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ADP delavnica za pedagoge 

UPORABA PODATKOV IZ REGISTRSKEGA POPISA (2011) V ŠTUDIJSKE NAMENE 

ponedeljek, 19. 9. 2016, od 9.00 - 13.00, FDV, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana 

 

PROGRAM 
 

9:00 – 9:15       Uvodna predstavitev (doc. dr. Janez Štebe, Arhiv družboslovnih podatkov (ADP)) 
 Kratka predstavitev ADP in dostopa do raziskovalnih podatkov 
 Pomen vključitve mikropodatkov v študijski proces 
 Cilji vključitve Registrskega popisa 2011 v študijski proces z vidika ADP      

 
9:15 – 10:00      Predstavitev raziskovanja Registrski popis 2011 (Danilo Dolenc, SURS) 

 Cilji vključitve podatkov v študijski proces z vidika Statističnega urada RS (SURS)  
 Ključni vsebinski vidiki pri raziskovanju in delu s podatki iz Registrskega popisa 2011  
 Predstavitev vsebinskih tem, ki bi jih ADP in SURS po dogovoru s predavatelji lahko 

predstavila študentom 
 
10:00 – 10:30      Viri za poučevanje na popisnih mikropodatkih (doc. dr. Janez Štebe) 

 Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v RS v letu 2002 v distribuciji ADP in 
SURS 

 Registrski popis 2011: Javno dostopna podatkovna baza v distribuciji ADP in SURS 
 
10:30 – 10:45      Odmor 
 
10:45 – 11:45      Uporaba podatkov iz Registrskega popisa 2011 v praksi – predavanja 

 Vključitev podatkov iz registrskega popisa 2011 v študijski proces z vidika 
predavatelja: 
 izr. prof. dr. Stanko Pelc, Fakulteta za humanistične študije, Univerza na 
Primorskem: »Uporabnost mikropodatkov popisov za analizo prebivalstvene 
sestave podpopulacij oblikovanih po izbranih kriterijih« 
 dr. Gašper Cankar, Državni izpitni center: »Ali lahko pripravimo indikatorje 
socialno ekonomskega statusa za analizo dosežkov znanja učencev in dijakov na 
podlagi mikropodatkov Statističnega urada RS - študija izvedljivosti« 

 Seznam potencialnih tem seminarskih, diplomskih in magistrskih nalog 
 
11:45 – 13:00      Diskusija o usmeritvah pri vključitvi podatkov iz Registrskega popisa 2011 v  
                               študijski proces (vodi: doc. dr. Janez Štebe, ADP) 


