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VSEBINA
- Namesto uvodnika

Priznanja Statističnega društva
- Prejemnica Blejčevega priznanja za leto 2015 je Irena Križman
- Priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih za leto 2015 smo podelili snovalcem
bloga Udomačena statistika
- Častna članica Statističnega društva Lynne Billard
- Razvoj statističnih metod je velik znanstveni izziv in izjemna priložnost za ustvarjalno delo

In memoriam
Raziskujemo
- Razlike v odgovorih med spletnim in drugimi načini anketiranja
- Fiskalni nadzor v Ekonomski in monetarni uniji: korenček ali palica?

Izobraževanje
- Magistrski študij Uporabna statistika – poročilo, novosti in menenja študentov
- Sodobni statistični pristopi – spored predavanj na doktorskem študiju statistike

Strokovna srečanja
- Statistični dan: Masivni podatki – velika priložnost

Administrativni vir
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- Milijarda posredovanih podatkov iz Centralnega registra prebivalstva
- Registri in katastri prostorskih podatkov ter njihova uporaba za potrebe orientacije

Recenzije
-

Razumevanje velikih časovnih in prostorskih omrežij
Vizualizacija podatkov
Vizualizacija kvantitativnih podatkov
Risanje učinkovitih grafov

Zanimivo
- Dan, ko je Jurij Tepeš v Planici preletel Petra Prevca
- Ne kliči me

Skupščina
- Zapisnik 23. redne skupščine Statističnega društva Slovenije

Kratke novice
Za zaključek
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SEDEŽ DRUŠTVA: Statistično društvo Slovenije

Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana
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AVTORJEM PRISPEVKOV:

Bilten izhaja enkrat letno, vendar le, če je dovolj prispevkov. Zato avtorje prijazno vabimo, da
strokovne in aktualne prispevke, zapise o udeležbah na različnih strokovnih dogodkih, napovedi
ali druge zanimivosti, ki se vam zdijo vredni za objavo in za informiranje statistične javnosti,
sproti pošiljate uredništvu. Le tako jih bomo zanesljivo uvrstili v bilten in s tem ohranili v trajnem
spominu ter pripomogli k izpolnjevanju poslanstva društva.

Prispevke pošljite urednici, predsedniku, članu izvršnega odbora, ki vam je najbližji, ali pa
predsedniku sekcije, katero bi vaše sporočilo vsebinsko zadevalo. Ne pozabite tudi na pošiljanje
sporočil za našo spletno stran. Naši naslovi elektronske pošte so:

Katja.Rutar@gov.si, Andrej.Blejec@nib.si, Irena.Vipavc@fdv.uni-lj.si,
Anuska.Ferligoj@fdv-uni-lj.si, Damijana.Kastelec@bf.uni-lj.si, Mojca.Noc@gov.si in
Bogdan.Grmek@gov.si.
Call
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