
                         
 
 

Delavnica SHARE 2017: 
UPORABA SHARE PODATKOV 

19. oktober 2017 
SHARE Slovenija – Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) 

 
Splošne informacije 
Datum: 19. oktober 2017 
Kraj: Inštitut za ekonomska raziskovanja 

Sejna soba (v pritličju) 
Kardeljeva ploščad 17 
1000 Ljubljana 

Stroški Udeležba in pogostitev med odmori sta za prijavljene udeležence brezplačni 

 

Inštitut za ekonomska raziskovanja kot nacionalni koordinator raziskave SHARE za Slovenijo v 

sodelovanju z domačimi in mednarodnimi strokovnjaki organizira celodnevno delavnico z naslovom 

»Uporaba SHARE podatkov«. Namen delavnice je slovenskim raziskovalcem, profesorjem in študentom 

približati uporabo mednarodno priznane podatkovne baze raziskave SHARE – vseevropske raziskave o 

zdravju, procesu staranja in upokojevanju v Evropi.  

Podatkovna baza raziskave SHARE je panelna, interdisciplinarna mednarodna baza mikropodatkov o 

zdravju, socialno-ekonomskem položaju, socialnih in družinskih omrežjih več kot 123.000 

posameznikov, starejših od 50 let, iz 27 evropskih držav in Izraela. Z izgrajevanjem infrastrukture 

mikropodatkov, potrebnih za razumevanje procesa staranja posameznika in družbe, postavlja 

znanstveno podlago za empirično raziskovanje procesa staranja mnogim vedam. Podatki raziskave 

SHARE so brezplačno dostopni vsem raziskovalcem in študentom, ki zanje zaprosijo. Gre za podatkovno 

bazo, ki danes velja za enega najboljših in najpogosteje uporabljenih virov podatkov o staranju v Evropi. 

Več o raziskavi najdete na nacionalni spletni strani raziskave SHARE: www.share-slovenija.si. 

Delavnica je namenjena tako obstoječim kot tudi novim uporabnikom SHARE podatkov. Na delavnici 

boste pridobili osnovne informacije o raziskavi SHARE in njeni podatkovni bazi, poudarek pa bo zlasti na 

praktičnih vidikih dela s SHARE podatki. Predstavljene bodo osnovne uporabe programskega paketa 

Stata, ki je najpogosteje uporabljeno orodje za delo s SHARE podatki, spoznali boste praktične vidike 

priprave lastne SHARE podatkovne baze ter obvladovanje panelne baze podatkov v okolju State. Za 

naprednejše uporabnike bo po koncu delavnice SHARE organiziran bralni ekonometrični seminar, 

gradivo zanj pa bo udeležencem predhodno na voljo na spletni strani študentskega Gibanja za 

ekonomsko pluralnost (http://gibanjezaekonomskopluralnost.weebly.com/).   

Delavnica je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava. Za prijavo na dogodek, prosimo, 

izpolnite prijavnico v priponki in jo pošljite na share@ier.si do 16. oktobra 2017. Število mest 

je omejeno.  

 

Vljudno vabljeni!  

http://www.share-slovenija.si/
http://gibanjezaekonomskopluralnost.weebly.com/
mailto:share@ier.si


                         
 
 
Program delavnice  

 

Delavnica SHARE 2017: 
UPORABA PODATKOV SHARE 

19. oktober 2017 
SHARE Slovenija – Inštitut za ekonomska raziskovanja (IER) 

   
Čas Vsebina Nosilec 

   
10:00 – 10:15 Uvodni pozdrav, Predstavitev vsebine in izvajalcev dr. Boris Majcen, vodja projekta SHARE 

Slovenija, direktor IER 
mag. Sonja Uršič, Inštitut za ekonomska 
raziskovanja 
 

10:15 – 11:45 Osnove uporabe programskega paketa Stata izr. prof. dr. Miroslav Verbič, Univerza v 
Ljubljani, Ekonomska fakulteta  
 

11:45 – 12:00 Odmor za kavo 
 

 

12:00 – 13:30 Osnovne informacije o raziskavi SHARE in zbirki 
mikropodatkov SHARE 

mag. Sonja Uršič, Inštitut za ekonomska 
raziskovanja 
doc. dr. Andrej Srakar, Inštitut za 
ekonomska raziskovanja 
 

13:30 – 14:00 Odmor za kosilo 
 

 

14:00 – 14:45 Kako pripraviti svojo panelno bazo SHARE podatkov doc. dr. Andrej Srakar, Inštitut za 
ekonomska raziskovanja 
 

14:45 – 15:45 Handling panel data in Stata Tim Birkenbach, M.Sc., odgovoren za 
Release of SHARE Data & User support, 
The Munich Center for the Economics of 
Aging (MEA) 
 

15:45 – 16:00 Zaključek delavnice & vprašanja  

   

 
16:30 – 18:00  

 
Ekonometrični seminar 

 
izr. prof. dr. Anže Burger, Univerza v 
Ljubljani, Fakulteta za družbene vede  
 

 

 

 

 


