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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 2. dopisni seji dne 24. 05. 2021 sprejel 

 

 

Spremembe statuta Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled 

 

 

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

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. 

 

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

71. člen 

Šola izvaja visokošolska študijska programa »HOTELIRSTVO IN TURIZEM« in 

»ZDRAVSTVENI TURIZEM«. 

 

72. člen Statuta Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled se dopolni tako, da se glasi: 

72. člen 

Kdor uspešno konča visokošolski študijski program »HOTELIRSTVO IN TURIZEM«, pridobi 

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

skladno z zakonom. 

Kdor uspešno konča visokošolski študijski program »ZDRAVSTVENI TURIZEM«, 

pridobi strokovni naslov »diplomirani organizator poslovanja v zdravstvene turizmu« 

oz. drug naslov, skladno z zakonom. 

 

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

Postopek za izvolitev v naziv se začne na vlogo  kandidata, ki jo mora kandidat vložiti najmanj 

šest mesecev pred potekom habilitacije. Če dekan in direktor, v kolikor je imenovan, ugotovita, 

da je izvolitev kandidata v naziv v interesu šole, vlogo odstopita komisiji za habilitacije. Komisija 

po pregledu dokumentacije kandidata pozove k morebitni dopolnitvi vloge in mu za to določi 

primerni rok.  

Če kandidat v določenem roku vloge ne dopolni, komisija o tem obvesti dekana, le-ta pa vlogo 

s sklepom zavrže. 

Ko je vlogo kandidata popolna, jo dekan predloži senatu, da o njej odloči. Če senat sprejme 

sklep o začetku postopka, imenuje komisijo za oceno pedagoške in raziskovalne 

usposobljenosti kandidata. Na podlagi mnenja komisije in izpolnitvi zakonskih pogojev, 

senat sprejme sklep o imenovanju, na podlagi katere dekan izda kandidatu odločbo.  

 

Izvolitev v naziv velja od dne, ki ga določi senat, vendar ne pred dnem odločitve. 

Natančneje je postopek za izvolitev v naziv določen v drugem splošnem pravnem aktu. 

 

 


