyletter.com/stat-d/letters/2-mese-ni-novi-nik-statisti-ni-bilten-posvet-o-vizualizaciji-zdravstvenih-podatkov-in-druge-novice?fbclid=IwAR3K7MvpXNhMfZk4gj9A85imrp6KtbuK2jF-V9HOGrx4se9KAPGSfsP1uoo


Young Statisticians Europe
YoungStatS

https://youngstats.github.io/about/


Young Statisticians Europe
YoungStatS

https://youngstats.github.io/about/


Načrti za prihodnje

• Pridobitev več članov (navezani stiki in predstavitve na magistrskem in
doktorskem študiju, stiki s ključnimi „centri“ slovenske statistike)

• Ohranitev jedrnih aktivnosti: redna srečanja sekcije, blog, seminarji,
vključevanje v Evropske statistične igre, neformalna druženja

• Ohranitev oz. izvedba inovativnejših idej: novičnik, morebitni bralni
seminarji, prevajanje statistične literature

• Nadaljnje in še večje vključevanje v aktivnosti slovenske statistike:
konferenca Applied Statistics, objave (denimo Metodološki zvezki),
prirejanje dodatnih dogodkov

• Mednarodna dejavnost: nadaljevanje intenzivnih dejavnosti v YSE


