
                                                                          
                                                    

VIŠJEŠOLSKI ŠTUDIJSKI PROGRAM ORGANIZATOR 
VELNEŠKE DEJAVNOSTI 

PREDMET 

MEDICINSKI VELNES (MDV) 
 

SPLOŠNI CILJI 

Splošni cilj predmeta so: 

 razumeti pojem in vlogo medicinskega velnesa  v okviru velneške dejavnosti. 

 razviti razumevanje pomena medicinskega velnesa pri zagotavljanju preventivnih 
aktivnosti in s tem ohranjanju in varovanju zdravja posameznika. 

 pridobiti temeljno znanje o vplivu telesne in lepotne nege na zdravje in dobro 
počutje.  

 promoviranje zdravja v vseh življenjskih obdobjih. 

PREDMETNO-SPECIFIČNE KOMPETENCE 

V predmetu si študenti poleg generičnih pridobijo naslednje kompetence: 
 

 razumevanje specifičnosti vloge medicinskega velnesa v okviru velneške dejavnosti. 

 poznavanje medicinskega velnesa kot sinergičnega prepleta klasične in različnih oblik 
komplementarne medicine ter velnesa. 

 strokovno informiranje o in predstavljanje storitev in programov medicinskega 
velnesa.  

 svetovanje uporabnikom zdravju varne postopke in učinke na področju medicinskega 
velnesa ter telesne in lepotne nege. 

 profesionalno zavedanje o pomenu celovite kakovost storitev in programov 
medicinskega velnesa.  

 promoviranje in povezovanje storitev in programov medicinskega velnesa z drugimi 
storitvami in programi velneške dejavnosti.  

 

OPERATIVNI CILJI 

 
INFORMATIVNI CILJI FORMATIVNI CILJI 

Študent: Študent: 

 razume pojem medicinskega velnesa ; 
 dojema medicinski velnes kot prakticiranje 

zdravja in medicinske oskrbe za večanje 
učinkov velnesa; 

 prepoznava pomembnost  sinergijskega 
delovanja  vseh deležnikov, ki  so vključeni v 
izvajanje zdravstvenih storitev in storitev 
velneške dejavnosti za izboljšanje statusa 
zdravja družbe kot celote; 

 pozna in prepoznava lastnosti dobrih 
programov in storitev medicinskega velnesa; 

 sprejme in strokovno informira uporabnike o 
medicinskem velnesu in izvajalcih storitev in 
programov; 

 seznanja uporabnike o pomenu storitev 
medicinskega velnesa za zagotavljanje in 
ohranjanje zdravja; 
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 loči storitve klasične, komplementarne in 
alternativne medicine v medicinskem velnesu; 

 pozna temeljne storitve medicinskega velnesa 
v okviru klasične medicine; 

  pozna temeljne storitve medicinskega velnesa 
v okviru komplementarne medicine; 

 pozna temeljne storitve medicinskega velnesa 
v okviru alternativne medicine; 

 predstavlja storitve in programe medicinskega 
velnesa; 

 ozavešča uporabnike o pomenu kakovosti in 
varnosti  storitev  v medicinskem velnesu; 

 po potrebi usmerjanje uporabnika k drugim 
dopolnilnim  storitvam na področju velneške 
dejavnosti;    

 pozna tehnične, higienske in druge standarde 
medicinskega velnesa za zagotavljanje za 
zdravje varnih in kakovostnih storitev in 
programov; 

 našteje in pozna delovanje osnovne opreme in 
pripomočkov za izvajanje programov in 
storitev medicinskega velnesa; 

 pozna postopke priprave in ureditve okolja in 
pripomočkov za izvajanje postopkov in 
programov medicinskega velnesa.    

 pozna pravila osebne higiene za zdravju varno 
delo. 

 uredi prostor in pripomočke za izvajanje 
storitev medicinskega velnesa; 

 pripravi uporabnika  za izvajanje storitev 
medicinskega velnesa; 

 skrbi za lastno higieno in varnost  pri delu. 
 
 

 

OBVEZNOSTI ŠTUDENTOV IN POSEBNOSTI V IZVEDBI 

Število kontaktnih ur: 54 (24 ur predavanj, 30 ur vaj) 
Število ur samostojnega dela:  46 ur  
 


