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1. Izhodišča za pripravo Raziskovalnega in razvojnega programa Inštituta 

 

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).  

V kontekstu razvoja študijskih programov 2. in 3. stopnje se raziskovalna dejavnost v veliki  meri nanaša 

tudi na sodelovanje z zunanjimi sodelavci in s kliničnim okoljem.  

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

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



V letu 2015 se je zaključilo obdobje razvoja fakultete, ki ga je opredeljevala strategija razvoja 2011-

2015. Ugotovimo lahko, da so doseženi cilji na področju strateškega cilja »krepitev raziskovalne 

dejavnosti«: 

- V zadnjih dveh letih dosegamo cilj ene znanstvene objave na zaposlenega VŠU letno (v 

povprečju) ter objave revijah s faktorjem vpliva 

- Prijave na javne razpise za pridobitev sredstev za sofinanciranje raziskovalnega dela smo 

okrepili; v letu 2015 smo bili uspešni s prijavo na razpis PKP 

- Rezultati raziskovalnega dela se vključujejo v pedagoško delo 

- Raziskovalno delo na fakulteti omogoča habilitacije visokošolskih učiteljev v nazive tako 

zaposlenim kot tudi nekaterim zunanjim sodelavcem. Fakulteta tako razvija lastne kadre 

predavateljev. 

2. Opredelitev temeljnih raziskovalnih področij 
 

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

katerih bomo fokusirali raziskovalno delo na FZV: 

- 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 se izvajajo 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 je 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 so obravnavane raziskave v povezavi z ranljivimi družbenimi skupinami, zlasti na področju 

gerontologije in oseb z težavami v mentalnem zdravju. Raziskave se izvajajo z namenom analize stanja 

in izboljševanja oskrbe teh specifičnih družbenih skupin. 

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



V tem sklopu potekajo 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 se izvajajo z namenom analize uspešnosti nekaterih 

kliničnih študij in proučevanjem postopkov zdravstvene nege, ki lahko vplivajo na izid klinične študije. 

Na to področje spadajo tudi študije za oblikovanje modelov načrtovanja in analize (vrednotenja) 

kliničnih študij. 

Raziskovalne podlage za razvoj novega študijskega programa 3. stopnje predstavljajo raziskovalna 

področja predavateljev, ki se vklapljajo v zgoraj opredeljena raziskovalna področja FZV NM.  

Raziskovalno delo v tekočem letu je opredeljeno z načrti internih projektov in projektov, sofinanciranih 

s strani javnih agencij in ministrstev. V letu 2015 je bilo tako opredeljenih 11 internih razvojno 

raziskovalnih projektov, 4 so bili sofinancirani s strani Javnega sklada za razvoj kadrov in štipendije 

(razpis PKP). 

Znanstveno raziskovalno povezovanje z zdravstvenimi zavodi in sorodnimi raziskovalnimi institucijami 

v Sloveniji in tujini rezultira v skupnih prijavah projektov na mednarodne razpise, pa tudi že v prvih 

skupnih objavah.  

V smislu dviga znanstveno raziskovalne odličnosti fakulteta spodbuja zaposlene k objavam znanstvenih 

prispevkov v revijah s faktorjem vpliva in spremljanju citiranosti objavljenih del. Kazalniki raziskovalne 

uspešnosti skupine se v zadnjih letih konstantno povečujejo in ta trend želimo vzdrževati. 

 

3. Kadrovska zasedba 

Dejavnost IZRD FZV izvaja raziskovalni in pedagoški kader FZV, 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. 

Sodelovanje s pogodbenimi pedagoškimi delavci (ki niso redno zaposleni na fakulteti) in kliničnimi 

partnerji daje dodatne možnosti za vključevanje raziskovalnega dela študentov k raziskovalnim 

tematikam njihovih mentorjev. V tem smislu se že izvajajo zlasti raziskovalne naloge na 2. stopnji, ta 

sodelovanja pa tudi širijo raziskovalne podlage za razvoj doktorskega študija.   

V letu 2015 je vilo v raziskovalno razvojno delo vključenih 11 zaposlenih VŠU (od tega je 10 vključenih v 

raziskovalno skupino) ter številni zunanji sodelavci. 

4. Prostorski in tehnični pogoji; raziskovalna infrastruktura 

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. 



Vpetost zaposlenih in zunanjih sodelavcev v raziskovalne programe in projekte (tako aktualne kot tudi 

že zaključene) in povezave z drugimi člani programskih in projektnih skupin dajejo pomembno zaledje 

raziskovalni dejavnosti IZRD FZV. 

Zlasti je pomembno povezovanje s kliničnimi sodelavci, saj to omogoča aplikativne raziskave v 

kliničnem okolju, ki so osredotočene na izboljšanje zdravstvene nege in obravnave pacientov v smislu 

'evidence based nursing-a'. 

Sodelovanje s kliničnim okoljem in podjetji je bilo v letu 2015 predvsem v okviru projektov PKP 

(sodelovalo je 5 podjetij in dve bolnišnici).  

Povečalo se je število diplomskih nalog pod mentorstvom zunanjih sodelavcev, ki so zaposleni v 

kliničnem okolju. 

V letu 2015 smo pristopili v konzorcij projekta COST-MP1401 AFLASER, kar daje številne možnosti za 

mednarodno povezovanje in koriščenje raziskovalne infrastrukture drugih projektnih partnerjev. 

5. Načrt dela za leto 2015 

I. Priprava poročil o že izvedenih projektih: 

Izveden projekt Poročilo pripravi Rok za izvedbo Realizacija 
2015 

pripravljena poročila vsaj za 5 
raziskav, izvedenih v okviru 
magistrskega študija 

Mentorji magistrskih del December 2015 ne (dogovori 
z mentorji 
izvedeni, 
vendar do 
realizacije še 
ni prišlo) 

Izboljšanje kakovosti sistema 
kliničnega usposabljanja študentov 
zdravstvene nege 

Vesna Zupančič  Januar 2015 da 
(COBISS.SI-ID 
514034807) 

Medicinske sestre in okoljsko 
zdravje 

Vladka Lešer  December 2015 da (januar 
2016 - še ni 
vpisa v 
Cobiss)) 

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

Ljiljana Leskovic December 2015 - 

Elektronska podpora zdravstvene 
nege 

Nevenka Kregar Velikonja; 
Ljiljana Leskovic 

December 2015 da 
(še ni vpisa v 
Cobiss) 

 

Dodatno so bila pripravljena zaključna poročila o izvedenih projektih v okviru razpisa PKP: 

Izveden projekt Poročilo pripravila Realizacija 2015 

Preprečevanje razjed zaradi pritiska Ljiljana Leskovic poročilo pripravljeno 
(še ni vpisa v Cobiss) 



Razvijanje kompetenc za izvajanje 
integralne nege in oskrbe pacienta: 
"Sestra, moj čaj, prosim  

Vesna Zupančič [COBISS.SI-ID 514251383] 

 

II. Objave rezultatov raziskovalnega dela v znanstvenih revijah 

Načrtovali smo pripravo in/ali oddajo 10 znanstvenih prispevkov (od tega 5 za objavo v SCI revijah) in 

eno monografijo. 

Realizacija: Od načrtovanih objav je v celoti realizirana ena, pri večini je prišlo do zamika realizacije iz 

različnih razlogov. Skupna realizacija je vseeno v skladu z načrtom in cilji zastavljenimi s programu dela 

za leto 2015: v letu 2015 smo objavili 11 znanstvenih člankov, enega v SCI reviji.  

Realizacija načrtovanih objav: 

Avtor Naslov Rok za izvedbo Realizacija  2015 

Vesna Zupančič Izvirni znanstveni članek 
s področja doktorata 

2015: objava v reviji SCI da (ne v reviji SCI) 

Vladka Lešer Pomen histologije v 
toksikoloških raziskavah 
rakov enakonožcev 

2015: Prispevek 
pripravljen in poslan za 
objavo v reviji SCI 

odloženo 

Vladka Lešer Higiena rok pri študentih 
zdravstvene nege 

prispevek pripravljen za 
objavo, marec 2015: 
oddaja prispevka v 
revijo v reviji SCI 

v pripravi 

Ljiljana Leskovic Monografija  v zadnji fazi priprave, 
rok za izdajo:  
september 2015 

Pripravljena za tisk; 
potrebna še 
recenzija; v teku 
dogovori glede 
tiska  

Ljiljana Leskovic Doživljanje izgorelosti 
zaposlenih v pedagoški 
dejavnosti 

2015: objava v reviji, 
prispevek je že oddan v 
Zdravstveni vestnik 

odloženo 

Ljiljana Leskovic Izgorelost v zdravstveni 
negi 

2015: objava v reviji SCI Pripravljena dva 
članka 
-En sprejet za 
objavo v revijo 
Informatologia 
(objava v začetku 
2017) - revija z SCI 
-en pripravljen za 
oddajo 

Nevenka Kregar V Klinični rezultati 
zdravljenja VUR 

2015: priprava 
prispevka in poslano za 
objavo v reviji SCI 

V pripravi 

Nevenka Kregar V Razvoj celičnih terapij 2015: objava v reviji  (cilj 
Zdravniški vestnik)  

odloženo 

Bojana Filej, Vesna 
Zupančič, Ana 

Objava rezultatov 
raziskave dejavnikov 

2015: objava v reviji JHS Analize še niso 
zaključene 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514251383


Podhostnik, Ljiljana 
Leskovic, Mojca Saje 

tveganja za visok krvni 
tlak pri študentih  

Liljana Gajser Dvojmoč Prispevek s področja 
zdravstveno-vzgojnega 
dela medicinskih sester 

2015: priprava 
prispevka za objavo 

odloženo, ker se 
projekt ne izvaja 

Andreja Draginc Varnost zaposlenih v 
psihiatrični zdravstveni 
negi 

2015: priprava 
prispevka za objavo v 
JHS oz. v ekvivalentni 
reviji  

da, zahtevani 
popravki s strani 
recenzentov 

 

Dodatno je bilo objavljenih 10 znanstvenih prispevkov s strani naslednjih visokošolskih učiteljev: 

 Kregar Velikonja Nevenka (soavtor 1 prispevka: revija z IF 1,2) 

 Starc Jasmina (5 člankov kot prvi avtor, 1 članek kot soavtor) 

 Ljiljana Leskovic (1 članek kot soavtor z J. Starc) 

 Rodica Barbara (4 članki kot soavtor, od teh 2 kot soavtor z J. Starc) 

 Gajser Dvojmoč Ljiljana, Černoga Andreja (avtorici enega prispevka-prvi in vodilni avtor) 

 

III. Udeležba na konferencah 

Vsak fakultetni učitelj/raziskovalec naj bi se v letu 2015 udeležil 2 znanstvenih ali strokovnih srečanj in 

vsaj na enem sodeloval kot aktivni udeleženec. 

Realizacija udeležb na konferencah v letu 2015 (za zaposlene za polni delovni čas): 

Nevenka Kregar Velikonja: 

Konferenca/strokovno srečanje prispevek 

Celostna obravnava pacienta: starostnik v 
zdravstvenem in socialnem varstvu - 
mednarodna znanstvena konferenca, 12. 
november 2015, Novo mesto. Fakulteta za 
zdravstvene vede.  

ČERNOGA, Andreja, KREGAR-VELIKONJA, 
Nevenka, RODICA, Barbara. Dokumentiranje 
zdravstvene obravnave v bolnišnici [COBISS.SI-
ID 514257527]  
 
KREGAR-VELIKONJA, Nevenka, LESKOVIC, 
Ljiljana. Uporabnost regenerativne medicine pri 
starostnikih [COBISS.SI-ID 514262903]  

Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko 
okolje EU : mednarodna znanstvena konferenca 
Fakulteta za poslovne in upravne vede, Visoka 
šola za upravljanje in poslovanje, 17. april 2015.  

LEŠER, Vladka, LESKOVIC, Ljiljana, KREGAR-
VELIKONJA, Nevenka. Globalizacija raziskav na 
področju zdravstvene nege starostnika. 
[COBISS.SI-ID 514139767] 

4. Bałtyckie sympozjum, Szczecin, 21.-23. maja 
2015: Pacjent 60+ w systemie opieki zdrowotnej  

KREGAR-VELIKONJA, Nevenka, LESKOVIC, 
Ljiljana. Regenerative medicine and its prospects 
for elderly population. [COBISS.SI-ID 514169719] 

8. mednarodna znanstvena konferenca, 11.-12. 
junij 2015, Bled 

KREGAR-VELIKONJA, Nevenka, LEŠER, 
Vladka, LESKOVIC, Ljiljana, ZUPANČIČ, Vesna, 
KMETEC, Andrej. Vidiki spremljanja dolgoročne 
uspešnosti zdravljenja vezikoureteralnega 
refluksa = Aspects of long-term follow up for 
evaluation of vesicoureteral  reflux treatment. 
[COBISS.SI-ID 514197623] 

Baničevi dnevi neaktivna udeležba 

http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514257527
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514262903
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514139767
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514169719
http://cobiss.izum.si/scripts/cobiss?command=DISPLAY&base=COBIB&RID=514197623


 

Vesna Zupančič: 

Konferenca/strokovno srečanje prispevek 

 

7. dnevi Marije Tomšič, Dolenjske Toplice, 22. 

in 23. januar 2015. 

PLANINŠEK, Damjana, ZUPANČIČ, Vesna. 

Dostojanstvo in zasebnost pod drobnogledom. 

[COBISS.SI-ID 514069879] 

SIRK, Mojca, ZUPANČIČ, Vesna. Odnos med 

izvajalci zdravstvene nege in svojci starejše 

osebe. [COBISS.SI-ID 514070135] 

Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko 

okolje EU : mednarodna znanstvena 

konferenca Fakulteta za poslovne in upravne 

vede, Visoka šola za upravljanje in poslovanje, 

17. april 2015.  

ZUPANČIČ, Vesna. Taksonomija rezultatov dela 

v zdravstvu za podporo skupnostni skrbi. 

[COBISS.SI-ID 514249079] 

10. kongres zdravstvene in babiške nege 

Slovenije, Brdo pri Kranju, 11. in 12. maj 2015 

ZUPANČIČ, Vesna. Taksonomija učnih 

rezultatov študija zdravstvene nege v podporo 

skupnostni skrbi = Taxonomy of nursing care 

studies learning outcome in support of 

community care. [COBISS.SI-ID 514142583] 

Celostna obravnava pacienta: starostnik v 

zdravstvenem in socialnem varstvu - 

mednarodna znanstvena konferenca, 12. 

november 2015, Novo mesto. Fakulteta za 

zdravstvene vede.  

 ZUPANČIČ, Vesna, KROPE, Katja. Pitje čaja kot 

dopolnilno zdravljenje : etične dileme. 

[COBISS.SI-ID 514268535] 

7. študentska konferenca s področja 

zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. 

MILANKOVIĆ, Mirela, KOPINA, Mateja, 
ZUPANČIČ, Vesna. Naloge visokošolskih 
učiteljev pri spodbujanju študentov k raziskovanju 
: pogled študentov zdravstvene nege. 
[COBISS.SI-ID 514151799]  

RUSTEMI, Medina, ZUPANČIČ, Vesna. Izvajalci 
zdravstvene nege in uporaba etičnih načel v 
primarnem zdravstvenem varstvu : primerjava 
med Slovenijo ter Bosno in Hercegovino. 
[COBISS.SI-ID 514151543]  

Ljiljana Leskovic: 

Konferenca/strokovno srečanje prispevek 

Celostna obravnava pacienta: starostnik v 
zdravstvenem in socialnem varstvu - 
mednarodna znanstvena konferenca, 12. 
november 2015, Novo mesto. Fakulteta za 
zdravstvene vede.  

KREGAR-VELIKONJA, Nevenka, LESKOVIC, 
Ljiljana. Uporabnost regenerativne medicine pri 
starostnikih [COBISS.SI-ID 514262903]  

Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko 
okolje EU : mednarodna znanstvena konferenca 
Fakulteta za poslovne in upravne vede, Visoka 
šola za upravljanje in poslovanje, 17. april 2015.  

LEŠER, Vladka, LESKOVIC, Ljiljana, KREGAR-
VELIKONJA, Nevenka. Globalizacija raziskav na 
področju zdravstvene nege starostnika. 
[COBISS.SI-ID 514139767] 

 Bałtyckie sympozjum, Szczecin, 21.-23. maja 
2015: Pacjent 60+ w systemie opieki zdrowotnej  

KREGAR-VELIKONJA, Nevenka, LESKOVIC, 
Ljiljana. Regenerative medicine and its 
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prospects for elderly population. [COBISS.SI-ID 
514169719] 

8. mednarodna znanstvena konferenca, 11.-12. 
junij 2015, Bled 

KREGAR-VELIKONJA, Nevenka, LEŠER, 
Vladka, LESKOVIC, Ljiljana, ZUPANČIČ, Vesna, 
KMETEC, Andrej. Vidiki spremljanja dolgoročne 
uspešnosti zdravljenja vezikoureteralnega 
refluksa =. [COBISS.SI-ID 514197623] 

Znanost in kultura za zdravo  staranje 20. in 21. 
marcem 2015 je Alma Mater Europaea – ECM 
3. mednarodna znanstvena konferenca  

LESKOVIC, Ljiljana. Prepoznavanje simptomov 
poklicne izgorelosti.. [COBISS.SI-ID 514147959 

Sodelovanje strokovnjakov v paliativnem timu 
za celostno obravnavo pacientov in svojcev, 
mednarodna konferenca. Celje, 8. maj, 2015: 
Visoka zdravstvena šola. 

LESKOVIC, Ljiljana, ČERNOGA, Andreja, 
GAJSER DVOJMOČ, Liljana. Izgorelost 
negovalnega osebja ob soočanju s procesom 
umiranja in smrtjo [COBISS.SI-ID 514123895]  

7. Študentska konferenca s področja 
zdravstvenih ved, Celje, 8. maj 2015. 
Prihodnost in razvoj zdravstvenih ved temelji na 
raziskovanju študentov   
Visoka zdravstvena šola, Celje.] 
 

MATOH, Karin, MEJAŠ, Petra, LEŠER, Vladka, 
LESKOVIC, Ljiljana. Sodelovanje študentov v 
eskalaciji različnih masovnih nesreč. 
[COBISS.SI-ID 514151287  

KOPRIVC, Tina, MRHAR, Brigita, LESKOVIC, 
Ljiljana. Zdravstvena nega in njena razvojna pot 
k profesionalizaciji.[COBISS.SI-ID 514151287] 

7. Dnevi Marije Tomšič Dolenjske Toplice, 22. in 
23. januar 2015.- Zdravstvena nega v primežu 
nesoglasij in omejitev Novo mesto: Fakulteta za 
zdravstvene vede  

LESKOVIC, Ljiljana, LEŠER, Vladka. 
Prepoznavanje in razumevanje nasilja v 
zdravstveni negi. [COBISS.SI-ID 514066295 

Celostna obravnava pacienta: starostnik v 
zdravstvenem in socialnem varstvu : zbornik 
povzetkov : mednarodna znanstvena 
konferenca, 12. november 2015, Novo mesto. 
Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede:  

LESKOVIC, Ljiljana. Ali je varna starost pravica 
ali privilegij? [COBISS.SI-ID 514265975] 

Celostna obravnava pacienta: starostnik v 
zdravstvenem in socialnem varstvu : zbornik 
povzetkov : mednarodna znanstvena 
konferenca, 12. november 2015, Novo mesto. 
Novo mesto: Fakulteta za zdravstvene vede: 

LEŠER, Vladka, ČERNOGA, Andreja, 
LESKOVIC, Ljiljana, PODGORŠEK, Jože, 
VIDIČEK, Meta. Upoštevanje priporočil o varni 
pripravi hrane med starejšo populacijo 
[COBISS.SI-ID 514265719] 

 

Vladka Lešer 

Konferenca/strokovno srečanje prispevek 

Izzivi globalizacije in družbeno-ekonomsko 
okolje EU : mednarodna znanstvena konferenca 

Fakulteta za poslovne in upravne vede, Visoka 
šola za upravljanje in poslovanje, 17. april 2015.  

LEŠER, Vladka, LESKOVIC, Ljiljana, KREGAR-
VELIKONJA, Nevenka. Globalizacija raziskav 
na področju zdravstvene nege starostnika. 
[COBISS.SI-ID 514139767] 

7. študentska konferenca s področja 
zdravstvenih ved, Visoka zdravstvena šola, 
Celje, 8. maj 2015. 

DROBNE, Anja, LEŠER, Vladka. Prehrana 
vegetarijank med nosečnostjo in dojenjem = 
Vegetarian diet during pregnancy and lactation. 
[COBISS.SI-ID 514163575] 

MATOH, Karin, MEJAŠ, Petra, LEŠER, Vladka, 
LESKOVIC, Ljiljana. Sodelovanje študentov v 
eskalaciji različnih masovnih nesreč = 
Participation of studnets [!] in the escalation of 
various mass disasters. 

Kakovost visokega šolstva v sodobnem času- 
nacionalna konferenca,  4. november 2015, 
Brdo pri Kranju 

neaktivna udeležba 

Celostna obravnava pacienta: starostnik v 
zdravstvenem in socialnem varstvu - 

LEŠER, Vladka, ČERNOGA, Andreja, 
LESKOVIC, Ljiljana, PODGORŠEK, Jože, 
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mednarodna znanstvena konferenca, 12. 
november 2015, Novo mesto. Fakulteta za 
zdravstvene vede. 

VIDIČEK, Meta. Upoštevanje priporočil o varni 
pripravi hrane med starejšimi = Considering the 
recommendations on the safe preparation of 
food among the elderly. 

ILC, Nuša, LEŠER, Vladka. Ravnanje z odpadki 
v zdravstvu - primer terenske krvodajalske 
akcije = Waste management in healthcare - a 
case study of blood donations camps. 

PODGORŠEK, Jože, VIDIČEK, Meta, 
LESKOVIC, Ljiljana, ČERNOGA, Andreja, 
LEŠER, Vladka. Mladi in poznavanje tveganja 
pri rokovanju s hrano = Awareness of risks of 
food handling among young people. 

9. mednarodna konferenca: Logistika v 
kmetijstvu, 12. november 2015, Visoka šola za 
upravljanje podeželja Grm novo mesto, 
Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru, Novo 
mesto 

LEŠER, Vladka, ČERNOGA, Andreja, 
LESKOVIC, Ljiljana, PODGORŠEK, Jože, 
VIDIČEK, Meta. Purchasing of locally produced 
food in Dolenjska region of Slovenia. 

7. Baničevi dnevi – okužbe prebavil, 20. in 21. 
november 2015, Dolenjske toplice 

neaktivna udeležba 

 

Andreja Draginc 

7. študentska konferenca s področja 
zdravstvenih ved, Visoka zdravstvena šola, 
Celje, 8. maj 2015. 

KOREZ, Terezija, KOSTEVC, Katja, ČERNOGA, 
Andreja. Poznavanje in soočenje študentov s 
postopki reanimacije v času kliničnega 
usposabljanja 

Celostna obravnava pacienta: starostnik v 
zdravstvenem in socialnem varstvu - 
mednarodna znanstvena konferenca, 12. 
november 2015, Novo mesto. Fakulteta za 
zdravstvene vede. 

ČERNOGA, Andreja, DERNOVŠEK, Mojca 
Zvezdana, GOMIŠČEK, Boštjan. Dokumentiranje 
incidentov v psihiatrični zdravstveni negi. 
[COBISS.SI-ID 514214775] 

  

Sodelovanje strokovnjakov v paliativnem timu za 

celostno obravnavo pacientov in svojcev, 

mednarodna konferenca. Celje, 8. maj, 2015: 

Visoka zdravstvena šola. 

LESKOVIC, Ljiljana, ČERNOGA, Andreja, GAJSER 

DVOJMOČ, Liljana. Izgorelost negovalnega 

osebja ob soočanju s procesom umiranja in 

smrtjo [COBISS.SI-ID 514123895]  

 

Ljiljana Gajser Dvojmoč 

7. študentska konferenca s področja 
zdravstvenih ved, Visoka zdravstvena šola, 
Celje, 8. maj 2015. 

BEKELJA, Katja, GAJSER DVOJMOČ, Liljana. 
Raziskovanje - temelj za razvoj zdravstvene 
nege[COBISS.SI-ID 514249335] 

Celostna obravnava pacienta: starostnik v 
zdravstvenem in socialnem varstvu - 
mednarodna znanstvena konferenca, 12. 
november 2015, Novo mesto. Fakulteta za 
zdravstvene vede. 

GAJSER DVOJMOČ, Liljana. Vloga zdravstvene 
nege pri umirajočem pacientu = The role of 
nursing care with dying patients[COBISS.SI-ID 
514259831] 

Sodelovanje strokovnjakov v paliativnem timu za 

celostno obravnavo pacientov in svojcev, 

LESKOVIC, Ljiljana, ČERNOGA, Andreja, GAJSER 

DVOJMOČ, Liljana. Izgorelost negovalnega 
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mednarodna konferenca. Celje, 8. maj, 2015: 

Visoka zdravstvena šola. 

osebja ob soočanju s procesom umiranja in 

smrtjo [COBISS.SI-ID 514123895]  

 

IV. Raziskovalno delo  

 Projekt / naloga področje 
raziskav/ 
vrsta 
projekta 

Vodja 
projekta in 
sodelavci 

Terminski 
načrt /mejniki 
v 2015 

Priprava 
načrta 

Realizacija 
glede na 
načrt 

1  Izboljšanje kakovosti 
sistema kliničnega 
usposabljanja študentov 
zdravstvene nege 

I 
(INT) 

Andreja 
Draginc 

stalna naloga 
 

  

2 Izboljšanje kakovosti 
sistema usposabljanja 
diplomiranih 
medicinskih sester 

I 
(INT) 

Vesna 
Zupančič in 
drugi člani 
katedre za 
ZN 

stalna naloga   

3 Procesi skrbi na področju 
duševnega zdravja 

III 
(doktorski 
projekt) 

Vesna 
Zupančič 

Rok za 
izvedbo: 
September 
2015 
(podaljšanje 
do 2017) 

  

4 Problematika prašnih 
delcev pri varjenju 

I 
(INT) 

Vladka 
Lešer 

izvajanje 
raziskav v 
obdobju 2015-
2016 

  

5 Raziskava o zaposlovanju 
medicinskih sester v 
tujini 

I/II 
(INT) 

Nevenka 
Kregar 
Velikonja / 
Ana 
Podhostnik 

maj 2015: 
dopolnitev 
ankete in 
povečanje 
vzorca  
september 
2015: analiza 
anket 
december 
2015: objava 
rezultatov 

 Zamik 
izvedbe 

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

I 
(INT) 

Ljiljana 
Leskovic, 
Vesna 
Zupančič, 
Ljiljana 
Gajser  

November 
2015: 
zaključena 
obdelava 
podatkov, ki 
se nanašajo na 
druge 
dejavnike 
tveganja 
December 
2015: 

Realizirano 
pred 2015, 
Samo še 
objave 

Zamik 
izvedbe 
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zaključno 
poročilo o 
projektu 

7 Pojav izgorelosti – v 
managementu socialno-
varstvenih zavodov 

II/III 
(INT) 

Ljiljana 
Leskovic 

oktober 2015: 
zbiranje 
podatkov 
december 
2015: analiza 
podatkov za 
pripravo 
objave 

  

8 Analiza uspešnosti 
zdravljenja VUR z 
implantacijo celic 

IV 
(INT) 

Nevenka 
Kregar V 

junij 2015: 
analiza 
rezultatov 
december 
2015: oddaja 
članka 

  

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

IV 
(INT) 

Nevenka 
Kregar V 

februar 2015:  
anketiranje 
junij 2015-
december 
2015: analiza 
podatkov  
2016- priprava 
objave 

  

10 Vpliv postopkov 
zdravstvene nege na 
pojavljanje preležanin 
(sodelovanje SBNM) 

II 
(sofin 
PKP) 

Ljiljana 
Leskovic 

Julij 2015: 
izvedba 
projekta, 
zbiranje 
podatkov v 
kliničnem 
okolju 
dec. 2015: 
analiza 
podatkov, 
priprava 
prispevka za 
objavo 

 
(PKP) 

 

11 Elektronsko 
dokumentiranje 
zdravstvene nege 
(sodelovanje Marand, 
Eurotronik) 

II/IV 
(sofin 
PKP) 

Nevenka 
Kregar 
Velikonja,  
Ljiljana 
Leskovic,  
Andreja 
Draginc 
Vesna 
Zupančič 
Barbara 
Rodica 

Julij 2015: 
izvedba 
projekta, 
zbiranje 
podatkov 
dec. 2015: 
priprava 
poročila o 
izvedbi 
projekta 

 
(PKP) 

 



12 Preventivni programi za 
bolnike z diabetesom 
(sodelovanje Terme 
Krka) 

I 
(sofin 
PKP) 

Vladka 
Lešer, 
Ljiljana 
Gajser 
Dvojmoč, 
Andreja 
Černoga, 
Nevenka 
Kregar 
Velikonja 

Julij 2015: 
izvedba 
projekta,  
dec. 2015: 
analiza 
podatkov, 
priprava 
prispevka za 
objavo 

Ni bilo 
odobreno, 
se ne 
izvaja 

- 

13 Poznavanje teoretičnih 
modelov zdravstvene 
nege pri medicinskih 
sestrah 

I 
(INT) 

Marjan 
Blažič, 
Bojana Filej, 
Ljiljana 
Leskovic, 
Dragan 
Babuder 
(UKC 
Ljubljana) 

jan 2015: 
Priprava 
predloga 
projekta in 
instrumenta 
za zbiranje 
podatkov. 
dec 2015: 
zaključek 
projekta 
 

  

14 Medicinske sestre in 
okoljsko zdravje 

I 
(INT) 

Vladka 
Lešer 

   

15 Razvijanje kompetenc za 
izvajanje integralne nege 
in oskrbe pacienta: 
"Sestra, moj čaj, prosim 

II/IV 
(sofin 
PKP) 

Vesna 
Zupančič, 
Katja Krope 
 

 (PKP)  

 

V. Organizacija simpozija FZV NM 

V okviru inštituta poteka organizacija letnega znanstvenega simpozija FZV NM. Program simpozija bo 

tematsko zastavljen. Predviden termin simpozija bo sredi novembra 2015. Organizacijski in programski 

odbor bo formiran aprila 2015, poziv za udeležbo pa objavljen maja 2015.  

Realizacija: organizacija 5. ZNANSTVENEGA SIMPOZIJA Z MEDNARODNO UDELEŽBO »Celostna 

obravnava pacienta: starostnik v zdravstvenem in socialnem varstvu«  (“Holistic Approach to the 

Patient:Health and Social Care of the Elderly”). Simpozij je bil izveden 12. 11. 2015.  Predstavljenih je 

bilo 77 znanstvenih prispevkov, 17 prispevkov so predstavili avtorji iz tujine (iz 6 držav). 

 

6. Prijava na razpise  

V letu 2015 so bile realizirane naslednje prijave/ projekti: 

Aktivnost Realizacija 
- 5 projektov na razpis 'Po kreativni poti do 

praktičnega znanja' – oddaja prijave 24.12.2014 
- Odobreni 4 projekti 
- Realizirano v letu 2015 

- ponovna prijava na razpis Erasmus+ KA2 (zdrava 
delovna mesta): rok za oddajo 31.3.2015 

- ni odobreno 



- prijava s tehnično fakulteto iz Sczecina na H2020 
razpis s področja prometa- potrebe starostnikov (že 
podpisano pismo o nameri): MG-9.1-2015: Transport 
societal drivers (MOBILITY for GROWTH 2014-2015, 
H2020-MG-2015_SingleStage-A); Deadline Date: 
2015-03-31 17:00:00 (Brussels local time). 

- Koordinator je odstopil od 
prijave 

- Prijava na razpis MO NM ob 650 letnici - Projekt ni bil odobren 

 

7. Razpis za najboljšo diplomsko/magistrsko nalogo 

V letu 2015 je fakulteta prvič objavila razpis za najboljšo diplomsko/magistrsko nalogo. Na razpis so 

prispele prijave treh diplomskih nalog in ene magistrske naloge. Izbrana je bila diplomska naloga Nuše 

Ilc (mentorica Vladka Lešer, leto zagovora 2013).  

 

Novo mesto, 10.2.2016 

Pripravila: 

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

  


