
 

 

 
 

 
Na Loko 2, 8000 Novo mesto 
Tel.: (07) 393 00 18, fax: (07) 393-00-13 
E-pošta: fzv.nm@guest.arnes.si 
Spletna stran: https://fzv.uni-nm.si/  
 
Informativno mesto in informativni dnevi: 
Na Loko 2, Novo mesto: 

− 15. 2. 2019 ob 10.00 za redni študij,  
− 15. 2. 2019 ob 16.00 za redni študij in izredni študij,  
− 16. 2. 2019 ob 10.00 za redni študij in izredni študij. 

 
 
VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 
ZDRAVSTVENA NEGA 
 
Čistopis študijskega programa je dostopen na spletni strani fakultete:  
https://fzv.uni-nm.si/uploads/FZV_pripone/program.pdf 
 
Trajanje študija 
Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. Diplomanti dobijo strokovni 
naslov diplomirani  zdravstvenik (VS) oziroma diplomirana medicinska sestra (VS). 
 
Kraj izvajanja študija 
Na Loko 2, 8000 Novo mesto (redni in izredni študij). 
 
Način študija 
Fakulteta bo izvajala redni in izredni študij. 
 
Jezik poučevanja 
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje 
slovenskega jezika na nivoju splošnega razumevanja. Fakulteta si pridružuje pravico, 
da v primeru dvoma od kandidatov pred izbirnim postopkom zahteva, da zahtevano 
znanje slovenskega jezika izkažejo s potrdilom pooblaščene institucije. Kandidata, ki 
na poziv fakultete ne bo predložil potrdila o zahtevanem znanju slovenskega jezika, 
bo fakulteta izločila iz izbirnega postopka. 
 
Način prijave in prijavni roki 
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v skupnih določbah razpisa. 
 
Vpisni pogoji 
V visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega se lahko 
vpiše, kdor je opravil zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem 
programu, poklicno maturo ali splošno maturo. 
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Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno 
maturo v programih zdravstveni tehnik ali tehnik zdravstvene nege, morajo pred 
začetkom predavanj opraviti 80-urni propedevtični program iz vsebin predmeta 
zdravstvena nega. 
 
Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na 
− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma maturi      60 % točk, 
− splošni uspeh v 3. in 4. letniku                                                                     40 % točk. 
 
Zdravniško potrdilo in potrdilo o urejenem cepilnem statusu 
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo o zdravstveni 
sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma 
diplomiranega zdravstvenika. Predhodne preventivne zdravstvene preglede 
opravljajo dispanzerji medicine dela, prometa in športa v Sloveniji. 
 
Vpisani študenti bodo morali do konca oktobra predložiti potrdilo o urejenem 
cepilnem statusu v skladu z navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje: 
(http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/navodila_za_preverjanje_cepilne
ga_statusa_dijakov_in_studentov_za_zdr_ustanove.pdf). 
 
Vpisna mesta 

Visokošolski strokovni študijski 
program prve stopnje Redni študij Izredni študij 

Zdravstvena nega – 1. letnik 70 70 
 
 
PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA 
POD POGOJI ZA HITREJŠE NAPREDOVANJE) 
 
Način prijave in prijavni roki so objavljeni v skupnih določbah razpisa v točki »XIII. 
Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše 
napredovanje)«. 
 
V skladu z Merili za prehode oziroma pod pogoji za hitrejše napredovanje je možen 
prehod v program Zdravstvena nega iz sorodnih študijskih programov iste stopnje. 
Natančnejše informacije za nadaljevanje študija dobijo kandidati na spletni strani 
fakultete (https://fzv.uni-nm.si/). 
 
VPIS V 2. LETNIK 
 
Vpisna mesta  

Visokošolski strokovni študijski 
program prve stopnje Redni študij Izredni študij 

Zdravstvena nega 

število vpisnih 
mest je omejeno s 
številom vpisnih 
mest za 1. letnik 

5  
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VPIS V 3. LETNIK 
 
V 3. letnik se lahko vpišejo tudi diplomanti višješolskega strokovnega programa 
Zdravstvena nega (sprejet pred 1. 1. 1994).  
Če bo prijavljenih več kandidatov, kot je razpisanih mest, bo pri izbiri upoštevana 
povprečna ocena opravljenih izpitov v predhodnem študiju. 
 
Vpisna mesta  

Visokošolski strokovni študijski 
program prve stopnje Redni študij Izredni študij 

Zdravstvena nega 
število vpisnih 
mest je omejeno s 
številom vpisnih 
mest za 1. letnik 

10 

 
 
VPISNA MESTA ZA VZPOREDNI ŠTUDIJ IN ŠTUDIJ DIPLOMANTOV 
 
Vpisna mesta 

Visokošolski strokovni študijski 
program prve stopnje Redni študij Izredni študij 

Zdravstvena nega  - 5 
 
 
VPISNA MESTA ZA SLOVENCE BREZ SLOVENSKEGA DRŽAVLJANSTVA IN 
TUJE DRŽAVLJANE 
 
Vpisna mesta 

Visokošolski strokovni študijski 
program prve stopnje Redni študij Izredni študij 

Zdravstvena nega – 1. letnik - 5 
 
Prijavni rok za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane: od 1. 5. 
2019 do 31. 8. 2019. 
Rok za oddajo prilog k prijavi: do zaključka prijavnega roka. 
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