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Novo mesto, december 2020 



 
OSNOVE FITOTERAPIJE 

 
Čistopis programa je objavljen na spletni strani:  https://fzv.uni-
nm.si/programi_1_stopnje/vsezivljenjsko_ucenje/ 
 
Program Osnove fitoterapije je akreditiran kot del visokošolskega strokovnega 
študijskega programa 1. stopnje Fitoterapija, ki je predstavljen na spletni strani: 
https://fzv.uni-nm.si/programi_1_stopnje/fitoterapija/ 
 
 
INFORMATIVNO MESTO IN INFORMATIVNI DAN  
Novo mesto, Na Loko 2 
Na Loko 2, Novo mesto: 

− 12. 2. 2021 ob 16.00,  
− 13. 2. 2021 ob 10.00. 

 
 
Trajanje študija: 
Študij traja 1 leto in obsega 58 KT po ECTS.  
 
Strokovni naslov: 
Program se izvaja kot oblika vseživljenjskega učenja in je namenjen predvsem 
izpopolnjevanju, dopolnjevanju, poglabljanju in posodabljanju znanja na ožjem 
strokovnem oz. delovnem področju. 
 
Študent prejme potrdilo, ki je javna listina (skladno s četrtim odstavkom 32.a člena 
Zakona o visokem šolstvu), s katerim dokazuje svojo poklicno kvalifikacijo. 
 
Kraj izvajanja študija: 
UNM FZV, Na Loko 2, 8000 Novo mesto 
 
 
Jezik poučevanja: 
Pedagoški proces se izvaja v slovenskem jeziku. Od kandidatov pričakujemo znanje 
slovenskega jezika na nivoju splošnega razumevanja. Fakulteta si pridržuje 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.  
 
PRIJAVNI ROKI 
 
Prijavni roki  za državljane RS in državljane EU: 

• prijavni rok: od 4. 1. 2021 do 30. 4. 2021  
 
Prijavni roki za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 

• prijavni rok: od 4. 1. 2021 do 30. 4. 2021 

https://fzv.uni-nm.si/programi_1_stopnje/vsezivljenjsko_ucenje/
https://fzv.uni-nm.si/programi_1_stopnje/vsezivljenjsko_ucenje/
https://fzv.uni-nm.si/programi_1_stopnje/fitoterapija/
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POSTOPEK PRIJAVE ZA VPIS  
Kandidati za vpis v del študijskega programa Fitoterapija 'Osnove fitoterapije' prek 
spletne strani UNM FZV dostopajo do spletnega obrazca »Prijava za vpis v študijski 
program za izpopolnjevanje FITO«, ki ga natisnejo, izpolnijo in podpišejo ter ga 
skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo s priporočeno pošto na naslov 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede - Referat, Na Loko 2, 8000 
Novo mesto ali v elektronski obliki na elektronski naslov referat.fzv@uni-nm.si.  
 
Priloge k prijavi: 

• kopijo spričevala o maturi, poklicni maturi, zaključnem izpitu, 
• kopijo letnega spričevala za 3. in 4. letnik. 

 
Priloge za tujce (za priznavanje izobraževanja): 

• kopijo listine o izobraževanju, s katero se kandidat prijavlja na program, 
• sodno overjen prevod listine o izobraževanju v slovenski jezik (na zahtevo 

fakultete), 
• dokazilo o vsebini in trajanju izobraževanja ter opravljenih obveznosti, 
• kratek kronološki opis celotnega izobraževanja. 
 

Priloge je treba poslati skupaj s prijavo oz. najkasneje do zaključka prijavnega roka. 
Fakulteta si pridržuje pravico, da lahko naknadno zahteva predložitev izvirnikov 
dokumentov.  
 
Kot pravočasna se upošteva prijava, ki je bila izpolnjena in poslana (vključno z 
zahtevanimi prilogami) s priporočeno pošto do zaključka prijavnega roka na naslov 
fakultete ali poslana na elektronski naslov do zaključka prijavnega roka do 24:00.  
 

VPISNI ROKI 
Kandidati bodo o poteku vpisa obveščeni pisno po zaključenih prijavnih rokih.  
Vpisi bodo potekali: 

• od 3. 5. 2021 do 15. 5. 2021. 
 
VPISNI POGOJI 
V del študijskega programa Fitoterapija 'Osnove fitoterapije' se na osnovi 38. člena 
Zakona o visokem šolstvu lahko vpiše: 

• kdor je opravil maturo ali poklicno maturo, 
• kdor je opravil zaključni izpit po katerem koli štiriletnem srednješolskem 

programu,  
• kdor je pred 1. 6. 1995 opravil zaključni izpit po katerem koli štiriletnem 

srednješolskem programu. 
 

V skladu z določili 38.b člena Zakona o visokem šolstvu pogoje za vpis izpolnjuje 
tudi, kdor je končal enakovredno izobraževanje v tujini.  
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V primeru omejitve vpisa, so kandidati izbrani glede na: 
a) splošni uspeh pri maturi, poklicni maturi oz. zaključnem izpitu   do 60 % točk, 
b) splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku ……………………… do 40 % točk. 
 
Pri izbiri kandidatov za vpis se upošteva splošni uspeh, dosežen pri maturi, poklicni 
maturi oz. zaključnem izpitu ter splošni učni uspeh, dosežen v tretjem in četrtem 
letniku srednje šole. 
 
Vpisna mesta, skupaj za državljane RS in državljane članic EU 
Lokacija študija Število vpisnih mest 
Novo mesto 30 
 
Vpisna mesta za Slovence brez slovenskega državljanstva in tuje državljane 
Lokacija študija Število vpisnih mest 
Novo mesto 5 
 
 

 


