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Sedanji deležniki za razvoj
bodočega

velneškega turizma

Projekt WellTo je usmerjen v razvoj skupne kvali-
fikacije »receptor v velneškem centru«, ki temelji 
na aktualnih potrebah deležnikov poklicnega izo-
braževanja in usposabljanja na področju turizma, 
da bi zagotovili višjo kakovost velneških storitev in 
dela s strankami. Omenjena kvalifikacija bo odraža-
la aktualne zahteve delodajalcev v velneškem 
turizmu, in sicer: dobro poznavanje postopkov in 
storitev in odlične komunikacijske, vodstvene in or-
ganizacijske veščine.

Projekt povezuje različne deležnike – oblikovalce 
politik v poklicnem izobraževanju in usposabljan-
ju (nacionalne institucije za razvoj poklicnega in 
strokovnega izobraževanja), izvajalce formalnega 
in neformalnega izobraževanja, predstavnike pod-
jetij, zbornic in združenj, dejavnih v turističnem sek-
torju.

Za več 
informacij
obiščite:

Projekt WellTo (project No.: 597861-EPP-1-2018-1-BG-EPPKA3-VET-JQ) je financiran s podporo Evropske 
komisije. To sporočilo odraža samo mnenje avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršnokoli uporabo 
podatkov, ki jih vsebuje.

Glavni rezultati projekta bodo:

• nova kvalifikacija “receptor v velneškem centru” 
(stopnja EQF 4),

• 
• okrepljeno sodelovanje med deležniki v 
• partnerskih državah,
• 
• sodelovanje med poklicnimi in strokovnimi šola-

mi ter ponudniki velneških storitev z namenom 
izboljšanja učenja na delovnem mestu, ki vklju-

• čuje mednarodno mobilnost študentov,
• 
• delavnice, informativni dogodki, usposabljanja 
• in konference,
• 
• informativno gradivo o novi kvalifikaciji in izved-

bi projekta,
• 
• vzpostavitev evropske mreže veščin velneškega 
• turizma.



BOLGARIJA 

SLOVENIJA

• Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje 
(CPI)

• Savinjsko–šaleška gospodarska zbornica (SŠGZ)
• Šolski center Velenje (ŠCV) 

• Nacionalni center za izobraževanje (VISC) 
• Konfederacija delodajalcev Latvije (LDDK)
• Tehnološka in turistična tehnična šola Kuldiga  

(KTTT) 

LATVIJA

• Državni inštitut za poklicno izobraževanje (ŠIOV) 
• Slovaško združenje hotelov in restavracij (AHR) 
• Hotelska akademija Ludovita Winterja (HAĽW)

SLOVAŠKA
• Zvezni inštitut za poklicno izobraževanje in 

usposabljanje (BIBB)

NEMČIJA

Konzorcij WellTo sestavlja 14 partnerjev iz 5 držav

Sedanji deležniki za razvoj
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• Inštitut za usposabljanje osebja v mednarodnih organizacijah (ITPIO)
• Nacionalna agencija za poklicno izobraževanje in usposabljanje (NAVET)
• Poklicna srednja šola za kmetijstvo Kliment Timiryazev (ZPG)
• Al Maks d.o.o


