
 

VIŠJA STROKOVNA ŠOLA BREŽICE

Z znanjem do uresničenih sanj!

INFORMACIJE O VPISU

Kandidati za vpis v višje strokovne šole se na razpis lahko  
prijavite z elektronskim prijavnim obrazcem na spletni stani 
Višješolske prijavne službe 

http://www.vss-ce.com/vps.

Izpolnjen prijavni obrazec natisnite s spletne strani in ga  
pošljite s priporočeno pošiljko Višješolski prijavni službi, na naslov:  

Višješolska prijavna služba, Šolski center Celje, 
Pot na Lavo 22, 3000 Celje.

Prijavite se lahko v največ tri višje strokovne šole oziroma v tri različne 
višješolske študijske programe. V prijavi po prednostnem vrstnem 
redu navedite, v katere višješolske študijske programe se želite vpisati.  
Šteje se, da se prijavljate v različne višješolske študijske programe, če se 
za vpis v isti program prijavite za redni študij, izredni študij, na sedežu 
višje strokovne šole oziroma v drugem kraju. Vrstni red zapisanih šol 
in višješolskih študijskih programov je zelo pomemben, saj boste 
uvrščeni v prvega, za katerega boste izpolnili vse vpisne pogoje. 

 

INFORMACIJE: 
SIC VIŠJA STROKOVNA ŠOLA, Bizeljska cesta 45, 8250 Brežice 

07 49 92 562 in http://www.vssbrezice.si

VELNES

Prednosti:
• 6/1 raven izobrazbe –  

v  dveh  letih  do  diplome  
in poklica  organizator/
ka poslovanja v velneški  
dejavnosti,

• študij v bližini domačega  
kraja in študijske ugodnosti,

• praktično uporabna znanja s  
področja dobrega počut-
ja, zdravja, športa, estetike, 
prehrane, telesne in duševne 
aktivnosti ...



PREDMETNIK 1. LETNIK PREDMETNIK 2. LETNIK

MODULI IN PREDMETI Št. ur KT

1. Poslovno sporazumevanje in vodenje 60 4

2. Strokovna terminologija v prvem tujem jeziku (ANG) 60 4

3. Strokovna terminologija v drugem tujem jeziku (NEM) 60 4

4. Ekonomika in podjetništvo 60 5

5. Poslovna informatika s statistiko 72 5

6. Pravni predpisi 60 5

7. Velnes in velneška dejavnost 108 7

8. Uvod v turizem in destinacijski menedžment 84 8

9. Prosto izbirni predmet 72 5

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 400 13

MODULI IN PREDMETI Št. ur KT

1. Trženje storitev 72 7

2. Upravljanje in poslovanje velneških centrov 108 7

3. Oblikovanje in trženje velneških proizvodov 120 8

Modul: Zdrava prehrana (izbirni)

1. Osnove zdravega prehranjevanja 132 10

2. Kulinarika za vitalnost 132 10

Modul: Gibanje, telesne aktivnosti (izbirni)

1. Osnove gibanja in športne aktivnosti 132 10

2. Športna animacija in osebno trenerstvo 132 10

Modul: Duševni velnes (izbirni)

1. Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj 132 10

2. Menedžment stresa in metode sproščanja 132 10

Modul: Lepotna in telesna nega (izbirni)

1. Principi lepotne in telesne nege ter higiene 132 10

2. Stilno svetovanje in pravila vedenja 132 10

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE 400 13
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