
Velnes pomeni celosten in zdrav način 
življenja, ki se odraža v splošnem 
dobrem počutju posameznika. Postanite 
specializirano usposobljen kader na področju 
velnesa z znanji za organiziranje, vodenje 
in promocijo velneške dejavnosti ter za 
velneško svetovanje.

V programu boste pridobili uporabna znanja 
za spodbujanje zdravega načina življenja in 
svetovanje posameznikom, zaposljivi boste 
tudi v turističnih dejavnostih.

Velnes je danes ena najhitreje 
rastočih panog.

Naziv strokovne izobrazbe:
Organizator/Organizatorka velneških storitev 
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PREDMETNIK PROGRAMA VELNES

Obvezni predmeti

Kaj o študiju menijo naši študenti?
 

prijaznost delavcev Dobe. Vse to je Doba! Danes 
imam svoje podjetje za svetovanje s področja 
zdrave prehrane in hormonskega ravnovesja.

 › Poslovni tuji jezik 1
 › Velnes
 › Pravni predpisi
 › Trženje
 › Poslovno komuniciranje
 › Informacijsko-komunikacijska podpora v 
velnesu
 › Poslovni tuji jezik 2
 › Ekonomika poslovanja
 › Organizacija in tehnike vodenja
 › Svetovanje in prodaja v velneški dejavnosti
 › Prehrana in zdravje
 › Telesna aktivnost in zdravje
 › Velnes potenciala osebnosti
 › Osebnostna rast in sprostitev
 › Praktično izobraževanje 1, 2
 › Prosto izbirni predmet

Študent izbere tri predmete
 › Športni programi velnesa
 › Velneška prehrana
 › Medicinski velnes
 › Podjetništvo v velnesu
 › Računovodstvo in finančno poslovanje
 › Poslovni tuji jezik 3v izvajamo ob prijavi na.

Izbirni predmet bo izveden, če ga bo izbralo vsaj 
20 študentov.

Nekaj podjetij, v katerih so zaposleni 
naši študenti in diplomanti:
Estetika Maja, UKC Ljubljana, 
Terme Dobrna, Terme 3000, Kompas shop, 
Urbani Spa, Antar studio, Bernardin Group, 
Bayer, Hotel Diana Murska Sobota, 
Zdravstveni dom Adolfa Drolca, Ortopedska 
bolnišnica Valdoltra, Salon lepote Urška.

Postanite svetovalec v velnesu in 
spreminjajte življenja ljudi na bolje.

Diplomanti in zaposlitev:
Zaposlitvene možnosti segajo na področje turizma, 
velnesa, zdraviliških in zdravstvenih dejavnosti.  
Delujete lahko v zdraviliščih, kozmetičnih in športnih 
središčih, pri pripravi dogodkov in promociji 
zdravega načina življenja. Veliko priložnosti boste 
imeli tudi na lastni podjetniški poti.

Darja Ren, diplomantka 
programa Velnes
»Dve čudoviti leti, veliko 
pridobljenega strokovnega 
znanja od uglednih 
predavateljev, prijetna 
atmosfera na šoli in

Koristi za vas

Znali boste voditi, organizirati, promovirati 
in svetovati na področju velnesa.

Znanje boste pridobivali na podlagi praktičnih 
primerov.

Znali boste tržiti velneške storitve in spoznali 
boste najnovejše velneške trende.

Edini študij velnesa, kjer boste spoznali 
vsa področja velnesa

Pridobili boste podjetniška in menedžerska 
znanja za vodenje velnes centrov.

Kako boste študirali

Študirate neodvisno od tega, kje ste – doma, v tuji 
državi, v službi, na poti …  Z le nekaj kliki lahko vedno 
od koderkoli vstopite v učno okolje, kjer vas čakajo 
študijske aktivnosti, študijski kolegi, predavatelji in 
sodelavci višje strokovne šole. 

Zagotavljamo vam visok nivo osebne podpore od vpisa 
do diplome. 

Online študij na Dobi izvajamo že 21 let in je z 7017 
online diplomanti prepoznan kot najbolj kakovosten 
online študij v Sloveniji. 

Online študij z 
osebno podporo 


