
Skladno s 17. členom statuta Združenja fizioterapevtov Slovenije je skupščina Združenja 

fizioterapevtov Slovenije dne 8. 6. 2016 sprejela  

 

PRAVILNIK O DENARNIH PREJEMKIH, NADOMESTILIH IN NAGRADAH ČLANOM 

ZDRUŽENJA FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE IN ZUNANJIM SODELAVCEM 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Pravilnik o denarnih prejemkih, nadomestilih in nagradah članom Združenja fizioterapevtov 

Slovenije in zunanjim sodelavcem (v nadaljevanju Pravilnik) ureja vse vrste stroškov, 

nadomestil in nagrad (v nadaljevanju prejemki), njihovo višino, upravičence in potrjevalce 

naročil članom Združenja fizioterapevtov Slovenije (v nadaljevanju ZFS) ter zunanjim 

sodelavcem, ki nepoklicno in prostovoljno opravljajo naloge, funkcije in zadolžitve v interesu 

ZFS.   

II. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI 

2. člen 

Člani ZFS in zunanji sodelavci so upravičeni do povračila prejemkov, za katere se uporablja 

vladna Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega 

razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS št. 140/2006 in 76/2008), ter do 

povračila prejemkov, ki so zajeti v 3., 5., 6., 7. in 8. členu tega Pravilnika.   

3. člen 

(1) Člani ZFS imajo pravico do povračila stroškov ali nadomestil:  

 potnih stroškov pri opravljanju funkcij ZFS oziroma nalog, povezanih z njimi, na 

podlagi originalnih prilog oziroma drugih dokumentov;   

 stroškov nočitev, ki so posledica potovanj zaradi opravljanja nalog ZFS, na podlagi 

originalnih računov nočitev;            

 dnevnic za dni na poti pri opravljanju nalog in funkcij ZFS;  

 voznih kart, skladno z Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih 

dohodkov iz delovnega razmerja, ki se ne vštevajo v davčno osnovo (Uradni list RS št. 

140/2006 in 76/2008);  

(2)  

 povračila dela oziroma celote kotizacije, če je član zastopnik ZFS po predhodni 

potrditvi izvršilnega odbora ali predsednika ZFS do višine njegove pristojnosti;  

 sejnin voljenim članom v organe ZFS, katerih višina se določi na prvi redni seji 

izvršilnega odbora ZFS po skupščini in se izplačuje dvakrat na leto na podlagi 

zapisnika s seznamom prisotnih.    



4. člen 

Član ZFS lahko prejme povračilo prejemkov tudi za opravljanje nalog, funkcij oziroma 

zadolžitev, opredeljenih v 8. členu statuta ZFS (v nadaljevanju Statut). Obseg, vsebino, 

izvajalce in roke za izvedbo nalog skladno s Statutom določi izvršilni odbor ZFS.    

Skladno s Pravilnikom, opredeljenimi vrstami opravil in vrednotenjem lahko predsednik ZFS 

predlaga izvršilnemu odboru povračilo prejemkov glede na finančno stanje ZFS.  

Če finančno stanje ogroža delovanje ZFS, se zgoraj navedena sredstva ne morejo izplačati. 

5. člen 

Za pripravo posameznih publikacij je član ZFS ali zunanji sodelavec upravičen do prejemkov:  

 priprava in izdaja znanstveno-strokovne revije Fizioterapija:  

‒ glavni in odgovorni urednik 550 evrov,  

‒ tehnični urednik 150 evrov;  

 priprava recenziranega zbornika:   

‒ glavni in odgovorni urednik (znesek v višini dveh kotizacij), 

‒ člani uredniškega/znanstvenega odbora (znesek v višini 50 odstotkov kotizacije za 

celoten zbornik); 

 priprava nerecenziranega gradiva za strokovna srečanja (tečaj, simpozij, učna 

delavnica):  

‒ odgovorna oseba za pripravo gradiva (znesek v višini 50 odstotkov kotizacije).   

6. člen 

Za izvedbo organizacije strokovnih srečanj/dogodkov je član ZFS ali zunanji sodelavec 

upravičen do prejemkov:  

 za organizacijo kongresa: 

‒ člani organizacijskega odbora (znesek v višini 50 odstotkov kotizacije na člana) in 

upravičeni so plačila kotizacije;  

 za organizacijo simpozija in druga strokovna srečanja (regije, sekcije): 

‒ člani organizacijskega odbora (znesek v višini 50 odstotkov kotizacije na člana) in 

upravičeni so plačila kotizacije;  

 za organizacijo tečaja oziroma učne delavnice:  

‒ člani organizacijskega odbora (znesek v višini 50 odstotkov kotizacije na člana).   

 

 



7. člen 

Imenovanim strokovnim komisijam se za opravljeno delo po sklepu izvršilnega odbora 

izplača prejemek do 600 evrov. Vsakokratno višino določi in potrdi izvršilni odbor ZFS po 

končanem delu.   

8. člen 

Za avtorska in druga strokovna dela je član ZFS ali zunanji sodelavec upravičen do prejemkov:  

 kongres:   

‒ vabljenim predavateljem ZFS plača stroške bivanja, potnih stroškov in kotizacije; 

 

 simpozij in druga strokovna srečanja:  

‒ vabljenim predavateljem do 150 evrov. ** ZFS izjemoma plača vabljenim 

predavateljem potne stroške in bivanje, skladno z razpoložljivimi sredstvi;  

  

 tečaj in učna delavnica:  

‒ če je izvajalec tečaja oziroma učne delavnice regija ali sekcija, je prejemek za:   

 od 1 do 3 ure: od 60 do 120 €/h, 

 od 4 do 10 ur: od 30 do 100 €/h,  

 več kot 10 ur: od 20 do 80 €/h;  

‒ če izvajalec celotnega tečaja oziroma učne delavnice ni regija ali sekcija, je 

prejemek za:  

 od 1 do 3 ure: od 30 do 60 €/h,  

 od 4 do 10 ur: od 15 do 50 €/h,  

 več kot 10 ur: od 10 do 40 €/h;  

 

 od 1 do 7 odstotkov € bruto od pridobljenih novih finančnih sredstev za izpeljavo 

postopka na javnih razpisih.       

**Na simpoziju ali drugem strokovnem srečanju so vsi predavatelji vabljeni.     

 

III. SKLEP, VIŠINA IN POSTOPEK POVRAČIL PREJEMKOV 

9. člen 

Izvršilni odbor ZFS skladno s Statutom sprejme sklep o izplačilu prejemkov iz 2. člena 

Pravilnika za posameznega člana ZFS.   

10. člen 

Sklep o izplačilu prejemkov mora opredeliti prejemnika, namen in podlago, obliko in višino 

prejemka v bruto znesku, datum izplačila ter stroškovno enoto (na primer regionalna enota), 

iz katere bo prejemek izveden skladno z 61. členom Statuta.   

 



11. člen 

ZFS kot izplačevalec ob izplačilu prejemka plača ustrezne dajatve in davke, skladno z veljavno 

zakonodajo Republike Slovenije.    

12. člen 

Izplačila prejemkov iz 2. člena Pravilnika se izvedejo skladno s 32. členom Statuta. 

Izplačila se vršijo za opravljeno delo v preteklem obdobju.    

13. člen 

Nadzorni odbor ZFS spremlja izplačila prejemkov članom ZFS in zunanjim sodelavcem v 

okviru nadzora nad finančno materialnim poslovanjem ZFS.   

14. člen 

Skladno s Statutom so podatki o izplačilih prejemkov članom ZFS in zunanjim sodelavcem 

javni.   

Kljub vsebini prejšnjega odstavka so skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov 

prejemki posameznih članov ZFS javni, če se pridobi osebna privolitev in/ali osebna izjava 

posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo.  

Predsednik ZFS in nadzorni odbor imata pravico vpogleda do vseh podatkov delovanja ZFS.   

Predsednik ZFS dvakrat na leto poroča o izdanih sklepih izplačil prejemkov izvršilnemu 

odboru in enkrat na leto skupščini ZFS.     

IV. KONČNE DOLOČBE 

14.člen 

Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o denarnih prejemkih, 
nadomestilih in nagradah članom Društva fizioterapevtov Slovenije – strokovnega združenja 
in zunanjim sodelavcem z dne 28. 3. 2014. 
  

15. člen 

Pravilnik začne veljati skladno z določili prvega odstavka 69. člena Statuta ZFS. 

 

 

Ljubljana, 8. 6. 2016    Predsednica Združenja fizioterapevtov Slovenije  
Gabrijela Starc 

 

 


