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Na podlagi prvega odstavka 21. člena Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 
45/95 in 9/01) sprejemam 
 
 

POSLOVNIK 
 

o delu statističnih sosvetov 
pri Statističnem uradu Republike Slovenije 

 
 

I.     UVODNI DOLOČBI 

 
1. člen 
 

S tem poslovnikom se urejata organizacija in način dela statističnih sosvetov (v 
nadaljevanju: sosveti). 
 

2.  člen 
 

Sosveti pri Statističnem uradu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS) se 
oblikujejo kot strokovno metodološko posvetovalna telesa.  
 
Sosveti se oblikujejo za širša zaokrožena področja, ki jih določa program statističnih 
raziskovanj.  
 
 
II. ORGANIZACIJA DELA STATISTIČNIH SOSVETOV 
 

3. člen 
 
Predstojnik SURS-a s sklepom ustanovi posamezni sosvet in določi področje 
njegovega dela ter institucije, ki na zaprosilo SURS-a vanj imenujejo svoje člane. 
 

4. člen 
 
Naloge sosvetov so: 

- izmenjava znanj o virih in metodoloških rešitvah pri uresničevanju statističnih 
raziskovanj; 

- razpravljanje o vsebini aktualnega srednjeročnega in letnega programa 
statističnih raziskovanj ter dajanje pobud glede sprememb in dopolnitev; 

- predlaganje racionalizacije in posodobitve državne statistike s področja dela 
sosveta; 

- obravnavanje klasifikacij s področja dela sosveta, ki bi se lahko uporabljale kot 
nacionalni standardi; 
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- obveščanje Statističnega sveta RS o uresničevanju nalog sosveta in o vsebini, 
pomembni za Statistični svet RS, če se oceni, da je to potrebno; 

- obravnavanje vprašanj in pobud dajalcev ter uporabnikov podatkov; 
- obveščanje javnosti o delu sosveta, gradivih, mnenjih in predlogih, predvsem na 

spletni strani SURS-a. 
     

5. člen 
 
Sosveti delujejo na podlagi tega poslovnika in dnevnega reda za posamezno sejo.     
 

6. člen 
 
Sosveti se po potrebi medsebojno obveščajo o vsebini svojega dela in usklajujejo 
naloge. 
 
Vsa obravnavana in druga pomembna gradiva za sosvete, vključno z zapisniki, so 
objavljena na spletni strani SURS-a. 
 
 
III. ČLANSTVO V STATISTIČNIH SOSVETIH 
 
      7. člen 
 
Sosveti imajo zunanje in notranje člane. 
 
Zunanje člane sosvetov imenujejo predstojniki institucij na zaprosilo SURS-a. 
Praviloma imenujejo tudi namestnika, ki bo člana nadomeščal v primeru njegove 
odsotnosti.  
 
Notranje člane sosvetov imenuje predstojnik SURS-a izmed zaposlenih na SURS-u. 
 
Članstvo v sosvetu ni časovno omejeno. Ko članu preneha delovno razmerje v 
instituciji, ki ga je imenovala, mu preneha tudi članstvo v sosvetu, institucija pa  
predlaga novega člana. 
 
      8. člen 
 
Predstojnik SURS-a predlaga sosvetu v imenovanje predsednika, namestnika 
predsednika in tajnika sosveta.  
 
Predsednik, namestnik predsednika in tajnik so imenovani za dobo treh let z možnostjo 
ponovnega imenovanja.  
 
Predsednik sosveta praviloma ni uslužbenec SURS-a.  
 

9. člen 
 
Predsednik sosveta sodeluje pri pripravi dnevnega reda seje sosveta, vodi sejo, 
povzame stališča k posameznim točkam, pregleda in podpiše zapisnik.  
 
Namestnik predsednika sosveta nadomešča predsednika v njegovi odsotnosti in 
opravlja naloge, za katere ga ta pooblasti.  
 
Tajnik sosveta v sodelovanju s predsednikom sosveta in vodjo organizacijske enote 
SURS-a, v področje katere sodi sosvet, pripravi predlog dnevnega reda, skrbi za 
organizacijo seje in pripravo gradiv za sejo sosveta ter pripravi zapisnik.   
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10. člen 
  
Predsednik sosveta ali člani sosveta lahko na seji sosveta predlagajo, da se na 
naslednjo sejo sosveta povabijo k obravnavi določene vsebine tudi osebe, ki sicer niso 
člani sosveta, če sosvet oceni, da lahko te osebe  prispevajo k razjasnitvi vsebin, ki jih 
obravnava sosvet.  
 

IV.   DELOVNE SKUPINE 

 
11. člen 

 
Znotraj sosveta se za razrešitev posebnih vsebin, ki so predmet dela sosveta, lahko 
oblikujejo delovne skupine. 
 
Predlog za ustanovitev delovne skupine poda sosvet predstojniku SURS-a. V predlogu 
morajo biti navedeni razlogi za ustanovitev delovne skupine, naloge in cilji, roki za 
uresničitev nalog, predlog za vodjo, predlog za namestnika vodje in predlog za tajnika 
delovne skupine, predlog za članstvo, predviden datum zaključka aktivnosti delovne 
skupine ter predviden način poročanja. 
 
Predstojnik SURS-a odloči o predlogu s sklepom.  
 

12. člen 
 
Kot člane se v delovno skupino imenuje strokovnjake s področja, ki je predmet dela 
delovne skupine. 
 
Vodja delovne skupine ali njegov namestnik poročata o delu delovne skupine 
predstojniku SURS-a in na seji sosveta, ki je njeno ustanovitev predlagal.  
 
Tajnik delovne skupine v sodelovanju z vodjo delovne skupine in vodjo organizacijske 
enote SURS-a, v področje katere sodi delovna skupina, pripravi predlog dnevnega 
reda, skrbi za organizacijo sej delovne skupine in pripravo gradiv ter vodi zapisnik. 
 

V.     NAČIN DELA IN SKLICEVANJE SEJ SOSVETA 

 
13. člen 

 
Seje sosveta sklicujeta predsednik sosveta in predstojnik SURS-a najmanj na leto in 
pol.  
 
Sklic seje sosveta lahko predlagajo tudi člani sosveta, in sicer v pisni obliki, vendar 
morajo razlog za sklic obrazložiti in pripraviti ustrezno gradivo ter ga poslati 
predsedniku in tajniku sosveta. 

 
14. člen 

 

Čas in kraj sklica seje ter predlog dnevnega reda določi predsednik sosveta v 
sodelovanju s predstavniki SURS-a, odgovornimi za področje, ki ga pokriva sosvet. 

 
Čas in kraj sklica seje ter predlog dnevnega reda sosveta, katerega pretežni del 
vsebine pokriva pooblaščeni izvajalec statističnih raziskovanj, določita vodja statistične 
enote pooblaščenega izvajalca in predsednik sosveta v sodelovanju s predstavnikom 
SURS-a, odgovornim za področje, ki ga pokriva sosvet. 



4/5 
 

 
15. člen 

 
Vabilo na sejo podpiše predstojnik SURS-a. Poslano je članom sosveta in na naslov 
glavne pisarne oz. uradni naslov institucije, ki je člana imenovala, najmanj 7 dni pred 
dnevom, ki je določen za sejo, praviloma po elektronski pošti. Vabilo vsebuje predlog 
dnevnega reda in povezave na gradiva, objavljena na spletni strani SURS-a. 
 
Izjemoma se lahko vabilo pošlje članom sosveta tudi v krajšem roku, prav tako se le 
izjemoma gradiva lahko predloži na sami seji. Krajši rok predsednik sosveta posebej 
utemelji na seji in utemeljitev se zapiše v zapisnik seje. 
 

16. člen 
 
Seja sosveta praviloma poteka, če je na njej navzoča vsaj polovica članov sosveta; pri 
tem se kot člani upoštevajo tudi namestniki iz 7. člena tega poslovnika. 
 
Če se član sosveta seje sosveta ne more udeležiti, o tem obvesti SURS najmanj 3 dni 
pred sejo. Praviloma ga nadomešča namestnik. 
 

17. člen 
 
Dnevni red seje predlaga v sprejetje predsednik sosveta. Dnevni red je sprejet, če z 
njim soglaša večina navzočih članov sosveta. 
 
Dnevni red vsebuje tudi pregled zapisnika prejšnje seje. Morebitne pripombe se 
zavedejo v zapisnik tekoče seje. 
 

18. člen 
 
Sosvet oblikuje mnenja, stališča in predloge h gradivu, ki ga obravnava na seji. 
 
 

19. člen 
 
O seji sosveta se vodi zapisnik. 
 
Zapisnik vsebuje: 

- zaporedno številko, kraj in datum seje;   
- ime predsedujočega seje; 
- ime zapisnikarja, 
- imena navzočih/odsotnih članov in nečlanov skupaj z imeni institucij, ki so 

jih imenovale; 
- dnevni red seje; 
- povzetek razprave ter priporočila, stališča in predloge, ki jih je sosvet sprejel 

k posameznim točkam dnevnega reda. 
 
20. člen 

 
Predsednik in člani sosveta, ki so bili prisotni na seji, prejmejo osnutek zapisnika v 
pripombe najkasneje v 21 dneh po seji sosveta.   
 
Rok za pripombe k osnutku zapisnika je 10 dni po njegovem prejemu. 
 
Usklajeni zapisnik velja kot končni zapisnik.  
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Predsednik sosveta podpiše usklajeni zapisnik, v primeru njegove odsotnosti pa tisti, ki 
je vodil sejo sosveta. 
 
Najkasneje 45 dni po seji sosveta SURS na svoji spletni strani objavi zapisnik seje in o 
tem obvesti vse člane sosveta. 
 

 
21. člen 

 
Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po podpisu predstojnika SURS-a. 
 
 
 
                  Mag. Irena Križman  
                        generalna direktorica  
 
 
Zadeva: 007-8/2011/1 
Ljubljana, 21.1. 2011 
 

 


