
P R I J A V A 
ZA VPIS V   2.  LETNIK 

V ŠTUDIJSKEM LETU 2013/2014 
 

Program:     
a.)  gostinstvo in turizem redni študij 

b.) velnes redni študij 
  

Vpisna številka: 11080 ____________________ 

1. OSEBNI PODATKI ŠTUDENTA 
Ime  

Priimek  

Spol        1 - M               2 - Ž 
Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Država rojstva - SLOVENIJA  
-  

Državljanstvo - SLOVENSKO  
-  

DAVČNA ŠTEVILKA   

 

2. NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA 
Ulica in hišna številka  

Pošta in poštna številka  

Telefon / Mobilni telefon   

Elektronski naslov:                                      @ 

 

3. PRAKTIČNI DEL IZOBRAŽEVANJA IN DIPLOMSKO DELO 
ŽELIM OPRAVLJATI V:  

 

Podjetje:  
 
 

      
Na Bledu, ______________________ 2013         Podpis študenta-ke: _______________________________ 
 
 



 
Študent-ka:   
Naslov:  
Vpisna številka: 11080 

Študijski program: 
- GOSTINSTVO IN TURIZEM   
- VELNES     

 REDNI       /   IZREDNI                  
 
 

V L O G A  
(obkrožite in dopišite) 

 

a)  ZA PONAVLJANJE  b)  ZA PONOVNI VPIS 
• letnik-a  1 / 2  
• v študijskem letu 2013/2014 
 
RAZLOGI: 

 

 

 

 

 
Opravljene obveznosti po predmetih in dosežene kreditne točke (vpišite kratice predmetov): 
Predmeti          Skupaj 

KT           
 
Priložena dokazila - OBVEZNA ZA PONOVNI VPIS:   
1.  
2.  
 

Bled, dne   
Podpis študenta-ke: 
 

    

OPOMBA: Študent-ka, ki na VSŠ še ni ponavljal-a oz. se prepisal-a, lahko ponavlja letnik, če opravi študijske 
obveznosti in praktično izobraževanje istega letnika v obsegu najmanj 20 KT -  pri tem mora v celoti opraviti obveznosti 
iz Praktičnega izobraževanja 1 in 2 (za 1. letnik) in Praktičnega izobraževanja 3 in 4 (za 2. letnik).    

 
 
IZPOLNI REFERAT: 

- vloga sprejeta dne: .........................  2013. 

- vloga je popolna :    DA   /  NE   

- študent-ka je obveščen/a, da mora dopolniti vlogo do dne: ........................................... 
                                                                                                              
                                                                                                                         Podpis odgovorne osebe: 

                                                                                                            
                                                                                                                ........................................................ 

 
 
 



 
 

IZBIRNI MODUL II. LETNIKA  
v študijskem letu 2013/2014  

Program Gostinstvo in turizem  

 
Prenovljen program višješolskega študija na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled omogoča 
študentom 2. letnika izbiro enega modula izmed treh izbirnih modulov in enega prostoizbirnega predmeta.  
 
Izvajali bomo modul, za katerega bo prijavljenih dovolj študentov (največ 30 študentov v posameznem 
modulu). V kolikor bo na posamezen modul prijavljenih več kot 30 študentov bomo študente prerazporedili 
v drug modul, glede na datum oddane prijave o izbirnem modulu.  
 
 

IME IN PRIIMEK: ___________________________ 
 
          
 
Zaradi lažje organizacije dela na šoli vas prosimo, da izberete enega od spodaj navedenih modulov. Svojo 
izbiro označite tako, da obkrožite številko modula, ki ga želite obiskovati.  
  
 

1.) PROJEKTI V GOSTINSTVU   
 
Predmet  Kreditne točke 
Gastronomija (GAS)  6 
Kuharstvo z organizacijo dela 2 (KOD 2) 7 
Strežba z organizacijo dela 2 (SOD 2)  4 
Praktično izobraževanje 4 (PRI 4)  8 
Skupaj  25 
 
 
 
2.) PROJEKTI V TURIZMU   
 
Predmet  Kreditne točke 
Strokovna terminologija v tujem jeziku 3 (STJ ITJ 3)  8 
Dopolnilne turistične dejavnosti (DTD)  9 
Praktično izobraževanje 4 (PRI 4)  8 
Skupaj  25 

 
 
 
  
Na Bledu, ____________________  2013                     Podpis študenta-ke: _________________________ 
 
 
 
 
 
 



PRIJAVA na  
P R O S T O I Z BI R N I    P R E D M E T  – 2013/2014 

IZPOLNIJO SAMO ŠTUDENTI PROGRAMA GOSTINSTVO IN TURIZEM  

 
Za izpolnitev študijskih obveznosti v 2. letniku morate zbrati še 5 kreditnih točk.   

1.  Prinesete potrdilo o opravljenih obveznostih za predmet s 5 KT iz druge šole. 

2. Izberete predmet z najmanj 5 KT iz  modula, za katerega se niste  odločili v celoti, a ga na šoli izvajamo (npr.: če študent kot izbirni 

modul izbere Projekte v turizmu, lahko izbira med predmeti iz modulov Projekti v gostinstvu)  

3. Izberete  enega od ponujenih prostoizbirnih predmetov.  

Pogoj za izvajanje predmeta je vsaj 30 prijavljenih študentov. 

 

IME IN PRIIMEK:    
Program:   -  GOSTINSTVO IN TURIZEM - redni   
                
 
Kratka predstavitev predmetov: 
Prosimo obkrožite ŠTEVILKO PRED izbranim predmetom. 

 

a.) PODJETNIŠTVO - 5 KT  
Splošni cilj predmeta so:  

� razvijejo podjetnost, organizacijske in vodstvene sposobnosti; 
� izdelajo praktičen primer poslovnega načrta in spoznajo podjetniški proces od ideje do ustanovitve; 
� preverjajo osebne sposobnosti in lastna nagnjenja za odločanje – postati podjetnik, saj spoznajo značilne lastnosti 

podjetnikov in osnove podjetništva. 
 

b.) OSNOVE GIBANJA IN ŠPORTNE AKTIVNOSTI –  10 KT  
Splošni cilji predmeta so: 

� pozna osnove zdravega načina življenja in pomen gibanja za človeško telo; 
� pozna osnove gibanja na suhem in v vodi; 
� pozna procese redne telesne dejavnosti; 
� pozna vadbene metode dela in pozna osnove izbire primerne vrsti dejavnosti; 
� pozna osnove primerne intenzivnosti, trajanja in pogostnosti vadbe; 
� pozna ukrepe varovanja zdravja in okolja, odgovarja za lastno varnost in varnost drugih. 
 

c.) STILNO SVETOVANJE IN PRAVILA VEDENJA –  10 KT 
Splošni cilji predmeta so: 

� pozna principe stilnega svetovanja in oblikovanja zunanje podobe uporabnika glede na različne dejavnike in se zaveda 
pomena svoje lastne podobe pri delu z uporabniki; 

� spremlja novosti in trende na področju stilnega svetovanja; 
� pozna principe in metode verbalne in neverbalne komunikacije v smislu uporabe pravil lepega vedenja; 
� pozna metode motiviranja uporabnika k celostnemu, zdravemu življenjskemu slogu; 
� obvlada konfliktne situacije, sooblikujejo pozitivno klimo na delovnem mestu; 
� se ravna v skladu s poslovnim bontonom. 

 

d.) ORGANIZACIJA GOSTINSKIH DOGODKOV  - 5 KT (samo za študente modula PT)  

Splošni cilji predmeta so: 
� samostojno načrtovanje, organiziranje, izvedba in kontrola delovnega procesa gostinskega dogodka; 
� povezovanje gostinskih dogodkov s kulturno in zabavno vsebino; 
� analiziranje kakovosti in ekonomske uspešnosti poslovanja; 
� uporabljanje informacijsko komunikacijske tehnologije.   
 

e.) WELLNESS TURIZEM  - 5 KT (?)  
 
  
 
 
Bled, _____________    2013      Študent-ka: __________________________ 
 
 



 

IZBIRNI MODUL II. LETNIKA  
v študijskem letu 2013/2014  

Program Velnes  
 
 
V študijskem letu 2013/2014 bomo na Višji strokovni šoli za gostinstvo in turizem Bled za študente  2. 
letnika programa velnes izvajali modul DUŠEVNI VELNES.  
 

IME IN PRIIMEK: ___________________________ 
            

IZBIRNI MODUL – DUŠEVNI VELNES 
 
Predmet  Kreditne točke 
P 16 Čustvena inteligenca in osebnostni razvoj   10 
P 17 Menedžment stresa in metode sproščanja  10 
D 7 Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja in osebnostna 
rast   

7  

     
Skupaj  27  
 

 

PROSTO IZBIRNI PREDMET 
 
a.) ZDRAVO PREHRANJEVANJE  
 
Predmet  Kreditne točke 
P 12 Osnove zdravega prehranjevanja   10  
P 13  Kulinarika za vitalnost  10  
D 5 Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja in 
prehranjevanja  

7  

Skupaj  27  
 
b.)  GIBANJE, TELESNE AKTIVNOSTI  
 
Predmet  Kreditne točke 
P 14 Osnove gibanja in športne aktivnosti  10  
P 15 Športna animacija in osebno trenerstvo  10  
D 6 Praktično izobraževanje: Zdrav način življenja in gibanja  7  
Skupaj 27 
 
b.)  LEPOTNA IN TELESNA NEGA   
 
Predmet  Kreditne točke 
P 18 Principi lepotne in telesne nege ter higiene  10  
P 19 Stilno svetovanje in pravila vedenja   10  
D 6 Praktično izobraževanje: Lepotna in telesna nega   7  
Skupaj 27 
Svojo izbiro označite tako, da obkrožite številko modula, ki ga želite obiskovati.  
 
 
 
 

Na Bledu, ____________________  2013                     Podpis študenta-ke: _________________________ 
 

 


