
Na podlagi 19. člena Zakona o visokem šolstvu (Zvis UPB 2, Uradni list RS, št. 100/04) in 

skladno z določili Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za 

hotelirstvo in turizem Bled« (Uradni list RS, št. 33/2010) ter na podlagi 5. člena Statuta Visoke 

šole za hotelirstvo in turizem Bled, je upravni odbor visokošolskega zavoda »Visoka šola za 

hotelirstvo in turizem Bled« po predhodnem soglasju študentskega sveta in senata šole, na 

svoji 10. dopisni seji dne 06.01.2017 sprejel  

 

 

 

Spremembe Statuta Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled 

 

 

 

Spremenijo se 2., 10., 71., 72. in 74. člen Statuta Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled, 

tako da se sedaj glasijo: 

 

2.člen 

Ime visokošolskega zavoda je: VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED. 

Skrajšano ime zavoda je: VŠHTB. 

Sedež visokošolskega zavoda je na Bledu. 

Poslovni naslov: Prešernova cesta 32, 4260 Bled, Slovenija. 

Zavod lahko spremeni ime, sedež in poslovni naslov le ob soglasju ustanovitelja.  

Visokošolski zavod v mednarodnem poslovanju uporablja naslednje ime:  

COLLEGE OF HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT BLED. 

Skrajšano ime v angleščini je: CHTMB. 

 

10. člen 

Šola ima v sklopu izobraževalnega procesa organizirane katedre. Katedra je znanstveno 

izobraževalna enota, ki z namenom usklajevanja njihovega znanstveno izobraževalnega dela 

povezuje visokošolske učitelje, znanstvene delavce in visokošolske sodelavce  enega ali več 

sorodnih znanstvenih disciplin in strokovnih področij, ki sodijo v predmetnik šole.  

 

Katedra združuje enega ali več vsebinsko in smiselno združljivih predmetov študijskih 

programov visokošolskega zavoda. Člani katedre so visokošolski učitelji, ki so nosilci 

posameznega učnega predmeta, visokošolski delavci in znanstveni delavci. Našteti člani 

katedre so lahko člani več kateder, vendar imajo volilno pravico le v eni katedri, v kateri lahko 

tudi kandidirajo v primeru volitev v senat VŠHTB. Število kandidatov za člane senata iz 

posamezne katedre določi s sklepom aktualni senat. 

 

Vsak študijski predmet sodi v eno katedro. Dekan na predlog članov katedre določi, kateri 

predmeti, ki se predavajo na VŠHTB, vsebinsko sodijo v posamezne katedre. 

Katedra se ustanavlja, ukinja, deli ali združuje v skladu z zahtevami in potrebami 

raziskovalnega in izobraževalnega dela ter v skladu z razvojnimi usmeritvami VŠHTB s 

sklepom senata VŠHTB na predlog dekana. 

 

Temeljni katedri šole sta: 

 Katedra za hotelirstvo in turizem, 

 Katedra za poslovne in družbene vede. 



Morebitne druge katedre in njihovo sestavo določi s sklepom senat. 

 

71. člen 

Šola izvaja visokošolska študijska programa »HOTELIRSTVO IN TURIZEM« in 

»ZDRAVSTVENI TURIZEM« 

 

72. člen 

Kdor uspešno konča visokošolski študijski program »ZDRAVSTVENI TURIZEM«, pridobi 

strokovni naslov »diplomirani organizator poslovanja v zdravstvenem turizmu« oz. drug naslov, 

skladno z zakonom. 

 

74. člen 

Na diplomi so navedeni naslednji podatki: ime in sedež šole, ime študijskega programa, 

stopnja izobrazbe, strokovni naslov, zaporedna številka diplome, datum diplomiranja, datum 

izdaje diplome, pečat šole ter podpisa dekana. 

 

Sestavni del diplome je »priloga k diplomi«.  

Priloga k diplomi se izda v slovenščini in v enem od uradnih jezikov Evropske unije, na obrazcu, 

ki ga predpiše minister, pristojen za visoko šolstvo. 

 


