
                        
Občina Bled 

OBČINSKI SVET  

 

5) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 
 

Osnutek Odloka o spremembah Odloka o ustanovitvi 
samostojnega visokošolskega zavoda "Visoka šola 

za hotelirstvo in turizem Bled". 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Jana Špec, direktorica 
Višje strokovne šole za gostinstvo in turizem Bled. 
 
 
PREDLOG SKLEPA 
1. Občinski svet Občine Bled sprejme osnutek Odloka o spremembah Odloka 

o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda "Visoka šola za 
hotelirstvo in turizem Bled". 

2. Občinski svet Občine Bled se strinja, da se Odlok o spremembah Odloka o 
ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda "Visoka šola za 
hotelirstvo in turizem Bled", v skladu s 73. členom Poslovnika Občinskega 
sveta Občine Bled (Ur. list RS, št. 67/09 – UPB in 78/09), obravnava in 
sprejme po skrajšanem postopku. 

3. Občinski svet Občine Bled sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o 
ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda "Visoka šola za 
hotelirstvo in turizem Bled". 

 
 
 

 
 

 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 
          prof. geografije 



Osnutek 
Na podlagi 9. in 11. člena Zakona o visokem šolstvu (ZVis, Uradni list RS, št. 119/06 – 
UPB3, 59/07-ZŠtip, 15/08 Odl.US: U-I-370/06-20, 64/08, 86/09, 62/10-ZUPJS), Zakona o 
zavodih (ZZ, Uradni list RS, št. 12/91, 45I/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: U-I-
34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP), Sklepa Sveta RS za visoko šolstvo, Senata za 
akreditacijo, št. 0141-5/2009/12, z dne 25. 2. 2010 in 16. člena Statuta Občine Bled – UPB 
(Uradni list RS, št. 67/09), je Občinski svet Občine Bled na … izredni seji, dne ………, 
sprejel 

 
 

Odlok 
o spremembah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka 

šola za hotelirstvo in turizem Bled« 
 
 
 

1. člen 
36. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:  
"Do sprejema statuta in konstituiranja organov visokošolskega zavoda ima šola vršilca 
dolžnosti dekana, ki je strokovni vodja in poslovodni organ zavoda. Za vršilca dolžnosti 
dekana se imenuje dr. Boža Grafenauer." 
 

2. člen 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
Številka:  
Bled, dne  
        Župan Občine Bled 
        Janez Fajfar     
 



OBRAZLOŽITEV:  

 
Občinski svet občine Bled je na svoji 23. seji dne 6.4.2010 sprejel Odlok o ustanovitvi 
samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«, ki je 
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 33/2010. V 36. člena tega odloka je 
določeno, da ima šola do sprejema statuta in konstituiranja organov visokošolskega zavoda 
vršilca dolžnosti dekana, ki je strokovni vodja in poslovodni organ zavoda. Poleg tega je 
določeno tudi, da se za vršilca dolžnosti dekana imenuje mag. Peter Markič. 
 
Mag Peter Markič je dne 4.03.2011 podal odstopno izjavo, v njej pa navedel, da odstopa s 
funkcije vršilca dolžnosti  dekana samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za 
hotelirstvo in turizem Bled« zaradi menjave službe (od 1.04.2011 namreč ne bo več zaposlen 
na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled).  
 
Začasni upravni odbor »Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled«, ki (v skladu s 37. členom 
odloka) do oblikovanja organov visokošolskega zavoda opravlja v odloku določene naloge, 
se je z odstopom dosedanjega vršilca dolžnosti dekana Visoka šola za hotelirstvo in turizem 
Bled« seznanil na svoji seji dne 4.3.2011 in sprejel odločitev, da občini Bled predlaga za 
novo vršilko dolžnosti dr. Božo Grafenauer. Boža Grafenauer je doktorirala na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologiji. Ima 
habilitacijski naziv višjega predavateljice za področje etnologije. Na Višji strokovni šoli za 
gostinstvo in turizem Bled je redno zaposlena od 1.10.2008. 
 
 
 
Priloga: 

- zapisnik 2. korespondenčne seje začasnega UO visoke šole 

 



ZAPISNIK 
2. (korespondenčne) seje Začasnega Upravnega odbora Visoke šole za 

hotelirstvo in turizem Bled, ki je potekala 4. marca 2011 
 
 
V korespondenčni seji so sodelovali g. Janez Fajfar, ga. Jana Špec in mag. Emira Premrov. 
 
DNEVNI RED: 
 

1) Odstop mag. Petra Markiča od funkcije  v.d. dekana 
2) Imenovanje novega v.d. dekana 

 
 
K točki 1:  

Člani Začasnega Upravnega odbora Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled so se na 
korespondenčni seji, dne 4. marca 2011, seznanili z odstopno izjavo mag. Petra Markiča, 

z dne 4. marca 2011, v kateri je navedel, da zaradi menjave službe, ker od 5. aprila 2011 ne 
bo več zaposlen na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled, odstopa od funkcije  
vršilca dolžnosti dekana samostojnega visokošolskega zavoda »Visoka šola za 
hotelirstvo in turizem Bled«. 
 
Člani Začasnega upravnega odbora so odstopno izjavo mag. Petra Markiča sprejeli. 
 
K točki 2: 

Člani Začasnega upravnega odbora bili soglasni, da se Občini Bled predlaga v imenovanje 
dr. Božo Grafenauer, in sicer  za novo vršilko dolžnosti  dekanice samostojnega 

visokošolskega zavoda »Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled«. 
  
Dr. Boža Grafenauer je doktorirala na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, na Oddelku za 
etnologijo in kulturno antropologijo. Ima habilitacijski naziv višje predavateljice za področje 
etnologije. Na višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled je redno zaposlena od 
1.10.2008 dalje. 
 
 
ZAPISALA              PREDSEDNICA ZAČASNEGA 
Milena PETEK             UPRAVNEGA ODBORA 
               mag. Emira PREMROV 

 


