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1 POROČILO DEKANANJE
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) je sodobna šola na področju izobraževanja iz zdravstvene nege, kjer so temeljne vrednote
delovanja partnerstvo, znanje, razvoj, k temu dodajamo ustvarjalnost, raziskovanje in kakovost. Želimo, da so visokošolski učitelji, študentje in drugi
sodelavci VŠZNJ aktivni udeleženci v procesu načrtovanja, izvajanja in vrednotenja študija ter nosilci pobud za izboljšave v pedagoškem procesu in
procesu delovanja šole.
VŠZNJ je v letu 2008 uspela uresničiti nekatere cilje, zastavljene ob ustanovitvi šole. S 1. 10. 2008 se je VŠZNJ preselila v nove prostore in sprejela
drugo generacijo študentov bolonjskega visokostrokovnega programa prve stopnje Zdravstvena nega. V letu 2008 je bil izvedena evalvacija
prvega študijskega leta, načrtovane so bile izboljšave za študijsko leto 2008/2009. Velik poudarek smo namenili tudi dejavnostim, ki vplivajo na
kakovost izvedbe aktualnega študijskega procesa in razvoja nadaljnjih študijskih programov. Tako smo v letu 2008 dosegli naslednje pomembne
cilje:
- evalvacija prvega študijskega leta za program prve stopnje Zdravstvena nega, kjer smo pričeli z uvajanjem izboljšav, kot je uvedba tutorstva,
izobraževanje iz visokošolske didaktike, idr;
- v postopek akreditacije smo oddali program 2. stopnje Zdravstvena nega;
- s partnerji smo pridobili dva projekta na ARRS in sodelovali še pri dveh razpisih, katerih rezultati še danes niso znani (temeljni programi na ASRRS in
7. okvirni program EU);
- uspešno je začel delovati Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo;
- uspešno je bila izvedena 1. mednarodna znanstvena konferenca za področje raziskovanja v zdravstveni negi;
- nadaljevali smo s postopki pridobivanja mednarodnih dogovorov za bilateralna sodelovanja in oddali smo prijavo na razpis za pridobitev
Erasmus listine;
- idr.
Veliko aktivnosti smo usmerjali v kakovostno izvedbo študijskega procesa v učnih bazah VŠZNJ. S študenti smo vzpostavili partnerski dialog in jim po
načelih tutorstva pomagali pri prehodu iz srednje šole na visokošolki študij, zlasti na področju spoznavanja profesije, vrednot in usmerjanja njihovih
pričakovanj ob vpisu na VŠZNJ. Uspešni smo bili tudi na razpisu MVZT pri pridobivanju dodatnih sredstev za izvedbo programa Zdravstvena nega, ki
je prenizko finančno ocenjen v okviru koncesijske pogodbe in glede na dejanske stroške programa.
Stremeli smo po povezovanju VŠZNJ navzven in navznoter, sledili smo filozofiji fleksibilne organizacije in v letu 2008 dosegli, na nekaterih področjih pa
tudi presegli zastavljene cilje. Vzpostavili smo kulturo ustvarjalnosti, odgovornosti in medsebojnega sodelovanja ter tako razvili nova področja
delovanja in prepoznavnosti VŠZNJ.
Dekanja
doc. dr. Brigita Skela Savič
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2 POSLANSTVO IN VIZIJA
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice je samostojni visokošolski zavod (v nadaljevanju VŠZNJ), ki izvaja dodiplomsko in podiplomsko
izobraževanje in znanstvenoraziskovalno dejavnost s področja zdravstvene nege, zdravstva in družboslovja. Šola svojo dejavnost izvaja v skladu z
Zakonom o visokem šolstvu, z Evropsko direktivo za regulirane poklice, z Bolonjsko deklaracijo, z Nacionalnim programom visokega šolstva, z
Nacionalnim programom izobraževalnega, raziskovalnega in razvojnega dela ter z drugimi akti na področju visokega šolstva v RS.
Trenutno delovanje šole je vezano predvsem na akreditiran program Zdravstvena nega, v postopku obravnave na Svetu za visoko šolstvo je
program druge stopnja Zdravstvena nega. Predvidoma se bo program začel izvajati v študijskem letu 2009/2010.
Za izvajanje naštetih dejavnosti šola zaposluje in razvija visokošolske učitelje in njihove sodelavce, ki v svoje delo vnašajo inovativnost, sodobne
metode poučevanja in raziskovanja ter gradijo partnerski odnos s študenti na osnovi aktivnega vključevanja študentov v izvajanje študijskih
programov. Pri izvajanju naštetih dejavnosti se šola povezuje z domačimi in s tujimi strokovnjaki, ki delujejo na različnih znanstvenih disciplinah, s
primerljivimi šolami doma in v tujini in z domačimi ter s tujimi strokovnimi združenji na področjih izvajanih študijskih programov in
znanstvenoraziskovalnih projektov.
Poleg navedenega je za kakovostno izvedbo programa prve stopnja Zdravstvena nega izjemno pomembno tesno sodelovanje šole z učnimi
bazami v gorenjski regiji in širše. Učne baze omogočajo integracijo teorije in prakse, zato je partnerstvo nujno. Visokošolski učitelji morajo biti v
kontaktu z neposredno prakso in morajo spremljati razvoj posameznega strokovnega področja ter nenehno posodabljati teoretične in praktične
vsebine predmetov v skladu s sprejetimi strokovnimi doktrinami in smernicami. Kakovostno delovanje in povezovanje visokošolskih učiteljev in
strokovnih sodelavcev v učnih bazah je temelj za doseganje izobraževalnih ciljev programa.
Pomembno vlogo ima povezovanje šole z regijskim okoljem in drugimi nosilci razvoja, predlaganje projektov, ki so povezani s potrebami zdrave in
bolne populacije, pomembna pa je tudi integracija šole v zdravstveno-vzgojne in druge aktivnosti za dvig zdravja populacije in razvoj sistema
zdravstvenega varstva.
Šola svoje poslanstvo uresničuje z izvajanjem visokošolskega strokovnega programa v obliki rednega in izrednega študija, z izvajanjem
funkcionalnega izobraževanja in drugih podiplomskih izobraževanj, z raziskovalnim in razvojnim delom, s svetovanjem idr., pri čemer sledi strokovnim
smernicam doma in v tujini na področju vsebin programa in smernicam na področju zdravstva kot sistema.
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice želi postati kakovostna šola v slovenskem prostoru, katere diplomanti bodo prepoznani po celovitosti
znanja in veščin ter sposobnosti holistične obravnave ter integracije svojega delovanja v zdravstvenem timu. Temelj razvoja šole mora postati
raziskovalno delo v zdravstveni negi, v temeljnih in družboslovnih vedah programa, katerega rezultati morajo obogatiti klinično prakso in biti
objavljeni v domači in tuji periodiki.
V mednarodnem merilu želi Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice preko skupnih projektov, raziskav in izmenjave visokošolskih učiteljev in
študentov postati prepoznavna aktivna članica skupine kakovostnih evropskih šol s področja zdravstvene nege in zdravstva, zlasti v prostoru srednje
in jugovzhodne Evrope ter Sredozemlja.

7

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice želi postati uveljavljena, družbeno odgovorna nosilka izobraževanja in prenosa znanja s področja
zdravstvene nege in zdravstva. Z znanstvenoraziskovalnim razvojem, razvojem podiplomskih programov in razvojem visokošolskih učiteljev želi
ustvariti pogoje za uvedbo fakultetnih programov.
Vizija šole je, da znanje diplomantov prestopi meje delovanja poklicne skupine danes in prinese nove razsežnosti v dvigu kakovosti zdravstvene
obravnave zdrave in bolne populacije.

3 PREDSTAVITEV VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA
Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice (VŠZNJ) je samostojni visokošolski zavod, katerega ustanovitelj je Občina Jesenice. Šola je bila
akreditirana pri Svetu RS za visoko šolstvo v septembru 2006 in ima akreditiran visokostrokovni študijski program Zdravstvena nega, ki je bil prvi tovrstni
program v RS, ki je usklajen z Evropsko direktivo in Bolonjsko deklaracijo. Šola je s pedagoškim procesom pričela v študijskem letu 2007/2008 za 72
rednih in 58 izrednih študentov. Za izvedbo rednega študija je šola pridobila koncesijo na razpisu MVZT, decembra 2006.
VŠZNJ trenutno izvaja visokostrokovni program prve stopnje Zdravstvena nega. V postopku akreditacije je program druge stopnje Zdravstvena nega.
ZAPOSLENI
Šola za izvajanje prvega in drugega letnika študija zaposluje 21 visokošolski učiteljev za polni (7) in dopolnilni delovni čas (14). 45 visokošolskih
učiteljev program izvaja po avtorski ali podjemni pogodbi, kar znese 3,34 FTE. Za polni delovni čas so zaposleni štirje nepedagoški delavci (4 FTE).
Skupaj je v izvedbo programa v 2008/2009 vključenih 16,51 FTE.
RAZISKOVALNA DEJAVNOST
VŠZNJ je od meseca decembra 2007 vpisana v register ARRS. V letu je VŠZNJ skupaj s partnerji pridobila dva raziskovalna projekta na ARRS in sicer:
CRP - V5-0444: »Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov (MUMVis)«, nosilec Fakulteta za management, sodeluje VŠZNJ;
•
P3-0360, program za obdobje 2009-2014, »Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike«,
•
nosilec KOPA Golnik, sodeluje VŠZNJ.
PROSTORI
VŠZNJ se je s 1. 10. 2008 preselila na novo stalno lokacijo, Spodnji plavž 3, Jesenice, kjer so vzpostavljeni pogoji za kakovostno izvedbo programa.
Prenovo je financirala ustanoviteljica, Občina Jesenice. VŠZNJ je s 1. 10. 2008 stavbo prevzela v upravljanje. Obstoječi objekt in oprema omogočata
izvajanje pedagoškega in znanstveno raziskovalnega dela, predavalnice, laboratoriji in kabineti pa zadoščajo potrebam programa prve in druge
stopnje Zdravstvene nege. Knjižnica sedanje VŠZNJ in računalniška infrastruktuta na novi lokaciji šole omogočajo kvalitetno informacijsko in
komunikacijsko podporo študiju. Obstoječi objekt omogoča tudi različne obštudijske in interesne dejavnosti učiteljev in študentov in je v neposredni
bližini glavnih učnih baz Splošne bolnišnice Jesenice, Zdravstvenega doma Jesenice in Doma starejših občanov Franceta Bergelja Jesenice. Skupna
kvadratura prostorov je 1234 m2, v treh etažah.
Knjižnica je polnopravna članica COBISSA od leta 2007. Trenutno imamo 1067 enot monografskega gradiva in 45 enot serijskih publikacij. Trenutno
gre za gradivo, ki je namenjeno študentom prvega in drugega letnika programa prve stopnje Zdravstvena nega. Z vsakim študijskim letom bo število
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enot gradiva naraščalo. V čitalnici je študentom omogočen dostop do svetovnega spleta, baze Cinahl in drugih baz. Knjižnična izposoja poteka
preko sistema COBISS že od samega začetka delovanja knjižnice. Knjižnična dejavnost podpira pedagoško in raziskovalno delo šole, nudi
medknjižnično izposojo, vodi bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS, nudi pomoč pri založniški dejavnosti šole in sodeluje pri vnosu bibliografskih
enot v vzajemni katalog COBISS. Knjižnica je neposredno povezana z učilnico za informatiko, tako da je študentom v času uradnih ur na voljo več
kot 20 računalnikov z dostopom do interneta in baze Cinahl. Izvaja tudi informacijsko dejavnost tako za učitelje kot za študente. Nudi usposabljanje
uporabnikov za iskanje v sistemu COBISS in drugih bazah podatkov, ki so dostopne v knjižnici VŠZNJ.
Knjižnica nudi najnovejšo literaturo s področja zdravstvene nege in sorodnih znanstvenih disciplin in predstavlja oporo za strokovno in vseživljenjsko
izobraževanje študentov in drugih zdravstvenih delavcev v regiji.
FINANČNA SREDSTVA
Visokošolski zavod bo v letu 2009 razpolagal s sredstvi koncesije za dodiplomski program, šolninami izrednega študija, donatorskimi sredstvi in
sredstvi, ki jih bomo pridobili s prijavami na razpise MVZT (dodatna razvojna sredstva za programe Zdravstvena nega idr) in prijavami na razpise ARRS
(raziskovalni projekti, aktivne udeležbe na konferencah, izdaja študijskega gradiva idr) in drugimi razpisi v RS in EU. Višina sredstev, ki jo lahko pridobi
VŠZNJ na razpisih še ni mogoče oceniti in je v finančnem načrtu za 2009 lahko ocenjena le okvirno.

ORGANIZIRANOST
Organigram VŠZNJ:
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VŠZNJ nastopa v pravnem prometu kot samostojni visokošolski zavod. VŠZNJ je vpisana v register sodišča v Kranju kot zavod (številka sklepa
1/08370/00). Organiziranost šole je natančneje opisana v Statutu Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice (Uradni list, št. 122, 28. 11. 2006) in
dopolnitvah statuta (Uradni list, št. 117 / 20. 12. 2007). V nadaljevanju podajamo le nekaj osnovnih informacij. Organi visokošolskega zavoda so:
- dekan / dekanja
− senat
− akademski zbor
− upravni odbor
− študentski svet
Dekan/ja visokošolskega zavoda je poslovodni organ in strokovni vodja šole. Dekan/ja vodi, zastopa in predstavlja visokošolski zavod. Dekana/jo
izvoli senat na predlog akademskega zbora izmed visokošolskih učiteljev visokošolskega zavoda, in sicer za dobo 4 let. Dekanja za obdobje od 29. 1.
2007 do 28. 1. 2011 je doc. dr. Brigita Skela Savič. Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice ima dva prodekana, in sicer prodekana za
izobraževanje in prodekana za raziskovanje, ki pomagata dekanu pri opravljanju njegovih nalog s posameznega področja. Prodekan za
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izobraževanje je predavatelj Boris Miha Kaučič (1. 9. 2008 do 31. 8. 2010), mesto prodekana za raziskovanje ni zasedeno, razvojne naloge na tem
področju za obdobje šest mesecev (1. 9. 2008 do 28. 2. 2009) izvaja dekanja, kot v.d. prodekanje za raziskovanje.
Senat je najvišji strokovni organ visokošolskega zavoda, ki ga izvoli akademski zbor. Senat sestavljajo visokošolski učitelji, ki so v visokošolskem zavodu
v delovnem razmerju, tako da so enakomerno zastopane vse znanstvene discipline in vsa strokovna področja, v okviru katerih šola izvaja svoje
študijske programe. Senat VŠZNJ ima 15 članov, od tega so trije člani izvoljeni s strani študentskega sveta. Postopek imenovanja študentov v senat je
v teku.
Člani:
Habilitacijski nazivi:
dr. Brigita Skela Savič, predsednica senata
Docentka
dr. Ivica Avberšek Lužnik
docentka
dr. Emil Benedik
Višji predavatelj
Marjana Bernot
Predavateljica
dr. Saša Kadivec
Predavateljica
Boris Miha Kaučič
Predavatelj
Izidor Kern
Višji predavatelj
mag. Radojka Kobentar
Predavateljica
Katarina Lokar
Predavateljica
mag. Jožica Ramšak Pajk
Višja predavateljica
mag. Miran Rems
Višji predavatelj*
V postopku izvolitve so trije predstavniki študentov
* v postopku izvolitve preko habilitacijskega senata Sveta za visoko šolstvo
Akademski zbor sestavljajo vsi visokošolski učitelji, znanstveni delavci in visokošolski sodelavci, ki so v študijskem letu 2008/2009 vključeni v izvajanje
pedagoškega dela kot visokošolski učitelji ali sodelavci in imajo s šolo sklenjeno redno ali dopolnilno delovno razmerje. V študijskem letu 2008/2009 so
člani AZ tudi štirje študenti. Kandidacijski postopek za izvolitev študentov bo sprožen na predlog Študentskega sveta VŠZNJ.
Člani:
Boris Miha Kaučič, predsednik akademskega zbora
Dr. Brigita Skela Savič
Katarina Lokar
Marijana Kastelic
Mežik Veber Marija
Dr. Saša Kadivec
Mag. Miran Rems
Izidor Kern

Habilitacijski nazivi:
predavatelj
Docentka
Predavateljica
Predavateljica
Strokovna sodelavka
Predavateljica
Višji predavatelj*
Višji predavatelj
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Dr. Ivica Avberšek Lužnik
Docentka
Dr. Emil Benedik
Višji predavatelj
Dr. Maja Sočan
Docentka
Katja Skinder Savič
Strokovna sodelavka
Karmen Romih
Strokovna sodelavka
Mag. Jožica Ramšak Pajk
Višja predavateljica
Mag. Radojka Kobentar
Predavateljica
Jožica Trstenjak
Strokovna sodelavka
Dr. Mojca Zvezdana Dernovšek
Docentka
Mag. Andreja Čufar
Višja predavateljica*
Mag. Suzana Štular
Predavateljica
* v postopku izvolitve preko habilitacijskega senata Sveta za visoko šolstvo
Upravni odbor odloča o zadevah materialne narave in skrbi za nemoteno materialno poslovanje visokošolskega zavoda. Člani so:
UO zastopa s strani

Datum imenovanja/ izvolitev

Datum prenehanja imenovanja/
izvolitve

Janez Poljšak - predsednik

ustanovitelj

27. 03. 2008

27. 03. 2012

Brigita Džamastagič

ustanovitelj

27. 03. 2008

27. 03. 2012

mag. Marjan Čufer

ustanovitelj

27. 03. 2008

27. 03. 2012

mag. Rina Klinar

ustanovitelj

27. 03. 2008

27. 03. 2012

Katarina Lokar

VŠZNJ - VŠU

17. 12. 2007

17. 12. 2009

dr. Ivica Avberšek Lužnik

VŠZNJ - VŠU

17. 12. 2007

17. 12. 2009

mag. Barbara Habe Sintič

VŠZNJ - drugi

17. 12. 2007

17. 12. 2009

Matej Zajfrid

študent VŠZNJ

17. 12. 2007

17. 12. 2008

Član/ica UO

Študentski svet izvolijo študentje visokošolskega zavoda in ima tri člane: Keti Simonska (predsednica), Alisa Lika (podpredsednica), Gregor Robič
(član). Študentski svet razpravlja o vseh zadevah, ki se nanašajo na pravice in dolžnosti študentov, obravnava statut visokošolskega zavoda in daje
o njem mnenje pristojnim organom. Študentski svet lahko daje tudi mnenje o kandidatu za dekana in prodekana visokošolskega zavoda ter
sprejema in izvaja program interesnih dejavnosti študentov v sodelovanju s skupnostjo študentov.
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OKOLJE
Šola deluje v Občini Jesenice, ki je njena ustanoviteljica. To je prvi visokošolski zavod v občini in je nastal zaradi velikega pomanjkanja diplomiranih
medicinskih sester v ožji in širši regiji. Vzpostavitev šole je bila mogoča zaradi primerne velikosti in razvojne naravnanosti Splošne bolnišnice Jesenice,
kjer se bo izvajala glavnina praktičnega pouka. Delovanje šole so podprli zdravstveni zavodi celotne gorenjske regije, ki so tudi učne baze šole ter
zdravstveni zavodi v širši ljubljanski regiji. Okolje nima izkušenj z visokošolsko dejavnostjo, zato integracija VŠZNJ poteka postopoma. VŠZNJ se
povezuje z Ljudsko univerzo Jesenice, Študentsko organizacijo Jesenice, Mladinski center Jesenice, Svetovalno središče Gorenjske idr.
Posredne in neposredne koristi vzpostavitve VŠZNJ in njenih študijskih programov v okolju so:
- Zmanjševanje deficita visokostrokovnega kadra na področju zdravstvene nege na lokalni in regionalni ravni
- VŠZNJ ima tudi velik pome za regionalni razvoj. Iz vidika pomena šole za razvoj regije smo s pomočjo raziskave v gorenjskih zdravstvenih zavodih
ugotovili, da z vpisom 40. študentov v vsakem študijskem letu pokrili potrebe po teh kadrih iz naslova upokojevanja in fluktuacije. Potreb iz
povečanega obsega dela za diplomirane medicinske sestre (Albreht, 2004) v izračunih nismo vštete, kar kaže na to, da je šola več kot
upravičena v regijskem pogledu. Kar se tiče celovitega pogleda na deficitarnost te poklicne skupine v državi, pa bi šola lahko pokrivala tudi
potrebe ljubljanske regije, saj je tam deficitarnost največja (samo v Kliničnem centru Ljubljana po oceni iz leta 2006 primanjkuje okrog 500
diplomiranih medicinskih sester na že sistematiziranih delovnih mestih, pri čemer še niso vključene potrebe po študiji IVZ (Albreht, 2004).
- Pozitivni vpliv zadostnega števila kadra za uresničevaje programov izboljšanja zdravja zdrave in bolne populacije
- Zmanjševanje stopnje brezposelnosti v lokalnem in regionalnem okolju tako iz vidika šolanja zaposljivih kadrov, kot iz vidika možnosti zaposlovanja
visokošolskih učiteljev in drugih zaposlenih na VŠZNJ
- Prva šola z akreditiranim bolonjskim programom na področju zdravstvene nege v RS, kar zagotavlja šoli možnost povezovanja tudi izven RS in
umestitev v EU prostor. Program je mednarodno primerljiv in je prvi program za študij zdravstvene nege na visokostrokovni ravni v RS, ki je
popolnoma usklajen z bolonjskim procesom. V postopku akreditacije je bila izvedena obsežna primerjava med programi znotraj RS in
primerljivimi programi v EU. Prednosti programa so v inovativnosti, ki poleg izbirnosti ponuja široko obravnavo aktualne zdravstvene problematike
populacije in zdravstva kot sistema: staranje, rak, paliativna oskrba, procesna obravnava, kakovost, komunikacija, informatizacija, bolnišnične
okužbe, na dokazih podprto delovanje idr.
- Možnost šolanja v lokalnem in regijskem področju
- Ekonomski učinek za mesto Jesenice, saj bo v polnem delovanju šole v kraj prihajalo najmanj 390 dodiplomskih študentov in najmanj 240
podiplomskih študentov. v postopku akreditacije so novi programi druge stopnje, kar bo število študentov še povečalo.
- Dvig stopnje izobrazbe lokalnega in regijskega prebivalstva.
- Povezovanje šole z regijskim okoljem in drugimi nosilci razvoja, izvajanje projektov, ki so povezani s potrebami zdrave in bolne populacije,
integracija šole v zdravstvenovzgojne in druge aktivnosti za dvig zdravja populacije in razvoj sistema zdravstvenega varstva
- Meddržavno sodelovanje s sosednjimi državami in državami EU.
- Vzpostavitev kontinuiranega podiplomskega strokovnega izobraževanja za zaposlene v zdravstvenih zavodih regije in širše.
- Vzpostavitev akademskega okolja, ki se povezuje z razvitim svetom in širi dejavnost programov in raziskovanja.
RAZISKOVALNA DEJAVNOST
VŠZNJ je od meseca decembra 2007 vpisana v register ARRS. Raziskovalno skupino sestavljajo trije raziskovalci, področje raziskovanja je usmerjeno v
zdravstvo in zdravstveno nego. V letu 2008 se je raziskovalna skupina dopolnila in VŠZNJ je bila uspešna v dveh projektih na ARRS in sicer.
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•
•

CRP - V5-0444: »Modeli učinkovitega managementa visokošolskih zavodov (MUMVis)«, nosilec Fakulteta za management, sodeluje VŠZNJ;
P3-0360, program za obdobje 2009-2014, »Celostna obravnava alergijskih bolezni in astme v Sloveniji: od epidemiologije do genetike«,
nosilec KOPA Golnik, sodeluje VŠZNJ.

PODATKI O PREMOŽENJU
VŠZNJ nima lastnega premoženja v obliki stavb ampak ima z ustanoviteljico, Občino Jesenice, sklenjeno pogodbo o upravljanju VŠZNJ. Stavba,
zemljišče in oprema je last ustanoviteljice, specialna oprema je last VŠZNJ.
PODATKIH O SREDSTVIH
V letu 2008 je VŠZNJ načrtovala 777.512,02 EUR prihodkov, predvideni načrtovani odhodki so bili 733.848,02 EUR. Ključni prihodki so bili prihodki iz
koncesijske dejavnosti, ki so znašali 408 705 EUR in prihodki šolnin za izredni študij v znesku 228 522 EUR, sredstva pridobljena na razpisu MVZT za
razvojne naloge so bila 60 072 EUR, sredstva pridobljena z delom Centra pa 49 613 EUR. Stroški dela predstavljajo največji odhodek v znesku
385.443,70 EUR, sledijo stroški storitev v znesku 292.323,07 EUR. Natančno poročilo o odhodkih in prihodkih je podano v računovodskem poročilo za
leto 2008.
DRUGE AKTIVNOSTI VŠZNJ
Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo
V letu 2008 je Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo nadaljeval zastavljeno stategijo iz leta 2007, da organizira
kakovostna in aktualna izobraževanja in izpopolnjevanja za zaposlene v zdravstvu in zdravstveni negi, ki so zaključili formalno izobraževanje, imajo
pa interes in motivacijo po vseživljenjskem učenju.
Center sledi zastavljenim smernicam vseživljenjskega izobraževanja, kar je tudi razvidno iz opravljenega dela v letu 2008. V mesecu januarju smo
organizirali uspešno izobraževanje na temo Jaz in moja kariera v okviru katerega smo izdali zbornik predavanj. Gostili smo mednarodno gostjo, prof.
dr. Alice Kiger. V marcu mesecu je center organiziral izobraževanje s področja nevrolingvističnega programiranja za vodje v zdravstvu – Moč jezika,
moč izbire – NLP za vodje. Sledil je seminar z naslovom Vodenje, avtoriteta in čustvena inteligenca vodje v zdravstvu in zdravstveni negi, kjer smo
izdali recenzirani zbornik predavanj. Prvo polovico leta 2008 smo zaključili s tridnevno učno delavnico Veščine tutorstva in coachinga pri tutorstvu in
seminarjem Javni nastop in veščine retorike ter blišč in beda powerpoint prezentacije. Slednji seminar je bil realiziral namesto planiranega seminarja
v mesecu novembru 2008.
V drugi polovici preteklega leta smo se aktivno ukvarjali z organizacijo prve mednarodne znanstvene konference, katero smo poimenovali Teorija,
raziskovanje in praksa – trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega. Ob tem dogodku smo izdali recenzirani zbornik predavanj. Na
mednarodni znanstveni konferenci so v plenarnem delu sodelovali tuji in domači strokovnjaki s področja zdravstva in zdravstvene nege. Plenarna
predavanja so pripravili: dr. Andrea Thiekotter, dr. Melanie Deutmeyer, Andrea Stitzel, dr. Alice Kiger, dr. Eloise Pearson, Manal Alzghoul, dr. Bernard
Gibbon, Cristopher Burton, dr. Angela Kydd in Carolyn Gibbon. V plenarnem delu so od domačih strokovnjakov sodelovali dr. Brigita Skela Savič, dr.
Bojana Filej, dr. Saša Kadivec, dr. Marija Zaletel, mag. Tamara Štemberger Kolnik, mag. Andreja Kvas, Nika Škrabl, Klara Bavčar, Darinka Klemenc,
Suzana Majcen Dvoršak, Mojca Trček, Renata Batas, Boža Hribar, Aleksandra Oberstar, Dragica Tomc Šalamun, Lea Zver, dr. Majda Pahor, dr.
Barbara Domanjko, mag. Radojka Kobentar, mag. Ana Habjanič, mag. Jožica Ramšak Pajk. V recenziranemu zborniku predavanj smo izdali
petdeset recenziranih prispevkov. Pokroviteljstvo je prevzelo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
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Leto 2008 smo v mesecu oktobru zaključili z učno delavnico Čustvena inteligenca na delovnem mestu. Učna delavnica ni bila v letnem načrtu za
leto 2008.
V mesecu septembru smo oblikovali in sprejeli programsko zloženko izobraževanj in izpopolnjevanj za leto 2009, ki smo jo poimenovali Znanje je moč
– katalog izobraževanj centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo za leto 2009.
Trendi kažejo, da uspešne organizacije težijo k temu, da temeljno izobraževanje tesno prepletajo z nadaljnjimi izpopolnjevanji svojih zaposlenih skozi
kontinuiran proces, ki ga kreirata organizacija in posameznik v skladu s cilji organizacije in cilji posameznika. Postopoma pristopamo k razvoju
kariernega centra za medicinske sestre.

4 USMERITVE IN CILJI
4.1 Zakonske in druge pravne podlage
-

Zakon o visokem šolstvu
Odlok o ustanovitvi VŠZNJ
Statut VŠZNJ
Sklep Sveta za visoko šolstvo RS o akreditaciji šole
Sklep Sveta za visoko šolstvo RS o akreditaciji programa
Sklep o vpisu v razvid samostojnih visokošolskih zavodov v RS
Sklep Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo o dodeljeni koncesiji za redni triletni visokostrokovni študij po programu Zdravstvena
nega s pričetkom v študijskem letu 2007/2008
Nacionalni program visokega šolstva RS
Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega,
umetniškega in strokovnega dela
Uredba o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do 2008
Zakon o delovnih razmerjih
Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti
Zakon o javnih uslužbencih
Kolektivna pogodba za negospodarsko dejavnost v RS
Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
Zakon o javnih financah
Zakon o računovodstvu
in drugi splošni akti, ki določajo pogoje dela.
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4.2

Dolgoročni cilji

Razvojna dejavnost:
- analiza obstoječih možnosti (potrebe trga, identifikacija podiplomskih programov, kadrovska analiza izvajalcev programov, prostorske
možnosti izvedbe) za nove dodiplomske in podiplomske študije iz področja zdravstva, zdravstvene nege, ki so povezani z
naravoslovnimi in družboslovnimi programi;
- sodelovanje šole z drugimi visokošolskimi inštitucijami doma in v tujini pri pripravi študijskih programov prve in druge stopnje, izmenjavi
študentov in učiteljev;
- akreditacijo novih, mednarodno primerljivih bolonjskih magisterijev in razvoj različnih oblik podiplomskega izobraževanja glede na
potrebe trga in zdravstveno politiko v RS;
- analiza razvojnih možnosti za izpolnitev pogojev za ustanovitev fakultetnega študija ter izdelava načrta prioritetnih aktivnosti za dosego
tega cilja;
- izpolnitev pogojev za prehod v fakulteto, ki združuje programe prve in druge stopnje na tem področju;
- razvoj znanstveno raziskovalnega dela in mednarodnega sodelovanja na tem področju;
- aktivnosti za povezovanje VŠZNJ z šolami v RS in izven za vzpostavitev mreže visokošolskih učiteljev in partnerskega povezovanja na
skupnih projektih in interesnih področjih;
- ustanovitev mednarodne raziskovalne mreže za zdravstvo in zdravstveno nego. Namen mreže: mednarodne multicentrične raziskave,
randomizirane študije iz področja zdravstvene nege, po vzoru kliničnih raziskav.
Študijska in izobraževalna dejavnost:
- vzpostavitev sistema celovitega obvladovanja kakovosti na področju študijskih in izobraževalnih programov;
- spremljanje in vrednotenje pedagoškega dela vseh oblik izvajanja te dejavnosti (predavanja, seminarji, klinične vaje, klinična praksa, poletni
praktikum);
- graditev partnerskih odnosov z učnimi bazami v celotni RS za kakovostno izvajanje klinične prakse in vodenje razprave o možnostih
umestitve dislociranih enot;
- vzpostavitev sistema nenehnih izboljšav na področju izobraževalne dejavnosti;
- pridobitev standarda – KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, ki temelji na standardu ISO 9001: 2000;
- priprava učnega gradiva za vse tiste predmete programa Zdravstvena nega, kjer ni ustrezne literature v RS;
- nenehno izboljševanje pogojev za delo visokošolskih učiteljev in študentov v prostorih VŠZNJ, zlasti na področju opreme kabinetov;
- vzpostavitev sistema kontinuiranega izobraževanja za mentorje v učnih bazah;
- vzpostavitev sistema vseživljenjskega izobraževanja v okviru Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in
mentorstvo;
o organizacijo konferenc, simpozijev, seminarjev s področja zdravstvene nege in zdravstva,
o organiziranje neformalnih oblik izobraževanja - strokovnega izpopolnjevanja za zaposlene v zdravstveni negi ter druge,
o organiziranje študentske konference – center si bo prizadeval, da bodo študenti zdravstvene nege pokazali svoje ustvarjalno
delo, ki so ga ustvarili s pomočjo mentorjev pri seminarskih nalogah, diplomskih nalogah ipd. K sodelovanju se bo povabilo
tudi druge študente zdravstvene nege (Ljubljana, Maribor, Izola, Novo mesto) in širše (mednarodno). V organizacijo
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o
o
o
o
o
o
o
o

konference se bodo aktivno vključili študenti šole.
vpeljavo tutorskega sistema (tutor – študent; tutor – visokošolski učitelj ali visokošolski sodelavec),
izvedba programa izobraževanja za mentorje s podelitvijo certifikata.
karierno svetovanje študentom in diplomantom ter zaposlenim v zdravstveni negi,
soorganiziranje ALUMNI kluba VŠZNJ. S tem korakom želimo, da se ohrani stik z diplomanti šole, da se spremlja njihova
strokovna uspešnost, karierni razvoj, ...,
pomoč študentom VŠZNJ pri aktivnem razvijanju in vključevanju v obštudijske dejavnosti, pomoč pri navezavi stika s Sekcijo
študentov zdravstvene in babiške nege Slovenije,
priprava izobraževalnih projektov in programov za zunanje naročnike,
spremljanje in obveščanje vodstva šole o aktualnih raziskovalnih razpisih MVZT in ARRS s področja, ki ga pokriva Center ter
priprava vlog za kandidiranje na razpise,
aktivno sodelovanje s študenti pri razvijanju obštudijskih dejavnosti, pomoč pri ustanovitvi in izdajanju internega glasila šole za
študente (pretok informacij, izkušenj, ... ipd).,

Mednarodno sodelovanje:
- zavzemanje za internacionalizacijo študija in povezovanje s partnerskimi univerzami in šolami, s katerimi bomo razvijali nove programe
in izvajali izmenjavo učiteljev in študentov;
- iskanje priložnosti za kandidiranje na mednarodnih razpisih za razvoj študijskih programov;
- izmenjava študentov in učiteljev na bilateralnih pogodbah v okviru aktualnih programov na tem področju;
Raziskovalna dejavnost:
- vzpostavitev delovanja Raziskovalnega inštituta za področje zdravstva in zdravstvene nege, ki ga je VŠZNJ ustanovila decembra 2007 in z
ustanovitvijo le tega želi doseči naslednje cilje:
o ustvarjanje novega znanja in spoznanj ter prenosa znanja v javno korist,
o združevanje raziskovalcev in strokovnjakov s področja zdravstva in zdravstvene nege, ki s svojim raziskovalnim delom in z
uvajanjem najsodobnejšega znanja in metod v vsakodnevno prakso dvigujejo kakovost in strokovnost izvajanja zdravstvenega
varstva populacije,
o razvijanje človeških virov ter razvijanje raziskovalne ustvarjalnosti, s povečanjem vloge znanosti pri vzgoji kadrov.
- kazalniki dela, ki jih bo VŠZNJ spremljala na področju raziskovalne dejavnosti so:
o pridobljeni znanstveno raziskovalni projekti iz ARRS (CRP), MVZT, MZ in drugih virov.
o aktivne udeležbe na znanstvenih konferencah, poletnih šol, posvetov idr.
o Objavljanje rezultatov raziskovalnega dela VŠZNJ v domačih in mednarodnih revijah.
o Število citatov raziskovalcev VŠZNJ v domačih in mednarodnih revijah.
o Uporaba in integracija dokazov raziskovanja v neposredni klinični praksi, okolju idr.
- za doseganje ciljev in sledenje kazalnikov na področju raziskovalne dejavnosti, bo VŠZNJ v okviru ustanovljenega Raziskovalnega inštituta za
področje zdravstva in zdravstvene nege, postopoma pristopila k izvajanju naslednjih aktivnosti:
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izvajanje znanstveno raziskovalnega dela in raziskovalnih projektov v okviru nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa,
kandidiranje na razpisane raziskovalne projekte v okvir ARRS, MZ, MVZT idr v RS in mednarodno,
izvajanje svetovalnega in drugega strokovnega dela s področja raziskovanja,
izdajanje revije z objavo aktualnih strokovnih in znanstvenih člankov s področja zdravstva in zdravstvene nege ter drugih ved v okviru
dejavnosti VŠZNJ. Vključevanje tujih strokovnjakov v uredniški odbor in graditev možnost za vključitev revije v mednarodne priznane
baze,
o soorganiziranje posvetov in konferenc,
o aktivno vključevanje študentov VŠZNJ v raziskovalno delo,
o obveščanje javnosti o rezultatih izvedenih raziskav,
o izdelava poročil o ocenjevanju kakovosti raziskovalcev v skladu s 32. členom Pravilnika o merilih za ocenjevanje kakovosti
raziskovalne dejavnosti in o evidencah ter spremljanju raziskovalne dejavnosti,
o vzpostavitev sistema spremljanja kakovosti in nenehnega izboljševanja na področju raziskovanja na VŠZNJ.
prijava na razpise za projekte, ki jih financira ARRS in drugi: CRP, Znanje za varnost in mir 2004-2010, subvencioniranje nakupov raziskovalne
opreme, prijava kandidatov za mentorje, sofinanciranje znanstvene literature, baz podatkov, financiranje temeljnih, aplikativnih in
podoktorskih raziskovalnih projektov idr.
pridobivanje mladih raziskovalcev
spodbujanje raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na področju temeljnih in
aplikativnih raziskav.
o
o
o
o

-

-

Financiranje:
- voditi ustrezen dialog za financiranje programov v skladu z dejanskimi stroški;
- pridobivanje dodatnih sredstev za študijsko in raziskovalno dejavnost s prijavami na domače in projekte;
- zavzemati se za uvrstitev v četrto študijsko skupino po Uredbi o financiranju visokošolskih zavodov;
- vzpostaviti dialog z gospodarstvom in družbenim okoljem o možnostih sofinanciranja programov VŠZNJ.

4.3

Kratkoročni prednostni cilji v letu 2008

1. Vzpostavitev strokovnih, kadrovskih, materialnih in finančnih pogojev za kakovostno izvedbo študijskega programa Zdravstvena nega
za:
- 70 rednih in 70 izrednih študentov druge generacije (2008/2009) in
- 70 rednih in 60 izrednih študentov prve generacije (2007/2008), drugi letnik.
Strategija – načrt aktivnosti:
- zaposlitev ustreznih visokošolskih učiteljev in sodelavcev za izvedbo drugega letnika programa Zdravstvena nega;
- nadaljevanje s postopki habilitacije preko Sveta za visoko šolstvo RS za visokošolske učitelje, ki imajo pogoje za habilitacijo in še niso
habilitirani;
- priprava učnega gradiva za predmete učnega načrta za prvi in drugi letnik študija, kjer ni ustrezne literature;
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-

-

sprotno ažuriranje in posodabljanje spletne strani;
sprejem vseh potrebnih manjkajočih pravilnikov in pravil v skladu s Statutom VŠZNJ, ki bodo omogočali transparentnost delovanja
pedagoškega, raziskovalnega in upravljalnega dela VŠZNJ;
povezovanje šole z zdravstvenimi zavodi v RS za vzpostavitev pogojev za kakovostno delo učnih baz in širitev mreže učnih baz;
dopolnitev gradiv v knjižnici za študente drugega letnika VŠZNJ;
o povečati število enot knjižničnega gradiva v skladu z obvezno in priporočeno literaturo predmetov programa Zdravstvena
nega;
o razširiti dosedanje on line dostope do e revij in podatkovnih zbirk v skladu z zahtevami programa;
o vnos bibliografij zaposlenih in študentov VŠZNJ;
o izvedba izobraževanja in motivacija študentov ra uporabo računalniške in čitalniške učilnice v novih prostorih;
o izpopolnitev vnosa serijskih publikacij v vzajemno bazo podatkov.
racionalna poraba zagotovljenih proračunskih sredstev za načrtovano opremo, plače, materialne stroške v proračunskem letu 2008;
sprotno spremljanje in vrednotenje stroškov priprav na študij in stroškov študija, ki so pred pričetkom izvajanja programa bili ocenjeni
okvirno;
zagotavljanje donatorskih sredstev in pridobivanje sredstev s pripravo strokovnih seminarjev;
informacijsko podpreti vse ključne študijske (ŠIS), raziskovalne in poslovne procese šole;
zavzemanje za uvrstitev v četrto študijsko skupino po Uredbi o financiranju visokošolskih zavodov od leta 2004 do 2008;
aktivno sodelovanje predstavnikov šole v projektu prenove in opreme prostorov za potrebe VŠZNJ;
organizacija selitve na novo lokacijo šole in vzpostavitev delovanja, september 2008;
organiziranje slovesnosti ob otvoritvi novih prostorov VŠZNJ.

2. Študijska in izobraževalna dejavnost:
Vzpostavitev sistema celovitega obvladovanja kakovosti na področju študijskih in izobraževalnih programov:
o vzpostavitev in spremljanje samoevalvacijskih postopkov dela šole v skladu s sprejetimi Pravili o spremljanju in ocenjevanju
kakovosti študijskega in raziskovalnega dela;
o evalvacija klinične prakse v študijskem letu 2007/2008 (končno vrednotenje študenta na klinični praksi, samoocenjevanje študenta,
evalvacija učnih baz);
o evalvacija vseh obrazcev za klinično prakso in sprememba obrazcev v primeru pomanjkljivosti;
o evalvacija dela visokošolskih učiteljev v študijskem letu 2007/2008 s strani študentov,
o vzpostavljanje povezav s tujimi šolami z namenom omogočanja opravljanja poletnega praktikuma v tujini za študente 2. letnika;
o integriran proces načrtovanja kliničnih vaj in klinične prakse pri predmetih Zdravstvene nege za študijsko leto 2008/2009 (1. in 2. letnik)
glede na prostorske in kadrovske zmožnosti VŠZNJ in učnih baz;
o računalniško podprto načrtovanje urnika za 2008/2009;
o povabilo gostujočih učiteljev iz RS in tujine za sodelovanje na predmetih v prvega in drugega letnika;
o izdelava brošure o podrobnejših informacijah o študijskem programu do informativnega dneva, februar 2008;
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-

o priprava učnega gradiva za vse tiste predmete programa Zdravstvena nega, kjer ni ustrezne literature v RS;
Izvedba začetnih aktivnosti za pridobitev standarda – KAKOVOST ZA PRIHODNOST VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, ki temelji na standardu ISO
9001: 2000;
Izvedba tečaja za mentorje v učnih bazah, september 2008;
Izvedba načrtovanih aktivnosti v okviru Centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo:

JAZ IN MOJA KARIERA
MOČ JEZIKA, MOČ IZBIRE – NLP za vodje
VODENJE, AVTORITETA IN ČUSTVENA INTELIGENCA VODJE V ZDRAVSTVU IN
ZDRAVSTVENI NEGI
VEŠČINE TUTORSTVA IN COACHINGA PRI TUTORSTVU
TEORIJA, RAZISKOVANJE IN PRAKSA – TRIJE STEBRI NA KATERIH TEMELJI SODOBNA
ZDRAVSTVENA NEGA
KOMUNICIRANJE – UMETNOST DIALOGA
Medsebojno komuniciranje na delovnem mestu
RETORIKA – Učinkovit javni nastop

Januar, 2008
Marec, 2008
April, 2008
Maj, 2008
September, 2008
November, 2008
November, 2008

3. Razvojna dejavnost:
- V sodelovanju z Fakulteto za organizacijske vede pripraviti skupni program druge stopnje Zdravstveni management. Predvideni rok za
oddajo programa v postopek akreditacije je junij 2008;
- V sodelovanju z Univerzo Aberdeen in prof. dr. Alice Kiger ter sodelavci pripraviti program druge stopnje Zdravstvena nega. Predvideni
rok za oddajo programa v postopek akreditacije je april 2008;
- V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Inštitutom za varovanje zdravja pričeti usklajevalne postopke za program prve in druge
stopnje Promocija zdravja. Predvideni rok za oddajo programa v postopek akreditacije je september 2008;
- razvoj znanstveno raziskovalnega dela in mednarodnega sodelovanja na tem področju;
- aktivnosti za povezovanje VŠZNJ z šolami v RS in izven za vzpostavitev mreže visokošolskih učiteljev in partnerskega povezovanja na
skupnih projektih in interesnih področjih.
4. Raziskovalna dejavnost:
- v letu 2008 bomo sodelovali v raziskovalnem projektu EU Erasmus programme Professionalization and academization of non-medical
professions, Improving education – linking teaching and research, ki ga koordinira University of Applied Sciences, FELDKIRCHEN in CARINTHIA,
Avstrija.
Call for Proposals: Lifelong Learning Programme – Erasmus: Multilateral Projects
“Projects supporting the modernisation agenda of higher
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education institutions”
Project duration:

24 months

Community grant:

150.000 EUR/year (max.) plus own contribution (min. 25% of community grant)

Applic. Deadline:

29. February 2008

Prerequisite:

all partners must be holder of the “Erasmus University Charter”

Project partner:
(tentative)

Austria
Croatia
Germany
Finland
Slovenia
UK

-

University of Applied Sciences Carinthia
Medical Faculty of Rijeka
University of Applied Sciences Neubrandenburg
(only in module A)
University of Applied Sciences Jyväskylä
College of Nursing Jesenice
University of Nottingham

naši raziskovalci sodelujejo v raziskavi Opredelitev znanj in kompetenc za srednjo menedžersko raven v bolnišnicah, katere nosilec je
Mednarodni inštitut za zdravstveni management, finacira jo Ministrstvo za zdravje;
naši raziskovalci sodelujejo v raziskavi The career pathways of nurse educators in Europe: a collaborative project – predstavitev
raziskovalnega projekta, Univerza Lincon, UK;
v prvi polovici leta bomo izvedli raziskavo Življenjski slog prebivalcev na področju Občine Jesenice, rezultate bomo predstavili na konferenci
WENR, izdelali bomo projekt izboljšav glede na dobljene rezultate raziskave;
izvedba raziskave izkušnje z mentorstvom na klinični praksi študentov VŠZNJ;
izvedba raziskave Odnos medicinskih sester do povezav med teorijo, raziskovanjem in prakso zdravstvene nege v okviru priprav na seminar
Teorija, raziskovanje in praksa zdravstvene nege – trije stebri na katerih temelji sodobna zdravstvena nega;
izvedba raziskave Razumevanje in izkušnje študentov VŠZNJ pri uresničevanju kodeksa etike na področju zdravstvene nege v neposredni
praksi;
v mesecu septembru 2008 pripravljamo strokovni seminar z osnovnimi vsebinami raziskovalnega dela v zdravstveni negi, ki ga bomo
nadgrajevali na več nivojih znanja na področju raziskovalnega dela in s tem motivirali klinično okolje za sodelovanje v raziskovalnih projektih;
izvedli bomo začetne pogovore in zasnovali možnosti za skupne raziskovalne projekte z Centrom za napredne študije v zdravstveni negi,
Univerza Aberdeen, Škotska;
Redno bomo spremljali in se prijavljali na razpise Agencije za raziskovalno dejavnost RS, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Ministrstva za zdravje, razpisov EU in drugih;
V skladu s pridobljenimi raziskovalnimi projekti, bomo oblikovali raziskovalne skupine. Za spremljanje kakovosti izvajanja študijskega programa
bomo oblikovali skupino, ki se bo ukvarjala z ugotavljanjem izkušenj študentov in visokošolskih učiteljev z izvedbo študija zdravstvene nege na
VŠZNJ in na podlagi tega si bomo oblikovali kazalnike kakovosti, ki bodo dopolnili že sprejeta pravila VŠZNJ »Pravila o spremljanju in
ocenjevanju kakovosti študijskega in raziskovalnega dela«.
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-

Kazalniki raziskovalnega dela za leto 2008:
o pridobljeni znanstveno raziskovalni projekti iz ARRS (CRP), MVZT, MZ in drugih virov.
o aktivne udeležbe na znanstvenih konferencah, poletnih šol, posvetov idr.
o Objavljanje rezultatov raziskovalnega dela VŠZNJ v domačih in mednarodnih revijah.
o Število citatov raziskovalcev VŠZNJ v domačih in mednarodnih revijah.
o Uporaba in integracija dokazov raziskovanja v neposredni klinični praksi, okolju idr.

5 Poročilo in ocena uspeha pri doseganju zastavljenih letnih ciljev po področjih dejavnosti
5.1

Izobraževalna dejavnost

Kratkoročni prednostni cilji
Vzpostavitev in spremljanje
samoevalvacijskih postopkov dela
šole v skladu s sprejetimi Pravili o
spremljanju in ocenjevanju kakovosti
študijskega in raziskovalnega dela;

Evalvacija
klinične
prakse
v
študijskem letu 2007/2008 (končno
vrednotenje študenta na klinični
praksi, samoocenjevanje študenta,
evalvacija učnih baz);

Evalvacija vseh obrazcev za klinično

Pričakovani rezultati v letu 2008
Izvedba evalvacije pedagoškega dela za študijsko
leto 2007/08
Izvedba evalvacije prvega vpisa v študijskem letu
2008/09 za novo generacijo študentov 1.letnika
Izvedba evalvacije med visokošolskimi učitelji in
sodelavci o zadovoljstvu
Izdelava pravilnika o izvedbi anketiranja med
študenti
Izvedba evalvacije klinične prakse v študijskem letu
2008/08 in vpeljava izboljšav v študijskem letu
2008/09.

Pregled in dopolnitev obrazcev za študijsko leto
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Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik
Realizirano. Podatki zbrani v Evalvacijskem poročilu,
predstavljeni na Senatu in Akademskem zboru VŠZNJ. Z
rezultati evalvacije prvega vpisa in pedagoškega dela
seznanjeni študenti VŠZNJ na obveznem mentorskem sestanku.
Izdelan in sprejet na Senatu VŠZNJ je bil pravilnik o izvedbi
anketiranja med študenti VŠZNJ o zadovoljstvu pedagoškega
dela. V letu 2009 VŠZNJ prehaja na e-anketiranje.
Realizirano. Rezultati predstavljeni na mednarodni znanstveni
konferenci VŠZNJ in izdani v prispevku
SKINDER SAVIĆ, Katja, SKELA-SAVIČ, Brigita, LOKAR, Katarina,
MEŽIK-VEBER, Marija. Vrednotenje študenta Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice na klinični praksi : predstavitev
metodologije in prvih rezultatov = Evaluation of a student at
College of Nursing Jesenice in clinical setting : introduction to
methodology and first results. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.),
KAUČIČ, Boris Miha (ur.), RAMŠAK-PAJK, Jožica (ur.). 1st
International Scientific Conference, September 25-26, 2008,
Bled, Slovenia. Theory, research and practice - the three pillars
of contemporary nursing care : proceedings of lectures with
peer review : 1st international scientific conference : zbornik
predavanj z recenzijo : 1. mednarodna znanstvena
konferenca, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Jesenice:
College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2008,
str. 348-356. [COBISS.SI-ID 658299]
Delno realizirano. Obrazci so bili pregledani in dopolnjeni.
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prakso in sprememba obrazcev v
primeru pomanjkljivosti;

2008/09

Vzpostavljanje povezav s tujimi
šolami z namenom omogočanja
opravljanja poletnega praktikuma v
tujini za študente 2. letnika;

Možnost mednarodnih izmenjav na področju
opravljanja klinične prakse (poletnega praktikuma) v
tujini

Integriran
proces
načrtovanja
kliničnih vaj in klinične prakse pri
predmetih Zdravstvene nege za
študijsko leto 2008/2009 (1. in 2.
letnik) glede na prostorske in
kadrovske zmožnosti VŠZNJ in učnih
baz;

Načrtovanje letnega urnika kliničnega usposabljanja
v učnih bazah za študijsko leto 2008/09 za 1. in 2.
letnik rednega in izrednega študija,

Realizirano. Letni urnik kliničnega usposabljanja je bil objavljen
konec meseca septembra za 1. in 2. letnik.

Računalniško podprto načrtovanje
urnika za 2008/2009;

Priprava e-urnika in njegova namestitev v ŠISu.

Realizirano. VŠU in študenti lahko preko ŠISa dostopajo in
pregledujejo e-urnik za celotno študijsko leto.

Povabilo gostujočih učiteljev iz RS in
tujine za sodelovanje na predmetih
prvega in drugega letnika;

Vključitev uglednih strokovnjakov s področja
zdravstva in zdravstvene nege.

Izdelava brošure o podrobnejših
informacijah o študijskem programu
do informativnega dneva, februar
2008;

Izdelava informativne brošure za informativni dan
2008.

Priprava učnega gradiva za vse tiste
predmete programa Zdravstvena
nega, kjer ni ustrezne literature v RS;

Priprava učbenika za klinične vaje Zdravstvena nega
1.

Realizirano. Gostujoča profesorica dr. Alice Kiger je izvedla
predavanje za študente 1. letnika (2007/08) in VŠU z naslovom
Etične dileme v raziskovanju v okviru predmeta Uvod v
raziskovanje zdravstvene nege.
Realizirano.
SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.). Si pred izbiro poklica? Postani
diplomirana medicinska sestra, diplomirani zdravstvenik!.
Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. ISBN 978-96191988-2-7. [COBISS.SI-ID 237200896]
V postopku realizacije. Zaradi obsežnosti priprave učbenika za
klinične vaje Zdravstvena nega 1 se realizacija priprave
učbenika nadaljuje v leto 2009.

Izvedba začetnih aktivnosti za
pridobitev standarda – KAKOVOST
ZA
PRIHODNOST
VZGOJE
IN
IZOBRAŽEVANJA,
ki
temelji
na
standardu ISO 9001: 2000;

Izdelava poslovnika kakovosti in opredelitev
procesov (organizacijski predpisi, delovna navodila,
obrazci).

Realizirano. Izdelan je Poslovnik kakovosti in opredeljeni so
procesi. V letu 2009 bo potrebno pripraviti organizacijske
predpise, delovna navodila in obrazce. Pridobitev standarda
bo omogočala večjo kakovost dela in vpeljevanje nenehnih
izboljšav.

Izvedba tečaja za mentorje v učnih
bazah, september 2008;

Izvedba izobraževanja za mentorje v učnih bazah.

Realizirano. Izvedeno je bilo izobraževanje za klinične mentorje
v učnih bazah; za mentorje ki so v študijskem letu 2008/09 bili
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Dokumentacija za klinično prakso in dopolnitev kompetenc
študentov bodo dopolnjeni v letu 2009. Kompetence se bodo
dopolnile v skladu s sprejetimi kompetencami Zbornice-Zveze.
Nerealizirano. VŠZNJ se v mesecu novembru 2008 prijavila na
razpis za pridobitev razširjene Erasmus listine. Rezultati bodo
znani v mesecu marcu, prve izmenjave planiramo v študijskem
letu 2009/10, če bo VŠZNJ uspešno pridobila Erasmus listino.
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Izvedba načrtovanih aktivnosti v
okviru Centra za vseživljenjsko
učenje,
karierno
svetovanje,
tutorstvo in mentorstvo:

5.1.1

Organiziranje neformalnih izobraževanj v obliki
vseživljenjskega učenja.

mentorji tudi v študijskem letu 2007/08 in za mentorje, ki so
prvič klinični mentorji študentom v študijskem letu 2009/10.
Realizirano. Dodatno smo realizirali učno delavnico Čustvene
inteligentnosti na delovnem mestu. Poročilo o delu centra v
letu 2008 je podrobneje predstavljeno v točki 5.1.2

Dodiplomski in podiplomski študij

Ime novega študijskega
programa

Zdravstvena nega, 1.
letnik

Ime opuščenega
študijskega programa
1. stopnja
/

Predvideno število
razpisanih mest v
študijskem letu 2008/2009
Redni
Izredni
70

70

V predhodnem študijskem letu 2007/08 je VŠZNJ razpisala 70 mest za redni študij in 60 mest za izredni študij.
Prehodnost v drugi letnik v študijskem letu 2008/09 je bila: 48 rednih študentov, 34 izrednih študentov
Vzpostavitev strokovnih, kadrovskih, materialnih in finančnih pogojev za kakovostno izvedbo študijskega programa Zdravstvena nega v
študijskem letu 2008/2009:
Naloge v 2008:
zaposlitev ustreznih visokošolskih učiteljev in sodelavcev ter spodbujanje
njihovega strokovnega, znanstvenega in pedagoškega razvoja za 2. letnik;
Pričetek študijske dejavnosti za prvi in drugi letnik

Realizacija v 2008:
Realizirano.
Realizirano. Izveden prvi, drugi in tretji vpis nove generacije študentov 2008/09
Izveden postopek vpisa v višji letnik za prvo generacijo (vpis v drugi letnik).
Realizirano

Pričetek in izvedba habilitacijskih postopkov preko Sveta za visoko šolstvo RS
za visokošolske učitelje, ki imajo pogoje za habilitacijo in še niso habilitirani;
Priprava učnega gradiva za predmete učnega načrta za prvi in drugi letnik Delno realizirano.
študija, kjer ni ustrezne literature;
Pri predmetih, kjer ni učnega gradiva je cilj realiziran v obliki razširjenih predavanj za
tiste predmete, kjer ni bilo ustrezne literature v slovenskem jeziku.
Sprotno ažuriranje in posodabljanje spletne strani;
Realizirano. Spletna stran VŠZNJ je bila v letu 2008 nadgrajena z informacijami v
angleškem jeziku, spremenili smo sistem objave informacij za študente (E-oglasna
deska).
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Sprejem vseh potrebnih manjkajočih pravilnikov in pravil v skladu s Statutom
VŠZNJ, ki bodo omogočali transparentnost delovanja pedagoškega,
raziskovalnega in upravljalnega dela VŠZNJ;

Povezovanje šole z zdravstvenimi zavodi v RS za vzpostavitev pogojev za
kakovostno delo učnih baz in širitev mreže učnih baz;
Dopolnitev gradiv v knjižnici za študente drugega letnika VŠZNJ;
o
povečati število enot knjižničnega gradiva v skladu z
obvezno in priporočeno literaturo predmetov
programa Zdravstvena nega;
o
razširiti dosedanje on line dostope do e revij in
podatkovnih zbirk v skladu z zahtevami programa;
o
vnos bibliografij zaposlenih in študentov VŠZNJ;
o
izvedba izobraževanja in motivacija študentov za
uporabo računalniške in čitalniške učilnice v novih
prostorih;
o
izpopolnitev vnosa serijskih publikacij v vzajemno bazo
podatkov.
Racionalna poraba zagotovljenih proračunskih sredstev za načrtovano
opremo, plače, materialne stroške v proračunskem letu 2008;
Sprotno spremljanje in vrednotenje stroškov priprav na študij in stroškov
študija, ki so pred pričetkom izvajanja programa bili ocenjeni okvirno;
Povabilo gostujočih učiteljev iz tujine za sodelovanje na predmetih v prvega
letnika;

Delno realizirano.
•
Sprejem dopolnitev pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja,
•
Pravila za napredovanje v višji letnik,
•
Pravila za prepis med študijem,
•
Hišni red VŠZNJ,
•
Pravila o spremljanju in ocenjevanju kakovosti (dopolnitve), Pravilnik o
izvajanju študentskih anket na VŠZNJ,
•
Odredba prepoved kajenja na VŠZNJ,
•
Navodila za poletni praktikum VŠZNJ,
•
Dopolnitev navodil za klinično prakso,
•
Študijski koledar za leto 2008/09,
•
dopolnitev Kataloga informacij javnega značaja VŠZNJ, dopolnitev
navodil za VŠU glede izvedbe izpitov na lokaciji VŠZNJ.
Glede na dejstvo, da se VŠZNJ razvija, se bodo tekom tega pravilniki in navodila
dograjevala v skladu s statutom VŠZNJ (npr. Pravilnik o diplomiranju, Pravilnik o
nagraadah ipd.).
Realizirano. UKC Ljubljana, Psihiatrična klinika Ljubljana, Zavod za transfuzijsko
medicino Ljubljana, Psihiatrična bolnišnica Begunje, Zdravstveni dom Jesenice in
Radovljica, Dom starejših Tabor, Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj,
Realizirano.
Realizirano.
Realizirano.
Realizirano. Zunanja storitev vnosa bibliografij.
Realizirano. V okviru predmeta Informatika v zdravstvu in zdravstveni negi.

Realizirano.
Realizirano

Realizirano.
Povabilo gostujoče profesorice dr. Alice Kiger za področje raziskovanja v
zdravstveni negi v januarju 2008.
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Zagotavljanje donatorskih sredstev in pridobivanje sredstev s pripravo
strokovnih seminarjev;

Informacijsko podpreti vse ključne študijske (ŠIS), raziskovalne in poslovne
procese šole;

Realizirano. Pridobitev sponzorskih sredstev za seminar Jaz in moja kariera v januarju
2008 in za mednarodno znanstveno konferenco v septembru 2009. Pridobivanje
sredstev na trgu preko centra za vseživljenjsko učenje VŠZNJ, ki je v letu 2008 ustvaril
presežek sredstev, ki so se uporabile za razvojno dejavnost VŠZNJ.
Delno realizirano. ŠIS se je delno nagradil in se bo nadgrajeval z moduli v letu 2009,
razširitev uporabe na poslovne procese šole.

Zavzemanje za uvrstitev v četrto študijsko skupino po Uredbi o financiranju
visokošolskih zavodov od leta 2004 do 2008;

Realizirano (dosežena 3. študijska skupina)

Aktivno sodelovanje predstavnikov šole v projektu prenove in opreme
prostorov za potrebe VŠZNJ;

Realizirano

Organizacija selitve na novo lokacijo šole in vzpostavitev delovanja,
september 2008;
Organiziranje slovesnosti ob otvoritvi novih prostorov VŠZNJ.

Realizirano.

Kazalniki:
Kazalnik

Študijsko leto 2007/2008
(Leto 2007)
Redni študij

Izredni študij

Pričakovani rezultati v
študijskem letu 2008/2009
(Leto 2008)
Redni študij
Izredni študij

Prehodnost študentov iz 1. v 2.
letnik v visokošolskih študijskih
programih, sprejetih pred 11. 6.
2004, v %
Prehodnost študentov iz 1. v 2.
letnik v univerzitetnih študijskih
programih, sprejetih pred 11. 6.
2004, v %
Prehodnost študentov iz 1. v 2.
letnik v študijskih programih prve
stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004,
v%
Odstotek ponavljavcev v
visokošolskih študijskih

Realizacija v študijskem letu
2008/2009
(Leto 2008)
Redni študij
Izredni študij

66,6%
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programih, sprejetih pred 11. 6.
2004
Odstotek ponavljavcev v
univerzitetnih študijskih
programih, sprejetih pred 11. 6.
2004
Odstotek ponavljavcev v
študijskih programih prve
stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004
Povprečno število let trajanja
študija na študenta – v
visokošolskih študijskih
programih, sprejetih pred 11. 6.
2004
Povprečno število let trajanja
študija v univerzitetnih študijskih
programih, sprejetih pred 11. 6.
2004
Povprečno število let trajanja
študija v študijskih programi prve
stopnje, sprejetih po 11. 6. 2004
Število gostujočih visokošolskih
učiteljev iz gospodarstva na
dodiplomskih študijskih
programih
Število gostujočih visokošolskih
učiteljev iz domačih
raziskovalnih zavodov na
dodiplomskih študijskih
programih
Število gostujočih visokošolskih
učiteljev iz gospodarstva na
podiplomskih študijskih
programih
Število gostujočih visokošolskih
učiteljev iz domačih

9,7%
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raziskovalnih zavodov na
podiplomskih študijskih
programih

Prehodnost je za prvo generacijo nizka, ker so bila pričakovanja študentov glede zahtevnosti študija nizka.
5.1.2

Programi za izpopolnjevanje

5.1.3

Oblike neformalnega učenja

V letu 2008 je Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo nadaljeval zastavljeno stategijo iz leta 2007, da organizira
kakovostna in aktualna izobraževanja in izpopolnjevanja za zaposlene v zdravstvu in zdravstveni negi, ki so zaključili formalno izobraževanje, imajo
pa interes in motivacijo po vseživljenjskem učenju.
Center sledi zastavljenim smernicam vseživljenjskega izobraževanja, kar je tudi razvidno iz opravljenega dela v letu 2008. V mesecu januarju smo
organizirali uspešno izobraževanje na temo Jaz in moja kariera v okviru katerega smo izdali zbornik predavanj. Gostili smo mednarodno gostjo, prof.
dr. Alice Kiger. V marcu mesecu je center organiziral izobraževanje s področja nevrolingvističnega programiranja za vodje v zdravstvu – Moč jezika,
moč izbire – NLP za vodje. Sledil je seminar z naslovom Vodenje, avtoriteta in čustvena inteligenca vodje v zdravstvu in zdravstveni negi, kjer smo
izdali recenzirani zbornik predavanj. Prvo polovico leta 2008 smo zaključili s tridnevno učno delavnico Veščine tutorstva in coachinga pri tutorstvu in
seminarjem Javni nastop in veščine retorike ter blišč in beda powerpoint prezentacije. Slednji seminar je bil realiziral namesto planiranega seminarja
v mesecu novembru 2008.
V drugi polovici preteklega leta smo se aktivno ukvarjali z organizacijo prve mednarodne znanstvene konference, katero smo poimenovali Teorija,
raziskovanje in praksa – trije stebri, na katerih temelji sodobna zdravstvena nega. Ob tem dogodku smo izdali recenzirani zbornik predavanj. Na
mednarodni znanstveni konferenci so v plenarnem delu sodelovali tuji in domači strokovnjaki s področja zdravstva in zdravstvene nege. Plenarna
predavanja so pripravili: dr. Andrea Thiekotter, dr. Melanie Deutmeyer, Andrea Stitzel, dr. Alice Kiger, dr. Eloise Pearson, Manal Alzghoul, dr. Bernard
Gibbon, Cristopher Burton, dr. Angela Kydd in Carolyn Gibbon. V plenarnem delu so od domačih strokovnjakov sodelovali dr. Brigita Skela Savič, dr.
Bojana Filej, dr. Saša Kadivec, dr. Marija Zaletel, mag. Tamara Štemberger Kolnik, mag. Andreja Kvas, Nika Škrabl, Klara Bavčar, Darinka Klemenc,
Suzana Majcen Dvoršak, Mojca Trček, Renata Batas, Boža Hribar, Aleksandra Oberstar, Dragica Tomc Šalamun, Lea Zver, dr. Majda Pahor, dr.
Barbara Domanjko, mag. Radojka Kobentar, mag. Ana Habjanič, mag. Jožica Ramšak Pajk. V recenziranemu zborniku predavanj smo izdali
petdeset recenziranih prispevkov. Pokroviteljstvo je prevzelo Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije.
Leto 2008 smo v mesecu oktobru zaključili z učno delavnico Čustvena inteligenca na delovnem mestu. Učna delavnica ni bila v letnem načrtu za
leto 2008.
V mesecu septembru smo oblikovali in sprejeli programsko zloženko izobraževanj in izpopolnjevanj za leto 2009, ki smo jo poimenovali Znanje je moč
– katalog izobraževanj centra za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo za leto 2009.
Trendi kažejo, da uspešne organizacije težijo k temu, da temeljno izobraževanje tesno prepletajo z nadaljnjimi izpopolnjevanji svojih zaposlenih skozi
kontinuiran proces, ki ga kreirata organizacija in posameznik v skladu s cilji organizacije in cilji posameznika. Postopoma pristopamo k razvoju
kariernega centra za medicinske sestre.
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Plan dela za leto 2008:

Načrtovani plan dela centra za leto 2008 je bil realiziran v celoti, dodatno smo v mesecu oktobru izvedli učno delavnico Čustvena inteligenca na
delovnem mestu.
V letu 2008 je Center za vseživljenjsko učenje, karierno svetovanje, tutorstvo in mentorstvo izdal naslednje publikacije:
SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), RAMŠAK-PAJK, Jožica (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Jaz in moja kariera : zbornik predavanj. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. 151 str., graf. prikazi.
[COBISS.SI-ID 60014081]
SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.). Vodenje, motivacija in čustvena inteligenca vodje v zdravstvu : zbornik predavanj z recenzijo, Bled, 16. april 2008. Jesenice: Visoka šola za
zdravstveno nego, 2008. 67 str., ilustr. ISBN 978-961-91988-3-4. [COBISS.SI-ID 60331521]
TURNŠEK Mikačić, Marija
Veščine tutorstva in coachinga pri tutorstvu : [priročnik za tutorje] / Marija Turnšek Mikačić. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2008.- 62 str. : ilustr. ; 30 cm
Na vrhu nasl. str. tudi: Center za vseživljenjsko učenje, karierno
svetovanje, tutorstvo in mentorstvo. - 100 izv. - O avtorici na zavihkihov. - Bibliografija: str. 61-62
371.213.3(035)
COBISS.SI-ID 60792065
SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), RAMŠAK-PAJK, Jožica (ur.). 1st International Scientific Conference, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Theory, research and practice the three pillars of contemporary nursing care : proceedings of lectures with peer review : 1st international scientific conference = Teorija, raziskovanje in praksa - trije stebri, na katerih temelji sodobna
zdravstvena nega : zbornik predavanj z recenzijo : 1. mednarodna znanstvena konferenca, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego,
2008. 470 str., ilustr. ISBN 978-961-91988-4-1. [COBISS.SI-ID 61351681]
ŠAVKO, Majda
Čustvena inteligenca pri delu z ljudmi : gradivo za učno delavnico /
avtorica Majda Šavko. - Jesenice : Visoka šola za zdravstveno nego, 2008
40 izv.
159.942(075)
COBISS.SI-ID 61646081
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Center objavlja izdana gradiva on line na spletne strani Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice.
Kratkoročni prednostni cilji
Izdelava
programa
izobraževanj
vseživljenjskega učenja

v

okviru

Pričakovani rezultati v letu 2008
Izvedba planiranih izobraževanj v okviru centra
za vseživljenjsko učenje.

Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik
Realizirano v celoti.
Dodatna
izvedba
učne
delavnice
Čustvena
inteligentnost na delovnem mestu.

5.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost
Naloge v 2008:
V sodelovanju z Fakulteto za organizacijske vede pripraviti skupni program
druge stopnje Zdravstveni management. Predvideni rok za oddajo programa v
postopek akreditacije je junij 2008;
V sodelovanju z Univerzo Aberdeen in prof. dr. Alice Kiger ter sodelavci
pripraviti program druge stopnje Zdravstvena nega. Predvideni rok za oddajo
programa v postopek akreditacije je april 2008;
V sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Inštitutom za varovanje zdravja
pričeti usklajevalne postopke za program prve in druge stopnje Promocija
zdravja. Predvideni rok za oddajo programa v postopek akreditacije je
september 2008;
Aktivnosti za povezovanje VŠZNJ z šolami v RS in izven za vzpostavitev mreže
visokošolskih učiteljev in partnerskega povezovanja na skupnih projektih in
interesnih področjih.

Sodelovanje v raziskavi Opredelitev znanj in kompetenc za srednjo
menedžersko raven v bolnišnicah, katere nosilec je Mednarodni inštitut za
zdravstveni management, financira jo Ministrstvo za zdravje.

Realizacija v 2008:
Delno realizirano. VŠZNJ samostojno pripravilja program druge stopnje
Zdravstveni menedžment. Postopki akreditacije se bodo pričeli v drugi
polovici leta 2009.
Realizirano. VŠZNJ je oddala vlogo na Svet za visoko šolstvo. Program je v
postopku akreditacije. Pričetek izvajanja študijskega programa druge stopnje
se planira v študijskem letu 2009/10.
Delno realizirano. Študijski program prve in druge stopnje je v postopku
priprave.

Realizirano. Partnersko sodelovanje pri raziskovalnem projektu, katerega
nosilec je Visoka šola za zdravstvo Izolo, Univerza na Primorskem. VŠZNJ je
sodelovala v dveh mednarodnih raziskovalnih razpisih. Projekt prijavljen na
Erasmus razpis »The career pathways of nurse educators in Europe: a
collaborative project«, ni bil izbran, za projekt prijavljen na 7. okvirni program
»Overcoming the gap in research of dementia and policy of care sector« še ni
rezultatov.
V novembru 2008 je bila oddana vloga za pridobitev Erasmus listine, ki je
osnova za sklenitev mednarodnega sodelovanja na področju izmenjave VSU
in študentov.
Realizirano.
ROBIDA, Andrej, SKELA-SAVIČ, Brigita, TRUNK, Aleš. Opredelitev znanj in
kompetenc za srednjo upravljavsko raven v bolnišnici : zaključno poročilo
raziskovalne skupine. [Ljubljana: Mednarodni institut za razvoj managementa
v zdravstvu, 2007]. 68 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 61380609]
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Izvedba raziskave Življenjski slog prebivalcev na področju Občine Jesenice,
rezultate bomo predstavili na konferenci WENR, izdelali bomo projekt izboljšav
glede na dobljene rezultate raziskave;
Izvedba raziskave izkušnje z mentorstvom na klinični praksi študentov VŠZNJ;

Izvedba raziskave Odnos medicinskih sester do povezav med teorijo,
raziskovanjem in prakso zdravstvene nege v okviru priprav na seminar Teorija,
raziskovanje in praksa zdravstvene nege – trije stebri na katerih temelji
sodobna zdravstvena nega;

Izvedba raziskave Razumevanje in izkušnje študentov VŠZNJ pri uresničevanju
kodeksa etike na področju zdravstvene nege v neposredni praksi;

Nerealizirano. Za projekt ni bilo pridobljenih dovolj finančnih sredstev.

Realizirano.
RAMŠAK-PAJK, Jožica. Mentorstvo s perspektive mentorja in študenta =
Mentoring from student's and mentor's perspective. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.),
KAUČIČ, Boris Miha (ur.), RAMŠAK-PAJK, Jožica (ur.). 1st International Scientific
Conference, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Theory, research and
practice - the three pillars of contemporary nursing care : proceedings of
lectures with peer review : 1st international scientific conference : zbornik
predavanj z recenzijo : 1. mednarodna znanstvena konferenca, September 2526, 2008, Bled, Slovenia. Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za
zdravstveno nego, 2008, str. 106-113. [COBISS.SI-ID 61681409]
Preoblikovanje naloge. Planirani seminar se je preoblikoval v prvo mednarodno
znanstveno konferenco, kjer so domači in tuji strokovnjaki predstavljali prispevke
na temo povezav med teorijo, raziskovanjem in prakso zdravstvene nege. Izdan
recenzirani zbornik prispevkov:
SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), RAMŠAK-PAJK, Jožica (ur.).
1st International Scientific Conference, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia.
Theory, research and practice - the three pillars of contemporary nursing care :
proceedings of lectures with peer review : 1st international scientific
conference = Teorija, raziskovanje in praksa - trije stebri, na katerih temelji
sodobna zdravstvena nega : zbornik predavanj z recenzijo : 1. mednarodna
znanstvena konferenca, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia. Jesenice:
College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2008. 470 str., ilustr. ISBN
978-961-91988-4-1. [COBISS.SI-ID 61351681]
Realizirano.
KAUČIČ, Boris Miha, SKELA-SAVIČ, Brigita. Vrednote študentov Visoke šole za
zdravstveno nego Jesenice ter njihov odnos do načela pravičnosti in etičnega
ravnanja v kliničnem okolju = Values of the students of the College of nursing
Jesenice and their attitude to principles of justice and ethical acting in the
clinical setting. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), KAUČIČ, Boris Miha (ur.), RAMŠAKPAJK, Jožica (ur.). 1st International Scientific Conference, September 25-26,
2008, Bled, Slovenia. Theory, research and practice - the three pillars of
contemporary nursing care : proceedings of lectures with peer review : 1st
international scientific conference : zbornik predavanj z recenzijo : 1.
mednarodna znanstvena konferenca, September 25-26, 2008, Bled, Slovenia.
Jesenice: College of Nursing: = Visoka šola za zdravstveno nego, 2008, str. 267279. [COBISS.SI-ID 61681921]
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Izvedli bomo začetne pogovore in zasnovali možnosti za skupne raziskovalne
projekte z Centrom za napredne študije v zdravstveni negi, Univerza
Aberdeen, Škotska;
Redno bomo spremljali in se prijavljali na razpise Agencije za raziskovalno
dejavnost RS, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstva za
zdravje, razpisov EU in drugih;

V skladu s pridobljenimi raziskovalnimi projekti, bomo oblikovali raziskovalne
skupine.
Za spremljanje kakovosti izvajanja študijskega programa bomo oblikovali
skupino, ki se bo ukvarjala z ugotavljanjem izkušenj študentov in visokošolskih
učiteljev z izvedbo študija zdravstvene nege na VŠZNJ in na podlagi tega si
bomo oblikovali kazalnike kakovosti, ki bodo dopolnili že sprejeta pravila VŠZNJ
»Pravila o spremljanju in ocenjevanju kakovosti študijskega in raziskovalnega
dela«.
Kazalniki raziskovalnega dela za leto 2008:
o pridobljeni znanstveno raziskovalni projekti iz ARRS (CRP),
MVZT, MZ in drugih virov.
o aktivne udeležbe na znanstvenih konferencah, poletnih šol,
posvetov idr.
o Objavljanje rezultatov raziskovalnega dela VŠZNJ v domačih
in mednarodnih revijah.
o Število citatov raziskovalcev VŠZNJ v domačih in
mednarodnih revijah.
o Uporaba in integracija dokazov raziskovanja v neposredni
klinični praksi, okolju idr.

Realizirano.

Realizirano. Prijavili smo dva CRP-a in en temeljni projekt kot nosilci, vendar
nismo bili izbrani. Prav tako smo neuspešno sodelovali na razpisu ARRS za
knjižnično gradivo in udeležbe na tujem.
Sodelovali smo kot partnerji v enem CRP in enem programu, ki sta uspela na
ARRS.
Realizirano. Trenutno na VŠZNJ deluje raziskovalna skupina Zdravstvo in
zdravstvena nega.
Realizirano. Imenovana komisija za kakovost in evalvacijo s strani Senata VŠZNJ.
Senat VŠZNj je sprejel dopolnitve pravil o spremljanju in ocenjevanju kakovosti
študijskega in raziskovalnega dela, izvedena je bila obsežna interna evalvacija
študijskega leta 2007/2008.

Realizirano.

5.3 Umetniška dejavnost
5.4 Mednarodna dejavnost in sodelovanje v evropskih projektih
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Cilj: Povezovanje znotraj in izven RS
Naloge v 2008:
Pridobitev listine Erasmus, kot pogoj za mednarodno bilateralno sodelovanje, september 2008;

Zavzemanje za internacionalizacijo študija in povezovanje s partnerskimi univerzami in šolami, s
katerimi bomo razvijali nove programe in izvajali izmenjavo učiteljev in študentov.

Iskanje priložnosti za kandidiranje na mednarodnih in domačih razpisih za razvoj študijskih programov;

Izmenjava študentov in učiteljev na bilateralnih pogodbah v okviru aktualnih programov na tem
področju;
Spremljanje aktivnosti in sodelovanje v povezavi evropsko združenje šol iz področja zdravstvene nege
- FINE workgroup on Bologna process and Nursing Education;
Izvedba prvih pogovorov za vzpostavljanje učnih baz v sosednjih državah;

Vzpostavitev partnerskega sodelovanja s primerljivimi šolami v EU za razvoj skupnih študijskih in
raziskovalnih programov;
Vzpostavljanje učnih baz v sosednjih državah;

Realizacija v 2008:
Delno realizirano. VŠZNJ se je v letu 2008 prijavila na razpis
za razširjeno Erasmus listino, rezultati bodo znani v letu
2009.
Bilateralni sporazumi so v postopku, saj je razpis za
Erasmus listino bil razpisan šele v novembru 2008.
VŠZNJ je v 2008 postala članica EMUNI univerze in s tem
vzpostavila pogoje za sodelovanje v evromediteranskem
prostoru.
Da, oddana prijava za razvoj treh programov druge
stopnje, vendar na razpisu nismo uspeli, ker programi še
niso bili v postopku obravnave na Svetu za visoko šolstvo.
Nerealizirano. VŠZNJ ni pridobila Erasmus listine zato
izmenjava študentov in učiteljev ni bila možna.
Realizirano. Aktivna udeležba na FINE.
Realizirano. Na mednarodni znanstveni konferenci smo
gostili:
dr. Melanie Deutmeyer in dr. Thiekotter, Carintia
University of Applied Sciences, Austria;
dr. Alice Kiger, University of Aberdeen, Scotland;
dr. Angela Kydd, The University of the West of
Scotland, Scotland
dr. Bernard Gibbon, University od Central
Lancashire, United Kingdom
idr
Vzpostavljen kontakt za sodelovanje z Univerzo Aberdeen
na Škotskem, kontakt v obliki gostujoče profesorice na
VŠZNJ (dr. Alice Kiger) je bil realiziran 23. 1. 2008
Cilj bo realiziran v študijskem letu 2009/2010, ko bo
pridobljena Erasmus listina.
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Kazalniki:
Dodiplomski študij
Kazalnik

Študijsko
leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

Podiplomski študij

Realizacija za
študijsko leto
2008/09

Študijsko leto
2007/08

Načrt za
študijsko leto
2008/09

Realizacija za
študijsko leto
2008/09

Število študentov, ki opravljajo del študija v
tujini
Število tujih študentov, ki opravijo del študija
v Sloveniji
Število gostujočih visokošolskih učiteljev, ki
sodelujejo pri pedagoškem procesu
Število visokošolskih učiteljev, ki sodelujejo
pri pedagoškem procesu v tujini kot
gostujoči profesorji
Število visokošolskih sodelavcev, ki se
izobražujejo v tujini
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo prišli v Slovenijo
Število gostujočih raziskovalcev in strokovnih
sodelavcev, ki bodo šli iz Slovenije v tujino
Navodilo: Raziskovalce in strokovne sodelavce, ki ne bodo sodelovali v pedagoškem procesu, vpišite v stolpec dodiplomski študij z opombo o njihovem številu pod
tabelo.

5.5 Knjižnična dejavnost
Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu 2008

Nakup gradiva za 2. letnik programa zdravstvene nege
in dokup potrebnega gradiva za 1 letnik.

100% uresničitev cilja.

Nakup tuje baze podatkov.

100% uresničitev cilja.

Ureditev študijskega prostora za študente.

100% uresničitev cilja.

Pričetek vnosa osebnih bibliografij.

100% uresničitev cilja.

Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik
Cilj smo 100% realizirali s pomočjo sredstev, ki jih je
Občina Jesenice namenila za nakup študijskega
gradiva.
Cilj smo 100% realizirali s pomočjo sredstev, ki jih je
Občina Jesenice namenila za nakup elektronskih virov.
Študentje so s selitvijo šole na novo lokacijo v knjižnici
pridobili tako dodatna računalniška mesta kot dodatne
računalnike za boljše študijsko delo.
Cilja nismo uspeli doseči zaradi obsežnosti izobraževanj,
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Nakup tujih strokovnih revij.

ki jih mora zaposleni izvesti.
Cilja nam ni uspelo doseči, zaradi finančnih omejitev.
Prioriteto pri nakupu smo dali študijskemu gradivu.

100% uresničitev cilja.

Uporabniki knjižnice
Kategorije uporabnikov
Študenti – dodiplomski, redni
Študenti – dodiplomski, izredni
Študenti – podiplomski
Srednješolci
Zaposleni

70
60
/
/

Načrt za leto 2007
140
120
/
/

Načrt za leto 2008
140
125
/
/

Število v letu 2008

40

Odvisno od števila zaposlenih.

50

Upokojenci
Tuji državljani
Drugi uporabniki

/
/
/

/
/
/

/
/
/

Kazalniki

Leto 2007

Kazalnik
Število aktivnih uporabnikov knjižnice
Delež aktivnih uporabnikov z
visokošolskih zavodov (študenti,
visokošolski učitelji in sodelavci,
raziskovalci in strokovni sodelavci)
Letni prirast tiskanih enot gradiva in
število zakupljenih ali nabavljenih
elektronskih enot

Število pregledanega gradiva v
elektronski obliki

Načrt za leto 2008

Leto 2008

64

Nad 150

331

82

Okoli 200, odvisno od zaposlenih na
šoli.

341

582 tiskanih enot gradiva od
septembra 2007

/

1000 tiskanih enot gradiva in zakup 2
elektronskih baz podatkov in
naročnina na 1 slovensko strokovno
revijo ali zakup 1 baze podatkov in
naročilo na 7 tujih in 1 domačo
strokovno revijo.
Minimalno 2000 pregledanih enot
gradiva ( če govorimo o pregledih
člankov v bazah podatkov)
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638 tiskanih enot gradiva
1 zakupljena baza podatkov

2831 enot pregledanega gradiva.
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Število organiziranih izobraževanj za
uporabnike

Nudili smo individualna izobraževanja
o knjižnici in postavitvi gradiva vsem
študentom in zaposlenim,ki so prišli
prvič v knjižnico. To pomeni, da je
končno število 82.

Organizirati skupinska izobraževanje za
iskanje po bazah podatkov in
navajanje citiranja in virov za študente.
Še vedno pa bomo nudili tudi
individualno pomoč novim študentom
v študijskem letu 2007/2008.

Nudili smo individualna izobraževanja o
knjižnici in postavitvi gradiva vsem
študentom in zaposlenim, ki so prišli
prvič v knjižnico. V okviru klinične
prakse pri predmetu Informatiki v
zdravstvu in zdravstveni negi smo
študentom podrobno predstavili
delovanje knjižnice in iskanje po
podatkovnih bazah.
Se pravi, da je bilo 12 organiziranih
izobraževanj za študente.

Komentar: Knjižnica je imela v študijskem letu 2007/2008 sledeč delovni čas: ponedeljek 11.30- 18.00 ure, torek, sreda, četrtek je bila odprta med
11.30 in 15.00 uro. V petek pa med 11.30 in 16.30 uro. V šolske letu 2008/2009 pa smo delovnik zaradi povečanja števila študentov povečali na:

5.6 Upravne in pravne naloge
Kratkoročni prednostni cilji
Informacijska podpora vsem ključnim študijskim (ŠIS),
raziskovalnim in poslovnim procesom (KIS) šole

Zavzemanje za uvrstitev v četrto študijsko skupino po
Uredbi o financiranju visokošolskih zavodov od leta 2004
do 2008

Pričakovani rezultati v letu 2008
Uvedba kadrovskega informacijskega sistema
Uvedba elektronskega urnika
Elektronska pisarna
Intranet za zaposlene VŠZNJ
Sestanek dekanov s predstavniki MVZT in MZ

Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik
Naloge realizirane.

Program Zdravstvena nega je iz druge študijske skupine
uvrščen v tretjo.
Izvedena prenova prostorov VŠZNJ, ki jih je financiral
ustanovitelj, kupljena je bila vsa specialna oprema in
študijsko gradivo za študijsko leto 2008/2009
Izvedena je bila prevedba v nov plačni sistem za javne
uslužbence in s tem povezane aktivnosti.
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Kazalniki:
Študijsko leto
2007/2008
(Leto 2007)

Število študentov na računalnik

0,04

Načrt za študijsko leto
2008/2009
(Leto 2008)
0,17

Odstotek elektronskih prijav na izpite

100%

100%

Kazalniki

o
o

Realizacija za študijsko leto 2008/2009
(Leto 2008)
0,17
100%

Število študentov na računalnik: število računalnikov, ki jih lahko uporabljajo študenti, se deli s številom študentov rednega dodiplomskega študija brez
absolventov.
Odstotek elektronskih prijav na izpite: število vseh prijav na izpite se deli s številom elektronskih prijav na izpite ter se izračuna odstotek. Upoštevajte študente
rednega dodiplomskega študija brez absolventov.

5.7 Nacionalno pomembne naloge
5.7.1

Skrb za slovenščino

5.7.2

Visokošolska prijavno-informacijska služba

5.7.3

Pisarna za študentske domove

5.8

Univerzitetni šport

5.9

Interesna dejavnost študentov

Študentski svet VŠZNJ v študijskem letu 2007/2008 ni podal predloga interesnih dejavnosti, zato sredstva niso bila koriščena.
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5.10 Druga dejavnost

5.11 Investicije in investicijsko vzdrževanje
Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu 2008

Tekoče vzdrževanje opreme, nakupi nove
medicinske in laboratorijske opreme, ter nakup
opreme za učilnice in investiranje v novo zgradbo
za izvajanje študija.

Zagotovitev virov sredstev za izvedbo
načrtovanih nakupov in investicij.

Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik
Investicija v zgradbo je bila realizirana s strani
Občine Jesenice, program se je začel izvajati v
novih prostorih s študijskim letom 2008/2009.
Nabava opreme za izvajanje študija je bila
izvršena, tako pohištvena oprema kot medicinska
in laboratorijska oprema. Tudi nabava knjig za
knjižnico je bila izvršena v planiranem obsegu.

5.11.1 Gradnja, obnova ali nakup nepremičnin
Nepremičnino - zgradbo za izvajanje visokošolskega študija je investirala Občina Jesenice in zgradba je v lasti Občine Jesenice.

Objekt

Šolazgradba

Investicija (kaj se bo
oz. se je delalo)

Nova stavba-uporablja
VŠZNJ-last Občine
Jesenice

Celotna
vrednost
investicije v
EUR

Vrednost
investicije v
letu 2008 v
EUR

Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v EUR) – NAČRT ZA LETO
2008
koncesi kredit
Drugi
MVZT
ja
viri
Občina
Jesenice
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Viri sredstev in njihov delež pri
investiciji (v EUR) – REALIZACIJA V
LETU 2008
koncesi
Drugi
MVZT
kredit
ja
viri

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo
V lasti Občine
Jesenice

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

5.11.2 Nakup opreme
Št.
priorit
ete iz
progra
ma
dela
za leto
2008

Viri sredstev in njihov delež pri
opremi (v EUR) - NAČRT ZA LETO 2008

Članica

Oprema

Namen
opreme

Vrednost
opreme
v letu
MVZT
2008 v
EUR

Občina Jesenice Lastn
a
sreds
tva
16.750

Pohištvo

Medicinska
in
laboratorijs
ka oprema
knjige

Viri sredstev in njihov delež pri opremi v
letu 2008 - realizacija (v EUR)

16.898

61.275

726

9.283

4.080

Licencaurnik

Obrazložitev
razlik med
načrtom in
realizacijo
Drugo

2.820

Sredstva MVZT so bila porabljena za nakup potrošnega materiala za klinične vaje.

5.11.3 Investicijsko vzdrževanje
Investicijskega vzdrževanja v letu 2008 ni bilo planiranega, ker je bil zgrajen nov objekt s strani Občine Jesenice.

Zaporedna
Št.
številka
prioritete

Opis in vrsta del

Načrtovana
vrednost v
letu 2008 v
EUR

Realizirana
vrednost v
letu 2008 v
EUR
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Predvideni viri
financiranja v EUR
2008
……

Drugo

Realizacija po virih
financiranja v EUR
2008
……..

Drugo

Obrazložitev razlik
med načrtom in
realizacijo
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Dodajte komentar oziroma obrazložitev.

5.11.4 Drugo
Tabela 6: Realizacija nakupa za leto 2008 in primerjava z načrtom
Št. prioritete

Zaporedna
številka

Namen

Članica

Načrtovana
vrednost v
letu 2008 v
EUR
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Realizirana
vrednost v
letu 2008 v
EUR

Predvideni viri sredstev v letu
2008 (v EUR)
Lastni viri

……..

Drugo

Realizacija po virih sredstev v
letu 2008 (v EUR)
Lastni
……..
Drugo
viri
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5.12 Kadrovski načrt in kadrovska politika
5.12.1 Kadrovska politika
Kratkoročni prednostni cilji

Pričakovani rezultati v letu 2008

Realizacija v letu 2008 z obrazložitvijo razlik

Zaposlitev ustreznih visokošolskih učiteljev in
sodelavcev za izvedbo drugega letnika
programa Zdravstvena nega;
Nadaljevanje s postopki habilitacije preko Sveta za
visoko šolstvo RS za visokošolske učitelje, ki imajo pogoje
za habilitacijo in še niso habilitirani za predmete 2.
letnika
Spodbujanje izobraževanja zaposlenih (magistrski in
doktorski študij)

Večina visokošolskih učiteljev bo dobilo
dovoljenje za dopolnilno zaposlitev na VŠZNJ

Realizirano.

Habilitacija vseh učiteljev, ki so v postopku
habilitacije za predmete prvega letnika in
pričetek postopkov za učitelje 2. letnika
programa Zdravstvena nega
Zaključek dveh magistrskih študijev,
Pričetek enega doktorskega in dveh magistrskih
študijev

Realizirano.

Zaposlitev nepedagoškega osebja zaradi širjenja
delovnih nalog na področju študijskih in poslovnih
procesov na VŠZNJ
Prehajanje pogodbenih obveznosti v redna in
dopolnilna delovna razmerja

Obvladovanje poslovnih in študijskih procesov
dela na VŠZNJ

Vrednotenje dela zaposlenih za določen čas v letu 2007

Doktorski študij ni bil vpisan, oba magistrska študij se
bosta zaključila predvidoma konec 2009 ali začetek
2010. V 2008/2009 se je ena zapsolena vpisala v 1. letnik
znastvenega madistrskega študija.

Zagotoviti nemoten študijski proces,
Povečati pripadnost in motivacijo za
izboljševanje procesov dela
Sprememba delovnega razmerja iz določen v
nedoločen čas: 3 visokošolski učitelji/sodelavci,
vodja referata

Pojasnila z analizo kadrovanja in kadrovske politike so obvezna sestavina poslovnega poročila , npr:
o pojasnilo kako je bil izveden program, če je med kadrovskim načrtom in njegovo realizacijo veliko odstopanje;
o informacijo o izobrazbeni in starostni strukturi zaposlenih, ter o strukturi zaposlenih po spolu,
o informacijo o fluktuaciji zaposlenih, odsotnostih ter vzrokih zanje (splošno),
o informacijo o povprečni plači zaposlenih v primerjavi z dejavnostjo oz. primerljivimi dejavnostmi,
o informacijo o deležu stroškov dela glede na celotne odhodke poslovanja in
o značilnosti in težave uvedbe novega plačnega sistema ter prilagoditve kadrovske politike.
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Izobrazbena in starostna struktura zaposlenih po spolu na Visoki šoli za zdravstveno nego Jesenice, na dan 31. 12. 2008
Delež
Zaposleni
Habilitacijski naziv
Delovno mesto
Izobrazba
Starost
zaposlitve (%)
VSU in VSS

Spol

1

Dr. Brigita Skela Savič

docentka

Dekanja

100

IX

42

Ž

2

Dr. Brigita Skela Savič

docentka

VSU

20

IX

42

Ž

3

Katarina Lokar

predavateljica

VSU

11

VII/U

37

Ž

4

Marijana Kastelic

strokovna sodelavka VS sodelavka

100

VII/U

47

Ž

5

Mežik Veber Marija

strokovna sodelavka VS sodelavka

100

VII/S

49

Ž

6

Boris Miha Kaučič

predavatelj

Prodekan, VSU

100

VII/U

30

M

7

Boris Miha Kaučič

predavatelj

predstojnik Centra

20

VII/U

30

M

8

Dr. Saša Kadivec

predavateljica

VSU

20

IX

41

Ž

9

Mag. Miran Rems

višji predavatelj

VSU

20

VIII

52

M

10 Izidor Kern

višji predavatelj

VSU

20

VII/U

44

M

11 Dr. Ivica Avberšek Lužnik

docentka

VSU

20

IX

52

Ž

12 Dr. Emil Benedik

višji predavatelj

VSU

18,52

IX

43

M

13 Dr. Maja Sočan

docentka

VSU

20

IX

48

Ž

14 Katja Skinder Savič

strokovna sodelavka VS sodelavka

100

VII/U

34

Ž

15 Karmen Romih

strokovna sodelavka VS sodelavka

100

VII/S

40

Ž

16 Mag. Jožica Ramšak Pajk

višja predavateljica

VSU, predstojnica katedre

80

VIII

39

Ž

17 Mag. Radojka Kobentar

predavateljica

VSU

11,85

VIII

57

Ž

18 Jožica Trstenjak
Dr. Mojca Zvezdana
19
Dernovšek
20 Mag. Andreja Čufar

strokovna sodelavka VSS

20

VII/S

39

Ž

docentka

VSU

5

IX

44

Ž

višja predavateljica

VSU

11,11

VIII

47

Ž

21 Mag. Suzana Štular

višja predavateljica

VSU

19,3

VIII

37

Ž

Vodja referata za
študentske zadeve

100

VIII

37

Ž

Zaposleni v upravni dejavnosti VŠZNJ
22 Mag. Barbara Habe Sintič

/
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23 Marjeta Kocijančič

/

Bibliotekar

100

VII/U

27

Ž

24 Suzana Aupič

/

100

V

35

Ž

25 Simona Jeglič

/

Administrativni referent
Strokovni sodelavec v
referatu

100

VII/S

33

Ž

5.12.2 Kadrovski načrt in realizacija
VŠZNJ vzpostavlja in dopolnjuje kadrovsko strukturo z vsakim letnikom, dokler ne bo zaključen triletni ciklus vzpostavljanja šole. na začetku
poslovnega leta težko predvidimo, ali bodo vsi VSU, ki se na novo vključijo v novo študijsko leto za nov letnik (v 2008 je bil to 2. letnik), dobili
dovoljenje za dopolnilno delo. v nadaljevanju predstavljamo tabelo v okviru prevedbe plač, na dan 31. 12. 2008.

Plačna
podskupina

Šifra
delovnega
mesta

1

2

3
B019303
B017892

Delovno mesto

4
DEKAN / DIREKTOR VISOKOŠOLSKEGA
ZAVODA
POMOČNIK DEKANA / DIREKTORJA
VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA
VODJA PODROČJA/ENOTE II (Z DO 5
ZAPOSLENIMI) VII/2
PREDSTOJNIK ORGANIZACIJSKE ENOTE
VISOKOŠOLSKI UČITELJ, PREDAVATELJ
VISOKOŠOLSKI UČITELJ, PREDAVATELJ
VISOKOŠOLSKI UČITELJ, PREDAVATELJ
VISOKOŠOLSKI UČITELJ, PREDAVATELJ
BIBLIOTEKAR

1
2
3
4
5
6
7

J01
J01
D01
D01
D01
D01
D01

J017932
J017905
D017004
D017004
D017004
D017004
D010002

8
9

J01
D01

J015030 SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC V
D017004 VISOKOŠOLSKI UČITELJ, PREDAVATELJ

Tarifni Šifra
razred naziva

Naziv

9

10

11

5

6

IX

0

DEKAN VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA VŠZNJ

52 – 56*

0,00%

VII/2

0

PRODEKAN VISOKOŠOLSKEGA ZAVODA VŠZNJ

47 – 51*

0,00%

VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2

0
0
1
1
1
2
3

33
38
38
38
38
32
30

43
48
43
43
43
37
35

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

V
VII/2

0
2

VODJA REFERATA ZA ŠTUDENTSKE ZADEVE
PREDSTOJNIK KATEDRE, INŠTITUTA, CENTRA
VIŠJI PREDAVATELJ
VIŠJI PREDAVATELJ
VIŠJI PREDAVATELJ
PREDAVATELJ
BIBLIOTEKAR
ADMINISTRATIVNI IN STROKOVNI REFERENT ZA
ŠTUDIJSKE ZADEVE
PREDAVATELJ

18
32

28
37

0,00%
0,00%

43

7

Položajni
dodatek

Zap.
štev.

Plačni razred
brez
napredovanj
Plačni razred
z
napredovanji

Sistemizacija delovnih mest Visoke šole za zdravstveno nego Jesenice na osnovi prevedbe delovnih mest v visokem šolstvu na podlagi aneksa h
Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja in aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, stanje 30. 12. 2008
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

D01
D01
J01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01
D01

D017004
D019001
J017100
D017001
D017001
D017001
D017001
D019001
D019001
D017001
D017004
D017004
D019001
D017004

VISOKOŠOLSKI UČITELJ, PREDAVATELJ
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC
STROKOVNI SODELAVEC
STROKOVNI SODELAVEC
STROKOVNI SODELAVEC
STROKOVNI SODELAVEC
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
STROKOVNI SODELAVEC
VISOKOŠOLSKI UČITELJ, PREDAVATELJ
VISOKOŠOLSKI UČITELJ, PREDAVATELJ
VISOKOŠOLSKI UČITELJ
VISOKOŠOLSKI UČITELJ, PREDAVATELJ

VII/2
IX
VII/1
VII/2
VII/2
VII/2
VII/2
IX
IX
VII/2
VII/2
VII/2
IX
VII/2

1
3
0
1
1
1
1
3
3
1
2
1
3
2

VIŠJI PREDAVATELJ
DOCENT
SAMOSTOJNI STROKOVNI SODELAVEC
STROKOVNI SODELAVEC
STROKOVNI SODELAVEC
STROKOVNI SODELAVEC
STROKOVNI SODELAVEC
DOCENT
DOCENT
STROKOVNI SODELAVEC
PREDAVATELJ
VIŠJI PREDAVATELJ
DOCENT
PREDAVATELJ

38
43
28
36
36
36
36
43
43
36
32
38
43
32

43
48
38
41
41
41
41
48
48
41
37
43
48
37

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

* Delovna mesta plačana po Uredbi o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 73/05, 103/05, 12/06, 36/06, 46/06, 77/06, 128/06, 37/07, 95/07 in 112/07) se ne prevajajo. Plačni razred

dekana se spreminja glede na razvoj VŠZNJ in ni vezana na napredovanje posameznika, ki je izvoljen na to funkcijo. To področje ureja Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega
šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov (UR 106/2005 in dopolnitve 20/2006, 65/2006, 43/2007).

Število redno zaposlenih: načrt za leto 2008 in stanje na dan 31. 12. 2008 - če lažje izpolnite podatke po novi razporeditvi delovnih mest, tabelo
zamenjajte s tabelo iz programa dela za leto 2009.
Tabela iz programa dela za 2009:
Število zaposlenih na dan
31. 12. 2008
Tarifni
razred

Delovno mesto oz. naziv

a

b

Število novih zaposlitev
v letu 2009, ki širijo
zasedbo delovnih mest
iz decembra 2008

Število upokojitev, ki
se ne nadomestijo z
novimi zaposlitvami

Število delavcev, s
katerimi bo
prekinjeno delovno
razmerje in se ne
nadomestijo z novimi
zaposlitvami
v osebah

v
mesecih

Št. vseh
zaposlenih

Št.
zaposlenih
v%
ZAPOSLITVE

i

j

k

l

Št. vseh
zaposlenih

Št.
zaposlenih
v%
ZAPOSLITVE

v osebah
(v %
ZAPOSLITVE)

v
mesecih

v osebah

v
mesecih

c

d

e

f

g

h

DELOVNA MESTA PO UREDBI O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
IX

Rektor
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31. 12. 2009
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IX
VII/2
VII/2

Prorektor
Glavni tajnik
Strokovni direktor oz.
strokovni vodja
VII/2
Namestnik direktorja
VII/2
Pomočnik direktorja
IX
Dekan
VII/2
Direktor
IX
Direktor
SKUPAJ DELOVNA MESTA PO UREDBI O
PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM
SEKTORJU

1

5

1

1

1
1

1
1

1 (1)

10

2
1

2
1

2,0

2

1,5 (1,5)

15

4

4

DELOVNA MESTA PODSKUPINE D1: VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN VISOKOŠOLSKI SODELAVCI
IX
Redni profesor
IX
Izredni profesor
IX
Docent
IX
Lektor z doktoratom
VIII
Lektor z magisterijem
VII/2
Lektor
VII/2
Višji predavatelj
VII/2
Predavatelj
VISOKOŠOLSKI UČITELJI SKUPAJ
IX.
Asistent z doktoratom
VIII
Asistent z magisterijem
VII/2
Asistent
IX
Bibliotekar z doktoratom
VIII
Bibliotekar z magisterijem
VII/2
Bibliotekar
VII/2
Učitelj veščin
VII/2
Strokovni svetnik
VII/2
Višji strokovni sodelavec
VII/2
Strokovni sodelavec
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI SKUPAJ
SKUPAJ VISOKOŠOLSKI UČITELJI IN
VISOKOŠOLSKI SODELAVCI
IX
Organizator praktičnega
usposabljanja z

20

5

1,65

4 (1,6)

3

9

3,25

5
5
15

1,51
1,63
4,79

6 (2,20)
6 (5,2)
16 (9)

3
3
9

11
11
31

3,71
6,83
13,79

1

1

1

1

4
5

4
5

6
7

6
7

5,79

2 (2)
2
18

3
3
12

45
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doktoratom
Organizator praktičnega
usposabljanja z
magisterijem
VII/2
Organizator praktičnega
usposabljanja
VII/2
Učitelj slovenščine na tuji
univerzi
SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA
DELOVNIH MESTIH PODSKUPINE D1
VIII

1

1

3

1

1

1

1

1

3

0,35

DELOVNA MESTA SKUPINE H: RAZISKOVALCI IN STROKOVNI SODELAVCI
IX.
IX.
IX.
IX.
IX.
IX.
IX.
IX.
VIII
VIII
VIII
VIII
VIII

VIII
VII/2
VII/2
VII/2

Znanstveni svetnik
Višji znanstveni sodelavec
Znanstveni sodelavec
Višji strokovno raziskovalni
sodelavec
Strokovno raziskovalni
svetnik
Strokovno raziskovalni
sodelavec
Razvojni svetnik
Asistent z doktoratom
Višji razvojni sodelavec
Višji raziskovalec z
magisterijem
Samostojni raziskovalec z
magisterijem
Raziskovalec z
magisterijem
Mladi raziskovalec z
magisterijem na
doktorskem študiju
Asistent z magisterijem
Višji strokovno raziskovalni
asistent
Višji razvijalec
Višji raziskovalec

1

0,05

3

0,3
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VII/2
VII/2

Višji asistent
Strokovni sodelavec v
humanistiki
VII/2
Samostojni strokovni
sodelavec v humanistiki
specialist
VII/2
Samostojni strokovni
sodelavec v humanistiki
VII/2
Samostojni razvijalec
VII/2
Samostojni raziskovalec
VII/2
Razvojni sodelavec
VII/2
Razvijalec
VII/2
Raziskovalec
VII/2
Mladi raziskovalec na
enovitem doktorskem
študiju
VII/2
Mladi raziskovalec
VII/2
Asistent
…..(po potrebi dodajte delovno
mesto)
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA
1
0,05
3
0,3
3
DELOVNIH MESTIH SKUPINE H
SPREMLJAJOČA DELOVNA MESTA: STROKOVNI DELAVCI, ADMINISTRATIVNI DELAVCI IN OSTALI STROKOVNO TEHNIČNI DELAVCI
Delovna mesta skupine J
VII/1
Samostojni strokovni
1
1
1
11
2
sodelavec v referatu
VI
Tehniški sodelavec
SKUPAJ TEHNIŠKI SODELAVCI
IX
VIII
VII/2
VI
V
Administrativni strokovni
1
1
referent
IV
SKUPAJ DELOVNA MESTA NVI
VII/2

VODSTVENA DELOVNA
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0,35

2

1

1
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MESTA NA UNIVERZI
VODSTVENA DELOVNA
MESTA NA ČLANICI
VII/1
VODSTVENA DELOVNA
MESTA NA ČLANICI
VI
VODSTVENA DELOVNA
MESTA (Vodja referata,
predstojnik Centra,
predstojnik katedre ZN,
vodja knjižnice)
SKUPAJ ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA
VODSTVENIH DELOVNIH MESTIH
VII/2
PR DM VEČ KOT 34
VII/2
PR DM OD 33 DO 34
VII/2
PR DM OD 32 DO 33
VII/2
PR DM OD 30 DO 31
VII/2
PR DM 29
VII/1
PR DM OD 27 DO 28
VII/1
PR DM MANJ KOT 27
VII/2

3

1,4

3 (1,4)

3

6

2,8

3

1,4

3 (1,4)

3

6

2,8

3

1,4

3 (1,4)

3

6

2,8

1

1

1

11

1
1

1
1

2

2

1

5

3,4

4 (2,4)

2

2

1
1

1
1

11

3

3

14

9

5,8

VI
V
IV
III
II
I
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA
DELOVNIH MESTIH SKUPINE J, BREZ
ZAPOSELNIH NA VODSTVENIH
DELOVNIH MESTIH IN ZAPOSLENIH NA
DELOVNIH MESTIH VETERINARJEV
SKUPNO ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA
DELOVNIH MESTIH SKUPINE J

Delovna mesta skupine E
IX
VIII
VII/2
VII/1
V
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SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH
MESTIH SKUPINE E
Delovna mesta skupine G
IX
VIII
VII/2
VII/1
VI
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH
MESTIH SKUPINE G
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI NA DELOVNIH
MESTIH SKUPINE J, E, G..
SKUPAJ VSI ZAPOSLENI
Navodila za izpolnjevanje tabele:
Podatke se vpisuje za delovna mesta, ki jih zasedajo zaposleni, in ne po njihovih izvolitvah v naziv ali stopnji izobrazbe.
Stolpec c: vpiše se nominalno število vseh redno zaposlenih NA DAN 31. 12. 2008.
Stolpec d: vpiše se število vseh redno zaposlenih tako, da se seštejejo odstotki njihove zaposlitve. Npr. oseba za polni delovni čas=1, oseba za 20 % delovnega
časa=0,2 ipd.
Stolpec e: Iz Programa dela za leto 2008 se prepiše podatek o načrtovanem številu vseh zaposlenih na dan 31. 12. 2008.
Stolpec f: Iz Programa dela za leto 2008 se prepiše podatek o načrtovanem številu zaposlenih v FTE na dan 31. 12. 2008.
Stolpec g: Vpiše se razlika med stolpcem c in e.
Stolpec h: Vpiše se razlika med stolpcem d in f.

Izvolitve v naziv v letu 2008: Izvolitve v novo nastajajočem zavodu je težko načrtovati, saj na začetku leta težko predvidimo posameznike, ki se bodo
javili na naše povabila, da sodelujejo v pedagoškem procesu VŠZNJ, za nov letnik, ki ga vzpostavljamo. zato število habilitacij težko predvidimo.
Aktivnosti ne moremo načrtovati, ker bomo razpise za delovna mesta za izvedbo drugega letnika študija izvedli v mesecu maju 2008 in ne moremo
predvideti kandidate, ki se bodo javili na razpis prostih delovnih mest in ne poznamo njihove situacije na področju habilitacije. Nobenemu učitelju, ki
je sedaj zaposlen na VŠZNJ, ne bo potekla habilitacija v letu 2009.
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Načrtovano
število
izvolitev v
naziv v letu
2008

Naziv

Redni profesor
Znanstveni svetnik
Izredni profesor
Višji znanstveni sodelavec
Docent
Znanstveni sodelavec
Višji predavatelj
Predavatelj
Asistent
Učitelj veščin
Strokovni svetnik
Višji strokovni sodelavec
Strokovni sodelavec
Bibliotekar

Realizirano
število
izvolitev v
naziv v letu
2008
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
7
0

0
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
0
5
0

Število
zaposlenih, ki
so bili v letu
2008 vsaj 30
dni brez
ustrezne
izvolitve v
naziv
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Obrazložitev

Število zaposlenih na spremljevalnih delovnih mestih, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2008
Pridobivanje formalne
izobrazbe
Načrt 2008
Realizacija
2008

Strokovno
usposabljanje

Krajša usposabljanja in
tečaji

3
3

50

Daljša usposabljanja
(več kot 1 mesec) v
tujini
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Izobraževali so se zaposleni v knjižnici na izobraževanjih na tem področju delovanja VŠZNJ in zaposleni v referatu na področju uvajanja in
nadgrajevanja študentskega informacijskega sistema VŠZNJ.

Število visokošolskih učiteljev, sodelavcev, raziskovalcev in strokovnih sodelavcev ter laborantov, ki so se izobraževali in izpopolnjevali v letu 2008
SKUPAJ
NAČRT 2008
REALIZACIJA
2008

8
8

Pridobivanje formalne
izobrazbe
1
1

Strokovno usposabljanje

Krajša usposabljanja in
tečaji

Sobotno leto

7
7

Dopišite komentar tabele, predvsem razloge za povečano oz. zmanjšano število načrtovanega izobraževanja v letu 2008 v primerjavi z letom
2008ter naštejte prevladujoče načrtovane oblike izobraževanja.

Število registriranih raziskovalcev
Št. vseh visokošolskih
učiteljev,
visokošolskih
sodelavcev,
raziskovalcev in
strokovnih
sodelavcev
Načrt 31. 12. 2008
Realizacija 31. 12.
2008

9

Število registriranih
raziskovalcev
od tega s
statusom
mladi
raziskovalci

Vsi

9

0

Število raziskovalcev je težko načrtovati, ker je to odvisno od procesov zaposlovanja za vzpostavitev novega letnika.
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Podatki o izvajalcih študijskih programov
Stanje
06/07
Število zunanjih pogodbenih izvajalcev za izvedbo
študijskih programov
Število zaposlenih, ki študijske programe izvajajo na
podlagi avtorskih ali drugih pogodb

Prva stopnja
Ocena
Ocena
07/08
08/09
22
44
0

Stanje
06/07

Druga stopnja
Ocena
Ocena
07/08
08/09

Stanje
06/07

Tretja stopnja
Ocena
Ocena
07/08
08/09

0

»Prva in druga stopnja« - upoštevajo se vsi dodiplomski študijski programi in novi študijski programi druge stopnje.
»Tretja stopnja« - upoštevajo se študijski programi, po katerih si lahko pridobiš strokovni naslov specialist ali znanstveni naslov magister znanosti oz. doktor znanosti.

Vrednost pogodb
zunanjih pogodbenih
izvajalcev za izvedbo
študijskih programov
Vrednost pogodb
zaposlenih, ki študijske
programe izvajajo na
podlagi avtorskih ali
drugih pogodb

Prva stopnja
realizacija 2008
30.796,91

Druga stopnja
realizacija 2008

Tretja stopnja
realizacija 2008

0

V tabeli je predviden vpis za koledarsko leto. Če podatki niso zbrani tako, da bi jih bilo mogoče ločiti po stopnjah, izpolnite samo stolpec skupaj.
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6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
6.1 Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela
Rubriko se izpolni, če je pri izvajanju programa dela prišlo do nepričakovanih negativnih posledic izvedenih nalog.
(npr. posledice zaradi izgube prostorov ali zamudi njihove vzpostavitve, ipd

….)

6.2 Ocena uspeha pri doseganju ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali več preteklih let
Lahko se navede posebej, ali pa se jo združi s točko ocene uspeha doseganja letnih ciljev. Vsebuje pa naj tudi informacijo o z. poročilo o uvajanju
novih študijskih programov, doseganju vpisne politike (razpisana mesta, vpisani študenti – primerjava po letih po področjih ali po članicah in po
vrstah programov), doseganju vrednosti kazalcev iz točke ocene uspeha doseganja letnih ciljev med leti (prehodnost, odstotek ponavljavcev,
število gostujočih učiteljev in študentov – se zvišuje, znižuje, so načrtovane vrednosti dosežene, na katerih področjih oz. članicah da in na katerih ne),
Uspešnost pridobivanja raziskovalnih projektov, širitev področij delovanja ipd. Časovno obdobje, ki se ga opisuje, določite sami, glede na to kako
imate zbrane podatke, če je mogoče pa upoštevajte obdobje od leta 2004 dalje (začetek veljavnosti Uredbe o javnem financiranju visokošolskih in
drugih zavodov, članic univerz, od leta 2004 do leta 2008). Prav tako navedite učinke, ki so na visokošolskem zavodu po vašem mnenju posledica
pridobitve koncesije za izvajanje študijskih programov.

6.3 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila pristojnega ministrstva in ukrepi
za izboljšanje učinkovitosti ter kakovosti poslovanja
6.4 Ocena delovanja notranjega nadzora javnih financ
Oceno se pripravi v skladu z Metodologijo za pripravo Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ, ki je priloga Navodila o spremembah in
dopolnitvah navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o doseženih ciljih in
rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 8/07). Podpisano izjavo se priloži.
Več na: http://www.unp.gov.si/slov/notranji_nadzor/izjava_o_oceni_notranjega_nadzora_javnih_financ.htm
Poleg priprave ocene je treba opisati tudi način organiziranja in zagotavljanja notranjega finančnega nadzora ter delo notranje revizijske službe v
letu 2008.

6.5 Pojasnila za področja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi
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Navede se področja delovanja, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, morebitne posledice, ki so nastale zaradi nedoseganja ciljev (če so nastale) in
predlogi ukrepov, ki se jih namerava izvesti za dosego ciljev, ter informacijo ali se naloge za dosego cilja prenaša v naslednje obdobje.

6.6 Ocena učinkov poslovanja na druga področja, predvsem na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in
urejanje prostora
Navede se učinke poslovanja na druga področja. Če je mogoče, se jih podkrepi z ustreznimi primerjavami.
Opišite tudi sodelovanje z gospodarstvom med leti, na katerih področjih je opazno povečano sodelovanje, ukrepe, ki se jih izvaja, da diplomante
približate trgu dela oz. delodajalcem, ter uspešne projekte, vezane na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora.

6.7 Druga pojasnila
Določi visokošolski zavod.

7 VISOKOŠOLSKI ZAVOD V ŠTEVILKAH
(podatke lahko prikažete tudi v poročilu in ne v prilogi)

7.1 Izobraževalna dejavnost
Tabela 1: Stari študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009, primerjava načrta in realizacije
Stari študijski programi
Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2008/2009
NAČRT

Visokošolski
strokovni
programi
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

Univerzitetni
programi
študijsko
leto
2008/2009
NAČRT

Univerzitetni
programi
študijsko leto
2008/2009
REAČIZACIJA

Specialistični
programi za
študijsko leto
2008/2009
NAČRT

Specialistični
programi
za študijsko
leto
2008/2009
REALIZACIJA
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Magistrski
programi
za študijsko
leto
2008/2009
NAČRT

Magistrski
programi
za študijsko
leto
2008/2009
REALIZACIJA

Doktorski
programi
za študijsko
leto
2008/2009
NAČRT

Doktorski
programi
za študijsko
leto
2008/2009
REALIZACIJA
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Tabela 2: Novi študijski programi, ki se izvajajo v študijskem letu 2008/2009, primerjava načrta in realizacije

Novi študijski programi
Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2008/2009
NAČRT

Visokošolski
strokovni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko
leto
2008/2009
NAČRT

Univerzitetni
študijski
programi 1.
stopnje za
študijsko
leto
2008/2009
REALIZACIJA

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko
leto
2008/2009
NAČRT

Študijski
programi 2.
stopnje
študijsko
leto
2008/2009
REALIZACIJA

Tabela 3: Število programov izpopolnjevanja v študijskem letu 2008/2009
Število
programov za
izpopolnjevane
v študijskem letu
08/09
NAČRT

Število študentov
Število
Število
v programih za
študentov v
študentov v
izpopolnjevanje v programih za
programih za
študijskem letu
izpopolnjevanje izpopolnjevanje
08/09
(od tega zadnji (od tega zadnji
REALIZACIJA
letnik) v
letnik) v
študijskem letu študijskem letu
08/09
08/09
NAČRT
REALIZACIJA
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Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko
leto
2008/2009
NAČRT

Študijski
programi 3.
stopnje za
študijsko leto
2008/2009
REALIZACIJA
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Tabela 4: Število vpisanih študentov v stare študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009
Visokošolski
strokovni študijski
programi
Redni
Redni
študij
študij
08/09
08/09
načrt
realizacij
a

Visokošolski strokovni
študijski programi
Izredni
študij
08/09
načrt

Izredni
študij
08/09
realizacij
a

Univerzitetni
študijski programi
Redni
študij
08/09
načrt

Redni
študij
08/09
realiza
cija

Stari študijski programi
Univerzitetni
študijski programi
Izredni
študij
08/09
načrt

Izredni
študij
08/09
realiza
cija

Specialistični
študijski programi
Štud. leto
08/09
načrt

Štud.
leto
08/09
realizac
ija

Magistrski študijski
programi

Doktorski študijski
programi

Štud.
leto
08/09
načrt

Štud.
leto
08/09
načrt

Štud. leto
08/09
realizacij
a

Štud.
leto
08/09
realizac
ija

Tabela 5: Število vpisanih študentov v nove študijske programe po vrsti študijskega programa v študijskem letu 2008/2009

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje
Redni
študij
08/09
načrt
142

Redni
študij
08/09
realizacij
a
131

Visokošolski strokovni
študijski programi 1.
stopnje
Izredni
študij
08/09
načrt
138

Izredni
študij
08/09
realizacij
a
112

Univerzitetni
študijski programi
1. stopnje
Redni
študij
08/09
načrt

Redni
študij
08/09
realiza
cija

Novi študijski programi
Univerzitetni
Študijski programi 2.
študijski programi
stopnje
1. stopnje
Izredni
študij
08/09
načrt

Izredni
študij
08/09
realiza
cija
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Redni
študij
08/09
načrt

Redni
študij
08/09
realizac
ija

Študijski programi 2.
stopnje

Študijski programi
3. stopnje

Izredni
študij
08/09
načrt

Štud.
leto
08/09
načrt

Izredni
študij
08/09
realizacij
a

Štud.
leto
08/09
realizac
ija
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V načrt 08/09 - redni študij so zajeti vpisani študenti v študijskem letu 2007/08 in število razpisanih mest za redni študij za študijsko leto 2008/09. V
načrt 08/09 - izredni študij so zajeti vpisani študenti v študijskem letu 2007/08 in število razpisanih mest za izredni študij za študijsko leto 2008/09.

Tabela 6: Število diplomantov, ki so končali stare študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008
Visokošolski
strokovni
programi –
redni študij
Leto
Leto
2008
2008
načrt realiza
cija

Visokošolski
strokovni
programi –
izredni študij
Leto
Leto
2008
2008
načrt realiza
cija

Univerzitetni
programi –
redni študij
Leto
2008
načrt

Stari študijski programi
Univerzitetni
Specialistični
programi –
programi
izredni študij

Leto
2008
realiza
cija

Leto
2008
načrt

Leto
2008
realiz
acija

Leto
2008
načrt

Leto
2008
realiza
cija

Magistrski
programi

Leto
2008
načrt

Leto
2008
realiz
acija

Doktorski
programi

Leto
2008
načrt

Leto
2008
realiza
cija

Tabela 7: Število diplomantov, ki so končali nove študijske programe, po vrsti študijskega programa v letu 2008
Visokošolski
strokovni študijski
programi 1.
stopnje – redni
študij
Leto
Leto
2008
2008
načrt
realizaci
ja

Visokošolski
strokovni študijski
programi 1. stopnje
– izredni študij
Leto
2008
načrt

Leto 2008
realizacij
a

Univerzitetni študijski
programi 1. stopnje –
redni študij

Leto 2008
načrt

Leto
2008
realiza
cija

Novi študijski programi
Univerzitetni
Študijski programi 2.
študijski programi
stopnje – redni študij
1. stopnje –
izredni študij
Leto
2008
načrt

Leto
2008
realiza
cija

Leto 2008
načrt

Leto
2008
realizac
ija

Tabela 8: Število študentov in diplomantov po študijskih skupinah v študijskem letu 2008/2009
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Študijski programi 2.
stopnje – izredni
študij

Leto
2008
načrt

Leto 2008
realizacij
a

Študijski programi
3. stopnje

Leto
2008
načrt

Leto
2008
realizac
ija
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Št. študentov rednega
dodiplomskega študija
po študijskih programih*
Študijska skupina
Študijsko
leto 08/09
načrt

Študijsko
leto 08/09
realizacij
a

Št. diplomantov
rednega
dodiplomskega
študija po študijskih
programih*
Leto 2008 Leto 2008
načrt
realizacij
a

Št. študentov 2. stopnje
rednega študija po
novih študijskih
programih
Študijsko
leto 08/09
načrt

Študijsko
leto 08/09
realizacij
a

Št. diplomantov 2.
stopnje rednega
študija po novih
študijskih programih
Leto 2008
načrt

Leto 2008
realizacij
a

1. skupina
2. skupina
142
131
3. skupina
4. skupina
5. skupina
6. skupina
Opomba: *Upošteva se študente oz. diplomante starih študijskih programov dodiplomskega študija in novih študijskih programov 1. stopnje.
Navodilo: Podatke iz tabele 1 v prilogi se prerazporedi v 6. študijskih skupin v skladu z Uredbo o javnem financiranju visokošolskih in drugih zavodov, članic univerz, od
leta 2004 do leta 2008.

7.2 Raziskovalna dejavnost
Tabela 10: Podatki o programih, projektih, znanstvenih sestankih in konferencah
Raziskovalni
programi
Obdobje
Število
Število
projektov
v letu 07
Stanje
31.12.08

Št. FTE
letno

Infrastrukturni
programi
Število

Št. FTE
letno

Temeljni
projekti
Število

Št. FTE
letno

1

0,05

Aplikativni
projekti
Število

Št. FTE
letno

Podoktorski
projekti
Število

Število
CRPov v
letu 2008

Št. FTE
letno

1

Število
znanstvenih
sestankov/konf
erenc v letu
2008

Št. drugih
projektov v
letu 2008

1

Opomba: v stolpcu »Število znanstvenih sestankov/konferenc« je vpisano število znanstvenih sestankov in konferenc, ki jih je organiziral visokošolski zavod.

58

Visoka šola za zdravstveno nego Jesenice

Tabela 11: Število patentov, blagovnih znamk in inovacij v letu 2008
Patenti

Blagovne znamke

Število
inovacij

Obdobje
Prijavljeni

Odobreni

Prodani

Prijavljene

Odobrene

Realizacija
2007
Načrt 2008
Realizacija
2008

59

Prodane

Število
projektov v
katerih
sodeluje
gospodarstvo
oz. drugi
uporabniki
znanja in so
krajši od
enega leta

Število
projektov v
katerih
sodeluje
gospodarstvo
oz. drugi
uporabniki
znanja, in so
dolgi vsaj eno
leto
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RAČUNOVODSKO POROČILO
ZA LETO 2008

Odgovorna oseba za pripravo poročila: doc. dr. Brigita Skela Savič
Pripravila: Mirjam Kozan, dipl. ekon., ITR d.o.o.
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RAČUNOVODSKE INFORMACIJE
7.3 Računovodske usmeritve
Visoka šola za zdravstveni nego Jesenice je pravna oseba zasebnega prava in vodi poslovne knjige v
skladu z Zakonom o računovodstvu (Ur. list RS št 23/99 in 30/02) ter v skladu s Slovenskimi
računovodskimi standardi, predvsem SRS 36 (Ur. list 118/05). Računovodski izkazi za javno
poročanje so sestavljeni po načelu fakturirane realizacije, izkazi za potrebe MVZT pa po načelu
denarnega toka. VŠZNJ je zavezanec za davek na dodano vrednost od 1. 11. 2008, svojo glavno
dejavnost pa je začela opravljati s šolskim letom 2007/2008, oktobra 2007.
Zavod opravlja javno službo, to je redni študij, za katerega je bila podeljena koncesija in akreditiran
izredni študij, za katerega se sredstva pridobivajo na trgu (šolnine). Tudi lastna dejavnost – izvajanje
seminarjev je tržna dejavnost in se zanjo pridobivajo sredstva na trgu.

7.4 Pojasnila in preglednice k računovodskim izkazom
7.4.1

Bilanca stanja

VŠZNJ nima oblikovanih dolgoročnih rezervacij.
Zavod nima zalog materiala v bilanci stanja na dan 31.12. 2008.
Stanje terjatev na kontu kupcev na dan 31.1.2008 v znesku 4.160,48 EUR predstavljajo v večini
terjatve iz naslova šolnin študentov. Na kontu predujmov ni stanja. Vse terjatve bodo poravnane v letu
2008.
terjatve do kupcev
terjatve predujme

4.160,48
0

Sredstva na računu pri GB, d.d. Kranj na dan 31.12.2008 znašajo 45.901,13 EUR.
Na kontu aktivnih časovnih razmejitev je v bilanci stanja znesek 3.940,53 EUR in se nanaša na račun
prejet in plačan v letu 2008, ki pa se v večini nanaša na strošek leta 2009 in sicer za dostop do baze
revij za leto 2009 v višini 3.821,04, ter na nekaj manjših stroškov naročnin.
Kratkoročne terjatve na kontu 16 na dan 31.12.2008 znašajo 173,78 EUR, in zajemajo terjatev do
države za vstopni DDV na terjatvah na kontu 182 – kratkoročni depoziti pa je na dan 31.12.2008 stanje
140.696,03 EUR. Sredstva so vezana delno pri GB, d.d. Kranj in delno pri SKB banka, d.d..
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 33.803,87 EUR so obveznosti za neto plače,
prehrano, prevoz in vse dajatve za decembrske plače, ki so bile izplačane v januarju 2009.
kratkoročne obveznosti do zaposlenih
obveznosti za neto plač
obveznosti za prispevke
obveznosti za davke iz plač
druge obveznosti do zaposlenih

33.803,87
19.181,05
6.349,19
4.516,90
3.756,73

Obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2008 v znesku 15.129,47 EUR so obveznosti iz naslova
prejetih računov za leto 2008, ki zapadejo v plačilo v letu 2009.
obveznosti do dobaviteljev

15.129,47
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Kratkoročno prejeti predujmi v znesku 275,00 EUR zajemajo vnaprej plačano kotizacijo za seminar.
Prejeti kratkoročni predujmi

275,00

Kratkoročne obveznosti za dajatve na dan 31.12.2008 zajemajo vse obveznosti, ki zapadejo v letu
2009 in se nanašajo na stroške leta 2008.
kratkoročne obveznosti za dajatve

15.449,31

obveznosti za prispevke na plače
obveznosti za prispevke od podjemnih pogodb
obveznosti za davke od podjemnih pogodb
obveznosti za dohodnino od podjemnih pogodb
obveznosti za dohodnino od avtorskih pogodb
obveznosti za dohodnino od sejnin
obveznosti za prispevke od sejnin
obveznosti za prispevke za zdravstveno študentov
obveznosti za davek od dohodka
obveznosti za prispevke PIZ za študente

4.625,42
567,59
1.955,71
1.760,15
1.791,13
0
0
1.024,80
3.724,51
0

Druge kratkoročne obveznosti so obveznosti do prejemnikov dohodkov iz naslova podjemnih pogodb,
avtorskih honorarjev za leto 2008, ki so bile izplačane januarja 2009.
druge kratkoročne obveznosti
obveznosti za pogodbeno delo
obveznosti za avtorski honorar
obveznosti za sejnine

12.231,72
6.062,52
6.169,20
0

Pasivne časovne razmejitve v višini 76.394,22 predstavljajo kratkoročno odložene prihodke iz naslova
šolnin v znesku 75.875,22 EUR in v znesku 518,67 EUR kratkoročno odložene prihodke za
raziskovalno dejavnost življenjski slog prebivalca. To so pridobljena sredstva v letu 2008, ki se
nanašajo na stroške leta 2009.
Rezervacije in dolgoročne pasivne razmejitve zajemajo stanje sredstev Občine Jesenice v znesku
99.018,03 EUR za namen investiranja za opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva. Stanje
na dan 31.12.2008 so sredstva, ki bodo porabljena za amortizacijo teh osnovnih sredstev v naslednjih
letih, dokler se ta osnovna sredstva ne bodo dokončno amortizirala. Na dolgoročnih pasivnih
razmejitvah so knjižena sredstva iz naslova prejetih donacij v vrednosti 8.500 EUR, ki bodo porabljena
za nakup revij in informacijskega sistema v knjižnici.
Šola deluje kratek čas, zato nima zastarelih osnovnih sredstev, nima zabilančnih sredstev. Zavod
posluje v okviru zakonskih določb in ne deluje v nobenem sistemu povezanih družb. Prav tako niti
zavod niti odgovorna oseba zavoda ni bila obsojena za kaznivo dejanje. Javni zavod nima nobenih
drugih obveznosti ali terjatev razen tistih, ki so prikazane v bilanci in poročilu.

7.4.2

Izkaz prihodkov in odhodkov

Prihodki iz sredstev javnih financ v skupnem znesku 515.672,88 EUR so iz virov MVZT v znesku
411.792,08 EUR iz naslova koncesije za redni študij, v znesku 62,165,50 iz naslova dodatnega
razpisa MVZT za razvojne naloge zmanjšanega za vračilo 2.093,00 EUR sredstev iz preteklega leta
zaradi neplačanih računov v letu 2007 (rok dospelosti računov je bil v letu 2008), iz virov Občine
Jesenice v višini 42.757,70 EUR, ki zajemajo prihodke od zmanjševanje virov za obračunano
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amortizacijo osnovnih sredstev v letu 2008, pridobljenih s strani Občine Jesenice, ter sredstva ARRS v
višini 1.050,40 EUR.
Prihodki iz sredstev javnih financ
Prihodki Ministrstvo - koncesija
Prihodki Ministrstva - sredstva MVZT -razpis
Prihodki občina - amortizacija
ARRS

515.672,68
411.792,08
60.072,50
42.757,70
1.050,40

Drugi prihodki od izvajanja javne službe v znesku 223.176,64 predstavljajo prihodke šolnin, vpisnin,
donacij in ostalih prihodkov ( izdajanje potrdil, prošenj..), ki se nanašajo na leto 2008.
Drugi prihodki od opravljanja javnih služb
Prihodki za izvedbo propedevtičnega programa
Prihodki od vpisnin
Ostali prihodki
Prihodki od donacij
Prihodki od šolnin

223.176,64
5.355,00
14.089,00
6.146,90
14,000,00
183.585,74

Prihodki od opravljanja izobraževalne dejavnosti v znesku 56.748,22 EUR so prihodki od izvajanja
izvedenih seminarjev.
Finančni prihodki v znesku 2.506,57 EUR so nakazane obresti iz naslova sredstev na računu pri banki
in iz naslova vezanih sredstev pri bankah.
Izredni prihodki prikazani v izkazu uspeha v znesku 185,12 so nastali zaradi manjših izravnav.
Stroški materiala v znesku 36.213,26 sestavljajo naslednje postavke:
STROŠKI MATERIALA
Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura
Stroški pisarniškega materiala
Uniforme in službena obleka
Material za pouk
Drugi splošni material
Stroški energije
Stroški pomožnega materiala

36.213,26
1.097,12
4.374,52
475,24
16.845,62
6.164,13
6.557,96
698,67

Stroški storitev v znesku 287.122,27 EUR zajemajo stroške, ki so prikazani v spodnji tabeli:
STROŠKI STORITEV
Sroški storitev pri opravljanju storitev
Stroški prevoznih storitev
Stroški storitev v zvezi z vzdrževanjem opreme
Najemnine
Povračila stroškov zaposlencem v zvezi z delom
Stroški plačilnega prometa
Stroški intelektualnih storitev
Stroški reprezentance
Stroški storitev fizičnih oseb
Stroški drugih storitev

287.122,27
79.879,22
2.466,99
3.615,63
27.282,56
11.356,29
2.753,54
42.119,55
6.443,76
110,306,24
898,49

Stroški dela za leto 2008 znašajo 402.185,45 EUR in so razdeljeni po posameznih postavkah v spodnji
tabeli. Delež stroškov plač v celotnih prihodkih znaša 50,38%, lani je bil ta delež 45,81 %. Povprečna
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plača na delavca v letu 2008 znaša 2.312,00 EUR v letu 2007je znaša 2.280,00 EUR. Na dan
31.12.2008 je bilo zaposlenih 23 delavcev, od tega 11 delavcev zaposlenih za polni delovni čas (ena
delavka 80%), 12 delavcev pa je zaposlenih dopolnilno za krajši delovni čas. Delež delovnega časa, ki
ga delavci opravljajo na koncesiji je 100%. V letu 2008 je bilo opravljenih 23.536,20 delovnih ur, v letu
2007 pa 5.843,90 delovnih ur.
STROŠKI DELA
Stroški dela
Stroški prevoza na delo
Stroški prehrane med delom
Prispevki na plače
Davek na plače

402.185,45
307.681,06
20.636,20
7.042,40
49.536,60
7.044,50

Amortizacija izkazana v izkazu uspeha v znesku 47.304,37 EUR je obračunana v breme lastnih
sredstev v višini 4.546,67, amortizacija v znesku 42.757,70 pa v breme dolgoročnih pasivnih
razmejitev – sredstev Občine Jesenice, ki so bila nakazana za investicije v opredmetena in
neopredmetena osnovna sredstva.
Drugi stroški v znesku 9.645,98 EUR zajemajo prevrednotovalne popravke zaradi popravka deleža
vstopnega DDV (delež se je spremenil iz 9% na 1%) v višini 356,00, prispevke za zdravstveno in
invalidsko zavarovanje študentov v času študija, predvsem prakse v višini 7.929,32 in ostale stroške v
višini 1.360,00 EUR od tega darila otrokom zaposlenih za novo leto v višini 360,00 EUR in odškodnina
za poravnavo plače v višini 1.000 EUR.
Davek od dohodkov pravnih oseb je le leto 2008 izračunan v znesku 3.750,25 EUR in sicer je delež
pridobitne dejavnosti 98,23%.
Presežek prihodkov po fakturirani realizaciji za leto 2008 znaša 12.024,55 EUR in se bo porabil za
izvajanje študijske dejavnosti v letu 2009. Presežek prihodkov nad odhodki po denarnem toku v
znesku 80.532,92 EUR izhaja predvsem iz plačanih šolnin v letu 2008, ki se nanašajo na prihodek
leta 2009 in so knjižene na pasivnih časovnih razmejitvah.

7.5 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračuna Republike Slovenije
Vsi podatki v obrazcu finančno poročilo so izkazani po denarnem toku.
Za študijsko dejavnost je bilo v skupnem znesku realiziranih 100% planiranih prihodkov in 91%
paniranih odhodkov. Glede na to, da je zavod pričel izvajati študijsko dejavnost z mesecem oktobrom
2007 ni mogoče izvajati primerjav s preteklim letom. V finančnem poročilu MVZT so prikazani prihodki
in odhodki iz naslova rednega študija izkazani po denarnem toku. Prikazani so odhodki po denarnem
toku, ki so bili črpani iz sredstev MVZT na podlagi razpisa in sredstva za raziskovalno dejavnost
pridobljena s stani Občine Jesenice.

7.6 Poročilo o prejetih sredstvih iz proračunov lokalnih skupnosti
S strani Občine Jesenice je VŠZNJ prejela osnovna sredstva in drobni inventar material v višini
zneska 96.994,55 EUR. Za znesek 21.569,24 EUR so bila osnovna sredstva z dnem 1.1.2008 vrnjena
na Občino Jesenice. Delno so sredstva v letu 2008 porabljena za črpanje amortizacije v višini
42.757,70 EUR, ostala sredstva pa so knjižena na dolgoročnih pasivnih časovnih razmejitvah in se
bodo črpala za amortizacijo v naslednjih letih.

7.7 Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2008 po virih sredstev
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7.7.1

Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2008 po virih sredstev za izvajanje študijskih
programov s koncesijo ( fakturirana realizacija)

MVZT

–

sredstva

za

Prihodki v

Odhodki v

EUR

EUR

Prihodki v %

Odhodki v %

411.792

538.128

55,5

73,8

60.073

63.965

8,1

8,7

1.050

426

0,1

0,1

42.758

42.758

5,8

5,9

225.869

84.082

30,5

11,5

741,542

729.359

100

100

izobraževalno dejavnost uredba
MVZT razvojne naloge
MVZT

oz.

ARRS

–

sredstva za raziskovalno
dejavnost
Drugi

proračunski

(druga

ministrstva

proračuni

viri
in

lokalnih

skupnosti)
Evropski proračun, razpisi
izven

proračuna

RS

(komunitarni programi)*
Druga

sredstva

za

izvajanje dejavnosti javne
službe
Sredstva od prodaje blaga
in storitev na trgu (lastna
dejavnost)
Skupaj

Pri prihodkih od prodaje blaga in storitev na trgu se posebej prikaže še prihodke od intelektualnih
storitev ter od sodelovanja z gospodarstvom in drugimi uporabniki znanja:
Vir sredstev
Prihodki v EUR
Prihodki v % od prihodkov iz
tržne dejavnosti
Prihodki

od

intelektualnih

storitev
Prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja*
Drugo
Skupaj
* Drugi uporabniki znanja so državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni
skladi, zbornice in druge pravne osebe.
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7.7.2

Struktura prihodkov in odhodkov za leto 2008 po virih sredstev za visokošolski zavod:

Po denarnem toku

MVZT

–

sredstva

za

Prihodki v

Odhodki v

EUR

EUR

Prihodki v %

Odhodki v %

411.792

485.982

51.6

67,7

1.050

258

0,1

0

viri

60.073

74.148

7,5

10,3

in

519

0

0,1

267.590

104.184

33,5

14,5

56.968

52.888

7,1

7,4

797.992

717.460

100

100

izobraževalno dejavnost uredba
MVZT

oz.

ARRS

–

sredstva za raziskovalno
dejavnost
Drugi

proračunski

(druga

ministrstva

proračuni

lokalnih

skupnosti)
Evropski proračun, razpisi
izven

proračuna

RS

(komunitarni programi)*
Druga

sredstva

za

izvajanje dejavnosti javne
službe
Sredstva od prodaje blaga
in storitev na trgu (lastna
dejavnost)
Skupaj

* Poslovni vodnik: Pregled programov EU je objavljen na spletnih straneh Gospodarske zbornice
Slovenije. http://www.gzs.si/slo//15320

7.7.2.1

7.7.2.2

Po fakturirani realizaciji

MVZT

–

sredstva

za

Prihodki v

Odhodki v

EUR

EUR

Prihodki v %

Odhodki v %

411.792

538.420

51.6

68,8

1.050

426

0,1

0,1

izobraževalno dejavnost uredba
MVZT

oz.

ARRS

–

sredstva za raziskovalno
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dejavnost
Drugi

proračunski

(druga

ministrstva

proračuni

viri

60.073

63.965

7,5

8,2

in

42.758

42.758

5,4

5,5

225.868

84.189

28,3

10,8

56.748

52.756

7,1

6,7

798.289

782.514

100

100

lokalnih

skupnosti)
Evropski proračun, razpisi
izven

proračuna

RS

(komunitarni programi)*
Druga

sredstva

za

izvajanje dejavnosti javne
službe
Sredstva od prodaje blaga
in storitev na trgu (lastna
dejavnost)
Skupaj

7.7.2.3 Podatki v tabeli so po načelu fakturirane realizacije in zajemajo prihodke iz
naslova tržne dejavnosti za izvajanje seminarjev.
Vir sredstev

Prihodki v EUR

Prihodki v % od prihodkov iz
tržne dejavnosti

Prihodki

od

intelektualnih

56.748

100

56.748

100

storitev
Prihodki od sodelovanja z
gospodarstvom in drugimi
uporabniki znanja*
Drugo
Skupaj

* Drugi uporabniki znanja so državni in upravni organi, zavodi, javne agencije, javna podjetja, javni
skladi, zbornice in druge pravne osebe.

7.8 Drugo
Vpiše se popis vseh sredstev, izplačanih na podlagi sodnih ali drugih odločb ter izvensodnih poravnav,
ter vir sredstev, iz katerega so bile obveznosti poravnane. Drugo vsebino določi visokošolski zavod.
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8 RAČUNOVODSKI IZKAZI
8.1 Bilanca stanja

IME PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA:

MATIČNA ŠTEVILKA: 2245272000

VŠZNJ
DAVČNA ŠTEVILKA: 83837582

SEDEŽ PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA:
CESTA ŽELEZARJEV 6, 4270 JESENICE

PODATKI IZ BILANCE STANJA
na dan 31.12.2008 leta
v EUR (brez
centov)
Konto

Postavka

Oznaka za
AOP

1

2

3

A.
I.
00

1.

del 13, del
08

4

5

SREDSTVA (002+021+037)

001

280.026

166.905

DOLGOROČNA SREDSTVA
(003+006+013+014+018)

002

85.154

59.093

Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne omejitve (004+005)

003

8.822

7.078

Neopredmetena sredstva in dolgoročne
aktivne časovne omejitve

004

8.822

7.078

005

0

0

006

76.332

52.015

2. Predujmi za neopredmetena sredstva
Opredmetena osnovna sredstva (007 do
012)

II.

Znesek
Tekočega leta
Prejšnjega leta

del 02, del
03

1. Zemljišča

007

0

0

del 02, del
03

2. Zgradbe

008

0

0

del 04, del
05

3. Oprema

009

76.332

52.015

del 04, del
05

4. Druga opredmetena osnovna sredstva

010

0

0

del 02, del
04

5.

Opredmetena osnovna sredstva v gradnji
oziroma izdelavi

011

0

0

del 13, del
08

6. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva

012

0

0

013

0

0

014

0

0

015

0

0

01

III. Naložbene nepremičnine
IV.

6

Dolgoročne finančne naložbe (015 do
017)

1. Dolgoročne kapitalske naložbe
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del 07

2. Dolgoročno dana posojila

016

0

0

del 07

3. Dolgoročni depoziti

017

0

0

V. Dolgoročne poslovne terjatve (019+020)

018

0

0

1. Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev

019

0

0

2. Druge dolgoročne poslovne terjatve

020

0

0

KRATKOROČNA SREDSTVA
(022+023+029+032+036)

021

190.931

103.956

I.

Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodajo

022

0

0

II.

Zaloge (024 do 028)

023

0

0

del 08
del 08, 09
B.
67

30, 31, 32

1. Material

024

0

0

63

2. Proizvodi

025

0

0

60

3. Nedokončani proizvodi in storitve

026

0

0

65, 66

4. Trgovsko blago

027

0

del 13

5. Predujmi za zaloge

028

0

0

III. Kratkoročne poslovne terjatve (030+031)

029

4.334

177

del 08,12

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev

030

4.160

177

del 08,
del13,
14,15,16

2. Druge kratkoročne poslovne terjatve

031

174

0

032

140.696

0

1. Kratkoročne kapitalske naložbe

033

0

0

del 07, del
18

2. Kratkoročno dana posojila

034

0

0

del 07, del
18

3. Kratkoročni depoziti

035

140.696

0

036

45.901

103.779

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

037

3.941

3.856

Zabilančna sredstva

038

0

0

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
(040+043+047+050+055+060)

039

280.026

166.905

USTANOVITVENI VLOŽEK (041+042)

040

0

0

041

0

0

IV.
17

10, 11
19

V. Denarna sredstva
C.

del 99

A.
del 90

Kratkoročne finančne naložbe (033 do
035)

1. Ustanovitveni vložek
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del 90

2. Presežek iz prevrednotenja
B.

PRESEŽEK PRIHODKOV OZIROMA
ODHODKOV (044-045+046)

042

0

0

043

19.225

7.200

del 95

1. Presežek prihodkov

044

19.225

7.200

del 95

2. Presežek odhodkov

045

0

0

del 95

3. Presežek iz prevrednotenja

046

0

0

047

107.518

70.351

C.

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE
PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
(048+049)

del 96

1. Rezervacije

048

0

0

del 96

2. Dolgoročne pasivne časovne razmejitve

049

107.518

70.351

050

76.889

56.923

1. Dolgoročne poslovne obveznosti

051

0

0

22, del 98

2. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev

052

15.129

23.457

25

3. Kratkoročne obveznosti do zaposlencev

053

33.804

20.960

23, 24, 26,
28, del 98

4. Druge kratkoročne poslovne obveznosti

054

27.956

12.506

FINANČNE OBVEZNOSTI (056 DO 059)

055

0

0

del 97

1. Dolgoročna posojila finančnih organizacij

056

0

0

del 97

2. Dolgoročna posojila drugih pravnih oseb

057

0

0

del 27, del
97

3. Kratkoročna posojila finančnih organizacij

058

0

0

del 27, del
97

4. Kratkoročna posojila drugih pravnih oseb

059

0

0

KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE
RAZMEJITVE

060

76.394

32.431

Zabilančne obveznosti

061

0

0

Č.

del 98

D.

29
del 99

E.

POSLOVNE OBVEZNOSTI (051 DO 054)
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8.2 Izkaz prihodkov in odhodkov

IME PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA:

MATIČNA ŠTEVILKA: 2245272000

VŠZNJ
DAVČNA ŠTEVILKA: 83837582

SEDEŽ PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA:
CESTA ŽELEZARJEV 6, 4270 JESENICE

PODATKI IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
v obdobju od 01.01.2008 do 31.12.2008 leta

v EUR (brez centov)
Konto

Ozna
ka za
AOP
3

Postavka

1

2
PRIHODKI OD POSLOVANJA
(081+086)
POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA
A. DEJAVNOSTI NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
(082 do 084-085)

Znesek
Tekočega leta
4

Prejšnjega leta
5

080

795.598

217.132

081

738.849

213.772

082

515.673

159.576

223.176

54.196

del 76

1. Prihodki iz sredstev javnih financ

del 76

2.

Drugi prihodki od opravljanja dejavnosti negospodarskih
083
javnih služb

3.

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje

084

0

0

4.

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
085
proizvodnje

0

0

086

56.749

3.360

087

56.749

3.360

B.
del 76

POSLOVNI PRIHODKI OD OPRAVLJANJA LASTNE
DEJAVNOSTI (087+088-089)

1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne dejavnosti

2.

Povečanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
proizvodnje

088

0

0

3.

Zmanjšanje vrednosti zalog proizvodov in nedokončane
089
proizvodnje

0

0

77

C. FINANČNI PRIHODKI

090

2.506

77

78

Č. DRUGI PRIHODKI

091

185

7.600

D. CELOTNI PRIHODKI (080+090+091)

092

798.289

224.809
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STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (094
do 096)

093

323.336

110.851

1. Nabavna vrednost prodanega blaga

094

0

0

40

2. Stroški materiala

095

36.213

6.380

41

3. Stroški storitev

096

287.123

104.471

097

402.185

102.983

E.
del 70

F. STROŠKI DELA (098 do 100)
del 47

1. Plače in nadomestila plač

098

307.681

76.605

del 47

2. Prispevki za socialno varnost zaposlencev

099

49.536

12.334

del 47

3. Drugi stroški dela

100

44.968

14.044

101

47.304

1.354

102

42.758

0

103

4.546

1.354

H. REZERVACIJE

104

0

0

I.

105

9.646

2.142

G. AMORTIZACIJA (102+103)
Amortizacija, nadomeščena v breme dolgoročno
odoloženih prihodkov

del 43

1.

del 43

2. Druga amortizacija

44
48, 72

DRUGI STROŠKI (106+107)

72

1. Prevrednotovalni odhodki

106

356

0

48

2. Ostali drugi stroški

107

9.290

2.142

108

41

0

109

2

245

110

782.514

217.575

74

J.

75

K. DRUGI ODHODKI
L.

FINANČNI ODHODKI

CELOTNI ODHODKI
(093+097+101+104+105+108+109)

80

M. PRESEŽEK PRIHODKOV (092-110)

111

15.775

7.234

80

M. PRESEŽEK ODHODKOV (110-092)

112

0

0

del 81

N. DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE DEJAVNOSTI

113

3.750

34

del 81

O.

ČISTI PRESEŽEK PRIHODKOV OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA (111-113)

114

12.025

7.200

89

P.

PRESEŽEK ODHODKOV OBRAČUNSKEGA
OBDOBJA (112+113)

115

0

0

PRESEŽEK PRIHODKOV IZ PREJŠNJIH LET,
R. NAMENJEN POKRITJU PRESEŽKA ODHODKOV ALI 116
IZBRANIH STROŠKOV OBRAČUNSKEGA OBDOBJA

0

0

11,27

2,80

del 80

S.

POVPREČNO ŠTEVILO ZAPOSLENCEV NA
PODLAGI DELOVNIH UR V OBRAČUNSKEM
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OBDOBJU (na dve decimalki)*

Š. ŠTEVILO MESECEV POSLOVANJA

118

8.3 Druge priloge

74

12

12

