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VSEBINA
- Uvodnik
- Pismo predsednika FENStatS
- Razmišljanje o naslovnici

Priznanja Statističnega društva
- Podelitev priznanj
- Prejemnik Blejčevega priznanja
- Priznanje odličnosti statističnega poročanja v medijih

V spomin
- Profesorici doktorici Blaženki Košmelj

Domači in mednarodni dogodki
-

Konferenca Uporabna statistika 2016
Statistični dan 2017
Lačni podatkov? Statistika o hrani
Statistika v društvu Ekologi brez meja
Srečanje mladih statistikov 2016
Povzetki prispevkov v slovenščini
Evropska noč raziskovalcev — priložnost za stik z mladimi
Prvi svetovni forum Združenih narodov o podatkih
Hrvaški Državni zavod za statistiko gostil skupino Voorburg
Dogodki Centra za družboslovno informatiko
Pogled v delovanje Mednarodnega statističnega inštituta

Raziskujemo
- Vključevanje masovnih podatkov v statistični proces: ponazoritev s podatki o prostih
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delovnih mestih
- Poročilo o projektu Evropske komisije: izdatki za zdravstvo glede na bolezni in stanja

Izobraževanje
- Poročilo o izvajanju in novostih na interdisciplinarnem magistrskem študiju uporabne
statistike v študijskem letu 2016/17
- Zaživel evropski magisterij iz uradne statistike
- Predavanja na Inštitutu za biostatistiko in medicinsko informatiko
- Povzetki doktorskih disertacij
- Poročilo o znanstvenem magistrskem delu

Administrativni vir
- Statistični poslovni register — hrbtenica poslovnih statistik

Zanimivo
- Statistika in institucija
- Revizija statistike kulture na SURS

Skupščina
- Zapisnik 24. redne skupščine Statističnega društva Slovenije
- Zapisnik 25. volilne skupščine Statističnega društva Slovenije
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SEDEŽ DRUŠTVA: Statistično društvo Slovenije

Litostrojska cesta 54, 1000 Ljubljana

Tel.: 01 241 64 00
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http://www.stat-d.si

____________________________________________________________________________
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AVTORJEM PRISPEVKOV:

Bilten izhaja enkrat letno, vendar le, če je dovolj prispevkov. Zato vse prijazno vabimo, da
strokovne in aktualne prispevke,
zapise o udeležbah na različnih strokovnih dogodkih,
napovedi ali o drugih zanimivostih, ki se vam zdijo vredni, da jih
objavimo in z njimi
seznanimo statistično javnost, sproti pošiljate uredništvu. Le tako jih bomo ohranili v spominu in
tudi tako pomagali izpolnjevati poslanstvo društva. Prispevke pošiljajte urednici,
predsedniku ali članu izvršnega odbora,
ki vam je najbližji. Ne pozabite pošiljati sporočil
tudi za našo spletno stran.

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:

Jerneja.Cuk@gov.si,Matevz.Bren@fvv.uni-mb.si; Andrej.Blejec@nib.si,
Irena.Vipavc@fdv.uni-lj.si, Anuska.Ferligoj@fdv-uni-lj.si,
Boro.Nikic@gov.si in
Ema.Misic@gov.si
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