
   

Priloga 5: SKUPNA KVALIFIKACIJA “RECEPTOR V 

VELNEŠKEM CENTRU” – MERILA ZA OCENJEVANJE 

ZNANJA 

 
Modul 1 

Komunikacija z gostom, naročanje, rezervacija 

 
 

 

Predvideni 

učni izidi 

 

 

Demonstracijski 

kazalniki 

(na podlagi realnih 

delovnih situacij) 

 

Ravni doseženih učnih izidov 

 

Zadostno 
(potrebuje stalno 

usmerjanje in 

navodila) 

 

Dobro 
(zmožen je delovati 

v skladu z navodili) 

Odlično 
(zmožen je delovati 

samostojno in 

kreativno) 

Komunikacija 

z gosti 

 

Učni izid 1 

 

Primerno in 

razumno 

komunicira z 

gosti in sodelavci 

v maternem  in 

vsaj enem tujem 

jeziku. 

 

Pokaže svojo 

sposobnost za 

učinkovito 

interakcijo z gosti in 

sodelavci v 

večkulturnem 

okolju. 

 

 

Z občasno pomočjo 

uporablja ustrezen 

besedni zaklad, 

terminologijo in 

način izražanja pri 

ustni in pisni 

komunikaciji z 

gosti in sodelavci v 

maternem in vsaj 

enem tujem jeziku 

(B1). 

Nemoteno 

strokovno ustno 

in pisno 

komunicira z 

gosti in sodelavci 

v maternem in 

vsaj enem tujem 

jeziku (B2). 

Tekoče in spontano 

ustno in pisno 

komunicira z gosti 

in sodelavci v 

maternem in vsaj 

enem tujem jeziku 

(B2) in motivira 

druge, da to storijo. 

Učinkovito pisno in 

ustno komunicira v 

maternem jeziku, se 

pogovarja z gosti ter 

zbira povratne 

informacije in piše 

poročila.  

 

Z občasno pomočjo 

nadrejenega ustno 

ali pisno 

komunicira z 

gostiin z uporabo 

standardiziranih 

dokumentov in 

obrazcev pridobiva 

povratne 

informacije za 

pisanje poročila. 

Zagotavlja 

nemoteno 

strokovno ustno 

in pisno 

komunikacijo v 

maternem jeziku 

z gosti za 

pridobivanje 

povratnih 

informacij in jih 

vključi v 

poročilo. 

Proaktivno 

komunicira z gosti 

v maternem jeziku z 

namenom 

prejemanja 

povratnih 

informacij, analizira 

podatke v poročilu 

ter oblikuje sklepe 

in priporočila. 

Pisno in ustno 

komunicira v vsaj 

enem tujem jeziku, 

zbira povratne 

informacije gostov 

in piše poročila.  

 

S pomočjo 

nadrejenega pisno 

ali ustno 

komunicira z gosti 

v tujem jeziku 

(nivo B1); z 

uporabo 

standardiziranih 

dokumentov in 

obrazcev pridobiva 

povratne 

informacije za 

pisanje poročila.  

Nemoteno 

profesionalno 

ustno in pisno 

komunicira z 

gosti v tujem 

jeziku (nivo B2), 

za pridobivanje 

povratnih 

informacij in jih 

uporabi kot 

prispevek za 

poročilo. 

Proaktivno 

komunicira z gosti 

v tujem jeziku (nivo 

B2) z namenom 

prejemanja 

povratnih 

informacij, analizira 

podatke poročila ter 

oblikuje sklepe in 

priporočila. 



   

Učni izid 2 

Prepozna 

potrebe gostov, 

tako glede 

izdelkov kot 

storitev. 

Demonstrira 

učinkovite tehnike  

postavljanja 

vprašanj z 

namenom, da  

opredeli gostove 

potrebe po izdelkih 

in storitvah. 

 

S pomočjo 

nadrejenega, gosta 

povpraša o željah in 

potrebah, da zanj 

izbere ustrezne 

izdelke in storitve. 

Na podlagi 

pogovora oceni 

potrebe gosta in 

zanj pripravi 

prilagojeno 

ponudbo. 

Na podlagi 

pogovora z gostom 

oceni njegove 

potrebe in mu 

pomaga izbrati 

najbolj primerne 

izdelke in storitve.  

Gostu razloži  

osnovna velneška 

načela, kot tudi 

bistvo velneških 

postopkov in metod 

in njihov vpliv na 

človeško telo. 

S pomočjo 

nadrejenega razloži 

postopke, tehnike 

in naprave, ki se 

uporabljajo v 

velneškem centru, 

ter njihove vplive 

na človeško telo. 

Gostu samostojno 

podaja strokovne 

informacije o 

načelih, 

postopkih in 

koristih obiska 

velneškega 

centra. 

Proaktivno predlaga 

kreativne načine 

promocije velnes 

centra, njegovih 

koristi in metod ter 

tehnik, ki se 

uporabljajo za 

gosta. 

Učni izid 3 

Rešuje 

probleme in 

konfliktne 

situacije. 

Predstavi načine 

samostojnega 

reševanja 

konfliktnih situacij 

z gosti in ostalimi 

zaposlenimi na 

konstruktiven in 

miren način.  

S pomočjo 

nadrejenega 

prepozna konfliktne 

situacije in 

predlaga  

prilagoditve, 

izboljšave ali 

spremembe za 

njihovo rešitev 

(odvisno od 

situacije). 

Samostojno 

analizira 

konfliktne 

situacije, njene 

razloge in jih 

skuša odpraviti.  

Na podlagi kritične 

analize konflikta 

predlaga rešitve, ki 

preprečujejo njegov 

nastanek. 

Zna reševati 

probleme in ponuja 

učinkovite rešitve 

glede na delovno 

situacijo. 

S pomočjo 

identificira 

problematične 

situacije in 

predlaga izboljšave, 

posodobitve ali 

spremembe za 

njihovo rešitev 

(odvisno od 

situacije). 

Samostojno 

analizira 

problematične 

situacije, njihove 

vire in uporabi 

rešitve za njihovo 

odpravo.  

Na podlagi kritične 

analize 

problematičnih 

situacij predlaga 

rešitve, ki 

preprečujejo 

njihovo pojavljanje. 

Pri svojem delu 

uporablja načela 

poklicne etike. 

 

Sledi pravilom 

poslovnega 

bontona. 

Izvaja delovne 

naloge v skladu z 

internimi pravili 

in 

profesionalnimi 

standardi, da 

prepreči 

konfliktne 

situacije z gosti. 

Zagotavlja 

upoštevanje 

korporativnih in 

poklicnih 

standardov ter 

predlaga ukrepe za 

izboljšanje lastnega 

dela in dela v 

skupini. 

Naročanje / 

Razporejanje 

 

Učni izid 4 

Pripravi urnik za 

zaposlene in goste 

velneškega centra 

ob upoštevanju 

učinkovite rabe 

časa. 

Pod vodstvom 

pripravi časovni 

načrt gostov 

velneškega centra 

in postopkov. 

Samostojno 

načrtuje 

učinkovito 

časovno 

delovanje 

velneškega 

centra. 

Zagotavlja 

nemoteno in 

učinkovito 

delovanje 

velneškega centra 

(v smislu razporeda 

gostov, osebja, 



   
Načrtuje urnike.  postopkov, 

načrtovanja virov in 

drugih elementov) 

ter predlaga 

spremembe ali 

izboljšave. 

Obdela, shrani in 

organizira podatke, 

(osebni podatki, 

finančne 

informacije in 

informacije o 

gostih) in spoštuje 

načela zaupnosti. 

Upošteva interne 

postopke in pravila 

v zvezi z varstvom 

podatkov (GDPR). 

Zagotavlja 

skladnost lastnih 

delovnih 

postopkov z 

varstvom 

podatkov 

(GDPR) 

določenih z 

zakonodajo in 

pravili podjetja. 

Predlaga ukrepe za 

zagotovitev 

skladnosti z 

zakonodajo o 

varstvu podatkov 

(GDPR) s strani 

vseh zaposlenih. 

Rezervacija 

 

Učni izid 5 

Rezervira željene 

storitve za goste. 

 

Zna urejati 

rezervacije, 

odpovedi in plačila 

gostov. 

Rabi nadzor pri 

opravljanju 

rezervacij, 

odpovedi storitev in 

plačilih gostov. 

Samostojno 

opravlja 

rezervacije, 

odpovedi storitev 

in plačila gostov 

v skladu s 

korporativnimi in 

zakonodajnimi 

zahtevami. 

Opravlja 

rezervacije, 

odpovedi storitev in 

plačila gostov v 

skladu s 

korporativnimi in 

zakonodajnimi 

zahtevami pri 

svojem delu in pri 

delu v skupini 

velneškega centra. 

Poskrbi za 

profesionalen 

sprejem gostov ob 

prihodu.   

 

Sledi 

standardiziranim 

postopkom pri 

prvem stiku z gosti 

velneškega centra 

glede rezervacij in 

posredovanja 

začetnih informacij. 

 

 

Vzdržuje 

profesionalni 

pristop, daje 

kakovostne in 

točne 

informacije, ki jih 

posreduje gostom 

pri opravljanju 

rezervacije. 

Predlaga in razvija 

izboljšave pristopa 

do gostov, 

podajanja kakovosti 

in točnosti 

informacij, ki se jih 

posreduje gostom 

pri rezervaciji ali 

med prvim stikom. 

Izračuna skupno 

ceno storitev glede 

na rezervacijo, kot 

so fiksni in 

spremenljivi stroški, 

davek na dodano 

vrednost, 

upoštevajoč 

morebitno akcijsko 

ponudbo. 

Pod nadzorom in na 

podlagi cenovne 

politike podjetja 

pripravlja račune za 

goste. 

Samostojno 

pripravlja račune, 

pri čemer 

upošteva 

obstoječo 

zakonodajo in 

interna pravila 

podjetja. 

Zagotavlja 

natančnost in 

preglednost računov 

v velneškem centru. 

 

 

 

 



   
Modul 2 

Razvoj individualnega programa za gosta 

 
 

 

Predvideni učni 

izidi 

 

 

Demonstracijski 

kazalniki            

(na podlagi realnih 

delovnih situacij) 

 

Ravni doseženih učnih izidov 
 

Zadostno 
(potrebuje stalno 

usmerjanje in 

navodila) 

 

Dobro                         
(zmožen je  delovati 

v skladu z navodili) 

Odlično                   
(zmožen je delovati  

samostojno in kreativno) 

 

Učni izid 1 

 

Pripravi in 

predstavi 

individualni 

velneški program. 

 
 

 

 

Gostu svetuje 

najbolj primerne 

velneške storitve. 

 

Z občasno 

pomočjo gostom 

podaja splošne 

informacije o 

možnih postopkih 

velneških storitev 

in predstavi učinke 

in delovanje le-teh. 

S pristopom, ki je 

usmerjen h gostu, 

daje dobro 

strukturirane 

informacije o vseh 

možnih postopkih 

velneških storitev 

in svetuje o 

delovanju in 

njihovih učinkih. 

Samostojno, s 

pristopom, ki je 

usmerjen h gostom in na 

inovativen način daje 

popolne in dobro 

strukturirane informacije 

o vseh možnih velneških 

storitvah in svetuje o 

delovanju in njihovih 

učinkih. 

 

Gostu svetuje o 

učinkih in vplivih 

velneških storitev. 

Svetuje o 

indikacijah in 

kontraindikacijah 

velneških 

postopkov. 

 

Poimenuje splošne 

indikacije in 

kontraindikacije 

velneških 

postopkov. 

Razloži indikacije 

in kontraindikacije 

velneških 

postopkov in 

navede nekaj 

primerov. 

Določi indikacije in 

kontraindikacije 

velneških postopkov in 

navede veliko primerov. 

Strokovno pripravi 

in predstavi 

individualni 

velneški program. 

Pod vodstvom se 

pogovori z gostom, 

in na podlagi tega 

pripravi 

individualni 

velneški program v 

skladu z njegovimi 

željami in 

upoštevanjem 

njegovega 

zdravstvenega 

stanja, indikacij in 

kontraindikacij 

velneških 

postopkov. 

Na podlagi 

pogovora z gostom 

in ob upoštevanju 

glavnih načel 

razvoja 

posameznega 

programa 

velneškega 

zdravljenja, 

pripravi 

individualni 

velneški program v 

skladu z željami 

gosta, ob 

upoštevanju 

zdravstvenega 

stanja ter indikacij 

in kontraindikacij 

vseh velneških 

postopkov. 

 

 

 

Na podlagi pogovora z 

gostom in ob 

upoštevanju glavnih 

načel razvoja 

posameznega programa 

velneškega zdravljenja, 

pripravi individualni 

velneški program v 

skladu z željami gosta, 

ob upoštevanju 

zdravstvenega stanja ter 

indikacij in 

kontraindikacij vseh 

velneških postopkov. 

 



   
Gosta informira in 

svetuje o zaporedju 

velneških 

postopkov in 

njihovi 

združljivosti z 

drugimi postopki. 

Gosta obvešča o 

zaporedju 

postopkov in na 

splošno pojasni 

njihovo 

združljivost z 

drugimi postopki 

za vzdrževanje 

stanja dobrega 

počutja, vendar 

občasno potrebuje 

smernice. 

Določi in razloži 

zaporedje 

postopkov ter 

gostu poda dobro 

strukturirane 

informacije o 

združljivosti z 

drugimi postopki 

za vzdrževanje 

stanja dobrega 

počutja. 

Samostojno določa in 

razloži zaporedje 

postopkov ter gostu daje 

dobro strukturirane in 

popolne informacije o 

njihovi združljivosti z 

drugimi postopki za 

vzdrževanje stanja 

dobrega počutja. 
Gostu svetuje kako 

ohraniti stanje 

dobrega počutja. 

Učni izid 2 

Izbere ustrezne 

velneške 

postopke na 

podlagi želja 

gosta. 
 
 

Na podlagi 

vizualnega izgleda 

določi stanje kože 

in priporoča 

ustrezen postopek 

za njeno 

izboljšanje. 

S pomočjo, na 

podlagi vizualnega 

izgleda določi 

stanje kože gosta in 

priporoči ustrezen 

postopek. 

Na podlagi 

vizualnega izgleda 

določi stanje kože 

gosta, in mu 

priporoči ustrezen 

postopek ali ga po 

potrebi usmeri k 

specialistu. 

Samostojno na podlagi 

vizualnega izgleda 

določi stanje kože gosta, 

mu priporoči ustrezen 

postopek ali ga po 

potrebi usmeri k 

specialistu. 

Določa vrstni red 

velneških 

postopkov glede na 

potrebe gosta. 

Ob pogovoru z 

gostom s pomočjo 

usmeritvenih 

navodil svetuje 

ustrezen paket 

storitev, ki 

ustrezajo željam 

gosta in obenem 

upošteva stanje 

kože in 

zdravstveno stanje. 

Ob pogovoru z 

gostom naredi 

načrt ciljno 

usmerjenega in 

individualiziranega 

paketa zdravljenja, 

ki bo ustrezal 

željam gosta in 

upošteval stanje 

kože in 

zdravstveno stanje. 

Samostojno, ob 

pogovoru z gostom 

naredi načrt ciljno 

usmerjenega in 

individualiziranega 

paketa zdravljenja, ki bo 

ustrezal željam gosta in 

upošteval stanje kože in 

zdravstveno stanje. 

Učni izid 3 

Dela z dokumenti 

velneškega 

centra. 
 
 

 

Vzdržuje 

podatkovne baze 

gostov 

velneškega centra, 

ob upoštevanju 

varovanja osebnih 

podatkov 

 

S pomočjo pridobi 

informacije o 

ustreznih digitalnih 

storitvah in 

aplikacijah. 

Po navodilih 

pridobi 

informacije o 

ustreznih 

digitalnih storitvah 

in aplikacijah. 

Samostojno pridobiva 

informacije o ustreznih 

digitalnih storitvah in 

aplikacijah ter jih brez 

težav in raznoliko 

uporablja pri svojih 

delovnih nalogah. 

 

Vzdržuje zbirko 

podatkov o gostih, 

za kar občasno 

potrebuje vodenje. 

Vzdržuje zbirko 

podatkov o gostih. 

Samostojno in 

sistematično vzdržuje 

zbirko podatkov o 

gostih. 

 

Uporablja 

specializirano 

programsko 

opremo za bazo 

podatkov gostov. 

 

Upošteva navodila 

v zvezi z varnostjo 

in zaščito 

podatkov. 

Upošteva navodila 

v zvezi z varnostjo 

in zaščito 

podatkov. 

 

Sistematično sledi 

navodilom v zvezi z 

varnostjo in zaščito 

podatkov.  

Pod vodstvom 

zagotavlja, da so 

elektronski 

rezervacijski 

sistemi in 

Z upoštevanjem 

navodil, 

zagotovlja, da so 

elektronski 

rezervacijski 

Samostojno in 

sistematično zagotavlja, 

da so elektronski 

rezervacijski sistemi in 

specializirana 



   
specializirana 

programska 

oprema za bazo 

podatkov gostov 

vedno pripravljeni 

za uporabo.  

sistemi in 

specializirana 

programska 

oprema za bazo 

podatkov gostov 

vedno pripravljeni 

za uporabo.  

programska oprema za 

bazo podatkov gostov 

vedno pripravljeni za 

uporabo. 

Pripravi ankete 

zadovoljstva za 

goste in 

interpretira 

dobljene rezultate. 

Pod vodstvom 

pridobi ključne 

podatke v zvezi z 

rezervacijskimi 

dejavnostmi. 

Po navodilih 

pridobi ključne 

informacije v zvezi 

z rezervacijskimi 

dejavnostmi. 

 

Samostojno pridobi 

ključne podatke v zvezi 

z rezervacijskimi 

dejavnostmi. 

Sodeluje pri 

raziskovanju 

potreb, želja in 

zahtev gostov 

glede velneških 

storitev.  

Raziskuje potrebe, 

želje in zahteve 

gostov glede 

velneških storitev. 

Raziskuje potrebe, 

želje,zahteve in 

pričakovanja gostov 

glede velneških storitev. 

Opazi ali pridobi 

informacije o 

izkušnjah gostov s 

pomočjo napotkov. 

Opazi in pridobiva 

informacije o 

izkušnjah gostov. 

Opazi in pridobiva 

raznolike informacije o 

izkušnjah gostov. 

Učni izid 4 

Daje priporočila o 

zdravem načinu 

življenja. 
 

 

 

Goste informira o 

pomembnosti 

prehrane in 

povezanosti z 

velneškimi 

postopki. 

 

Na splošno opisuje 

pomembnost 

prehrane povezane 

z velneškimi 

postopki. 

Opiše in razloži 

pomembnost 

prehrane in 

povezanosti z 

velneškimi 

postopki, ob 

uporabi ključnih 

konceptov 

velneških 

postopkov in 

zdrave prehrane. 

Pojasnjuje pomembnost 

povezanosti prehrane z 

velneškimi postopki, ob 

uporabi ključnih 

konceptov velnesa in 

zdrave prehrane in 

ponazori s primeri. 

Pozna osnovna 

načela velneške 

prehrane. 

 

Na podlagi 

osnovnih načel 

velneške prehrane 

daje priporočila o 

zdravem načinu 

življenja. 

Na podlagi 

osnovnih načel 

velneške prehrane 

daje priporočila o 

zdravem načinu 

življenja. 

Znanje osnovnih načel 

velneške prehrane 

prilagodi, da lahko poda 

ustrezna priporočila o 

zdravem načinu 

življenja. 

Goste osvešča o 

pomenu športne 

aktivnosti v 

zdravem načinu 

življenja. 

Opiše pomen 

športne aktivnosti 

in daje priporočila 

o zdravem načinu 

življenja. 

Pojasni vlogo 

športne aktivnosti 

v zdravem načinu 

življenja, podprto 

z nekaj primeri. 

Pojasni in analizira 

vlogo športne aktivnosti 

in daje priporočila o 

zdravem načinu 

življenja, ki jih ponazori  

z več primeri. 

 

 



   
Modul 3 

Organizacija in koordinacija velneškega centra 
 

 

 

Predvideni učni   

izidi 

 

 

Demonstracijski 

kazalniki              

(na podlagi realnih 

delovnih situacij) 

 

Ravni doseženih učnih izidov 

 

Zadostno 
(potrebuje stalno 

usmerjanje in 

navodila) 

 

Dobro                         
(zmožen je  delovati 

v skladu z navodili) 

Odlično                   
(zmožen je delovati  

samostojno in kreativno) 

 

Učni izid 1 

 

Organizira 

aktivnosti v 

velneškem centru. 

 

Učinkovito  

organizira dejavnosti 

velneškega centra. 

 

 

Razume glavna 

pravila 

organizacije 

velneških 

centrov. 

Potrebuje nadzor 

pri izvajanju 

operativnega 

načrta dejavnosti 

velneškega 

centra. 

Samostojno sledi 

operativnem 

načrtu dejavnosti 

velneškega centra. 

Samostojno organizira 

izvedbo operativnega 

načrta dejavnosti 

velneškega centra, da 

bi povečal dobiček 

velneškega centra in 

išče nove načine za 

boljšo učinkovitost 

delovnih aktivnosti. 

 

Izkazuje poglobljeno 

poznavanje velnes 

centra: storitev, 

produktov, procesov 

in virov. 

 

 

Razume delovne 

naloge v skladu z 

internimi pravili, 

tehnologijo in 

delovnimi 

procesi. 

Pozna vse 

stopnje 

tehnologije dela 

v velneškem 

centru. 

Delovne naloge 

izvaja ciljno 

usmerjeno in pri 

tem upošteva 

različne skupine 

gostov in modele 

storitev. 

Natančno izvaja 

vse faze 

tehnologije dela  v 

velneškem centru. 

Delovne naloge izvaja 

kakovostno. Predlaga 

ukrepe in opredeli 

področja za 

izboljšanje delovnih 

nalog, z namenom 

doseganja visokega 

zadovoljstva gostov in 

tržnih ciljev 

velneškega centra. 

 

Zagotavlja 

sproščujoče okolje v 

velneškem centru. 

Sledi osnovnim 

zahtevam za 

doseganje 

sproščujočega 

okolja v 

velneškem 

centru. 

Ima poglobljeno 

znanje za 

doseganje 

sproščujočega 

okolja v 

velneškem centru 

in ga 

zagotavlja na 

podlagi zahtev in 

povratnih 

informacij gostov. 

Zagotavlja 

sproščujoče okolje v 

velneškem centru in 

predlaga ukrepe za 

izboljšanje zahtev in 

notranjih standardov 

za sproščujoče okolje. 

Predlaga inovativne 

ideje za izboljšanje 

sproščujočega okolja. 

Učni izid 2 

 

Koordinira ekipe 

velneškega centra. 

 

 

Usklajuje delo ekipe 

v velneškem centru. 

 

S pomočjo 

pripravlja 

tedenski / 

mesečni delovni 

urnik zaposlenih. 

O spremembah v 

urniku jih 

obvešča. 

Osebju dodeli 

ustrezne naloge. 

Spremlja delovni 

čas in izvajanje 

nalog. 

Pripravi učinkovite 

cilje, vključno s 

časovno premico in 

standardi kakovosti ter 

nadzira izvedbo 

storitev. 

Zagotavlja pravočasne 

in konstruktivne 



   
 povratne informacije 

sebe in ekipe. 

Skrbi za učinkovito 

sinergijo ekipe 

velneškega centra. 

 

 

Zagotavlja 

informacije za 

izvajanje 

vsakodnevnih 

opravil v 

velneškem 

centru. 

Pozna postopke 

povezane s 

kadrovsko 

organizacijo. 

Redno komunicira 

s člani ekipe glede 

izvajanja delovnih 

procesov in 

doseganja ciljev. 

Uravnoteženo 

razporeja delovne 

naloge. 

 

Učinkovito koordinira 

timske dejavnosti, 

spodbuja dvosmerno 

komunikacijo. 

Uporablja ustrezno 

motivacijsko tehniko 

glede na posameznika. 

Skrbi za zdravo in 

pozitivno delovno 

vzdušje. 

Zagotavlja 

zahtevane 

delovne pogoje. 

Reagira, ko je 

potrebno 

posredovanje. 

Zagotavlja mirno 

delovno vzdušje 

in ugodne delovne 

pogoje. 

Ustvari zdravo in 

pozitivno delovno 

vzdušje. 

Upošteva želje in 

potrebe posameznikov 

v delovni ekipi. 

Učni izid 3 

 

Organizira 

učinkovite 

ponudbe 

velneških 

izdelkov in 

storitev. 

 

Profesionalno 

predstavlja velneške 

izdelke in storitve, da 

vzpodbudi njihov 

nakup. 

 

Sledi osnovnim 

zahtevam prodaje 

velneških 

izdelkov in 

storitev. Gostu 

poda željene 

informacije. 

Zna določiti 

potrebe gosta in 

predstavi 

razpoložljive 

velneške izdelke, 

storitve in njihove 

prednosti. 

Ekipi poda 

različne uporabne 

nasvete za pomoč 

pri učinkoviti 

prodaji velneških 

izdelkov in 

storitev. 

Organizira učinkovito 

prodajo velneških 

izdelkov in storitev. 

Predstavlja in ponuja 

tekoče promocije za 

povečanje prodajnih 

rezultatov. 

Uspešen je pri prodaji 

različnim tipom 

gostov. 

Za ponudbo velneških 

izdelkov in storitev 

uporablja vse ustrezne 

oglaševalske kanale. 

 
Pripravlja, vodi in 

spodbuja ekipo 

velneškega centra za 

učinkovito ponudbo 

velneških izdelkov in 

storitev. 

 

 

Informira ekipo o 

specifičnih 

lastnostih 

določenega 

izdelka. 

Daje jasna 

navodila za 

ponudbo 

velneških 

izdelkov in 

storitev. 

Pojasni prednosti 

vsakega izdelka 

ali storitve za 

gosta. 

Usposablja osebje 

za prodajne in 

pogajalske 

tehnike. 

 

Vodi in spodbuja 

ekipo velneškega 

centra pri učinkoviti 

prodaji velneških 

izdelkov in storitev. 

Povezuje prodajne 

veščine s finančnimi 

rezultati centra in 

posameznimi cilji. 

Usposablja osebje za 

prodajne in pogajalske 

tehnike, glede na 

določene 

karakteristike gostov. 



   
Učni izid 4 

 

Pripomore k 

doseganju 

poslovnih ciljev.  

 

Določa in dosega 

ključne kazalnike 

uspešnosti. 

 

 

 

Razlikuje 

odgovornosti 

vsakega člana 

ekipe glede na 

poslovne cilje. 

Pozna postopke 

za naročanje in 

nabavo opreme 

in potrošnega 

materiala. 

Spremlja 

opravljanje nalog 

vseh članov ekipe. 

Spremlja ključne 

kazalnike 

uspešnosti in 

sprejema 

korektivne ukrepe. 

 

Razvija in prevzema 

odgovornost za 

poslovni načrt in 

proračun velneškega 

centra. 

Koordinira in izvaja 

dogovorjene ključne 

kazalnike uspešnosti 

iz poslovnega načrta. 

Poroča in pripravlja 

smernice za prihodnji 

razvoj. 

Prispeva k 

učinkovitemu 

doseganju poslovnih 

ciljev, vključno z 

načrtovanjem, 

pripravo proračuna 

in poročanjem. 

Opravlja naloge 

iz poslovnega 

načrta. 

Razume interne 

računovodska in 

finančna pravila. 

 

Sodeluje pri 

poslovnem 

načrtovanju, 

pripravi proračuna 

in poročanju. 

Spremlja 

upoštevanje 

notranjih 

računovodskih in 

finančnih pravil in 

postopkov za 

naročanje 

potrebne opreme 

in potrošnega 

materiala. 

Zagotavlja opremo, 

izdelke in potrošni 

material in ohranja 

finančno disciplino 

podjetja. 

Prispeva k 

učinkovitemu 

izvajanju poslovnih 

ciljev, vključno z 

načrtovanjem, 

oblikovanjem 

proračuna in 

poročanjem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
Modul 4 

Zagotavljanje kakovosti v velneškem centru 

 
 

 

Predvideni 

učni izidi 

 

 

Demonstracijski 

kazalniki            

(na podlagi realnih 

delovnih situacij) 

 

Ravni doseženih učnih izidov 

 

Zadostno 
(potrebuje stalno 

usmerjanje in navodila) 

 

Dobro                         
(zmožen je  delovati 

v skladu z navodili) 

Odlično                   
(zmožen je delovati  

samostojno in kreativno) 

Kakovost 

storitev 

 

Učni izid 1 

Zagotavlja 

kakovost dela in 

aktivnosti v 

velneškem 

centru. 

Spremlja kakovost 

svojega dela. 

 

Pod nadzorom deluje v 

skladu z zahtevami 

kakovosti. 

Pozna zahteve 

kakovosti 

povezane z delom 

in deluje v skladu 

z njimi. 

Poznava zahteve 

kakovosti povezane z 

delom in deluje v 

skladu z njimi. 

Med izvajanjem 

strokovnih nalog 

uporablja na goste 

usmerjen pristop. 

Razume na gosta 

usmerjen pristop. 

 

 

Sprejme, pozdravi in 

poskrbi za gosta na 

recepciji skladno s 

standardi.  

 

 

Vse goste enako 

obravnava. 

 

 

Deluje po 

pristopu, ki je 

usmerjen na 

gosta. 

 

 

Sprejme, pozdravi 

in poskrbi za 

gosta na recepciji 

skladno s 

standardi.  

 

 

Vse goste enako 

obravnava ob 

upoštevanju 

kulturnih razlik 

ali drugih 

značilnosti. 

 

 

Deluje po pristopu, ki 

je usmerjen na gosta 

in prepozna področja, 

ki zahtevajo 

razvoj dejavnosti, 

usmerjenih gostom in 

daje utemeljene 

predloge konceptu 

storitve. 

 

 

Sprejme in pozdravi 

gosta na recepciji 

skladno s standardi in 

ga servisira  glede na 

njegove potrebe. 

 

 

Vse goste enako 

obravnava ob 

upoštevanju kulturnih 

razlik ali drugih 

značilnosti. 

Nudi učinkovito 

pomoč pri 

spremljanju 

zagotovljanja 

pravilnega 

delovanja 

velneškega centra. 

 

Zagotavlja kakovost in 

razpoložljivost 

izdelkov za prodajo. 

 

 

Čisti in organizira 

prostore za goste in 

delovne prostore ter 

razvršča odpadke. 

 

 

V novih situacijah ali 

ko pride do sprememb 

v delovnem okolju, 

Samostojno 

zagotavlja 

kakovost in 

razpoložljivost 

izdelkov za 

prodajo. 

 

 

Čisti in organizira 

prostore za goste 

in delovne 

prostore in 

samostojno 

razvršča odpadke. 

 

Samotojno zagotavlja 

kakovost in 

razpoložljivost 

izdelkov za prodajo na 

odgovoren način. 

 

 

Samostojno ureja in 

organizira prostore za 

goste in delovne 

prostore, kadar ne 

opravlja drugih nalog 

in temeljito razvršča 

odpadke. 

 



   
občasno potrebuje 

pomoč. 

Prilagodi se 

novim situacijam 

ali spremembam v 

delovnem okolju 

v skladu z 

dogovorjenimi 

smernicami. 

 

Ko pride do 

sprememb, zna 

samostojno ravnati 

glede na dano situacijo 

in po potrebi prilagodi 

svoje delovne navade. 

Zadovoljstvo 

gostov 

 

Učni izid 2 

Zagotavlja 

zadovoljstvo 

gostov glede na 

njihove potrebe 

in želje. 

 

Na podlagi 

povratnih 

informacij gostov 

izboljšuje svoje 

delo. 

 

Samooceni prednosti 

in slabosti lastnega 

dela. 

 

 

Upošteva pomen 

pozitivne izkušnje 

gostov pri svojem 

delu. 

 

Samooceni 

prednosti in 

slabosti lastnega 

dela in 

priložnosti za 

profesionalno 

opravljeno delo. 

 

 

Spodbuja 

pozitivno 

izkušnjo gostov 

pri svojem delu in 

razume pomen 

zadovoljstva 

gostov. 

Samooceni prednosti 

in slabosti lastnega 

dela in 

priložnosti za 

profesionalno 

opravljeno delo. 

 

 

Ugotavlja kateri 

dejavniki vplivajo na 

zadovoljstvo gostov 

pri svojem delu, in 

pripravi ustrezne 

razvojne predloge. 

Zna predlagati 

nove načine 

zbiranja povratnih 

informacij gostov 

in izboljšanja 

storitev. 

 

 

Sprejme povratne 

informacije gosta, se 

zahvali za obisk in ga 

povabi da se vrne. 

Sprejme povratne 

informacije gosta, 

se zahvali za 

obisk in ga povabi 

da se vrne. 

Povratne 

informacije 

posreduje naprej 

svojim 

nadrejenim. 

Aktivno zbira povratne 

informacije gostov, 

zahvali se za obisk in 

jih spodbuja da se 

vrnejo in posreduje 

povratne informacije 

svojim nadrejenim. 

Delovna etika 

 

Učni izid 3 

Deluje v skladu 

s priporočili 

delovne etike in 

prispeva h 

kakovosti 

velneškega 

centra. 

 

 

Zna oceniti 

prednosti lastnega 

dela. 

 

Samooceni prednosti 

in slabosti lastnega 

dela. 

Samooceni 

prednosti lastnega 

dela in izrabljenih 

priložnosti za 

strokovno 

opravljeno delo. 

Samooceni prednosti 

lastnega dela in 

izrabljenih priložnosti 

za strokovno 

opravljeno delo. 

 

Načrtuje, 

predstavi in izvede 

postopke 

usklajevanja v 

izrednih 

razmerah, kot so 

smrt, tatvina in 

poškodovanje 

inventarja.  

S pomočjo predstavi in 

izvede predvidene 

postopke usklajevanja 

v izrednih razmerah, 

kot so smrt, tatvina in 

poškodba inventarja. 

Predstavi in 

izvede predvidene 

postopke 

usklajevanja v 

izrednih 

razmerah, kot so 

smrt, tatvina in 

poškodba 

inventarja. 

Samostojno predstavi 

in diskretno izvede 

predvidene postopke 

usklajevanja v izrednih 

razmerah, kot so smrt, 

tatvina in poškodba 

inventarja. 



   
Pravilno ravna v 

izrednih situacijah 

in pri delu z 

zaupnimi 

informacijami ter 

varuje osebne in 

poslovne podatke 

gostov pri 

komunikaciji in 

pri uporabi 

družabnih 

omrežij. 

Upošteva zastavljene 

smernice o zaupnosti 

pri varovanju osebnih 

in poslovnih podatkov 

gostov pri 

komunikaciji in 

uporabi družabnih 

omrežij, z občasno 

pomočjo. 

 

 

Upošteva 

zastavljene 

smernice o 

zaupnost pri 

varovanju osebnih 

in poslovnih 

podatkov gostov 

pri komunikaciji 

in uporabi 

družabnih 

omrežij. 

Dosledno spoštuje 

zastavljene smernice o 

zaupnosti pri 

varovanju osebnih in 

poslovnih podatkov 

gostov pri 

komunikaciji in 

uporabi družabnih 

omrežij. 

Zdravje in 

varnost 

 

Učni izid 4 

Sledi in izvaja 

zdravstvene in 

varnostne 

predpise za 

optimalno 

delovanje. 

 

Upošteva predpise 

zagotavljanja 

varnosti in zdravja 

pri delu. 

 

Upošteva postavljene 

smernice in s svojim 

delovanjem ne 

povzroča nevarnosti. 

 

 

 

 

 

Ve kako postopati  v 

nujnih primerih prve 

pomoči. 

Upošteva 

postavljene 

smernice in s 

svojim 

delovanjem ne 

povzroča 

nevarnosti. 

 

 

Ve kako postopati 

v nujnih primerih 

prve pomoči. 

Odgovorno upošteva 

postavljene smernice 

in s svojim delovanjem 

ne povzroča 

nevarnosti. 

 

 

 

 

Ve kako postopati v 

nujnih primerih prve 

pomoči. 

Spremlja 

skladnost z 

zdravstvenimi in 

varnostnimi 

zahtevami in 

ergonomijo pri 

delovnih nalogah. 

 

 

Upošteva načrt 

notranje kontrole 

velneškega centra. 

 

 

Upošteva vse 

varnostne smernice in 

predpise velneškega 

centra. 

 

 

Deluje v skladu z 

načeli varstva pri delu 

in ergonomije pri 

izvajanju delovnih 

nalog. 

 

Upošteva načrt 

notranje kontrole 

velneškega centra. 

 

 

Upošteva vse 

varnostne 

smernice in 

predpise 

velneškega centra. 

 

 

 

Deluje v skladu z 

načeli varstva pri 

delu in 

ergonomije pri 

izvajanju 

delovnih nalog. 

Upošteva načrt 

notranje kontrole 

velneškega centra. 

 

 

Odgovorno upošteva 

vse varnostne 

smernice in predpise 

velneškega centra  ter 

poroča o možnih 

nevarnostih ali 

tveganjih. 

 

 

Pri svojih delovnih 

nalogah deluje 

samostojno v skladu z 

načeli varstva pri delu 

in ergonomije. 

 

 

 

 

 

 



   
Modul 5 

Tržne in prodajne aktivnosti 

 
 

 

Predvideni učni 

izidi 

 

 

Demonstracijski 

kazalniki            

(na podlagi realnih 

delovnih situacij) 

 

Ravni doseženih učnih izidov 

 

Zadostno 
(potrebuje stalno 

usmerjanje in 

navodila) 

 

Dobro                         
(zmožen je  

delovati v skladu z 

navodili) 

Odlično                   
(zmožen je delovati  

samostojno in 

kreativno) 

Učni izid 1 

Prodaja velneških 

izdelkov gostom. 

Uporablja 

učinkovite 

prodajne in 

predstavitvene 

tehnike za različne 

vrste gostov in 

skupine gostov. 

Potrebuje pomoč za 

sledenje ustaljenim 

prodajnim 

postopkom in 

tehnikam pri 

prodaji izdelkov 

gostom. 

Uporablja 

znanje 

psihologije 

prodaje pri 

poslovanju z 

različnimi tipi 

gostov. 

Uporablja prodajne 

psihološke prakse 

pri poslovanju z 

gosti in predlaga 

nove tehnike za 

povečanje gostove 

pridobitve. 

Uporablja različne 

tehnike 

obravnavanja 

ugovorov gostov 

za uspešno 

zaključevanje 

prodaje. 

Z občasno pomočjo 

nadrejenega 

uporablja klasične 

prodajne postopke 

in vključuje 

promocijski 

material. 

Samostojno 

prilagaja svojo 

taktiko prodaje 

gostu in 

situaciji, da 

uspešno zaključi 

prodajo. 

Ustvarjalno 

uporablja 

psihološke taktike 

prodaje in motivira 

ostale člane ekipe 

za boljše prodajne 

rezultate. 

Razume pomen 

etičnega vedenja v 

poslovnih odnosih. 

Postopa v skladu z 

osebno in poslovno 

etiko pri izvajanju 

prodajnih poslov.  

Spoštuje etična 

pravila v 

prodajnih 

situacijah.  

Omogoča pravičen 

in uravnotežen 

pristop prodajnih 

dejavnosti pri 

svojem delu in delu 

ekipe. 

Učni izid 2 

Je sposoben 

uporabljati 

marketinške tehnike 

in orodja za podporo 

prodaji velneških 

izdelkov gostom. 

Pripravi in izvede 

preproste 

trženjske 

raziskave. 

 

 

S pomočjo 

nadrejenega zbira 

in obdeluje 

informacije za 

prepoznavanje 

tržnih priložnosti in 

težav. 

Analizira 

kvalitativne in 

kvantitativne 

podatke in 

informacije za 

prepoznavanje 

rešitev izzivov 

in priložnosti v 

marketingu. 

Analizira 

kvalitativne in 

kvantitativne 

podatke, povezane 

s trženjem izdelkov 

in storitev, da bi 

vodstvu zagotovil 

zanesljive 

informacije o 

tržnem segmentu, 

kupcih itd. 

Pripravi pisno ali 

ustno ponudbo / 

ponudbo izdelka z 

ustreznimi 

tehnikami trženja. 

 

 

Pri pripravi pisne 

ali ustne ponudbe 

za gosta sledi 

načelom internega 

trženja in prodaje. 

Samostojno 

pripravi pisno 

ali ustno 

ponudbo, 

prilagojeno 

potrebam gosta 

in danim 

razmeram.  

Zagotavlja pripravo 

ponudb, ki gostom 

predstavljajo 

dodatno vrednost, 

izdelek/ storitev, ki 

jih razlikuje od 

konkurence. 



   
Zbira povratne 

informacije gostov 

in ukrepe 

učinkovitih 

strategij 

zadrževanja 

gostov. 

Sledi podjetniškim 

načinom zbiranja 

povratnih 

informacij gostov 

in strategij 

zadrževanja gostov. 

Zagotavlja 

uporabo 

ustreznih 

načinov zbiranja 

povratnih 

informacij in 

rezultate 

uporablja za 

izboljšanje 

delovanja 

velneškega 

centra in 

zadrževanja 

gostov. 

Zagotavlja uporabo 

ustreznih načinov 

zbiranja povratnih 

informacij in 

uporabo rezultatov 

za izboljšanje 

splošne 

učinkovitosti 

velneškega centra 

in zadrževanja 

gostov. 

 

Učni izid 3 

 

Uporablja sodobno 

IKT pri prodaji in 

trženju. 

 

Izbere najboljšo 

strategijo in 

orodje glede na 

delovno situacijo v 

skladu s strategijo 

podjetja. 

 

S pomočjo izbere 

ustrezen pristop in 

digitalna orodja za 

prodajo in trženje 

velneških izdelkov 

in storitev. 

Samostojno 

razvija strategijo 

in izbira 

učinkovita 

digitalna orodja 

in tehnologije za 

doseganje 

uspešne prodaje. 

Kreativno razvija 

tržno strategijo, ki 

temelji na IKT, ob 

upoštevanju 

povečanja dobička 

podjetja in 

povečanja gostov. 

Pozna pravila 

verbalne in pisne 

komunikacije z 

interaktivnimi ali 

digitalnimi 

sredstvi (mobilne 

naprave, digitalne 

platforme in drugi 

spletni kanali, kot 

so sms, e-pošta, 

spletni klepet, 

družabna omrežja 

itd.) 

Razlikuje različne 

zahteve po 

komunikaciji v 

različnih okoljih: 

ustno, pisno, 

elektronsko, 

mobilno. 

Zagotavlja 

kakovostne 

komunikacijske 

rezultate v vseh 

razpoložljivih 

oblikah v skladu 

s tržno politiko 

podjetja. 

Zagotavlja 

kakovostne 

rezultate 

komunikacije v 

skladu s politiko 

trženja podjetja in 

predlaga nova 

orodja, tehnologije 

in ukrepe za 

prodajo in trženje, 

ki odražajo nedavni 

tehnološki razvoj. 

 

 


