
Na podlagi 10. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju ( Uradni list RS, št. 58/2004) in 25. 
člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda«Šolski center Srečka Kosovela 
Sežana« Strateški svet Višje strokovne šole sprejema: 

 
 

Poslovnik Strateškega sveta 
 

  
1.    člen 

(Splošne določbe) 
 
S tem poslovnikom se ureja delo strateškega sveta Višje strokovne šole, enote Šolskega centra 
Srečka Kosovela Sežana (v nadaljevanju svet), zlasti pa konstituiranje, pravice in dolžnosti članov 
sveta, naloge, sklicevanje, vodenje ter potek sej, sprejemanje odločitev, pisanje zapisnikov in 
pismenih odpravkov odločitev sveta ter drugo. 
 
O vprašanjih, ki niso urejena s tem poslovnikom, njihova razrešitev pa je nujna za normalno delo 
sveta, člani odločijo na seji sveta. 
  

2.    člen 
(Imenovanje članov, mandat in sestava Strateškega sveta) 

Na podlagi 10. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju ( Uradni list RS, št. 58/2004) svet 
šole ali upravni odbor gospodarske družbe imenuje člane strateškega sveta za dobo šestih let. 
Sestavljajo ga: 

– trije predavatelji šole, 
– dva predstavnika pristojne zbornice ali ministrstev oziroma delodajalcev, 
– dva predstavnika študentov (mandat dve leti zaradi statusa), 
– en predstavnik diplomantov ali diplomantk (v nadaljnjem besedilu: diplomanti). 

 
Svet se konstituira, če je na prvi seji prisotnih več kot polovica vseh izvoljenih oziroma imenovanih 
članov sveta. 
 
Strateški svet vodi predsednik, ki ga člani sveta na prvi seji izvolijo izmed članov sveta. Predsednika 
lahko svet razreši na pobudo kateregakoli člana sveta, če se z razrešitvijo strinja več kot polovica 
izvoljenih članov. 
 
Član strateškega sveta lahko, če ne želi ali ne more več odgovorno opravljati s članstvom povezanih 
nalog, na svet zavoda naslovi pisno odpoved. 
 
Članu sveta preneha mandat tudi brez njegove pisne odpovedi, če je pravnomočno obsojen, če s 
svojim vedenjem ali drugače dokazano škoduje ugledu Višje strokovne šole ali če brez utemeljenega 
razloga ne sodeluje na nobeni seji, sklicani v dveh zaporednih študijskih letih. 
 
Članstvo članov v strateškem svetu, ki je določeno z njihovim statusom (predavatelji, študenti), 
preneha pred potekom šestletnega mandata v primeru prenehanja statusa, s katerim so pridobili 
pravico izvolitve in imenovanja v strateški svet. 
 
V primeru prenehanja članstva pred potekom rednega mandata mora svet zavoda zagotoviti 
imenovanje nadomestnega člana. Nadomestnim članom poteče mandat ob koncu mandata redno 
imenovanih članov. 
 
Člani strateškega sveta so lahko ponovno imenovani, razen v primerih iz odstavka (5) tega člena. 



3.     člen 
(naloge) 

Strateški svet na podlagi 10. člena Zakona o višjem strokovnem izobraževanju ( Uradni list RS, št. 
58/2004) in 25. člena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno- izobraževalnega zavoda«Šolski center 
Srečka Kosovela Sežana«: 

- 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 ali študenti,  

- svetu zavoda predlaga sprejem dolgoročnega razvojnega programa šole, 

- opravlja druge naloge v skladu z ustanovitvenim aktom in zakonom. 
 

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 treba uskladiti stališča obeh organov. O letnem delovnem načrtu dokončno 
odloči svet zavoda.  
 
Strateški svet sodeluje z vsemi organi šole. 
 
Po Poslovniku višje strokovne šole obravnava tudi Poročilo o realizaciji letnega delovnega načrta. 

4.    člen  
(Seje) 

Svet opravlja svoje delo na rednih sejah, ki so v prostorih Višje strokovne šole. Seja lahko poteka tudi 
korespondenčno: preko pošte, elektronske pošte ali telefonsko. 
 
Seje sklicuje predsednik sveta - v njegovi odsotnosti pa eden od članov, na podlagi pisnega 
pooblastila predsednika - po potrebi; na pobudo ravnatelja, sveta zavoda ali članov sveta, najmanj 
dvakrat letno. Prva seja se skliče pred predlogom letnega delovnega načrta, ki ga kot osnutek pripravi 
po Poslovniku višje strokovne šole ravnateljica, v sodelovanju s predavateljskim zborom. Druga seja 
se skliče po pridobitvi pisnega poročila o finančnem poslovanju, ki je podlaga za predlog finančnega 
načrta šole, ki ga poda strateški svet. Vabilo na sejo pošlje predsednik sveta vsem članom po pošti ali 
po elektronski pošti, najmanj tri delovne dni pred sklicem, vabljeni potrdijo prejem vabila. 
Korespondenčno sejo se lahko izvede brez predhodnega vabila. 
 
Sklepčnost sveta na seji je zagotovljena, če je na seji prisotnih najmanj polovica imenovanih članov. V 
primeru nesklepčnosti predsednik ponovno skliče sejo najkasneje v roku desetih dni, kjer pa za 
sklepčnost ni potrebna prisotnost polovice članov. V primeru korespondenčne seje velja enako, kot 
za redne seje, ponovni sklic pa je naslednji dan ob isti ali ob drugi, dogovorjeni, uri. 
 
Na sejah se vodi zapisnik, ki ga zapiše zapisnikar. Zapisnikar je lahko eden izmed članov sveta. 
Zapisnikar posreduje zapisnik predsedniku sveta, ki ga lahko v dogovoru z zapisnikarjem dopolni. 
Predsednik in zapisnikar podpišeta zapisnik in predsednik ga posreduje vsem članom sveta ter 
predsedniku sveta zavoda in ravnatelju Višje strokovne šole, najkasneje v sedmih dneh po seji sveta. 
V primeru korespondenčen seje zapiše zapisnik predsednik sveta in ga posreduje vsem članom sveta 
v potrditev. Člani sveta morajo potrditev zapisnika korespondenčne seje poslati pisno, lahko po 
elektronski pošti, še isti dan, ko je bila izpeljana korespondenčna seja. Po prejemu potrdil večine 



prisotnih članov predsednik pošlje zapisnik in/ali odgovore še ostalim upravičenim naslovnikom, 
najkasneje v treh dneh po seji sveta. 
 
Člani sveta na sejah glasujejo o predlaganih sklepih. Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih 
članov. V primeru neodločenega glasovanja glas predsednika vpliva odločilno. 
 
Odgovore na naloge, ki jih svetu naložijo drugi pristojni organi in inštitucije, pripravi predsednik sveta 
na osnovi zapisnika in jih naslovi na upravičene naslove z vsebino, ki se tiče naložene mu naloge. 
 
Na predlog predsednika sveta ali v drugih, z zakoni in podzakonskimi akti in drugimi pravilniki 
določenih primerih, so seje ali posamezne točke tajne, če se obravnavajo zadeve, ki so take po 
zakonu o varstvu osebnih podatkov, ali če bi širjenje določene informacije škodovalo ugledu zavoda. 
 
Na seje sveta so vabljeni tudi: direktor/ica zavoda, ravnatelj/ica Višje strokovne šole in /ali drugi 
strokovni sodelavci Višje strokovne šole ali drugi, če je to zaradi obravnavane teme smiselno in 
potrebno. 
  

5.    člen 
(Poročanje o delu strateškega sveta) 

 
Predsednik strateškega sveta vsako študijsko leto ob koncu leta predsedniku sveta zavoda odda pisno 
poročilo o delu strateškega sveta. Na sejah sveta zavoda, predsednik strateškega sveta poroča o 
obravnavanih zadevah. 
  

6.    člen 
(Spremembe poslovnika) 

 
Spremembe in dopolnitve tega poslovnika se sprejemajo na redni seji strateškega sveta, če je 
prisotnih najmanj polovica izvoljenih članov sveta. 
  

7.    člen 
(Veljavnost poslovnika) 

Ta poslovnik začne veljati naslednji dan po sprejemu na seji strateškega sveta. 
  
  
  
 Sežana, 10.11.2011 

  
Predsednica strateškega sveta  

Višje strokovne šole Šolskega centra 
Srečka Kosovela Sežana  

Maja Prešeren 
  
 


