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POROČILO  V.D. DEKANJE 
 

Visoka zdravstvena šola v Celju (VZŠCE) je bila ustanovljena leta 2009 kot sodobno 
visokošolsko središče, ki spodbuja razvoj, širjenje in uporabo znanja s področja zdravstvene nege 
na lokalnem, nacionalnem in mednarodnem nivoju.  
 
Prvo leto mojega v.d. dekanovanja na VZŠCE me navdaja z navdušenjem nad energijo naših 
študentov in kreativnostjo našega pedagoškega kadra! VZŠCE je sodobna šola na področju 
izobraževanja zdravstvene nege, organizirana tako, da spodbuja  intenzivno povezavo pedagoške 
in raziskovalne dejavnosti ter aktivno prilagajanje študijskega procesa v sodelovanju s študenti. Le 
tako se bodo visokošolski učitelji, študentje in drugi sodelavci VŠZCE aktivno in odgovorno 
vključevali v procese načrtovanja, izvajanja in vrednotenja študija. Le tako bodo izboljševali 
delovanje šole s pedagoško odličnostjo, ki bo pripravila diplomante z vsemi potrebnimi 
vsebinskimi in metodološkimi znanji za kontinuirano prilagajanje spremembam, ki jih spremljajo 
povečane potrebe družbe glede zdravstvene nege. 
 
VZŠCE je v letu 2009 uspela uresničiti nekatere cilje, zastavljene ob ustanovitvi šole. S 1. 10. 
2009 je VZŠCE začela delovati v sodobnih prostorih in sprejela prvo generacijo izrednih 
študentov bolonjskega visokošolskega strokovnega programa prve stopnje Zdravstvena nega. V 
letu 2009 je bila izvedena delna evalvacija prvih treh mesecev študija, načrtovane so bile 
izboljšave za preostanek študijskega leta 2009/2010. Velik poudarek smo namenili uvodu v študij, 
kakovosti izvedbe aktualnega študijskega procesa in dejavnostim, ki vplivajo na razvoj nadaljnjih 
študijskih programov. Tako smo v leti 2009 dosegli naslednje pomembne cilje: 

• Pred pričetkom študija je bil uspešno izveden dvodnevni uvod v študij, kjer so se študenti 
seznanili z načinom dela na visoki šola, metodami učinkovitega učenja, usposobili so se za 
pisanje seminarskih nalog ter seznanili z visokošolskim informacijskim sistemom šole. 

• Pred pričetkom študija je bil uspešno izveden enodnevni sestanek pedagoškega kadra z 
namenom kakovostne izvedbe pedagoškega procesa, ki upošteva aktivno prilagajanje 
študijskega procesa v sodelovanju s študenti. 

• Evalvacija začetnega dela prvega študijskega leta programa prve stopnje Zdravstvena 
nega, kjer smo pričeli z uvajanjem izboljšav, kot je uvedba mentorstva, idr. 

• Uspešno je bilo izvedeno izobraževanje za strokovne sodelavce – klinične mentorje. 
• Pričeli smo z razvojem študijskega programa 2. stopnje na področju zdravstvene nege. 
• Uspešno smo oblikovali program 1. strokovnega srečanja z mednarodno udeležbo za 

področje varne in kakovostne zdravstvene nege. 
• Nadaljevali smo s postopki pridobivanja mednarodnih dogovorov za bilateralna 

sodelovanja. 
• Pridobili smo Erasmus univerzitetno listino. 

 
Veliko aktivnosti smo usmerjali v kakovostno izvedbo študijskega procesa v učnih bazah 
VZŠCE. S povezovanjem VZŠCE navzven in navznoter smo se trudili povečati njeno 
prepoznavnost. 
 

V.d.dekanje 
doc. dr. Zlata Felc 
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1. POSLANSTVO IN VIZIJA ZAVODA 

Kakovost in napredek zdravstvene nege sta v največji meri odvisni od zaposlenih v njej. Prav 
zato si Visoka zdravstvena šola v Celju (VZŠCE) prizadeva izboljšati zdravje družbe s pomočjo 
doseganja odličnosti in inovativnega študija na področju vodenja, raziskovanja in prakse v 
zdravstveni negi.  

Poslanstvo VZŠCE je: 

• Izvajanje poslanstva razvoja poklica zdravstvene nege skladno z razvojnimi potrebami 
družbe in trendi v zdravstvu. 

• Izvajanje poslanstva razvoja poklica zdravstvene nege skladno s težnjami in prizadevanji 
zdravstvene nege same. 

• Zagotavljanje nacionalnega in mednarodnega ravnovesja v kakovosti študija zdravstvene 
nege. 

• Zagotavljanje ravnovesja študijskih programov za potrebe slovenske države in zdravstva 
ter izzivi znanstvenega napredka na področju zdravstvene nege. 

• Služiti skupnosti kot visokošolsko središče, ki spodbuja razvoj, širjenje in uporabo znanja 
s področja zdravstvene nege na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni. 

• Vzpostavljanje in zagotavljanje akademske opredelitve za znanstveno raziskovalni 
visokošolski zavod s področja zdravstvene nege in zdravstva.  

• Povečanje števila kakovostnih visokošolskih delavcev in sodelavcev, predvsem s področja 
zdravstvene nege. 

• Sodelovanje z državnimi institucijami, resornimi ministrstvi, zunanjimi partnerji, lokalno 
in regionalno oblastjo, s stališča vključevanja v strokovne razprave in reševanja širše 
problematike s področja zdravstvene nege. 

• Sodelovanje s fakultetami in visokimi šolami znotraj Univerze v Ljubljani, Univerze v 
Mariboru, Univerze na Primorskem ter samostojnimi visokošolskimi zavodi, predvsem na 
področju zdravstvene nege in zdravstva, kot tudi s fakultetami in visokimi šolami 
sosednjih in drugih evropskih držav na področju zdravstva. 

• Vzpostavljanje sodelovanja v mednarodnih združenjih visokošolskih inštitucij s področja 
zdravstvene nege (FINE, COHEHRE). 

• Vzpostavljanje in intenziviranje aplikativnega in razvojnega raziskovanja, ob prizadevanju 
dosegati odličnost in najvišjo kakovost na področjih zdravstvene nege in zdravstva. 

• Razvijanje kritične presoje, komunikacijske in klinične spretnosti ter potrebe po kritičnem 
izvajanju, usmerjanju ter ocenjevanju rezultatov v zdravstveni negi. 

• Povečanje števila diplomiranih medicinskih sester in zdravstvenikov v regiji, da bo tudi 
Savinjska regija lahko sledila aktualnim potrebam v zdravstvu. 

• Zagotavljanje inovativne in partnerske zdravstvene nege v regiji. 
• Sodelovanje v mednarodnih izmenjavah študentov in učiteljev v okviru evropskih 

projektov programa Vseživljenjsko učenje, kot je Erasmus in podobni. 
• Vzpostaviti, nadaljevati in intenzivirati projekte vseživljenjskega  učenja. 
• Poslanstvo VZŠCE je tudi spodbujati prostovoljstvo. 
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Vizija VZŠCE je: 

• Pridobiti sredstva za izvajanje študijskega programa Zdravstvena nega v obliki rednega 
študija. 

• Postati nacionalno prepoznan visokošolski zavod po prizadevanju dosegati odličnost v 
izboljševanju zdravja skozi integracijo poučevanja, raziskovanja in kliničnega 
usposabljanja. 

• Postati zanimiva visokošolska ustanova za domače in tuje študente ter domače in tuje 
predavatelje.  

• Postati enakovredna članica najkakovostnejših evropskih ustanov z najvišjimi 
izobraževalnimi in raziskovalnimi standardi. 
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2. PREDSTAVITEV ZAVODA 
 
Visoka zdravstvena šola v Celju (v nadaljevanju VZŠCE) je samostojni visokošolski zavod, ki 
izvaja izobraževalno in znanstvenoraziskovalno dejavnost na področjih zdravstva, zdravstvene 
nege in družbenih ved. Ustanovitelj visoke šole je Regijsko študijsko središče v Celju, javni zavod 
pristojen za razvoj terciarnega izobraževanja na območju Savinjske (statistične) regije. 
 
VZŠCE deluje po načelih avtonomije, ki ji zagotavljajo svobodo raziskovanja, posredovanja 
znanja, samostojno urejanje organizacije in delovanja, izdelavo in sprejem študijskih in  
znanstvenoraziskovalnih programov, določanje študijskega režima, volitve in izbiro visokošolskih 
učiteljev, strokovnih sodelavcev in druga upravičenja, skladno z zakonom. 
 
Mejniki ustanavljanja VZŠCE: 

- pozitivno mnenje Sveta RS za visoko šolstvo o ustanovitvi VZŠCE (sklep št. 6033-
61/2008/8 z dne 22. 4. 2009); 

- sprejem Akta o ustanovitvi VZŠCE na Svetu zavoda RŠS (4. 5. 2009); 
- imenovanje vršilke dolžnosti dekanje doc. dr. Zlatke Felc ter začasnega upravnega odbora 

in senata na Svetu zavoda RŠS (4. 5. 2009);  
- vpis zavoda v sodni in davčni register (18. 5. 2009); 
- sprejetje visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega na 

začasnem senatu (18. 5. 2009); 
- soglasje Sveta RS za visoko šolstvo k študijskemu programu Zdravstvena nega (sklep št. 

6033-178/2009/2 z dne 12. 6. 2009); 
- sprejetje Statuta VZŠCE na organih VZŠCE (junij 2009); 
- vpis v Razvid visokošolskih zavodov pri MVZT (sklep št. 6039-42/2009/4 z dne 3. 8. 

2009); 
- objava razpisa za vpis v 1. letnik študijskega programa Zdravstvena nega (avgust 2009). 

 
VZŠCE izvaja 3-letni visokošolski strokovni študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega, 
razvit v skladu s smernicami direktive EU (2005/36/ES) in bolonjske deklaracije. V študijskem 
letu 2009/2010 je vpisano 63 študentk in študentov, ki študirajo v obliki izrednega študija.    
 
 
ORGANIZIRANOST IN DELO NA VISOKI ŠOLI 
Notranja organiziranost VZŠCE je opredeljena s Statutom VZŠCE, ki sta ga sprejela začasni 
senat in začasni upravni odbor, 24. 6. 2009. V skladu z Aktom o ustanovitvi VZŠCE je Svet 
zavoda Regijskega študijskega središča, kot organ ustanovitelja VZŠCE, v maju 2009 imenoval 
začasne organe visoke šole. 
 
Organi: 
 
Dekan je poslovodni organ in strokovni vodja visoke šole. 
v. d. dekanje: doc. dr. Zlatka Felc, dr. med., spec. pediatrije  
 
Senat je najvišji strokovni organ visoke šole. Sestavljajo ga predstavniki visokošolskih učiteljev in 
znanstveno raziskovalnih delavcev tako, da so enakopravno zastopana vse študijska področja, 
znanstvene discipline in strokovna področja visoke šole. 
začasni senat: 
- doc. dr. Zlatka Felc, dr. med., spec. pediatrije; 
- pred. Duška Drev, viš. m. s., univ. dipl. org.; 
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- izr. prof. dr. Radko Komadina, dr. med., spec. kirurgije; 
- izr. prof. dr. Branko Lobnikar, univ. dipl. soc.; 
- red. prof. dr. Jana Lukač Bajalo, spec. med. biokemije; 
- pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org.; 
- doc. dr. Kristijan Musek Lešnik, univ. dipl. psih.;  
- pred. mag. Brigita Putar, viš. m. s., univ. dipl. org.; 
- doc. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. interne medicine. 
 
Začasni senat je imenoval naslednje stalne komisije:  
Komisija za izvolitev v nazive: 
- izr. prof. dr. Radko Komadina, dr. med., spec. kirurgije (predsednik komisije); 
- pred. mag. Hilda Maze, dipl. m. s., univ. dipl. org; 
- doc. dr. Gorazd Voga, dr. med., spec. interne medicine. 
 
Komisija za študijske zadeve: 
- pred. Darja Plank, viš. m. s., prof. zdr. vzg. (predsednica komisije); 
- doc. dr. Zlatka Felc, dr. med., spec. pediatrije;  
- pred. mag. Brigita Putar, viš. m. s., univ. dipl. org. 
 
Komisija za kakovost: 
- pred. Duška Drev; viš. m. s., univ. dipl. org., 
- Jerneja Kronovšek, univ. dipl. pedag.; 
- pred. mag. Brigita Putar, viš. m. s., univ. dipl. org.; 
- asist. Franci Vindišar, dr. med., spec. kirurg. 
 
 
Upravni odbor je organ upravljanja visoke šole, ki prvenstveno odloča o zadevah materialne 
narave in skrbi za nemoteno poslovanje visoke šole.  
začasni upravni odbor: 
- Stane Rozman, podžupan Mestne občine Celje (predsednik začasnega upravnega odbora); 
- Ivan Podergajs, podpredsednik Sveta zavoda RŠS (podpredsednik začasnega upravnega 

odbora); 
- Katja Esih, direktorica Regijskega študijskega središča; 
- Damjan Justinek, dr. med., direktor Bolnišnice Topolšica; 
- mag. Dušan Kragelj, pomočnik direktorja Splošne bolnišnice Celje; 
- Marinka Marolt, ravnateljica Srednje zdravstvene šole v Celju. 
 
V.d. dekanja je v decembru 2009, s soglasjem senata, imenovala prodekanjo za izobraževalno 
dejavnost pred. Darjo Plank. 
V letu 2010 bo imenovan še prodekan za raziskovalno dejavnost. 
 
Tajništvo:  
Visoka šola ima za opravljanje upravno-administrativnih, finančnih in strokovno tehničnih nalog, 
tajništvo. Tajništvo vodi tajnik. Funkcijo tajnika v študijskem letu 2009/10 opravlja Katja Esih, 
univ. dipl. ekon. 
Referat za študentske in študijske zadeve: 
Dela in naloge referata opravljata Darinka Klinger, univ. dipl. ekon. in Jerneja Kronovšek, univ. 
dipl. pedag. 
 
VZŠCE v prvem študijskem letu nima redno zaposlenih sodelavcev. V.d. dekanje, visokošolski 
učitelji in sodelavci sodelujejo na podlagi avtorskih in podjemnih pogodb. Regijsko študijsko 
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središče (RŠS) na podlagi Pogodbe o poslovnem sodelovanju med RŠS in VZŠCE, opravlja 
upravno-administrativne, finančne in strokovno tehnične naloge visoke šole. 
 
 
PROSTORI VISOKE ŠOLE 
VZŠCE deluje v prostorih na Mariborski cesti 7 v Celju, katerih lastnica je Mestna občina Celje. 
Šola trenutno začasno gostuje v prostorih Mednarodne fakultete za družbene in poslovne študije 
v 2. nadstropju stavbe, s katero si delimo večjo in manjšo predavalnico. Fakulteta nam je začasno 
odstopila tudi kabinet v 4. nadstropju, kjer deluje referat za študentske zadeve. V marcu 2010 se 
bo šola, v skladu z najemno pogodbo sklenjeno z Mestno občino Celje, preselila v del 1. 
nadstropja v velikosti 714 m². 
V študijskem letu 2009/10 smo del izobraževalnega procesa (laboratorijske vaje) izvedli v 
prostorih Srednje zdravstvene šole Celje.  
 
 
SODELOVANJE Z OKOLJEM 
VZŠCE je tesno povezana s Srednjo zdravstveno šolo v Celju. Poleg tega, da imamo s šolo 
sklenjeno najemno pogodbo za najem kabinetov zdravstvene nege in bioloških laboratorijev, so 
nam pri začetku izvajanja študijskega procesa tvorno pomagali tudi pri izvedbi laboratorijskih vaj, 
izrazili so pripravljenost za izvedbo propedevtičnega programa ter aktivno promovirajo visoko 
šolo med svojimi maturanti. 
 
Visoka šola dobro sodeluje tudi z regijskimi zdravstvenimi in socialno varstvenimi zavodi s 
pomočjo katerih zagotavlja izvedbo kliničnega usposabljanja študentov. V letu 2009 smo navezali 
stike z vsemi socialno varstvenimi zavodi (domovi starejših), ki imajo status učnega zavoda oz. so 
v postopku pridobivanja statusa in v katerih bomo izvajali klinično usposabljanje v študijskem 
letu 2009/10. Načelni dogovori so bili sklenjeni z Domom ob Savinji Celje, Domom Lipa Štore, 
Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah, Lambrechtovim domom Slovenske Konjice, Domom dr. 
Jožeta Potrate Poljčane, Domom starejših Laško, Domom Nine Pokorn Grmovje, Domom 
upokojencev Polzela, Domom za varstvo odraslih Velenje, Domom Tisje Šmartno pri Litiji in 
Bolnišnico Topolšica. 
 
Tudi sodelovanje s Splošno bolnišnico Celje je tvorno in aktivno, saj iz te inštitucije prihaja 
največji del visokošolskih učiteljev, ki s svojim znanjem in izkušnjami, pomagajo graditi 
kakovostno visokošolsko inštitucijo. 
 
 
FINANCIRANJE DELOVANJA VISOKE ŠOLE 
Zagon in delovanje šole v študijskem letu 2009/10 je zagotovljeno iz ustanoviteljskih sredstev 
RŠS-ja in šolnin za izredni študij. V letu 2009 Vlada RS ni objavila razpisa koncesij za financiranje 
rednega študija, kar pomeni, da bo visoka šola tudi v študijskem letu 2010/11 izvajala samo 
izredni študij.  
Šola si prizadeva tudi za pridobitev sredstev iz evropskih in nacionalnih razpisov ter za pridobitev 
sredstev sponzorjev in donatorjev. 
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3. USMERITVE IN CILJI ZAVODA 

3.1. Zakonske in druge pravne podlage  
 

• Zakon o visokem šolstvu, 
• Akt o ustanovitvi Visoke zdravstvene šole v Celju, 
• Statut Visoke zdravstvene šole v Celju,  
• Pravilnik o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu, 
• Pravilnik o šolninah, 
• Merila za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti visokošolskih zavodov, 

študijskih programov ter znanstvenoraziskovalnega, umetniškega in strokovnega dela, 
• Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati zavod za izvajanje praktičnega pouka dijakov 

zdravstvenih šol in študentov visokošolskih zavodov za podelitev naziva učni zavod, 
• Zakon o strokovnih in znanstvenih naslovih, 
• Resolucija o Nacionalnem programu visokega šolstva 2007 – 2010, 
• Zakon o zavodih, 
• Zakon o delovnih razmerjih, 
• Zakon o računovodstvu, 
• Zakon o varstvu osebnih podatkov, 
• Zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
• Zakon o splošnem upravnem postopku, 
• interni akti visoke šole. 
 

3.2. Dolgoročni cilji 
 

Študijsko leto 2009/10 je prvo leto delovanja VZŠCE, zato še ne moremo spremljati 
uresničevanja in udejanjanja dolgoročno zastavljenih ciljev visoke šole. V nadaljevanju navajamo 
dolgoročne cilje (obdobje do leta 2015), k uresničevanju katerih so bile usmerjene aktivnosti tudi 
že v prvem letu delovanja visoke šole.  
 
 
Izobraževalna dejavnost 
 
Dolgoročni cilji 
VZŠCE 

Predvideni načini doseganja ciljev 

Načrtovanje novih 
študijskih programov in 
smeri. 

Priprava in akreditacija študijskih programov 2. stopnje skladno z 
zahtevami Bolonjske deklaracije. 
Izobraževanje potrebnih kadrov, razvoj znanstvenih področij, 
sodelovanje s potencialnimi delodajalci, zagotavljanje potrebnih 
proračunskih in neproračunskih sredstev. 

Povečanje kakovosti 
izvedbe študijskega 
procesa. 

Uvajanje aktivnejših študijskih oblik in e-gradiv. 
Uvajanje novih metod študijskega dela. 
Redno usposabljanje pedagoškega kadra za pedagoško delo. 
Redno izvajanje študentske ankete ter ukrepanje na osnovi rezultatov. 
Posodobitev študijskega okolja s sodobno računalniško opremo. 
Urediti vsaj nekaj študijskih okolij za študij na daljavo. 
Spodbujati študente višjih letnikov za delo na projektih in jih 
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motivirati, da bi del študija opravili v tujini. 
Spremljanje izvajanja 
študijskih programov. 

Spremljanje izvajanja študijskega programa z vidika ravni študijske 
obremenitve študentov ter ravni pridobljenega znanja id. 
Uvajanje projektnega dela študentov. 
Mentorsko vodenje študentov skozi študijski proces. 
Sprotno preverjanje znanja. 
Uporaba interaktivnih oblik znanja. 

Povečanje obsega 
promocije študijskih 
programov za 
izboljšanje vpisa dobrih 
maturantov in ostalih 
srednješolcev. 

Ciljni in stalni pristop pri informiranju srednješolcev in odraslih o 
možnosti študija na VZŠCE. 
Spodbujanje raziskovalne dejavnosti v srednji šoli. 

Razvoj skupnih 
študijskih programov s 
partnerskimi 
visokošolskimi zavodi. 

Sklepanje partnerstev in prijava na ustrezne razpise za pridobivanje 
finančnih sredstev. 

Internacionalizacija 
študija. 

Pospeševanje mobilnosti profesorjev in študentov, mednarodne 
akreditacije študijskih programov, kvalitetna izvedba Erasmus 
programov. 

Vzpostavitev ponudbe 
za vseživljenjsko učenje 
na VZŠCE. 

Načrtovanje možnosti ponudbe pri preoblikovanju študijskih 
programov. 

Povečanje deleža 
podiplomskih 
študentov. 

Razvoj študijskih programov 2. stopnje, vključevanje podiplomskih 
študentov v projekte, zagotavljanje drugih možnosti finančnih virov 
za študij. V skladu z zakonskimi možnostmi ponuditi podiplomski 
študij v angleškem jeziku, skupaj s tujimi partnerji. 

Vzpostavitev e-
izobraževanja. 

Definiranje usmeritev in pridobitev finančnih sredstev za zagotovitev 
tehnične podpore ter izobraževanja osebja za uporabo. 

Statusno preoblikovanje 
Visoke zdravstvene šole 
v fakulteto 

Vzporedno s pripravo študijskega programa 2. stopnje, pripraviti 
vlogo za statusno preoblikovanje visoke šole v fakulteto. 

 
Raziskovalna in razvojna dejavnost 
 
Dolgoročni cilji Predvideni načini doseganja ciljev 
Vzpostaviti koncept 
dela, v katerem je 
raziskovalni proces 
osnova pedagoškega 
dela. 

Vzpostavitev in nadaljnja krepitev razvojno raziskovalnega 
sodelovanja z industrijo, zdravstvenimi in socialnimi inštitucijami, 
lokalnimi skupnostmi, nevladnimi organizacijami. 
Pridobivanje kvalitetnih aplikativnih projektov. 
Usmerjena izdelava diplomskih in seminarskih nalog dodiplomskih in 
podiplomskih študentov. 

Razvijati in spodbujati 
kvalitetno raziskovalno 
delo  profesorjev, 
docentov, višjih 
predavateljev,  
predavateljev  in 
študentov na področju 
temeljnih in aplikativnih 
raziskav. 

Promoviranje višjih zahtev za habilitacijo od predpisanih na Univerzi 
v Ljubljani oz. oblikovanje lastnih habilitacijskih meril na VZŠCE.  
Spodbuditi publiciranje rezultatov raziskovalnega dela skozi večje 
število objav v znanstvenih revijah. 

Razvoj partnerskih VZŠCE se bo povezovala z znanstveno-raziskovalnimi inštitucijami 
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odnosov z drugimi 
znanstveno-
raziskovalnimi 
inštitucijami. 

na področju medicinskih, naravoslovnih in drugih ved. 

Sodelovanje na projektih 
EU. 

VZŠCE se bo intenzivno vključevala v raziskovalne projekte EU na 
različnih področjih. 

 
Mednarodna dejavnost 
 
Dolgoročni cilji 
VZŠCE 

Predvideni načini doseganja ciljev 

Navezovanje stikov z 
priznanimi 
visokošolskimi 
inštitucijami na 
področju zdravstvene 
nege in medicinskih ved 
v Evropi 

Sklenitev sporazumov z visokošolskimi inštitucijami. 

Navezovanje stikov in 
vključevanje med  
neevropske univerze 

Uporaba primernih programov za sodelovanje. 
Vključevanje v programe EU in neEU. 

Aktivno članstvo v 
mednarodnih zvezah 
(FINE, 
COHEHRE,…..) 

Članarine. 
Sodelovanje na rednih sestankih. 
Prevzemanje funkcij v mednarodnih zvezah oz. mrežah. 

Vključevanje v 
programe EU, skupne 
programe EU in drugi 

Prijave na razpise. 
Obiski partnerjev VZŠCE in predlaganje sodelovanja v projektih. 

Promocija in povečanje 
razpoznavnosti VZŠCE 
v regiji in globalno 

Sodelovanje na sejmih. 
Razdeljevanje informativnih gradiv. 
Obiskovanje novih partnerskih visokošolskih inštitucij 
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3.3. Kratkoročni prednostni cilji  
 

V letu 2009 smo uresničili in dosegli cilje, ki smo si jih skupaj z ustanoviteljem, zadali za leto 
2009. 
 
Izpolnitev formalnih pogojev za delovanje visoke šole: 
- pozitivno mnenje Senata za akreditacijo Sveta RS za visoko šolstvo o izpolnjevanju pogojev 

za ustanovitev  Visoke zdravstvene šole v Celju (22. 4. 2009); 
- sprejem Akta o ustanovitvi VZŠCE na Svetu zavoda RŠS (4. 5. 2009); 
- imenovanje začasnih organov VZŠCE na Svetu zavoda RŠS (4. 5. 2009); 
- soglasje Senata za akreditacijo Sveta RS za visoko šolstvo k študijskemu programu 

Zdravstvena nega (12. 6. 2009); 
- sprejem Statuta VZŠCE (24. 6. 2009); 
- vpis v Razvid visokošolskih zavodov pri Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

(3. 8. 2009). 
 
 
Izobraževalna dejavnost: 
- prvo srečanje Akademskega zbora VZŠCE (18. 6. 2009); 
- objava Razpisa za vpis v študijski program Zdravstvena nega za študijsko leto 2009/10 

(avgust 2009); 
- izvedba prijavno-vpisnega postopka in postopka izbire kandidatov (september 2009); 
- priprava in izvedba posveta z visokošolskimi učitelji in sodelavci 1. letnika ob začetku 

študijskega leta (28. 9. 2009); 
- priprava Vodnika za učitelje za študijsko leto 2009/10 (september 2009); 
- priprava in izvedba »Uvoda v študij« za študente (29. in 30. 9. 2009); 
- skrb za zagotavljanje kakovosti in redno evalviranje izvedbe predavanj, seminarskih in 

laboratorijskih vaj (študentska anketa); 
- pričetek priprave razvoja študijskega programa 2. stopnje na področju zdravstvene nege. 
 
S ciljem kakovostne izvedbe kliničnega usposabljanja smo v letu 2009: 
- navezali stike in opredelili pogoje medsebojnega sodelovanja z 10 socialno varstvenimi zavodi 

v regiji, enim izven regije ter Bolnišnico Topolšica (predstavitev visoke šole in kliničnega 
usposabljanja na kolegiju direktorjev domov starejših v regiji 8. 9. 2009 ter obiski posameznih 
domov); 

- izdelali dokumentacijo kliničnega usposabljanja; 
- pripravili osnutek Pravilnika o izvedbi kliničnega usposabljanja na VZŠCE; 
- organizirali izobraževanje za mentorje kliničnega usposabljanja, ovrednoteno z licenčnimi 

točkami Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije (28. 11. 2009). 
 
 
Visokošolski informacijski sistem: 
S podjetjem Nova Vizija d.d. smo sklenili pogodbo o nakupu visokošolskega informacijskega 
sistema Novis, s katerim je omogočena celovita informacijska podpora študijskemu procesu 
(izpitna evidenca, e-učilnica (e-gradiva – pedagoška), e-objave (oglasna deska), podatki o 
študentih, podatki o sodelavcih, obvestila, vpisni postopek ipd.) 
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Raziskovalna in razvojna dejavnost 
Na VZŠCE se zavedamo, da ima kvalitetno visokošolsko izobraževanje podlago v 
znanstvenoraziskovalni in razvojni dejavnosti. Zato smo že v prvem letu delovanja visoke šole: 
- zasnovali strokovni sestanek z mednarodno udeležbo z naslovom I.  stiki zdravstvene nege: 

Zdravstvena nega v okolju, ki zagotavlja varno in kakovostno obravnavo bolnika, ki bo 
izveden v mesecu maju 2010; 

- visokošolski učitelji VZŠCE redno sodelujejo na domačih in tujih strokovnih in znanstvenih 
konferencah, objavljajo članke v domačih in tujih revijah ter imajo status raziskovalca. 

 
 
Mednarodno sodelovanje 
V letu 2009 smo na področju zagotavljanja pogojev za razvoj mednarodnega sodelovanja 
pridobili Erasmus univerzitetno listino, ki omogoča mednarodno mobilnost študentov, 
profesorjev in drugega osebja visokošolskega zavoda ter sodelovanje v projektih s tujimi 
visokošolskimi inštitucijami. V letu 2010 bomo kandidirali za pridobitev sredstev za mobilnost 
profesorjev in upravnega osebja v študijskem letu 2009/10. 
Prav tako smo pridobili dva tuja predavatelja, ki bosta sodelovala na strokovnem sestanku in s 
katerima bomo poskušali poglobiti naše sodelovanje tudi na drugih področjih. 
 
 
Zagotavljanje kadrovskih pogojev za kvalitetno delovanje 
V letu 2009 visoka šola ni imela redno zaposlenih. V. d. dekanje svoje delo opravlja na podlagi 
podjemne pogodbe, visokošolski učitelji in sodelavci pa na podlagi avtorskih in podjemnih 
pogodb. V letu 2009 smo sklenili 11 avtorskih pogodb za izvedbo predavanj in 17 podjemnih 
pogodb za izvedbo seminarskih in laboratorijskih vaj ter izpitov. 
Upravno-administrativne, finančne in strokovno tehnične naloge visoke šole opravlja Regijsko 
študijsko središče na podlagi Pogodbe o poslovnem sodelovanju med RŠS in VZŠCE. 
 
V letu 2009 smo začeli s postopki izvolitve v naziv strokovnih sodelavcev za 25 kandidatov, ki 
bodo sodelovali kot klinični mentorji v okviru kliničnega usposabljanja. 
 
 
Upravne in pravne naloge 
Kot pravni in formalni okvir delovanju visoke šole in izvedbi študijskega procesa je bilo 
potrebno oblikovati in sprejeti: 
- Statut VZŠCE; 
- Poslovnik o delu Upravnega odbora VZŠCE; 
- Poslovnik o delu Senata VZŠCE; 
- Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja na VZŠCE; 
- Pravilnik o priznavanju znanja in spretnosti VZŠCE; 
- Cenik VZŠCE za študijsko leto 2009/10. 
 
Na podlagi Pravilnika o priznavanju znanja in spretnosti je Komisija za študijske zadeve 
obravnavala 15 vlog študentov za priznanje izpitov in 33 vlog študentov za priznanje neformalno 
pridobljenega znanja in spretnosti – kliničnega usposabljanja. Na podlagi mnenja komisije je v.d. 
dekanje izdala 43 odločb o priznavanju. 
 
 
Delo organov visoke šole in komisij senata 
V letu 2009 se je začasni senat sestal na petih rednih, eni izredni in treh korespondenčnih sejah. 
Začasni upravni odbor je zasedal trikrat. Ob začetku študijskega leta smo sklicali tudi skupno 
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sejo začasnega senata in upravnega odbora, ki se je pokazala kot dober način dela, zato 
nameravamo s to prakso nadaljevati tudi v prihodnjih letih. 
Komisija za študijske zadeve se je sestala na sedmih sejah, komisija za izvolitve v nazive ter 
komisija za kakovost pa na eni seji.  
 
 
Promocijske aktivnosti: 
- novinarska konferenca ob ustanovitvi VZŠCE v sodelovanju z Mestno občino Celje (27. 5. 

2009); 
- izdelava celostne grafične podobe visoke šole (zloženke, dopisni papir, vizitke šole …); 
- izdelava in postavitev spletne strani; 
- informacije o visoki šoli in študijskem programu so bile posredovane vsem zdravstvenim in 

socialnim inštitucijam v Savinjski (statistični) in sosednjih regijah, srednjim šolam, mladinskim 
centrom, svetovalnim središčem ipd.; 

- sodelovanje v oddaji Dobro jutro VTV televizije; 
- objave novičk v tiskanih medijih, na radiu in lokalnih televizijah. 
 
 
Knjižnična dejavnost 
Hkrati z začetkom izvajanja študijskega programa, smo pričeli tudi z oblikovanjem manjše, 
interne knjižnice VZŠCE. Gradivo nabavljamo po posvetu z nosilcem in izvajalci posameznega 
predmeta in zagotavljamo po 5 izvodov obvezne študijske literature pri predmetu. Ob koncu leta 
2009 je knjižni fond VZŠCE štel 48 knjig, naročamo pa tudi slovenske in tuje revije, predvsem s 
področja zdravstvene nege. 
Študentom je na voljo tudi gradivo Osrednje knjižnice Celje, ki poseduje najobsežnejši knjižnični 
fond v naši regiji in s katero bomo v letu 2010 sodelovanje še okrepili. OKC vodi tudi 
bibliografije visokošolskih učiteljev in raziskovalcev v sistemu COBISS. 
 

 
v. d. dekanje VZŠCE: 
doc. dr. Zlatka Felc 

 
 
 
 


