
 
A.  SPLOŠNI DEL 

 
 
1. ŠTUDIJSKI PROGRAM 
 
1.1. Ime študijskega programa: VELNES 
 
1.2. Naziv strokovne izobrazbe: Organizator/ organizatorka poslovanja v velneški dejavnosti  

1.3. Okrajšava naziva: org. posl. vel.  (OVD) 

 
2. CILJI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA IN KOMPETENCE 
 
Temeljni cilji študijskega programa so: 
 

• izobraziti organizatorje poslovanja v velneški dejavnosti s širokim strokovno teoretičnim in 
praktično uporabnim znanjem za delo na področju velneške dejavnosti; 

• pridobiti generične in poklicno-specifične kompetence s strokovnega področja velneške 
dejavnosti s poudarkom znanj menedžmenta, organizacije, poslovanja in vodenja s področja 
storitev telesnega gibanja in rekreacije, s področja storitev zdravega prehranjevanja, s 
področja storitev duševnih aktivnosti; s področja storitev za sprostitev in s področja storitev 
za lepotno in telesno nego; 

• pridobiti sposobnost za uporabo znanstvenih metod pri reševanju strokovnih problemov; 
• pridobiti sposobnost aplikacije teoretičnega znanja, metodologij in modelov v praksi; 
• se usposobiti za spremljanje stroke in uporabo strokovne literature; 
• zmožnost spremljanja razvoja, trendov na področju velneške dejavnosti, še posebej v 

povezavi z varovanjem okolja in s trajnostnim razvojem; 
• oblikovati samozavest in odločnost za poslovne odločitve in za reševanje konkretne 

strokovne problematike; 
• oblikovati odgovoren odnos do zagotavljanja kakovosti pri svojem delu;  
• oblikovati poklicno identiteto in etični kodeks, strokovno odgovornost in profesionalnost; 
• razvijati avtonomnost pri svojem strokovnem delu. 

 
Študent/ študentka (v nadaljevanju: študent) v programu pridobi generične in poklicno-specifične 
kompetence. 
 
Temeljne generične kompetence, ki jih pridobi diplomant so: 
 

• načrtuje, pripravi, izvede in kontrolira lastno delo in delo drugih; 
• razvija podjetne lastnosti, spretnosti in vedenje; izvaja samoevalvacijo dela; 
• komunicira s sodelavci, strokovnjaki in svetuje uporabnikom; 
• uporablja strokovno terminologijo, komunicira v enem tujem jeziku; 
• uporablja sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT); 
• vodi in/ali sodeluje v strokovnem timu in pri reševanju problemov;  
• vodi poslovanje in administrativne procese v velneške dejavnosti, vodi dokumentacijo; 
• nadzoruje delo v strokovnem timu in organizira dela za področje velneške dejavnosti; 
• evidentira, naroča in shranjuje material in zagotavlja vzdrževanje delovnih sredstev in 

opreme; 
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• načrtuje organizacijo internega izobraževanja in usposabljanja in sodeluje pri izobraževanju 
in usposabljanju kadrov; 

• zagotavlja kakovost delovnih procesov v velneški dejavnosti; 
• spremlja razvoj stroke in pripravlja strokovne predloge za uvedbo novosti v velneški 

dejavnosti; 
• sodeluje pri pripravi domačih in mednarodnih projektov; 
• skrbi za racionalno rabo energije, materiala, časa; 
• varuje zdravje in okolje, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih. 

 
 
Temeljne poklicno-specifične kompetence, ki jih pridobi diplomant so: 

 
• zagotavlja profesionalnost in kakovost medosebnega in poslovnega sporazumevanja in 

obvlada strategije kakovostne komunikacije, tudi na medkulturni ravni s pozitivnim odnosom 
do drugačnosti, razume in sprejema ljudi iz različnih kulturnih okolij; 

• pozna strokovne izraze v slovenskem, angleškem in/ali nemškem jeziku s področja velneške 
dejavnosti; 

• uporablja informacijsko -  komunikacijsko tehnologijo (IKT) pri iskanju virov in literature, pri 
samostojni obdelavi podatkov, izdelavi in oblikovanju uradnih besedil in predstavitvah v 
tujem jeziku; 

• sistematično pristopa pri zbiranju, urejanju in shranjevanju podatkov in informacij in jih 
obdela in analizira z enostavnimi statističnimi metodami; 

• pozna in uporablja pomen osnovnih  pravnih pojmov in pravni red Republike Slovenije; 
• pozna in uporablja osnovne pravne predpise s področja velneške dejavnosti; 
• izvaja celovito upravljanje s kakovostjo storitev; 
• načrtuje izvajanje funkcij destinacijskega menedžmenta; 
• razume temeljne pojme in elemente ter pozna trende na področju velneške dejavnosti; 
• pozna posebnosti velneške dejavnosti, prav tako pa tudi različne zvrsti velneškega turizma in 

koordinira aktivnosti med različnimi elementi velneške ponudbe; 
• pozna nabor velneških storitev po posameznih velneških stebrih in oblikuje ustrezno 

velneško ponudbo glede na konkurenčnost trga; 
• menedžira delovni proces v velneškem centru, spremlja in kontrolira delo v strokovnem timu 

in organizacijo dela; 
• sodeluje v strokovnem timu pri načrtovanju, oblikovanju in trženju novih velneških storitev, 

proizvodov, programov in izdelkov;  
• načrtuje in izvaja svetovalne storitve v velneški dejavnosti; 
• obvlada principe reševanja nezadovoljstva uporabnikov in reklamacij; 
• zaveda se pomena promocije zdravja v vseh življenjskih obdobjih in skrbi za izvajanje 

promocije zdravja z uporabo celostnih  pristopov v velneški dejavnosti; 
• pozna in svetuje osnove zdravega prehranjevanja za ohranjanje splošnega zdravja in 

informira uporabnike o varni, varovalni in uravnoteženi prehrani in pomenu posameznih 
hranilnih snoveh za zdravo, aktivno življenje; 

•    svetuje in načrtuje telesno vadbo za posameznika in skupine glede na specifiko posameznih 
starostnih skupin in glede na specifiko posameznih  bolezni; 

• analizira obvladovanja stresa in načrtuje strategije za premagovanje stresa; 
• izvaja metode ozaveščanja in spreminjanja vedenjskih vzorcev; 
• pozna in razume načrtovanje in izvajanje različnih kozmetičnih, negovalnih in sprostilnih 

postopkov za celostno obravnavo obraza in telesa; 
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• pozna in razume celostni pristop k negi nepravilnosti, starostnih sprememb na koži in drugih 
nezaželenih sprememb na koži; 

• stilno svetuje uporabniku za oblikovanje zunanje podobe za različne priložnosti; 
• usposablja uporabnika za pravilno uporabo vedenjskih vzorcev pri poslovni in zasebni 

komunikaciji in javnem nastopanju. 
 

3. TRAJANJE ŠTUDIJA 

3.1. Trajanje študija v letih: dve (2) leti 

3.2. Ovrednotenje študijskega programa s kreditnimi točkami (KT): 120 kreditnih točk (KT)  

 
4. VPISNI POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO OB OMEJITVI VPISA V ŠTUDIJSKI PROGRAM 

4.1. Vpisni pogoji: 

V višješolski študij se lahko vpiše, kdor: 
• je opravil splošno oziroma poklicno maturo oziroma je končal temu ustrezno izobraževanje po 

prejšnjih predpisih ali 
• ima opravljen mojstrski, delovodski ali poslovodski izpit, tri leta delovnih izkušenj in je opravil 

preizkus znanja iz splošnoizobraževalnih predmetov v obsegu, ki je določen za poklicno maturo 
v srednjem strokovnem izobraževanju.  

 
4.2. Merila za izbiro: 
 
Pri kandidatih, ki so končali gimnazijo ali drugi program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe 
(tudi petletni program, nadaljevalni program srednjega izobraževanja ali program poklicno-
tehniškega izobraževanja) oziroma poklicni tečaj, bo upoštevan seštevek: 
 
• s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri maturi, poklicni maturi ali zaključnem 

izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter 
• ocen splošnega uspeha v 3. in 4. letniku oziroma zadnjih dveh letnikih srednje šole. 

 
Pri kandidatih, ki so opravili mojstrski ali delovodski oziroma poslovodski izpit, bo upoštevan 
seštevek: 
 
• s faktorjem 2 pomnožene ocene splošnega uspeha pri mojstrskem ali delovodskem oziroma 

poslovodskem izpitu (izraženega v točkah in pretvorjenega v ocenjevalno lestvico od 2 do 5) ter 
• ocen pri preizkusu znanja iz slovenskega jezika s književnostjo in matematike ali tujega jezika. 

 
 
 
 
 

  



 4 

 
5. OBVEZNI NAČINI OCENJEVANJA ZNANJA 

Oznaka  
 Predmet ali druga sestavina Ustni 

odgovori 
Pisni 
izdelki 

Izdelek oziroma 
storitev in 
zagovor 

P1 Poslovno sporazumevanje in vodenje x   

P2 Strokovna terminologija v prvem tujem 
jeziku  (ang., nem.) x x  

P3 Strokovna terminologija v drugem tujem 
jeziku (ita., ang., nem., fr.) x x  

D1 Praktično izobraževanje: Poslovno 
sporazumevanje in vodenje   x 

P4 Ekonomika in podjetništvo  x  
P5 Poslovna informatika s statistiko  x  
P6 Pravni predpisi  x  

D2 Praktično izobraževanje: Ekonomika in 
poslovanje   x 

P7 Velnes in velneška dejavnost   x x 

P8 Uvod v turizem in destinacijski 
manedžment  x x 

D3 Praktično izobraževanje: Turizem in 
osnove velnesa    x 

P9 Trženje storitev  x  

P10 Upravljanje in poslovanje velneških 
centrov  x  

P11 Oblikovanje in trženje velneških 
proizvodov  x x 

D4 Praktično izobraževanje: Upravljanje in 
trženje   x 

P12 Osnove zdravega prehranjevanja  x  
P13 Kulinarika za vitalnost  x x 

D5 Praktično izobraževanje: Zdrav način 
življenja in prehranjevanja   x 

P14 Osnove gibanja in športne aktivnosti  x  
P15 Športna animacija in osebno trenerstvo  x x 

D6 Praktično izobraževanje: Zdrav način 
življenja in gibanja   x 

P16 Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj  x  

P17 Menedžment stresa in metode 
sproščanja   x 

D7 Praktično izobraževanje Zdrav način 
življenja in osebnostna rast   x 

P18 Principi lepotne in telesne nege ter 
higiene  x x 

P19 Stilno svetovanje in pravila vedenja  x x 

D8 Praktično izobraževanje: Lepotna in 
telesna nega   x 
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6. NAČINI IN OBLIKE IZVAJANJA ŠTUDIJA 

 
Študijski program se izvaja v šoli in pri delodajalcih.  
Študijsko leto obsega v prvem in drugem letniku po 34 tednov izobraževalnega dela, od tega 24 
tednov predavanj, seminarskih in laboratorijskih vaj v šoli in 10 tednov praktičnega 
izobraževanja pri delodajalcih oziroma v medpodjetniških izobraževalnih centrih. 
Študij se izvaja kot redni in izredni študij ter študij na daljavo. 
 

 
 

7. POGOJI ZA NAPREDOVANJE IN DOKONČANJE ŠTUDIJA 

7.1. Pogoji za napredovanje 

V 2. letnik lahko napreduje študent, če je uspešno opravil obveznosti modulov, predmetov in 
praktičnega izobraževanja (vključno z vajami, s seminarskimi nalogami, projekti, z izpiti, …) 1. letnika 
v obsegu najmanj 45 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz vaj in praktičnega izobraževanja.  
 
Študent lahko ponavlja letnik, če opravi študijske obveznosti in praktično izobraževanje istega 
letnika v obsegu najmanj 20 KT, pri tem mora v celoti opraviti obveznosti iz praktičnega 
izobraževanja. Ponavljanje odobri študijska komisija višje strokovne šole na podlagi pisne vloge 
študenta. 

 

7.2. Pogoji za dokončanje 

1. Vsi obvezni moduli in predmeti v obsegu 83 kreditnih točk (KT): 

• Komunikacija (15 KT), 
• Ekonomika in poslovanje (20 KT), 
• Turizem in osnove velnesa (20 KT), 
• Upravljanje in trženje (28 KT). 

 
2. Eden izmed izbirnih modulov v obsegu 27 kreditnih točk (KT): 

• Zdravo prehranjevanje (27 KT) ali 
• Gibanje, telesne aktivnosti (27 KT) ali 
• Duševni velnes (27 KT) ali 
• Lepota in telesna nega (27 KT) ali 

 
3. Prosto izbirni predmet (5 KT). 
 
4. Diplomsko delo (5 KT). 
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8. POGOJI ZA PREHAJANJE MED ŠTUDIJSKIMI PROGRAMI 
 
V 2. letnik se lahko vpiše študent, ki je končal 1. letnik ali višji letnik v drugih višješolskih ali 
visokošolskih študijskih programih, če se z individualnim študijskim programom ugotovi, da 
manjkajočih obveznostih za 1. letnik ni več kot za 20 KT. Če je teh obveznosti več, prehajanje med 
študijskimi programi ni mogoče.  
 
 
9. POGOJI ZA KONČANJE POSAMEZNIH DELOV ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA  
    (če jih ta vsebuje) 
 
Izobraževalni program ne omogoča pridobitev nacionalnih poklicnih kvalifikacij po postopku, ki je 
določen s predpisi, ki urejajo nacionalne poklicne kvalifikacije.  
 
 
10. PODATKI O MEDNARODNI PRIMERLJIVOSTI ŠTUDIJSKEGA PROGRAMA 
 
Za analizo mednarodne primerjave programa dveletnega študija organizatorja poslovanja v velneški 
dejavnosti, so bili pregledani različni programi v drugih državah. Kot osnova za mednarodno 
primerjavo so bili izbrani tisti programi, ki imajo tradicijo in se izvajajo na šolah ustrezno visoke 
zahtevnosti in kakovosti študija.  
 

Ime inštitucije in 
država 

Arapahoe Community College  
5900 South Santa Fe Drive,  
Littleton,  
Colorado 

Holze Wellness Center 
2000 Larkin Ave Suite 200 
Elgin, IL 60123 

Ime programa Health And Wellness Education Wellness 

Strokovni naziv 

1. HWE 100 Human Nutrition 
2. HWE 108 Weight Loss 
3. HWE 111 Health and Fitness 
4. HWE 122 Responding to Emergencies 
5. HWE 124 Fitness and Wellness 
6. HWE 125 Introduction to Human 

Performance 
7. HWE 136 Skills and Methods of 

Teaching 
8. Weight Training 
9. HWE 230 Exercise and Sports 

Psychology 
10. HWE 237 Exercise, Nutrition and Body 

Composition 
11. HWE 245 Physiology of Exercise 3 

Credits 
12. HWE 248 Exercise Testing and 

Prescription  
13. HWE 255 Certified Personal Trainer 

Preparatory A Course 
HWE 288 Internal Practicum 

Prerequisites: HWE 248, HWE 237 and 
HWE 122 or current CPR-PR/AED and First 
Aid Certification. 

1. Structure  
2. Electro Magnetic Therapy  
3. Nutrition  
4. Emotional Therapy  
5. Detoxification  
6. Allergies and Sensitivities 

http://holzewellness.com/wellness_topics/c_736_structure.html
http://holzewellness.com/wellness_topics/c_738_electromagnetic.html
http://holzewellness.com/wellness_topics/c_739_nutrition.html
http://holzewellness.com/wellness_topics/c_734_emotional.html
http://holzewellness.com/wellness_topics/c_733_detox.html
http://holzewellness.com/wellness_topics/c_740_allergies.html
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Ime inštitucije in 
država 

Arapahoe Community College  
5900 South Santa Fe Drive,  
Littleton,  
Colorado 

Holze Wellness Center 
2000 Larkin Ave Suite 200 
Elgin, IL 60123 

 

Trajanje študija 
2 leti / 120 KT 2 leti / 120 KT 

Koncept in oblika 
študija Modularni način študija Modularni način študija 

Vsebinska 
strukturiranost 
programa 

Programske enote: 2 leti (college) Programske enote: 2 leti 

Obveznosti 
študentov 

Opravljeni vsi moduli Opravljeni vsi moduli 

Zaključek študija Diplomska naloga - projektno delo Diplomska naloga - projektno delo 

Opombe Vpisni pogoji: zaključena sekundarna 
stopnja oz. matura 

Vpisni pogoji: zaključena sekundarna 
stopnja 

Vir: www http://www.arapahoe.edu/  http://holzewellness.com/index.php  

 
 
11. PODATKI O POVEZANOSTI S PROGRAMI DRUGIH ŠOL V SKUPNEM EVROPSKEM 

VIŠJEŠOLSKEM PROSTORU 
 (neobvezno) 
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B.  POSEBNI DEL 
 

 
1. PREDMETNIK  

ŠT. Ime modula/predmeta/druge sestavine Obvezno / 
izbirno 

Letnik Št. kontaktnih ur Št. ur 
prakse 

Skupno št. ur 
študentovega 

dela 

Kreditne 
točke 

PR SV LV Skupaj     
M1 KOMUNIKACIJA obvezno       460 15 
P1 Poslovno sporazumevanje in vodenje  prvi 36 24 0 60 0 120 4 
P2 Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku  

(ang., nem.) 
 prvi 24 36 0 60 0 

120 4 
P3 Strokovna terminologija v drugem tujem 

jeziku (ita., ang., nem., fr.) 
 prvi 24 36 0 60 0 

120 4 
D1 Praktično izobraževanje: Poslovno 

sporazumevanje in vodenje 
 prvi 0 0 0 0 100 

100 3 
M2 EKONOMIKA IN POSLOVANJE obvezno     0  600 20 
P4 Ekonomika in podjetništvo  prvi 36 0 24 60 0 150 5 
P5 Poslovna informatika s statistiko  prvi 48 0 24 72 0 150 5 
P6 Pravni predpisi  prvi 48 12 0 60 0 150 5 
D2 Praktično izobraževanje: Ekonomika in 

poslovanje 
 prvi 0 0 0 0 150 

150 5 
M3 TURIZEM IN OSNOVE VELNESA obvezno     0  600 20 
P7 Velnes in velneška dejavnost  prvi 48 0 60 108 0 210 7 
P8 Uvod v turizem in destinacijski menedžment  prvi 60 0 24 84 0 240 8 
D3 Praktično izobraževanje: Turizem in osnove 

velnesa 
 prvi 0 0 0 0 150 

150 5 
M4 UPRAVLJANJE IN TRŽENJE obvezno     0  850 28 
P9 Trženje storitev  drugi 48 0 24 72 0 210 7 
P10 Upravljanje in poslovanje velneških centrov  drugi 48 0 60 108 0 210 7 
P11 Oblikovanje in trženje velneških proizvodov  drugi 48 0 72 120 0 240 8 
D4 Praktično izobraževanje: Upravljanje in trženje  drugi 0 0 0 0 190 190 6 
M5 ZDRAVO PREHRANJEVANJE izbirno     0  810 27 
P12 Osnove zdravega prehranjevanja  drugi 66 0 66 132 0 300 10 
P13 Kulinarika za vitalnost   drugi 54 0 78 132 0 300 10 
 D5 Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja 

in prehranjevanja 
 drugi 0 0 0 0 210 

210 7 
M6 GIBANJE, TELESNE AKTIVNOSTI izbirno     0  810 27 
P14 Osnove gibanja in športne aktivnosti  drugi 66 0 66 132 0 300 10 
P15 Športna animacija in osebno trenerstvo  drugi 54 0 78 132 0 300 10 
D6 Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja 

in gibanja 
 drugi 0 0 0 0 210 

210 7 
M7 DUŠEVNI VELNES izbirno     0  810 27 
P16 Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj  drugi 66 0 66 132 0 300 10 
P17 Menedžment stresa in metode sproščanja  drugi 54 0 78 132 0 300 10 
 D7 Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja 

in osebnostna rast 
 drugi 0 0 0 0 210 

210 7 
M8 LEPOTNA IN TELESNA NEGA izbirno     0  810 27 
P18 Principi lepotne in telesne nege ter higiene  drugi 66 0 66 132 0 300 10 
P19 Stilno svetovanje in pravila vedenja  drugi 54 0 78 132 0 300 10 
D8 Praktično izobraževanje: Lepotna in telesna 

nega 
 drugi 0 0 0 0 210 

210 7 
P20 Prosto izbirni predmet izbirno prvi 36 0 36 72 0 150 5 
   Diplomska naloga obvezno drugi 0 0 0 0 0 150 5 
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Opombe: 
PR  predavanja 
SV  seminarske vaje 
LV - laboratorijske vaje 
M  modul 
P  predmet 
D  druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje, diplomsko delo) 
Katalogi znanja so pripravljeni za predmete (P) in druge sestavine študijskega programa (D). 
 
Pojasnila k predmetniku: 

 
V drugem letniku je možna izbira v obsegu 27 KT, in sicer med 4 moduli: M5 Zdravo 
prehranjevanje, M6 Gibanje, telesne aktivnosti, M7 Duševni velnes ali M8 Lepotna in telesna 
nega. 
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2. ZNANJE IZVAJALCEV 

 
Oznaka  Predmet 

 
Izvajalec Znanje 

P1 Poslovno sporazumevanje in 
vodenje 

predavatelj komunikologije, ekonomije, organizacije, 
menedžmenta, psihologije, pedagogike, 
sociologije, politologije, kulturologije, 
mednarodnih odnosov, družboslovne 
informatike, evropskih študij, novinarstva 

P2 Strokovna terminologija v 
prvem tujem jeziku  (ang., nem.) 

predavatelj tuj jezik ustrezne smeri 

P3 Strokovna terminologija v 
drugem tujem jeziku (ita., ang., 
nem., fr.) 

predavatelj tuj jezik ustrezne smeri 

P4 Ekonomika in podjetništvo predavatelj ekonomije, organizacije, menedžmente, 
podjetništva, turizma  

P5 Poslovna informatika s statistiko predavatelj računalništva in informatike, matematike, 
ekonomije, organizacije in menedžmenta, 
fizike ali elektrotehnike 

inštruktor računalništva in informatike, matematike, 
ekonomije, organizacije in menedžmenta, 
fizike ali elektrotehnike 

P6 Pravni predpisi predavatelj Prava, državnih in evropskih študij 
P7 Velnes in velneška dejavnost predavatelj ekonomije, organizacije, menedžmenta, 

podjetništva, psihologije, medicine, turizma 
P8 Uvod v turizem in destinacijski 

menedžment 
predavatelj ekonomije, organizacije, menedžmenta, 

hotelirstva, turizma 
P9 Trženje storitev predavatelj ekonomije, organizacije, menedžmenta, 

turizma, podjetništva, komunikologije, 
kulturologije, mednarodnih odnosov, 
družboslovne informatike, evropskih študij, 
novinarstva 

P10 

Upravljanje in poslovanje 
velneških centrov 

predavatelj ekonomije, organizacije, menedžmenta, 
podjetništva,hotelirstva,  turizma 

inštruktor ekonomije, organizacije, menedžmenta, 
podjetništva, turizma 

P11 Oblikovanje in trženje velneških 
proizvodov 

predavatelj ekonomije, organizacije, menedžmenta, 
turizma 

inštruktor ekonomije, organizacije, menedžmenta, 
podjetništva, turizma, komunikologije, 
kulturologije, mednarodnih odnosov, 
družboslovne informatike, evropskih študij, 
novinarstva 

P12 Osnove zdravega 
prehranjevanja 

predavatelj živilske tehnologije, hotelirstva, biologije, 
hotelirstva, turizma, medicine, kemije 

 

 inštruktor živilske tehnologije, gostinstva, hotelirstva, 
biologije,turizma, medicine, kemije 

laborant živilske tehnologije, gostinstva, hotelirstva, 
turizma, medicine, kemije 

P13 Kulinarika za vitalnost predavatelj živilske tehnologije, gostinstva, hotelirstva, 
turizma, medicine, kemije 
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Oznaka  Predmet 
 

Izvajalec Znanje 

inštruktor živilske tehnologije, gostinstva, hotelirstva, 
biologije,turizma, medicine, kemije 

laborant živilske tehnologije, gostinstva, hotelirstva, 
biologije, turizma, medicine, kemije 

P14 Osnove gibanja in športne 
aktivnosti 

predavatelj športe vzgoje, zdravstvene vzgoje, 
fizioterapije, medicine 

 inštruktor športne vzgoje, zdravstvene vzgoje, 
fizioterapije, medicine 

P15 Športna animacija in osebno 
trenerstvo 

predavatelj športne vzgoje, zdravstvene vzgoje, 
fizioterapije, medicine 

  inštruktor športne vzgoje, zdravstvene vzgoje, 
fizioterapije, medicine 

P16 Čustvena inteligenca in 
osebnostni razvoj 

predavatelj psihologije, medicine, pedagogike, 
andragogike, sociologije, specialne 
pedagogike, socialno delo, duševno zdravje 

inštruktor psihologije, medicine, pedagogike, 
andragogike, sociologije, specialne 
pedagogike 

P17 Menedžment stresa in metode 
sproščanja 

predavatelj psihologije, medicine, pedagogike, 
andragogike, sociologije, specialne 
pedagogike, socialno delo, duševno zdravje 

inštruktor psihologije, medicine, pedagogike, 
andragogike, sociologije, specialne 
pedagogike 

P18 Principi lepotne in telesne nege 
ter higiene 

predavatelj kozmetike, zdravstvene vzgoje, farmacije, 
medicine, kemije, biotehnologije 

inštruktor kozmetike, zdravstvene vzgoje, farmacije, 
medicine, kemije, biotehnologije 

P19 Stilno svetovanje in pravila 
vedenja 
 

predavatelj oblikovanja tekstilij, sociologije, kulturologije, 
etike, pedagogike, psihologije 

inštruktor oblikovanja tekstilij, sociologije, kulturologije, 
etike, pedagogike, psihologije 

PRI Praktično izobraževanje: 
 

predavatelj katerega koli predmeta, opredeljenega v 
programu 
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3. MODULARIZACIJA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA v skladu z novelacijo 2012 
 

MODULARIZACIJA IZOBRAŽEVALNEGA PROGRAMA 
VELNES 

VI / 120 KT 
MODULARIZACIJA 
A) SPLOŠNO DEL 

 PS: ORGANIZATOR / ORGANIZATORKA  POSLOVANJA V VELNEŠKI DEJAVNOSTI 
Obvezni 
del: 

Ključne kompetence 
M1: KOMUNIKACIJA 
Poslovno 
sporazumevanje in 
vodenje 

Strokovna terminologija 
v prvem tujem jeziku  
(ang., nem.) 

Strokovna terminologija 
v drugem tujem jeziku 
(ita., ang., nem., fr.) 

Praktično 
izobraževanje: Poslovno 
sporazumevanje in 
vodenje 

M2 EKONOMIKA IN POSLOVANJE 
Ekonomika in 
podjetništvo  

Poslovna informatika s 
statistiko 

Pravni predpisi Praktično 
izobraževanje: 
Ekonomika in 
poslovanje 

M3 TURIZEM IN OSNOVE VELNESA 
Velnes in velneška dejavnost  
 

Uvod v turizem in destinacijski 
menedžment  

Praktično izobraževanje: 
Turizem in osnove velnesa 

B) STROKOVNI DEL 
Generične kompetence 

M4: UPRAVLJANJE IN TRŽENJE 
Trženje storitev Upravljanje in 

poslovanje velneških 
centrov 

Oblikovanje in trženje 
velneških proizvodov 

Praktično 
izobraževanje: 
Upravljanje in trženje 

 Poklicno-specifične kompetence 

Izbirni 
del: 
 
 

 
M5: ZDRAVO PREHRANJEVANJE 
Osnove zdravega prehranjevanja Kulinarika za vitalnost 

 
Praktično izobraževanje: Zdrav 
način prehranjevanja 

 
M6: GIBANJE, TELESNE AKTIVNOSTI 
Osnove gibanja, telesne, športne 
aktivnosti 

Športna animacija in osebno 
trenerstvo 

Praktično izobraževanje: Zdrav 
način življenja in gibanje  

 
M7: DUŠEVNI VELNES 
Osnove osebnostnega velnesa in 
menedžment stresa 

Metode sproščanja, osebne rasti 
in čustvene inteligence 

Praktično izobraževanje Zdrav 
način življenja in osebnostna rast 

 
M8: LEPOTNA, TELESNA NEGA 
Principi lepotne in telesne nege 
ter higiene 

Stilno svetovanje in pravila 
vedenja 

Praktično izobraževanje: 
Lepotna in telesna nega 

 Prosto izbirne vsebine 
 
 
 

 


