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OBČINAM ČLANICAM SOS 

 

 

Zadeva: Evidentiranje člana in nadomestnega člana v Statistični sosvet za 

regionalne statistike pri Statističnem uradu Republike Slovenije  

 

 

Spoštovani, 

 

Skupnost občin Slovenije bo imenovala člana/članico in nadomestnega člana/članico v 

Statistični sosvet pri Statističnem uradu Republike Slovenije.  

 

Statistični sosvet za regionalne statistike 

Poleg Statističnega sveta RS delujejo pri Statističnem uradu RS tudi statistični sosveti − 

posvetovalne skupine za posamezna, vsebinsko ožja področja državne statistike. Delovanje 

statističnih sosvetov pomembno vpliva na razvoj slovenske državne statistike na strokovni 

ravni. Trenutno deluje pri SURS 21 statističnih sosvetov, ustanavljajo pa novi sosvet za 

regionalne statistike.  

 

Vsebinsko področje sosveta je obravnava tem, vprašanj in problematike s področja regionalnih 

statistik, ki služijo za podporo regionalnemu razvoju, pri strokovnem načrtovanju in merjenju 

učinkov regionalne politike ter za socialno ekonomske analize na lokalni, regionalni ravni in 

na ravni Evropske unije. Glede na vsebinsko področje, ki ga ta sosvet pokriva, statistični urad 

prosi za imenovanje predstavnikov Skupnosti občin Slovenije, in sicer člana in nadomestnega 

člana.  

 

Evidentiranje 

Predstavnico/predstavnika z vaše občine predlagate tako, da izpolnite priloženi OBRAZEC za 

evidentiranje, in sicer z naslednjimi podatki: 

• ime in priimek, naziv kandidata, 

• stopnjo izobrazbe, poklic, naziv organizacije, kjer je kandidat zaposlen in delo, ki ga 

opravlja, 

• kratko utemeljitev - usposobljenost 

• telefonsko številko in elektronski naslov. 



 

Za člana bo izmed predlaganih kandidatk/kandidatov imenovan tisti, ki bo prejel najvišje 

število glasov s strani predsedstva SOS/Glavnega odbora SOS, drugi po najvišjem številu 

glasov pa bo imenovan za nadomestnega člana.  

 

Izglasovani član/članica in nadomestni član/članica bo dolžan redno poročati glavnemu 

odboru, predsedstvu oz. sekretariatu SOS o aktivnostih, sejah in delu v delovni skupini.  

 

Kratko poročilo o vsakem sestanku mora biti na sekretariat posredovano najkasneje v 

treh dneh po sestanku, da bo sekretariat o delu obveščal vse občine članice.  

 

Evidentiranje je odprto vključno do ponedeljka 27. 9. 2022 do konca delovnega dne. Prepoznih 

vlog ne bomo upoštevali. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska 

cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na info@skupnostobcin.si. 

 

 

S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, l. r.   

generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije 
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