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1 POSLANSTVO IN VIZIJA 

1.1 Poslanstvo 

Poslanstvo fakultete je razvoj in prenos znanja na področju zdravstvenih ved, ki je 
potrebno za kakovostno in varno delo na strokovnih področjih študijskih programov. 
 
Kot ustanovna članica bo fakulteta tvorno prispevala k uresničevanju poslanstva, vizije in 
vrednot univerze. 
 
Osnovna in prednostna naloga fakultete je izobraziti in usposobiti diplomante za uspešno, 
učinkovito in kakovostno obravnavo pacientov oz. strank v različnih življenjskih obdobjih 
in z različnimi zdravstvenimi problemi, za zdravstveno vzgojno delovanje v procesu 
zdravljenja in v preventivnih aktivnostih ter za izvajanje in razvijanje organizacijskih 
procesov, ki zagotavljajo zadovoljstvo pacientov in zaposlenih. Študijski programi in 
obštudijske dejavnosti so naravnani k spodbujanju celostne obravnave posameznika. 
Fakulteta nudi študentom prijazno in sodobno izobraževalno in raziskovalno okolje ter jim 
omogoča mednarodno mobilnost.  
Fakulteta zagotavlja optimalne pogoje za izvedbo izobraževalnega procesa, raziskovanja 
in za razvoj novih študijskih programov ter skrbi za dvig kakovosti na vseh področjih 
delovanja in organizacijske strukture. Temelj kakovostnega dela in razvoja fakultete je 
razvoj kadrov. Visokošolske učitelje podpira pri dopolnjevanju njihovega strokovnega 
znanja, jih motivira za znanstveno raziskovalno delo ter jim tako omogoča karierno 
napredovanje. 
 
Fakulteta je povezovalec med zdravstvenimi, socialno varstvenimi in drugimi zavodi, 
društvi, podjetji in skrbi za prenos teoretičnega znanja in rezultatov raziskovanega dela v 
prakso ter dobrih praks v pedagoški proces. V sodelovanju s partnerji iz okolja tudi 
prepoznava najaktualnejše probleme v zdravstvu ter ugotavlja potrebe po izobraževanju 
izvajalcev zdravstvene nege in strokovnjakov s področij drugih zdravstvenih ved, ki bodo 
kompetentni za njihovo učinkovito reševanje. 
 
Fakulteta razvija mednarodno sodelovanje s sorodnimi fakultetami v tujini na 
izobraževalnem in raziskovalnem področju ter spodbuja mednarodno izmenjavo 
visokošolskih učiteljev, študentov in strokovnih sodelavcev.  
 
V prizadevanjih za dobre medosebne odnose ter zadovoljstvo vseh zaposlenih fakulteta 
razvija in krepi organizacijsko kulturo in s tem pripadnost instituciji. 

1.2 Vizija 

Fakulteto želimo razvijati kot prepoznavno in zaželeno institucijo na področju 
izobraževanja zdravstvenih delavcev v Sloveniji in širši regiji. Delo fakultete temelji na 
zavezanosti k odličnosti, predanosti, odgovornosti in inovativnosti, s čimer želimo 
prispevati k razvoju zdravstvenih ved na lokalni, nacionalni in širši regionalni ravni. 
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2 PREDSTAVITEV 

2.1 Organiziranost  

Organiziranost fakultete ostaja nespremenjena.  
 
Fakulteta je bila kot Visoka šola za zdravstvo Novo mesto ustanovljena 31. 8. 2007. V letu 
2013 je bilo po predhodni pridobitvi pozitivnega mnenja Nacionalne agencije Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (v nadaljevanju NAKVIS) k preoblikovanju visoke 
šole v fakulteto ter z vpisom v razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport izvedeno preoblikovanje Visoke šole za zdravstvo Novo 
mesto v Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto.  
 
Dne 24. 1. 2018 je fakulteta skupaj s Fakulteto za poslovne in upravne vede Novo mesto, 
Fakulteto za upravljanje, poslovanje in informatiko Novo mesto ter Fakulteto za 
tehnologije in sisteme, potem ko je NAKVIS z odločbo št. 6031-13/2016/17 z dne 21. 9. 2017 
visokošolskemu zavodu Univerza v Novem mestu podelil akreditacijo, sprejela Akt o 
ustanovitvi Univerze v Novem mestu ter jo dne 1. 2. 2018 vpisala v sodni register. Dne 24. 
4. 2018 se je fakulteta kot članica novoustanovljene univerze preimenovala iz Fakultete 
za zdravstvene vede Novo mesto v Univerzo v Novem mestu Fakulteto za zdravstvene 
vede.  
 
Akreditacija univerze in njenih članic je veljavna do 30. 9. 2023. 
 
Organizacijsko strukturo fakultete prikazuje naslednja shema.  
 
Shema 1: Organizacijska shema fakultete  
 

 
 
Organi fakultete 
 
Senat je najvišji strokovni organ fakultete. Sestavlja ga 12 članov. Od tega je devet članov 
visokošolskih učiteljev, ki pokrivajo znanstvene discipline in strokovna področja, ki sodijo 
v predmetnik fakultete. Med člane senata - visokošolske učitelje je vštet tudi dekan 
fakultete, ki je član senata po svoji funkciji. V senatu so tudi trije člani - predstavniki 
študentov. Člani senata – visokošolski učitelji z mandatom do 30. 9. 2023 so: prof. dr. 
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Marjan Blažič, Andreja Draginc, viš. pred., prof. dr. Karmen Erjavec, Petra Kotnik, pred., 
dr. Gorazd Laznik, viš. pred., doc. dr. Ljiljana Leskovic, izr. prof. dr. Blaž Mlačak in prof. 
dr. Jasmina Starc. Člani senata – predstavniki študentov z mandatom do 30. 9. 2022 so: 
Lena Zdešar, Arijeta Murseli in Veronika Indihar.  
 
Akademski zbor sestavljajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski 
sodelavci, ki sodelujejo v izobraževalni in znanstveno raziskovalni dejavnosti fakultete, 
ter študenti, in sicer tako, da je njihovo število najmanj petina članov akademskega zbora. 
V študijskem letu 2021/2022 ima 129 članov, od tega 105 visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev ter 24 študentov. Predsednica akademskega zbora je Kristina Rakuša 
Krašovec, viš. pred. 
 
Študentski svet je predstavniški organ študentov fakultete. V študijskem letu 2021/2022 
šteje 34 članov. Predseduje mu Ana Marija Bunderšek. 
 
Dekan je strokovni vodja fakultete in je odgovoren za zakonitost dela izobraževalne in 
znanstveno raziskovalne dejavnosti fakultete. Dekanica fakultete z mandatom do  
30. 9. 2023 je doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja.  
 
Upravni odbor je organ upravljanja fakultete. Odloča o zadevah materialne narave in 
skrbi za nemoteno materialno poslovanje fakultete. Upravni odbor je v letu 2021 sestavljal 
mag. Ana Blažič, viš. pred. (predsednica), Jože Derganc in Tanja Radovan. 
 
Direktor je poslovodni organ, ki predstavlja in zastopa fakulteto v pravnem prometu in je 
odgovoren za zakonitost delovanja fakultete, razen ko je s statutom fakultete določeno, da 
je za zakonitost dela odgovoren dekan. Direktor fakultete z mandatom do 30. 8. 2023 je 
prof. dr. Marjan Blažič. 
 
Organizacijske enote fakultete 
 
Katedre so posvetovalne znanstveno izobraževalne enote, ki z namenom usklajevanja 
znanstveno izobraževalnega dela povezujejo visokošolske učitelje, znanstvene sodelavce in 
visokošolske sodelavce enega ali več sorodnih znanstvenih disciplin in strokovnih področij, 
ki sodijo v predmetnik fakultete. Fakulteta ima tri katedre: Katedro za zdravstveno nego 
in fizioterapijo vodi doc. dr. Ljiljana Leskovic, Katedro za humanistične in družboslovne 
vede prof. dr. Jasmina Starc in Katedro za temeljne medicinske vede doc. dr. Nevenka 
Kregar Velikonja.  
 
Referat za študentske zadeve je organizacijska enota, ki vodi strokovne in administrativne 
zadeve v zvezi z vpisom študentov, vodenjem evidenc z osebnimi podatki študentov, s 
pripravo in z izvedbo pedagoškega procesa, z organizacijo preskusov znanja študentov, s 
tehničnimi pregledi diplomskih nalog in magistrskih del, z organizacijo podelitve diplom 
ipd. 
 
Knjižnica opravlja knjižničarsko, informacijsko in dokumentacijsko dejavnost. Namenjena 
je visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem in visokošolskim sodelavcem, 
študentom ter drugim uporabnikom. 
 
Za hitrejši razvoj ter smotrnejšo organizacijo in koordinacijo znanstvenoraziskovalne 
dejavnosti in svetovanja je na fakulteti organizirana notranja organizacijska enota 
Inštitut za znanstvenoraziskovalno dejavnost, ki je formaliziran tudi kot Raziskovalna 
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skupina Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede, vpisana v evidenco 
ARRS.  
 
Za opravljanje pravnih, upravnih, administrativnih in strokovno tehničnih nalog ima 
fakulteta upravo. Naloge uprave izvajajo skupne službe, katerih delo koordinira in vodi 
tajnik fakultete. 
 
Karierni center, ki zagotavlja kvalitetno informiranje bodočih študentov, nudi podporo 
študentom in diplomantom pri načrtovanju kariere, poklicne poti, odločanju za nadaljnje 
izobraževanje ter zagotavlja tesnejše povezovanje fakultete s poslovnim okoljem doma in 
v tujini, in mednarodno pisarno, ki omogoča sodelovanje fakultete na področju 
izobraževalne in znanstvenoraziskovalne dejavnosti v mednarodnem okolju, fakulteti 
zagotavlja Univerza v Novem mestu. 
 
Načrtuje se, da bosta tudi knjižnica in referat bodo svoji dejavnosti postopno prenesli na 
Univerzo v Novem mestu, ki prevzema tovrstni servis za vse svoje članice. 
 
3 IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST  

3.1 Vrste in število študijskih programov 

Fakulteta izvaja izobraževalno dejavnost na širokem področju 09 – Zdravstvo in socialna 
varnost (Klasius P-16).  
Fakulteta izvaja šest visokošolskih študijskih programov, od tega dva na prvi stopnji, tri 
na drugi stopnji in enega na tretji stopnji, in sicer: 

• na prvi stopnji: visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 
(okrajšava ZN), prvikrat je bil akreditiran pri Svetu RS za visoko šolstvo 5. 10. 
2007, NAKVIS pa mu je zadnjič akreditacijo podaljšal 15. 9. 2016; fakulteta je za 
izvedbo redne oblike študija pridobila koncesijo Republike Slovenije, fakulteta 
izvaja redni in izredni študij;  

• na prvi stopnji: visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija (okrajšava 
FTH) je bil akreditiran pri NAKVIS 17. 1. 2019; fakulteta izvaja redni in izredni 
študij;  

• na prvi stopnji: visokošolski strokovni študijski program Fitoterapija (okrajšava 
FITO) je bil akreditiran pri NAKVIS 18. 6. 2020 in prvič razpisan v študijskem letu 
2021/2022; fakulteta izvaja izredni študij; 

• na drugi stopnji: magistrski študijski program Vzgoja in menedžment v zdravstvu 
(okrajšava VMZ), prvikrat je bil akreditiran pri Svetu RS za visoko šolstvo 26. 10. 
2009; njegovo akreditacijo je NAKVIS 15. 6. 2017 podaljšal; fakulteta izvaja izredni 
študij; 

• na drugi stopnji: magistrski študijski program Integrirana zdravstvena in socialna 
oskrba (okrajšava IZSO) je bil akreditiran pri NAKVIS 18. 5. 2017; fakulteta izvaja 
izredni študij; 

• na drugi stopnji: magistrski študijski program Zdravstvena nega (okrajšava ZN 
MAG) je bil akreditiran pri NAKVIS 19. 9. 2019 in prvič razpisan v študijskem letu 
2020/2021; fakulteta izvaja izredni študij; 

• na tretji stopnji: doktorski študijski program Zdravstvene vede (okrajšava ZV), 
prvikrat je bil program Edukacija in menedžment v zdravstvu (okrajšava EMZ) 
akreditiran pri NAKVIS 18. 6. 2015, fakulteta izvaja izredni študij. Univerza je 
predložila v akreditacijo na NAKVIS spremembo doktorskega študijskega 
programa in preimenovanje v študijski program Zdravstvene vede. Spremembo 
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študijskega programa je sprejel senat fakultete dne 14. 12. 2020 in senat Univerze 
v Novem mestu dne 22. 12. 2020.. 

 
V letu 2021 je bil pri NAKVIS 30. 9. 2021 akreditiran tudi magistrski študijski program 
Fizioterapija (okrajšava FTH MAG); fakulteta bo razpisala izredni študij v letu 2022/2023. 
 
Skladno z novelo Zakona o visokem šolstvu iz decembra 2016, so akreditacije študijskih 
programov de iure trajne, de facto pa vezane na akreditacijo fakultete. 
 
Tabela 1: Opredelitev akreditiranih študijskih programov po klasifikaciji Klasius P-16, 
SOK in EOK 

Ime programa Stopnja ECTS Klasius SRV Klasius P-16 SOK EOK 
Zdravstvena 
nega 1 180 

16203 - 
visokošolsko 
strokovno 
izobraževanje 

0913 - Zdravstvena nega in 
babištvo 7 6 

Fizioterapija 

1 180 

16203- 
visokošolsko 
strokovno 
izobraževanje 

0915 - Terapija in 
rehabilitacija 
0914 - Medicinska 
diagnostična in terapevtska 
tehnologija 

7 6 

Fitoterapija 
1 180 

16203- 
visokošolsko 
strokovno 
izobraževanje 

0917 – Tradicionalna in 
dopolnilna medicina in 
terapija 7 6 

Vzgoja in 
menedžment v 
zdravstvu 

2 120 
17003 - 
magistrsko 
izobraževanje 

0910 - Zdravstvo, podrobneje 
neopredeljeno 8 7 

Integrirana 
zdravstvena in 
socialna 
oskrba 

2 120 

17003 - 
magistrsko 
izobraževanje 

0900 - Zdravstvo in socialna 
varnost, podrobneje 
neopredeljeno 8 7 

Zdravstvena 
nega 2 120 

17003 - 
magistrsko 
izobraževanje 

0913 – Zdravstvena nega in 
babištvo 8 7 

Fizioterapija 
2 120 

17003 - 
magistrsko 
izobraževanje 

0915 - Terapija in 
rehabilitacija 
 

8 7 

Zdravstvene 
vede 3 180 

18202 - 
doktorsko 
izobraževanje 

0910 - Zdravstvo, podrobneje 
neopredeljeno  
0988 - Interdisciplinarne 
izobraževalne aktivnosti/izidi, 
pretežno zdravstvo in socialna 
varnost 

10 8 

 
Izvedba vseh študijskih programov je v letu 2021 potekala na sedežu fakultete v Novem 
mestu. Na dislocirani enoti v Ljubljani v letu 2021 nismo izvajali izobraževalne dejavnosti. 
 

 
V študijskem letu 2020/2021 so bili študentje vpisani v šest študijskih programov– 
visokošolski strokovni študijski program prve stopnje Zdravstvena nega, visokošolski 
strokovni študijski program prve stopnje Fizioterapija, magistrski študijski program 
Vzgoja in menedžment v zdravstvu, magistrski študijski program Integrirana zdravstvena 
in socialna oskrba, magistrski študijski program Zdravstvena nega ter doktorski študijski 
program Edukacija in menedžment v zdravstvu (v študijskem letu 2021/22 se je študijski 
program spremenil in preimenoval v Zdravstvene vede). 
 



 

7 
 

V študijskem letu 2020/2021 smo razpisali tudi akreditirane dele magistrskih študijskih 
programov Zdravstvena nega in Integrirana zdravstvena in socialna oskrba, ki se izvajajo 
kot programi za izpopolnjevanje. Izvajata se programa Genomsko informiranje (del 
študijskega programa Zdravstvena nega) ter Dolgotrajna obravnava in paliativna oskrba 
(del študijskega programa Integrirana zdravstvena in socialna oskrba). 
V študijskem letu 2021/22 smo razpisali in prvič izvajali del študijskega programa Osnove 
fitoterapije, ki se izvaja kot del visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Fitoterapija. 

3.2 Število študentov in diplomatov po vrstah študijskih programov 

3.2.1 Visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega 

Študij se kot redni in izredni študij izvaja od študijskega leta 2008/2009 dalje. Posodobljeni 
študijski program smo začeli izvajati v študijskem letu 2015/2016. Implementacija 
prenovljenega programa je bila zaključena v študijskem letu 2017/2018. 

Klinično usposabljanje 
Pomemben del visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega 
predstavlja klinično usposabljanje. Poteka v zdravstvenih in socialno varstvenih 
institucijah, ki imajo priznan status učnega zavoda. 
 
Fakulteta je imela v letu 2020 sklenjene pogodbe o izvajanju kliničnega usposabljanja z 
70 učnimi zavodi. Z namenom izvedbe kliničnega usposabljanja študentov v študijskem 
letom 2019/2020 sodelovali s 65 učnimi zavodi, v letu 2020/2021 pa je predvideno 
sodelovanje s 60 učnim zavodi. 

Število študentov in diplomantov  
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega je bilo v letu 2019/2020 
vpisanih 417 študentov, od tega 239 rednih in 178 izrednih. Ponavlja 29 rednih in šest 
izrednih študentov. Po merilih za prehode so na izrednem študiju vpisani štirje študenti.  
 
V letu 2020/2021 je bilo vpisanih 435 študentov, od tega 231 rednih in 204 izredni. 
Ponavlja 24 rednih in šest izrednih študentov. Po merilih za prehode so na izrednem 
študiju vpisani štirje študenti.  
 
V letu 2021/2022 je vpisanih 459 študentov, od tega 227 rednih in 232 izredni. Ponavlja 
38 rednih in 10 izrednih študentov. Po merilih za prehode so na izrednem študiju vpisani 
štirje študenti.  
 
Tabela 2: Podatki o vpisanih študentih v visokošolski strokovni študijski program 
Zdravstvena nega v letu 2021 

 Redni Izredni Skupaj 

2020/2021 

1. letnik 65 V1 + 23 V2+2 PS 1. letnik 67 V1 + 9V2 + 1 PS + 1 DIPL 168 
2. letnik 48 V1 + 1 PMP + 1 V2 + 2 PS 2. letnik 60 V1 + 2 PMP + 1 V2  + 1 PS 116 
3. letnik 49 V1 + 2 PS 3. letnik 54 V1 105 
ABS 32 +6 PS ABS  8 46 
Skupaj 231 Skupaj 204 435 
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Legenda:V1 = prvič vpisani; V2 = vpisani drugič; PMP = po merilih za prehode; PS = podaljšan status; DIPL 
= diplomanti višješolskih programov 
 
Po visokošolskem strokovnem študijskem programu Zdravstvena nega so prvi študenti 
diplomirali v septembru 2011, ko je prva generacija vpisanih študentov zaključila 3. letnik 
študija. Do konca leta 2021 je diplomiralo 839 študentov. 
V letu 2021 je diplomiralo 89 študentov: 46 študentov rednega študija in 43 študentov 
izrednega študija. 

3.2.2 Visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija 

V visokošolski strokovni študijski program Fizioterapija smo prve študente vpisali v 
študijskem letu 2019/2020. V 1. letnik izrednega študija je bilo v letu 2019/2020 vpisanih 
32 študentov. V letu 2020/2021 je v študijski program vpisanih 87 študentov: 22 rednih in 
65 izrednih. V letu 2021/2022 je v študijski program vpisanih 128 študentov: skupno 45 
rednih in 82 izrednih.  
Tabela 3: Podatki o vpisanih študentih v visokošolski strokovni študijski program 
Fizioterapija v letu 2021 
 

V1 = prvič vpisani; V2 = vpisani drugič; PMP = po merilih za prehode; PS = podaljšan status; DIPL = 
diplomanti višješolskih programov 

3.2.3 Magistrski študijski program Vzgoja in menedžment v zdravstvu 

Z magistrskim študijskim programom fakulteta uresničuje svoje dolgoročne cilje, zlasti v 
smislu razvoja vertikalnega izobraževanja s ciljem akademizacije, razvoja stroke in 
razvoja kakovostnega visokošolskega poučevanja zdravstvenih ved, zviševanja stopnje 
izobrazbe v zdravstveni negi skladno z bolonjskimi stopnjami ter razvoja kompetenc 
diplomiranih medicinskih sester/diplomiranih zdravstvenikov za prevzemanje večje 
odgovornosti v zdravstvu. Program predstavlja vertikalno nadgradnjo prvostopenjskega 
programa Zdravstvena nega (model 3+2) in možnost kariernega razvoja drugih poklicnih 
skupin v zdravstvu. 

2021/2022 

1. letnik 68 V1 + 31 V2 1. letnik 84 V1 + 4 V2  187 
2. letnik 41 V1  2. letnik 63 V1 + 3 PMP + 1 PS 108 
3. letnik 51 V1 + 4 PS 3. letnik 59 V1 + 1 PMP + 5 PS 120 
ABS 29 V1 + 3 PS ABS 12 V1 44 
Skupaj 227 Skupaj 232 459        

 Redni Izredni Skupaj 

2020/2021 

1. letnik 22 V1 1. letnik 33 V1 + 4 DIPL 59 
2. letnik - 2. letnik 25 + 3 DIPL 28 
3. letnik - 3. letnik - - 
ABS - ABS - - 
Skupaj 22 Skupaj 65 87 

2021/2022 

1. letnik 24 V1 + 2 V2 1. letnik 25 V1 + 5 V2 56 
2. letnik 19 V1 2. letnik 24 V1 + 1 PMP 44 
3. letnik - 3. letnik 28 28 
ABS - ABS - - 
Skupaj 45 Skupaj 82 128 
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Študij se kot izredni študij izvaja od študijskega leta 2010/2011.  

Število študentov  
Program smo prvič izvajali v študijskem letu 2010/2011 na dislocirani enoti v Ljubljani. 
Od študijskega leta 2012/2013 glede na večji interes študentov vpisujemo samo na lokaciji 
v Novem mestu.  
 
Tabela 4: Podatki o številu študentov v magistrskem študijskem programu Vzgoja in 
menedžment v zdravstvu v letu 2021 

Študijsko leto 
Izredni študij 

Skupaj 
1. letnik 2. letnik ABS 

2020/2021 18 19 5 42 
2021/2022 22 18 4 44 

Število diplomantov  
Do konca leta 2021 je na fakulteti na magistrskem študijskem programu Vzgoja in 
menedžment v zdravstvu diplomiralo 77 diplomantov. Prva diplomantka je svojo 
magistrsko delo zagovarjala leta 2012. V letu 2021 je študij zaključilo deset (10) študentov 
magistrskega študijskega programa Vzgoje in menedžmenta v zdravstvu. 

3.2.4 Magistrski študijski program Integrirana zdravstvena in socialna oskrba 

Program predstavlja vertikalno nadgradnjo prvostopenjskih študijev s področja zdravstva 
in socialne varnosti (model 3+2) in možnost kariernega razvoja drugih poklicnih skupin v 
zdravstvu. 
 
Študij se izvaja kot izredni študij. Prvi študentje so bili vpisani v študijskem letu 
2018/2019.  

Število študentov  
Tabela 5: Podatki o številu študentov v magistrskem študijskem programu Integrirana 
zdravstvena in socialna oskrba v letu 2021 

Študijsko leto 
Izredni študij 

Skupaj 
1. letnik 2. letnik ABS 

2020/2021 3 5 6 14 
2021/2022 6 2 3 11 

 
Do konca leta 2021 sta na magistrskem študijskem programu Integrirana 
zdravstvena in socialna oskrba diplomirala prva dva (2) diplomanta. 

3.2.5 Magistrski študijski program Zdravstvena nega 

Program predstavlja vertikalno nadgradnjo prvostopenjskih študijev s področja zdravstva 
in socialne varnosti (model 3+2) in možnost kariernega razvoja drugih poklicnih skupin v 
zdravstvu. 
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Študij se izvaja kot izredni študij. Prvi študentje so bili vpisani v študijskem letu 
2020/2021.  

Število študentov  
Tabela 6: Podatki o številu študentov v magistrskem študijskem programu Zdravstvena 
nega v letu 2021 

Študijsko leto 
Izredni študij 

Skupaj 
1. letnik 2. letnik ABS 

2020/2021 8 / / 8 
2021/2022 13 7 / 20 

3.2.6 Doktorski študijski program Edukacija in menedžment v zdravstvu / Zdravstvene 
vede 

Študijski program je namenjen predvsem razvoju kariere diplomiranih medicinskih sester 
in drugih strokovnih kadrov v zdravstvu in je interdisciplinarna nadgradnja 
visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje Zdravstvena nega ter 
magistrskega študijskega programa Vzgoja in menedžment v zdravstvu. Z doktorskim 
študijskim programom fakulteta razvija vertikalno izobraževanje na področju 
zdravstvenih ved s ciljem akademizacije in razvoja stroke. 
 
Uvedba študijskega programa omogoča realizacijo potreb po interdisciplinarnih 
strokovnjakih, ki imajo poleg poglobljenega znanja bazičnega področja (zdravstvo) še 
znanje iz edukacije in menedžmenta ter izkazujejo usposobljenost za 
znanstvenoraziskovalno delo, ekspertno odločanje in za izvajanje sprejetih odločitev v 
kliničnem oziroma drugih z njim povezanih strokovnih okoljih. 
 
Študij se izvaja kot izredni študij od leta 2016/2017.  
 
V letu 2021 je bila izvedena prenova študijskega programa in njegovo preimenovanje v 
Zdravstvene vede. V letu 2021/2022 smo študente prvič vpisali v prenovljen študijski 
program. 

Število študentov  
Program smo začeli izvajati v študijskem letu 2016/2017. Med vpisanimi študenti je 
pomemben del tujih državljanov: v letu 2019/2020 5 študentov 1. letnika, v letu 2020/2021 
2 v 1. letniku, 4 v 2. letniku in 6 v 3. letniku, v študijskem letu 2021/2022 pa 5 v prvem 
letniku, 2 v 2. letniku in 4 v 3. letniku. 
 
Prenovljen študijski program Zdravstvene vede ima 5 smeri. Med vpisanimi študenti so 4 
izbrali smer Zdravstvena nega, 1 smer Fizioterapija, 2 smer Edukacija v zdravstvu in 1 
študent smer Preventiva v zdravstvu. 
 
Program se izvaja na sedežu fakultete v Novem mestu.  
  



 

11 
 

Tabela 7: Podatki o številu študentov v doktorskem študijskem programu Edukacija in 
menedžment v zdravstvu / Zdravstvene vede v letu 2021 

Študijsko leto 
Izredni študij 

Skupaj 
1. letnik 2. letnik 3. letnik ABS 

2019/2020 8 10 4 4 26 
2020/2021 10 7 10 0 27 
2021/2022 _EMZ / 9 7 5 21 
2021/2022 _ZV 8 / / / 8 

 
V letu 2021 smo imeli prvega doktoranta. V letu 2021 je senat potrdil 5 dispozicij 
doktorskih disertacij. 

3.2.7 Deli študijskih programov / programi za izpopolnjevanje 

Fakulteta je v študijskih letih 2020/2021 in 2021/2022 razpisala tudi programe za 
izpopolnjevanje in dele študijskih programov. Vpis potrjuje potrebo po izvajanju delov 
študijskih programov in programov za izpopolnjevanje za nekatera specifična področja 
dela medicinskih sester in drugih kadrov, ki delujejo na področju zagotavljanja storitev v 
podporo zdravju in zdravstvene oskrbe.  

Število študentov  
Tabela 8: Podatki o številu študentov v programih za izpopolnjevanje in delih študijskih 
programov v letu 2021 

Program za izpopolnjevanje / 
del študijskega programa 

Študijski program, katerega 
del je in stopnja študija 2020/2021 2021/2022 

Osnove fitoterapije Fitoterapija 
1. stopnja - 17 

Genomsko informiranje Zdravstvena nega 
2. stopnja 8 - 

Dolgotrajna obravnava in 
paliativna oskrba 

Integrirana zdravstvena in 
socialna oskrba 
2. stopnja 

2 - 

3.2.8 Število vseh študentov in diplomantov 

Fakulteto je v študijskem letu 2020/2021 obiskovalo 623 študentov, v študijskem letu 
2021/2022 pa programe fakultete obiskuje 708 študentov (podatek na dan 30. 10. 2021). 
Študij je v letu 2021 zaključilo 89 diplomatov 1. stopnje, 12 diplomantov 2. stopnje in en 
doktorski študent.  
  

https://fzv.uni-nm.si/uploads/_custom/03_unmfzv/KARIERNI_CENTER_FZV/2020_Programi_za_izpopolnjevanje_istopis_Genomsko_informiranje.pdf
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Tabela 9: Število študentov in diplomantov v letu 2021 po vrstah študijskih programov    

Vrsta programa 
Število vpisanih 

študentov 2020/2021 
Število vpisanih 

študentov 2021/2022 
Število diplomantov 

2021 

Redni Izredni Redni Izredni Redni Izredni 
Zdravstvena nega (ZN) – 1. 
stopnja 231 204 227 232 

 46 43 

Fizioterapija (FTH) – 1. 
stopnja 22 65 45 83 / / 

Osnove fitoterapije (OF) – 
študijski program za 
izpopolnjevanje (1. stopnja) 

/ / / 17 / / 

Vzgoja in menedžment v 
zdravstvu (VMZ) – 2. 
stopnja 

/ 42 / 44 / 10 

Integrirana zdravstvena in 
socialna oskrba (IZSO) – 2. 
stopnja 

/ 14 / 11 / 2 

Zdravstvena nega – 2. 
stopnja / 8 / 20 / / 

Deli študijskih programov / 
programi za 
izpopolnjevanje – 2. stopnja 

/ 10 / / / 8* 

Edukacija in menedžment v 
zdravstvu (EMZ) / 
Zdravstvene vede (ZV) – 3. 
stopnja 

/ 27 / 29 / 1 

Skupaj 253 370 272 436 46 56 
*Študentov, ki so zaključili program za izpopolnjevanje, ne upoštevamo v seštevku diplomantov.  
 
V zadnjih letih se vpis na fakulteto povečuje. V študijskem letu 2019/2020 se je v študijske 
programe fakultete vpisalo 539 študentov, kar je 15 % več glede na študijsko leto 
2018/2019. V študijskem letu 2020/2021 se je v študijske programe fakultete vpisalo 623 
študentov, kar je 13,7 % več glede na preteklo študijsko leto. V študijskem letu 2021/2022 
pa se je v študijske programe fakultete vpisalo 708 študentov, kar je 15,5 % več glede na 
preteklo študijsko leto. 

3.2.9 Ocena izvajanja koncesionirane študijske dejavnosti 

V skladu z napovedanim načrtovanim vpisom v koncesionirani visokošolski strokovni 
študijski program Zdravstvena nega (Priloga št. 2 h koncesijski pogodbi za leto 2020) smo 
razpisali 70 vpisnih mest. 
Po evidenci na dan 31.10. je bilo v prvi letnik rednega študija v študijskem letu 2020/2021 
pa je bilo prvič vpisanih 65 študentov, v študijskem letu 2021/2022 pa 68 študentov.  
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Tabela 10: Tabela za vnos razpisanih mest za vpis v prvi letnik iz Priloge 2 h koncesijski 
pogodbi z realizacijo vpisa v študijskih letih 2020/2021 in 2021/2022 

Študijska področja po 
Klasius-P-16 

Število razpisanih vpisnih mest 
za Slovence in EU za vpis v 1. 

letnik za študijsko leto 2020/21: 

Število študentov, ki so v 
študijskem letu 2020/21prvič 
vpisani v 1. letnik študijskega 

programa (Slovenci in EU): 

Delež 
zasedenosti 

vpisnih 
mest, glede 

na 
razpisana 

vpisna 
mesta 

I. 
stopnja 

II. 
stopnja 

III. 
stopnja 

I. 
stopnja 

II. 
stopnja 

III. 
stopnja 

09 Zdravstvo in socialna 
varnost 70   65*    

Skupaj 70 0 0 65 0 0 92,9 % 

Študijska področja po 
Klasius P-16 

Število načrtovanih/razpisanih 
vpisnih mest za Slovence in EU 
za vpis v 1. letnik za študijsko 

leto 2021/22: 

Število študentov, ki so v 
študijskem letu 2021/22 prvič 
vpisani v 1. letnik študijskega 

programa (Slovenci in EU): 

 

 
I. 

stopnja 
II. 

stopnja 
III. 

stopnja 
I. 

stopnja 
II. 

stopnja 
III. 

stopnja  
09 Zdravstvo in socialna 

varnost 70   68*    

Skupaj 70 0 0 68 0 0 97,1 % 
*Stanje na dan 31. 10. 2021 

4 RAZISKOVALNA DEJAVNOST 

Na fakulteti je raziskovalna dejavnost organizirana v okviru Inštituta za znanstveno 
raziskovalno dejavnost UNM FZV. Raziskovalci na fakulteti so evidentirani pri ARRS v 
Raziskovalno skupino FZV NM (šifra ARRS 2906-001). V okviru inštituta oz. raziskovalne 
skupine poteka raziskovanje na področjih zdravstvene nege in zdravstvenih ved za 
izvajanje temeljnih, aplikativnih, razvojnih in drugih projektov ter za opravljanje 
strokovnih, svetovalnih in drugih storitev, ki se financirajo iz javnih sredstev ali iz 
sredstev naročnika raziskovalnih del.  
 
V raziskovalni skupini deluje 13 raziskovalcev samostojno z izvajanjem različnih 
raziskovalnih nalog manjšega obsega po sprejetem načrtu znanstvenoraziskovalnega dela 
in razvoja fakultete. Njihova raziskovalna področja so: zdravstvene vede, biotehnologija, 
nevrobiologija, vzgoja in izobraževanje, ekonomija/poslovne vede, sociologija, 
komunikologija, interdisciplinarne vede. Člani raziskovalne skupine so v letu 2021 objavili 
23 izvirnih in preglednih znanstvenih člankov v znanstvenih revijah od tega 16 člankov v 
bazah SNIP/JCR (SSCI, SCI, Scopus).  
 
Raziskovalno razvojni program, ki ga vsako leto potrdi senat fakultete, opredeljuje 
kratkoročne in dolgoročne usmeritve za delo inštituta in raziskovalne skupine fakultete. 
Raziskovalno razvojni program za leto 2021 je potrdil senat fakultete 25. 1. 2021. Poročilo 
o delu inštituta za leto 2021 je potrdil senat fakultete 27. 1. 2022. 
 
Na fakulteti redno spremljamo kazalnike raziskovalne uspešnosti zaposlenih. Navedeni 
podatki in kazalniki raziskovalne uspešnosti se nanašajo na vse visokošolske učitelje, ki 
so bili na fakulteti redno zaposleni v letu 2021 (v študijskih letih 2020/2021 in 2021/2022) 
in so pridobljeni iz baz COBISS in SICRIS na dan 10. 2. 2022. 
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V letu 2021 so zaposleni objavili 99 znanstvenih in strokovnih del ter zabeležili 52 
sekundarnih avtorstev (skupno 151 objav). Število objav na raziskovalca je bilo 11,6, v 
kategorijah 1, 2, 3 pa 7,6. Število objavljenih izvirnih in preglednih znanstvenih člankov 
je 23. Visokošolski učitelji so bili mentorji (ali somentorji) pri 38 diplomskih nalogah in 2 
magistrskih delih. Aktivni so bili tudi kot uredniki.  
 
Tabela 11: Bibliografija – pregled objav raziskovalcev, zaposlenih na fakulteti, za leto 2021 

 Leto 2021 
 Število raziskovalcev 13 
 Skupno število bibliografskih enot 151 
 Število bibliografskih enot na raziskovalca 11,6 
 Skupno število bibliografskih enot v kategorijah 1,2,3 99 
 Število bibliografskih enot v kategorijah 1,2,3 na raziskovalca 7,6 
 Število bibliografskih enot uvrščenih v bazo WoS/JCR 7 
 Število bibliografskih enot uvrščenih v bazo Scopus/SNIP 14 
   
1 Članki in drugi sestavni deli 2021 
1.01 Izvirni znanstveni članek 20 
1.02 Pregledni znanstveni članek 3 
1.03 Kratki znanstveni prispevek 0 
1.04 Strokovni članek 3 
1.05 Poljudni članek 8 
1.06 Objavljeni znanstveni članek na konf. (vabljeno predavanje) 2 
1.07 Objavljeni strok. prispevek na konf. (vabljeno predavanje) 0 
1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci 26 
1.09 Objavljeni strokovni prispevek na konferenci 2 
1.10 Objavljeni povzetek znan. prispevka na konf. (vabljeno pred.) 0 
1.11 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 

(vabljeno pred.) 
0 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci 10 
1.13 Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci 0 
1.16 Samostojni znanstveni sestavek v monografiji 0 
1.17 Samostojni strokovni sestavek v monografiji 1 
1.18 Geslo – sestavek v enciklopediji, leksikonu, slovarju, … 0 
1.19 Recenzija, prikaz knjige, kritika 0 
1.20 Predgovor, spremna beseda 0 
1.22 Intervju 0 
1.24 Bibliografija, kazalo ipd. 0 
1.25 Drugi članki ali sestavki 0 
 Skupaj - članki in drugi sestavni deli 75 
   
2 Monografije in druga zaključena dela 2021 
2.01 Znanstvena monografija 0 
2.02 Strokovna monografija 1 
2.03 Univerzitetni ali visokošolski učbenik z recenzijo 1 
2.05 Drugo učno gradivo 1 
2.06 Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid 1 
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2.08 Doktorska disertacija 1 
2.09 Magistrsko delo 0 
2.12 Končno poročilo o rezultatih raziskav 11 
2.13 Elaborat, predštudija, študija 0 
2.14 Projektna dokumentacija (idejni projekt, izvedbeni projekt) 4 
2.23 Patentna prijava 0 
 Skupaj - monografije in druga zaključena dela 20 
   
3 Izvedena dela (dogodki) 2021 
3.11 Radijski ali TV dogodek 0 
3.14 Predavanje na tuji univerzi 3 
3.15 Prispevek na konferenci brez natisa 0 
3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 1 
3.25 Druga izvedena dela 0 
 Skupaj - izvedena dela (dogodki) 4 
   
 Sekundarno avtorstvo 2020 
 Urednik 12 
 Pisec recenzij 0 
 Mentor pri doktorskih delih 0 
 Mentor pri magistrskih delih 2 
 Mentor pri diplomskih delih 38 
 Komentor 0 
 Avtor dodatnega besedila; drugo 0 
 Skupaj - sekundarno avtorstvo 62 

Vir: Sicris, 10. 2. 2022.  
 
Tabela 12: Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti Raziskovalne skupine Fakultete 
za zdravstvene vede Novo mesto po metodologiji ARRS za leto 2021 (vir SICRIS, 20. 2. 
2022). 

Kazalec Naravoslovje/Medicina/Družboslovje/ 
Interdisciplinarne raziskave 

A1 - objave Točke Ocena 
Upoštevane točke 1478.52 3.94 
A'' - izjemni dosežki 51.83 0.03 
A' - zelo kvalitetni dosežki 231.54 0.15 
A1/2 - pomembni dosežki 357.35 0.24 
Ocena A1 4,36 
Citiranost Podatki 
CI10 - število čistih citatov znanstvenih del v zadnjih 10 
letih (2012-2021) 

1499 

CImax - najodmevnejše delo v zadnjih 10 letih (2012-2021) 235 
h-indeks v zadnjih 10 letih (2012-2021) 21 
A3 - sredstva izven ARRS (za obdobje 2016-2020) Ocena 
A32 - sredstva po pogodbah z gospodarstvom 0 
A31 - sredstva mednarodnih projektov 0.01 
A33 - sredstva drugih ministrstev 0.10 
A34 - druga sredstva 0 
A35 - druga gospodarska sredstva 0 
Ocena A3 0.11 
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V letu 2021 je raziskovalna skupina zbrala 1478.52 točk, ki se priznavajo na različnih 
področjih znanosti. To kaže na konstantno objavljanje raziskovalnega dela članov 
raziskovalne skupine.  
 
Tabela 13: Vrednotenje bibliografskih kazalcev raziskovalne uspešnosti po metodologiji 
ARRS, ki odraža raziskovalno uspešnost vključenih raziskovalcev v zadnjih 5 letih  

Kazalci 2016-2020 
Datum izpisa iz baze SICRIS 10.2.2022 
Upoštevane točke 3974,07 
A'' 223,42 
A' 574,24 
A1/2 785,34 
CI10 1513 
CImax 234 
h-indeks 22 
A1 11,63 
A3 0,11 

 
V petletnem obdobju, ki se upošteva tudi pri prijavah na razpise, raziskovalci raziskovalne 
skupine beležijo kazalnike v vseh ocenjevanih kategorijah (Tabela 13). Vrednosti, 
predstavljene v tabelah 11 in 12, odražajo konstantno delovanje zaposlenih na področju 
znanstvenoraziskovalne dejavnosti v zadnjih letih.  
 
Fakulteta nadaljuje z organizacijo letnih znanstvenih in strokovnih srečanj. 18. novembra 
2021 je bila izvedena 11. mednarodna znanstvena konferenca »Celostna obravnava 
pacienta« (“Holistic Approach to the Patient”). Predstavljenih je bilo 60 prispevkov, od tega 
16 iz tujine.   
 
Izšel je tudi zbornik prispevkov prejšnje konference »Celostna obravnava pacienta« 
(»Holistic Approach to the Patient«), ki je bila izvedena novembra 2020 (leto izdaje 
zbornika 2021). 
 
Fakulteta je nadaljevala z izdajanjem Revije za zdravstvene vede (Journal of Health 
Sciences). Izšli sta dve številki osmega letnika. 

4.1 Raziskovalno-razvojni projekti 

V letu 2021 je fakulteta prijavila projekte na osem razpisov za sofinanciranje znanstveno-
raziskovalnega dela. Cilj - pridobitev enega projekta za sofinanciranje raziskovalnega dela 
letno – je bil realiziran, saj smo od dveh prijav pridobili en nov projekt. 
 
V letu 2021 smo izvajali tri sofinancirane projekte, in sicer Erasmus+ KA2 projekt 
(Well&School), ARRS aplikativni raziskovalni projekt (Vpliv integriranih kliničnih poti na 
izide pacientov, komunikacijo in stroškovno učinkovitost) in projekt v okviru podukrepa 
16.9 Podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v zvezi z zdravstveni varstvom 
(Razvoj in uvajanje usposabljanja o zdravilnih rastlinah na učnih kmetijah – Fitokmetije). 
Poleg tega je na fakulteti potekalo 7 internih projektov. 
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Tabela 14: Projekti v letu 2021 
Zap. 
št. Projekt Razpisovalec Datum 

prijave/izvedba 
Status 

projekta 
Nosilec projekta, 

sodelavci 

1. 

Razvoj in uvajanje 
usposabljanja o 

zdravilnih 
rastlinah na učnih 

kmetijah – 
Fitokmetije 

Agencija RS za 
kmetijske trge in 
razvoj podeželja 

17. 10. 2019- 
17. 10. 2021 zaključen 

Karmen Erjavec, 
Nevenka Kregar 

Velikonja in 
Sabina Krsnik 

 

2. 

Vpliv integriranih 
kliničnih poti na 
izide pacientov, 
komunikacijo in 

stroškovno 
učinkovitost 

ARRS 1. 9. 2020− 
31. 8. 2023 Se izvaja 

Karmen Erjavec 
Vesna Zupančič 
Nevenka Kregar 

Velikonja 
Mateja Šimec 
Sabina Krsnik 
Marjan Blažič 

3. 

Razvijanje 
večpoklicnega 
visokošolskega 

izobraževanja za 
spodbujanje 

duševnega zdravja 
in dobrega počutja 

v šolah 

Erasmus + 1. 9. 2020− 
31. 8. 2023 Se izvaja 

Nevenka Kregar 
Velikonja 

Karmen Erjavec 
Sabina Krsnik 

Ksenija Komidar 
Kristina Rakuša 

Kraševec 

4.2 Strokovno delo  

Predavatelji so se (aktivno in pasivno) udeležili več strokovnih srečanj in izpopolnjevanj, 
kjer so osvežili in poglobili svoje strokovno znanje (skupno 28 aktivnih udeležb).   
 
Fakulteta je organizirala in soorganizirala več strokovnih srečanj: 

- Strokovno srečanje za klinične mentorje na področju zdravstvene nege. 12.10.2021 
je bilo organizirano izobraževanje mentorjev z naslovom »Poklicne aktivnosti 
zdravstvene nege pri zdravljenju s kisikom in čiščenju dihalnih poti«, je potekalo 
online. Izobraževanja se je udeležilo 115 mentorjev in mentoric iz 29 ustanov. 
Izbrani so bili tudi naj klinični mentorji v zdravstvenih domovih, v domovih 
starejših občanov in splošnih bolnišnicah. Izdano je bilo tudi elektronsko gradivo. 

- Izobraževanje kliničnih mentorjev za fizioterapijo z naslovom »Prvo srečanje 
kliničnih mentorjev študentom visokošolskega strokovnega študijskega programa 
prve stopnje fizioterapija«, je potekalo 7.1.2021online. Izobraževanja se je udeležilo 
63 mentorjev in mentoric iz štirinajstih ustanov. 

- Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu zdravja v soorganizaciji Univerza v Novem 
mestu Fakulteta za zdravstvene vede, Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE 
Novo mesto in Splošna bolnišnica Novo mesto, 7.4.2021. Naslov strokovnega 
srečanja je bil »INTEGRIRANA OSKRBA V LUČI SKUPNOSTNEGA PRISTOPA«. 
Srečanje je potekalo on line. Udeležilo se ga je 170 slušateljev. Na strokovnem 
srečanju je sodelovalo 10 predavateljev z izkušnjami iz področja paliative. 

- Na fakulteti smo po naročilu MZ 30.6. in 5.7. 2021 pripravili predavanja na 
tematiko »Izobraževanje s področja komunikacije, pomena individualnega 
načrtovanja in prepoznavanja neustrezne oskrbe za zaposlene v DSO«, ki so se ga 
preko MS team udeležili zaposleni v DSO-jih. Izobraževanja se je udeležilo okoli 80 
slušateljev. Ob koncu predavanja so udeleženci pridobili potrdila. 
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Za visokošolske učitelje in strokovne sodelavce smo v letu 2021 organizirali tri pedagoške 
konference, dve z dodatnimi izobraževalnimi vsebinami:  

• Pedagoška konferenca 19. 1. 2021: Izkušnje in usmeritve glede izvajanja 
pedagoškega procesa na daljavo;  izvajanje izpitov na daljavo: ustna, pisna in 
kombinirana izvedba (prof. dr. Jasmina Starc, prorektorica za izobraževanje, 
dekanica UNM FPUV, doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, dekanica UNM 
FZV;  Ksenija Komidar, prodekanica za študijske zadeve UNM FZV; doc. dr. Malči 
Grivec, prorektorica za kakovost, dekanica UNM FEI; prof. dr. Simon Muhič, dekan 
UNM FS); Uporaba spletne platforme SpeedExam za izvedbo preverjanja znanja 
(doc. dr. Sergej Gričar); Uporaba spletne učilnice Moodle za izvedbo pisnega 
preverjanja znanja (Bojan Nose in Gorazd Laznik); Predstavitev Centra za podporo 
e-Izobraževanju na UNM (prof. dr. Ivan Gerlič). 

• Pedagoška konferenca 30. 9. 2021: usmeritve za naslednje študijsko leto za 
visokošolske učitelje dodiplomskih študijskih programov in izobraževanje 
Priložnosti in izzivi študija na daljavo (prodekanica Ksenija Komidar). 

• Pedagoška konferenca 13. 10. 2021: usmeritve za naslednje študijsko leto za 
visokošolske učitelje podiplomskih študijskih programov 

4.3 Vključevanje študentov v raziskovalno delo 

S študenti smo se udeležili 12. študentske konference s področja zdravstvenih ved, ki smo 
jo je 14. 4. 2021 organizirali na naši fakulteti. Predstavljenih je bilo 64 prispevkov, 2 iz 
tujine. Na konferenci se je predstavilo 12 študentov naše fakultete.  
 
Študentje so sodelovali v enem projektu ŠIPK, vključeni so bili v interni projekt fakultete 
Zdravstveno vzgojno delo v različnih starostnih populacijah in izdelali idejne projekte za 
natečaj za najboljšo idejo za dvig kakovostnega staranja, ki so potekali v letu 2020 na 
UNM FZV. Pet  študentov je bilo vključenih v projekt ŠIPK na Fakulteti za ekonomijo in 
informatiko. Skupno je na projektih sodelovalo 85 študentov (13,8 % od 613 študentov, 
vpisanih v študijskem letu 2020/2021) oz. 77 študentov koncesioniranega rednega študija 
(33 % rednih študentov) 

5 KADROVSKA STRUKTURA 

5.1 Realizacija kadrovskega načrta za leto 2021 

Na dan 31. 12. 2021 je bilo na fakulteti zaposlenih triindvajset (23) oseb v obsegu 17,30 
FTE (primerjava z 31. 12. 2020: 24 oseb v obsegu 19,15 FTE).  
 
Devetnajst (19) oseb v obsegu 14,65 FTE, je bilo zaposlenih za izvajanje javne službe v 
visokem šolstvu (javna služba) - redne oblike študija na visokošolskem strokovnem 
študijskem programu prve stopnje Zdravstvena nega, za katero je fakulteto pridobila 
koncesijo Republike Slovenije. Od tega je bilo zaposlenih devet (9) visokošolskih učiteljev 
in sodelavcev  v obsegu 6,35 FTE, devet (9) strokovnih delavcev v obsegu 7,80 FTE in en 
(1) direktor v obsegu 0,50 FTE. 
 
Pet (5) oseb v obsegu 2,65 FTE (ena oseba je šteta dvakrat, in sicer hkrati pri visokošolskih 
učiteljih in sodelavcih kot tudi pri zaposlenih, ki se financirajo iz tržne dejavnosti 
fakultete) je bilo zaposlenih za izvajanje dejavnosti fakultete, ki niso vezane na javno 
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službo in so bile plačane iz projektov in iz sredstev, ki jih fakulteta ustvarila s tržno 
dejavnostjo. 
 
Delovna mesta visokošolskih učiteljev in sodelavcev (delovna mesta podskupine D1) 
Na delovnih mestih visokošolskih učiteljev in sodelavcev, je fakulteta načrtovala, da bo 
konec leta 2021 za izvedbo študijskega programa s koncesijo zaposlenih deset (10) 
visokošolskih učiteljev in sodelavcev v obsegu zaposlitve 7,40 FTE. Zastavljeni cilj ni 
dosežen. 
 
Na dan 31. 12. 2021 je bilo tako na fakulteti zaposlenih devet (9) visokošolskih učiteljev in 
sodelavcev v obsegu 6,35 FTE – en redni profesor (0,1 FTE več kot leta 2020), nič izrednih 
profesorjev (enako kot leta 2020), trije docenti v obsegu 1,55 FTE (0,55 FTE več kot leta 
2020 – na račun napredovanja v višji naziv in delnega prenehanja delovnega razmerja), 
dva višja predavatelja v obsegu 2,00 FTE (0,50 FTE manj kot leta 2020 – na račun 
napredovanja v višji naziv) in dva predavatelja v obsegu 1,50 FTE (1,95 FTE manj kot leta 
2020 – na račun napredovanja v višji naziv in prenehanja delovnega razmerja) ter en 
visokošolski sodelavec - bibliotekar v obsegu 1,00 FTE (enako kot leta 2020).  
 
Odstopanja glede na leto 2020 so posledica običajne zaposlitvene dinamike in niso vplivala 
na izvedbo dejavnosti fakultete. 
 
Za izvajanje dela koncesioniranega visokošolskega strokovnega študijskega programa 
Zdravstvena nega, ki ga v okviru zaposlitve ne bodo izvedli zaposleni visokošolski učitelji, 
smo v letu 2021 predvidevali sklenitev 39 civilnopravnih pogodb za pedagoško delo v 
obsegu približno 6,28 FTE, od tega 0,32 FTE s tremi zaposlenimi na fakulteti. Dejansko je 
bilo sklenjenih 43 pogodb v skupnem obsegu 6,92 FTE, od tega v obsegu 0,66 FTE s petimi 
zaposlenimi na fakulteti. Zastavljeni cilj je fakulteta nekoliko presegla.  
 
Za plačilo pogodbenega dela je fakulteta načrtovala 132.646,07 EUR (od tega približno 
6.290,00 EUR € za plačilo pogodbenega dela zaposlenih na fakulteti). Plačano je bilo 
približno 103.414,84 EUR, (od tega 4.496,61 EUR za plačilo pogodbenega dela zaposlenih 
na fakulteti). Fakulteta je zastavljeni cilj dosegla. 
 
V letu 2021 smo načrtovali z redno zaposlenimi visokošolskimi učitelji realizirati približno 
56 % koncesioniranega visokošolskega strokovnega študijskega programa prve stopnje 
Zdravstvena nega. Fakulteta je z redno zaposlenimi visokošolskimi učitelji je realizirala 
53 % koncesioniranega visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena 
nega. Fakulteta zastavljeni cilj ni dosegla.  
 
Fakulteta je v letu 2021 nadaljevala z ohranjanjem baze visokošolskih učiteljev in 
visokošolskih sodelavcev, ki jih je sama izvolila v naziv. V letu 2021 je načrtovala izvedbo 
vsaj 10 postopkov za prvo oziroma ponovno izvolitev v naziv. Dejansko je izvedla skupaj 
17 habilitacijskih postopkov (izvoljenih je bilo: 1 izredni profesor, 1 docent, 3 višji 
predavatelj, 11 predavateljev in 1 asistent). Zastavljeni cilj je bil presežen. 
 
Spremljajoča delovna mesta (delovna mesta skupine J) 
Pri zaposlovanju strokovnih, administrativnih in ostalih strokovno tehničnih delavcev 
(delovna mesta skupine J) je fakulteta v letu 2021 načrtovala: 
- zaposlitev samostojnega strokovnega sodelavca v obsegu 1,00 FTE, 
- prezaposlitev vodje referata za študentske zadeve v obsegu 0,50 FTE na univerzo, 
- prezaposlitev samostojnega strokovnega sodelavca v obsegu 0,50 FTE na univerzo. 
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Načrtovano je bilo, da bo konec leta 2021 na fakulteti zaposlenih osem (8) delavcev na 
delovnih mestih skupine J v obsegu zaposlitve 7,90 FTE. 
 
Na dan 31. 12. 2021 je bilo na fakulteti zaposlenih devet (9) strokovnih delavcev v obsegu 
7,80 FTE. Načrtovanje prezaposlitve na univerzo je fakulteta realizirala, ni realizirala 
zaposlitve samostojnega strokovnega sodelavca, je pa realizirala eno zaposlitve v obsegu 
1,00 FTE.  
 
Delovna mesta po uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju 
Fakulteta ima zaposlenega tudi direktorja v obsegu zaposlitve 0,50 FTE (nespremenjeno 
glede na pretekla leta). 
 
Fakulteta v letu 2021 ni načrtovala upokojitev, kar je bilo realizirano. 

6 MEDNARODNO SODELOVANJE IN MOBILNOST VISOKOŠOLSKIH 
UČITELJEV IN ŠTUDENTOV 

Fakulteta je leta 2009 prvič pridobila Erasmus listino za visoko šolstvo, s čimer je bila 
dana osnova za mobilnost visokošolskih učiteljev in študentov. V letu 2021 smo pridobili 
novo listino na ravni univerze, ki velja za obdobje 2021–2025. 
 
Fakulteta svojo mednarodno dejavnost razvija s/z: 
• vzpostavljanjem novih institucionalnih povezav s tujimi visokošolskimi zavodi, 
• spodbujanjem mednarodne izmenjave študentov, visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
• organiziranjem mednarodnih znanstvenih posvetov, 
• spodbujanjem individualnih stikov pedagoških delavcev, raziskovalcev in strokovnih 

sodelavcev. 
 

Fakulteta se odpira v evropski visokošolski prostor in v ta namen sklepa sporazume o 
sodelovanju z različnimi tujimi visokošolskimi zavodi. Omenjene sporazume ima sklenjene 
s 27 tujimi izobraževalnimi ustanovami: z 18 fakultetami ima podpisan Erasmus 
sporazum, z devetimi pa bilateralni sporazum. 
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Tabela 15: Mednarodni sporazumi v okviru programa Erasmus+ 
Zap. 
št. Ime institucije Mesto Država Leto podpisa 

1 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie; 
Faculty of Physical Education and Health Care Konin Poljska 2014 

2 Pomeranian Medical University in Szczecin  Szczecin Poljska 2014 

3 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Osijek Hrvaška   2014 

4 Universitá degli Studi del Molise Compobasso Italija 2015 

5 Sveučilište Sjever u Varaždinu Varaždin Hrvaška 2015 

6 University of Malta Msida  Malta 2016 

7 Klaipeda University Klaipeda Litva 2016 

8 University of Turku, Faculty of Health and Well-
being Turku Finska 2018 

9 Turku University of Applied Sciences Turku Finska 2017 

10 Riga Medical College of University of Latvia Riga Latvija 2017 

11 Wyższa Szkoła Rehabilitacji (College of 
Rehabilitation) Warsaw Poljska 

 2017 

12 University of Turku, Faculty of Medicine Turku Finska 2018 

13 Medical University of Lublin Lublin Poljska 2019 

14 University of Dubrovnik Dubrovnik Hrvaška 2018 

15 Goce Delcev University Stip Makedonija 2019 

16 University of West Attica Egaleo Grčija 2021 

17 Vilnius University, Faculty of Medicine Vilnius Litva 2021 

18 Academy of Applied Studies Belgrade The College 
of Health Sciences Beograd Srbija 2021 

 
Tabela 16: Bilateralni sporazumi 
Zap. 
št. Ime institucije Mesto Država Datum podpisa 

1 Visoka medicinska Škola strukovnih studija 
'Milutin Milankovič'' Beograd Srbija 3/2016 

2 Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u 
Beogradu Beograd Srbija 4/2016 

3 Higher Medical School, University st. Kliment 
Ohridski Bitola Bitola Makedonija 10/2016 

4 University of Bijeljina Faculty of Health Studies Bijeljina Bosna in Hercegovina 10/2016 

5 Faculty of Food Technology and Biotechnology, 
University of Zagreb Zagreb Hrvaška 5/2017 

6 Millennium College SH.P.K. Pristina Kosovo 5/2018 

7 Udruženja zdravstvenih radnika i saradnika 
Republike Srbije ''ESKULAP'' Beograd Srbija 4/2019 

8 Josip Juraj Strossmayer University of Osijek, 
Faculty of Dental Medicine and Health Osijek Hrvaška 2020 

9 Bijeljina University Bijeljina Bosnia and 
Herzegovina 10/2020 

 
Na ravni univerze so podpisani še trije Erasmus sporazumi z univerzami, ki izvajajo 
študijske programe na področju zdravstvenih ved. 
 
Do konca leta 2021 smo realizirali 28 mobilnosti študentov v okviru Erasmus+ programa 
V letu 2021 sta se je programa mobilnosti udeležila 2 študenta 2 za namen študija v letu 
2020/21.  
 
Doslej je na fakulteti preko Erasmus+ izmenjav gostovalo devet tujih študentov. V letu 
2021 smo gostili eno tujo študentko za namen prakse. 
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Iz tujine so v letu 2021 na fakulteti sodelovale gostujoče predavateljice dr. Mari Elina 
Lahti (Turku University of Applied Sciences, Turku, Finska), dr. Gergana Petrova 
(Department of Nursing, Faculty of Public Health, Medical University of Plovdiv, 
Bolgarija), dr. Evanthia Sakellari: Department of Public and Community Health, 
University of West Attica, Athens, Grčija), dr. Natalja Istomina Fatkulina (Vilnius 
University, Institute of Health Sciences, Vilnius, Litva) in dr. Beata Dobrowolska (Medical 
University of Lublin, Lublinu, Poljska).  
 
V letu 2021 sta na tujih visokošolskih zavodih gostovala dva visokošolska učitelja kot 
nosilca ali soizvajalca učnih enot na Sveučilištu Sjever Varaždin. Visokošolski učitelji so 
se udeležili znanstvenih in strokovnih srečanj v tujini ter sestankov s tujimi partnerji za 
načrtovanje raziskovalnega dela. Aktivnosti v povezavi z mednarodno mobilnostjo so bile 
okrnjene zaradi epidemije koronavirusa.  
 
Aktivnosti na področju mednarodne mobilnosti prikazuje Tabela 17. 
 
Tabela 17: Mobilnost študentov in visokošolskih učiteljev v letu 2021 

 Realizirana mobilnost 
2021 

Število študentov, ki opravljajo del študija v tujini 2 
Število tujih študentov, ki opravljajo del študija v Sloveniji 1 
Število gostujočih tujih visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo v 
pedagoškem procesu 4 

Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo kot gostujoči predavatelji v 
tujini 2 

Število visokošolskih sodelavcev, ki se izobražujejo v tujini / 
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo prišli v 
Slovenijo / 

Število raziskovalcev in strokovnih sodelavcev, ki bodo sodelovali pri 
realizaciji projektov v tujini  5 

Število vpisanih tujih študentov* 29 (14+1+14*) (2020/2021) 
31 (16+2+13*) (2021/2022) 

Število skupnih študijskih programov / 
Število mednarodnih razvojnih projektov (število in FTE) 1 (1,04 FTE) 
Delež predmetov, ki so bili/bodo izvedeni v tujem jeziku / 
*1. stopnja + 2. stopnja + 3. stopnja 

7 PODATKI O PREMOŽENJU IN SREDSTVA, S KATERIMI RAZPOLAGA 
FAKULTETA  

7.1 Podatki o premoženju fakultete  

Fakulteta je od začetka izvajanja študijske dejavnosti (od leta 2007) nabavila opremo za 
izvajanje dejavnosti v skupni vrednosti 906.573,42 EUR in neopredmetena osnovna 
sredstva v skupni vrednosti 16.154,09 EUR. V letu 2021 je bilo nabavljeno za 146.799,56 
EUR osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 
 
Vir sredstev za opremo v lasti fakultete so bili in so izključno sredstva fakultete, 
ustvarjena s tržno dejavnostjo. 
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Fakulteta nima lastnih prostorov. Prostore za izvajanje organiziranega pedagoškega 
procesa (predavanja, vaje, kabinetne vaje, laboratorijske vaje in seminarji) v skupni 
površini cca. 350 m2 ji na podlagi sklenjene najemne pogodbe zagotavlja Klub za nadarjene 
učence. Hkrati ima v souporabi prostore Univerze v Novem mestu Fakultete za ekonomijo 
in informatiko v skupni površini 3200 m2. 
 
Za izvajanje organiziranega pedagoškega procesa ima fakulteta zagotovljene naslednje 
prostore (najem in souporaba na lokacijah Na Loko 2 in Rozmanova 18): 

• 10 predavalnic,  
• računalniško učilnico,  
• 2 kabineta za zdravstveno nego odraslega, 
• kabinet za zdravstveno nego otroka in mladostnika, 
• laboratorij za mikrobiologijo, 
• dva kabineta za fizioterapijo, 
• 3 garderobe za študente z omaricami za preoblačenje študentov v uniforme, 
• štiri kabinete za redno zaposlene pedagoške delavce, 
• upravne prostore (dekanat, tajništvo, pisarna tajnika, računovodstvo, sejna soba), 
• knjižnico s čitalnico, 
• referat za študentske zadeve. 

7.2 Sredstva, s katerimi razpolaga fakulteta 

Fakulteta za zdravstvene vede je po načelu denarnih tokov v letu 2021 ustvarila skupne 
prihodke v višini 2.516.422 EUR, in sicer za izvajanje javne službe 1.057.446 EUR oz. 
42,02 % v skupnih prihodkih: od tega za izvajanje javne službe v visokem šolstvu iz naslova 
koncesijske dajatve Republike Slovenije v višini 876.190 EUR oz. 34,82 %, iz Javnega 
štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS in ARRS  115.708 
EUR oz. 4,60 % in iz naslova izvajanja projektov in mobilnosti Cmepius v višini 17.579 
EUR oz. 0,70 %. Preostanek pa predstavljajo prihodki iz izvajanja visokošolskega 
izobraževanja, ki ne sodijo v javno službo in prihodki iz drugih dejavnosti fakultete. 
  
V letu 2021 znašajo odhodki fakultete 1.792.416 EUR. Odhodki iz naslova izvajanja javne 
službe v visokem šolstvu znašajo 1.095.607 EUR oz. 61,12 % v skupnih odhodkih, 
preostanek pa predstavljajo odhodki iz izvajanja visokošolskega izobraževanja, ki ne sodijo 
v javno službo. 
 
Tabela 18: Realizacija predvidenih sredstev fakultete v letu 2021 (v EUR) 

  program realizacija 
  EUR strukt. EUR strukt. 
SKUPAJ PRIHODKI 2.058.198 100% 2.516.422 100% 
Prihodki za izvajanje javne službe 718.205 34,89% 1.057.446 42,02% 
Prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu 1.339.993 65,11% 1.458.976 57,98% 
SKUPAJ ODHODKI 1.511.532 100% 1.792.416 100% 
Odhodki za izvajanje javne službe 760.094 50,29% 1.095.607 61,12% 
Odhodki iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 751.438 49,71% 696.809 38,88% 
RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI 546.666   724.006   
sredstva namenjena za izobraževanje 1.509.532 99,87% 2.516.422 100% 
sredstva za individualno raziskovalno delo (IRD) 2.000 0,13%   



 

24 
 

sredstva IRD % od celotnih prihodkov 0,10%      
sredstva IRD % od prihodkov za izvajanje javne službe 0,28%      

7.3 Prostori in zemljišča 

Fakulteta nima lastnih prostorov in deluje v najetih prostorih. 

7.4 Oprema 

Fakulteta je od začetka izvajanja študijske dejavnosti (od leta 2007) nabavila opremo za 
izvajanje dejavnosti v skupni vrednosti 906.573,42 EUR in neopredmetena osnovna 
sredstva v skupni vrednosti 16.154,09 EUR. V letu 2021 je bilo nabavljeno za 146.799,56 
EUR osnovnih sredstev in drobnega inventarja. 
 

Tabela 19: Nabava osnovnih sredstev v letu 2021 

Naziv osnovnega sredstva Nabavna vrednost 
Šolska učila 65.768,94 
BTL 4620 PREMIUM  (2 kanala elektroterapija) 61.443,93 
BTL 4820S PREMIUM  (2 kanala elektroterapija+kanal UZ)   
BTL 4710 PREMIUM  (1 kanala UZ)   
BTL 4920 PREMIUM  (2 kanala magnetoterapija)   
BTL 6000 visokoenergijski laser   
BTL 6000 TR Therapy   
BTL 6000 RSWT topline udarni globinski valovi   
Elektrostimulator  Cefar RAHAB X2   
Elektrostimulator  Cmpex chattanooga   
kotel za termopack   
Resusci Anne QCPRAW 3.092,81 
Skin pads 1.232,20 
Elektronski računalniki in druga oprema za obdelavo 
podatkov 50.724,23 
računalnik+monitor 1.058,78 
LTE Apple Iphone 1.256,63 
Apple Iphone 2X 1.898,00 
računalnik + monitor 1.293,20 
računalnik2x+monitor 2x 2.788,92 
multifunkcijski tiskalnik 2.247,24 
računalnik+tiskalnik 1.027,02 
interaktivni zaslon 2x 2.240,24 
interaktivni zaslon 2x 2.240,24 
računalniki 21x 31.914,32 
računalnik 2x+monitor2x 2.759,64 
Oprema za razmnoževanje pisarniškega materiala 2.247,24 
multifunkcijski tiskalnik in kopirni stroj 2.247,24 
Drobni inventar  26.059,15 
Druga opredmetena osnovna sredstva  2.000,00 
Skupaj 146.799,56 
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7.5 Knjižnica 

Knjižnica glede na poslanstvo visokošolske knjižnice zagotavlja svojim uporabnikom prost 
dostop do gradiva in informacij za potrebe izobraževalnega in raziskovalnega procesa. 
Namenjena je predvsem študentom fakultete, pedagoškim delavcem in raziskovalcem, pa 
tudi zunanjim uporabnikom, ki jih zanima to področje. Je polnopravna članica sistema 
COBISS in tako uresničuje svojo temeljno dejavnost: izposojo, obdelavo gradiva, iskanje 
informacij o gradivu, bibliografske poizvedbe in drugo. Aktivno sodeluje v sistemu 
vzajemne katalogizacije in prispeva zapise v vzajemno bazo podatkov slovenskih knjižnic. 
Tudi na področju medknjižnične izposoje sodeluje z ostalimi knjižnicami v Sloveniji. 
Naloga knjižnice je tudi dopolnjevati knjižnično zbirko s kvalitetno literaturo s področja 
zdravstvenih ved. Uporabnikom zagotavlja dostop do raziskovalne podatkovne baze 
Cinahl with full text. Kvalitetno vrednotenje knjižnice se zagotavlja s spremljanjem 
posameznih knjižničnih storitev ter primerjanjem rezultatov s poslanstvom in 
zastavljenimi cilji knjižnice. 
Tabela 20: Uporabniki knjižnice 

Kategorije uporabnikov Stanje 2021 

Študenti –dodiplomski redni 952 vseh vpisanih,               
224 aktivnih v letu 2021 

Študenti –dodiplomski izredni 782 vseh vpisanih,                    
211 aktivnih v letu 2021 

Študenti –podiplomski 182 vseh vpisanih,                  
59 aktivnih v letu 2021 

Zaposleni 
40,                                             

od teh 15 aktivnih v letu 
2021 

Drugi uporabniki 
70,                                              

od teh 1 aktiven v letu 
2021 

Število aktivnih uporabnikov knjižnice 400 
Kazalniki Stanje 2021 
Število enot knjižničnega gradiva 8.451 

Letni prirast tiskanih enot gradiva in 
število zakupljenih ali nabavljenih 
elektronskih enot 

449 tiskanih enot gradiva 
in 1 zakupljena ali 

nabavljena elektronska 
enota  

Število dostopov do baze CINAHL with 
full text 737 

8 LETNI / KRATKOROČNI CILJI IN NJIHOVA REALIZACIJA V LETU 2020 

Aktivnosti za realizacijo ukrepov so bile v letu 2021 načrtovane in realizirane v skladu s 
strateškimi cilji fakultete.  
 
Ključni poudarki iz programa dela za leto 2021 so bili: 

• na področju razvoja fakultete in študijskih programov 
• zagotavljanje kakovostnega izvajanja vseh akreditiranih študijskih 

programov, 
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• vzdrževanje koncesijske pogodbe za izvajanje študijskega programa 
Zdravstvena nega in v skladu z razpisi ministrstva pridobitev koncesije za 
izvajanje drugih študijskih programov na področju zdravstvenih ved, 

• zagotavljanje kakovostnega kliničnega in praktičnega usposabljanja za 
študente visokošolskih strokovnih študijskih programov, 

• nadaljevanje implementacije visokošolskega strokovnega študijskega 
programa Fizioterapija;  

• izvedba aktivnosti za začetek izvajanja programa Fitoterapija; 
• nadaljevanje implementacije magistrskega študijskega programa 

Zdravstvena nega; 
• implementacijo prenove študijskega programa 3. stopnje, 
• razvoj študijskega programa 2. stopnje Fizioterapija, 
• izvajanje programov za izpopolnjevanje in drugih oblik vseživljenjskega 

učenja; 
• na področju zagotavljanja in izboljševanja sistema kakovosti dela fakultete: 

• zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za delovanje in razvoj 
fakultete ter izvajanje študijskih programov; 

• zagotavljanje kakovosti dela na vseh področjih delovanja fakultete, 
• spremljanje kakovosti dela na vseh področjih delovanja fakultete, 
• povezovanje s kariernim centrom na ravni univerze, 
• usklajevanje sistema kakovosti s sistemom kakovosti Univerze v Novem 

mestu; 
• na področju internacionalizacije in mednarodnega sodelovanja: 

• pridobitev Erasmus charter listine na ravni UNM, 
• nadgradnjo sodelovanja s tujimi partnerji in vzpostavitev novih partnerstev 

na mednarodni ravni, 
• razvijanje inovativnih pristopov za doseganje strateškega cilja 

internacionalizacije doma; 
• na področju raziskovalne dejavnosti: 

• krepitev raziskovalnega sodelovanja z drugimi članicami Univerze v Novem 
mestu, 

• krepitev raziskovalnega sodelovanja na mednarodni ravni, 
• krepitev znanstvene odličnosti raziskovalnega dela in spodbujanje objav v 

indeksiranih revijah, 
• spodbujanje kakovostnega raziskovalnega dela študentov na vseh stopnjah 

študija, 
• organizacija mednarodne znanstvene konference, 
• izdajanje Revije za zdravstvene vede, 
• vzpostavitev projektne pisarne za podporo raziskovalnemu delu; 

• na področju družbeno odgovornega delovanja in tvornega sodelovanja z okoljem:  
• organizacijo dogodkov za širšo strokovno javnost, namenjenih razvoju 

stroke in predstavitvi dejavnosti fakultete, 
• povezovanje z institucijami okolja z namenom njihovega vključevanja v 

izvedbo študijskih programov, prepoznavanja potreb po programih 
vseživljenjskega učenja in organizacije strokovnih srečanj in drugih 
aktivnosti, 

• razvijanje družbene odgovornosti študentov s sodelovanjem pri izvedbi 
aktivnosti v programu dela študentskega sveta ter spodbujanjem 
vključevanja v prostovoljske in druge obštudijske aktivnosti; 

• na področju promocije zavoda: 
• izvedba informativnih dni, 
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• permanentno skrb za promocijo študijskih programov in drugih aktivnosti 
fakultete. 

 
Z doslednim načrtovanjem dela smo uspešno sledili zastavljenim ciljem. Pregled izvajanja 
teh aktivnosti je v Tabeli 21. 
 
Tabela 21: Pregled izvajanja aktivnosti in doseganja kratkoročnih ciljev v letu 2021 glede 
na dolgoročne cilje 

Dolgoročni cilj št. 1: Razvoj fakultete in študijskih programov 

Ukrepi (naloge) 
za dosego 
dolgoročnega 
cilja 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 
vrednost kazalnika 
iz leta 2020 
(vrednost oz. opis 
stanja) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2021 

Realizacija v letu 
2021 

Ocena 
uspeha pri 
doseganju 
zastavljenih 
ciljev 

Kadrovska 
krepitev 
fakultete 

Usklajevanje 
kadrov 
splošnih služb 
na ravni 
univerze 

Na FZV je bilo 11 
zaposlenih (9,90 
FTE) podporno 
administrativnih 
delavcev 

Zmanjšanje 
podporno 
administrativnega 
kadra za 20 % na 
račun organizacije 
splošnih služb na 
ravni univerze 

Na FZV je bilo 9 
zaposlenih (7,80 FTE) 
podporno 
administrativnih 
delavcev. 

V realizaciji  

Razvoj kadrov 
– število 
habilitiranih 
visokošolskih 
učiteljev in 
sodelavcev ter 
raziskovalcev 

Število 
zaposlenih 
ustreza 
zahtevam iz 
5. točke 
1. odstavka 
14. člena ZViS. 

Število zaposlenih 
ustreza zahtevam 
iz 5. točke 
1. odstavka 
14. člena ZViS. 

Število zaposlenih 
ustreza zahtevam 
iz 5. točke 
1. odstavka 
14. člena ZViS 

Realizirano 

109 habilitiranih 
visokošolskih 
učiteljev in 
sodelavcev 

Število 
habilitiranih 
visokošolskih 
učiteljev in 
sodelavcev glede 
na potrebe 
študijskih 
programov in 
raziskovalnih 
projektov 

105 habilitiranih 
visokošolskih 
učiteljev in 
sodelavcev 

Realizirano 

Posodabljanje 
študijskih 
programov in 
razvijanje 
novih 

Študijski 
programi prve, 
druge in tretje 
stopnje 

Akreditiranih 7 
študijskih 
programov prve, 
druge in tretje 
stopnje. 

Akreditiranih 8 
študijskih 
programov: en nov 
magistrski 
program 

Akreditiranih 8 
študijskih 
programov. 
Akreditiran nov 
magistrski 
program 
Fizioterapija 

Realizirano 

Posodobljeni 
študijski 
programi 

Akreditiranih 7 
študijskih 
programov prve, 
druge in tretje 
stopnje. 

Posodobitev 
študijskega 
programa 3. 
stopnje  

Posodobljen 
študijski program 
3. stopnje 

Realizirano 

Financiranje 
izvajanja 
študijskih 
programov 

Koncesija  

Koncesija za 
izvajanje 
študijskega 
programa prve 
stopnje 
Zdravstvena 
nega 

Izvajanje 
obveznosti v 
skladu s 
koncesijsko 
pogodbo za 
izvajanje 
študijskega 
programa 
Zdravstvena nega  

Izvajanje 
obveznosti v 
skladu s 
koncesijsko 
pogodbo za 
izvajanje 
študijskega 
programa 
Zdravstvena nega  

Realizirano 
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Zagotavljanje 
ustreznih 
prostorskih 
pogojev 

Prostor 
Urejena pogodba 
za najem 
prostorov UNM 

Urejena pogodba 
za najem prostorov 
UNM 

Urejena pogodba 
za najem prostorov 
UNM 

Realizirano 

Tehnično-
tehnološka in 
druga oprema 
za izvajanje 
pedagoškega 
in 
znanstvenora
ziskovalnega 
procesa  

Laboratorijska 
oprema 

Lastna  oprema 
za potrebe 
izvajanja 
pedagoškega in 
znanstvenorazisk
ovalnega procesa  

V letu 2021 je 
predvidena nabava 
dodatne 
laboratorijske 
opreme v vrednosti 
2900 EUR 

Realizirana nabava 
osnovnih sredstev 
in potrešnega 
materiala v višini 
65.768,94 

Realizirano, 
preseženo 

IKT 
infrastruktura 

Lastna in najeta 
IKT oprema za 
potrebe izvajanja 
pedagoškega in 
znanstvenorazisk
ovalnega procesa  

Nakup in najem 
sodobne IKT 
opreme za potrebe 
izvajanja 
pedagoškega in 
znanstvenorazisko
valnega procesa v 
vrednosti 5000 
EUR   

Realizirana nabava 
IKT opreme v 
višini 50.724,23 

Realizirano, 
preseženo 

Virtualno 
učno okolje – 
spletne 
učilnice 

Uporaba 
spletnih 
učilnic 

Vzpostavljeno 
spletno okolje 
Moodle, ki ga 
uporablja 21 
VŠU 

Uporaba spletnih 
učilnic pri 35 % 
učnih enot oz. 35 % 
VŠU 

Preko 50 % VŠU 
uporablja spletno 
okolje Moodle. 

Realizirano 

Zagotavljanje 
dostopa do 
bibliografskih 
baz. 

Bibliografske 
baze 

Omogočen dostop 
do bibliografske 
baze Cinahl – 
spremljanje 
uporabe dostopa 

Omogočen dostop 
do bibliografske 
baze Cinahl – 
spremljanje 
uporabe dostopa 

Omogočen dostop 
do bibliografske 
baze Cinahl – 
spremljanje 
uporabe dostopa 

Realizirano 

Dolgoročni cilj št. 2: Zagotavljanje in izboljšanje sistema kakovosti dela fakultete 

Ukrepi (naloge) 
za dosego 
dolgoročnega 
cilja 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 
vrednost kazalnika 
iz leta 2020 
(vrednost oz. opis 
stanja) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2021 

Realizacija v letu 
2021 

Ocena 
uspeha pri 
doseganju 
zastavljenih 
ciljev 

Zagotavljanje 
sistema 
kakovosti. 

Indikatorji 
kakovosti 

Sprejeta  
Strategija 
razvoja UNM in 
UNM FZV za 
obdobje 2021-
2024  

Uresničevanje 
dokumenta 
Strategija razvoja 
UNM FZV za 
obdobje 2021-2024 
V skladu s 
strategijo razvoja 
UNM. 

Priprava 
dokumenta 
Strategija razvoja 
UNM FZV za 
obdobje 2021-2024  
in delovanje v 
skladu s strategijo 
razvoja UNM. 

Realizirano 

Kakovostno 
izvajanje 
študijskih 
programov 

Ankete in 
izdelava 
samoevalvacijs
kega poročila 

Vsakoletno javno 
objavljeno 
samoevalvacijsko 
poročilo 

Objavljeno 
samoevalvacijsko 
poročilo za leto 
2019/2020 

Objavljeno 
samoevalvacijsko 
poročilo za leto 
2019/2020 

Realizirano 

Akcijski načrt 
ukrepov. 

Akcijski načrt 
ukrepov za 
študijsko leto 
2020/2021 

Sprejet akcijski 
načrt ukrepov 
inrealizacija 
ukrepov 

Realizirano 

Razvijanje 
metodologije 
merjenja 
kakovosti, 
oblikovanje 
nabora 
reprezentativ
nih kazalcev 
za sprotno 
spremljanje 
kakovosti. 

Kazalci za 
sprotno 
spremljanje 
kakovosti 

Indikatorji 
kakovosti. 

Letno spremljanje 
indikatorjev 
kakovosti: izvedba 
predpisanih anket  

Izvedba vseh anket 
za spremljanje 
kakovosti 
študijskih 
programov 

Realizirano 
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Uporaba 
sodobnih 
oblik 
poučevanja in 
učenja. 

Inovativne in 
prožne oblike 
poučevanja in 
učenja v 
pedagoških 
študijskih 
programih 

Prožne oblike 
poučevanja in 
učenja v manjši 
meri 
implementirane 
v  študijskih 
programih. 

Vključevanje 
študentov v 
projektno delo pri 
predmetu 
Zdravstvena nega 
starostnika z 
gerontologijo 

V interni projekt ' 
Inovativne igre za 
starejše za 
krepitev in 
ohranjanje 
kognitivnih funkcij' 
vključenih 71 
študentov rednega 
študija  

Realizirano 

Aktivnosti 
kariernega 
centra. 

Delavnice 
kariernega 
centra za 
osebnih in 
profesionalni 
razvoj 
študentov 

Program 
delavnic 
kariernega 
centra 
organiziranega 
na ravni 
fakultete  

Permanentno 
izvajanje programa 
KC organiziranega 
na ravni UNM 

Izvajanje programa 
kariernega centra 
v skladu s 
programom 

Realizirano 

Izvajanje 
tutorstva.  Tutorstvo 

Vzpostavljeno 
tutorstvo v 
skladu s 
Pravilnikom o 
tutorskem 
sistemu.  

Določeni 
visokošolski učitelji 
tutorji; izvedeni 
tutorski sestanki 
po posameznih 
letnikih študija na 
vseh treh stopnjah 
študija. 

Določeni 
visokošolski učitelji 
tutorji; izvedeni 
tutorski sestanki 
po posameznih 
letnikih študija na 
vseh treh stopnjah 
študija. 

Realizirano 

Spodbujanje 
dela z 
najboljšimi 
študenti in 
vključevanje 
le-teh v 
znanstvenora
ziskovalno 
delo. 

Mednarodna 
študentska 
konferenca 

Vsakoletna 
aktivna udeležba 
študentov na 
konferencah – v 
letu 2020 
vključenih 45 
študentov 

Vsaj 20 študentov 
aktivno vključenih 
na konferencah. 

Na konferencah v 
okvitu UNM je 
sodelovalo 34 
študentov  

Realizirano, 
preseženo 

Število 
študentov, 
vključenih v 
raziskovalno 
delo na 
fakulteti 

Nad 5 % 
študentov 
vključenih v 
razvojne in 
raziskovalne 
projekte na 
fakulteti (v 
študijskem letu 
2019/2020 61 
študentov)  

Nad 10 % 
študentov 
vključenih v 
razvojne in 
raziskovalne 
projekte na 
fakulteti 

85 študentov 
vključenih v 
projektno delo 
(17% od skupno 
613 študentov; od 
tega 77 rednih 
(33%) in 8 izrednih 

Realizirano, 
preseženo 

Dolgoročni cilj št. 3: Internacionalizacija in mednarodno sodelovanje 

Ukrepi (naloge) 
za dosego 
dolgoročnega 
cilja 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 
vrednost kazalnika 
iz leta 2020 
(vrednost oz. opis 
stanja) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2021 

Realizacija v letu 
2021 

Ocena 
uspeha pri 
doseganju 
zastavljenih 
ciljev 

Pridobitev 
Erasmus 
Charter 
listine.  

Erasmus 
Charter listina 

Erasmus Charter 
listina na ravni 
fakultete  

Pridobljena 
Erasmus Charter 
listina na ravni 
UNM 

Pridobljena 
Erasmus Charter 
listina na ravni 
UNM za obdobje 
2021-2027 

Realizirano 

Podpisi 
sporazumov o 
sodelovanju s 
tujimi 
visokošolskim
i zavodi 

Podpisan 
sporazum 

24 sporazumov s 
tujimi 
visokošolskimi 
zavodi 

En (1) nov 
sporazum s tujim 
visokošolskim 
zavodi 

3 novi bilateralni 
Erasmus 
sporazumi 

Realizirano, 
preseženo 

Internacionali
zacija doma. 

Vključevanje 
gostujočih 
predavateljev 
iz tujine  

Sodelovanje 
enega tujega 
predavatelja v 
pedagoškem 
procesu  

Sodelovanje vsaj 
enega tujega 
predavatelja v 
pedagoškem 
procesu  

Sodelovanje 4 tujih 
predavateljev v 
pedagoškem 
procesu 

Realizirano, 
preseženo 
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Mednarodno 
pedagoško 
partnerstvo 

Nimamo 
mednarodnega 
pedagoškega 
partnerstva. 

Vzpostavitev 
mednarodnega 
pedagoškega 
partnerstva pri 
enem predmetu 

Vzpostavitev 
mednarodnega 
pedagoškega 
partnerstva pri 
predmetu Higiena 
z ekologijo 

Realizirano 

 
Mednarodni 
projekt oz. 
raziskava  

Sodelovanje v 
enem 
mednarodnem 
projektu. 

Vsaj eno (1) 
sodelovanje v 
mednarodnem 
projektu 

Sodelovanje v 
projektu Erasmus+ 
KA2 Well&School 

Realizirano 

Dolgoročni cilj št. 4: Krepitev raziskovalne dejavnosti 

Ukrepi (naloge) 
za dosego 
dolgoročnega 
cilja 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 
vrednost kazalnika 
iz leta 2020 
(vrednost oz. opis 
stanja) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2021 

Realizacija v letu 
2021 

Ocena 
uspeha pri 
doseganju 
zastavljenih 
ciljev 

Raziskovalno 
sodelovanje z 
drugimi 
članicami 
UNM 

Skupni 
projekti s 
članicami 
UNM 

En (1) skupni 
projekt 

Uspešno izvajanje 
skupnega projekta 

Sodelovanje s FEI pri 
projektu ARRS Realizirano 

Prijava in 
izvedba 
temeljnih / 
razvojnih / 
aplikativnih 
raziskav in 
projektov 

Raziskovalni 
projekt 

5 sofinanciranih 
razvojnih/razisko
valnih projektov 

Izvajanje 4 
sofinanciranih 
razvojnih/raziskov
alnih projektov v 
teku; prijava na 
dva razpisa za 
razvojne/raziskoval
ne projekte 

Izvajanje 4 
sofinanciranih 
razvojnih/raziskov
alnih projektov v 
teku; prijava na 
dva razpisa za 
razvojne/raziskoval
ne projekte 

Realizirano 

Povečanje 
mednarodne 
odmevnosti 
znanstvenih 
objav 

Znanstvene 
objave 

Šest (6) objav v 
letu 2020 v 
indeksiranih 
revijah 

Pet (5) objav v 
indeksiranih 
revijah 

Petnajst (15) objav 
v indeksiranih 
revijah 

Realizirano, 
preseženo 

Razvijanje in 
spodbujanje 
raziskovalne 
dejavnosti 
med študenti 

Raziskovalna 
dejavnost 
študentov 

Vsako študijsko 
leto izvedba in 
predstavitev 
projektnih / 
raziskovalnih / 
aplikativnih 
nalog študentov 
na vseh treh 
stopnjah 
študijskih 
programov na 
konferencah  

Predstavitev 10 
projektnih / 
raziskovalnih / 
aplikativnih nalog 
študentov na 
študentski 
konferenci  
Predstavitev 10 
projektnih / 
raziskovalnih / 
aplikativnih nalog 
študentov na 
drugih znanstvenih 
in strokovnih 
srečanjih 
 

Predstavitev 10 
projektnih / 
raziskovalnih / 
aplikativnih nalog 
študentov na 
študentski 
konferenci  
Predstavitev 32 
projektnih / 
raziskovalnih / 
aplikativnih nalog 
študentov na 
drugih znanstvenih 
in strokovnih 
srečanjih 

Realizirano, 
preseženo 

Spodbujanje 
kakovostnih 
raziskav v 
okviru 
diplomskih 
nalog in 
magistrskih 
del 

Izbor najboljše 
diplomske naloge 
oz. magistrskega 
dela v 
posameznem letu 

Izbor najboljše 
diplomske naloge 
oz. magistrskega 
dela v letu 2020 
 

Izbor najboljše 
diplomske naloge 
oz. magistrskega 
dela v letu 2020, 
podelitev priznanj 
 

Realizirano 

Organizacija 
in izvedba 
mednarodnih 
znanstvenih 
konferenc 

Mednarodna 
znanstvena 
konferenca 

Ena mednarodna 
znanstvena 
konferenca na 
leto 

Mednarodna 
znanstvena 
konferenca 
 

Mednarodna 
znanstvena 
konferenca 
 

Realizirano 
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Konferenca 
študentov 
zdravstvenih ved 

Konferenca 
študentov 
zdravstvenih ved 

Izdajanje 
znanstvenih 
revij 

Revija 
Izdajanje revije 
Revija za 
zdravstvene vede 

Izdani 2 številki 
revije 

Izdani 2 številki 
revije Realizirano 

Podpora 
raziskovalne
mu delu 

Projektna 
pisarna 

Ni organizirane 
projektne 
pisarne 

Vzpostavljena 
projektna pisarna 
za administrativno 
vodenje 
sofinanciranih 
projektov in prijav 
na razpise  

Vzpostavljena 
projektna pisarna 
za administrativno 
vodenje 
sofinanciranih 
projektov in prijav 
na razpise  

Realizirano 

Vrednotenje 
raziskovalne 
uspešnosti 

Kazalniki 
raziskovalne 
uspešnosti 
(pravilnik 
ARRS). 

A1 za petletno 
obdobje je 4,77.  

Preseči A1 za leto 
2020 2,5; za 
obdobje 2016-2021 
vsaj 4,5. 

A1 za leto 2021  je 
3,74, za obdobje 
2016-2021 je 
11,63. 

Realizirano, 
preseženo 

Dolgoročni cilj št. 5: Družbeno odgovorno delovanje in tvorno sodelovanje z okoljem 

Ukrepi (naloge) 
za dosego 
dolgoročnega 
cilja 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 
vrednost kazalnika 
iz leta 2020 
(vrednost oz. opis 
stanja) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2021 

Realizacija v letu 
2021 

Ocena 
uspeha pri 
doseganju 
zastavljenih 
ciljev 

Odpiranje 
fakultete širši 
javnosti 

Dogodki za 
širšo javnost 

Dnevi odprtih 
vrat, 
soorganizacija 
dogodkov v tednu 
univerze in 
okrogle mize 

Dnevi odprtih vrat, 
soorganizacija 
dogodkov v tednu 
univerze in okrogle 
mize 

Realizirani dnevi 
odprtih vrat, 
soorganizacija 
dogodkov v tednu 
univerze in okrogle 
mize v virtualnem 
okolju 

Realizirano 

Povezovanje z 
gospodarskimi 
in 
negospodarski
mi subjekti. 

Izvedba 
programov 
vseživljenjskeg
a učenja  

Akreditirani 
programi 
vseživljenjskega 
učenja 

Izvedba dveh 
programov 
vseživljenjskega 
učenja  

Izvedba dveh 
programov 
vseživljenjskega 
učenja 

Realizirano 

Interes zaposlenih 
za usposabljanje s 
področja 
zdravstvenih 
vsebin 

Usposabljanje za 
zaposlene s področja 
temeljnih postopkov 
oživljanja na dnevih 
univerze 

Usposabljanje za 
zaposlene s področja 
temeljnih postopkov 
oživljanja na dnevih 
univerze 

Realizirano 

Sodelovanje z 
učnimi zavodi 
in delovnimi 
mentorji  

Vzpostavljeno 
sodelovanje s 70 
učnimi zavodi 

Vzpostavljeno 
sodelovanje z 
najmanj 10 učnimi 
zavodi za področje 
fizioterapije. 

Vzpostavljeno 
sodelovanje s 14 
učnimi zavodi za 
področje 
fizioterapije. 

Realizirano 

Sodelovanje z 
nacionalnimi in 
regijskimi 
strokovnimi 
društvi in 
združenji 

Udeležba na 
organiziranih 
dogodkih društev 
in združenj. 
Sodelovanje pri 
aktivnostih 
društev in 
združenj 

Sodelovanje z 
DMSBZT Novo 
mesto pri 
načrtovanju Dnevov 
Marije Tomšič in 
drugih dogodkov  
Sodelovanje z 
Zbornico-Zvezo 

V letu 2021 Dnevi 
Marije Tomšič niso bili 
izvedeni.  
Zaposleni so se 
udeleževali dogodkov 
strokovnih združenj. 
Soorganizacija 
dogodka ob svetovnem 
dnevu zdravja z 
regijskimi 
zdravstvenimi 
ustanovami 

Delno 
realizirano 

Razvijanje 
družbene 
odgovornosti 
študentov   

Prostovoljske 
in druge 
aktivnosti 
študentov  

Redno sodelovanje 
študentov v 
različnih 
prostovoljskih 

Obveščanje in 
podpora študentom 
pri prostovoljskih 
aktivnostih v času 

Obveščanje in 
podpora študentom 
pri prostovoljskih 
aktivnostih v času 

Realizirano 
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aktivnostih, 
Organizacija 
zbiralne akcije 

epidemije COVID-
19 

epidemije COVID-
19 
Študenti so 
organizirali zbiralno 
akcijo 

Dolgoročni cilj št. 6: Promocija zavoda 

Ukrepi (naloge) 
za dosego 
dolgoročnega 
cilja 

Ime kazalnika 

Izhodiščna 
vrednost kazalnika 
iz leta 2020 
(vrednost oz. opis 
stanja) 

Ciljna vrednost 
kazalnika v letu 2021 

Realizacija v letu 
2021 

Ciljna 
vrednost 
kazalnika v 
letu 2021 in 
ocena 
uspeha pri 
doseganju 
zastavljenih 
ciljev 

Povečanje 
prepoznavnosti 
univerze v 
širšem okolju. 

Informativni 
dnevi 

Izvedba enega (1) 
informativnega 
dne za prvo 
stopnjo in dveh (2) 
informativnih dni 
za drugo in tretjo 
stopnjo v 
posameznem 
študijskem letu. 

Izvedba enega (1) 
informativnega dne 
za prvo stopnjo in 
dveh (2) 
informativnih dni 
za drugo in tretjo 
stopnjo. 

Izvedba enega (1) 
informativnega dne 
za prvo stopnjo in 
treh (3) 
informativnih dni 
za drugo in tretjo 
stopnjo. 

Realizirano 

Povečanje 
prepoznavnosti 
univerze v 
širšem okolju. 

Sodelovanje na 
specializiranih 
sejmih 
visokošolskega 
izobraževanja 

Predstavitev na 
Informativi in 
kariernih dnevih 
srednjih šol in 
podjetij.  

Predstavitev na 
Informativi in 
kariernih dnevih 
srednjih šol in 
podjetij. 

Predstavitev na 
Informativi in 
kariernih dnevih 
srednjih šol in 
podjetij. 

Realizirano 

Obveščanje 
srednjih šol, 
učnih zavodov 
in drugih 
zdravstvenih 
ustanov ter 
partnerskih 
ustanov v tujini 
o vpisih v 
študijske 
programe 
fakultete. 

Redno 
posredovanje 
informacij o 
študijskih 
programih, 
intenzivneje v 
času 
informativnih dni 
in vpisov. 

Permanentno 
obveščanje o 
študijskih 
programih, 
intenzivneje v času 
informativnih dni in 
vpisov. 
 

Permanentno 
obveščanje o 
študijskih 
programih, 
intenzivneje v času 
informativnih dni in 
vpisov. 
 

Realizirano 
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9 REALIZACIJA AKTIVNOSTI, KI SO FINANCIRANE IZ SREDSTEV 
RAZVOJNEGA STEBRA FINANCIRANJA 

Razvojni cilji so zastavljeni na področju dviga kakovosti izvedbe študijskih programov ter 
vsebujejo elemente internacionalizacije in sodelovanja z okoljem. 
 
Tabela 22: Razvojni cilji za leto 2021 glede na ciljne vrednosti do leta 2024 

Razvojni cilj 
Ukrep/i za 
doseganje 
razvojnega 

cilja 
Kazalci 

Izhodiščna 
vrednost leto 

2020 

Ciljna 
vrednost leto 

2021 

Dosežena 
vrednost 
leto 2021 

Ciljna 
vrednost leto 

2024 

Ocena 
doseganja 

cilja 

Izboljšanje 
koncesioniranih 

študijskih 
programov 

1. Posodobitev 
koncesioniranih 

študijskih 
programov. 

Študijski 
program  

Evidentirane 
potrebe po 
posodobitvi 

akreditiranega 
študijskega 
programa.  

Ni 
načrtovanih 
aktivnosti.  

Ni bilo 
aktivnosti. 

Akreditacija 
posodobljenega 

študijskega 
programa. 

Aktivnosti 
za 

realizacijo 
razvojnega 
cilja bodo 
izvedene v 
naslednjih 

letih. 

Vključevanje 
študentov 

koncesioniranih 
študijskih 

programov v 
razvojno-

raziskovalno delo 

1. 
(So)organizacija 

mednarodne 
znanstvene in 

študentske 
konference.  

Število 
konferenc  

Ena  (1)  
mednarodna 
znanstvena 
konferenca 

letno in ena (1) 
(so)organizirana 

študentska 
konferenca 

letno. 

Ena  (1)  
mednarodna 
znanstvena 

konferenca in 
ena (1) 

študentska 
konferenca. 

Ena  (1)  
mednarodna 
znanstvena 

konferenca in 
ena (1) 

študentska 
konferenca. 

Ena  (1)  
mednarodna 
znanstvena 
konferenca 

letno in ena (1) 
(so)organizirana 

študentska 
konferenca 

letno. 

Realizacija 
v skladu z 
razvojnim 

ciljem. 

Število 
študentov v 

razvojno-
raziskovalnih 

projektih  

Nad 10 % 
študentov 

vključenih v 
razvojno-

raziskovalne 
projekte. 

Nad 10 % 
študentov 

vključenih v 
razvojno-

raziskovalne 
projekte. 

85 študentov 
vključenih v 

projektno delo 
(17% od 

skupno 613 
študentov; od 

tega 77 
rednih (33%) 

Nad 10 % 
študentov 

vključenih v 
razvojno-

raziskovalne 
projekte. 

Realizacija 
v skladu z 
razvojnim 

ciljem. 

2. Udeležba 
študentov na 
domačih in 

mednarodnih 
tekmovanjih.  

Število 
študentov 

UNM 
udeleženih na 
tekmovanjih 

 Deset (10) 
študentov na 
tekmovanjih. 

10 študentov v 
študijskem 

letu na 
tekmovanjih. 

Enajst (11) 
študentov v 
študijskem 

letu na 
tekmovanjih. 

Deset (10) 
študentov v 

študijskem letu 
na tekmovanjih. 

Realizacija 
v skladu z 
razvojnim 

ciljem. 

Krepitev 
mednarodne 
povezanosti z 

internacionalizacijo 
doma 

1. Vzpostaviti 
mednarodna 
pedagoška 

partnerstva in 
izvajati pouk v 
mednarodnih 

timih.  

Mednarodno 
pedagoško 

partnerstvo 

Te oblike dela 
še niso 

vključene v 
pedagoški 

proces. 

Vzpostavitev 
mednarodnega 
pedagoškega 
partnerstva.  

Sklenjen 
sporazum o 

mednarodnem 
pedagoškem 
partnerstvu 

(1). 

Nad 10 % 
študentov 

koncesioniranih 
študijskih 
programov 

vključenih v 
projekte 

mednarodnega 
pedagoškega 
partnerstva. 

Realizacija 
v skladu z 
razvojnim 

ciljem. 

Utrjevanje 
prepoznavnosti 

univerze in njene 
vloge kot sidrišče 

lokalnega in 
regionalnega 

razvoja  

1. Spodbujanje 
podjetniške 

aktivnosti med 
mladimi ter 

krepitev 
kompetenc 

računalništva, 
informatike in 
multimedije.  

Število 
strokovnjakov 

iz okolja 

Redno 
vključevanje 

strokovnjakov 
iz okolja v 
aktivnosti 
fakultete 

Vključevanje 
pet (5)  

strokovnjakov 
iz okolja v 
aktivnosti 
fakultete 

Dvanajst (12) 
strokovnjakov 

iz okolja je 
sodelovalo pri 
aktivnostih 
fakultete.  

Večje število 
strokovnjakov 
vključenih v 
aktivnosti 
fakultete.  

Realizacija 
v skladu z 
razvojnim 

ciljem. 
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2. Krepitev 
aktivnosti 
kariernega 
centra za 

sodelovanje z 
gospodarstvom 

in širšim 
družbenim 
okoljem.  

Število 
gostujočih 

predavateljev  

Vključevanje 
strokovnjakov 
iz lokalnega in 
mednarodnega 

okolja v 
pedagoški 

proces 
koncesioniranih 

študijskih 
programov. 

Vsaj pet (5) 
strokovnjakov 

; vsaj en iz 
mednarodenga 

okolja. 

Pet (5) 
gostujočih 

predavateljev 
iz tujine, 1 iz 

lokalnega 
okolja 

Vsaj pet (5) 
strokovnjakov 

letno; vsaj en iz 
mednarodenga 

okolja. 

Realizacija 
v skladu z 
razvojnim 

ciljem. 

Aktivnosti za 
popularizacijo 

koncesioniranih 
študijskih 
programov 

skozi 
umetniška dela 

Nimamo 
umetniških 
dogodkov.  

En (1) 
umetniški 
dogodek.  

Ni bilo 
realizirano - 

zaradi 
epidemiološke 

situacije je 
izvedba 

prestavljena 
na naslednje 

leto. 

En (1) 
umetniški 
dogodek.  

Aktivnosti 
za 

realizacijo 
razvojnega 
cilja bodo 
izvedene v 
naslednjih 

letih. 

 
 
 
Vsi ukrepi za dosego razvojnega cilja so načrtovani na podlagi izdelane SWOT analize z 
namenom krepitve prednosti fakultete in odpravljanja slabosti ob upoštevanju 
prepoznanih priložnosti in nevarnosti. Razvojni cilj in ukrepi so načrtovani v skladu s 
strateškimi in razvojnimi cilji univerze. 
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9.1 Realizacija razvojnih ciljev v letu 2021 

• Ocena realizacije institucionalnega razvojnega cilja Vključevanje študentov 
koncesioniranih študijskih programov v razvojno-raziskovalno delo:  

V projektno delo je bilo vključenih 85 študentov (17 % od skupno 613 študentov; od tega 
77 rednih, kar predstavlja 33 % vseh rednih študentov).  

11 študentov je sodelovalo na tekmovanju Best CPR Team. S tem so bili povezani stroški 
kotizacije in udeležbe v višini 1025,30 EUR.  

• Ocena realizacije institucionalnega razvojnega cilja Krepitev mednarodne 
povezanosti z internacionalizacijo doma:  

Vzpostavljen je bil sporazum s Sveučilištem Sjever za mednarodno pedagoško partnerstvo. 
Na projektu dela v študijskem letu 2021/2022 ena visokošolska učiteljica v obsegu 0,05 
FTE. S to zaposlitvijo od oktobra 2021 so bili povezani stroški dela v višini 281 EUR.  

• Ocena realizacije institucionalnega razvojnega cilja Utrjevanje 
prepoznavnosti univerze in njene vloge kot sidrišče lokalnega in regionalnega 
razvoja:  

V aktivnosti fakultete je bilo vključenih 12 strokovnjakov iz lokalnega in nacionalnega 
okolja ter 5 gostujočih predavateljev iz tujih univerz. Zaradi spletne izvedbe dogodkov z 
izvedbo gostovanj v letu 2021 ni bilo povezanih stroškov. Izvedba umetniškega dogodka za 
popularizacijo koncesioniranih študijskih programov je bila prestavljena na naslednje leto 
zaradi epidemioloških razmer. Za koordinacijo aktivnosti v sklopu kariernega centra je 
bilo porabljenih 5.404,30 EUR za zaposlitev 0,1 FTE vodje kariernega centra.  

Realizacija institucionalnih razvojnih ciljev na UNM FZV v letu 2021 je sledila 
zastavljenim ciljem v razvojnem obdobju 2021−2024.  
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10 INTERESNA DEJAVNOST ŠTUDENTOV IN VKLJUČENOST ŠTUDENTOV 
V DELO FAKULTETE  

Študenti delujejo v študentskem svetu, ki je predstavniški organ študentov fakultete in 
skrbi predvsem za obštudijske dejavnosti študentov ter sodeluje pri obravnavi vprašanj, 
ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov. Prek študentskega sveta se študentje 
vključujejo tudi v delo organov fakultete (senata, akademskega zbora in komisije za 
kakovost). 
 
Člane študentskega sveta in njegovega predsednika študentje izvolijo vsako študijsko leto 
v oktobru na zboru študentov, pri čemer ima vsak študijski program (redni in izredni) in 
vsak letnik študija v študentskem svetu vsaj enega predstavnika. Zbor študentov skliče 
predsednik študentskega sveta, izvoljen v predhodnem študijskem letu, in ga vodi do 
izvolitve novega študentskega sveta oz. novega predsednika študentskega sveta. Hkrati 
študenti izvolijo tudi predstavnike študentov v senat (tri), akademski zbor (toliko, da je 
njihovo število najmanj petina članov akademskega zbora) in komisijo za kakovost (enega). 
 
Mandatna doba predstavnikov študentov v organih fakultete je eno leto od dneva izvolitve. 
Po preteku mandata so predstavniki študentov lahko ponovno izvoljeni v isti organ 
fakultete. 
 
Predsednica študentskega sveta v študijskem letu 2020/2021 je bila Sara Cizelj. Nov 
študentski svet je bil izvoljen na zboru študentov 10. 11. 2021. Novo izvoljena predsednica 
študentskega sveta je Ana Marija Bunderšek. 
 
V letu 2021 je študentski svet zasedal na 9 dopisnih sejah. Študentski svet je podal mnenje 
o strokovni usposobljenosti devetih visokošolskih učiteljev v postopku ponovne izvolitve v 
naziv, potrdil člane študentov natečajne komisije za izbor »Najštudent in Najštudentka« 
ter po konstituiranju novega študentskega sveta določil tajnika in podpredsednika ŠS, 
sprejel program dela za študijsko leto 2021/2022 in potrdil kandidate za študente tutorje. 
 
Letni program interesnih dejavnosti študentov za leto 2020/2021 je bil realiziran glede na 
možnosti delovanja v času epidemije covid-19. Realizacijo aktivnosti v letu 2021 prikazuje 
tabela 23. Vsekakor je na vsebino obštudijskih dejavnosti epidemija vplivala negativno. 
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Tabela 23: Obštudijske aktivnosti študentov fakultete v letu 2021 

Zap. 
št. 

Datum 
izvedbe Dogodek Število študentov 

1.  9. 3. 2021– 
26. 3. 2021 

Dobrodelna študentska akcija »Podarimo 
igrače« za RK Novo mesto 

študenti UNM 

2.  10. 4. 2021 
12. dan za spremembe: Nisi sam – 
premagajmo osamljenost 
OZRK Novo mesto 

vsi zainteresirani študenti 

3.  19. in 20.  
4. 2021 

ŠTUDENTSKA KRVODAJALSKA AKCIJA 
»Častim pol litra«  

3 študenti 

4.  22. 4. 2021 

Mini kongres: »Pridem prvi, pomagam prvi! 
 
Projekt Za življenje (DŠMM) in Za življenje! 
Ljubljana (DŠMS)    
 

vsi zainteresirani študenti 

5.  7. 5. 2021 

Tekmovanje: Best CPR  
Fakulteto sta zastopali dve ekipi študentov 
RŠ. 
 
Ekipa 1: Uroš Zafošnik, pred. 

Ekipa 2: Aljaž Kren, pred. 

 
 
 
 
6 študentov 2. letnika RŠ 
 
5 študentov 2. letnika RŠ 

6.  14. 5. 2021 

13. študentska konferenca s področja 
zdravstvenih ved z mednarodno udeležbo 
Sodelujoči študenti: 
Damnjan Damnjanovič: Specialna 
HumanUP masaža zatilja pri osebah z    
cervikalnimi sindromi (doc. dr. Zmago Turk) 
 
Sabrina Zulić: Znanje študentov o 
lipoproteinih v krvi (doc. dr. Nevenka Kregar 
Velikonja) 
 
Katja Bevc, Klara Kužnik, Lara Redek 
Žnidaršič: Telesna pripravljenost pri otrocih 
in študentih v času epidemije COVID-19 
(Petra Kotnik, pred.) 
 
Sara Gašperšič: Informiranje staršev o gosti 
hrani (Andreja Draginc, viš. pred.) 
 
Deša Lušina: Medicinska sestra pri 
obravnavi pacienta z alergijo (Mateja Šimec, 
pred.) 
 
Darja Pucko: Potencialne negovalne 
diagnoze pri otroku vključenem v dializno 
zdravljenje (Gorazd Laznik, viš. pred.) 
 
Marija Seničar: Paliativna oskrba v Sloveniji 
in tujini (Gorazd Laznik, viš. pred.) 
 
Goran Tomič: Prepoznavanje nasilja in 
zlorab nad starejšimi v institucionalnem 
varstvu (dr. Ljiljana Leskovic, viš. pred.) 

Organizator: 
UNM FZV  
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Arieta Murseli: Moralno-etične dileme 
darovanja organov po smrti   (Kristina 
Rakuša Krašovec, pred.) 
 
Ivana Križmančić: Ozaveščenost šolarjev o 
varni spolnosti (Kristina Rakuša Krašovec, 
pred.) 

7.  18. 5. 2021 

Podelitev naj diplom za leto 2020: 
Dodiplomski študij: 
- Rok Škrbec 
- Helga Hamidović 
- Željko Jančar 
 
Magistrski študij: 
- Nataša Piletič 
 
Govornica: Maša Zajec 

88  diplomantov 1. stopnje 
+ 17 diplomantov 2. stopnje 
VMZ, 2 diplomanta 2. 
stopnje IZSO 
 
 

8.  8. 6. 2021 
(on-line) 

Dan mednarodne mobilnosti 
- Zgodbe študentov UNM o izmenjavi 
- Zgodbe zaposlenih o izmenjavi 
- Erasmus+ Ka2 projekt 
- Erasmus+ strategija, prijavni postopek 

 

za vse zainteresirane 
študente 

9.  24.9.2021 Noč raziskovalcev: projekt Noč ima svojo 
moč 

vsi zainteresirani študenti 

10.  1. 10. 2021 
 

Uvajalni dnevi za bruce RŠ 
 
 
Uvajalni dan za bruce IŠ ZN 
 
Uvajalni dan za bruce Fizioterapije  

66 študentov RŠ  
(Sara Cizelj) 
 
77 študentov IŠ 
 
24 študentov RŠ in 24  
študentov IŠ  
(Katja Kmet, Urška Papež) 

11.  11. in 12. 
10. 2021 

ŠTUDENTSKA KRVODAJALSKA AKCIJA 
»Častim pol litra«  

6 študentov 

12.  15. 10. 
2021 

Erasmus+: Just do it 2. in 3. letnik RŠ 
 

13.  18. 10. 
2021 

Delavnica Kariernega centra: 
Stres in tehnike sproščanja 
Izvajalec: ZD Novo mesto, Melita Pollack 

1. letnik RŠ 

14.  20. 10. 
2021 

OZ RKS Novo mesto 
Meritve sladkorja v krvi, holesterola in 
krvnega tlaka 

2 študenta 3. letnika RŠ 
(Tim Tement, Ana 
Klančar) 

15.  20. 10. 
2021 

Promocijska stojnica NIJZ - kampanja proti 
stigmatizaciji duševnega zdravja v Sloveniji 
"Nisi okej? Povej naprej." 

vsi zainteresirani 

16.  20. in 21. 
10. 2021 

V jati z drugačnimi 
(Varstveno delovni center Novo mesto – 5. 
mednarodno srečanje oseb z motnjo in brez 
motne v duševnem in telesnem razvoju) 
doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja 
prof. dr. Karmen Erjavec 
Petra Kotnik, pred. 
doc. dr. Ljiljana Leskovic 
Ksenija Komidar, pred. 

9 udeležencev VDC Krško-
Leskovec 
Študentka: Sara Cizelj (3. 
RŠ) 
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17.  21. 10. 
2021 

Delavnica Kariernega centra: 
Gibanje 
Izvajalec: ZD Novo mesto, Valerija Turk 

1. letnik RŠ 

18.  22. 10. 
2021 

OZ RKS Novo mesto 
Meritve sladkorja v krvi, holesterola in 
krvnega tlaka 

2 študenta 3. letnika RŠ 
(Tim Tement, Ana 
Klančar) 

19.  21. 12. 
2021 

Prednovoletna okrasitev in pisanje sporočil, 
lepih misli 

študenti rednega študija 

 

11 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 
PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI PRETEKLIH LET 

Osnovna naloga fakultete je kakovostno izvajanje vseh akreditiranih študijskih 
programov, kar uspešno uresničujemo. 
 
Na področju razvoja novih študijskih programov smo nadaljevali z implementacijo 
Magistrskega študijskega programa Zdravstvena nega in visokošolskega strokovnega 
študijskega programa Fizioterapija. Akreditirali smo nov magistrski študijski program 
Fizioterapija in posodobili doktorski študijski program, ki je preimenovan v Zdravstvene 
vede. Razpisali in izvajali smo tudi nekatere dele magistrskih študijskih programov kot 
programe za izpopolnjevanje.  
 
Raziskovalno delo se kontinuirano izvaja v okviru internih in sofinanciranih projektov. V 
letu 2021 smo izvajali projekte v okviru razpisov ARRS, Erasmus+KA2 in projekta EIP 
AKZRP (podukrep 16.9). V okviru projektov smo širili mednarodno sodelovanje in 
vključevali gostujoče predavatelje v naš pedagoški proces. Tudi v prihodnje bomo krepili 
raziskovalno delo ter širili mednarodno sodelovanje na različne države članice Evropske 
unije, s katerimi bomo lahko izvajali izmenjavo študentov na podlagi primerljivosti 
izobraževalnih programov.  
 
Fakulteta goji mednarodna partnerstva za sodelovanje na pedagoškem in 
znanstvenoraziskovalnem področju s sorodnimi fakultetami v slovenskem prostoru, kakor 
tudi v tujini. Vzpostavlja pa tudi stike s fakultetami v državah članicah EU (Italija, 
Poljska, Hrvaška, Litva, Finska, Grčija …) in v državah zahodnega Balkana. V letu 2021 
smo sklenili tri nove sporazume, realizirali mobilnost 2 študentov in 1 mobilnosti 
visokošolskih učiteljev. Gostili smo eno študentko in 5 visokošolskih učiteljev iz tujine. 
 
Interes za študij zdravstvene nege in fizioterapije je velik. Kljub manjšim generacijam 
izrednih študentov v preteklih letih je bila v zadnjih letih omejitev vpisa tudi na izrednem 
študiju. Stabilen vpis je tudi na podiplomskih študijskih programih. Zadovoljiv interes za 
študij beležimo na novih študijskih programih, vendar bo potrebna nadaljnja promocija 
programov za njihovo prepoznavnost v širšem prostoru Slovenije in v mednarodnem 
merilu.  
 
Tako je bilo v študijskem letu 2020/2021 vpisanih 613 študentov, v letu 2021/2022 pa 707 
študentov, kar predstavlja 15 % povečanje števila študentov. Povečanje števila študentov 
je posledica razvoja novih študijskih programov, aktivne promocije le teh; glavni razlog pa 
so gotovo boljše razmere v zaposlovanju na področju zdravstva.  
 
Fakulteta ima stabilno kadrovsko strukturo redno zaposlenih za polni oziroma krajši 
delovni čas. Fakulteta tudi veliko vlaga v razvoj svojega pedagoškega kadra (štirje 





 

41 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B RAČUNOVODSKO POROČILO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pripravila: Nataša Šavor, mag. ekon. in posl. ved 
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PODATKI O ZAVODU 
 
Sedež zavoda: UNIVERZA V NOVEM MESTU FAKULTETA ZA ZDRAVSTVENE VEDE, 
Na Loko 2, 8000 Novo mesto. 
 
Zavod opravlja javno službo: 

- 80.302 Visoko strokovno izobraževanje 
 
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede (v nadaljevanju Fakulteta za 
zdravstvene vede) je začela z prvim vpisom študentov v dodiplomski študij v študijskem 
letu 2008/2009. V študijskem letu 2010/2011 je fakulteta začela z izvajanjem 
podiplomskega študija. V študijskem letu 2021/2022 je vpisanih 636 študentov in sicer 195 
študentov v redno in 349 študentov v izredno obliko dodiplomskega študija, medtem ko je 
v podiplomski študij vpisanih 68 študentov. V študijskem letu 2016/2017 je fakulteta 
začela z izvajanjem doktorskega študija v katerega je v študijskem letu 2021/22 vpisanih 
24 študentov. Celoten študijski program se izvaja v najetih prostorih v Novem mestu.  
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12 RAČUNOVODSKE INFORMACIJE  

12.1 Računovodske usmeritve 

12.1.1 Načela sestavljanja računovodskih izkazov  

Z računovodskimi izkazi razumemo bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih 
tokov in izkaz gibanja kapitala. Pri krogotoku poslovnih listin, na podlagi katerih so 
sestavljeni bilančni izkazi, je upoštevano načelo nastanka poslovnih dogodkov. Prihodki, 
ki se ne navezujejo na poslovno leto 2021, so ustrezno časovno razmejeni.  Prihodki so 
evidentirani po načelu denarnega toka in po vrstah dejavnosti. Izkazi so resnična in 
poštena predstavitev podatkov in informacij o poslovanju fakultete. Upoštevane so 
temeljne računovodske usmeritve in sicer razumljivost, ustreznost, zanesljivost, 
primerljivost. Postavke v računovodskih izkazih so vrednotene v skladu z računovodskimi 
standardi. 

12.1.2 Zakonske in druge pravne podlage za sestavo računovodskih izkazov 

Računovodski izkazi in letno poročilo Fakultete za zdravstvene vede so pripravljeni v 
skladu z: 

• Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in 
druge osebe javnega prava,    

• Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in proračunskih proračunov 
ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in 
posrednih uporabnikov proračuna, 

• Slovenskimi računovodskimi standardi in 
• Navodili s stani MIZŠ. 

12.1.3 Vrednotenje 

Pri izkazovanju in vrednotenju postavk so uporabljena določila Slovenskih računovodskih 
standardov. Temeljni računovodski predpostavki sta upoštevanje nastanka poslovnih 
dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja. Računovodski izkazi so 
pripravljeni na podlagi načela nabavne vrednosti.  

12.1.4 Navedba o davčni zavezanosti 

Fakulteta za zdravstvene vede ni davčna zavezanka za davek na dodano vrednost.  

12.1.5 Sodila, ki so bila uporabljena za razmejevanje prihodkov na dejavnost javne službe 
ter dejavnost prodaje blaga in storitev  

Fakulteta za zdravstvene vede pridobiva prihodke iz naslova javnih financ, s prodajo blaga 
in storitev na trgu, finančnih in drugih prihodkov. Nastanek poslovnih dogodkov 
evidentira na ustrezna stroškovna mesta. Pri evidentiranju poslovnih dogodkov se za 
razdelitev skupnih stroškov poslužuje vnaprej določenih ključev. Ključi so odvisni od vrste 
poslovnega dogodka in sicer: 
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• največ poslovnih listin oz. stroškov  je razdeljeno po ključu glede na število rednih 
oziroma izrednih študentov (npr. material za študente, tiskanje učbenikov),  

• evidentiranje poslovnih dogodkov oz. stroškov glede na čas, ki ga študenti preživijo 
na fakulteti ( npr. ogrevanje, elektrika), 

• evidentiranje poslovnih dogodkov oz. stroškov z enako obremenitvijo rednih in 
izrednih študentov (npr. telefon, poštne storitve, reklama in propaganda), 

• v primerih, da se določen poslovni dogodek oz. strošek navezuje le na redne oziroma  
izredne študente, je le ta ustrezno evidentiran. 

12.2 Pojasnila k računovodskim izkazom 

12.2.1 Bilanca stanja 

Finančno (premoženjsko) stanje je prikazano v bilanci stanja. Zbirni podatki o sredstvih 
in obveznostih do njihovih virov po stanju na dan 31.12.2021 so prikazani v tabeli: 
 

 V EUR   v EUR  
SREDSTVA NA DAN 
31.12.2021 Znesek Struktura VIRI NA DAN 31.12.2021 Znesek Struktura 
DOLGOROČNA  SREDSTVA 
IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU  258.170 7,93% 

KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZM. 1.791.687 55,05% 

KRATKOROČNA SREDSTVA 
IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZM. 2.996.536 92,07% 

LASTNI VIRI IN 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.463.019 44,95% 

Skupaj 3.254.706 100,00% Skupaj 3.254.706 100,00% 
 

 v EUR   v EUR  
SREDSTVA NA DAN 
31.12.2020 Znesek Struktura VIRI NA DAN 31.12.2020 Znesek Struktura 
DOLGOROČNA  SREDSTVA 
IN SREDSTVA V 
UPRAVLJANJU 232.696 9,18% 

KRATKOROČNE 
OBVEZNOSTI IN PASIVNE 
ČASOVNE RAZM. 1.250.346 49,34% 

KRATKOROČNA SREDSTVA 
IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZM. 2.301.562 90,82% 

LASTNI VIRI IN 
DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 1.283.912 50,66% 

Skupaj 2.534.258 100,00% Skupaj 2.534.258 100,00% 
 
Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju v strukturi sredstev predstavljajo 7,93%. 
Sestavljena so iz: 

• neopredmetenih sredstev in 
• opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev. 

  
Neopredmetena sredstva predstavljajo dolgoročno odložene stroške oz. vlaganje sredstev 
v ustrezno pripravo poslovnih prostorov za nemoteno izvajanje študijskega procesa in 
premoženjske pravice med katere prištevamo licence za računalniške programe. Oprema 
in druga opredmetena sredstva vključujejo vrednost opreme in drobnega inventarja. 
Neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva se izkazujejo po dejanskih nabavnih 
vrednostih in se časovno amortizirajo glede na dobo koristnosti. Nabavno vrednost 
sestavljajo nabavna cena, povečana za stroške prevzema in druge neposredne stroške, ki 
se navezujejo na določeno pridobljeno osnovno sredstvo. Odpis opreme in drugih sredstev, 
se izkaže kot popravek nabavne vrednosti sredstev. Fakulteta uporablja metodo 
enakomernega časovnega amortiziranja, amortizacija se obračunava posamično. Osnovno 
sredstvo postane predmet amortiziranja prvi dan v naslednjem mesecu po tistem, ki ga 



 

45 
 

začnemo uporabljati za opravljanje dejavnosti. Drobni inventar predstavlja uporabno 
vrednost nad enim letom, katerega posamična vrednost ne presega 500 EUR, zato je v 
skladu z Zakonom o računovodstvu v celoti odpisan že ob nabavi. Izjema so le šolska učila, 
ki so glede na nabavno vrednost razporejena v sklop drobnega inventarja in se amortizirajo 
glede na dobo uporabnosti. Opredmetena sredstva niso več predmet knjigovodskega 
evidentiranja, če so odtujena ali izničena, ker od njih ni več mogoče pričakovati koristi. 
Pred tem nastali presežki prihodkov so evidentirani kot prevrednotovalni prihodki in 
presežki odhodkov kot prevrednotovalni odhodki. 
 
Iz primerjave z letom 2020 lahko razberemo, da se je vrednost dolgoročnih sredstev 
povečala za 25.474 EUR. Za nakup šolskih učil, predvsem za nemoteno izvajanje 
študijskega programa fizioterapija, je fakulteta porabila 65.769 EUR. Za nabavo 
računalnikov in druge opreme za obdelavo podatkov je bilo namenjenih 52.971 EUR. 
Ostale nabave pa spadajo pod drobni inventar (knjige, računalniški, pisarniški in drug 
drobni inventar). Delež osnovnih sredstev se je v primerjavi z preteklim letom povečal na 
račun nakupa novih osnovnih sredstev, ki so potrebna za nemoteno izvajanje študijskega 
procesa.   
 
Kratkoročna sredstva v strukturi sredstev predstavljajo 92,07% celotnih sredstev. 
Kratkoročna sredstva predstavljajo: 

• dobroimetje na transakcijskem računu,   
• kratkoročne terjatve do  kupcev, 
• kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta, 
• kratkoročne finančne naložbe in 
• kratkoročne terjatve iz financiranja. 

 
Doborimetje na transakcijskem računu izkazuje stanje denarnih sredstev na 
transakcijskem računu. Kratkoročne terjatve do kupcev so sestavljene iz zapadlih in 
nezapadlih terjatev. Večino terjatev izvira iz neporavnanih šolnin. Kratkoročne terjatve 
do uporabnikov enotnega kontnega načrta izkazujejo terjatev za izvajanje študijske 
dejavnosti iz naslova koncesije do MIZŠ za mesec december in zapade v januarju 2021 in 
terjatve iz naslova mednarodne izmenjave Cmepius. Kratkoročne terjatve do ZZZS 
izkazujejo terjatve iz OD december za boleznine. Kratkoročne finančne naložbe in terjatve 
iz financiranja izkazujejo deponirana presežna denarna sredstva in obresti iz omenjenega 
naslova. V primerjavi s preteklim letom se je vrednost kratkoročnih sredstev povečala za 
30,20 %.  
 
Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve so na dan 31. 12. 2021 predstavljale 
55,05 % celotnih virov sredstev. V sklopu kratkoročnih obveznosti in pasivnih časovnih 
razmejitev so zajete: 

• kratkoročne obveznosti do zaposlenih, 
• kratkoročne obveznosti do dobaviteljev, 
• druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja in  
• pasivne časovne razmejitve.  

 
Med kratkoročnimi obveznostmi do zaposlenih so zajete obveznosti za plače, nadomestila 
in drugi prejemki iz delovnega razmerja ter z njimi povezani davki in prispevki, 
obračunani za mesec december 2021. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev izkazujejo 
obveznosti do dobaviteljev, ki zapadejo v plačilo v letu 2022.  Druge kratkoročne obveznosti 
iz poslovanja izkazujejo kratkoročne obveznosti za dajatve iz naslova plač (prispevki OD 
december). Obveznosti so bile poravnane ob dospetju v letu 2022. Med pasivnimi časovnimi 
razmejitvami predstavlja fakulteta kratkoročno odložene prihodke, ki se navezujejo na 
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naslednja obračunska obdobja. Razmejeni prihodki so namenjeni pokrivanju odhodov 
povezanih s študijskim procesom, ki še niso nastali. Razmejeni prihodki izvirajo iz naslova 
šolnin. V primerjavi s preteklim letom so pasivne časovne razmejitve višje za 42,75%, kar 
je odraz višjega vpisa izrednih dodiplomskih in podiplomskih študentov zadnji dve 
študijski leti ter vpisa študentov na doktorski študij in izvajanja novih študijskih 
programov. V začetku študijskega leta 2019/2020 so bili vpisani tudi prvi študenti 
programa fizioterapije. 
 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31. 12. 2021 predstavljajo 44,95 % vseh virov 
in izkazujejo presežke prihodkov nad odhodki iz preteklih let.  
 
 
Obrazložitev postavk iz bilance stanja  
 
V skladu 26. člena Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske 
uporabnike in druge osebe javnega prava podajamo naslednja pojasnila k računovodskim 
izkazom: 
 
Sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov 
Fakulteta izvaja dodiplomsko izobraževanje za redne študente (javna služba), 
dodiplomsko, podiplomsko in doktorsko izobraževanje za izredne študente. Pri 
razmejevanju prihodkov in odhodkov na redni, izredni dodiplomski, izredni podiplomski 
in izredni doktorski študij, je bila uporabljena procentualna razdelitev. 
 
Dolgoročne rezervacije 
Fakulteta nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij. 
  
Izkazovanje presežka prihodkov nad odhodki 
Bilanca stanja in Izkaz prihodkov in odhodkov izkazujeta presežek prihodkov nad 
odhodki. Presežek prihodkov nad odhodki izvira iz tržne dejavnosti.  
 
Zaloge gotovih izdelkov 
Fakulteta ne poseduje zalog materiala, trgovskega blaga ali nedokončane proizvodnje 
izdelkov. 
 
Terjatve 
V računovodskih izkazih so izkazane terjatve  do kupcev v višini 110.947 EUR. Terjatve 
so sestavljene iz zapadlih in nezapadlih terjatev. Pri izterjavi dolgov je fakulteta v 
dosedanji praksi izvajala sledeče ukrepe: aktivnim študentom je z blokado v 
računalniškem programu onemogočena prijava k izpitom, dokler ne poravnajo obveznosti, 
neaktivnim študentom  pošlje opomine in v primeru, da študenti kljub temu ne poravnajo 
obveznosti, sledi sodna izterjava. Kratkoročne terjatve do MIZŠ v višini 67.694 EUR 
izkazujejo obračunano terjatev za december za izvajanje študijske dejavnosti iz naslova 
koncesije, ki zapade v začetku januarja 2022. Kratkoročne terjatve iz naslova mednarodne 
izmenjave v višini 9.492 EUR so izkazane v skladu z veljavno pogodbo. Kratkoročne 
terjatve do ZZZS izkazujejo terjatev iz naslova boleznin za mesec december 2021. Med 
terjatvami so izkazane tudi kratkoročne finančne naložbe v kratkoročno dane depozite in 
druge kratkoročne terjatve do državnih in drugih institucij.   
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Obveznosti 
Med obveznostmi so izkazane kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 47.653 EUR. 
Obveznost izvira iz obračunanih osebnih dohodkov za mesec december, ki so izplačani v 
januarju 2022. Obveznosti do dobaviteljev, ki jih fakulteta izkazuje v računovodskih 
izkazih v višini 139.545 EUR so sestavljene iz nezapadlih obveznosti in bodo poravnane 
ob dospetju. Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja izkazujejo obračunane prispevke 
na plače december. Obveznosti bodo poravnane ob dospetju. 
 
Viri sredstev 
Za vlaganja v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva je fakulteta uporabila 
izključno lastna sredstva, ki jih je pridobila na trgu. 
 
Naložbe prostih denarnih sredstev 
Fakulteta prosta denarna sredstva veže v obliki kratkoročnih finančnih naložb (depoziti 
pri poslovnih bankah). Osnovni namen vezave je razpršitev sredstev, saj so obrestne mere 
minimalne. Prav tako so banke v letu 2020 začele z zaračunavanjem ležarine denarnih 
sredstev nad določenim zneskom, zato je fakulteta poskrbela za dodatne denarne depozite.  
 
Stalna sredstva 
Vrednost stalnih sredstev je v primerjavi s preteklim letom višja na račun nabave sredstev 
v letu 2021.  
 
Izvenbilančne evidence 
Fakulteta nima izvenbilančnih evidenc. 
 
Odpisana osnovna sredstva 
Fakulteta razpolaga z opredmetenimi in neopredmetenimi osnovnimi sredstvi, ki so že v 
celoti amortizirana in so še vedno v uporabi. Razlog uporabe je, da imajo sredstva še vedno 
uporabno vrednost. Fakulteta sredstva, ki nimajo uporabne vrednosti, sprotno izloča iz 
evidenc in uporabe, ter jih nadomešča z novimi. Podlaga za izločitev je sprotno ugotavljanje 
neuporabnosti oz. uničenje osnovnih sredstev in predlog popisne komisije za odpis. Med 
osnovnimi sredstvi, ki izkazujejo sedanjo vrednost 0, so tudi sredstva z 100 % stopnjo 
amortizacije ob nabavi – drobni inventar in sredstva z 50 % stopnjo amortizacije – 
računalniki in računalniška oprema. Fakulteta financira nakup opreme izključno iz 
lastnih sredstev in skrbi za ustrezno opremo, ki zagotavlja nemoteno izvajanje 
pedagoškega procesa. 
 
Pasivne časovne razmejitve 
Fakulteta izkazuje 1.594.591 EUR pasivnih časovnih razmejitev, ki zajemajo vnaprej 
plačane šolnine dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih študentov. Namen sredstev je 
zagotovitev dokončanja študija vsakega izmed študentov pod enakimi ali boljšimi pogoji, 
kot je študij začel. Prihodki so namenjeni odhodkom, ki še niso nastali oziroma se 
navezujejo na naslednje obračunsko obdobje. V primerjavi z preteklim letom se je stanje 
povečalo na račun višjega vpisa izrednih dodiplomskih, podiplomskih in doktorskih 
študentov in izvajanja novih študijskih programov. V študijskem letu 2019/20 je fakulteta 
začela z izvajanjem novega študijskega programa Fizioterapija. Pasivne časovne 
razmejitve so povečane tudi na račun vpisa študentov v novi program. V časovnih 
razmejitvah so izkazane tudi razmejitve iz mednarodne izmenjave Erasmus.   
 
Kazalci Bilance stanja 

• Stopnja odpisanosti neopredmetenih dolgoročnih sredstev  znaša 67,44 %.  
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• Stopnja odpisanosti opreme znaša 71,66 %. V primerjavi s preteklim letom se je 
stopnja odpisanosti zmanjšala na račun nabave novih osnovnih sredstev. Fakulteta 
posluje od leta 2008, opremo je nabavljala postopoma glede na potrebe študijskega 
procesa.  

• Delež opreme v sredstvih znaša 7,81 %, in je zadnji dve leti v primerjavi s 
preteklimi leti povišala na račun nakupa novih osnovnih sredstev za potrebe 
izvajanja novega študijskega programa.  

• Delež pasivnih časovnih razmejitev v kratkoročnih obveznostih znaša 89 % in je 
glede na preteklo leto ostala na enaki ravni.  

• Delež kratkoročnih obveznosti v kratkoročnih sredstvih znaša 60 %. Obveznosti so 
na dan 31. 12. 2021 še nezapadle in bodo poravnane ob dospetju. 

12.2.2 Izkaz prihodkov in odhodkov 

Prihodki so povečanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki povečanj 
sredstev (na primer denarja ali terjatev zaradi prodaje storitev) ali zmanjšanj dolgov (na 
primer zaradi opustitve njihove poravnave). Razčlenjujejo se na poslovne prihodke, 
finančne prihodke in druge prihodke. 

Odhodki so zmanjšanja gospodarskih koristi v obračunskem obdobju v obliki zmanjšanj 
sredstev ali povečanj dolgov (na primer zaradi zaračunanih obresti). Razvrščajo se na 
poslovne odhodke, finančne odhodke in druge odhodke.  

Poslovni izid je razlika med prihodki in odhodki v obračunskem obdobju. Poslovni izid 
(dobiček ali izguba) se v knjigovodskih razvidih in računovodskih izkazih ugotavlja s 
primerjanjem ustreznih pripoznanih prihodkov in odhodkov. Presežek prihodkov nad 
odhodki je dobiček, presežek odhodkov nad prihodki pa izguba. 

Poslovni izid, ki ga je Fakulteta za zdravstvene vede ustvarila s svojo dejavnostjo v letu 
2021 v primerjavi z letom 2020 je razviden v naslednji tabeli in grafu: 
 
Poslovni izid                                                                                                                   v EUR 
  2021 2020 
Prihodki 2.009.705 1.578.152 
Odhodki 1.820.473 1.432.030 
Poslovni izid 189.232 146.122 
 
Iz tabele je razvidno, da je fakulteta v letu 2021 ustvarila pozitiven poslovni izid. 
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Graf 1: Poslovni izid  

 

 
 
Vir: Lasten, 2022. 
 
Fakulteta je v letu 2021 ustvarila 2.009.705 EUR prihodkov, 1.820.473 EUR odhodkov, 
presežek prihodkov nad odhodki v obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2021 znaša 
189.232 EUR.  
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Graf 2: Poslovni izid od leta 2007 do 2021 

 
Vir: Lasten, 2021. 
 
V grafu 2 je prikazan poslovni izid skozi vsa leta poslovanja fakultete. Iz prikaza lahko 
razberemo, da je fakulteta imela negativen poslovni izid leta 2007, 2008 in 2015. Ostala 
leta je fakulteta poslovala pozitivno. Najvišji poslovni izid je fakulteta dosegla leta 2011. 
 
Prihodki 
 
Fakulteta za zdravstvene vede je v letu 2021 ustvarila 2.009.705 EUR prihodkov. Višina 
in struktura ustvarjenih prihodkov je prikazana v tabeli.  
 

      zneski EUR      struktura v % indeks 
    2021 2020 2021 2020 2021/20 
  CELOTNI PRIHODKI 2.009.705 1.578.152 100,00% 100,00% 1,27 
1. PRIHODKI OD POSLOVANJA 1.992.527 1.575.227 99,15% 99,81% 1,26 
2. FINANČNI PRIHODKI 277 2.749 0,01% 0,17%   
3. DRUGI PRIHODKI  16.901 176 0,84% 0,01%  

 
Celotni prihodki so razčlenjeni na: 

• prihodke od poslovanja,  
• finančne prihodke in 
• druge prihodke. 
 

Večino prihodkov je fakulteta dosegla iz naslova prihodkov iz poslovanja in sicer 99,15%. 
Med omenjenimi prihodki so zajeti prihodki iz naslova prejetih proračunskih sredstev za 
izvajanje rednega dodiplomskega študija in prihodki iz naslova izvajanja izrednega 
dodiplomskega, podiplomskega in doktorskega študija. V primerjavi z letom 2020 so 
prihodki iz poslovanja višji zaradi večjega števila vpisanih izrednih študentov v nove 
študijske programe in sodelovanja v projektih. Finančni prihodki so prihodki iz naslova 
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obresti denarnih sredstev na vpogled in obresti od danih depozitov. Drugi prihodki 
izkazujejo stanje prejetih sredstev iz naslova povračil stroškov dela, kot posledica razmer 
zaradi Covid-a. 

Odhodki 
 
Fakulteta za zdravstvene vede je v letu 2021 evidentirala 1.827.227 EUR odhodkov. 
Struktura odhodkov leta 2021 v primerjavi z letom 2020 je prikazana v tabeli. 
 

    v EUR struktura v % indeks 
    2021 2020 2021 2020 2021/20 
  CELOTNI ODHODKI 1.827.227 1.433.302 100,00% 100,00% 1,27 

1. 
STROŠKI BLAGA, 
MATERIALA IN STORITEV 963.770 691.865 52,75% 48,27% 1,39 

2. STROŠKI DELA 731.428 695.733 40,03% 48,54% 1,05 
3. AMORTIZACIJA 95.455 36.562 5,22% 2,55% 2,61 
4. DAVEK OD DOBIČKA 6.754 1.272 0,37%  0,09%  5,31 
5. DRUGI STROŠKI 29.820 7.854 1,63% 0,55% 3,80 

 
Celotni odhodki so razčlenjeni na : 

• stroške blaga, materiala in storitev: 
o stroški materiala so vrednosti porabljenega materiala za študente in 

predavanja, materiala za čiščenje, stroški delovne obleke, elektrike, 
ogrevanja, stroški nadomestnih delov za osnovnih sredstev in materiala za 
vzdrževanje osnovnih sredstev, stroški odpisa drobnega inventarja, stroški 
nakupa strokovnih revij in časopisov, pisarniškega materiala in drugi 
stroški materiala; 

o stroški storitev predstavljajo stroške fotokopiranja, tiskanja, varovanja 
poslovnih prostorov, telefonskih in poštnih storitev, propagande in reklame, 
varstva pri delu, tiskarskih in grafičnih storitev, storitev vzdrževanja, 
najema poslovnih prostorov, stroškov plačilnega prometa, kotizacij, 
odvetniških, zdravstvenih, pedagoških, komunalnih, prevoznih storitev, 
stroškov službenih potovanj, avtorskih, podjemnih pogodb, klinične prakse, 
reprezentance, storitev študentov in drugih storitev. 

V primerjavi z letom 2020 so stroški materiala in storitev višji za 271.905 EUR oz. 
39,30 %. Tovrstni stroški so višji na račun izvajanja novih študijskih programov in 
tekočih projektov. 

• Stroške dela: 
o plače in nadomestila plač (kosmate plače, nadurno delo, boleznine do 30 

delovnih dni), 
o prispevki za socialno varnost, 
o drugi stroški dela (prevoz na delo, prehrana med delom, regres za letni 

dopust, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi). 
V primerjavi z letom 2020 so stroški dela višji za 5,13% na račun izvajanja 
projektnega dela. 

• Stroške amortizacije, ki so višji kot preteklo leto za 58.893, zaradi dodatnega 
nakupa opreme za nemoteno izvajanje novih študijskih programov na Rozmanovi 
ulici. 

• Druge stroške, ki zajemajo sejnine zunanjim sodelavcem, povračilo stroškov študija 
zaposlenega, članarine, takse, donatorstvo in nagrade.  
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