
Vodja raziskovalne dejavnosti SB Trbovlje - strokovni direktor: 
Tadeja Jelenko, dr. med., spec. int. med.  
 
Oddelek za raziskovalno delo in izobraževanje 
Vodja oddelka: 
Asist. Tjaša Furlan, dr. med., spec. int. med. 
 
Raziskovalni svet: 
Prim. asist. Boštjan Leskovar, dr. med., spec. int. med, FESC 
Asist. Tjaša Furlan, dr. med., spec. int. med. 
Asist. Veronika Grilj, dr. med., specializanta int. med.  
Asist. dr. Matej Keršič, dr. med., specialist ginekologije in porodništva 
 
Naloge in pristojnosti oddelka za raziskovalno delo in izobraževanje: 

- prijava projektov na razpise ARRS in mednarodne raziskovalne razpise, 
- vodenje evidence o raziskovalcih in projektnih skupinah, 
- vodenje evidenc vseh znanstvenih objav in predavanj, vezanih na bolnišnične 

raziskovalne projekte, 
- predlaganje projektne skupine posameznega raziskovalnega projekta, ki jo potrdi 

direktor, 
- predlaganje nagrad za raziskovanje, ki jih potrdi direktor, 
- pomoč pri pripravi in objavi članka v strokovni reviji, 
- pomoč pri pridobivanju soglasja Komisije za medicinsko etiko RS, 
- pomoč pri pripravi vloge za klinično preizkušanje zdravila in medicinskih pripomočkov, 
- sodelovanje s Komisijo za izvolitve v znanstvene in raziskovalne nazive: enkrat letna 

podelitev znanstvenih, strokovno raziskovalnih in razvojnih nazivov kandidatom za 
raziskovalce, 

- sodelovanje z Etično komisijo Splošne bolnišnice Trbovlje: organ oddelka za 
raziskovalno delo in izobraževanje, ki obravnava in daje soglasje k zasnovi znanstveno 
raziskovalnih projektov, ki se izvajajo v bolnišnici. 

 
Komisija za izvolitve v znanstvene in raziskovalne nazive:  
Komisijo na predlog vodje oddelka za raziskave imenuje direktor s sklepom. Tričlansko komisijo 
sestavljata dva člana komisije in predsednik komisije. Člani komisije morajo imeti enak ali višji 
raziskovalni naziv, kot je naziv, ki se podeljuje kandidatu. Za izvolitev v enega izmed dveh 
najvišjih nazivov, mora biti vsaj eden izmed članov komisije zaposlen zunaj raziskovalne 
organizacije, v kateri se opravlja izvolitev.  
 
Etična komisija SB Trbovlje: 
Etična komisija SB Trbvolje je pomemben organ oddelka za raziskovalno delo in izobraževanje, 
ki obravnava etično primernost vseh raziskovalnih predlogov v bolnišnici. Sestavljena je iz dveh 
članov in predsednika etične komisije, njeno etično soglasje pa je potrebno pri vseh raziskavah 
in študijskih nalogah v bolnišnici. Etična komisija obravnava predloge enkrat mesečno po 
prijavi raziskave oddelku za raziskovalno delo in izobraževanje. 
 
 
 



Projektna skupina projekta: 
Prevzame naloge in odgovornost projekta. Opravlja naslednje naloge znotraj posameznega 
projekta: 

- obveščanje pristojnih oseb (direktor, računovodska služba) o pridobljenih sredstvih, 
- skrbništvo pogodb, 
- izvajanje projekta po delovnih fazah, 
- projektno vodenje, 
- skrb za finančno varnost projekta (stroški, prihodki,...), 
- koordiniranje in komuniciranje s partnerji in drugimi udeleženci projekta, 
- redno spremljanje rezultatov, 
- vmesno in končno poročanje vodstvu zavoda (strokovni direktor) – vsakih 6 mesecev, 
- zaključek projekta. 

 
Nagrade za raziskovanje: 
Enkrat letno lahko direktor podeli nagrade za izredne raziskovalne dosežke, ki ne smejo 
presegati 10% v projektu pridobljenih sredstev. 
 
Prijava raziskav: 
Raziskave, izvedene v SB Trbovlje, morajo ustrezati standardom, ki zagotavljajo ustrezno 
kvaliteto, strokovnost, varnost pri zdravljenju ter etično sprejemljivost. Za zadostitev tem 
standardom je potrebno upoštevati pravila za prijavo in odobritev raziskav, ki jih določa SB 
Trbovlje (priloga Navodila za prijavo raziskav). 
 
Zakonodaja in pomembne povezave na področju raziskovanja: 

- Kodeks zdravniške etike 
- Kodeks etike v zdravstveni negi in oskrbi 
- Kodeks etike fizioterapevtov 
- Zakonodaja v zvezi z etiko raziskav 
- Helsinška deklaracija 
- Oviedska konvencija 
- Smernice za zbiranje preverjanje in predstavitev neželenih učinkov kliničnih testov 
- Direktive za implementacijo dobre zdravniške prakse pri kliničnem preizkušanju zdravil 
- Evropski kodeks raziskovalne integritete 
- GCP (good clinical practice) 
- Komisija Republike Slovenije za medicinsko etiko 
- JAZMP (Javna agencija za zdravila in medicinska pripomočke) 

 

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/Kodeks-zdravniske-etike.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/Kodeks-etike-v-zdravstveni-negi-in-oskrbi-Slovenije.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/Kodeks-etike-fizioterapevtov.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/Zakonodaja-v-zvezi-z-etiko-raziskav.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/Helsinska-deklaracija-2013.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/Oviedska-konvencija-in-protokoli-MZ.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/Smernice-za-zbiranje-preverjanje-in-predstavitev-nezelenih-ucinkov-klinicnih-testov.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/Direktive-za-implementacijo-dobre-zdravniske-prakse-pri-klinicnem-preizkusanju-zdravil.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/KME/Evropski-kodeks-raziskovalne-integritete.pdf
https://gcp.nidatraining.org/
https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/komisija-rs-za-medicinsko-etiko/
https://www.jazmp.si/

