
Pomembnejši dogodki v obdobju od 1. 4. 2006 
do 31. 12. 2018 

 
 
 

Datum Dogodek 
april 2006 Idejna pobuda ob obisku ministra za zdravje mag. Andreja 

Bručana v Novem mestu. 
marec 2007 Oddaja elaborata visokošolskega strokovnega študijskega 

programa »Zdravstvena nega« na Svet RS za visoko šolstvo. 
11. 7. 2007 Prva akreditacija Visoke šole za zdravstvo Novo mesto. 
september 2007 Vpis Visoke šole za zdravstvo Novo mesto v sodni register 

(postane pravni subjekt). 
13. 9. 2007 1. seja senata: 

- v skladu z 21. členom Zakona o visokem šolstvu (ur. l. RS, št. 
119/06) in 12. členom Akta o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo 
Novo mesto, se imenuje člane senata šole, 

- sprejem končnega besedila predloga visokošolskega strokovnega 
študijskega programa prve stopnje »zdravstvena nega«, 

- skladno z 12. členom Akta o ustanovitvi Visoke šole za zdravstvo 
Novo mesto, se imenuje Komisija za izvolitve. 

11. 10. 2007 Svet RS za visoko šolstvo poda soglasje k študijskemu programu 
»Zdravstvena nega«. 

11. 10 2007 1. seja akademskega zbora: 
- konstitutivna seja akademskega zbora, 
- na podlagi 25. člena Akta o ustanovitvi akademskega zbora Visoke 

šole za zdravstvo Novo mesto akademski zbor predlaga 
upravnemu odboru in senatu prof. dr. Boža Kralj kot kandidata za 
dekana šole. 

11. 10. 2007 1. seja upravnega odbora: 
- konstituiranje upravnega odbora, 
- obravnava in sprejem Statuta VŠZ Novo mesto, 
- soglasje k imenovanju prof. dr. Boža Kralja za dekana Visoke šole 

za zdravstvo Novo mesto. 
11. 10. 2007 2. seja senata: 

- imenovanje prof. dr. Boža Kralja za dekana Visoke šole za 
zdravstvo Novo mesto za mandatno obdobje od 12. 10. 2007 do 
11. 10. 2009. 

20. 11. 2007 Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in tehnologijo je izdalo 
odločbo o vpisu v razvid visokošolskega strokovnega  študijskega 
programa prve stopnje »Zdravstvena nega«. 

28. 11. 2007 3. seja senata: 



- sprejem razpisa za vpis prve generacije študentov v študijskem letu 
2008/2009 v visokošolski strokovni študijski program prve stopnje 
»Zdravstvena nega«, 

- sprejem Pravilnika za priznavanje znanj in spretnosti. 
18. 1. 2008 5. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- sprejem Pravilnika za priznavanje znanj in spretnosti. 

6. 2. 2008 6. seja senata: 
- imenovanje komisije za pripravo izhodišč za opremo kabineta za 

nego otroka in kabineta za nego odraslega. 
20. 3. 2008 7. seja senata 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
2. 7. 2008 9. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
Avgust 2008 Pridobitev listine Erasmus Extended University Charter. 
24. 9. 2008 10. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- sprejmem Pravilnika o izvedbi klinične prakse. 

1. 10. 2008 Vpis prve generacije rednih in izrednih študentov v študijski 
program 1. stopnje »Zdravstvena nega«. 

1. 10. 2008 Začetek študijskega leta. 
- Število vpisanih študentov na 1. stopnji študijskega programa 

Zdravstvena nega: 161 
od tega rednih študentov: 70 
od tega izrednih študentov: 91 

21. 10. 2008 Delovno srečanje strokovnih sodelavcev in mentorjev klinične prakse. 
26. 11. 2008 1. seja študentskega sveta: 

- pregled pravilnika o izvolitvi, organizaciji in delu ŠS in o izvolitvi 
predstavnikov študentov v organih šole, 

- izvolitev predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika ŠS, 
- izvolitev predstavnikov študentov v senat šole, 
- izvolitev predstavnikov študentov  v akademski zbor šole. 

3. 12. 2008 13. seja senata: 
- sprejmem Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja, 
- sprejmem Pravilnika o disciplinski odgovornosti študentov, 
- priznavanje nazivov vsem visokošolskim učiteljem in 

visokošolskim sodelavcem, ki sodelujejo v izobraževalnem 
procesu šole in katerih izvolitev v naziv visokošolskega učitelja 
oziroma visokošolskega sodelavca so v skladu z nacionalnimi 
zakonodajami izvedli visokošolski zavodi, vpisani v registre 
visokošolskih zavodov, ki jih vodijo članice EU. 

22. 12. 2008 14. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

3. 2. 2009 15. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

18. 2. 2009 16. seja senata: 
- sprejem Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja, 



- sprejem Pravilnika o izvedbi kliničnih vaj in klinične prakse, 
- sprejem spremembe učnega načrta za predmet Teorija zdravstvene 

nege, učnega načrta za izvedbo predmeta Klinična praksa – 
strokovna praksa in učnega načrta za izvedbo klinične prakse pri 
predmetu Teorija zdravstvene nege. 

27. 2. 2009 6. seja upravnega odbora: 
- sprejem Statuta Visoke šole za zdravstvo Novo mesto. 

4. 3. 2009 Svečana otvoritev Visoke šole za zdravstvo Novo mesto. 
10. 3. 2009 Strokovno srečanje mentorjev učnih baz in strokovnih sodelavcev oz. 

predavateljev Visoke šole za zdravstvo Novo mesto. 
3. 4. 2009 17. seja senata: 

- sprejem Poslovnika senata Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, 
- začetek postopka za imenovanje dekana VŠZ Novo mesto. 

22. 5. 2009 18. seja senata: 
- sprejem sklepa, da morajo visokošolski učitelji, znanstveni delavci 

in visokošolski sodelavci pri izvolitvi v naziv poleg pogojev, ki jih 
določa Zakon o visokem šolstvu, izpolnjevati tudi pogoje, 
določene v skladu z Merili za volitve v nazive visokošolskih 
učiteljev, sodelavcev in znanstvenih delavcev Univerze v 
Ljubljani, 

- sprejem Pravilnika o znanstveno-raziskovalni dejavnosti, s katerim 
se ustanavlja Inštitut za znanstveno-raziskovalno dejavnost Visoke 
šole za zdravstvo Novo mesto, 

- imenovanje Komisije za razvojno-raziskovalno dejavnost za 
obdobje dveh let. 

12. 6. 2009 2. seja akademskega zbora: 
- potrditev Poslovnika akademskega zbora, 
- podaja predloga senatu, da pridobi soglasje UO za imenovanje 

prof. dr. Boža Kralja za dekana Visoke šole za zdravstvo Novo 
mesto za obdobje dveh let, 

- volitve predsednika akademskega zbora. 
12. 6. 2009 19. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
24. 6. 2009 20. seja senata: 

- sprejem Navodil za pisanje seminarskih nalog, 
- sprejem Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev, 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- imenovanje Komisije za študijske zadeve za obdobje dveh let, 
- preimenovanje Komisije za izvolitve v Komisijo za kadrovske 

zadeve-habilitacije. 
1. 7. 2009 3. seja akademskega zbora: 

- volitve članov Senata – visokošolskih učiteljev – Visoke šole za 
zdravstvo Novo mesto za obdobje od 01. 10. 2009 do 30. 09. 2011. 

14. 8. 2009 21. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- imenovanje Komisije za študijske zadeve. 



4. 9. 2009 7. seja upravnega odbora: 
- ustanovitev  Inštituta za znanstveno-raziskovalno dejavnost Visoke 

šole za zdravstvo Novo mesto. 
4. 9. 2009 22. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- sprejem Pravilnika o znanstveno – raziskovalni dejavnosti, 
- preimenovanje Komisije za razvojno – raziskovalno dejavnost v 

Komisijo za znanstveno – raziskovalno dejavnost. 
16. 9. 2009 23. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
1. 10. 2009 Začetek študijskega leta 2009/2010: 

- Število vpisanih študentov na 1. stopnji študijskega programa 
Zdravstvena nega: 296 
od tega rednih študentov: 138 
od tega izrednih študentov: 158 

7. 10. 2009 8. seja upravnega odbora: 
- sprejem Poslovnika o delu UO VŠZ NM, 
- sprejem soglasja k predlogu sistemizacije delovnih mest na Visoki 

šoli za zdravstvo Novo mesto, 
- podaja soglasja k imenovanju prof. dr. Boža Kralja za dekana 

Visoke šole za zdravstvo Novo mesto za obdobje od 12. oktobra 
2009 do 1. oktobra 2011. 

10. 10. 2009 Delovno srečanje strokovnih sodelavcev in mentorjev. Druženje je 
potekalo na Rudolfovem splavu. 

23. 10. 2009 24. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- prof. dr. Božo Kralj je imenovan za dekana za mandatno obdobje 

23. 10. 2009 do 1. 10. 2011, 
- sprejem Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev, 
- sprejem Pravilnika o vsebini in obliki diplome Visoke šole za 

zdravstvo Novo mesto. 
26. 10. 2009 Svet RS za visoko šolstvo daje soglasje k novemu študijskemu 

programu druge stopnje »Vzgoja in menedžment v zdravstvu«. 
16. 11. 2009 1. seja študentskega sveta: 

- pregled pravilnika o izvolitvi organizaciji in delu ŠS in o izvolitvi 
predstavnikov študentov v organih šole, 

- izvolitev predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika ŠS, 
- izvolitev predstavnikov študentov v senat šole, 
- izvedba volitev predstavnikov študentov v akademski zbor šole. 

19. 11. 2009 Imenovanje projektne skupine za projekt »Preoblikovanje Visoke šole 
za zdravstvo Novo mesto v Fakulteto za zdravstvene vede Novo 
mesto«. Projektno skupino sestavlja sedem članov. 

3. 12. 2009 26. seja senata: 
- sprejem doktorskega študijskega programa 3. stopnje »Edukacija 

in menedžment v zdravstvu«. 



5. 2. 2010 Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je izdalo odločbo 
o vpisu v razvid visokošolskega študijskega programa druge stopnje 
»Vzgoja in menedžment v zdravstvu«. 

 29. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

29. 3. 2010 11. seja upravnega odbora: 
- izvolitev Jožice Čampa za predsednico upravnega odbora Visoke 

šole za zdravstvo Novo mesto za mandatno dobo (1) leta. 
20. 5. 2010 31. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- sprejmem sklepa o razdelitvi delov učnega načrta in z njim 

povezanih predvidenih ur pri predavanjih glede na izvajalce 
(zdravniki in medicinske sestre), 

- imenovanje članov Komisije za kadrovske zadeve – habilitacije, 
- imenovanje članov Komisije za samoevalvacijo, 
- imenovanje članov Komisije za priznavanje in vrednotenje 

izobraževanja. 
8. 6. 2010 2. študentska konferenca na Zdravstveni fakulteti Ljubljana. Na 

konferenci je sodelovalo pet študentov s svojimi prispevki. 
5. 7. 2010 32. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
30. 8. 2010 33. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
9. 9. 2010 34. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- določitev izvedbenega števila ur za redno in izredno obliko študija 

na študijskem programu II. stopnje »Vzgoja in management v 
zdravstvu«. 

22. 9. 2010 Strokovno izpopolnjevanje za klinične mentorje z naslovom »Klinični 
mentor – pomembni partner pri izvedbi kakovostnega izobraževanja 
študentov zdravstvene nege«. 

24. 9. 2010 35. seja senata 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

1. 10. 2010 Vpis prve generacije študentov v študijski program 2. stopnje 
»Vzgoja in menedžment v zdravstvu«. 

1. 10. 2010 Začetek študijskega leta 2010/2011. 
- Število vpisanih študentov na 1. stopnji študijskega programa 

Zdravstvena nega: 457 
o od tega rednih študentov: 378 
o od tega izrednih študentov: 79 

- Število vpisanih študentov na II. stopnji študijskega programa 
Vzgoja in menedžment v zdravstvu: 24 

13. 10. 2010 36. seja senata: 
- obravnava pritožb študentov na sklepe Komisije za študijske 

zadeve glede napredovanja v višji letnik, kljub neizpolnjenim 
pogojem. 

19. 10. 2010 12. seja upravnega odbora: 



- odobritev sofinanciranja podiplomskega študija do petim 
visokošolskim učiteljem, zaposlenih na VŠZ, za študij v 
študijskem letu 2010/11, 

- imenovanje doc. dr. Milene Kramar Zupan za novo predsednico 
UO. 

12. 11. 2010 1. seja študentskega sveta: 
- izvolitev predsednika/-ce in podpresednika/-ce študentskega sveta, 
- izvolitev dveh predstavnikov študentov v senat, 
- izvolitev devetih predstavnikov študentov v akademski zbor. 

24. 11. 2010 37. seja senata: 
- sprejem manjše spremembe študijskega programa 1. stopnje: 

kandidati, ki nimajo končne srednje zdravstvene šole morajo 
opraviti propedevtični tečaj pred začetkom kliničnih vaj. O 
spremembi senat obvesti Nacionalno agencijo za kakovost v 
visokem šolstvu, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- dekan je seznanil direktorja, da je dal odpoved na zaposlitev. 

24. 1. 2011 3. seja študentskega sveta: 
- sprejem Programa dela za interesne dejavnosti študentov za 

študijsko leto 2010/2011. 
26. 1. 2011 38. seja senata: 

- imenovanje doc. dr. Bojane Filej za v. d. dekana Visoke šole za 
zdravstvo, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
15. 2. 2011 4. seja akademskega zbora: 

- volitve nadomestnih članov senat VŠZ NM. 
18. 2. 2011 39. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
25. 2. 2011 

 
4. seja študentskega sveta: 
- pogojno soglasje k Pravilniku o pripravi in zagovoru diplomske 

naloge na VŠZ Novo mesto. 
28. 2. 2011 40. seja senata: 

- preimenovanje raziskovalne skupine iz »Inštitut za znanstveno-
raziskovalno dejavnost« v »Raziskovalno skupino VŠZ NM«. 

- potrditev predloga skupine, da se kot člani raziskovalne skupine 
vključijo v evidenco ARRS tisti redno zaposleni, ki izpolnjujejo 
pogoje po določbah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti 
ter po določbah Pravilnika o raziskovalnih nazivih, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
11. 3. 2011 41. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
31. 3. 2011 42. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- sprejem Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomske 

naloge. 
31. 5. 2011 44. seja senata: 



- sprejem Pravilnika o merilih in postopku za izvolitev v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcih na VŠZ, 

- sprejem dopolnitve Navodil za pisanje pisnih izdelkov na VŠZ 
NM, 

- sprejem informacije o izbiri študentov glede izbirnega predmeta in 
modula na 2. stopnji »Vzgoja in menedžment v zdravstvu«, 

- začetek postopka za imenovanje dekana, 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

13. 7. 2011 16. seja upravnega odbora: 
- sprejem Statuta Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto kot 

podlaga za začetek postopka za preoblikovanje visoke šole v 
fakulteto, 

- imenovanje prof. dr. Marjana Blažiča za direktorja šole / fakultete 
za obdobje štirih let. 

14. 7. 2011 Prva diplomantka študijskega programa zdravstvena nega je 
postala izredna študentka. 

17. 8. 2011 17. seja upravnega odbora 
- Sprejem Strategije razvoja visokošolskega zavoda 2011-2015, 
- seznanitev s Poslovnikom kakovosti VŠZ NM. 

17. 8. 2011 45. seja senata: 
- seznanitev s Strategijo razvoja visokošolskega zavoda 2011 – 

2015, sprejeto na seji UO, 
- sprejem Poslovnika kakovosti visokošolskega zavoda, 
- prejem informacije o organizaciji prvega znanstvenega simpozija, 
- preimenovanje Komisije za priznavanje in vrednotenje 

izobraževanja v Komisijo za priznavanje znanj in spretnosti, 
pridobljenim pred vpisom, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- imenovanje doc. dr. Bojane Filej za dekanico Visoke šole za 

zdravstvo Novo mesto. 
12. 9. 2011 5. seja akademskega zbora: 

- izdaja soglasja Senatu, da se za dekana za mandatno dobo dveh let 
imenuje doc. dr. Bojana Filej, 

- volitve predsednika akademskega zbora, 
- seznanitev s Strategijo razvoja 2011-2015. 

14. 9. 2011 Prva diplomantka rednega študija študijskega program 
zdravstvena nega. 

27. 9. 2011 Strokovno izpopolnjevanje za visokošolske učitelje z naslovom 
»Raziskovanje kot temelj razvoja znanja«. 

28. 9. 2011 46. seja senata: 
- obravnava pritožb študentov na sklepe Komisije za študijske 

zadeve glede napredovanja v višji letnik, kljub neizpolnjenim 
pogojem, 

- sprejem Etičnega kodeksa s predlaganimi popravki, 
- preimenovanje Komisije za samoevalvacijo v Komisijo za 

spremljanje, zagotavljanje in organizacijo sistema kakovosti. 



29. 9. 2011 Strokovno izpopolnjevanje kliničnih mentorjev z naslovom »S 
skupnimi močmi in z znanjem naprej«. 

29. 9. 2011 18. seja upravnega odbora: 
- izdaja soglasja Senatu k imenovanju doc. dr. Bojane Filej za 

dekanico Visoke šole za zdravstvo Novo mesto za mandatno dobo 
dveh (2) let. 

1. 10. 2011 Začetek študijskega leta. 
- Število vpisanih študentov na 1. stopnji študijskega programa 

Zdravstvena nega: 443 
od tega rednih študentov: 261 
od tega izrednih študentov: 182 

- Število vpisanih študentov na II. stopnji študijskega programa 
Vzgoja in menedžment v zdravstvu: 48 

20. in 21. 10. 2011 1. znanstveni simpozij z naslovom »Celostna obravnava pacienta – 
kako daleč smo še do cilja? Pomen integralne nege in integrativne 
medicine za paciente«. Slavnostna govornica na simpoziju je bila 
županja občine Metlike Renata Brunskole. Ob tej priložnosti je izšel 
zbornik v katerem je bilo 48 povzetkov. Na simpoziju je bilo 
predstavljenih 45 prispevkov. 

21. 10. 2011 19. seja upravnega odbora: 
- odobritev sofinanciranja podiplomskega študija visokošolskih 

učiteljev oz. strokovnih sodelavcev. Sofinanciranje velja za 
študijsko leto 2011/2012. Zaposleni plačajo prvi obrok, preostale 
obroke plača VŠZ Novo mesto. 

25. 10. 2011 Obisk Direktorata za visoko šolstvo. Namen obiska je  pogovor o 
preoblikovanju visoke šole v fakulteto. 

11. 11. 2011 20. seja upravnega odbora: 
- sprejem Statuta VŠZ Novo mesto. 

23. 11. 2011 47. seja senata: 
- sprejem Pravilnika o postopku priprave in zagovora magistrskega 

dela po študijskem programu 2. stopnje VŠZ NM   ob upoštevanju 
predlaganih sprememb in dopolnitvah, 

- sprejem Priloge k diplomi VŠZ NM, 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

30. 11. 2011 Zbor študentov: 
- izvolitev članov študentskega sveta za študijsko leto 2011/2012, 
- izvolitev predsednika, 
- izvolitev predstavnikov študentov v organe šole: akademski zbor, 

senat in v komisijo za spremljanje zagotavljanje in organizacijo 
sistema kakovosti, 

- predstavitev »Strategije razvoja VŠZ NM za obdobje 2011-2015«, 
- predstavitev »Poslovnika kakovosti«, 
- obravnava in sprejem Pravilnika o izvolitvi, organizaciji in delu 

študentskega sveta in o izvolitvi predstavnikov študentov v organih 
šole. 

30. 11. 2011 1. seja študentskega sveta: 



- izvolitev podpresednika/-ce Študentskega sveta, tajnika/-ce in 
blagajnika/-ce, 

- predstavitev nalog študentskega sveta, 
- obravnava in sprejem Programa dela za študijsko leto 2011/2012. 

8. 12. 2011 2. seja študentskega sveta: 
- obravnava izpitne problematike - pri predmetih ZN se izpiti 

obravnavajo kot celota, 
- obravnava problematike pri organizaciji in izpeljavi seminarskih 

vaj, 
- študenti podpirajo ustanovitev Kluba aktivnih študentov . 

19. in 20. 1. 2012 5. dnevi Marije Tomšič z naslovom »Odgovornost v zdravstveni 
negi«. Visoka šola za zdravstvo Novo mesto je sodelovala kot 
soorganizator dogodka. 

19. 1. 2012 3. seja študentskega sveta: 
- potrditev Pravilnika o varstvu osebnih podatkov. 

30. 1. 2012 21. seja upravnega odbora: 
- imenovanje doc. dr. Milene Kramar Zupan za predsednico UO. 

30. 1. 2012 48. seja senata: 
- sprejem Pravilnika o zavarovanju osebnih podatkov, 
- seznanitev z obrazcem Oblike in obseg raziskovalnega in 

strokovnega dela, 
- sprejem sklepa, da se s pričetkom letnega semestra za redne 

študente zahteva 60 % prisotnost na predavanjih, 
- seznanitev s sklepom NAKVIS-a o sestavi skupine strokovnjakov 

za izredno evalvacijo VŠZ NM. 
31. 1. 2012 Strokovno izpopolnjevanje za VU in strokovne sodelavce z naslovom 

»Preverjanje in ocenjevanje«. 
22. 2. 2012 4. seja študentskega sveta: 

- soglasje k Pravilniku o postopku priprave in zagovora diplomske 
naloge po študijskem programu prve stopnje. 

7. 3. 2012 5. seja študentskega sveta: 
- seznanitev z zunanjo evalvacijo NAKVIS. 

8. 3. 2012 Sodelovanje študentov in študentk na »Svetovnem dnevu ledvic« na 
lokacijah Splošna bolnišnica Novo mesto in Zdravstveni dom Novo 
mesto. 

14. in 15. 3. 2012 Obisk zunanjih strokovnjakov na šoli za izvedbo izredne evalvacije 
visokošolskega študijskega programa prve stopnje. 

9. 5. 2012 Praznovanje mednarodnega dneva medicinskih sester. Študentje so 
pripravili kulturni program. 

21. 5. 2012 Študentje in zaposleni na Visoki šoli za zdravstvo so se udeležili 4. 
študentske konference s področja zdravstvenih ved, ki ga je 
organizirala Univerza na Primorskem. Študentka VŠZ NM je dobila 
nagrado za najboljši prispevek na konferenci. 

5. 6. 2012 52. seja senata: 
- seznanitev s poročilom Nacionalne agencije RS za kakovost v 

visokem šolstvu o izredni evalvaciji VŠZ NM, 
- potrditev Ankete o zadovoljstvu zaposlenih na VŠZ NM, 



- imenovanje doc. dr. Vladke Lešer za predstojnico Inštituta za 
znanstveno raziskovalno dejavnost VŠZ NM, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
20. 6. 2012 1. Slavnostna podelitev diplom. Diplome je prejelo 62 študentov, od 

tega 17 rednih in 45 izrednih študentov. Slavnostni govornik na 
podelitvi diplom je bil mag. Andrej Bručan, ki je dal idejno pobudo za 
ustanovitev šole, kot takratni minister za zdravje. Diplome je 
podeljevala dekanica doc. dr. Bojana Filej. Insignije, ki jih je nosila 
dekanica so nastale po idejni zasnovi in s pomočjo denarnih sredstev 
katere je darovala mag. Ana Blažič. 

30. 8. 2012 23. seja upravnega odbora: 
- seznanitev z izvolitvijo novih članov za obdobje dveh let 
- potrditev doc. dr. Mileno Kramar Zupan za predsednico UO za 

poslovno leto 2012, 
- sprejem spremembe Statuta VŠZ NM, 
- prejem informacije, da se je na šolo vpisala študentka s posebnimi 

potrebami. 
5. 9. 2012 53. seja senata: 

- potrditev nosilcev predmetov za redni in izredni študij 1. stopnje v 
štud. letu 2012/2013 in 2. stopnje v študijskem letu 2012/2013, 

- sprejem sklepa, da morajo vsi izredni študentje, ki nimajo končane 
srednje zdravstvene nege ali niso zaposleni na delovnem mestu s 
področja zdravstvene nege opraviti klinično prakso v celoti 2300 
ur, kot to določa direktiva evropskega parlamenta in Sveta 
2005/36/ES, 

- seznanitev s spremembo statuta VŠZ NM, 
- sprejem predloga Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti, 

pridobljenim pred vpisom študijski program VŠZ NM in poziv 
študentskemu svetu, da poda svoje mnenje. 

11. 9. 2012 Strokovno izpopolnjevanje za šolske in klinične mentorje z naslovom 
»Ergonomske zakonitosti pri delu s pacientom«. 

26. 9. 2012 6. seja akademskega zbora: 
- volitve predsednika akademskega zbora. 

28. 9. 2012 54. seja senata: 
- potrditev predlagane prerazporeditve predmetov za študijsko leto 

2012/2013, 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

1. 10. 2012 Začetek študijskega leta. 
- Število vpisanih študentov na 1. stopnji študijskega programa 

Zdravstvena nega: 412 
od tega rednih študentov: 250 
od tega izrednih študentov: 162 

- Število vpisanih študentov na II. stopnji študijskega programa 
Vzgoja in menedžment v zdravstvu: 54 

5. 10. 2012 55. seja senata: 



- senat obravnava pritožbe študentov na sklepe Komisije za študijske 
zadeve glede napredovanja v višji letnik kljub neizpolnjenim 
pogojem, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- sprejem dopolnitve Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti 

pred vpisom v študijski program na VŠZ NM. 
25. in 26. 10. 2012 2. znanstveni simpozij z mednarodno udeležbo z naslovom: 

Celostna obravnava pacienta – kako daleč smo še do cilja? 
Varnost kot strokovni, etični, pravni, družbeni in ekonomski 
vidik. Na simpoziju je bilo 52 udeležencev. Od tega 8 tujcev, ki so 
prihajali iz različnih držav: Poljske, Nizozemske, Hrvaške, Bosne in 
Hercegovine. 

7. 11. 2012 56. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

28. 11. 2012 57. seja senata: 
- sprejem Priloge k diplomi VŠZ NM, 
- sprejem predlaganih kriterijev za priznavanje klinične prakse 

izrednim študentom z upoštevanjem dokazil o neformalno 
pridobljenem znanju, ki jih izda delodajalec, 

- sprejem dopolnitve Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti, 
pridobljenim pred vpisom v študijski program na VŠZ NM, 

- odobritev statusa športnika dvema študentoma, 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- pridobitev ocene tveganja za študij zdravstvene nege od pristojne 

institucije. 
29. 11. 2012 Strokovno izobraževanje za strokovne mentorje z naslovom »Delite 

svoje znanje s študenti«. Udeleženih je bilo 44 mentorjev za klinično 
prakso. V izobraževanje je bilo vključeno tudi predavanje doc. dr. 
Mojce Juriševič iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani z 
naslovom »Čustva mentorja pri delu s študenti«. 

6. 12. 2012 Zbor študentov 
- izvolitev članov študentskega sveta za študijsko leto 2012/2013, 
- izvolitev predsednika, 
- izvolitev predstavnikov študentov v organe šole: akademski zbor, 

senat in v komisijo za spremljanje zagotavljanje in organizacijo 
sistema kakovosti, 

- sprejem programa dela VŠZ NM v študijskem letu 2012/2013 
20. 12. 2012 Diplomirala je prva magistrica študijskega programa »Vzgoja in 

menedžment v zdravstvu«. 
18. 1. 2013 1. seja študentskega sveta: 

- izvolitev študenta v organizacijski odbor za Študentsko 
konferenco. 

20. 1. 2013 2. seja študentskega sveta: 
- podano soglasje k obravnavanemu Pravilniku o vsebini in obliki 

diplomske naloge VŠZ NM, 
- podano soglasje k prilogi k diplomi, 



- soglasje s spremembami in dopolnitvami Pravilnika o postopku 
priprave in zagovora magistrskih nalog po študijskem programu 
druge stopnje na VŠZ NM, 

- soglasje k Pravilniku o priznanjih in nagradah. 
24. in 25. 1. 2013 5. dnevi Marije Tomšič z naslovom »Napake v zdravstveni negi«, ki 

so potekali v Dolenjskih Toplicah. Visoka šola za zdravstvo Novo 
mesto je sodelovala v organizaciji srečanja skupaj s Splošno 
bolnišnico Novo mesto in DMSBZT Novo mesto. 

29. 1. 2013 58. seja senata: 
- sprejem Pravilnika o vsebini in obliki diplome s predlagano 

vsebino, 
- sprejem Priloge k diplomi za študijski program 2. stopnje, 
- sprejem dopolnitve Pravilnika o postopku priprave in zagovoru 

magistrskega dela po študijskem programu druge stopnje, 
- sprejem Pravilnika o priznanjih in nagradah Visoke šole za 

zdravstvo Novo mesto, 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

14. 2. 2013 Visoka šola za zdravstvene vede se preoblikuje v Fakulteto za 
zdravstvene vede Novo mesto. 
Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu podeli akreditacijo visokošolskemu zavodu Fakulteti za 
zdravstvene vede Novo mesto za sedem let. 

15. 2. 2013 59. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

19. 2. 2013 25. seja upravnega odbora: 
- izvolitev doc. dr. Milene Kramar Zupan za predsednico upravnega 

odbora za poslovno leto 2013, 
- sprejeme Pravilnika o priznanjih in nagradah Visoke šole za 

zdravstvo Novo mesto, 
- določitev izhodišč iz katerih naj izhaja naslednje leto direktor pri 

določanju šolnin. 
6. 3. 2013 3. seja študentskega sveta: 

- podaja pozitivnega mnenja k pedagoški usposobljenosti. 
28. 3. 2013 4. seja študentskega sveta: 

- potrditev strokovnega in kulturnega programa prireditve ob 
Svetovnem dnevu zdravja (9. 4. 2013), 

- priprava na slavnosti prevzem in otvoritev AED (9. 4. 2013). 
9. 4. 2013 Strokovno srečanje ob Svetovnem dnevu zdravju, ki je potekal pod 

motom »Urejeni krvni tlak zmanjšuje tveganje za srčni infarkt in 
možgansko kap«. Na strokovno srečanje smo povabili tudi pacientko s 
Parkinsonovo boleznijo, ki je spregovorila o življenju s to kronično 
boleznijo in o delovanju društva Trepetlika, kamor so vključeni 
bolniki s Parkinsonovo boleznijo. Sledila je namestitev in predaja 
uporabi AED, avtomatskega zunanjega defibrilatorja, ki je dostopen 
vsem in je nameščen pred stavbo, v uporabo ga je predala mag. Mojca 
Špec Potočar, predsednica Območnega združenja Rdečega križa Novo 
mesto. Sponzor AED je Agencija za šport Novo mesto. 



16. 4. 2013 Predavanje z naslovom »Posebnosti romske skupnosti v Sloveniji«. V 
sodelovanju z razvojno izobraževalnim centrom. Predavanje je izvedel 
mag. Jožek Horvat Muc. 

17. 4. 2013 5. seja študentskega sveta: 
- potrditev strokovnega in kulturnega programa prireditve ob 

Mednarodnem dnevu medicinskih sester 2013, 
- potrditev zabavnega programa ob Dnevu šole. 

23. 4. 2013 62. seja senata: 
- sprejem predlagane prenove študijskega programa 1. stopnje 

zdravstvene nege Visoke šole za zdravstvo Novo mesto. 
24. 4. 2013 2. slavnostna podelitev diplom. Diplome je prejelo 67 študentov. 

Slavnostna govornica je bila Darinka Klemenc, predsednica Zbornice 
zdravstvene in babiške nege Slovenije-Zveze strokovnih društev 
medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. 

24. 4. 2013 26. seja upravnega odbora: 
- podano soglasje k nameri, da Visoka šola za zdravstvo Novo 

mesto pristopi k ustanovitvi nove slovenske univerze, ki jo dekan 
šole posreduje pobudniku ustanovitve, 

- sprejem Statuta Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto. 
9. 5. 2013 9. kongres Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zveza 

strokovni društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov 
Slovenije. Vesna Zupančič je bila aktivna udeleženka kongresa s 
prispevkom »Hotelski tip zdravstvene nege-nevarnost ali prednost za 
sodobno zdravstveno nego«. Mag. Ana Podhostnik pa je na 
razstavnem prostoru predstavljala našo šolo. 

14. 5. 2013 6. seja študentskega sveta: 
- določitev študentov, ki bodo sodelovali pri organizaciji študentske 

konference. 
16. 5. 2013 Sodelovanje na mednarodni konferenci medicinskih sester v 

organizaciji Zdravstvenega veleučilišta Zagreb pod naslovom 
»Strategije razvoja visokog obrazovanja medicinskih sestara, u 
perspektivi europskih integracija i regionalnog povezivanja«. Na 
konferenci sta sodelovali dr. Bojana Filej in Vesna Zupančič, mag. 
Predstavili sta prispevek z naslovom »Kvaliteta sistema kliničkog 
usposobljanja studenta zdravstvene njege«. 

17. 5. 2013 Mednarodni dan medicinskih sester, ki je bil organiziran v sklopu 
dneva šole Visokošolskega središča Novo mesto. V strokovnem 
programu so sodelovali: Marko Saje s predavanjem »Zdravje otrok v 
Afriki«, Kristjan Jovan s predavanjem »Družina v moderni družbi«, 
Simona Krebs »Smeh je resna stvar«. 
V drugem delu smo sodelovali v projektu, ki ga izvajajo Vesna 
Zupančič, Mojca Saje, Liljana Gajser Dvojmoč, mag. Ana Podhostnik 
in dr. Bojana Filej, naslov raziskave je Bodite odgovorni do svojega 
zdravja. »Visok krvni pritisk ogroža«. 

31. 5. 2013 5. Študentska konferenca s področja zdravstvenih ved je potekala v 
organizaciji Visoke šole za zdravstvo Novo mesto. Na konferenci je 
sodelovalo osem slovenskih visokih šol in fakultet s področja 



zdravstvene nege. Naslov konference je Pravice, vrednote, svoboda, 
solidarnost in varnost. Konference se je udeležilo 112 študentov in 
mentorjev. Med udeleženci je bilo tudi Veleučilište Varaždin. V 
okviru konference je potekal tudi sestanek dekanov oz. njihovih 
namestnikov vseh slovenskih visokih šol in fakultet. Sestanka so se 
udeležili: izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, dekanica Visoke šole za 
zdravstveno nego Jesenice, dr. Andrej Cör, dekan Univerze na 
Primorskem, Fakultete za vede o zdravju, dr. Danica Železnik, 
dekanica Visoke šole za zdravstvene vede Slovenj Gradec, mag. 
Barbara Toplak Perović, EMC Maribor in dr. Bojana Filej, dekanica 
Visoke šole za zdravstvo Novo mesto, Jasmina Nerat, Univerza 
Maribor, Fakulteta za zdravstvene vede, Duška Drev, Visoka 
zdravstvena šola Celje in dr. France Sevšek, dekan Univerze v 
Ljubljana, Zdravstvena fakulteta. V spomin na šolo so dekani dobili 
velike steklene krožnike z logotipom šole. 

30. 5.-5. 6. 2013 Obisk 4 profesorjev iz Pomeranian Medical University in Szczecin. 
Elzbieta Grochans RN, PhD, Malgorzata Szkup RN, PhD, Artur 
Kotwas MSc, Bozena Gorzkowicz RN, PhD. V času obiska so tekli 
pogovori o podpisu sporazuma z univerzo, obiskali so naše učne baze, 
na delovnih sestankih so iskali možnosti za sodelovanje med šolama. 

3. 6. 2013 27. seja upravnega odbora: 
- potrditev programske zasnove znanstvene revije, 
- imenovanje doc. dr. Bojane Filej za odgovorno urednico revije 

JHS. 
20. 6. 2013 Predavanje zaslužne profesorice dr. Barbare Davis iz Univerze 

Indiana, ZDA z naslovom »Na dokazih osnovana praksa zdravstvene 
nege«. Predavanja so se udeležili magistrski študentje in visokošolski 
učitelji. 

4. 7. 2013 63. seja senata: 
- sprejem predlogov vprašalnikov o obremenjenosti študentov 

magistrskega študijskega programa »Vzgoja in menedžment v 
zdravstvu«. 

15. 7. 2013 7. seja študentskega sveta: 
- podaja pozitivnega mnenje o strokovni usposobljenosti 

predavatelja. 
16. 8. 2013 64. seja senata: 

- začetek postopka za imenovanje dekana. 
27. 8. 2013 65. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
18. 9. 2013 7. seja akademskega zbora: 

- podaja soglasja Senatu, da se za dekana za mandatno dobo dveh let 
1. 10. 2013 do 30. 9. 2015 izvoli doc. dr. Lučko Debevec Kodrič, 

- izvolitev novega predsednika akademskega zbora. 
18. 9. 2013 28. seja upravnega odbora: 

- soglasje z imenovanjem doc. dr. Lučke Debevec Kodrič za 
dekanico Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto za mandatno 
dobo dveh let od 1. 10. 2013 do 30. 9. 2015, 



- sprejem predlagane spremembe statuta Fakultete za zdravstvene 
vede Novo mesto. 

19. 9. 2013 66. seja senata: 
- določitev nosilcev in izvajalcev na študijskem programu I. stopnje 

»Zdravstvena nega« za študijsko leto 2013/2014, 
- določitev nosilcev in izvajalcev na študijskem programu II. stopnje 

»Vzgoja in menedžment v zdravstvu« za študijsko leto 2013/2014, 
- določitev novih članov Komisije za kakovost, 
- določitev novih članov Komisije za razvojno – raziskovalno 

dejavnost, 
- določitev novih članov Komisije za študijske zadeve, 
- določitev novih članov Komisije za priznavanja znanja in 

spretnosti, 
- določitev novih članov Komisije za kadrovske zadeve-habilitacije, 
- imenovanje doc. dr. Lučke Debevec Kodrič za dekanico Fakultete 

za zdravstvene vede Novo mesto za mandatno obdobje od 1. 10. 
2013 do 30. 9. 2015, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
30. 9. 2013 67. seja senata: 

- potrditev predlagane prerazporeditve predmetov med semestri za 
študijsko leto 2013/2014. 

1. 10. 2013 Mandat dekanice, za obdobje dveh let, 1. 10. 2013 do 30. 9. 2015, 
nastopi doc. dr. Lučka Debevec Kodrič. 

1. 10. 2013 Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto je vpisana v razvid 
visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost 
in šport, skrajšano ime se sedaj glasi FZV NM. 

1. 10. 2013 Začetek študijskega leta. 
- Število vpisanih študentov na 1. stopnji študijskega programa 

Zdravstvena nega: 397 
od tega rednih študentov: 242 
od tega izrednih študentov: 155 

- Število vpisanih študentov na II. stopnji študijskega programa 
Vzgoja in menedžment v zdravstvu: 48 

7. 10. 2013 68. seja senata: 
- obravnava pritožbe študentov na sklepe Komisije za študijske 

zadeve glede napredovanja v višji letnik, kljub neizpolnjenim 
pogojem. 

21. 10. 2013 69. seja senata: 
- sprejem sklepa, da se vsi interni pravni akti uporabljajo kot pravni 

akti Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, 
- sprejem Pravilnika o vsebini in obliki diplome Fakultete za 

zdravstvene vede Novo mesto, 
- sprejem Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev FZV NM s predlagano vsebino, 
- imenovanje doc. dr. Nevenko Kregar Velikonja za predstojnico 

Inštituta za znanstveno raziskovalno dejavnost FZV NM z dobo 
dveh let. 



24. 10. 2013 Izide prva številka znanstvene revije z naslovom Revija za 
zdravstvene vede. Urednica revije je dr. Bojana Filej. V reviji je 
objavljeno 8 prispevkov, izšla je v nakladi 900 izvodov. 

24. 10. 2013 3. znanstveni simpozij z naslovom »Interdisciplinarno 
povezovanje za pretok znanja med teorijo in prakso«. 
Predstavljeno je bilo 36 prispevkov. Simpozija se je udeležilo 35 
aktivnih udeležencev in 13 neaktivnih. Simpozija so se udeležili štirje 
tujci. Trije so bili aktivni udeleženci simpozija: Oscar R. de Miranda, 
PhD, Jurica Veronek, mag., Marijana Neuberg, mag. Neaktivni 
udeleženec je bil dr. Goran Kozina. Oscar R. de Miranda prihaja iz 
Nizozemske, ostali trije pa iz Hrvaške. 

15. 11. 2013 70. seja senata: 
- sprejem Pravilnika o študentih s posebnim statusom Fakultete za 

zdravstvene vede Novo mesto s predlagano vsebino, 
- sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o znanstveni 

raziskovalni dejavnosti Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto 
s predlagano vsebino. 

21. 11. 2013 Izobraževanje mentorjev z naslovom »Stik s študentom na kliničnem 
usposabljanju«. Izobraževanja se je udeležilo 69 mentorjev iz 18 
ustanov. 

27. 11. 2013 71. seja senata: 
- sprejem Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in 

sodelavcev, 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

28. 11. 2013 Zbor študentov: 
- poročilo o delu  študentskega sveta v študijskem letu 2012/2013, 
- izvolitev članov študentskega sveta za študijsko leto 2013/2014, 
- izvolitev predsednika, 
- izvolitev predstavnikov študentov v organe šole: akademski zbor, 

senat in v komisijo za spremljanje zagotavljanje in organizacijo 
sistema kakovosti, 

- sprejem programa dela FZV NM v študijskem letu 2013/2014. 
18. 12. 2013 1. seja študentskega sveta: 

- izvolitev podpredsednika, tajnika, blagajnika študentskega sveta, 
- potrditev Programa dela študentskega sveta v študijskem letu 

2013/2014, 
- potrditev Pravilnika o študentih s posebnimi potrebami, 
- podaja pozitivnega mnenje o pedagoški usposobljenosti 

kandidatke. 
23. 1. 2014 V Dolenjskih Toplicah so potekali 6. Dnevi Marije Tomšič. 

Organizatorji so Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto, Splošna 
bolnišnica Novo mesto in Društvo medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Naslov srečanja je bil 
»Medsebojni odnosi v zdravstveni negi«. Na srečanju so svoje 
prispevke predstavile mag. Ljiljana Leskovic in Vesna Zupančič. Med 
udeleženci so bili tudi študentje Fakultete za zdravstvene vede Novo 
mesto. 



29. 1. 2014 72. seja senata: 
- sprejem Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku priprave 

in zagovora diplomske naloge po študijskem programu prve 
stopnje ZN na FZV NM s predlagano vsebino, 

- sprejem Spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku priprave 
in zagovora magistrskega dela po študijskem programu druge 
stopnje Vzgoja in menedžment v zdravstvu na FZV NM s 
predlagano vsebino, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
19. 2. 2014 73. seja senata: 

- priprava vprašalnikov o zadovoljstvu delodajalcev z novo 
zaposlenimi diplomanti FZV NM, 

- sprejem sklepa, da v prilogi I k Pravilniku o merilih in postopku za 
izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na FZV NM se razširi ime priloge v 
»Seznam revij, ki so pomembne za razvoj znanstvenega področja 
zdravstvena nega ter področja vzgoja in menedžment v zdravstvu«. 
V seznamu se briše revija Zdravstveno varstvo, dodata pa se 
Revija za zdravstvene vede in Revija za ekonomske in poslovne 
vede, 

- sprejem predlagane spremembe DN-8 obrazca, 
- sprejem predlagane spremembe MD-7 obrazca, 
- sprejem programa dela Inštituta za znanstveno raziskovalno 

dejavnost za študijsko leto 2013/2014, 
- sprejem sklepa, da pri predmetih pri katerih se izvaja medicinski 

del in del s področja zdravstvena nega, morata biti oba dela izpita 
opravljena uspešno (doseženo vsaj 55 %), sicer se izpit ponavlja v 
celoti. 

24. 2. 2014 2. seja študentskega sveta: 
- izvolitev dodatnega člana senata zaradi spremembe statuta FZV v 

točki, ki določa število prisotnih študentov v Senatu, 
- predstavitev programa Študentske konference Murska Sobota 

2014. 
27. 2. 2014 29. seja upravnega odbora: 

- izvolitev doc. dr. Mileno Kramar Zupan za predsednice UO za 
poslovno leto 2014, 

- sprejem Statut Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto. 
6. 3. 2014 Obisk ga. Zdenke Ambrož, na povabilo Vesne Zupančič, pri predmetu 

ZNSG. Študentom predstavi: 
o vsebino in pomen delovanja medgeneracijskih društev za 

kakovost življenja starejših, 
o pomen vključevanja posameznikov v tovrstna združenja, 
o znanja, naloge in izkušnje iz vodenja skupin za samopomoč, 
o lasten življenjski slog in način sprejemanja procesov staranja. 

17. 3. 2014 Obisk Amadee Zagorc iz Šenta-Slovensko združenje za duševno 
zdravje, strokovna delavka iz dnevnega centra Novo mesto, ki je 



predstavila kako poteka delo v nevladni organizaciji na področju 
psihosocialne rehabilitacije in socialne vključenosti. 

18. 3. 2014 Zbor študentov: 
- Izvolitev predstavnika študentov v organe šole: tretji predstavnik 

študentov v senatu 
20. 3. 2014 74. seja senata: 

- sprejem popravka Pravilnika o postopku priprave in zagovora 
diplomske naloge po študijskem programu prve stopnje 
Zdravstvena nega, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
1. 4. 2014 3. seja študentskega sveta: 

- podaja pozitivnega mnenje o strokovni usposobljenosti 
predavatelja. 

8. 4. 2014 Strokovno srečanje ob svetovnem dnevu zdravja na fakulteti. 
Tematika srečanja: Bolezni, ki jih prenašajo klopi. V programu 
srečanja so sodelovale naslednje predavateljice: dr. Vladka Lešer, 
Tatjana Harlander in Tatjana Remec. Kakšna je seznanjenost 
študentov z boleznimi, ki jih prenašajo klopi je predstavila študentka 
Lea Kosednar. 

16. 4. 2014 3. podelitev diplom. Prvič so bile podeljene tudi diplome magistrskega 
študija, magistriralo je 14 magistrov in magistric. Na prvi stopnji je 
bilo podeljenih 81 diplom. Slavnostna govornica je bila mag. Jožica 
Rešetič, pomočnica direktorice za zdravstveno nego Splošne 
bolnišnice Novo mesto in predsednica Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto. 

18. 4. 2014 Vesna Zupančič je izvedla gostujoče predavanje z naslovom Mental 
health system in Slovenia na Sveučilištu Sjever, Sveučilišni centar 
Varaždin. Mag. Ljiljana Leskovic je izvedla gostujoče predavanje z 
naslovom The nursing process: six-phase model of the design process 
of nursing: teaching programme for students of 3rd year of 
undergraduate study nursing at Sveučilište Sjever, Sveučilišni centar 
Varaždin, Varaždin. 

23. 4. 2014 31. seja upravnega odbora: 
- imenovanje doc. dr. Nevenke Kregar Velikonja za vršilko 

dolžnosti dekana od 1. 5. 2014 do imenovanja novega dekana kot 
ga določa Statut fakultete. 

23. 4. 2014 76. seja senata: 
- imenovanje doc. dr. Nevenke Kregar Velikonja za vršilko 

dolžnosti dekana od 1. 5. 2014 do imenovanja novega dekana na 
način kot ga določa Statut fakultete, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
24. 4. 2014 DMSBZT Novo mesto je organiziralo v prostorih fakultete strokovno 

srečanje z naslovom »Zdravljenje bolnikov v Dializnem centru Novo 
mesto«. Na srečanju so sodelovali tudi študentje Fakultete za 
zdravstvene vede Novo mesto. 



17. 5. 2014 DMSBZT Novo mesto je organiziralo v prostorih fakultete strokovno 
srečanje z naslovom »Karcinom sečnega mehurja«. Na srečanju so 
sodelovali tudi študentje Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto. 

18. 5. 2014 32. seja upravnega odbora: 
- podaja soglasja k kandidaturi doc. dr. Nevenke Kregar Velikonja 

za dekanico do 30. 9. 2015. 
23. 5. 2014 77. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
29. 5. 2014 78. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
30. 5. 2014 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved je potekala v 

organizaciji Alma mater Europaea – Evropski center v Murski Soboti. 
Moto konference se je glasil: Študenti zdravstvenih ved prispevajo k 
zdravju družbe. Konference se je udeležilo 12 študentov iz naše 
fakultete, pet mentorjev, dekanica, prodekanica za študijske zadeve, 
fotograf in tri študentke iz Varaždina. Dekanica se je udeležila 
delovnega sestanka na katerem so bili prisotni dekani ostalih visokih 
šol in fakultet. 

3. 6. 2014 8. seja akademskega zbora: 
- podaja mnenja, da je doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja primerna 

za nadaljnji postopek imenovanja dekana. 
30. 6. 2014 79. seja senata: 

- sprejem sklepa, da se Visokošolski študijski program 1. stopnje 
»Zdravstvena nega« spremenjen v obveznih sestavinah 
predmetnika, h kateremu je NAKVIS izdal soglasje, št. 6033-
63/2011/22, z dne 20. 2. 2014, začne izvajati s študijskim letom 
2015/2016, 

- sprejem anketnih vprašalnikov za preverjanje kompetenc 
diplomantov: za diplomante, visokošolske učitelje in sodelavce ter 
delodajalce, 

- sprejem anketnih vprašalnikov o zadovoljstvu pogodbenih 
sodelavcev, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- imenovanje doc. dr. Nevenke Kregar Velikonja za dekanico 

Fakultete za zdravstvene vede za obdobje od 1. 7. 2014 do 30. 9. 
2015. 

15. 9. 2014 4. seja študentskega sveta: 
- potrditev predloga Pravilnika o kliničnem usposabljanju študentov. 

24. 9. 2014 80. seja senata: 
- določitev nosilcev učnih enot študijskega programa 1. stopnje 

Zdravstvena nega za študijsko leto 2014/2015, 
- določitev nosilcev učnih enot študijskega programa 2. stopnje 

Vzgoja in menedžment v zdravstvu za študijsko leto 2014/2015, 
- obravnava pritožb študentov na sklepe Komisije za študijske 

zadeve glede napredovanja v višji letnik, kljub neizpolnjenim 
pogojem, 

- sprejem Pravilnika o izvajanju kliničnega usposabljanja študentov, 



- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
25. 9. 2014 Strokovno izobraževanje mentorjev z naslovom »Kakovost kliničnega 

usposabljanja študentov za kakovost in varnost obravnave pacientov«. 
Izobraževanja se je udeležilo 92 strokovnih mentoric in mentorjev iz 
20 zdravstvenih ustanov. V programu izobraževanja je bilo vključeno 
tudi predavanje mag. Maje Klančnik Gruden z naslovom »Študenti v 
učnem zavodu iz vidika kakovosti in varnosti obravnave pacienta«. 
Udeleženci izobraževanja so prejeli tudi pripadajoče gradivo. 

26. 9. 2014 Sodelovanje Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto skupaj z 
ostalima visokima šolama in fakulteto, ki delujejo v okviru 
Visokošolskega središča v vseevropskem projektu, namenjenemu 
promociji raziskovalnega dela. Na ta dan so potekale na fakulteti 
številne delavnice in predavanja za obiskovalce. 

26. 9. 2014 33. seja upravnega odbora: 
- imenovanje mag. Ane Blažič, da bo do konca poslovnega leta 

2015 vodila UO. 
1. 10. 2014 Začetek študijskega leta. 

- Število vpisanih študentov na 1. stopnji študijskega programa 
Zdravstvena nega: 356 
o od tega rednih študentov: 229 
o od tega izrednih študentov: 127 

- Število vpisanih študentov na II. stopnji študijskega programa 
Vzgoja in menedžment v zdravstvu: 33 

10. 10. 2014 Šent, Slovensko združenje za duševno zdravje, Dnevni center Novo 
mesto, je ob svoji desetletnici podelila Fakulteti za zdravstvene vede 
zahvalo za podporo in sodelovanje v preteklih letih. 

22. 10. 2014 Ustanovni občni zbor Kluba diplomantov FZV NM – skrajšano Klub 
FZV NM. Na občnem zboru so sprejeli Statut. 

6. 11. 2014 81. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

13. 11. 2014 Predavanje gostujoče predavateljice Assistant Professor Božena 
Gorzkowicz, PhD z naslovom »The Influence of Contemporary 
Trends and Issues in Health Care on the Nursing Education in Poland« 
in »Polish-German Cooperation for the Protection of Musculosceletal 
Health in Medical Care Settings«. 

14. 11. 2014 4. znanstveni simpozij z naslovom »Celostna obravnava pacienta v 
zdravstvenem in socialnem varstvu«. Predstavljeni je bilo 42 
prispevkov. Simpozija se je udeležilo 43 aktivnih, ena izmed 
udeleženk je predstavila svoj prispevek preko skype povezave. 10 
udeležencev je bilo neaktivnih. Simpozija se je udeležilo pet tujcev iz 
treh držav: Hrvaška  
(dr. Sonja Kalauz, Marijana Neuberg, mag., dr. Goran Kozina), 
Poljska (Božena Gorzkowicz, PhD) in Švica (Živa Tavčar, PhD). 
Simpozija se je udeležilo tudi 8 vabljenih, ki so z delom fakultete 
povezani na različne načine. Udeležence so pozdravili: župan – 
Gregor Macedoni, v imenu SB Novo mesto Lučka Kosec in v imenu 



Zbornice-Zveze Monika Ažman. Zbornica – zveza je bila tudi častni 
pokrovitelj 4. znanstvenega simpozija. 

18. 11. 2014 82. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

18. 11. 2014 Zbor študentov: 
- sprejem poročila o delu študentskega sveta v študijskem letu 

2013/2014, 
- izvolitev članov študentskega sveta za študijsko leto 

2014/2015, 
- izvolitev predsednika, 
- izvolitev predstavnikov študentov v organe šole: akademski 

zbor, senat in v komisijo za spremljanje in zagotavljanje in 
organizacijo sistema kakovosti, 

- sprejem Programa dela FZV NM v študijskem letu 2014/2015. 
28. 11. 2014 84. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
1. 12. 2014 Obisk delegacije makedonskih zdravstvenih delavcev na fakulteti. 

Delegacijo je sestavljalo 15 članov. Dekanica fakultete dr. Nevenka 
Kregar Velikonja in prodekanica Jožica Čampa sta jim predstavili 
delovanje fakultete in jih popeljala po kabinetih. Namen obiska je bil 
spoznavanje delovanja naše fakultete in navezava stikov, ki bodo v 
bodoče mogoče pripeljali tudi do podpisa mednarodnega sodelovanja. 

4. 12. 2014 Na Šolskem centru Novo mesto je bila organizirana Študijska tržnica, 
z namenom predstavitve študijskih programov njihovim dijakom. Na 
študijski tržnici je sodelovala tudi Fakulteta za zdravstvene vede Novo 
mesto s predstavitvijo študijskega programa 1. stopnje »Zdravstvena 
nega«. 

16. 1. 2015 Karierni dan na Gimnaziji Novo mesto, ker smo predstavili študijski 
program 1. stopnje Zdravstvena nega. 

22. in 23. 1. 2015 7. Dnevi Marije Tomšič  z naslovom »Zdravstvena nega v primežu 
nesoglasij in omejitev« so potekali v Dolenjskih Toplicah. Fakulteta 
za zdravstvene vede Novo mesto je bila soorganizator srečanja, skupaj 
s Splošno bolnišnico Novo mesto in Društvom medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Fakulteta za zdravstvene 
vede je pripravila zbornik prispevkov, s prispevki so sodelovale tri 
zaposlene visokošolske učiteljice skupaj s študenti. 

29. 1. 2015 85. seja senata: 
- sprejem posodobitve učnega načrta in seznama temeljne literature 

za učno enoto Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno 
medicino, 

- sprejem posodobitve učnega načrta in seznama temeljne literature 
Zdravstvena nega kirurškega bolnika s kirurgijo, 

- sprejem Pravilnika za izbor najboljših diplomskih in magistrskih 
del, 

- imenovanje Komisije za mednarodno mobilnost, 
- ukinitev Komisije za kadrovske zadeve – habilitacije, 



- sprejem Poročila o realizaciji razvojno-raziskovalnega programa 
za leto 2014 in Raziskovalni – razvojni program Inštituta za 
znanstveno-raziskovalno dejavnost fakultete za leto 2015. 

3. in 4. 2. 2015 Dnevi odprtih vrat na fakulteti, ki so se ga organizirano udeležili tudi 
dijaki četrtega letnika srednje zdravstvene šole v Novem mestu. V  
tem sklopu je bilo organizirano tudi predavanje doc. dr. Lučke 
Debevec Kodrič, spec. pnevmolog, z naslovom »Zakaj se bojimo 
raka?«. Po predavanju je bil organiziran ogled in predstavitev 
fakultete. 

19. 2. 2015 35. seja upravnega odbora: 
- določitev izhodišč za šolnine za študijsko leto 2015/2016. Pri 

določitvi šolnin naj direktor izhaja iz cen primerljivih študijskih 
programov, v primeru povišanja ta ne more preseči 10 % trenutnih 
cen. 

- sprejem sklepa, da se sredstva za osnovno raziskovalno in 
strokovno delo namenijo za objave strokovnih člankov v revijah 
indeksirani v SSCI ali SCI IF>0 ali v revijah, ki so po mnenju 
stroke primerljive s temi revijami. Sredstva se lahko namenijo tudi 
za mednarodno izmenjavo VU in sodelavcev v okviru 
sporazumov, ki jih ima fakulteta podpisane ali strokovna srečanja, 
konference. 

23. 2. 2015 Okrogla miza z naslovom »Možnosti zaposlovanja in nabiranje 
praktičnih izkušenj za študente in diplomante zdravstvene nege v 
tujini«. Predstavniki podjetja Glob d.o.o. in študentske organizacije 
AIESEC so predstavili študentom možnosti za delo v tujini, predvsem 
v Nemčiji in manj razvitih regijah sveta. 

24. 2. 2015 86. seja senata: 
- sprejem sklepa, da se v mesecu marcu organizira izobraževanje za 

mentorje diplomskih nalog. 
5. 3. 2015 Jurica Veronek iz Veleučilišta Sjever Varaždin je izvedel gostujoče 

predavanje na naši fakulteti z naslovom Specifičnosti sestrinske skrbi 
za bolesnike s teškim poremećajem  svijesti. 

5. 3. 2015 Marijana Neuberg, mag iz Veleučilište Sjever Varaždin je izvedla 
gostujoče predavanje z naslovom Razvoj emocionalne inteligencije i 
empatije kod medicinskih sestara. 

16. 3. 2015 Obisk makedonske delegacije zdravstvenih delavcev na šoli. V 
delegaciji je bilo 8 članov, ki so se seznanili z delovanjem in naše 
fakultete. Ogledali so si tudi prostore. 

31. 3. 2015 87. seja senata: 
- sprejem Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomske 

naloge, 
- začetek postopka za izvolitev dekana. 

7. 4. 2015 Dan zdravja smo obeležili s strokovnim srečanjem, ki je potekalo na 
šoli in predstavitvenimi stojnicami, ki so bile postavljene na petih 
lokacijah. Tematika letošnjega dneva zdravja je bila »Varna in zdrava 
prehrana«. Srečanje je potekalo v soorganizaciji z Visoko šolo za 
upravljanje podeželja Grm Novo mesto in Zavodom Grm Novo mesto 



– centrom biotehnike in turizma. Program strokovnega srečanja so 
oblikovali: dr. Jože Podgoršek s prispevkom, Jana Goršin Fabjan, 
Mojca Šenica, dr. Vladka Lešer in študentje s predstavitvijo 
raziskovalnih nalog in  kulturnim programom. Izvedbo srečanja je z 
donacijo omogočila tovarna zdravil Krka d. d. Novo mesto. 

8. 4. 2015 4. podelitev diplom. Diplome na drugi stopnji so bile podeljene 6 
magistrom in magistricam. Na prvi stopnji je bilo podeljenih 76 
diplom. Slavnostna govornica je bila mag. Jožica Rešetič, pomočnica 
direktorice za zdravstveno nego Splošne bolnišnice Novo mesto in 
predsednica Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Novo mesto. 

14. 4. 2015 88. seja senata: 
- dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovora 

magistrskega dela po študijskem programu druge stopnje na 
fakulteti. 

21. 4. 2015 3. seja študentskega sveta: 
- organizacija in izvedba krvodajalske akcije (20. 4. 2015), 
- organizacija in izvedba programa ob dnevu šole (15. 5. 2015). 

4. 5. – 6. 5. 2015 Dr. Ljiljana Leskovic je izvedla predavanje na Sveučilištu Sjever, 
Sveučilišni centar Varaždin z naslovom Vodenje na področju 
zdravstvene nege. 
Dr. Vladka Lešer je izvedla predavanje na Sveučilištu Sjever, 
Sveučilišni centar Varaždin z naslovom Varna hrana med nosečnostjo 
in dojenjem. 
Dr. Nevenka Kregar Velikonja je izvedla predavanje na Sveučilištu 
Sjever, Sveučilišni centar Varaždin z naslovom Regenerativna 
zdravljenja in matične celice. 
Vesna Zupančič, mag., pred. je izvedla predavanje na Sveučilištu 
Sjever, Sveučilišni centar Varaždin z naslovm Medicinska sestra kot 
zagovornik pravic oseb na področju duševnega zdravja. 

8. 5. 2015 7. študentska konferenca v Celju na Visoki zdravstveni šoli. 
Študentske konference se je udeležilo 12 študentov in 6 mentorjev 
FZV NM. 

13. 5. 2015 9. seja akademskega zbora: 
- izvolitev predsednika akademskega zbora, 
- podaja mnenja, da je doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja primerna 

za nadaljnji postopek imenovanja dekana, 
- izvolitev članov Senata Fakultete za zdravstvene vede – 

visokošolske učitelje – za mandatno obdobje od 1. 10. 2015 do 30. 
9. 2017. 

14. 5. 2015 89. seja senata: 
- sprejem spremembe I. alineje 23. člena Pravilnika o merilih in 

postopku za izvolitev v nazive VU in sodelavcev. 
15. 5. 2015 Strokovno srečanje ob dnevu medicinskih sester in po srečanju 

druženje vseh študentov Visokošolskega središča Novo mesto. V 
strokovnem programu sta s predavanji sodelovala: Aljaž Kren, pred. in 
Martina Kop, študentka FZV NM. Prikazana je bila ekstrikacija 



poškodovancev iz gorečega vozila v sodelovanju z reševalci in 
gasilsko enoto Novo mesto. 

18. 5. 2015 Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu daje 
soglasje k študijskemu programu tretje stopnje »Edukacija in 
menedžment v zdravstvu«. 

19. – 22. 5. 2015 Konferenca v Sczecinu od 19. 5. 2015 – 22. 5. 2015. Konference sta se 
udeležili v okviru Erasmus mobilnosti dekanica doc. dr. Nevenka 
Kregar Velikonja in dr. Ljiljana Leskovic. Dr. Nevenka Kregar 
Velikonja je izvedla tudi dve gostujoči predavanji z naslovom: 
Regenerative Medicine and Advanced Therapy Medicinal Products in 
Clinical Use in Tissue Engineering for Orthopaedic Treatments. 

26. 5. 2015 4. seja študentskega sveta: 
- podano pozitivno mnenje k pedagoški usposobljenost predavatelja. 

29. 5. 2015 Strokovna ekskurzija za študente v Klinički bolnički center Zagreb, ki 
sta ga organizirali Andreja Černoga in dr. Ljiljana Leskovic. 

4. 6. 2015 90. seja senata: 
- sprejem vprašalnikov za ocenjevanje kompetenc II. stopnje za 

diplomante, delodajalce in visokošolske učitelje, 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

9. 6. 2015 Klub diplomantov Fakultete za zdravstvene vede je bil vpisan v 
poslovni register Slovenije za poslovne subjekte. 

15. 6. 2015 91. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

18. 6. 2015 Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v 
visokem šolstvu je izdal soglasje (št. odločbe 6033-304/2009/29) k 
študijskemu programu tretje stopnje Edukacija in menedžment v 
zdravstvu, ki je prvi program 3. stopnje v Sloveniji, ki je 
namenjen predvsem razvoju kariere zdravstvenih delavcev. 

18. 6. 2015 37. seja upravnega odbora: 
- soglasje h kandidaturi doc. dr. Nevenke Kregar Velikonja za 

dekanico Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto od 1. oktobra 
2015 do 30. septembra 2017, 

- imenovanje prof. dr. Marjana Blažiča za direktorja fakultete za 
dobo štirih let, 

- imenovanje doc. dr. Bojano Filej za odgovorno urednico revije 
JHS do 3. 6. 2017, 

- pooblastitev direktorju fakultete, da upoštevaje ekonomičnost 
študija ene generacije študentov, šolnino za prvi letnik 
magistrskega študija za študijsko leto 2015/2016 oblikuje na način, 
da bodo študenti ob napredovanju v višji letnik študija, v celoti ali 
pretežni meri oproščeni šolnine. 

30. 6. 2015 92. seja senata: 
- imenovanje doc. dr. Nevenke Kregar Velikonja na mesto dekanice 

fakultete za obdobje od 1. 10. 2015 – 30. 9. 2017, 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- sprejem Pravilnika o izvajanju kliničnega usposabljanja študentov 

z dopolnitvami, 



- oblikovanje delovne skupine za pregled prilog in njihovo 
uskladitev z novim Pravilnikom o izvajanju kliničnega 
usposabljanja študentov, 

- sprejem Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o vsebini in obliki 
diplome, 

- sprejem meril za presojo zdravstvene sposobnosti kandidatov za 
študij na fakulteti in obrazec napotnice na zdravstveni pregled pred 
vpisom v visokošolski študijski program Zdravstvena nega ter 
obrazec zdravniškega spričevala. 

16. 7. 2015 93. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- sprejem dopolnjenih Navodil za pisanje pisnih izdelkov. 

7. 9. 2015 Strokovno izpopolnjevanje za klinične mentorje Term Krka, Term 
Dolenjske Toplice, z naslovom »Priprava medicinske sestre na 
mentorstvo študentom zdravstvene nege na kliničnem usposabljanju«. 
Strokovno usposabljanje je potrebno za pridobitev statusa učne baze. 

22. 9. 2015 Promocija doktorskega študijskega programa »Edukacija in 
menedžment v zdravstvu«, namenjena novinarjem, vsem, ki so 
sodelovali pri oblikovanju študijskega programa 3. stopnje in vsem 
zaposlenim. 

25. 9. 2015 Fakulteta za zdravstvene vede sodeluje z Inštitutom Jožef Stefan in 
ostalimi šolami visokošolskega središča v vseevropskem projektu Noč 
raziskovalcev. 
V prostorih Visokošolskega središča Novo mesto so potekale številne 
delavnice in predavanja za obiskovalce. 

25. 9. 2015 38. seja upravnega odbora: 
- sprejem Poslanstva in vizije Fakultete za zdravstvene vede Novo 

mesto ter Strategije 2016-2020. 
25. 9. 2015 94. seja senata: 

- določitev nosilcev učnih enot visokošolskega študijskega 
programa 1. stopnje Zdravstvena nega za študijsko leto 2015/2016 
na redni in izredni obliki študija, 

- določitev nosilcev učnih enot magistrskega študijskega programa 
2. stopnje Vzgoja in menedžment v zdravstvu za študijsko leto 
2015/2016, 

- sprejem izvedbenega predmetnika za študijsko leto 2015/2016 
zaradi uvajanja prenovljenega in hkrati izvajanja dosedanjega 
študijskega programa 1. stopnje Zdravstvene nege, 

- sprejem posodobitve učnega načrta za učno enoto Osnove 
raziskovanja, 

- sprejem Pravilnika o odvzemu strokovnega in znanstvenega 
naslova, 

- sprejem Pravilnika o spremembi Pravilnika o merilih in postopku 
izvolitve v naziv visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na Fakulteti za zdravstvene vede Novo 
mesto, 



- ustanovitev Kariernega centra in imenovanje vodje kariernega 
centra, 

- seznanitev s Poslanstvom in vizijo Fakultete za zdravstvene vede, 
ki jo je sprejel UO na svoji seji 25. 9. 2015, 

- sprejem sklepa, da se zaprosi Nakvis za podaljšanje akreditacije 
strokovnega študijskega programa 1. stopnje Zdravstvene nega, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- priznavanje izvolitev v nazive, pridobljene na drugih visokošolskih 

zavodih, visokošolskim učiteljem in sodelavcem. 
1. 10. 2015 Doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja nastopi mandat za dekanico za 

obdobje 1. 10. 2015 – 30. 9. 2017. 
1. 10. 2015 Začetek študijskega leta. 

- Število vpisanih študentov na 1. stopnji študijskega programa 
Zdravstvena nega: 325 
o od tega rednih študentov: 228 
o od tega izrednih študentov: 97 

- Število vpisanih študentov na II. stopnji študijskega programa 
Vzgoja in menedžment v zdravstvu: 43 

9. 10. 2015 96. seja senata: 
- obravnava pritožbe študentov na sklepe Komisije za študijske 

zadeve glede napredovanja v višji letnik, kljub neizpolnjenim 
pogojem. 

13. 10. 2015 Gostujoče predavanje prof. dr. Žive Novak Antolič z naslovom 
Klinična prehrana v nosečnosti. 

13. 10. 2015 Fakulteta za zdravstveno nego sodeluje s predstavitvijo svojih 
programov na 11. Sejmu stipendija i visokog obrazovanja v Zagrebu. 

15. 10. 2015 Fakulteta za zdravstveno nego sodeluje s predstavitvijo svojih 
programov na 11. Sejmu stipendija i visokog obrazovanja v Rijeki. 

19. in 23. 10. 2015 Obisk visokošolskega učitelja Krzysztof Dziedzic, Phd iz Faculty of 
Physical Education State, University of Applied Sciences in Konin, 
Poznan University of Medical Sciences Department of 
Gastroenterology and Metabolic Diseases s katero imamo podpisan 
mednarodni sporazum v okviru Erasmus+Staff Mobility for Teaching. 
V okviru obiska je izvedel tudi dve gostujoči predavanji: Buckwheat 
Grains as a Potential Source of Bioactive Substances in Role of Bile 
Salts in Regulation of Human Metabolism. 

26. 10. 2015 Predstavitev oblike vadbe, tradicionalne Kitajske - Qigong s profesorji 
iz Kitajskega združenja. 

27. 10. 2015 Otvoritev razstave in organizacija okrogle mize: Ambasadorji 
»Najboljša novica«. 
V soorganizaciji: FZV NM, VŠUP NM, Slovensko združenje bolnikov 
z limfomom in levkemijo. 

29. 10. 2015 97. seja senata: 
- sprejem posodobitve vsebine učnega načrta in seznama temeljne 

literature visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. 
stopnje Zdravstvena nega za učno enoto 1 letnika Anatomija, 
fiziologija, patologija. 



- sprejem Pravilnika o merilih in postopkih za izvolitve v nazive 
visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih 
sodelavcev, 

- sprejem Pravilnik o tutorstvu, 
- imenovanje novih članov komisij senata, 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

6. 11. 2015 RS Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je izdalo odločbo o 
vpisu v razvid visokošolskega študijskega programa tretje stopnje 
»Edukacija in menedžment v zdravstvu«. 

11. 11. 2015 Gostujoče predavanje mag. Sanje Stanisavljević z naslovom Holistički 
pristop zdravlju. 

12. 11. 2015 5. znanstvena konferenca z naslovom »Celostna obravnava pacienta: 
Starostnik v zdravstvenem in socialnem varstvu«. Predstavljeni je bilo 
75 prispevkov, od tega 17 tujih. Na simpoziju je bilo 104 aktivnih in 
neaktivnih udeležencev. Simpozija se je udeležilo 42 tujcev. Države 
udeleženke so bile: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Slovaška, Češka in 
Poljska. Udeležence je pozdravila predsednica Zbornice – Zveze 
gospa Darinka Klemenc. Zbornica – Zveza je bila tudi častni 
pokrovitelj 5. znanstvene konference. V uvodnem delu konference je 
bila izvedena promocija doktorskega študija Edukacija in menedžment 
v zdravstvu. Program, ki je prvi doktorski študij pri nas namenjen 
razvoju kariere diplomirane medicinske sestre, je predstavila dr. 
Bojana Filej. Posebno dodano vrednost konferenci je dalo tudi 
sodelovanje z Slovenskim združenjem bolnikov z limfomom in 
levkemijo, s katerim smo se povezali v sklopu njihove kompanije 
'Najboljša novica'. V času odmora so naši študentje izvajali tudi 
meritve krvnega sladkorja, kar je bilo namenjeno obeležitvi 
Svetovnega dneva diabetesa, (14. november 2015). 

18. 11. 2015 Zbor študentov: 
- sprejem poročila o delu študentskega sveta v študijskem letu 

2014/2015, 
- izvolitev članov študentskega sveta za študijsko leto 2015/2016, 
- izvolitev predsednika, 
- izvolitev predstavnikov študentov v organe šole: akademski zbor, 

senat in v komisijo za spremljanje in zagotavljanje in organizacijo 
sistema kakovosti, 

- sprejem Programa dela FZV NM v študijskem letu 2015/2016. 
24. 11. 2015 Strokovno izobraževanje mentorjev z naslovom »Klinični mentor – 

pomemben člen v izobraževanju diplomantov zdravstvene nege«. 
Izobraževanja se je udeležilo 159 strokovnih mentoric in mentorjev iz 
30 zdravstvenih ustanov. V programu izobraževanja je bilo vključeno 
tudi predavanje dr. Vislave Globevnik Velikonja z naslovom 
»Soočanje s kriznimi situacijami in stresom v kliničnem okolju«. 
Izbrani so bili tudi naj klinični mentorji v zdravstvenih domovih, v 
domovih starejših občanov in splošnih bolnišnicah. Udeleženci 
izobraževanja so prejeli tudi pripadajoče gradivo. 

25. 11. 2015 1. seja študentskega sveta: 



- potrditev programa dela študentskega sveta za študijsko leto 
2015/2016. 

27. 11. 2015 39. seja upravnega odbora: 
- sprejem Strategije razvoja za obdobje 2016-2020 Fakultete za 

zdravstvene vede Novo mesto, 
- sprejem Sistema in poslovnika kakovosti Fakultete za zdravstvene 

vede Novo mesto. 
27. 11. 2015 98. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
1. 12. 2015 Okrogla miza z naslovom Mednarodna mobilnost. Moderatorka 

okrogle mize je bila Katja Krope. 
1. 12. 2015 Obeležitev mednarodnega dneva boja proti AIDS-u 
3. 12. 2015 Na Šolskem centru Novo mesto je bila organizirana Študijska tržnica, 

z namenom predstavitve študijskih programov njihovim dijakom. Na 
kateri je sodelovala tudi Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto z 
predstavitvijo študijskega programa 1. stopnje »Zdravstvena nega«. 

9. 12. 2015 Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto in Karierni center Fakultete 
za zdravstvene vede Novo mesto sta bila organizatorja okrogle mize z 
naslovom »Kako smo stopali 'po kreativni poti do praktičnega 
znanja'«. Na okrogli mizi so bili predstavljeni štirje projekti, ki so bili 
sofinancirani iz Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije. V 
projekte je bilo vključenih 32 študentov, 7 pedagoških mentorjev in 7 
delovnih mentorjev. Poleg tega je sodelovalo 9 študentov FZV NM 
tudi v projektih, ki so jih v okviru razpisa izvajale druge fakultete. 

21. 12. 2015 99. seja senata: 
- sprejem sklepa, da se študentom Fakultete za zdravstvene vede 

Novo mesto, vpisanim v visokošolski strokovni študijski program 
prve stopnje »Zdravstvena nega«, akreditiranim z odločbo 
NAKVIS, št. 6033-63/2011/11 z dne 20. 2. 2014 (prenovljen 
študijski program), priznajo vse uspešno opravljene študijske 
obveznosti po visokošolskem študijskem programu prve stopnje 
»Zdravstvena nega« FZV NM, akreditiranem s sklepom Sveta RS 
za visoko šolstvo, št. 2/59-2007 z dne 5. 10. 2007 (stari študijski 
program), 

- sprejem Poslovnika kakovosti, 
- seznanitev s Strategijo razvoja 2016-2020, 
- sprejem sprememb Pravilnika o merilih in postopkih za izvolitve v 

nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na Fakulteti za zdravstvene vede Novo 
mesto. 

20. 1. 2016 100. seja senata: 
- sprejem manjše spremembe visokošolskega strokovnega 

študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, in sicer 
posodobitev učnega načrta in seznama temeljne literature za učno 
enoto Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo, 

- sprejem predlagane posodobitve seznama nosilcev in izvajalcev 
učnih enot visokošolskega strokovnega študijskega program 1. 



stopnje Zdravstvene nege za študijsko leto 2015/2016 za redni in 
izredni študij, 

- imenovanje doc. dr. Nevenke Kregar Velikonja za predstojnico 
Inštituta za znanstveno raziskovalno dejavnost FZV NM od 21. 10. 
2015 do 21. 10. 2017, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
21.  in 22. 1. 2016 8. Dnevi Marije Tomšič z naslovom »Kakovost zdravstvenih storitev« 

so potekali v Dolenjskih Toplicah. Fakulteta za zdravstvene vede 
Novo mesto je bila soorganizator srečanja, skupaj s Splošno 
bolnišnico Novo mesto in Društvom medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Fakulteta za zdravstvene vede je 
pripravila zbornik prispevkov, s prispevki so sodelovale tudi Andreja 
Draginc, mag. , dr. Ljiljana Leskovic in Vesna Zupančič, mag. skupaj 
s študenti. 

2. 2. 2016 Okrogla miza z naslovom Celostna obravnava pacienta – kako jo 
doživljajo onkološki bolniki, katere moderatorki sta bili doc. dr. 
Nevenka Kregar Velikonja in dr. Ljiljana Leskovic. 

1.  do 4. 2. 2016 Na fakulteti so potekali dnevi odprtih vrat. Organizirane so bile 
delavnice za srednješolce in osnovnošolce, okrogla miza ob 
svetovnem dnevu boja proti raku: »Celostna obravnava pacienta – 
kako jo doživljamo onkološki bolniki« in ogled fakultete. Gostje 
okrogle mize so bili Darja Brudar, patronažna medicinska sestra ZD 
Novo mesto, Kristina Modic, predsednica Slovenskega združenja za 
bolnike z levkemijo in limfomom, Ivka Glas, predsednica Združenja 
za boj proti raku debelega črevesa in danke EuropaColon Slovenija, 
Vera Dvoršak, predstavnica Društva onkoloških bolnikov Slovenije, 
prostovoljka in koordinatorka skupine za samopomoč Novo mesto, 
Stanka Vukšinič, bivša onkološka bolnica, Vesna Zupančič, 
predavateljica zdravstvene nege. 

10. 2. 2016 Predstavitev fakultete in študijskih programov na novinarski 
konferenci na Rotovžu (MO Novo mesto). 

18. 2. 2016 101. seja senata: 
- sprejem sklepa, da se diplomske naloge, ki se bodo pripravljale v 

okviru mednarodne mobilnosti, pišejo v angleškem jeziku z izjemo 
razširjenega povzetka v obsegu 30.000 znakov s presledki, ki mora 
biti napisan v slovenskem jeziku, 

- sprejem Poročila o realizaciji razvojno-raziskovalnega programa 
za leto 2015, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
19. 2. 2016 40. seja upravnega odbora: 

- imenovanje mag. Ane Blažič, viš. pred za predsednico upravnega 
odbora za poslovno leto 2016. 

29. 2. 2016 Gostujoče predavanje Melite Kramar z naslovom Vloga terapevtske 
pomoči. 

17. 3. 2016 5. podelitev diplom. Na prvi stopnji je bilo podeljenih 70 diplom. 
Diplome na drugi stopnji so bile podeljene 6 magistricam. Slavnostna 
govornica je bila doc. dr. Bojana Filej. Navzoče je pozdravila tudi 



gospa Darinka Klemenc, predsednica Društva medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Podelitev diplom je bila 
obogatena tudi s podelitvijo naj diplomskih nalog in naj magistrskega 
dela. Razpis za najboljše diplomske naloge in magistrska dela je 
izvedel Inštitut za razvojno raziskovalno delo FZV NM. Avtorji 
nagrajenih del so prejeli priznanje »Situla znanja« in naročnino na 
revijo JHS za odboje treh let. Priznanja so prejeli tudi mentorji 
izbranih del. 
Nagrajenci: Nuša Ilc, diplomska naloga z naslovom Ravnanje z 
odpadki v zdravstvu, mentorica doc. dr. Vladke Lešer, 
Ana Nared, diplomska naloga z naslovom Vloga medicinske sestre pri 
srčno-žilnih operacijah, mentorica predavateljica Mojca Saje, mag., 
Polona Vizlar, za diplomsko nalogo z naslovom Stališča medicinskega 
osebja o shranjevanju matičnih celic iz popkovnične krvi, mentorica 
doc. dr. Nevenke Kregar Velikonja. 
Irena Stopar, za magistrsko delo z naslovom Človeški kapital v 
zdravstvenih ustanovah, mentorica izr. prof. dr. Jasmina Starc. 

23. 3. 2016 Gostujoče predavanje Jurice Veroneka iz Veleučilište Sjever Varaždin 
z naslovom Tjelesna aktivnost radi očuvanja zdravlja i zadovoljstva 
životom starijih osoba in Specifičnosti sestrinske skrbi za bolesnike 
nakon ozljede kralježnične moždine. 

7. 4. 2016 Ob svetovnem dnevu zdravja 7. april 2016 bo potekalo strokovno 
srečanje »Sladkorno bolezen obvladajmo skupaj« v veliki dvorani 
Visokošolskega središča Novo mesto. Na različnih lokacijah v Novem 
mestu so bile predstavitvene stojnice. Dogodek je potekal v 
soorganizaciji Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, 
Nacionalnega inštituta za Javno zdravje OE Novo mesto, Splošne 
bolnišnice Novo mesto, Zdravstvenega doma Novo mesto in Visoke 
šole za upravljanje podeželja GRM Novo mesto. 
Študentje so pripravili tudi kulturni program. Aktivnosti na stojnici v 
Qulandiji  se je udeležilo 408 mimoidočih. 

7. in 8. 4. 2016 Tekmovanje iz znanja v reanimaciji Best CPR Team, je potekalo v 
simulacijskem centru v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana. FZV 
NM je bila soorganizator srečanja. Dekanica doc. dr. Nevenka Kregar 
Velikonja je pozdravila udeležence na otvoritvi dogodka. Tekmovanje 
je potekalo v dveh kategorijah. Naša fakulteta je sodelovala v 
tekmovanju, ki je bilo namenjeno študentom in sicer z dvema 
ekipama. V vsaki ekipi je bilo po pet študentov. Prva ekipa je med 
vsemi sodelujočimi pokazala največ znanja in osvojila prvo mesto v 
konkurenci ekip študentov. 

14. 4. 2016 3. seja študentskega sveta: 
- seznanitev prisotnih študentov s ponovno akreditacijo 

dodiplomskega študijskega programa 1. stopnje »Zdravstvena 
nega«, 

- določeni so bili študentje, ki bodo sodelovali pri evalvaciji 
NAKVIS-a. 



11. in 18. 4. 2016 Izobraževanje za študente z naslovom: »Živeti v multikulturni družbi«. 
Izobraževanje je pripravil Razvojno izobraževalni center Novo mesto 
v sodelovanju s Fakulteto za zdravstvo Novo mesto. Udeležili so se ga 
naši študentje. 

20. 4. 2016 Zunanja evalvacija zaradi podaljšanja akreditacija visokošolskega 
študijskega programa prve stopnje »Zdravstvena nega«. Skupino 
strokovnjakov je sestavljalo pet članov: prof. dr. Marinka Drobnič 
Košorok, mag. Marta Kavšek, prof. dr. Duška Čurič in Igor Jesih. 

20. 5. 2016 Strokovno srečanje ob dnevu medicinskih sester in po srečanju 
druženje vseh študentov Visokošolskega središča Novo mesto. Na 
strokovnem srečanju so s svojimi prispevki sodelovali: Zlata Rebolj 
kot zastopnica pacientovih pravic, ter študenti s kulturnim programom 
in strokovnimi prispevki. Visokošolski sodelavec predavatelj Aljaž 
Kren je organiziral demonstracijo reševanja utapljajoče osebe iz vode 
s pomočjo reševalcev/potapljačev, s prikazom hitrega travmatološkega 
pregleda, nudenje temeljnih in dodatnih postopkov oživljanja ter 
oskrbo z imobilizacijskimi sredstvi. 
V akciji reševanja utopljenca iz vozila so sodelovali: Klub za 
podvodne aktivnosti Novo mesto, ekipa Gasilsko-reševalnega centra 
Novo mesto, Zdravstveni dom Novo mesto in študenti FZV NM. 
Sponzor demonstracijskega vozila je Sam, Avtoodpad in trgovina, 
Slavko Meglič, s. p., Straža. 
Treti del programa ob Dnevu fakultete je bil namenjen druženju 
študentov in zaposlenih ob pijači, hrani in glasbi. 

24. 5. 2016 Okrogla miza z naslovom Kako uspešno premostiti jezikovne bariere, 
katere moderatorka je bila Katja Krope. 

25. 5. 2016 103. seja senata: 
- sprejem spremembe Pravilnika o merilih in postopkih za izvolitve 

v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev na Fakulteti za zdravstvene vede Novo 
mesto. 

27. 5. 2016 Strokovna ekskurzija za študente v Klinički bolnički center Zagreb, ki 
jo je organizirala Andreja Draginc. 

2. 6. 2016 4. seja študentskega sveta: 
- potrditev predloga Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja 

na Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto. 
3. 6. 2016 Študentje FZV NM z mentorji, ki je potekala letos v Slovenj Gradcu 

so se udeležili 8. študentske konference zdravstvenih ved, z naslovom 
»Profesionalne vrednote skozi prizmo študentov zdravstvenih ved«. 

11. 7. 2016 104. seja senata: 
- sprejem Raziskovalno-razvojnega programa Inštituta za 

znanstveno-raziskovalno dejavnost FZV NM za leto 2016, 
- sprejem spremembe Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti na 

Fakulteti za zdravstvene vede Novo mesto, 
- sprejem Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o postopku priprave in 

zagovora diplomske naloge na Fakulteti za zdravstvene vede Novo 
mesto, 



- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
13. 7. 2016 41. seja upravnega odbora: 

- sprejem dopolnitve Statuta Fakultete za zdravstvene vede Novo 
mesto. 

28. 9. 2016 Obisk dekanov pri županu pred začetkom študijskega leta. 
29. 8. 2019 105. seja senata: 

− habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
27. 9. 2016 106. seja senata: 

- določitev nosilcev učnih enot visokošolskega strokovnega 
študijskega programa 1. stopnje »Zdravstvena nega« za študijsko 
leto 2016/2017 na redni in izredni obliki študija, 

- določitev nosilce učnih enot magistrskega študijskega programa 
»Vzgoja in menedžment v zdravstvu« za študijsko leto 2016/2017, 

- določitev nosilcev učnih enot doktorskega študijskega programa 
»Edukacija in menedžment v zdravstvu« za študijsko leto 
2016/2017, 

- določitev zamenjave izvedbe učnih enot med semestri na 
visokošolskem študijskem programu 1. stopnje »Zdravstvena 
nega« za študijsko leto 2016/2017, 

- sprejem sklepa, da se zaradi uvajanja prenovljenega in hkratnega 
izvajanja dosedanjega visokošolskega strokovnega študijskega 
programa 1. stopnje Zdravstvena nega, študijskem letu 2016/2017 
učna enota Metode komuniciranja za študente 2. letnika in učna 
enota Metode komuniciranja v zdravstvu za študente 3. letnika v 
obsegu 30 ur predavanj na rednem študiju izvede hkrati. Dodatno 
se izvede 15 ur predavanj pri učni enoti Metode komuniciranja v 
zdravstvu za študente 3. letnika, 

- sprejem sklepa, da se laboratorijske vaje pri učni enoti 
visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. stopnje 
Zdravstvena nega Anatomija, fiziologija in patologija na izredni 
obliki študija se izvedejo v polnem obsegu, 

- sprejem sklepa, da se zaradi uvajanja prenovljenega in hkratnega 
izvajanja dosedanjega visokošolskega strokovnega študijskega 
programa 1. stopnje Zdravstvena nega sprejme izvedbeni 
predmetnik za študijsko leto 2016/2017, 

- obravnava pritožb študentov na sklepe Komisije za študijske 
zadeve glede napredovanja v višji letnik, kljub neizpolnjenim 
pogojem, 

- sprejem sklepa, da se zaprosi Nacionalno agencijo za kakovost v 
visokem šolstvu za podaljšanje akreditacije magistrskega 
študijskega programa (2. stopnja) Vzgoja in menedžment v 
zdravstvu, 

- priznavanje izvolitve v nazive, pridobljene na drugih visokošolskih 
zavodih petim visokošolskim učiteljem in sodelavcem, ki 
sodelujejo pri izvedbi študijskih programov fakultete, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 



30. 9. 2016 Fakulteta sodeluje na vseevropskem projektu Noč raziskovalcev 
skupaj z drugimi fakultetami Visokošolskega središča. V okviru 
aktivnosti so naši študentje demonstrirali učinkovito razkuževanje rok, 
prikazali so simulacijo doživljanje senzornih sprememb značilnih za 
staranje ter merjenje krvnega tlaka. 

1. 10. 2016 Vpis prve generacije študentov študijskega programa 3. stopnje 
»Edukacija in menedžment v zdravstvu«. 

1. 10. 2016 Začetek študijskega leta. 
- Število vpisanih študentov na 1. stopnji študijskega programa 

Zdravstvena nega: 349 
o od tega rednih študentov: 233 
o od tega izrednih študentov: 116 

- Število vpisanih študentov na II. stopnji študijskega programa 
Vzgoja in menedžment v zdravstvu: 52 

- Število vpisanih študentov na III. stopnji študijskega programa 
Edukacija in menedžment v zdravstvu: 16 

5. 10. 2016 Gostujoče predavanje Mojce Šenica z naslovom Stres in tehnike 
sproščanja iz Zdravstvenega doma Novo mesto. 

19. 10. 2016 42. seja upravnega odbora: 
- ustanovitev Univerze v Novem mestu skupaj s FPUV, FTS in 

FUPI, na NAKVIS se vloži vloga za akreditacijo univerze. 
10. 11. 2016 6. znanstvena konferenca z naslovom »Celostna obravnava 

pacienta«. Predstavljeni je bilo 71 prispevkov, od tega 16 tujih. Na 
simpoziju je bilo 89 aktivnih in neaktivnih udeležencev. Simpozija se 
je udeležilo 21 tujcev. Države udeleženke so bile: Slovenija, Hrvaška, 
Srbija, Italija in Češka. Udeležence je pozdravila predsednica 
Zbornice – Zveze gospa Anita Prelec in Simona Volf, v. d. pomočnica 
direktorice za zdravstveno nego. Zbornica – Zveza je bila tudi častni 
pokrovitelj 6. znanstvene konference. V času odmora so naši študentje 
izvajali tudi meritve krvnega sladkorja, kot obeležitev Svetovnega 
dneva diabetesa, ki je 14. 11.. 

10. 11. 2016 V okviru simpozija je bilo izvedeno tudi gostujoče predavanje z 
naslovom Motivacija za učenje - delavnica za študente zdravstvene 
nege dr. Milice Vasiljević Blagojević. 

22. 11. 2016 Strokovno izobraževanje mentorjev z naslovom »Obravnava incidenta 
– neljubega dogodka med kliničnim usposabljanjem študentov«, 
izobraževanja se je udeležilo 141 mentoric in mentorjev iz 27 
zdravstvenih ustanov. V programu izobraževanja je bilo vključeno tudi 
predavanje dr. Andreja Robide z naslovom »Obravnava incidenta – 
škodljivega dogodka med kliničnim usposabljanjem študentov«. 
Izbrani so bili tudi »naj klinični mentorji« v zdravstvenih domovih, v 
domovih starejših občanov in v splošnih bolnišnicah. Udeleženci 
izobraževanja so prejeli tudi pripadajoče gradivo. 

22. 11. 2016 107. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

23. 11. 2016 Okrogla miza z naslovom Mednarodna mobilnost, katera moderatorka 
je bila Katja Krope. 



29. 11. 2016 Zbor študentov: 
- sprejem poročila o delu študentskega sveta v študijskem letu 

2015/2016, 
- izvolitev članov študentskega sveta za študijsko leto 2016/2017, 
- izvolitev predsednika, 
- izvolitev predstavnikov študentov v organe šole: akademski zbor, 

senat, v komisijo za spremljanje in zagotavljanje ter organizacijo 
sistema kakovosti, 

- sprejem Programa dela FZV NM v študijskem letu 2015/2016. 
8. 12. 2016 Okrogla miza z naslovom Življenje s stomo, ki sta jo organizirali 

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto in Lekarna Mačkovec. 
Moderatorki okrogle mize sta doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja, 
dekanica Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto in Sabina Repše 
Šturm, mag. farm., koncesionarka Lekarne Mačkovec. 

12. 12. 2016 11. seja akademskega zbora: 
- izvolitev nadomestnih članov Senata Fakultete za zdravstvene 

vede Novo mesto. 
13. 12. 2016 109. seja senata: 

- dopolnitev seznama izvajalcev učnih enot visokošolskega 
študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega za študijsko leto 
2016/2017 za redno obliko študija, 

- dopolnitev seznama izvajalcev učnih enot visokošolskega 
študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega za študijsko leto 
2016/2017 za izredno obliko študija, 

- dopolnitev seznama izvajalcev učnih enot visokošolskega 
študijskega programa 3. stopnje Edukacija in menedžment v 
zdravstvu za študijsko leto 2016/2017 za izredno obliko študija, 

- sprejem manjše spremembe magistrskega študijskega programa 2. 
stopnje Vzgoja in menedžment v zdravstvu, in sicer posodobitev 
seznama in temeljne literature za učno enoto Ekologijo in 
Menedžment v zdravstvu 

- sprejem sklepa, Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto zaprosi 
Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem 
šolstvu za soglasje k spremembi obvezne sestavine študijskega 
programa, 

- sprejem manjše spremembe visokošolskega študijskega programa 
1. stopnje Zdravstvena nega, in sicer določitev dodatnega 
izbirnega modula Obravnava nujnih stanj v izvenbolnišničnem 
okolju: Obravnava internističnih stanj v izvenbolnišničnem okolju 
in Obravnava travmatoloških stanj v izvenbolnišničnem okolju, 

- sprejem sklepa o določitvi obvezni najmanj 70 % prisotnost na 
predavanjih 100 % na seminarjih za študente doktorskega 
študijskega programa 3. stopnje Edukacija in menedžment v 
zdravstvu, 

- imenovanje vodje kariernega centra doc. ddr. Joce Zurc, 



- priznavanje izvolitve v nazive, pridobljene na drugih visokošolskih 
zavodih visokošolskim učiteljem in sodelavcem, ki sodelujejo pri 
izvedbi študijskih programov, 

- nosilce in izvajalce študijskega procesa se obvesti, da 
organiziranih oblik študijskega procesa ni dovoljeno odpovedati, 
kljub majhnemu številu prisotnih študentov. 

20. 12. 2016 1. seja študentskega sveta: 
- izvolitev podpredsednika študentskega sveta, 
- izvolitev tajnika študentskega sveta, 
- program dela študentskega sveta 2017/2018 je bil potrjen. 

19. 1.  – 20. 1. 2017 9. Dnevi Marije Tomšič z naslovom »Kakovost zdravstvenih storitev« 
so potekali v Dolenjskih Toplicah. Fakulteta za zdravstvene vede 
Novo mesto je bila soorganizator srečanja, skupaj s Splošno 
bolnišnico Novo mesto in Društvom medicinskih sester, babic in 
zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Fakulteta za zdravstvene vede je 
pripravila zbornik prispevkov. 

1. 2. – 6. 2. 2017 Dnevi odprtih vrat na Fakulteti za zdravstvene vede za dijake in 
osnovnošolske otroke. Dnevov odprtih vrat se je udeležilo 85 dijakov 
iz srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto in učenci iz 
Osnovne šole Vavta vas. Program dnevov je vseboval predstavitev in 
ogled fakultete in delavnice. Predstavitev in ogled fakultete sta vodili 
dekanica, doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja in prodekanica za 
študijske zadeve, Jožica Čampa. Delavnice pa sta organizirala Gorazd 
Laznik in dr. Ljiljana Leskovic. 

9. 2. 2017 111. seja senata: 
- S preoblikovanjem Visoke šole za zdravstvo (VŠZ NM) v 

Fakulteto za zdravstvene vede Novo mesto postanejo pravilniki 
VŠZ NM pravilniki FZV NM. 

13. 2. 2017 43. seja upravnega odbora: 
- imenovanje  mag. Ane Blažič, viš. pred. za predsednico upravnega 

odbora za poslovno leto 2017. 
15. 3. 2017 Zdravstveni dom Novo mesto je organiziral test hoje za študente 

Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto in Fakultete za upravljanje, 
poslovanje in informatiko Novo mesto in gostujoče predavanje z 
naslovom Pomen gibanja s preizkusom telesne zmogljivosti Vanje 
Jenič. 

16. 3. 2017 6. podelitev diplom: 81 študentov prve stopnje, je pridobilo naziv 
diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik in 7 
študentov druge stopnje, ki so pridobili naziv magistrica vzgoje in 
menedžmenta v zdravstvu oziroma magister vzgoje in menedžmenta v 
zdravstvu. Udeležence podelitve sta nagovorili dekanica Fakultete za 
zdravstvene vede Novo mesto doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja in 
izvršna direktorica Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – 
Zveze strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih 
tehnikov Slovenije Anita Prelec, prisotne je pozdravila tudi Simona 
Volf, pomočnica direktorice za zdravstveno nego Splošne bolnišnice 
Novo mesto. Na podelitvi diplom je Komisija za ocenjevanje 



prijavljenih diplomskih in magistrskih del na razpis za najboljšo 
diplomsko nalogo in magistrsko delo v letu 2016 podelila priznanje 
Anji Drobne za diplomsko nalogo z naslovom Prehrana vegetarijank 
med nosečnostjo in dojenjem, ki jo je napisala pod mentorstvom doc. 
dr. Vladke Lešer, Barbari Virant za diplomsko delo z naslovom Vloga 
diplomirane medicinske sestre pri informiranju staršev glede cepljenja 
predšolskih otrok, ki jo je napisala pod mentorstvo Darje Brudar, 
mag., pred., Martini Kop za diplomsko delo z naslovom Hranjenje 
pacienta po možganski kapi, ki jo je napisala pod mentorstvom 
Andreje Draginc, mag., pred. Priznanje za najboljšo magistrsko delo je 
prejela Bojana Hočevar Posavec, ki je pod mentorstvo doc. dr. Marije 
Bohinc napisala magistrsko delo z naslovom Vodenje zdravstvene 
obravnave pacienta z motnjami požiranja – vpliv na kakovost. 

24. 3. 2017 113. seja senata: 
- sprejem Pravilnika o priznanju Najštudent in Najštudentka, 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

27. 3. 2017 Zunanja evalvacija zaradi podaljšanja akreditacije študijskega 
programa druge stopnje »Vzgoja in menedžment v zdravstvu« in prve 
akreditacije študijskega programa druge stopnje »Integrirana 
zdravstvena in socialna oskrba«. 

4. 4. 2017 Obisk strokovnjakov Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem 
šolstvu v postopku prve akreditacije za ustanovitev Univerze v Novem 
mestu. Fakulteta za zdravstvene vede, bo kot enakopravna in 
polnopravna članica Univerze v Novem mestu nadaljevala svojo 
dejavnost.  

7. 4. 2017 Reanimacijsko tekmovanje, ki je potekalo v simulacijskem centru 
Zdravstvenega doma Ljubljana. FZV NM je bila soorganizator 
srečanje pri tekmovanju študentskih ekip iz znanja vsebin reanimacije. 
Dekanica doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja je ob otvoritvi 
pozdravila udeležence odprla tekmovanje in strokovno srečanje. Naša 
fakulteta je sodelovala v tekmovanju z dvema ekipama. V vsaki ekipi 
je bilo po pet študentov. Ekipa FZV NM je med vsemi sodelujočimi 
pokazala največ znanja in osvojila prvo mesto v konkurenci ekip 
študentov. 

10. 4. 2017 Svetovni dan zdravja: Strokovno srečanje z naslovom »Depresija in 
fibromialgija-nevidni bolezni sodobnega časa«. Srečanje je potekalo v 
soorganizaciji Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Zdravstvenega 
doma Novo mesto, Društva za fibromialgijo in Splošne bolnišnica 
Novo mesto. Na srečanju je bilo 140 udeležencev, od tega 16 aktivnih. 

14. 4. 2017 3. seja študentskega sveta: 
- potrditev Komisije za izbor »Najštudent« in »Najštudentka« za 

študijsko leto 2016/2017. 
21. 4. 2017 Gostujoče predavanje z naslovom Pogled zastopnika pacientovih 

pravic na etične dileme v klinični praksi je izvedel gostujoči 
predavatelj Robert Sotler, viš. pred. 

9. 5. 2017 Mednarodni dan babic in medicinskih sester je potekal v sodelovanju z 
društvom medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Novo 



mesto. Petra Škarja je nastopila s predavanjem »Vsak dan je priložnost 
za rast«. Na srečanju so predstavili svoje prispevke za študentsko 
konferenco tudi študentje FZV NM. 

18. 5. 2017 Svet Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu daje 
soglasje k študijskemu programu druge stopnje »Integrirana 
zdravstvena in socialna oskrba«. 

18. 5. 2017 12. seja akademskega zbora: 
- izvolitev predsednice akademskega zbora, 
- podaja soglasja k imenovanju dekanice doc. dr. Nevenke Kregar 

Velikonja za mandatno obdobje od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019, 
- izvolitev novih članov senata. 

19. 5. 2017 Študentje, mentorji in recenzenti so se udeležili 9. študentske 
konference s področja zdravstvenih ved: »Zdravstveni poklici na poti 
profesionalizacije in razvoja novih poklicnih vlog«. Konferenco je 
organizirala Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin Jesenice na Bledu. 
Na konferenci so se predstavile štiri študentke FZV NM s svojimi 
prispevki: 
Nina Šobar: Razvoj klinične supervizije v zdravstveni negi skozi 
zgodovino 
Katja Simonič: Soočanje delavcev v zdravstveni negi z jezikovnimi in 
kulturnimi ovirami med begunsko krizo 
Jerneja Pavlič: Osveščenost staršev v preprečevanju okužb s hrano 
Viktorija Jalovec: Medicinska sestra v vlogi genomskega informatorja 

22. 5. 2017 114. seja senata: 
- imenovanje Najštudentke in Najštudenta. 

25. 5. 2017 Dan fakultete. Program je potekal v dveh delih. V prvem delu so 
potekala predavanja za študente s področja financ, podjetništva in 
zdravstva. Drugi del pa je bil namenjen druženju študentov vseh štirih 
fakultet. Na dnevu fakultete je dekanica izročila priznanje 
Najštudentki Driti Mustafai in Najštudentu Blažu Lukšiču. 

26. – 30. 5. 2017 Prof. dr. Karmen Erjavec in Katja Krope, pred. sta se v tem tednu 
mudili na Poljskem in obiskali State University of Applied Sciences 
Konin, s katero ima tudi FZVNM podpisan partnerski sporazum. 

9. 6. 2017 45. seja upravnega odbora: 
- podaja soglasja h kandidaturi doc. dr. Nevenke Kregar Velikonja 

za dekanico Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto za obdobje 
od dne 1. oktobra do 30 septembra 2019, 

- imenovanje doc. dr. Bojane Filej za odgovorno urednico Revije za 
zdravstvene vede – JHS. Njen mandat traja do 3. 6. 2019. 

30. 6. 2017 4. seja študentskega sveta: 
- potrditev pravilnika o anketiranju. 

4. 7. 2017 115. seja senata: 
- sprejem manjše spremembe visokošolskega strokovnega 

študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega, sprememba 
naslova izbirnega modula Obravnava nujnih stanj v 
izvenbolnišničnem okolju v Obravnava nujnih stanj v 
zunajbolnišničnem okolju, 



- sprejem manjše spremembe visokošolskega strokovnega 
študijskega programa 2. stopnje Vzgoja in menedžment v 
zdravstvu, in sicer posodobitev vsebine učnega načrta in seznama 
temeljne literature za učno enoto Magistrski seminar v skladu s 
predlaganimi dopolnitvami, 

- sprejem Pravilnika o anketiranju, 
- sprejem Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o merilih in postopku 

za imenovanje v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih 
delavcev in visokošolskih sodelavcev, 

- imenovanje doc. dr. Nevenke Kregar Velikonja, za dekanico 
Fakultete za zdravstvene nege Novo mesto za mandatno obdobje 
od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2019, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
18. 8. 2017 5. seja študentskega sveta: 

- podaja pozitivnega mnenja o pedagoški usposobljenosti. 
4. 9. 2017 116. seja senata: 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
21. 9. 2017 Nacionalna agencija RS za kakovost v visokem šolstvu je podelila 

akreditacijo visokošolskemu zavodu Univerza v Novem mestu za 
pet let. 

24. 9. 2017 13. seja akademskega zbora: 
- izvolitev predsednika akademskega zbora, 
- izvolitev nadomestnih članov senata. 

26. 9. 2017 117. seja senata: 
- določitev nosilcev učnih enot visokošolskega strokovnega 

študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega za študijsko leto 
2017/2018 na redni in izredni obliki študija, 

- določitev nosilcev učnih enot visokošolskega magistrskega 
študijskega programa 2. stopnje Vzgoja in menedžment v 
zdravstvu za študijsko leto 2017/2018, 

- določitev nosilcev učnih enot visokošolskega doktorskega 
študijskega programa 3. stopnje Edukacija in menedžment v 
zdravstvu za študijsko leto 2017/2018, 

- določitev zamenjave izvedbe učnih enot med semestri na 
visokošolskem študijskem programu 1. stopnje Zdravstvena nega 
za študijsko leto 2017/2018, 

- izbirni predmeti v visokošolskem strokovnem študijskem 
programu 1. stopnje Zdravstvena nega se bodo v študijskem letu 
2017/2018 izvajali skupaj za redne in izredne študente v polnem 
obsegu, pri čemer bo termin izvedbe prilagojen izrednim 
študentom, 

- laboratorijske vaje pri učni enoti visokošolskega strokovnega 
študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega Anatomija, 
fiziologija in patologija na izredni obliki študija se izvedejo v 
polnem obsegu, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 



- sprejem posodobitve vsebine učnega načrta in seznama temeljne 
literature visokošolskega strokovnega študijskega programa 1. 
stopnje Zdravstvena nega za učno enoto 1. letnika Anatomija, 
fiziologija, patologija, Biokemija, biofizika, radiologija in Higiena 
z ekologijo, 

- sprejem Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske disertacije, 
- sprejem dopolnitev Pravilnika o merilih in postopku za imenovanje 

v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in 
visokošolskih sodelavcev, 

- sprejem dopolnitev Navodil za pisanje pisnih izdelkov, 
- sprejem dokumenta Strategija uvajanja prožnih oblik učenja. 

1. 10. 2017 Vpis prve generacije študentov na študijski programa 2. stopnje 
»Integrirana zdravstvena in socialna oskrba«. 

1. 10. 2017 Začetek študijskega leta. 
- Število vpisanih študentov na 1. stopnji študijskega programa 

Zdravstvena nega: 368 
o od tega rednih študentov: 237 
o od tega izrednih študentov: 131 

- Število vpisanih študentov na II. stopnji študijskega programa 
Vzgoja in menedžment v zdravstvu: 47 

- Število vpisanih študentov na III. stopnji študijskega programa 
Edukacija in menedžment v zdravstvu: 18 

2. 11. 2017 118. seja senata: 
- sprejem Pravilnika o mednarodni mobilnosti. 
- imenovanje komisij senata, 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- imenovanje Jožice Čampa, pred. za vodjo kariernega centra, 
- sprejem sklepa o nosilcih učnih enot visokošolskega strokovnega 

študijskega programa 1. stopnje Zdravstvena nega za študijsko leto 
2017/2018 na redni in izredni obliki študija. 

13. – 14. 11. 2017 Obiska gostujoče višje predavateljice dr. Camille Laaksonen iz Turku 
University of Applied Sciences na Finskem v okviru 
Erasmus+Cooperation. Izvedela je tri predavanja za študente 
zdravstvene nege: Nursing education and nursing work in Finland, 
Opportunities for Health Promotion in Childhood in Health-Related 
Quality of Life in School Children. 

15. 11. 2017 V okviru mednarodne konference je bilo izvedeno tudi gostujoče 
predavanje mag. Sanje Stanisavljević z naslovom Infekcija Coxsackie 
virusom - aktuelni profesionalni rizik zdravstvenih radnika 

16. 11. 2017 7. znanstvena konferenca z naslovom »Celostna obravnava 
pacienta«. Predstavljenih je bilo 63 prispevkov, od tega 17 tujih. Na 
simpoziju je bilo 88 aktivnih in neaktivnih udeležencev. Konference 
se je udeležilo 20 tujcev. Države udeleženke so bile: Slovenija, 
Hrvaška, Srbija in Češka. Uvodni del konference je bil posvečen 
promociji novega magistrskega študijskega programa »Integrirana 
zdravstvena in socialna oskrba«. 

23. 11. 2017 Zbor študentov: 



- sprejem poročila o delu študentskega sveta v študijskem letu 
2016/2017, 

- izvolitev članov študentskega sveta za študijsko leto 2017/2018, 
- izvolitev predsednika, 
- izvolitev predstavnikov študentov v organe šole: akademski zbor, 

senat in v komisijo za spremljanje in zagotavljanje in organizacijo 
sistema kakovosti, 

- sprejem Programa dela FZV NM v študijskem letu 2017/2018. 
28. 11. 2017 Novinarska konferenca – ustanovitev Univerze v Novem mestu. 
29. 11. 2017 119. seja senata: 

- priznavanje izvolitev v naziv, pridobljen na drugih visokošolskih 
zavodih, dvema visokošolskima učiteljema, ki sodelujeta pri 
izvedbi študijskih programov, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
30. 11. 2017 Strokovno izobraževanje mentorjev z naslovom »Komunikacija med 

zaposlenimi in študenti zdravstvene nege med kliničnim 
usposabljanjem«. Izobraževanja se je udeležilo 117 strokovnih 
mentoric in mentorjev iz 19 zdravstvenih ustanov. V programu 
izobraževanja je bilo vključeno tudi predavanje dr. Jasmine Starc z 
naslovom »Komunikacija in medsebojni odnos med mentorjem in 
študentom na kliničnem usposabljanju«. Izbrani so bili tudi naj 
klinični mentorji v zdravstvenih domovih, v domovih starejših 
občanov in splošnih bolnišnicah. Udeleženci izobraževanja so prejeli 
tudi pripadajoče gradivo. 

21. 12. 2017 120. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

10. 1. 2018 121. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

14. 1. 2018 1. seja študentskega sveta: 
- podaja pozitivnega mnenja o pedagoški usposobljenosti 

predavatelja. 
15. 1. 2018 47. seja upravnega odbora: 

- imenovanje mag. Ane Blažič, viš. pred. za predsednico Upravnega 
odbora, 

- ustanovitev visokošolskega zavoda Univerza v Novem mestu in 
sprejem Akta o ustanovitvi, imenovanje prvega rektorja univerze, 
akademika prof. dr. Marjana Blažiča. 

- imenovanje Jožeta Derganca za predstavnika v Upravnem odboru 
Univerze. 

18. 1. 2018 2. seja študentskega sveta: 
- izvolitev podpredsednika študentskega sveta, 
- izvolitev tajnika študentskega sveta, 
- potrditev Programa dela študentskega sveta 2017/2018. 

18. 1. – 19. 1. 2018 10. Dnevi Marije Tomšič z naslovom »Kakovost zdravstvenih 
storitev« so potekali v Dolenjskih Toplicah. Fakulteta za zdravstvene 
vede Novo mesto je bila soorganizator srečanja, skupaj s Splošno 
bolnišnico Novo mesto in Društvom medicinskih sester, babic in 



zdravstvenih tehnikov Novo mesto. Fakulteta za zdravstvene vede je 
pripravila zbornik prispevkov. 

24. 1. 2018 Podpisan akt o ustanovitvi visokošolskega zavoda Univerza v Novem 
mestu; podpisnice akta so štiri fakultete: FUPI, FZV, FPUV IN FTS. 

31. 1. 2018 122. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- sprejem visokošolski strokovni študijski program I. stopnje 

Fizioterapija, ki ga posredujemo v akreditacijo Nacionalni agenciji 
za kakovost v visokem šolstvu. 

1. 2. 2018 Vpis Univerze v Novem mestu v sodni register. 
5. 2. – 7. 2. 2018 Dnevi odprtih vrat na Fakulteti za zdravstvene vede za dijake in 

osnovnošolske otroke. Dnevov odprtih vrat se je udeležilo 98 dijakov 
iz srednje zdravstvene in kemijske šole Novo mesto. Program je 
vseboval predstavitev in ogled fakultete in delavnice. Predstavitev in 
ogled fakultete sta vodili dekanica, doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja 
in prodekanica za študijske zadeve, Jožica Čampa. Delavnice pa sta 
organizirala Gorazd Laznik in dr. Ljiljana Leskovic. 

20. 2. 2018 123. seja senata: 
- imenovanje doc. dr. Vladke Lešer za predstojnico Inštituta za 

znanstveno raziskovalno dejavnost Fakultete za zdravstvene vede 
Novo mesto od 21. 10. 2017 do 21. 10. 2019. 

- sprejem Raziskovalnega in razvojnega program Inštituta za 
znanstveno-raziskovalno dejavnost Fakultete za zdravstvene vede 
Novo mesto za leto 2018, 

- sprejem Programa dela Kariernega centra za študijsko leto 
2017/2018, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
21. 2. 2018 48. seja upravnega odbora: 

- podan predlog rektorju univerze, da skupaj z dekani fakultet 
izdelajo izhodišča in rokovnik za pripravo samoevalvacijskega 
poročila, letnega poročila in letnega programa dela fakultete. 

5. 3. in 6. 3. 2018 Obisk dr. Silvie Bartollino iz University Molise (ITA). V okviru 
svojega obiska je izvedla tri predavanja za študente naše fakultete: 
• Antibiotics and their mechanism of action 
• Antimicrobial Resistance 
• Use of recombinants proteins obtained from Escherichia Coli for 

diagnosis of disease 
14. 3. 2018 124. seja senata: 

- podan predlog senatu Univerze v Novem mestu, da sprejme 
visokošolski strokovni študijski program I. stopnje Fizioterapija in 
ga posreduje v akreditacijo Nacionalni agenciji Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu. 

15. 3. 2018 7. podelitev diplom - 62 študentom prve stopnje, ki so pridobili naziv 
diplomirana medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik in 
dvema študentkama druge stopnje, ki sta pridobili naziv magistrica 
vzgoje in menedžmenta v zdravstvu. Udeležence podelitve sta 
nagovorili dekanica Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto doc. 



dr. Nevenka Kregar Velikonja in direktorica Splošne bolnišnice Novo 
mesto doc. dr. Milena Kramar Zupan. Na podelitvi diplom je Komisija 
za ocenjevanje prijavljenih diplomskih nalog in magistrskih del, na 
razpis za najboljšo diplomsko nalogo in magistrsko delo v letu 2017, 
podelila priznanje diplomantki Krisztini Levicar za diplomsko nalogo 
z naslovom Primerjava življenjskega sloga med odraslimi prebivalci 
Slovenije in Srbije, ki jo je napisala pod mentorstvom doc. dr. Vladke 
Lešer in diplomantki Anji Medle za diplomsko nalogo z naslovom 
Pravne in etične dileme izvajalcev zdravstvene nege v paliativni 
oskrbi, ki jo je napisala pod mentorstvo dr. Ljiljane Lekovic, viš. pred. 
Priznanje za najboljšo magistrsko delo je prejela Marinka Jankovič, ki 
je pod mentorstvo izr. prof. dr. Jasmine Starc napisala magistrsko delo 
z naslovom Izobraževanje in usposabljanje izvajalcev zdravstvene 
nege in oskrbe. 

26. 3. 2018 Okrogla miza z naslovom Mednarodna mobilnost v organizaciji 
Kariernega centra Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto. Okroglo 
mizo je vodila Katja Krope, pred. 

30. 3. 2018 126. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

6. 4. 2018 V simulacijskem centru Zdravstvenega doma Ljubljana je potekalo 
reanimacijsko tekmovanje. FZV NM je bila soorganizator srečanje pri 
tekmovanju študentskih ekip iz znanja vsebin reanimacije. Naša 
fakulteta je sodelovala z dvema ekipama. V vsaki ekipi je bilo pet 
študentov in mentorja. UNM FZV ekipa je med vsemi sodelujočimi 
pokazala največ znanja in osvojila prvo mesto v konkurenci ekip 
študentov. 

9. 4. 2018 3. seja študentskega sveta: 
- študentski svet je podal pozitivno mnenje o pedagoški 
usposobljenosti. 

10. 4. 2018 Svetovni dan zdravja. Strokovno srečanje z naslovom »Neenakosti v 
zdravju v luči dolgožive družbe«. Srečanje poteka v soorganizaciji 
Univerze v Novem mestu Fakultete za zdravstvene vede (UNM FZV), 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, OE Novo mesto (NIJZ), 
Splošne bolnišnice Novo mesto (SB), Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Dolenjske in Bele krajine ter Pokrajinske zveze društev 
upokojencev Posavje. Na srečanju je bilo 94 udeležencev. 

16. 4. – 19. 4. 2018 Obisk dr. Heli Virtanen, University of Turku (FIN), ki je potekal v 
okviru Erasmus + programa. Izvedeno je bilo pet predavanj: 
- Empowering Patient Education – Perspective of Competence for 

Supporting Patient Empowerment 
- Empowering Patient Education – Perspective of Patient 

Empowerment in Self-Management 
- Responsibilities of School Nurses in Health Promotion 
- Empowering Patient Education – Perspective of Empowering 

Interventions 
- Communication between a Nurse and a Patient 

23. 4. 2018 4. seja študentskega sveta: 



- potrditev Komisije za izbor »Najštudenta« in »Najštudentke« za 
študijsko leto 2016/2017. 

4. 5. 2018 5. seja študentskega sveta: 
- sprejem predloga Pravilnika o dopolnitvi Pravilnika o preverjanju 

in ocenjevanju znanja. 
15. 5. 2018 127. seja senata: 

- imenovanje Najštudenta in Najštudentke, 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

18. 5. 2018 Študentje in mentorji so se udeležili 10. študentske konference s 
področja zdravstvenih ved: »Javno zdravje«. Konferenco je 
organizirala Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani. Naši 
študentje prve, druge in tretje stopnje so se predstavili z osmimi 
prispevki: 
- Aleš Selko: Preprečevanje nasilja nad izvajalci zdravstvenih 

storitev na primarnem nivoju zdravstvenega varstva, 
- Jasmina Adrović: Ozaveščenost žensk o preventivnem programu 

ZORA, 
- Alja Jekoš: Vloga zdravstvenih delavcev pri obravnavi staršev, ki 

so se soočili s smrtjo otroka v perinatalnem obdobju, 
- Dragan Babuder: Teorije in teoretični modeli ter praksa 

zdravstvene nege, 
- Marinka Jankovič: Izobraževanje in usposabljanje izvajalcev 

zdravstvene nege in oskrbe, 
- Monika Sadar: Numerična in kritična zdravstvena pismenost 

dijakov zdravstvene nege v jugovzhodni Sloveniji, 
- Vesna Brumnić: Povezanost tjelesne aktivnosti s čimbenicima 

unutarnjeg i vanjskog okoliša, 
- Snježana Gaćina, Vilma Kolarić: Primjena novog modela 

edukacije o prehrani osoba sa šećernom bolesti. 
23. 5. 2018 Dan univerze. Program je potekal v dveh delih. V prvem delu so 

potekala predavanja za študente s področja financ, podjetništva in 
zdravstva. Potekala je tudi delavnica, Pravilno vstajanje iz postelje in 
dvigovanje bremen ter pravilno dvigovanje, posedanje, prestavljanje in 
obračanje pacienta. Drugi del pa je bil namenjen druženju študentov 
vseh štirih fakultet. Na dnevu univerze je dekanica izročila priznanji 
Najštudentki in Najštudentu Blažu Lukšiču. V izboru s svojimi glasovi 
sodelovali tako študentje in študenti kot tudi visokošolski učitelji. 

24. 5. 2018 6. seja študentskega sveta: 
- podaja pozitivnega mnenja o pedagoški usposobljenosti 
predavatelja. 

11. in 14. 6. 2018 Na Univerzi v Novem mestu je v sklopu nacionalne akcije Teden 
vseživljenjskega učenja 2018 potekal program z aktualnimi vsebinami 
tudi s področja zdravstva. V programu so sodelovalni naši 
visokošolski učitelji. 

15. 6. 2018 Strokovna ekskurzija študentov 3. letnika v Kliničko bolnico Merkur, 
Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 

21. 6. 2018 128. seja senata: 



- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
28. 6. 2018 Prva pedagoška konferenca za magistrski študijski program - 

INTEGRIRANA ZDRAVSTVENA IN SOCIALNA OSKRBA 
(IZSO). Pedagoške konference se je udeležilo 12 visokošolskih 
učiteljev, ki bodo sodelovali pri izvajanju magistrskega študijskega 
programa v prvem letniku. 

2. 7. 2018 7. seja študentskega sveta: 
- podaja pozitivnega mnenja o pedagoški usposobljenosti. 

3. 7. 2018 Zbornica - Zveza je organizirala delavnico o negovalnih diagnozah za 
naše zaposlene. Učnih delavnic se je udeležilo deset visokošolskih 
učiteljev in sodelavcev. 

11. 7. 2018 129. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

30. 8. 2018 130. seja senata: 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 

26. 9. 2018 131. seja senata: 
- določitev nosilcev učnih enot na redni in izredni obliki študija 

visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje 
Zdravstvena nega za študijsko leto 2018/2019, 

- določitev nosilcev učnih enot magistrskega študijskega programa 
II. stopnje Vzgoja in menedžment v zdravstvu za študijsko leto 
2018/2019, 

- določitev nosilcev učnih enot magistrskega študijskega programa 
II. stopnje Integrirana zdravstvena in socialna oskrba za študijsko 
leto 2018/2019, 

- določitev nosilcev učnih enot doktorskega študijskega programa 
III. stopnje Edukacija in menedžment v zdravstvu za študijsko leto 
2018/2019, 

- določitev izbirne vsebine na redni in izredni obliki študija 
visokošolskega strokovnega študijskega programa I. stopnje 
Zdravstvena nega za študijsko leto 2018/2019, 

- sprejem posodobitve vsebin učnih načrtov in seznama temeljne 
literature za učne enote : »Teorija zdravstvene nege«, 
»Zdravstvena nega starostnika z gerontologijo«, »Zdravstvena 
nega otroka in mladostnika s pediatrijo«,  »Farmakologija«, 
»Zdravstvena nega internističnega bolnika z interno medicino«, 
»Integralna nega na domu«, »Antropološka in zdravstvena 
psihologija«, »Zdravstvena nega in mentalno zdravje« in 
»Zdravstvena psihologija« za I. stopnjo visokošolskega 
strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega, 

- podan predlog senatu Univerze v Novem mestu, da sprejme 
predlagano spremembo imena učne enote »Antropološka in 
zdravstvena psihologija« izbirnega modula Edukacija v zdravstvu 
2. letnika magistrskega študijskega programa II. stopnje Vzgoja in 
menedžment v zdravstvu »Zdravstvena psihologija« in s tem 
povezano posodobitev vsebine učnega načrta in seznama temeljne 
literature ter o spremembi obvezne sestavine navedenega 



študijskega programa seznani Nacionalno agencijo Republike 
Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, 

- sprejem posodobitev vsebine učnega načrta in seznama temeljne 
literature za učno enoto »Teorije in razvoj zdravstvene nege« 1. 
letnika magistrskega študijskega programa II. stopnje Vzgoja in 
menedžment v zdravstvu, 

- imenovanje Komisije za oceno primernosti teme in dispozicije 
doktorske disertacije prvemu študentu doktorskega študija EMZ, 

- sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju 
kliničnega usposabljanja študentov, 

- sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o merilih in postopku 
za izvolitev v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev 
in visokošolskih sodelavcev, 

- sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o pripravi in 
zagovoru doktorske disertacije, 

- imenovanje nove predsednice Komisije za priznavanje znanja in 
spretnosti, 

- imenovanje nove članice Komisije za študijske zadeve, 
- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- priznanje nazivov, pridobljenih na drugih visokošolskih zavodih 

visokošolskim učiteljem, ki sodelujejo pri izvedbi študijskih 
programov fakultete. 

1. 10. 2018 Začetek študijskega leta. 
- Število vpisanih študentov na 1. stopnji študijskega programa 

Zdravstvena nega: 381 
o od tega rednih študentov: 237 
o od tega izrednih študentov: 144 

- Število vpisanih študentov na II. stopnji študijskega programa 
Vzgoja in menedžment v zdravstvu: 44 

- Število vpisanih študentov na II. stopnji študijskega programa 
Integrirana zdravstvena in socialna oskrba: 13 

- Število vpisanih študentov na III. stopnji študijskega programa 
Edukacija in menedžment v zdravstvu: 28 

15. 10. – 16. 10. 2018 Gostujoče predavanje dr. Katja Heikkinen, University of Turku (FIN), 
ki je obiskala fakulteto v okviru Erasmus + programa: 
- Advanced roles in health care: Advanced Practioner Nurse, 
- E-health, 
- Advanced roles in health care: Advanced Practioner Nurse, 
- Finish nursing education and courses available to international 

students. 
6. 11. 2018 133. seja senata: 

- sprejem predloga magistrskega študijskega programa Zdravstvena 
nega, 

- določitev razdelitve redne delovne obveznosti kliničnega 
usposabljanja, ki znaša 10 pedagoških ur oziroma 7,5 ure dela v 
kliničnem okolju, 



- sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju 
kliničnega usposabljanja študentov, 

- sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o priznavanju znanja 
in spretnosti, 

- sprejem spremembe Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju 
znanja, 

- sprejem Programa dela Kariernega centra za študijsko leto 
2018/2019, 

- sprejem spremembe Pravilnika o pripravi in zagovoru doktorske 
disertacije, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev, 
- zamenjava člana Komisije za potrjevanje magistrskih del. 

7. 11. 2018 Zbor študentov: 
- sprejem poročila o delu študentskega sveta v študijskem letu 

2017/2018, 
- izvolitev članov študentskega sveta za študijsko leto 2018/2019, 
- izvolitev predsednika študentskega sveta za študijsko leto 

2018/2019, 
- izvolitev predstavnikov študentov v organe fakultete: akademski 

zbor, senat in v komisijo za kakovost, 
- sprejem Programa dela UNM FZV v študijskem letu 2018/2019. 

14. 11. 2018 1. seja študentskega sveta: 
- izvolitev podpredsednika študentskega sveta, 
- izvolitev tajnika študentskega sveta, 
- potrditev programa dela študentskega sveta za študijsko leto 

2018/2019, 
- potrditev tutorjev študentov. 

14. 11. 2018 Gostujoče predavanje Dragane Terzić Marković z naslovom Osnovni 
problemi bolesnog čoveka. 

16. 11. 2018 Gostujoče predavanje dr. Anne Axelin z naslovom Parent Participation 
in Medical Rounds. 

26. 11. 2018 Gostujoče predavanje dr. Vide Čadonič Špelič z naslovom Higiensko 
vzdrževanje neoporečne vode in prehrane. 

1. 12. 2018 Študenti naše fakultete so v sodelovanju z Rotary klubom Novo mesto 
in Lions klubom v Novem mestu, delili v Qulandii Novo mesto letake 
na temo Aids, Krvni pritisk in ITM (indeks telesne teže). Poleg 
letakov so mimoidočim merili krvni tlak, računali ITM, delili 
kondome in rdeče pentlje. Na tak način so obeležili tudi Dan boja proti 
Aidsu. 

10. – 11. 12. 2018 Dr. Marijana Neuberg je izvedla pet gostujočih predavanj z naslovi: 
o Sindrom sagorijevanja u sestrinstvu i preventivne mjere, 
o Empatija u sestrinskoj skrbi, 
o Sigurnost osoba starije dobi u instituciji, 
o Nasilno ponašanje nad osobama starije dobi, 
o Sindrom sagorijevanja u sestrinstvu. 

12. 12. 2018 134. seja senata: 



- sprejem posodobitev vsebine učnega načrta in seznama temeljne 
literature za učno enoto »Zdravstvena nega žensk z ginekologijo in 
porodništvom« 2. letnika visokošolskega strokovnega študijskega 
programa I. stopnje Zdravstvena nega, 

- sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o 
znanstvenoraziskovalni dejavnosti, 

- sprejem spremembe in dopolnitve Pravilnika o postopku priprave 
in zagovora diplomske naloge po študijskem programu prve 
stopnje Zdravstvene nege, 

- sprejem spremembe Pravilnika o postopku priprave in zagovora 
magistrskega dela po študijskem programu druge stopnje, 

- habilitacije visokošolskih učiteljev in sodelavcev. 
20. 12. 2018 2. seja študentskega sveta: 

- podaja pozitivnega mnenja k pedagoški usposobljenosti. 
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