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Na podlagi Zakona o višjem strokovnem izobraževanju  (U. l. RS 86/2004) in Sklepa o
ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Šolski center Ptuj  (Št. 622-02/2001-53, z

dne 12. 10. 2004) je strateški svet na seji dne 26. 02. 2010 sprejel 

Poslovnik strateškega sveta Višje strokovne šole ŠC Ptuj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem poslovnikom se določa delovanje strateškega sveta.

2. člen

Strateški svet je strokovni organ višje strokovne šole (VSŠ), ki ga imenuje svet zavoda za dobo
šest let. Sestavljajo ga:

- trije predavatelji šole,
- dva predstavnika pristojne zbornice oziroma delodajalcev ali ministrstev,
- dva predstavnika študentov,
- en predstavnik diplomantov.

3. člen

Predstavnike predavateljev svet zavoda imenuje izmed kandidatov, ki jih predlaga predavateljski
zbor. Če član strateškega sveta prekine delovno razmerje, se prekine tudi članstvo v strateškem
svetu. Če član strateškega sveta iz kakršnih koli razlogov ne želi ali ne more opravljati funkcije,
lahko da pisno odpoved. Predavateljski zbor v najkrajšem možnem času predlaga svetu zavoda v
potrditev novega kandidata. 

Člani predavateljskega zbora izmed sebe predlagajo kandidate za članstvo v strateškem svetu.
Svetu zavoda v potrditev posredujejo tri kandidate, ki so dobili največje število glasov. Kandidati
morajo h kandidaturi podati soglasje. 

4. člen

Predstavnike študentov svet zavoda imenuje izmed kandidatov, ki jih predlagajo študenti izmed
sebe ali  pa  jih  predlaga  študentski  svet.  Če članu  strateškega sveta  preneha  status  študenta,
študenti predlagajo novega kandidata. Če član strateškega sveta iz kakršnih koli razlogov ne želi
ali ne more opravljati funkcije, lahko da pisno odpoved. Študenti v najkrajšem možnem času
predlagajo svetu zavoda v potrditev novega kandidata. 

Študenti izmed sebe predlagajo dva kandidata za članstvo v strateškem svetu. Svetu zavoda v
potrditev posredujejo dva kandidata, ki sta dobila največje število glasov. Kandidata morata h
kandidaturi podati soglasje. 

Diplomanti  izmed  sebe  predlagajo  kandidate  za  članstvo  v  strateškem  svetu.  V  kolikor  ni
podanih predlogov postane diplomant član strateškega sveta na povabilo. 
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5. člen

Na  povabilo  postanejo  člani  strateškega  sveta  tudi  predstavniki  delodajalcev,  lahko  pa  jih
pristojna zbornica predlaga. 

6. člen

Strateški  svet  vodi  predsednik,  ki  ga člani  strateškega sveta  izvolijo  izmed sebe.  Predsednik
strateškega sveta je po svojem položaju član sveta zavoda.

7. člen

Pristojnosti strateškega sveta:

- sprejme dolgoročni razvojni program šole,

- predlaga nadstandardne programe,

- predlaga letni delovni načrt šole,

- predlaga finančni načrt šole,

- spremlja zagotavljanje kakovosti višješolskega študija, 

- obravnava  poročila  o  študijski  problematiki  oziroma  zadeve,  ki  mu  jih  predložijo
predavateljski  zbor,  študijska  komisija,  komisija  za  spremljanje  in  zagotavljanje
kakovosti, šolska inšpekcija, reprezentativni sindikat zaposlenih in študenti, 

- opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom. 

8. člen

Strateški  svet  sprejme  dolgoročni  razvojni  program  šole  v  soglasju  s  svetom  zavoda.  Pri
sprejemanju  letnega  delovnega načrta  šole  svet  zavoda ne more uveljaviti  odločitev,  ki  so v
nasprotju s predlogom strateškega sveta. Ob neskladju ocen finančnih možnosti oziroma posledic
predloga  letnega  delovnega  načrta  je  potrebno  uskladiti  stališča  obeh  organov.   O  letnem
delovnem načrtu dokončno odloči svet zavoda. 

9. Člen

Strateški svet sodeluje z vsemi organi  višje strokovne šole. 

II. SEJE STRATEŠKEGA SVETA

10. člen

Seje strateškega sveta sklicuje in vodi predsednik strateškega sveta, v njegovi odsotnosti pa eden
od članov na podlagi  pisnega pooblastila  predsednika.  Na sejo strateškega sveta  povabi  tudi
ravnatelja. 



Strateški  svet  ima  praviloma  dve  redni  seji  v  študijskem  letu.  Seje  so  lahko  kontaktne,
korespondenčne ali spletne. Seja je sklepčna, če je prisotnih najmanj pet članov.  

Na spletnih in korespondenčnih sejah predsednik določi rok, v katerem se mora član komisije
odzvati, da je sodelujoči na seji. 

Predsednik strateškega sveta lahko za posamezne naloge pooblasti člana ali ravnatelja. 

11. člen

Seje strateškega sveta so lahko tudi izredne. Predsednik je dolžan organizirati izredno sejo, kadar
gre  za  neodložljiv  problem,  ali  za  problem,  ki  bi  študenta  pomembno oviral  pri  študiju.  To
presoja predsednik in pri tem sledi načelom šole.

12. člen

Predsednik  strateškega sveta  določi  zapisnikarja.  Po  končani  seji  zapisnikar  napiše  zapisnik.
Zapisnik podpiše predsednik strateškega sveta in ga posredujem članom. 

13. člen

Predsednik strateškega sveta vsako leto odda pisno poročilo o delu.

14. člen

Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo na enak način kot poslovnik.

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (uveljavitev pravilnika)

15. člen

Poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na seji strateškega sveta.

Predsednica strateškega sveta:

Ljudmila Liponik, prof.

Ravnatelj Višje strokovne šole ŠC Ptuj:

Robert Harb, univ. dipl. inž. str.


