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1. Izhodišča za pripravo Raziskovalnega in razvojnega programa Inštituta za leto 2014 

 

Inštitut za znanstveno-raziskovalno dejavnost Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto  (skrajšano: 

IZRD FZV) je notranja organizacijska enota fakultete, ki skrbi za hitrejši razvoj ter smotrnejšo 

organizacijo in koordinacijo znanstveno-raziskovalne dejavnosti in svetovanja. Inštitut je formaliziran 

tudi kot Raziskovalna skupina Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto, vpisana v evidenco ARRS. 

Organizacija inštituta je nadrejena organizaciji raziskovane skupine. Organiziranost Inštituta 

opredeljuje Pravilnik o znanstveno-raziskovalni dejavnosti FZV NM. 

Znanstveno-raziskovalna dejavnost in svetovanje, kot osnovni dejavnosti inštituta, temeljita na 

naslednjih izhodiščih (iz Pravilnika o znanstveno-raziskovalni dejavnosti FZV NM): 

 sistematično razvijanje in izboljševanje pristopov znanstveno-raziskovalne dejavnosti, 

 razvoj stroke na področju zdravstvene nege, 

 zagotavljanje osebnega razvoja visokošolskih učiteljev in sodelavcev za dosego nenehnega 
izboljševanja individualne znanstveno-raziskovalne dejavnosti, 

 izvajanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti v okviru mednarodnih, nacionalnih in tržnih 
projektov za potrebe gospodarstva in negospodarstva, 

 organiziranje in izvajanje vseh oblik znanstvenih in strokovnih srečanj ter funkcionalnega in 
permanentnega izobraževanja s področja zdravstvene nege, 

 vključevanje študentov v znanstveno-raziskovalno dejavnost, 

 usmerjanje promocije in objave rezultatov znanstveno-raziskovalne dejavnosti. 
 

Zdravje je v današnji družbi ena najpomembnejših vrednot, zato je izobraževanje in raziskovanje na 

področju zdravstvenih ved v porastu. Skrb za zdravje ljudi je ena najpomembnejših strateških 

usmeritev vsake družbe in je kot taka navedena tudi v osnutku Strategije razvoja Slovenije 2014-2020 

(http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/EKP/Drugi_dokumenti/SRS_09_08_201

3.pdf): 

Osnutek strategije razvoja Slovenije za obdobje 2014-2020 navaja blaginjo prebivalstva kot 
najvišji razvojni cilj. Vse spremembe v gospodarstvu in družbi bodo usmerjene k večanju 



blaginje sedanje in prihodnjih generacij, ob upoštevanju prostorskih razvojnih prednosti, 
okoljskih omejitev in skrbi za zdravje ljudi. Cilj razvoja ne bo le gospodarska rast, temveč bo 
napredek v funkciji povečevanja blaginje in ohranjanja naravnega kapitala.  
 
Med drugim je cilj tudi dvigniti znanstveno odličnost in spodbuditi internacionalizacijo 
znanosti ter povečanje konkurenčnosti znanstveno raziskovalnega dela za večjo aplikativnost 
raziskovalnih, razvojnih in inovacijskih dejavnosti v javnem in zasebnem sektorju.  
 
Neizpeljane sistemske spremembe so v poslabšanih pogojih gospodarjenja pospeševale 

težave v financiranju sistemov socialne zaščite. Po letu 2008 so pričeli naraščati izdatki za 

socialno zaščito, in sicer v največji meri kot posledica naraščanja števila upokojencev, 

brezposelnosti in naraščanja izdatkov za zdravstvo. Njihovo rast so postopoma začeli 

zniževati predvsem interventni ukrepi, učinek sistemskih sprememb pa je bil do sedaj 

relativno majhen. 

Z raziskovalnim delom na področju zdravstvenih ved in implementacijo spoznanj v izobraževalne 
procese, lahko Fakulteta in Inštitut tvorno prispevata k zagotavljanju ustrezne kakovosti zdravstvenih 
storitev. 
 
V strategiji razvoja Fakultete za zdravstvene vede Novo mesto (2011-2015) je krepitev raziskovalne 
dejavnosti navedena kot en od štirih temeljnih strateških ciljev z naslednjimi glavnimi cilji: 

 
 

Raziskovalni in razvojni program dela na IZRD FZV temelji na Strategiji razvoja FZV NM. Temeljna 

naloga Inštituta  je tako implementacija raziskovalno-razvojnih usmeritev fakultete in izvajanje 

raziskovalno-razvojnih dejavnosti v skladu z najvišjimi standardi raziskovalne odličnosti na področju 

zdravstvenih ved (t.j. zdravstvene nege in interdisciplinarnega povezovanja z drugimi družboslovnimi 

in naravoslovnimi vedami).  

Z uresničevanjem teh dejavnosti vzpostavlja Inštitut trdne temelje za nadaljnje delovanje in 

uresničevanje Poslanstva in Strategije razvoja Fakultete za Zdravstvene vede Novo mesto. 

 



2. Opredelitev temeljnih raziskovalnih področij 
 

Komisija za ZRD FZV NM je na seji 25. 10. 2013 opredelila naslednja širša raziskovalna področja, v 

okviru katerih smo fokusirali raziskovalno delo na FZV NM: 

- Vzgoja in izobraževanje na področju zdravstva 

- Organizacija in vodenje na področju zdravstva 

- Obravnava zdravstveno-socialne problematike ranljivih družbenih skupin 

- Interdisciplinarni vidiki uvajanja novih metod zdravljenja v klinično prakso 

Interdisciplinarno povezovanje je na področju zdravstvenih ved izjemnega pomena, saj je področje 

zdravstva neločljivo povezano s področjem družboslovnih ved kot tudi z vedami o življenju (life 

sciences). 

 

I. Vzgoja in izobraževanje na področju zdravstva: 

V tem sklopu bodo izvajane raziskovalne naloge v povezavi z organizacijo in učinkovitostjo študijskega 

procesa, z namenom dviga kakovosti študijskega programa in izvajanja klinične prakse, kakor tudi 

permanentnega izobraževanja medicinskih sester in drugega zdravstvenega osebja.  

Poudarek bo tudi na raziskavah povezanih s preventivo in proučevanjem življenjskih slogov z 

namenom oblikovanja preventivnih in izobraževalnih programov na področju zdravstva. 

II. Organizacija in vodenje na področju zdravstva: 

Organizacija in vodenje na področju zdravstva ima neposredne učinke na učinkovitost zdravstvene 

oskrbe in na stroške povezane z zdravstvom, pa tudi posredne učinke na druge segmente družbene 

organiziranosti (npr. področje sociale, izobraževanja…). Raziskave na tem področju imajo namen 

analize stanja in oblikovanja smernic in strategij za izboljšanje teh aktivnosti. 

III. Obravnava zdravstveno-socialne problematike ranljivih družbenih skupin: 

V tem sklopu bodo obravnavane raziskave v povezavi z ranljivimi družbenimi skupinami, zlasti na 

področju gerontologije in oseb z težavami v mentalnem zdravju. Raziskave bodo izvajane z namenom 

analize stanja in izboljševanja oskrbe teh specifičnih družbenih skupin. 

IV. Interdisciplinarni vidiki uvajanja novih metod zdravljenja v klinično prakso: 

V tem sklopu bodo potekale predvsem raziskave povezane z organizacijo in izvajanjem kliničnih 

študij. Klinične študije so osnova za uvajanje novih metod zdravljenja v klinično prakso, pri čemer je 

potrebno upoštevati ne le uspešnost zdravljenja, pač pa tudi tehnološke, ekonomske in druge vidike 

neke nove metode zdravljenja. Raziskave na tem področju bodo izvajane z namenom analize 

uspešnosti nekaterih kliničnih študij in proučevanjem postopkov zdravstvene nege, ki lahko vplivajo 

na izid klinične študije. Na tem področju bodo potekale tudi študije za oblikovanje modelov 

načrtovanja in analize (vrednotenja) kliničnih študij. 

 



 

3. Kadrovska zasedba 

Dejavnost IZRD FZV NM izvaja raziskovalni in pedagoški kader FZV NM, ki v okviru svoje delovne 

obveznosti izvaja tudi osnovno raziskovalno in strokovno delo. Obseg raziskovalnega je določen z 

Osebnimi letnimi delovnimi načrti glede na obseg ostalih delovnih obveznosti posameznega 

zaposlenega. 

 

4. Prostorski in tehnični pogoji 

FZV NM razpolaga s kabineti in osnovno opremljenim mikrobiološkim laboratorijem ter potrebno 

informacijsko tehnologijo (računalniki, programska oprema).  Večina raziskav je kvalitativnih in ne 

zahtevajo posebnih laboratorijskih kapacitet. Raziskave, pri katerih je potrebna raziskovalna oprema 

ali ustrezna laboratorijska infrastruktura potekajo v sodelovanju z zunanjimi partnerji na podlagi 

pogodbe ali sporazuma. 

 

5. Poročilo o delu v letu 2014 

I. Priprava poročil o že izvedenih projektih: 

Izveden projekt Poročilo 
pripravi 

Rok za 
izvedbo 

Realizacija 

Prostovoljsko delo Vesna Zupančič Marec  2014 Poročilo pripravljeno 
COBISS.SI-ID: 514024055 
(vnos za leto 2013) 

Reakcije študentov ob storjeni 
strokovni napaki 

Ana Podhostnik Januar 2014 Poročilo pripravljeno 
COBISS.SI-ID: 513825911 

Pacient – enakopraven partner v 
procesu zdravstvene nege 

Ana Podhostnik Januar 2014 Poročilo pripravljeno 
COBISS.SI-ID: 513824887 

Način vodenja kot odločujoč 
dejavnik odnosa do dela in 
obnašanja delavcev v zdravstvu 

Ana Podhostnik Januar 2014 Poročilo pripravljeno 
COBISS.SI-ID: 513825655 

Referenčne ambulante zagotavljajo 
celostno obravnavo kroničnih 
bolnikov z vidika zdravstvene nege 

Ana Podhostnik Januar 2014 Poročilo pripravljeno 
COBISS.SI-ID: 513825143 

 

II. Objave rezultatov raziskovalnega dela v znanstvenih revijah 

V načrtu je bilo (pripravljenih in/ali oddanih) 11 znanstvenih prispevkov (od tega 5 za objavo v SCI 

revijah) in ena monografija. 

Avtor Naslov Rok za izvedbo Realizacija 2014 

Vesna Zupančič Prispevek v povezavi z 
doktorsko nalogo 

2014 -objava da, objavljen v reviji 
Družboslovne razprave 
[COBISS.SI-ID 33074269] 
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Vesna Zupančič Pregledni članek 2014: priprava prispevka,  
2015: objava v reviji SCI 

da, objavljen v Obzorniku 
zdravstvene nege 
[COBISS.SI-ID 520085785] 

Vladka Lešer Pomen histologije v 
toksikoloških raziskavah 
rakov enakonožcev 

2014: objava v reviji SCI ne,  rok za izvedbo 
prestavljen v 2015 

Vladka Lešer Higiena rok pri 
študentih zdravstvene 
nege 

2014: objava v reviji prispevek pripravljen za 
objavo, oddan 
predvidoma v marcu 
2015 

Ljiljana Leskovic Monografija  rok za izdajo: 2014 še v pripravi, dokončano 
predvidoma do 
septembra 2015 

Ljiljana Leskovic Doživljanje izgorelosti 
zaposlenih v pedagoški 
dejavnosti 

2014: priprava prispevka 
2015: objava v reviji 

prispevek pripravljen z 
naslovom 'Poklicna 
izgorelost v zdravstveni 
negi'; oddan za objavo v 
Zdravniški vestnik 

Ljiljana Leskovic Psihosomatska obolenja 
kot vzrok izgorelosti 

2014: objava v reviji prispevek , ki zajema tudi 
to tematiko objavljen v 
reviji Revija za 
zdravstvene vede 
(COBISS.SI-ID: 13750391) 

Nevenka Kregar V Klinični rezultati 
zdravljenja VUR 

2014: priprava prispevka 
2015: objava v reviji SCI 

konferenčna objava, za 
članek še poteka zbiranje 
rezultatov 

Nevenka Kregar V Celični viri za obnovo 
medvretenčne ploščice 

2014: objava v reviji SCI  da  
[COBISS.SI-ID 27506251] 

Lučka Debevec 
Kodrič 

pregledni znanstveni 
članek 

2014: objava v reviji SCI ne 

Bojana Filej, 
Vesna Zupančič, 
Ana Podhostnik, 
Ljiljana Leskovic, 
Mojca Saje 

Objava rezultatov 
raziskave dejavnikov 
tveganja za visok krvni 
tlak pri študentih  

2014: objava v reviji Prvi del rezultatov 
obdelan in predstavljen 
na konferenci FZV NM. 
Prispevek bo objavljen v 
zborniku. 

 

Nekateri načrtovani prispevki niso bili objavljeni, smo pa v tem letu pripravili tudi druge objave in s 

tem prvič dosegli cilj glede objav znanstvenih člankov - to je ena objava izvirnega znanstvenega 

članka na raziskovalca na leto, po možnosti v reviji s faktorjem vpliva, saj je bilo v letu 2014 

objavljenih 13 izvirnih in 3 pregledni znanstveni članki (na 13 raziskovalcev, ki so bili v raziskovalno 

skupino vključeni v tem koledarskem letu). 

Poleg zgoraj navedenih znanstvenih prispevkov pa so člani raziskovalne skupine v letu 2014 objavili 

(kot avtorji ali soavtorji) še druge izvirne in pregledne znanstvene članke: 

- Akad. Prof. dr. Blažič Marjan [COBISS.SI-ID 513844855] 

- Doc. dr. Lešer Vladka [COBISS.SI-ID 13473891; 13657883 ] 

- Doc. dr. Jasmina Starc [COBISS.SI-ID 514009463; 513972087; 513885559] 

- Dr. Ljiljana Leskovic [COBISS.SI-ID 513750391] 
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- Mag. Barbara Rodica [COBISS.SI-ID 513972087; 153838455; 513885559; 513923959] 

- Doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja [COBISS.SI-ID 513984119; 513984375] 

- Vesna Zupančič, mag. [COBISS.SI-ID 514012535] 

III. Udeležba na konferencah 

Vsak fakultetni učitelj/raziskovalec naj bi se v letu 2014 udeležil 2 znanstvenih ali strokovnih srečanj 

in vsaj na enem sodeloval kot aktivni udeleženec, kar je bilo realizirano in pri večini preseženo, kot je 

razvidno iz zapisov v Cobiss (spodnji pregled zajema pomembnejše udeležbe VŠU, ki so v celoti ali 

večinsko zaposleni na FZV NM): 

Doc. dr. Vladka Lešer:  

- 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014.: aktivna 
udeležba s prispevkom (ZAGORC, Nastja, LEŠER, Vladka. Varna hrana v času nosečnosti = Safe 
food during pregnancy.) 

- 4. simpozij FZV NM , 14. november 2014: aktivna udeležba s prispevkom (Dr. Vladka Lešer, 
dr. Bojana Filej: Stališča študentov zdravstvene nege do higiene rok) 

- Baničevi dnevi - Okužbe spolovil in spolno prenosljive okužbe. 21. in 22. 11. 2014, Maribor: 
neaktivna udeležba 
 

Dr. Ljiljana Leskovic: 

- 6. Dnevi Marije Tomšič, 23. januar 2014: aktivna udeležba s prispevkom (Komunikacija, ki 
zagotavlja zadovoljstvo pacienta in zaposlenih) 

- Konferenca FPUV NM IN VSUP Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, 10. in 11 
april 2014: aktivna udeležba s prispevkom  ( Vloga menedžmenta ZN pri preprečevanju 
izgorelosti) 

- Konferenca  z znanjem do zdravja in razvoja v 21. Stoletju, Univerza v Mariboru, Fakulteta za 

zdravstvene vede, 19.6.2014: aktivna udeležba s prispevkom (Ohranjanje zdravja zaposlenih 

v ZN in oskrbi) 

- 4. simpozij FZV NM , 14. november 2014: aktivna udeležba s prispevkom (Dr. Ljiljana 
Leskovic, mag. Barbara Rodica, dr. Jasmina Starc, dr. Bojana Filej: Raziskovanje življenjskega 
sloga in dejavnikov tveganja za visok krvni tlak) 

 
Mag. Ana Podhostnik: 

- 4. simpozij FZV NM, 14. november 2014: aktivna udeležba s prispevkom (Mag.  Podhostnik 
Ana, Božena Gorzkowicz, PhD, dr. Nevenka Kregar Velikonja: Problematika izseljevanja 
medicinskih sester)   

- 6. študentska konferenca s področja zdravstvenih ved, Murska Sobota, 30. maj 2014.: aktivna 

udeležba s prispevkom (Kristjan Jovanov, mag. Ana Podhostnik: Evtanazija – pustiti živeti ali 

pustiti umreti?). 

Vesna Zupančič, mag. 
- 6. Dnevi Marije Tomšič, 23. januar 2014: aktivna udeležba s prispevkom (ZUPANČIČ, Vesna. 

Indikatorji profesionalnega odnosa izvajalcev zdravstvene nege.; AMBROŽ, Nana, CVETEŽAR, 

Irena Špela, ZUPANČIČ, Vesna. Kongruentni model kot sredstvo za izboljšanje odnosov z 

dementnimi osebami.) 

- 14th International Conference on Integrated Care, Brussels, April 2-4 2014. : aktivna udeležba 

s prispevkom (Local community policy for community care development) 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=520085785


- Konferenca FPUV NM IN VSUP Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, 10. in 11 

april 2014: aktivna udeležba s prispevkom  (Projektni menedžment na področju skrbi za 

duševno zdravje) 

- Konferenca  z znanjem do zdravja in razvoja v 21. Stoletju, Univerza v Mariboru, Fakulteta za 

zdravstvene vede, 19.6.2014: aktivna udeležba s prispevkom (Promocija zdravja skozi 

perspektivo značilnosti lokalnih skupnosti) 

- 8 th ICN INP/APNN Conference, Helsinki , 18.8.2014 - 20.8.2014: aktivna udeležba s 

prispevkom (Interprofessional cooperation in community health care and "hotel type" 

nursing care.) 

- 20th International Network for Psychiatric Nursing Research: Celebrating mental health 
nursing research: visions of a future, London, 18.- 19.9. 2014: aktivna udeležba s prispevkom 
(Elements of care ethics in provider activities within mental health support network : key to 
community care development) 

- 4. simpozij FZV NM, 14. november 2014: aktivna udeležba s prispevkom (Indikatorji za 

vrednotenje celostne obravnave pacienta) 

Doc. dr. Nevenka Kregar Velikonja: 

- Študijski obisk pod okriljem CMEPIUS, Versailes, Francija, 7.-10.4.2014  – Strokovno 

izpopolnjevanje na temo Nove metode v poučevanju znanosti 

- Kongres TERMIS / EU 2014, Genova, Italija, 10. - 13. 6. 2014: aktivna udeležba s prispevkom 

(Autologous cell implantation for treatment of vesicoureteral reflux – 10 years of experience) 

- Konferenca FPUV NM IN VSUP Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko okolje EU, 10. in 11 

april 2014: aktivna udeležba s prispevkom (Globalni trg in zdravila za napredno zdravljenje)   

- 4. simpozij FZV NM, 14. november 2014: aktivna udeležba s prispevkom (Dr. Nevenka Kregar 

Velikonja, David Martinčič, dr. Matej Drobnič: Vrednotenje kakovosti življenja bolnikov z 

metodo EQ-5D) 

-  
Liljana Gajser Dvojmoč, mag. (na porodniškem dopustu do oktobra 2014): 

- 4. simpozij FZV NM, 14. november 2014: neaktivna udeležba  

Andreja Černoga, mag. (zaposlena oktobra 2014): 

- 4. simpozij FZV NM, 14. november 2014: aktivna udeležba s prispevkom (Andreja Černoga, 

dr. Mojca Zvezdana Dernovšek, dr. Boštjan Gomišček: Dokumentiranje incidentov v 

psihiatrični zdravstveni negi) 

 

IV. Raziskovalno delo  

Projekt / naloga področje 
 raziskav 

Vodja 
projekta 

Terminski načrt 
/mejniki v 2014 

Realizacija v 2014 

Izboljšanje kakovosti 
sistema kliničnega 
usposabljanja 
študentov ZN  

I Vesna 
Zupančič 

stalna naloga 
(triletni projekt 
šole do 2015) 

realizirano; zaključno poročilo 
pripravljeno ob izteku mandata 
katedre za zdravstveno nego 
[COBISS.SI-ID 514034807] 
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Izboljšanje kakovosti 
sistema 
usposabljanja 
diplomiranih 
medicinskih sester 

I Vesna 
Zupančič in 
drugi člani 
katedre za 
ZN 

stalna naloga realizirano; Sistem kliničnega 
usposabljanja je na Fakulteti za 
zdravstvene vede Novo mesto 
sicer vzpostavljen, kljub temu pa 
ga je potrebno nenehno 
izboljševati, saj je klinično 
usposabljanje proces, ki se zaradi 
različni vplivov okolja, kakor tudi 
vplivov znotraj samega sistema 
nenehno spreminja. Osnovni 
namen izboljšanja kakovosti in 
učinkovitosti sistema kliničnega 
usposabljanja je izobraziti in 
usposobiti kompetentnega, 
odgovornega in etično 
naravnanega diplomanta, ki bo 
izvajal varno zdravstveno nego 
pacientov. 
Objave v sklopu te raziskave: 
[COBISS.SI-ID 513731447; 
75655425; 513960823; 
513804151] 

Procesi skrbi na 
področju duševnega 
zdravja 

III Vesna 
Zupančič 

Rok za izvedbo: 
September 2015 
(podaljšanje do 
2017) 

realizirano; Na področju skrbi za 
duševno zdravje je prišlo v 
zadnjih letih do večjih sprememb 
v smeri razvoja obravnave v 
skupnosti. Ker za preseganje 
nastajajočih težav pri razvoju 
obravnave v skupnosti 
primanjkuje  empiričnih 
podatkov, se bo projekt 
nadaljeval. Obstoječe ugotovitve 
v okviru projekta bodo še 
nadgrajene. 
Objave v sklopu te raziskave: 
[COBISS.SI-ID 33074269; 
514012535; 513973367; 
513973879; 513999223; 

513803895] 

Problematika 
prašnih delcev pri 
varjenju 

I Vladka 
Lešer 

izvajanje 
raziskav v 
obdobju 2014-
2015 

realizirano; izrazita problematika  
na področju varovanja zdravja 
varilcev je bila povod za izdajo 
smernic za interdisciplinarne 
raziskave na tem področju. Prašni 
delci in plini so pomemben 
dejavnik tveganja. Raziskave, ki 
smo jih na tem področju zastavili, 
so v letu 2014 rezultirale v dveh 
objavah [COBISS.SI-ID 13473819 
in 13657883] 

Raziskava o I/II Ana februar 2014: Izvedeno v sodelovanju s 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513731447
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=75655425
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513960823
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513804151
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=33074269
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514012535
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513973367
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513973879
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513999223
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=513803895


zaposlovanju 
medicinskih sester v 
tujini 

Podhostnik izvedba ankete 
marec-maj 
2014: analiza 
anket 
 

fakulteto iz Sczecina; realizirano, 
rezultati predstavljeni na 
konferenci FZV NM (prispevek 
pripravljen za objavo v zborniku) 

Raziskava o visokem 
krvnem pritisku in 
dejavnikih tveganja 
(pri študentih 
zdravstvene nege) 

I Ljiljana 
Leskovic, 
Vesna 
Zupančič, 
Ana 
Podhostnik 

april 2014: 
zaključena 
obdelava 
podatkov 

podatki vnešeni in obdelani, del 
rezultatov predstavljen na 
konferenci FZV NM (prispevek 
pripravljen za objavo v zborniku) 

Pojav izgorelosti II/III Ljiljana 
Leskovic 

oktober 2014: 
analiza 
podatkov za 
pripravo objave 

V sklopi te raziskave so bile 
pripravljene objave v reviji 
[COBISS.SI-ID: 513750391] in 
objave konferenčnih prispevkov 
[COBISS.SI-ID: 513997943, 
7269907, 513929591] 

Analiza uspešnosti 
zdravljenja VUR z 
implantacijo celic 

IV Nevenka 
Kregar V 

junij 2014: 
analiza 
rezultatov 
december 2014: 
oddaja članka 

Raziskava v sodelovanju z UKC LJ. 
Priprava konferenčnega 
prispevka za TERMIS, Genova na 
podlagi preliminarnih rezultatov; 
zbiranje rezultatov za članek še v 
teku. 

Obravnava 
zdravljenja VUR z 
implantacijo celic in 
parametri 
uspešnosti uvajanja 
te metode v kliniko 
(splošen model za 
klinične študije) 

IV Nevenka 
Kregar V 

april 2014: 
izdelava 
vprašalnikov 
maj 2014: vloga 
KME 
junij - 
september 
2014: 
anketiranje 
oktober 2014-
december 2014: 
analiza 
podatkov 

V tem kontekstu pripravljena 
analiza, ki so bile objavljene kot 
prispevki na konferenci 
[COBISS.SI-ID: 513958263; 
513997687].   
Obdelava vprašalnika EQ-5D je 
bila preverjena na drugi skupini 
bolnikov (objava študije na 
simpoziju FZV NM- (prispevek 
pripravljen za objavo v zborniku). 
Za izvedbo konkretne raziskave (v 
sodelovanju z UKC LJ) pa je vloga 
še v obravnavi na KME. 

 

Ker nismo dobili dodatnih sredstev za izvajanje raziskovalnega dela, smo interne raziskovalne 

projekte izvajali v okviru predvidenega plana.  

 

V. Organizacija simpozija FZV NM 

4. znanstveni simpozij z mednarodno udeležbo »Celostna obravnava pacienta v zdravstvenem in 

socialnem varstvu«  (“Holistic Approach to the Patient in Health and Social Care”) je bil izveden 14. 

11. 2014. Prijavljenih je bilo 45 znanstvenih prispevkov, od tega 6 iz tujine.  

 

 



 

6. Prijava na razpise  

Spremljali smo primerne razpise ARRS, CMEPIUS, MZ, Erasmus, Horizon 2020, Javnega sklada za 

razvoj kadrov in štipendij in razpise drugih nacionalnih in mednarodnih agencij. V letu 2014 se je FZV 

NM v sodelovanju z drugimi institucijami prijavila na 9 razpisov. 

Zap. 
št. 

Projekt Razpisovalec Datum 
prijave 

Faza projekta*/ 
rezultat prijave 

Nosilec projekta, 

sodelavci 
1. Krepitev kompetenc 

osebja vključenega v nego 
starostnikov na domu 
('Enhancing  Competences 
Of Personnel In Long Term 
Home Care For The Elderly 
And Persons With 
Disabilities’(COMPLETE)) 

EC, razpis PROGRESS 
Call for proposals 
VP/2013/010 - 
BUDGET HEADING 
04.04.01.01 
Delivering on skills 
for growth and jobs 

15.1.2014 Zavrnjen  
(obvestilo prejeto 
11.8.) 
(prešibek konzorcij) 

FZV NM – Ljiljana 
Leskovic 
(partnerji: PMU-FHS 
Sczecin, DSO Metlika, 
DSO Trebnje) 

2. Enakost v zdravju – mladi 
za mlade Rome 

Norveški finančni 
mehanizem 

4.3.2014 zavrnjeno (sklep z 
dne 9.12.2014)- 
ocenjeno nad 
pragom 

Koordinator: FVZ Izola 
FZF NM je en od 8  
partnerjev projekta 

3. Brez nasilja za več zdravja Norveški finančni 
mehanizem 

4.3.2014 
(?) 

zavrnjeno (sklep z 
dne 9.12.2014) 

Koordinator: Zakonski 
in družinski inštitut 
FZF NM je en od  
partnerjev projekta 

4. Personalising Treatment 
for Sciatica: Clinical trials 
to establish efficacy of 
novel biomarkers for 
stratification of care  
Acronym: DolorDisc 

EC, razpis H2020-
PHC-13-2014 

11.3.2014 
(1.faza) 
19.8.2014 
(2.faza) 

maj 2014: izbran za 
2. Fazo prijave- rok 
19.8.2014 
v drugi fazi zavrnjen 

Koordinator: 
University of Oxford, 
UK 
FZF NM je en od 11 
partnerjev projekta 

5. Long term effects of 
intervertebral disc 
degeneration: risk factors 
for spinal imbalance and 
degenerative scoliosis 

EC, razpis H2020-
PHC-01-2014 

11.3.2014 maj 2014: I. faza 
prijave zavrnjena 

Koordinator: IRCCS 
Istituto Ortopedico 
Galeazzi, Italy 
FZF NM je en od 8 
partnerjev projekta 

6. Mobilnost študentov in 
zaposlenih 

CMEPIUS, Erasmus+, 
KA1 

13.3.2014 odobreno: 
5/6 gost.študentov 
1/4 gost. učiteljev 
1/9 usposabljanj 

FZV-NM 

7. Education for healthy 
workplaces 

CMEPIUS, Erasmus+, 
KA2 

30.4.2014 zavrnjeno (sklep z 
dne 29.8.)- ocenjeno 
nad pragom 

Koordinator: FZV NM 
(NKV) 
+ 9 partnerjev  

8. Q-pas (akademska 
supervizija pripravništva) 

CMEPIUS, Erasmus+, 
KA2 

30.4.2014 v fazi evalvacije Koordinator: 
University of Thessaly, 
Grčija + 7 partnerjev 

10. 5 projektov na razpis 'Po 
kreativni poti do 
praktičnega znanja' 

Javni sklad za razvoj 
kadrov 

24.12.2014 v fazi evalvacije FZVNM + partnerji iz 
gospodarstva 
- Marand 
-Terme Krka 
- Eurotronik 
- SB Brežice 
- Zaloker& Zaloker 
- SB Novo mesto 
- Plavica d.o.o. 
- Stari Most d.o.o. 

 



Cilj je bil pridobitev enega projekta za sofinanciranje raziskovalnega dela na FZV. Dva projekta sta še v 

postopku evalvacije. 

7. Povzetek razvojno-raziskovalnega dela FZV NM oz. IZRD FZV NM 

Podatki za leto 2014 kažejo trend naraščanja števila bibliografskih enot v celoti kot tudi na 

posameznega raziskovalca, kar odraža krepitev znanstveno raziskovalne usmerjenosti zaposlenih in 

tudi dosledno vpisovanje objav in izvedenih del v evidenco Cobiss.  

K temu prispeva dvig izobrazbene strukture zaposlenih (v študijskem letu 2012/2013 so tri zaposlene 

magistrirale, ena zaposlena je v letu 2013/14 doktorirala, na novo sta bili v skupino vključeni dve 

doktorici znanosti), pa tudi aktivno spodbujanje zaposlenih s strani vodstva k objavljanju 

znanstvenega in strokovnega dela. Prvič smo tudi dosegli cilj glede objav znanstvenih člankov - to je 

ena objava izvirnega znanstvenega članka na raziskovalca na leto, po možnosti v reviji s faktorjem 

vpliva, saj je bilo v letu 2014 objavljenih 13 izvirnih in 3 pregledni znanstveni članki (na 13 

raziskovalcev).   

Raziskovalce je potrebno še nadalje spodbujati h kompleksnim in povezanim raziskavam, ki jih bo 

mogoče objaviti v obliki kakovostnih znanstvenih člankov. Pozitivno bi bilo, če bi k sodelovanju v 

raziskovalni skupini pritegnili tudi nekatere zunanje sodelavce.  

Dodatno financiranje raziskovalnega dela skušamo zagotoviti s prijavami na razpise za sofinanciranje 

razvojno-raziskovane dejavnosti. Raziskovalna skupina je še vedno slabo konkurenčna za projekte, ki 

jih razpisuje ARRS, kot tudi za nekatere druge vrste razpisov. Zato se prijavljamo na različne razpise. 

Prav tako smo začeli pri prijavah na razpise s povezovanjem s tujimi in domačimi partnerji, ki bodo 

sodelovali pri izvajanju projektov, saj je sestavljen konzorcij velikokrat pogoj za prijavo na razpis.  

Spodbujanje raziskovalnega sodelovanja z učnimi zavodi ter drugimi domačimi in tujimi 

raziskovalnimi organizacijami vidimo kot pomemben temelj kakovostnega raziskovalnega dela tudi v 

prihodnje. 

 

Novo mesto, 20.1.2015 

Pripravila: 

Doc.dr. Nevenka Kregar Velikonja, predstojnica IZRD FZV NM 


