
Na podlagi določil statuta Visoke šole za politične vede v Ljubljani je Svet Centra za 
raziskovanje javnega mnenja na sovji seji 11. marca 1967 sprejel

PRAVILA

CENTRA ZA RAZISKOVANJE JAVNEGA MNENJA

I. Osnovne določbe

1. člen

Center  za  raziskovanje  javnega  mnenja  (v  nadaljnjem  besedilu  Center)  je  empirično 
raziskovalna  ustanova,  ki  preučuje  javno  mnenje,  politične  odnose  in  delovanje  sredstev 
množičnega  obveščanja  tako,  da  izvaja  sistematične  in  občasne  raziskave  o  aktualnih  in 
temeljnih problemih ter zbira druge podatke in informacije s teh področij, poročila o svojem 
delu  pa  posreduje  naročnikom  –  organom  družbenopolitičnih  skupnosti  v  republiki  in 
občinah, družbenopolitičnim in delovnim organizacijam, sredstvom množičnega obveščanja, 
ustreznim  znanstveno-raziskovalnim  ustanovam  in  drugim  interesentom  (v  nadaljnjem 
besedilu interesentom).

Center ima svoj sedež v Ljubljani. Žig Centra ima napis Visoka šola za politične vede, Center 
za raziskovanje javnega mnenja, Ljubljana. Center ima svoj znak, ki ga uporablja v stiku z 
javnostjo.

2. člen

Poglavitne naloge Centra so:

1. Sistematično preučevanje javnega mnenja v SRS o temeljnih političnih in družbenih 
problemih Slovenije in Jugoslavije (letna mnenjska sondaža);

2. Preučevanje  oblikovanja  in  izražanja  javnega  mnenja  na  posameznih  področjih 
družbenega življenja v SR Sloveniji ter ob posameznih aktualnih družbenih, političnih 
in drugih vprašanjih;

3. Sistematično  preučevanje  volilnega  procesa,  obnašanja  volivcev  ob  volitvah  in 
njihovega  odnosa  do  volitev  ter  sestave  samoupravnih  teles  družbenopolitičnih 
skupnosti, delovnih organizacij in forumov družbenopolitičnih organizacij;

4. Preučevanje institucionalnih vplivov na formiranje javnega mnenja;
5. Preučevanje  teoretičnih  in  metodoloških  problemov  v  zvezi  z  raziskovalnimi 

nalogami, sodelovanje pri oblikovanju in izvedbi ustreznih študijskih programov na 



Visoki  šoli  za  politične  vede  ter  skrb  za  organizacijo  in  potek  magistrskega  in 
doktorskega študija s področja delovnih nalog Centra;

6. Zbiranje empiričnih podatkov za potrebe drugih delovnih enot Visoke šole za politične 
vede ter neposredno programsko sodelovanje z njimi in Institutom za sociologijo in 
filozofijo;

7. Sodelovanje z ustreznimi ustanovami v Jugoslaviji pri izvajanju skupnih raziskovalnih 
programov ter kontaktiranje z ustreznimi institucijami in organizacijami v tujini itd.; 

8. Objavljanje poročil, analiz in rezultatov raziskav v sredstvih množičnega obveščanja 
ter v lastnih publikacijah, ki so na voljo javnosti.

3. člen

S  strokovnim  ter  znanstveno-kritičnim  obravnavanjem  aktualnih  družbenih  in  političnih 
mnenjskih tokov se Center s pomočjo mnenjske in drugih oblik empirične raziskave vključuje 
v družbenopolitično delovanje. 

Ob sprejemanju programov raziskovalnih nalog Center  neposredno sodeluje  z  družbenimi 
interesenti,  sprejema od njih  raziskovalno pobudo,  predstavniki  družbenih interesentov pa 
sodelujejo pri upravljanju Centra. 

II. Ustanovitelj, družbeni interesenti in naročniki

4. člen

Ustanovitelj Centra je Visoka šola za politične vede (v nadaljnjem tekstu Visoka šola). Center 
je  samoupravna  delovna  enota  Visoke  šole  z  lastnim delovnim in  finančnim programom. 
Svojo dejavnost razvija na podlagi statuta Visoke šole in pravil Centra.

5. člen

Visoka šola ima kot ustanovitelj Centra tele pravice oziroma dolžnosti:

1. potrjuje pravila Centra
2. potrjuje finančni načrt in zaključni račun Centra
3. na  predlog  Sveta  ali  predstojnika  Centra  ali  iz  lastnega  nagiba  razpravlja  o  delu 

Centra, o njegovi programski usmeritvi in organizaciji, o družbenopolitičnih učinkih 
rezultatov  raziskav,  o  oblikah  in  vsebini  sodelovanja  med Centrom in  družbenimi 
interesenti ter daje predloge in pobude za strokovno in družbeno uveljavljanje Centra.

6. člen
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Družbeni  interesenti  so  organi  družbenopolitičnih  skupnosti  ter  družbenopolitičnih  in 
delovnih  organizacij,  katerih  družbene  naloge  se  neposredno  povezujejo  z  raziskovalnimi 
nalogami Centra.

7. člen

V svetu Centra so neposredno zastopani naslednji družbeni interesenti:

1. Skupščina Socialistične republike Slovenije 
2. Izvršni svet Skupščine SR Slovenije
3. Centralni komite Zveze komunistov Slovenije
4. Glavni odbor Socialistične zveze delovnega ljudstva Slovenije
5. Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije
6. Radiotelevizija Ljubljana
7. ČZP Delo, Ljubljana
8. Institut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani
9. Gospodarska zbornica SRS

8. člen

Funkcije družbenih interesentov iz prejšnjega člena so predvsem naslednje:

1. da imenujejo člana v svet Centra;
2. da predlagajo Centru v raziskavo vse tiste aktualne in temeljne probleme in aspekte 

problemov iz družbenega življenja in lastnega delovanja, ki jih vključuje raziskovalni 
program Centra in o katerih sodijo, da je njihova raziskava smotrna;

3. da na predlog sveta ali predstojnika Centra ali pa iz lastne pobude razpravljajo o delu 
Centra, o njegovi programski usmeritvi in o oblikah sodelovanja, dajejo predloge in 
pobude za družbeno uveljavljanje raziskav Centra  ter  tak pripomorejo k razvijanju 
razmer, v katerih lahko raziskave Centra potekajo objektivno in družbeno učinkovito;.

9. člen

Pravice in dolžnosti, še posebej raziskovalne in materialne obveznosti Centra in družbenih 
interesentov, se podrobneje določijo s pogodbo, ki se lahko sklene skupno ali pa posamezno.

10. člen
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Naročniki  so  lahko  tudi  drugi  interesenti.  Odnos  med  Centrom  in  naročnikom  določa 
pogodba. Pogodba natančno določa vsebinski, organizacijski in časovni okvir raziskave in 
druge obojestranske obveze naročnika in Centra. 

III. Organi upravljanja Centra

11. člen

Organi upravljanja Centra so:

1. Svet Centra za raziskovanje javnega mnenja;
2. Zbor delovne skupnosti Centra za raziskovanje javnega mnenja; 
3. Predstojnik Centra za raziskovanje javnega mnenja

12. člen

Svet Centra za raziskovanje javnega mnenja sestavljajo:

1. 5 članov, ki jih izvolijo redni sodelavci Centra iz svojih vrst;
2. po en predstavnik družbenih interesentov, navedenih v čl. 7;
3. predstojnik Centra po položaju.

Mandat članov sveta traja dve leti,  lahko pa so ponovno imenovani. Seje sveta Centra za 
raziskovanje javnega mnenja sklicuje in vodi predsednik sveta, ki ga voli svet iz svoje srede 
za dve leti. Predsednika v odsotnosti nadomešča namestnik predsednika. 

13. člen

Svet Centra za raziskovanje javnega mnenja zlasti:

1. sprejme  in  spreminja  pravila  Centra  ter  jih  daje  v  potrditev  Svetu  visoke  šole  za 
politične vede;

2. obravnava  in  sprejema  dolgoročni  program  in  letne  raziskovalne  programe  ter 
razpravlja o družbeni smotrnosti raziskovanja posameznih problemov;

3. obravnava pravilnik o delitvi in nagrajevanju ter poslovnik Centra;
4. obravnava finančni načrt in zaključni račun Centra;
5. voli in razrešuje predstojnika Centra;
6. razpisuje delovna mesta sodelavcev Centra v rednem delovnem razmerju;
7. opravlja druge zadeve v zvezi z nalogami in cilji Centra.

14. člen

Zbor delovne skupnosti Centra za raziskovanje javnega mnenja tvorijo vsi redni sodelavci 
Centra.  Zbor  delovne  skupnosti  obravnava  in  predlaga  pravila  Centra,  sprejema  finančni 
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načrt, zaključni račun, pravilnik o delitvi in nagrajevanju ter poslovnik centra; razpravlja in 
odloča o drugih zadevah v zvezi  z delom in odnosi v Centru.  Člani delovne skupnosti  – 
strokovni sodelavci Centra (strokovni kolegij) – pa posebej obravnavajo dolgoročni in letni 
raziskovalni program Centra, razpravljajo o strokovnih pogojih za izvajanje raziskav ter o 
ukrepih, ki naj zagotove sistematičen in nemoten potek temeljnih raziskovalnih nalog in v 
zvezi s tem predlagajo svetu Centra in predstojnik potrebne ukrepe. 

15. člen

Predstojnik Centra za raziskovanje javnega mnenja vodi delo Centra, ga zastopa ter skrbi za 
izpolnjevanje njegovih raziskovalnih nalog. 

Predstojnik Centra zlasti:
- organizira delo s sodelavci Centra,
- določa nosilce raziskav in raziskovalne skupne;
- skrbi za stike z naročniki in za publiciranje rezultatov raziskav Centra;
- skrbi za izvajanje določil poslovnika Centra;
- odloča o vseh drugih zadevah, za katere ga pooblasti svet Centra ali Zbor delovne 

skupnosti. 

Predstojnik Centra odgovarja za uresničevanje sklepov sveta Centra; glede sprejemanja vseh 
odločitev  strokovne  narave  pa  se  predstojnik  posvetuje  s  strokovnimi  sodelavci  Centra 
(strokovni kolegij). 

16. člen

Predstojnika voli in razrešuje svet Centra med sodelavci Centra za štiri leta. Ista oseba je po 
preteku mandatne dobe lahko ponovno izvoljena za predstojnika. 

IV. Organizacija Centra za raziskovanje javnega mnenja

17. člen

Center sestavljajo raziskovalne skupine in sekretariat. Raziskovalne skupine se oblikujejo na 
sedežu Centra, lahko pa tudi v večjih središčih Slovenije. 

Organizacija Centra je podrobneje določena s poslovnikom. 

18. člen

Raziskovalno delo Centra poteka v raziskovalnih skupinah. Raziskovalna skupina je temeljna 
oblika  sodelovanja  raziskovalcev  oziroma  strokovnih  sodelavcev  in  asistentov  ter  drugih 
rednih in občasnih sodelavcev Centra pri izpeljavi konkretne raziskovalne naloge. 
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Glede na naravo raziskovalnih nalog je Center organiziran v stalne ali občasne raziskovalne 
skupine.

Vodja raziskovalne skupine je vsakokraten nosilec raziskovalne naloge.

Raziskovalna  skupina  opravlja  svoje  naloge  skupinsko  in  individualno,  za  svoje  delo  pa 
strokovno in materialno odgovarja v okviru raziskovalnega programa.

19. člen

Sekretariat Centra opravlja vsa strokovna in tehnično-administrativna dela Centra. 

V. Sodelavci Centra za raziskovanje javnega mnenja

20. člen

Center ima redne in občasne sodelavce.

21. člen

Redni sodelavci Centra so:

1. raziskovalci,  strokovni  sodelavci  in  asistenti,  ki  so na  podlagi  razpisa izvoljeni  na 
delovna mesta v Centru;

2. učitelji  in  asistenti  Visoke  šole  in  drugi  strokovnjaki,  ki  so na podlagi  pogodbe o 
sodelovanju s Centrom vključeni v delo Centra;

3. administrativno-tehnični  delavci  in  pomožni  delavci,  ki  so  v  rednem  delovnem 
razmerju s Centrom. 

22. člen

Za delavce pod točko 1. prejšnjega člena veljajo smiselno vsa določila o volitvah učiteljev in 
asistentov, ki jih vsebuje statut Visoke šole oziroma ustrezni zakonski predpisi; na podlagi 
poročila kvalificiranih poročevalcev opravi izvolitev svet Centra. 

S sodelavci pod točko 2. prejšnjega člena sklene pogodbo predstojnik Centra.

Z administrativno-tehničnimi in pomožnimi sodelavci Centra (točka 3) sklene na podlagi izida 
javnega razglasa delovno pogodbo predstojnik Centra.

23. člen

Občasni sodelavci Centra so vsi ostali delavci, ki le občasno sodelujejo pri izpeljavi programa 
Centra.
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VI. Materialno poslovanje

24. člen

Dohodki Centra so:
1. sredstva iz proračuna SRS za izvajanje temeljne dejavnosti Centra;
2. plačila iz pogodb za raziskovalne naloge;
3. sredstva iz pogodb s skladi za financiranje znanstveno-raziskovalnega dela;
4. naročnina za publikacije, plačila za storitve in drugi lastni dohodki.

25. člen

Finančno poslovanje Centra poteka na podlagi finančnega načrta dohodkov in izdatkov ter 
pravilnika o delitvi dohodka in o nagrajevanju sodelavcev Centra.

Finančno poslovanje vodi Center prek računovodstva in tekočega računa Visoke šoke, kjer 
ima svoj poseben konto. 

VII. Sklepne določbe

25. člen

Ta pravila začno veljati, ko jih sprejme Svet Centra za raziskovanje javnega mnenja, potrdi pa 
Svet Visoke šole za politične vede v Ljubljani.  

Ta "Pravila" je sprejel Svet Centra na svoji 1 seji 11/3-1967. 

Namestnik predsednika sveta
        pred. B. Markič, l. r. 
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