
 
 
 

5. Sprejem osnutka odloka o spremembah 
in dopolnitvah odloka o ustanovitvi 
samostojnega visokošolskega zavoda 
»Visoka šola za hotelirstvo in turizem 
Bled« 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREDLAGATELJ: župan Anton Mežan 
PREDSTAVNIK:  dekanja Visoke šole za hotelirstvo in turizem  Bled, mag. Tadeja  

Krašnja 
 
PREDLOG SKLEPOV: Občinski svet Občine Bled sprejme Odlok o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi visokošolskega zavoda »Visoka 
šola za hotelirstvo in turizem Bled« 

 

Na podlagi 73. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Bled se predlaga sprejem 
sprememb in dopolnitev Odloka po SKRAJŠANEM POSTOPKU, saj gre za manj zahtevno 
spremembo oziroma dopolnitev Odloka ter v pretežnem delu tudi za uskladitev odloka s 
predpisi države.  

 



Na podlagi, prvega odstavka 9. in 11. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – 

uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ, 

65/17, 175/20 – ZIUOPDVE, 57/21 – odl. US, 54/22- ZUPŠ-1 in 100/2022 - ZSZUN), Zakona o 

zavodih (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, 127/2006-ZJZP), 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS, št. 67/09-UPB, 

87/12 in UGSO, št. 30/17)  je Občinski svet Občine Bled na 1. izredni seji dne _________sprejel 

 

 

ODLOK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O USTANOVITVI SAMOSTOJNEGA 

VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA »VISOKA ŠOLA ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM BLED«   

 

 

1. člen 

 

Spremenita se 1. in 2. odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda 

»Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled« (Uradni list RS, št. 33/2010, 21/11; v nadaljevanju 

Odlok), tako da se po novem glasita: 

»(1) Ime visokošolskega zavoda: Visoka šola za management Bled. 

(2) Skrajšano ime visokošolskega zavoda: VM Bled.« 

 

 

2. člen 

 

Spremenijo se 1., 3. in 4. odstavek 6. člena Odloka, ki se po novem glasijo: 

»(1) Dejavnosti visokošolskega zavoda v skladu s standardno kvalifikacijo so naslednje: 

C18.110 Tiskanje časopisov 

C18.120 Drugo tiskanje 

C18.130 Priprava za tisk in objavo 

C18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti 

C18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 

I55.100  Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 

I55.209  Druge nastanitve za krajši čas 

I56.101  Restavracije in gostilne 

I56.102  Okrepčevalnice in podobni obrati 

I56.103  Slaščičarne in kavarne 

I56.104  Začasni gostinski obrati 

I56.210  Priložnostna priprava in dostava jedi 

I56.290  Druga oskrba z jedmi 

I56.300  Strežba pijač 

J58.110 Izdajanje knjig 

J58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev 

J58.130 Izdajanje časopisov  

J58.140 Izdajanje revij in druge periodike  

J58.190 Drugo založništvo 

J59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

J59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj 

J59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij 

J62.010 Računalniško programiranje 

J62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=cf7c359f-172b-46ee-868b-75d52c2d16f4


J62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane  

   dejavnosti 

J63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

J63.120 - Obratovanje spletnih portalov 

M72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in 

   tehnologije  

M72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike  

M73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja  

M74.300 Prevajanje in tolmačenje  

M74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti  

N79.110 Dejavnost potovalnih agencij  

N79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj  

N79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti  

N82.190  Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 

N82.300  Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

N82.990  Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 

P85.422 Visokošolsko izobraževanje  

P85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje  

P85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 

R91.011 Dejavnost knjižnic 

 

(3) Študijska področja, razvrščena v skladu s klasifikacijo Klasius-P-16 so: 

- 101 Gostinstvo in turizem, šport, osebne storitve 

- 0413 Poslovanje in upravljanje, menedžment 

- 0721 Živilska tehnologija. 

 

(4) Dodatna študijska področja na visoki šoli, razvrščena v skladu s klasifikacijo Klasius-P-16, določi 

s sklepom senat.« 

 

3. člen  

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine. 

 

Št.  

Bled, dne ________________ 2023 

Občina Bled 

Anton Mežan, župan 

 
 

 



OBRAZLOŽITEV 
 

1. Razlogi za sprejem sprememb in dopolnitev Odloka 
 
Občina Bled je edina ustanoviteljica »Visoke šole za hotelirstvo in turizem Bled«. Visoki šoli je 

Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu  (v nadaljevanju NAKVIS) z 

odločbo z dne 20. 10. 2023 podelila akreditacijo za  študijski program Management v živilstvu in 

prehrani, katerega začnejo izvajati v študijskem letu 2023 /2024. Ker je aktualni naziv šole preozek 

za diplomante navedenega študijskega programa, se predlaga sprememba imena zavoda in sicer iz 

»Visoka šola za hotelirstvo in turizem Bled« v »Visoka šola za management Bled«. Z novim imenom 

šoli omogočimo tudi možnost dodajanja novih študijskih programov v prihodnje. 

 

Glede na nov študijski program se širijo tudi dejavnosti, katere usklajujemo z veljavno klasifikacijo 

dejavnosti. Na potrebo po spremembi in uskladitvi z zakonodajo (sicer statuta) je visoko šolo 

opozorila tudi Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu  (NAKVIS), ki 

je v mesecu novembru 2022 na šoli opravila zunanjo evalvacijo.  

 

Glede na dejstvo, da mora Visoka šola v februarju 2023 objaviti razpis za vpis generacije 

2023/2024, je šola podala prošnjo po prioritetni obravnavi. Razpis želijo zaradi novega študijskega 

programa objaviti pod novim imenom zavoda, v času trajanja razpisa (15. 02. 2023 do 30. 09. 2023) 

imena zavoda ne morejo menjati. Poleg tega morajo nov in obstoječe programe intenzivno 

promovirati že v mesecu januarju 2023. 

 

2. Obrazložitev posameznih členov  

 
V prvem členu se predlaga sprememba imena zavoda in sicer celotnega naziva ter skrajšanega 
imena visokošolskega zavoda. 
 
V drugem členu se  usklajujejo dejavnosti z veljavno klasifikacijo dejavnosti. Širijo se študijska 
področja, razvrščena v skladu s klasifikacijo Klasius-P-16 (3. odstavek). Dodatna študijska področja 
na visoki šoli, razvrščena v skladu s klasifikacijo Klasius-P-16, po novem določa s sklepom senat. 
 
Veljavne določbe se 1., 3. in 4. odstavka 6. člena Odloka se glasijo: 
 
(1) Dejavnost visokošolskega zavoda v skladu s standardno kvalifikacijo je naslednja: 

18.130  Priprava za tisk in objavo 
18.200  Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 
55.100   Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov 
55.209  Druge nastanitve za krajši čas 
55.900   Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve 
56.101   Restavracije in gostilne 
56.210   Priložnostna priprava in dostava jedi 
56.290   Druga oskrba z jedmi 
56.300   Strežba pijač 
58.110  Izdajanje knjig 
58.130  Izdajanje časopisov 
58.140  Izdajanje revij in druge periodike 
58.190  Drugo založništvo 
62.020  Svetovanje o računalniških napravah in programih 
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti 
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike 
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 



74.300 Prevajanje in tolmačenje 
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti 
79.110        Dejavnost potovalnih agencij 
79.12 0 Dejavnost organizatorjev potovanj 
79.900  Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti 
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti 
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 
82.990       Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje 
85.422 Visokošolsko izobraževanje 
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije 
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti 
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje 
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje 
91.011 Dejavnost knjižnic 
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

 
(3) Študijsko področje, razvrščeno v skladu s klasifikacijo Klasius –P je: 

- (81) osebne storitve. 
(4) Dodatna študijska področja na visoki šoli, razvrščena v skladu s klasifikacijo Klasius – P, določi 
visoka šola v statutu.  
 
V prihodnje se predvideva priprava novega odloka o ustanovitvi Visoke šole, kateri bo spreminjal 

tudi naslov samega Odloka skladno z novim poimenovanjem šole. Skladno z nomotehničnimi  

smernicami »naslovi zakonov (odlokov), kot tudi naslovi posameznih notranjih sestavnih delov 

zakona (npr. poglavij ali tudi naslovi členov, če jih zakon ima), niso normativno besedilo zakona, 

temveč zgolj pripomoček za interpretacijo pomena posamezne določbe, sicer pa so namenjeni večji 

preglednosti ter lažji in zanesljivejši uporabi zakona (odloka). Ker vse naslove določi zakonodajalec, 

se smejo seveda tudi naslovi spreminjati samo z novelo zakona. Izjema glede tega je naslov zakona 

(odloka): ta se ne sme novelirati, ker bi to pomenilo spremembo koncepta (dispozicije) zakona, za 

kar je treba sprejeti nov zakon (odlok), ne pa (samo) novelo zakona (odloka).« 

 

 

3. Finančne posledice 

 

Sama sprememba Odloka, razen stroškov vpisa sprememb v sodnem registru, ne prinaša finančnih 

posledic.  

 
 
 
 


