OBRAZEC 5 - ZA PRIPRAVO PROGRAMOV
VIŠJEGA STROKOVNEGA IZOBRAŽEVANJA

ŠTUDIJSKI PROGRAM: Velnes
•

PREDLOG

•

ČISTOPIS

(ustrezno podčrtajte)
1. PODATKI O PREDLAGATELJU
Predlagatelj

Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem
Maribor

Naslov

Zagrebška cesta 18, 2000 Maribor

Kontaktna oseba

mag. Helena Cvikl

Telefon

02-3202300

E-naslov

helena.cvikl@vsgt-mb.si

2. SPLOŠNI PODATKI O ŠTUDIJSKEM PROGRAMU
Ime študijskega programa

Velnes

Naziv strokovne izobrazbe
(moška in ženska oblika naziva)

Organizator/organizatorka poslovanja v velneški
dejavnosti

Okrajšava naziva strokovne izobrazbe

Org. posl.vel.

Vrsta študijskega programa

Višje strokovno izobraževanje

Programska skupina po stroškovni
zahtevnosti (ustrezno obkrožite):

1. 2. 3. 4.

Razvrstitev po KLASIUS-SRV

1

6

1

0

Razvrstitev po KLASIUS-P

8
8

1
1

1
2

0
0

1

Študijski program je (ustrezno
podčrtajte):

IME: VELNES

- spremenjen oziroma dopolnjen*

SPREJET: 124. seja Strokovnega sveta RS za poklicno in
strokovno izobraževanje z dne 9. 7. 2010

- prenovljen in nadomešča obstoječi
program*
- nov

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PROGRAMA:

OBJAVA: Pravilnik o sprejemu programa Velnes (Ur. l. RS št.
79/2010) in Odredba o sprejemu programa Velnes (Ur. l. RS št.
5/2011)

Sprejet na Strokovnem svetu Republike Slovenije za
poklicno in strokovno izobraževanje (številka in datum
seje): (Rubriko izpolnite samo za čistopis programa.)

137. seja Strokovnega sveta RS za
poklicno in strokovno
izobraževanje z dne 12.10.2012

* (Vpišite ime programa, identifikacijsko številko programa, številko in datum seje strokovnega sveta, na

kateri je bil sprejet, številko uradnega lista, v katerem je bil objavljen.)
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3. POKLICNI STANDARDI, NA PODLAGI KATERIH JE PROGRAM PRIPRAVLJEN
Poklicni standard

Organizator / organizatorka velneške
dejavnosti

Sprejet na Strokovnem
svetu RS za poklicno in
strokovno izobraževanje
(številka in datum seje)

Objavljen v Uradnem listu
Republike Slovenije št.
________ ali v bazi NRP št. sklepa ministra ______

122. seja Strokovnega sklep ministra z dne
sveta RS za poklicno in 26.3.2010;
strokovno izobraževanje z objavljen v Uradnem listu
dne 26. 3. 2010

4. SESTAVLJALCI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN KATALOGOV ZNANJA
Vrsta dokumenta / Sestavina študijskega
programa
Splošni del
Predmetnik
Znanje izvajalcev
Poslovno sporazumevanje in vodenje

Avtorji (ime in priimek, strokovni oziroma akademski
naslov, inštitucija)
mag. Helena Cvikl, univ. dipl. ekon., VSGT Maribor
mag. Slavka Gojčič, univ. dipl. ekon., VSGT Maribor
mag. Nataša Artič, dipl. org. tur., VSGT Maribor
Miša Novak, univ. dipl. nov. in prof. ang. j., VSGT Maribor

Strokovna terminologija v prvem tujem
jeziku (ang., nem.)
Strokovna terminologija v drugem tujem
jeziku (ita., ang., nem., fr.)
Praktično izobraževanje: Poslovno
sporazumevanje in vodenje
Ekonomika in podjetništvo
Poslovna informatika s statistiko

dr. Tanja Angleitner Sagadin, univ. prof. ang. j., VSGT
Maribor
mag. Andreja Zver Dobaj, univ. prof. ang. in nem. j., VSGT
Maribor
mag. Nataša Artič, dipl. org. tur., VSGT Maribor
Andreja Alič, dipl. ekon., VSGT Maribor
mag. Maja Urlep, univ. dipl. ekon., VSGT Maribor
mag. Tjašo Vlasak, prof. računal. z mat.,VSGT Maribor
mag. Andrej Tomšič, univ. dipl. ekon.,VSGT Maribor
mag. Nataša Artič, dipl. org. tur., VSGT Maribor
Jasmina Topalovič, univ. dipl. prav., VSGT Maribor
mag. Nataša Artič, dipl. org. tur., VSGT Maribor
Andreja Alič, dipl.ekon., VSGT Maribor
mag. Slavka Gojčič, univ. dipl. ekon., VSGT Maribor
mag. Rudi Rumbak, univ. dipl. ekon., VSGT Maribor
mag. Helena Cvikl, univ. dipl. ekon., VSGT Maribor
mag. Emil Juvan, dipl. org. tur., VSGT Maribor
mag. Nataša Artič, dipl. org. tur., VSGT Maribor

Pravni predpisi
Praktično izobraževanje: Ekonomika in
poslovanje
Velnes in velneška dejavnost
Uvod v turizem in destinacijski manedžment
Praktično izobraževanje: Turizem in osnove
velnesa
Trženje storitev
Upravljanje in poslovanje velneških centrov
Oblikovanje in trženje velneških proizvodov
Praktično izobraževanje: Upravljanje in
trženje
Osnove zdravega prehranjevanja
Kulinarika za vitalnost

Mihaela Škrlj, univ. dipl. ekon. VSGT Maribor
mag. Slavka Gojčič, univ. dipl. ekon., VSGT Maribor
mag. Tanja Lešnik Štuhec, VSGT Maribor
mag. Slavka Gojčič, univ. dipl. ekon., VSGT Maribor
mag. Nataša Artič, dipl. org. tur., VSGT Maribor
Alenka Hmelak Gorenjak, univ.dipl.inž. živil. teh., VSGT
Maribor
Mojca Polak, dipl. org. tur., VSGT Maribor
Alenka Hmelak Gorenjak, univ. dipl. inž. živil. teh., VSGT
Maribor
Mojca Polak, dipl. org. tur., VSGT Maribor
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Praktično izobraževanje: Zdrav način
življenja in prehranjevanja
Osnove gibanja in športne aktivnosti

Športna animacija in osebno trenerstvo

Praktično izobraževanje: Zdrav način
življenja in gibanja
Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj

Management stresa in metode sproščanja

Praktično izobraževanje: Zdrav način
življenja in osebnostna rast
Principi lepotne in telesne nege ter higiene
Stilno svetovanje in pravila vedenja
Praktično izobraževanje: Lepotna in telesna
nega

mag. Nataša Artič, dipl. org. tur., VSGT Maribor
Andreja Alič, dipl. ekon., VSGT Maribor
dr. Dorica Šajber, prof. športne vzgoje, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za šport
dr. Boro Štrumbelj, prof. športne vzgoje, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za šport
dr. Dorica Šajber, prof. športne vzgoje, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za šport
dr. Boro Štrumbelj, prof. športne vzgoje, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za šport
mag. Nataša Artič, dipl. org. tur., VSGT Maribor
Andreja Alič, dipl. ekon., VSGT Maribor
Renata Bokan, univ. dipl. prav., CDK - Zavod za
izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo
Primož Škoberne, univ. dipl. ing. mat., CDK - Zavod za
izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo
Nina Leskovar, univ. dipl. ekon., CDK - Zavod za
izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo
Andreja Modrin Švab, univ. dipl. psih.
Renata Bokan, univ.dipl.prav., CDK - Zavod za
izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo
Primož Škoberne, univ. dipl. ing. mat., CDK - Zavod za
izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo
Nina Leskovar, univ. dipl. ekon., CDK - Zavod za
izobraževanje, vzgojo, razvoj in kulturo
Andreja Modrin Švab, univ. dipl. psih.
mag. Nataša Artič, dipl. org. tur., VSGT Maribor
Andreja Alič, dipl.ekon., VSGT Maribor
Zdenka Petrač, mag. farm.
Monika Vičič, univ. dipl. ing. oblikovanja tekstilij in oblačil
mag. Nataša Artič, dipl. org. tur., VSGT Maribor
Andreja Alič, dipl.ekon., VSGT Maribor

5. KRATKA UTEMELJITEV PREDLOGA
V študijskem letu 2011/2012 smo na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Maribor v prvem
letu izvajanja študijskega programa Velnes izvedli več vrst anketiranj za potrebe samoevalvacije.
Ena od oblik evalvacije je potekala v okviru dogodka »Dan mentorjev«, ki se ga je udeležilo 58
predstavnikov turističnega gospodarstva, kjer smo pridobili pomembne povratne informacije, ki se
nanašajo predvsem na dejstvo, da so študentom študijskega programa Velnes potrebne osnove
velnesa in velneške dejavnosti že v prvem letniku ob izvajanju praktičnega izobraževanja. To je bil
razlog za pristop k začetku novelacije programa.
Narejene so spremembe v modulih M3 in M4. Modul 3 je preimenovan v Turizem in osnove
velnesa, modul 4 pa je preimenovan v Upravljanje in trženje. V predmetnik 1. letnika se uvrsti
predmet Velnes in velneška dejavnost (7 ECTS). V modulu 3 se zato preoblikuje praktično
izobraževanje, ki dobi novo ime in novi katalog znanj: Praktično izobraževanje – Turizem in osnove
velnesa.
V modul M4 se prenese predmet iz prvega letnika Trženje storitev, ki ima enako število kreditnih
točk kot predmet Velnes in velneška dejavnost, kar pomeni, da gre zgolj za zamenjavo predmetov.
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Skupaj z novo oblikovanim modulom se novelira tudi praktično izobraževanje, ki dobi nov naziv
Praktično izobraževanje – upravljanje in trženje ter nov katalog znanj.
V tabeli Znanja, ki jih morajo imeti izvajalci predmetov, so dopolnitve pri nekaterih predmetih z
dodatnimi znanji.
Smatramo, da bo novelacija študijskega programa pripomogla h kakovostnejšemu izvajanju
programa Velnes, istočasno pa k večjemu zadovoljstvu delodajalcev s študenti, saj se bo tako
povečala njihova uporabna vrednost že po prvem letniku študija.
6. PREDLOG SKLEPA
(Rubriko izpolnite samo za predlog programa.)

Datum: 18. 09. 2013
Obrazec izpolnil/a:
(ime, priimek, podpis)

Odgovorna oseba:
(ime, priimek, podpis)

mag. Nataša Artič

mag. Helena Cvikl
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