
   

 
 
 
SKLOP SPLETNIH SEMINARJEV »STATISTIČNA PISMENOST IN 6. EVROPSKE 
STATISTIČNE IGRE«  
 

Pomemben spremljevalni del Evropskih statističnih iger so izobraževanja za 
srednješolske učitelje, katerih namen je promocija statistike, izboljšanje statistične 
pismenosti, širjenja informacij o uradnih statističnih podatkih ter o tekmovanju Evropske 
statistične igre. Pripravlja jih Statistični urad Republike Slovenije (SURS) v sodelovanju 
s Statističnim društvom Slovenije. V sklopu tokratnega tekmovanja sta SURS in 
Statistično društvo pripravila pet brezplačnih seminarjev, ki se bodo izvajali na daljavo, 
prek spletnega okolja Zoom. Teme seminarjev so naslednje:   
 
 
6. EVROPSKE STATISTIČNE IGRE  
(Simona Klasinc, SURS) 

Na seminarju bomo predstavili vse najpomembnejše informacije o tekmovanju v 
šolskem letu 2022/2023. Izvedeli boste, kako poteka tekmovanje, kako lahko 
sodelujete, katera pravila veljajo na nacionalni in katera na evropski ravni. Prikazani 
bodo tudi primeri nalog v spletnem testu in primeri raziskovalnih nalog na državni ravni 
tekmovanja. 
 
Trajanje: do 2 šolski uri 
Datum: 26. 10. 2022 ob 16. uri 
 
 
OSNOVNE STATISTIČNE METODE IN STATISTIČNA PISMENOST  
(doc. dr. Andrej Srakar, IER in Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani) 

Na seminarju bodo razloženi osnovni koncepti statistike v povezavi z nalogami, s 
katerimi se bodo ekipe srečale na obeh ravneh nacionalnega dela tekmovanja. 
Razlaga bo obsegala teoretični del ter praktični pristop k reševanju nalog in pripravi 
analize podatkov. 
 
Trajanje: do 3 šolske ure 
Datum: 8. 11. 2022 ob 16. uri  
 
 
SURS – SPLETNA STRAN, STATISTIČNI PODATKI IN PRODUKTI  
(Simona Klasinc, SURS) 

Na seminarju bodo predstavljeni SURS-ova dejavnost in raznovrstna statistična 
področja ter podatki. Seznanili se boste s tem, kaj vse ponuja SURS-ova spletna stran 
uporabnikom ter kje in v kakšni obliki najdete podatke. Spoznali boste SURS-ove 
produkte pa tudi številne primere dobrih praks za pravilno prikazovanje in razumevanje 
uradnih statističnih podatkov. 
 
Trajanje: do 2 šolski uri 
Datum: 15. 11. 2022 ob 16. uri 
 

 
 



 
Sofinacirala Evropska unija. Izražena stališča in mnenja so izključno avtorjeva in ne odražajo nujno mnenj 
Evropske unije ali Eurostata. Zanje nista odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki je dodelil finančna 
sredstva.  
 

 

PODATKOVNA BAZA SiStat  
(mag. Renata Rejec, SURS) 

Na seminarju bo podrobno predstavljena SURS-ova podatkovna baza SiStat. Naučili 
vas bomo poiskati statistične podatke v SiStatu ter pokazali načine, s katerimi sta 
dostopanje do podatkov in delo z njimi preprostejša. 

 
Trajanje: do 2 šolski uri 
Datum: 21. 11. 2022 ob 16. uri 
 
VIZUALIZACIJE STATISTIČNIH PODATKOV 
(Irena Svetin, SURS) 

Na seminarju bodo predstavljene različne vrste vizualizacij (grafikoni, infografike ipd.) s 
poudarkom na analizi, katera izmed njih je najprimernejša za prikaz posameznega niza 
podatkov. Spoznali bomo pravilno in napačno uporabo vizualizacij z vidika vrste 
podatkov, ki jih želimo predstaviti. Govorili bomo o kognitivnem dojemanju vizualizacij 
in o tem, kateri medij in format sta primerna za določeno vrsto podatkov, posvetili pa se 
bomo tudi izbiri barv. 
 
Trajanje: do 1 šolska ura 
Datum: 29. 11. 2022 ob 16. uri 
 
KAKO SE PRIJAVITE?   

Tako, da izpolnite prijavnico, ki je na voljo na https://vpr.stat.si/6ESC-seminarji.  
Prijavite se lahko na poljubno število seminarjev.  
 
Vse informacije ter povezavo do spletnega okolja Zoom, prek katere se boste vsi 
prijavljeni lahko udeležili seminarja, vam bomo poslali po e-pošti. 
 
Za dodatne informacije nam pišite na e-naslov: statigre.surs@gov.si 
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