
 

 

 

Skladno s 17. členom statuta Združenja fizioterapevtov Slovenije (v nadaljevanju ZFS) je 
skupščina ZFS dne 8. 6. 2016 sprejela 
 
 
 
 

PRAVILNIK O MINIMALNIH STANDARDIH IN MINIMALNI OPREMLJENOSTI 

ZA IZVAJANJE FIZOTERAPEVTSKE DEJAVNOSTI 
 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Pravilnik o minimalnih standardih in minimalni opremljenosti za izvajanje fizioterapevtske 
dejavnosti (v nadaljevanju Pravilnik) povzema minimalne prostorske, tehnične in druge 
pogoje skladno z zakonodajo ter priporočene minimalne standarde opremljenosti 
fizioterapevtskih ambulant za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti. 
 

2. člen 
Pravilnik določa minimalne standarde in minimalno opremljenost fizioterapevtskih ambulant 
tako v javni kot zasebni fizioterapevtski dejavnosti. 
 

3. člen 
Skladno s 35. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS št. 23/2005-UPB2, 
15/2008 – ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/12 – ZUJF in 14/13, v 
nadaljevanju Zakon o zdravstveni dejavnosti) se Pravilnik uporablja pri izdaji mnenj za 
opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti na področju fizioterapevtske dejavnosti in v 
postopku podelitve koncesije za fizioterapevtsko dejavnost. 
 
Pravilnik smiselno uporabljajo tudi člani strokovne komisije za ugotavljanje izpolnjevanja 
predpisanih pogojev opremljenosti za izvajanje fizioterapevtske dejavnosti in člani nadzornih 
komisij v postopkih strokovnega nadzora. 
 

4. člen 
Javni in zasebni izvajalci zdravstvene dejavnosti opravljajo fizioterapevtsko dejavnost v 
skladu z Zakonom o zdravstveni dejavnosti. 
 
Zasebni izvajalci za opravljanje fizioterapevtske dejavnosti upoštevajo tudi Pravilnik o 
pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti (Uradni list RS št. 24/1992). 
 

5. člen 
Objekti, prostori, sanitarno-higienske zahteve, tehnični in drugi pogoji za opravljanje 
fizioterapevtske dejavnosti morajo biti skladni z določili Zakona o zdravstveni dejavnosti in 
pripadajočimi podzakonskimi akti. 
 
 
 
 
 



 
 

 
II. ZAHTEVANA MINIMALNA OPREMLJENOST FIZIOTERAPEVTSKE AMBULANTE 

 
 

6. člen 
Obseg prostorske opremljenosti, aparatur in fizioterapevtskih pripomočkov mora biti 
prilagojen obsegu opravljanja dejavnosti in kadrovski zasedenosti. 
 

7. člen 
Fizioterapevtska ambulanta mora biti opremljena za izvajanje fizioterapevtskih 
postopkov najmanj z naslednjimi pripomočki in opremo: 

 terapevtske mize, 

 blazine, 

 drobni pripomočki (žoge, manjše žogice, obročki za stiskanje, uteži, elastični trakovi, 
palice, bergle itn.),  

 večje ogledalo,  

 pripomočki za osnovno ocenjevanje in vrednotenje (goniometer, centimetrski trak, 
dinamometer itn.). 

 
8. člen 

Poleg določil 7. člena mora biti fizioterapevtska ambulanta opremljena še najmanj s 
pripomočki in opremo za izvajanje:  

 površinskega segrevanja in lokalnega ohlajevanja, 

 nizko- oziroma srednjefrekvenčnih elektro tokov,  

 terapevtskega ultrazvoka ali laserja.   
 

9. člen 
Prostori in oprema za specializirane fizioterapevtske dejavnosti, kot sta nevrofizioterapija in 
manualna terapija, se prilagodijo potrebam in specifičnim zahtevam dejavnosti. 
 
 

II. KONČNE DOLOČBE 
 

10. člen 
Pravilnik začne veljati skladno z določili prvega odstavka 69. člena Statuta ZFS. 
 
 
 
 
Ljubljana, 8. 6. 2016    Predsednica Združenja fizioterapevtov Slovenije 
        Gabrijela Starc 


