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ZDRAVSTVENA FAKULTETA 

Zdravstvena pot 5, 1000 Ljubljana 

Tel.: (01) 300–11–11 

Spletna stran: www.zf.uni-lj.si 

Informativno mesto: Zdravstvena pot 5 (mestni avtobusi št. 2, 5, 11, 13, 20). 

Fakulteta izvaja univerzitetni študijski program prve stopnje Sanitarno inženirstvo in visokošolske strokovne 

študijske programe prve stopnje Babištvo, Delovna terapija, Fizioterapija, Laboratorijska zobna protetika, 

Ortotika in protetika, Radiološka tehnologija ter Zdravstvena nega. 

UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE SANITARNO INŽENIRSTVO 

Trajanje študija 

Študij traja 4 leta in obsega 240 kreditnih točk po ECTS. 

Vpisni pogoji 

a) kdor je opravil splošno maturo; 

b) kdor je opravil poklicno maturo v programih srednjega strokovnega izobraževanja oziroma tehniškega 

izobraževanja farmacevtski tehnik, gozdarski tehnik, hortikulturni tehnik, kemijski tehnik, kmetijsko-

podjetniški tehnik, kozmetični tehnik, naravovarstveni tehnik, okoljevarstveni tehnik, tehnik laboratorijske 

biomedicine, veterinarski tehnik, zdravstvena nega, zobotehnik, živilsko prehranski tehnik in izpit iz splošne 

mature iz predmeta matematika ali tuji jezik. Izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je že opravil na 

poklicni maturi. 

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

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni 

okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 

− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 

učnim jezikom, 

− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 

− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 

− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in 

potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne 

pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi 

sporoči Državni izpitni center. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati iz točke a) izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri splošni maturi  60 % točk, 

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri poklicni maturi 50 % točk, 

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk, 

− uspeh pri predmetu splošne mature 10 % točk. 

kandidati iz točke c) izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri zaključnem izpitu 40 % točk, 

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 60 % točk; 

http://www.zf.uni-lj.si/
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Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Sanitarno inženirstvo – univerzitetni program 45 – 

 

Študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat. 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA 

HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji 

za hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči med 

študijskimi programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku 

študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje 

prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki 

se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

Prehodi so skladno s pogoji, določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi 

programi (UR RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi, mogoči na naslednje načine: 

1. med študijskimi programi iste stopnje 

 Prehod je mogoč iz študijskih programov, podobnih programu Sanitarnega inženirstva, ki so akreditirani v 

Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije. 

2. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje 

 Prehodi iz višješolskih strokovnih študijskih programov niso predvideni. 

3. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do prenehanja 

izvajanja teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi študijskimi programi ter 

iz teh programov na študijske programe prve ali druge stopnje. 

Prehodi je mogoč iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov podobnih programu 

Sanitarnega inženirstva, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije. 

Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih oz. dodatnih obveznosti v obsegu 

10–60 ECTS, ki jih je v predhodnem programu opravil študent, odloča Senat ZF s predhodno obravnavo 

Komisije za študijske zadeve Zdravstvene fakultete, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, 

v katerega študent prehaja. 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Sanitarno inženirstvo UN (4. letnik) – 5 

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE 

BABIŠTVO 

ZDRAVSTVENA NEGA 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

Vpisni pogoji 

V visokošolska strokovna študijska programa Babištvo in Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil 

zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. 

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni 

okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 

− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 

učnim jezikom, 

− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 
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− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 

− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in 

potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne 

pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi 

sporoči Državni izpitni center. 

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. 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Babištvo – visokošolski strokovni program 30 – 

Zdravstvena nega – visokošolski strokovni 

program 
90 10 

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat. 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA 

HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji 

za hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 

Prehod na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje BABIŠTVO 

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči med 

študijskimi programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku 

študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje 

prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki 

se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

Prehodi so skladno s pogoji, določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi 

programi (UR RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi, mogoči na naslednje načine: 

1. med študijskimi programi iste stopnje 

 Prehod je mogoč iz študijskih programov babištvo in drugih zdravstvenih usmeritev, ki so akreditirani v 

Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije. 

2. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje 

 Prehodi iz višješolskih strokovnih študijskih programov niso predvideni. 

3. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do prenehanja 

izvajanja teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi študijskimi programi ter 

iz teh programov na študijske programe prve ali druge stopnje. 

Prehodi je mogoč iz visokošolskega strokovnega študijskega programa babištvo in drugih visokošolskih 

strokovnih in univerzitetnih študijskih programov zdravstvene usmeritve, ki so akreditirani v Sloveniji ali 

se izvajajo v državah Evropske unije. 

Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih oz. dodatnih obveznosti, ki jih je 

v predhodnem programu opravil študent, odloča Senat ZF s predhodno obravnavo Komisije za študijske zadeve 

Zdravstvene fakultete, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja. 

Prehod na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ZDRAVSTVENA NEGA  

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči med 

študijskimi programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku 

študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje 

prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki 

se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
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Prehodi so skladno s pogoji, določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi 

programi (UR RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi, mogoči na naslednje načine: 

1. med študijskimi programi iste stopnje 

 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. 

2. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje 

 Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi ter drugimi predpisi se omogoči tudi diplomantom 

višješolskih študijskih programov Zdravstvena nega, sprejetih pred letom 1996, diplomanti navedenega 

programa se lahko vpišejo v 3. letnik študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega. 

3. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do prenehanja 

izvajanja teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi študijskimi programi ter 

iz teh programov na študijske programe prve ali druge stopnje. 

Prehodi je mogoč iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov s področja zdravstvene 

nege in drugih zdravstvenih usmeritev, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske 

unije. 

 

Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih obveznosti, ki jih je v 

predhodnem programu opravil študent, odloča Senat ZF s predhodno obravnavo Komisije za študijske 

zadeve Zdravstvene fakultete, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent 

prehaja. 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Babištvo VS (3. letnik) – 5 

Zdravstvena nega VS (2. letnik) 2 2 

Zdravstvena nega VS (3. letnik) – 10 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE DELOVNA TERAPIJA 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program Delovna terapija se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. 

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni 

okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 

− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 

učnim jezikom, 

− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 

− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 

− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in 

potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne 

pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi 

sporoči Državni izpitni center. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati iz točke a) izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri splošni maturi 60 % točk, 
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− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu 40 % točk, 

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, 

− uspeh pri slovenskem in tujem jeziku v 3. in 4. letniku srednje šole 30 % točk. 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Delovna terapija – visokošolski strokovni 

program 
60 – 

Študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat.  

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA 

HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji 

za hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči med 

študijskimi programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku 

študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje 

prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki 

se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.  

Prehodi so skladno s pogoji, določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi 

programi (UR RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi, mogoči na naslednje načine: 

1. med študijskimi programi iste stopnje 

 Prehod je mogoč iz študijskih programov s področja delovne terapije, ki so akreditirani v Sloveniji ali se 

izvajajo v državah Evropske unije. 

2. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do prenehanja 

izvajanja teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi študijskimi programi ter 

iz teh programov na študijske programe prve ali druge stopnje. 

Prehodi je mogoč iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov s področja delovne 

terapije in zdravstvenih usmeritev, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije. 

3. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje 

Mogoč je tudi prehod iz končanega višješolskega programa Delovne terapije, ki je bil sprejet pred 

1. 1. 1994, v 3. letnik visokošolskega strokovnega študijskega programa Delovna terapija. 

Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih oziroma dodatnih obveznosti, ki 

jih je v predhodnem programu opravil študent, odloča Senat ZF s predhodno obravnavo Komisije za študijske 

zadeve Zdravstvene fakultete, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent 

prehaja. 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Delovna terapija VS (3. letnik) – 5 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE FIZIOTERAPIJA 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit po 1. 6. 1995 v štiriletnem srednješolskem programu 

tehnik zdravstvene nege, farmacevtski tehnik, tehnik laboratorijske biomedicine ali veterinarski tehnik, 

c) kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program. 
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Izbrani kandidati bodo morali ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo specialista medicine dela o 

zdravstveni sposobnosti opravljanja del in nalog diplomiranega/e fizioterapevta/ke. 

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni 

okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 

− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 

učnim jezikom, 

− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 

− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 

− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in 

potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne 

pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi 

sporoči Državni izpitni center. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati iz točke a) izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri splošni maturi 60 % točk, 

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 20 % točk, 

– uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku, 

ko se je predmet predaval 20 % točk; 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri poklicni maturi 30 % točk, 

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, 

– uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku, 

ko se je predmet predaval  40 % točk; 

kandidati iz točke c) izbrani glede na: 

– splošni uspeh pri zaključnem izpitu  30 % točk, 

– splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, 

– uspeh pri predmetu biologija, kemija ali fizika pri zaključnem izpitu 

(če kandidat nobenega od predmetov nima pri zaključnem izpitu, se upošteva 

uspeh pri enem od predmetov (biologija, kemija ali fizika) v zadnjem letniku, 

ko se je predaval) 40 % točk. 

Zdravniška potrdila 

Izbrani kandidati bodo morali ob vpisu predložiti zdravniško potrdilo specialista medicine dela o zdravstveni 

sposobnosti opravljanja del in nalog diplomiranega/-e fizioterapevta/-ke. 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Fizioterapija – visokošolski strokovni program 60 – 

Študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat. 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA 

HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji 

za hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči med 

študijskimi programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku 

študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje 
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prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki 

se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa.  

Prehodi so skladno s pogoji, določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi 

programi (UR RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi, mogoči na naslednje načine: 

1. med študijskimi programi iste stopnje 

 Prehod je mogoč iz študijskih programov s področja fizioterapije, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo 

v državah Evropske unije. 

2. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje 

 Prehodi iz višješolskih strokovnih študijskih programov niso predvideni. 

3. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do prenehanja 

izvajanja teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi študijskimi programi ter 

iz teh programov na študijske programe prve ali druge stopnje. 

 Prehodi je mogoč iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov s področja 

fizioterapije, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije. 

Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih oziroma dodatnih obveznosti, ki 

jih je v predhodnem programu opravil študent, odloča Senat ZF s predhodno obravnavo Komisije za študijske 

zadeve Zdravstvene fakultete, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent 

prehaja. 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Fizioterapija VS (2. letnik) 2 – 

Fizioterapija VS (3. letnik) – 5 

VISOKOŠOLSKI STROKOVNI ŠTUDIJSKI PROGRAM PRVE STOPNJE 

LABORATORIJSKA ZOBNA PROTETIKA 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

Vpisni pogoji 

V visokošolski strokovni študijski program Laboratorijska zobna protetika se lahko vpiše, kdor je opravil 

zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu, poklicno maturo ali splošno maturo. 

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni 

okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 

− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 

učnim jezikom, 

− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 

− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 

− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in 

potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne 

pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi 

sporoči Državni izpitni center. 

Vsi kandidati morajo opraviti praktični izpit iz ročnih spretnosti. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati izbrani glede na: 

− praktični izpit iz ročnih spretnosti 50 % točk, 

− splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi oziroma splošni maturi 25 % točk, 

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 25 % točk. 
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Praktični izpit iz ročnih spretnosti 

Praktični izpit iz ročnih spretnosti bo v prvem prijavnem roku 27. junija 2023. 

V drugem prijavnem roku se praktični izpit iz ročnih spretnosti ne bo izvajal. 

Izpit je sestavljen iz treh delov: 

1. del: risanje (papir, svinčnik); 

2. del: modeliranje z različnimi materiali. Oblikovanje konkavne in konveksne površine ter površin različnih 

naklonov – oblike različnih površin so združene v enem liku; 

3. del: oblikovanje z različnimi materiali, oblikovanje po obodnici izbranega lika z odvzemanjem materiala, 

oblikovanje pravokotne in polkrožne stopnice v več nivojih z odvzemanjem materiala, oblikovanje 

žlebičev različnih dimenzij po širini in globini z odvzemanjem materiala. 

Preizkus traja predvidoma sedem ur. Med posameznimi sklopi je 15–minutni odmor. Kandidati naloge izdelajo 

samostojno. 

Kandidat lahko preizkus iz ročnih spretnosti opravlja samo enkrat v tekočem razpisnem postopku. Veljavnost 

preizkusa je samo za tekoče študijsko leto. 

Podrobnejše informacije kandidati lahko dobijo v referatu Zdravstvene fakultete (tel.: (01) 300–11–90). 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Laboratorijska zobna protetika – visokošolski 

strokovni program 
20 10 

Redni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat; izredni študij se bo izvajal, če bo vpisan vsaj 1 kandidat. 

VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA PRVE STOPNJE 

ORTOTIKA IN PROTETIKA 

RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA 

Trajanje študija 

Študij traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk po ECTS. 

Vpisni pogoji 

V visokošolska strokovna študijska programa Ortotika in protetika ter Radiološka tehnologija se lahko vpiše: 

a) kdor je opravil splošno maturo, 

b) kdor je opravil poklicno maturo ali zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu. 

Vsi kandidati morajo izkazati znanje slovenskega jezika na ravni B2 glede na skupni evropski referenčni 

okvir za jezike (CEFR) z ustreznim potrdilom. 

Ustrezna dokazila o izpolnjevanju tega vpisnega pogoja so: 

− potrdilo o opravljenem izpitu iz slovenskega jezika na ravni B2 ali enakovredno potrdilo, 

− spričevalo o zaključeni osnovni šoli v Republiki Sloveniji ali o zaključeni tuji osnovni šoli s slovenskim 

učnim jezikom, 

− maturitetno spričevalo ali spričevalo zadnjega letnika izobraževalnega programa srednjega strokovnega 

izobraževanja, iz katerega je razviden opravljen predmet Slovenski jezik, 

− spričevalo o zaključenem dvojezičnem (v slovenskem in tujem jeziku) srednješolskem izobraževanju ali o 

zaključenem tujem srednješolskem izobraževanju s slovenskim učnim jezikom, 

− diploma o pridobljeni izobrazbi na visokošolskem zavodu v Republiki Sloveniji v študijskem programu in 

potrdilo (izjava), da je kandidat opravil program v slovenskem jeziku. 

Kandidati, ki opravljajo (so opravili) splošno maturo ali poklicno maturo v Republiki Sloveniji, ne 

pošiljajo dokazila o znanju slovenskega jezika; zahtevani podatek visokošolski prijavno–informacijski službi 

sporoči Državni izpitni center. 

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo 

kandidati iz točke a) izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri splošni maturi 60 % točk, 
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− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk; 

kandidati iz točke b) izbrani glede na: 

− splošni uspeh pri poklicni maturi oziroma zaključnem izpitu 40 % točk, 

− splošni uspeh v 3. in 4. letniku 30 % točk, 

− uspeh pri enem od predmetov (matematika, fizika ali kemija) 

v 3. in 4. letniku srednje šole 30 % točk. 

Zdravniška potrdila 

Izbrani kandidati na študijskem programu Radiološka tehnologija bodo morali predložiti zdravniško potrdilo 

specialista medicine dela o zdravstveni sposobnosti opravljanja del in nalog diplomiranega inženirja radiološke 

tehnologije. 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Ortotika in protetika – visokošolski strokovni 

program 
30 – 

Radiološka tehnologija – visokošolski strokovni 

program 
40 – 

Študij se bo izvajal, če bo v program vpisan vsaj 1 kandidat. 

 

PRIJAVA ZA VPIS V VIŠJI LETNIK (PO MERILIH ZA PREHODE OZIROMA POD POGOJI ZA 

HITREJŠE NAPREDOVANJE) 

Prijavni roki so objavljeni v točki »1.3. Prijava za vpis v višji letnik (po merilih za prehode oziroma pod pogoji 

za hitrejše napredovanje)«, način prijave pa v točki »3. Način prijave« Skupnih določb razpisa. 

Prehod na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje ORTOTIKA IN PROTETIKA 

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči med 

študijskimi programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku 

študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje 

prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki 

se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 

Prehodi so skladno s pogoji, določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi 

programi (UR RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi, mogoči na naslednje načine: 

1. med študijskimi programi iste stopnje 

 Prehod je mogoč iz študijskih programov zdravstvenih usmeritev, ki so akreditirani v Sloveniji ter iz 

študijskih programov ortotike in protetike, ki se izvajajo v državah Evropske unije. 

2. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje 

 Prehodi iz višješolskih strokovnih študijskih programov niso predvideni. 

3. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do prenehanja 

izvajanja teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi študijskimi programi ter 

iz teh programov na študijske programe prve ali druge stopnje 

 Prehodi je mogoč iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov zdravstvene 

usmeritve, ki so akreditirani v Sloveniji ter iz študijskih programov ortotike in protetike, ki se izvajajo v 

državah Evropske unije. 

Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih oziroma dodatnih obveznosti, ki 

jih je v predhodnem programu opravil študent, odloča Senat ZF s predhodno obravnavo Komisije za študijske 

zadeve Zdravstvene fakultete, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent 

prehaja.  

Prehod na visokošolski strokovni študijski program prve stopnje RADIOLOŠKA TEHNOLOGIJA 

Skladno z Merili za prehode med študijskimi programi (Uradni list RS, št. 95/2010) so prehodi mogoči med 

študijskimi programi, ki so akreditirani v Sloveniji ali se izvajajo v državah Evropske unije in ki ob zaključku 

študija zagotavljajo pridobitev primerljivih kompetenc, med katerimi se lahko po kriterijih za priznavanje 

prizna vsaj polovica obveznosti po Evropskem kreditnem sistemu (ECTS) iz prvega študijskega programa, ki 

se nanašajo na obvezne predmete drugega študijskega programa. 
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Prehodi so skladno s pogoji, določenimi v Zakonu o visokem šolstvu, Merilih za prehode med študijskimi 

programi (UR RS št. 95/2010, 17/2011) ter drugimi predpisi, mogoči na naslednje načine: 

1. med študijskimi programi iste stopnje 

 Prehod je mogoč iz študijskih programov s področja radiološke tehnologije in drugih programov 

zdravstvene usmeritve, ki so akreditirani v Sloveniji ali iz področja radiološke tehnologije, ki se izvajajo v 

državah Evropske unije. 

2. v primerih nebolonjskih študijskih programov, sprejetih pred 11. 6. 2004, so prehodi do prenehanja 

izvajanja teh programov mogoči tudi med univerzitetnimi in visoko strokovnimi študijskimi programi ter 

iz teh programov na študijske programe prve ali druge stopnje. 

Prehodi je mogoč iz visokošolskih strokovnih in univerzitetnih študijskih programov s področja radiologije 

in drugih zdravstvenih usmeritev, ki so akreditirani v Sloveniji ali iz področja radiološke tehnologije, ki se 

izvajajo v državah Evropske unije. 

3. med višješolskimi študijskimi programi in študijskimi programi prve stopnje 

Prehod na visokošolski strokovni program Radiološka tehnologija se omogoči diplomantom višješolskih 

študijskih programov Radiologija, sprejetih pred letom 1996, ki se skladno z Merili za prehode med 

študijskimi programi lahko vpišejo v 3. letnik študijskega programa Radiološka tehnologija.  

Ob izpolnjevanju predpisanih pogojev o priznanju in določitvi manjkajočih obveznosti, ki jih je v predhodnem 

programu opravil študent, odloča Senat ZF s predhodno obravnavo Komisije za študijske zadeve Zdravstvene 

fakultete, ki glede na obseg priznanih obveznosti določi tudi letnik, v katerega študent prehaja. 

 

Vpisna mesta 

 Redni Izredni 

Ortotika in protetika VS (3. letnik) – 5 

Radiološka tehnologija VS (3. letnik) – 5 

 

Ljubljana, 18.10.2022 

 

                                                            Dekan 

                                                            izr. prof. dr. Andrej Starc 
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