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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 1. dopisni seji dne 28. 09. 2020 sprejel 

 

 

 

Spremembe statuta Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled 

 

 

3. odstavek 10. člena statuta Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled se spremeni tako, da 

se glasi: 

 

10. člen 

Temeljne katedre šole so: 

• Katedra za ekonomijo in poslovodenje  

• Katedra za tuje jezike  

• Katedra za turizem  

• Katedra za hotelirstvo 

• Katedra za management 

• Katedra za zdravstvene vede 

• Katedra za trženje 

Morebitne druge katedre in njihovo sestavo določi s sklepom senat. 

 

 

 

26. člen statuta Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled se spremeni tako, da se glasi: 

 

26. člen 

Delovna telesa senata so komisije: 

- za študijske zadeve, 

- za znanstveno-raziskovalno in razvojno dejavnost ter mednarodno sodelovanje, 

- za habilitacije, 

- za kakovost, 

- za priznavanje in vrednotenje izobraževanja, 

- za založniško dejavnost. 

Senat lahko imenuje tudi druge komisije, potrebne za nemoteno izobraževalno, znanstveno in 

raziskovalno delo šole. 

 



6. odstavek 44. člena statuta Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled se, zaradi neskladnosti 

in podvajanja z drugim odstavkom istega člena, izbriše.  

 

44. člen 

Kandidate za dekana lahko v enaindvajsetih 21. (enaindvajsetih) dneh od dneva objave sklepa 

o začetku postopka za imenovanje dekana evidentirajo katedre in študentski svet. Evidenčne 

kandidature (v zaprti kuverti) sprejema tajništvo šole.  

 

Kandidat lahko prijavo h kandidaturi za dekana v 21. (enaindvajsetih) dneh od dneva objave 

sklepa o začetku postopka za izvolitev dekana vloži tudi sam, neposredno v tajništvo šole. K 

prijavi mora priložiti program, ki bo podlaga njegovega delovanja po izvolitvi, in sicer v 

natisnjeni in elektronski obliki. Program mora vsebovati terminsko opredeljen operativni načrt 

dela z navedbo ciljev na področju izobraževalne in znanstveno-raziskovalne dejavnosti šole  

in sredstev za njihovo izvedbo. Če se prijava h kandidaturi dostavi osebno, jo je treba predati 

v tajništvo šole najkasneje do 16. (šestnajste) ure zadnjega dne razpisanega roka. Prijavnico 

se žigosa z datumom in uro prevzema, vpiše v knjigo prispelih pošiljk in fotokopijo žigosane 

prijavnice vrne kandidatu kot dokazilo o oddaji kandidature.  

 

Prispele evidenčne in neposredne prijave h kandidaturi pregleda volilna komisija, ki ugotovi, 

ali so vložene pravočasno, ali kandidati lahko kandidirajo (preverjanje pravilnosti kandidature) 

in ali so popolne. Nepravočasne in nepravilne prijave komisija s sklepom zavrže. Zoper ta 

sklep ni pritožbe.  

 

Nepopolne prijave pošlje volilna komisija vlagateljem v dopolnitev in jim zanje določi rok, ki ne 

sme biti daljši od 7. (sedmih) delovnih dni.  

 

Najkasneje v 14. (štirinajstih) delovnih dneh po preteku roka iz prvega in drugega odstavka 

tega člena volilna komisija na enak način, kot je bil objavljen sklep o začetku postopka za 

imenovanje dekana, objavi seznam pravočasnih, pravilnih in popolnih kandidatur.  

 

Izbriše se:  

Evidentirani kandidati, ki se s kandidaturo strinjajo, v 8. (osmih) dneh od objave tega seznama 

v tajništvu šole vložijo ali s priporočeno pošto pošljejo izpolnjeno pisno prijavo h kandidaturi. 

Prijavi mora kandidat obvezno priložiti program, ki bo podlaga njegovega delovanja po izvolitvi, 

in sicer v natisnjeni in elektronski obliki. Program mora vsebovati terminsko opredeljen 

operativni načrt dela z navedbo ciljev na področju izobraževalne in znanstveno-raziskovalne 

dejavnosti šole in sredstev za njihovo izvedbo. 

 

 

111. člen statuta Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled se spremeni tako, da se glasi: 

 

111. člen 

Za napredovanje v drugi letnik dodiplomskega študija mora redni študent doseči najmanj 45 

KT iz prvega letnika, za napredovanje v tretji letnik najmanj 45 KT iz drugega letnika in opraviti 

vse obveznosti iz prvega letnika v skupnem obsegu 105 KT. 

 



Za napredovanje v drugi letnik dodiplomskega študija mora izredni študent doseči najmanj 39 

KT iz prvega letnika, za napredovanje v tretji letnik najmanj 39 KT iz drugega letnika in opraviti 

vse obveznosti iz prvega letnika v skupnem obsegu 99 KT. 

 

 

Bled, 15. 09. 2020    Predsednica Upravnega odbora  

Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled 

Cilka Demšar 


