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FAKULTETA ZA VEDE O ZDRAVJU 
Polje 42, 6310 Izola 
Tel.: (05) 662–64–61 
Faks: (05) 662–64–80 
E–pošta: info@fvz.upr.si 
Spletna stran: www.fvz.upr.si 
Informativno mesto: Polje 42. 

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ) v študijskem letu 2019/2020 razpisuje univerzitetna študijska 
programa prve stopnje Aplikativna kineziologija in Fizioterapija ter dva visokošolska strokovna študijska 
programa prve stopnje: Prehransko svetovanje – dietetika in Zdravstvena nega. 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE APLIKATIVNA KINEZIOLOGIJA 

Trajanje študija 
Študij traja 3 leta. 

Kraj izvajanja študija 
Izola. 

Vpisni pogoji 
V univerzitetni študijski program Aplikativna kineziologija se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo, 
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov 

splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi, 
c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 
Vsi kandidati morajo opraviti preizkus gibalnih aktivnosti 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 70 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, 
kandidati iz točke b) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri poklicni maturi  40 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30 % točk, 
− uspeh pri predmetu splošne mature 30 % točk. 

Način študija 
Fakulteta izvaja redni in izredni študij. 

Preizkus gibalnih aktivnosti 
Pred vpisom morajo kandidati opraviti preizkus za doseganje minimalnih standardov gibalnih aktivnosti. 
Navodila za opravljanje preizkusa bodo prijavljeni kandidati prejeli na svoje elektronske naslove, navedene v 
prijavi, nekaj dni pred preizkusom. Vse informacije o aktivnostih preizkusa so objavljeni na spletni strani 
fakultete www.fvz.upr.si. 
Preizkus gibalnih aktivnosti v prvem prijavnem roku bo 1. in 2. julija 2019. 
Če bodo po končanem izbirnem postopku v prvem prijavnem roku na študijskem program še prosta mesta, 
bo preizkus gibalnih aktivnosti v drugem prijavnem roku 12. septembra 2019. 

Zdravniško potrdilo 
Vsi kandidati morajo do 1. junija 2019 predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za 
opravljanje dela na področju športa in zdravstva, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni 
zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203). Potrdilo mora biti izdano po 3. maju 2019 in poslano s 
priporočeno pošto na naslov: UP Fakulteta za vede o zdravju, Polje 42, 6310 Izola.  
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Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnih vaj se zahteva, da je študentovo fizično in 
psihično stanje ustrezno. Vsebine namreč zajemajo vzdržljivostne telesne napore in napore z vidika razvoja 
moči in jakosti. Med gibanjem so povečane mehanske obremenitve telesnih predelov. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Aplikativna kineziologija – univerzitetni program 45 30 

Izredni študij se bo izvajal, če se bo vpisalo vsaj 20 kandidatov. 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po 
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«. 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK  

Prehodi med študijskimi programi so možni na podlagi določil Zakona o visokem šolstvu, Meril za prehode med 
študijskimi programi in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo predmetno področje. 
Za prehod med študijskimi programi se šteje prenehanje študentovega izobraževanja na prvem študijskem programu, iz 
katerega študent prehaja, in nadaljevanje študija na drugem študijskem programu, v katerega študent prehaja. Pri 
prehodu se upošteva primerljivost študijskih programov in opravljene študijske obveznosti študenta v prvem študijskem 
programu. 
V 2. letnik dodiplomskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se po merilih za prehode vpiše študent 
sorodnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
− študent izpolnjuje pogoje za vpis v 2. letnik dodiplomskega študijskega programa Aplikativna kineziologija, 
− študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot 

dodiplomski študijski program Aplikativna kineziologija in 
− so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega 

programa v vsaj 50 % kreditnih točk po ECTS, opravljene obveznosti študenta). 
V 3. letnik dodiplomskega študijskega programa Aplikativna kineziologija se po merilih za prehode vpiše študent 
sorodnega dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
– študent izpolnjuje pogoje za vpis v 3. letnik dodiplomskega študijskega programa Aplikativna kineziologija, 
– študijski program, iz katerega študent prehaja, ob zaključku študija zagotavlja pridobitev primerljivih kompetenc kot 

dodiplomski študijski program Aplikativna kineziologija in 
– so izpolnjeni drugi kriteriji v skladu z Merili za prehode med študijskimi programi (primerljiv predmetnik študijskega 

programa v vsaj 50 % kreditnih točk po ECTS, opravljene obveznosti študenta). 
Individualne vloge za vpis obravnava pristojna komisija fakultete. 
Po merilih za prehode se lahko vpiše tudi študent sorodnega študijskega programa v tujini in mu je bila, skladno z 
zakonom, v postopku priznavanja tujega izobraževanja priznana pravica do nadaljevanja študija na dodiplomskem 
študijskem programu Aplikativna kineziologija. 
V primeru omejitve vpisa so kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznosti v 
študijskem programu, iz katerega kandidat prehaja. 
Vpisna mesta 
 Redni Izredni 

Aplikativna kineziologija UN (2. letnik) 
Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 

Aplikativna kineziologija UN (3. letnik) 
Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 
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UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIOTERAPIJA 

Trajanje študija 
Študij traja 3 leta. 

Kraj izvajanja študija 
Izola. 

Vpisni pogoji 
V univerzitetni študijski program Fizioterapija se lahko vpiše: 
a) kdor je opravil splošno maturo, 
b) kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od predmetov 

splošne mature: biologija ali fizika; če je kandidat enega od navedenih predmetov že opravljal pri poklicni 
maturi, pa izpit iz kateregakoli predmeta splošne mature; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je 
kandidat že opravil pri poklicni maturi, 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati iz točk a) in c) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri splošni maturi oziroma zaključnem izpitu 70 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, 
kandidati iz točke b) izbrani glede na: 
− splošni uspeh pri poklicni maturi  40 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku  30 % točk, 
− uspeh pri predmetu splošne mature 30 % točk. 

Način študija 
Fakulteta izvaja redni in izredni študij. 

Zdravniško potrdilo 
Izbrani kandidati bodo morali ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za 
opravljanje del in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda dispanzer medicine dela (napotnica za predhodni 
zdravstveni pregled, obrazec DZS 8.203). Zaradi specifičnih pogojev in omejitev pri izvajanju praktičnega 
dela in pri vajah v času študija se zahteva, da je študentovo fizično in psihično stanje ustrezno. V primeru 
dvoma odloča pristojna komisija. 

Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Fizioterapija – univerzitetni program 30 30 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 
PREHRANSKO SVETOVANJE – DIETETIKA  

Trajanje študija 
Študij traja tri leta. 

Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program Prehransko svetovanje – dietetika se lahko vpiše, kdor je opravil 
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na: 
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 

Način študija 
Fakulteta izvaja redni in izredni študij. 
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Vpisna mesta 
 Redni Izredni 
Prehransko svetovanje – dietetika – visokošolski 
strokovni program 40 30 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po 
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«. 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK 
Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na 
drugem študijskem programu. Drugi študijski program je program, v katerega študent prehaja. 
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  
1. študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 
2. senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FVZ, oceni, da se 

študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na 
obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Prehransko svetovanje – dietetika; 

3. ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu. 
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti opravljenih 
obveznosti in pridobljenih znanj odloča Komisija za študijske zadeve UP FVZ. 
Prehod je mogoč iz študijskih programov s področja dietetike, prehrane in živilstva in drugih podobnih programov, ki 
so akreditirani v Sloveniji in v državah Evropske unije. 
Po merilih za prehode se lahko kandidat vpiše v 2. ali 3. letnik, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda 
priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v 2. ali 3. letnik. Pristojna komisija lahko, glede na 
predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti, če želi nadaljevati študij v 
novem programu. 
Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. 
O priznanju in določitvi manjkajočih obveznosti, ki jih je v predhodnem programu opravil študent, odloča Komisija za 
študijske zadeve UP FVZ, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja. 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na 
prvem študijskem programu.  
Vpisna mesta 
 Redni Izredni 

Prehransko svetovanje – dietetika VS 
(2. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
Prehransko svetovanje – dietetika VS 
(3. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE ZDRAVSTVENA NEGA 

Trajanje študija 
Študij traja tri leta. 
Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v 
kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 
kandidati izbrani glede na: 
- splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 60 % točk, 
- splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk. 
Način študija 
Fakulteta izvaja redni in izredni študij. 
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Kraj izvedbe študija 
Študij se izvaja na sedežu fakultete v Izoli in na dislocirani enoti v Novi Gorici (Eda center Nova Gorica, 
Delpinova 18/b, Nova Gorica). 

Zdravniško potrdilo 
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del 
in nalog zdravstvenega delavca, ki ga izda Dispanzer medicine dela, prometa in športa (obrazec DZS 8,204). 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 
Zdravstvena nega – visokošolski strokovni 
program 

  

– Izola 60 45 
– Nova Gorica 45 – 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA HITREJŠE 
NAPREDOVANJE) 
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v uvodnem delu razpisa v točki »XIII. Prijava za vpis v višji letnik (po 
merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje)«. 

VPIS V 2. IN 3. LETNIK 
Prehod med študijskimi programi je prenehanje izobraževanja na prvem študijskem programu in nadaljevanje študija na 
drugem študijskem programu. Drugi študijski program je program, v katerega študent prehaja. 
Študent lahko prehaja v študijski program, če so izpolnjeni naslednji pogoji:  
1. študent izpolnjuje pogoje za vpis v študijski program; 
2. senat fakultete ali s strani senata pooblaščeno delovno telo senata, tj. pristojna komisija UP FVZ, oceni, da se 

študentu lahko prizna vsaj polovica obveznosti po ECTS s predhodnega študijskega programa, ki se nanašajo na 
obvezne predmete visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega; 

3. ob zaključku študija študent pridobi primerljive kompetence kot na predhodno vpisanem študijskem programu. 
Predhodno pridobljena znanja študent izkazuje z ustreznimi dokumenti. O ustreznosti in primerljivosti opravljenih 
obveznosti in pridobljenih znanj odloča Komisija za študijske zadeve UP FVZ. 
Prehod je mogoč iz študijskih programov s področja zdravstvene nege in drugih programov zdravstvene usmeritve, ki 
so akreditirani v Sloveniji, ali iz področja zdravstvene nege, ki se izvajajo v državah Evropske unije. 
Po merilih za prehode se lahko kandidat vpiše v 2. ali 3. letnik, če mu je v postopku priznavanja zaradi prehoda 
priznanih vsaj toliko in tiste kreditne točke, ki so pogoj za vpis v 2. ali 3. letnik. Pristojna komisija lahko, glede na 
predhodno opravljene vsebine, določi manjkajoče obveznosti, ki jih mora kandidat opraviti, če želi nadaljevati študij v 
novem programu. 
Pri prehodu se upoštevajo vse obveznosti, ki jih je v predhodnem programu študent opravil in ki se mu lahko priznajo. 
O priznanju in določitvi manjkajočih obveznosti, ki jih je v predhodnem programu opravil študent, odloča Komisija za 
študijske zadeve UP FVZ, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja. 
V primeru omejitve vpisa bodo kandidati izbrani glede na povprečno oceno vseh opravljenih študijskih obveznostih na 
prvem študijskem programu.  
Vpisna mesta 
 Redni Izredni 

Zdravstvena nega VS – Izola (2. letnik) 
Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 

Zdravstvena nega VS – Izola (3. letnik) 
Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
Zdravstvena nega VS – Nova Gorica 
(2. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 

Zdravstvena nega VS – Nova Gorica 
(3. letnik) 

Število vpisnih mest je omejeno 
z razpisanimi vpisnimi mesti za 

1. letnik generacije. 
– 
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