
 

 

 

 

 

 

Sklad o s . i  . čle o  statuta je skupšči a  Združe ja fizioterapevtov Slove ije dne 

3.2.2017 sprejela 

 

 

PRAVILNIK O DELU STROKOVNIH IN INTERESNIH SEKCIJ  

ZDRUŽENJA FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE 

  

I.   SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Pravilnik o delu strokovnih in interesnih sekcij (v nadaljevanju: pravilnik) ureja organiziranost 

in delovanje strokovnih in interesnih sekcij (v nadaljevanju: sek ija  Združe ja fizioterapevtov 
Slovenije (v nadaljevanj: ZFS) 

2. člen 

Strokovna ali interesna sekcija se ustanovi za izvajanje strokovnih in/ali interesnih 

programskih nalog  ZFS a področju strokov ega izpopol jeva ja, strokov ih doktri , 
strokovnih smernic, standardov,  avodil i  priporočil za strokov o delo z ožjega strokov ega 

ali interesnega področja.    

3. člen 

Naloge sekcije so: 

 pripravlja i  ures ičuje letni ačrt dela sek ije; 
 vodi register čla ov sek ije; 
 ugotavlja i  a alizira potre e po strokov ih izpopol jeva jih a svoje  ožje  

strokovnem ali interesnem področju; 
 organizira  i  izvaja strokov a izpopol jeva ja posa ez ega ožjega strokov ega 

področja i  področja za katera je usta ovlje a; 
 preučuje strokov a vpraša ja s svojega področja; 
 daje e ja orga o  ZFS o po e ih vpraša jih s svojega ožjega strokov ega ali 

interesnega področja za katera je ustanovljena; 

 spodbuja znanstveno-raziskoval o delo a svoje  ožje  strokov e  ali interesnem 

področju;  

 sodeluje z do ači i i  ed arod i i orga iza ija i a svoje  ožje  strokov e  
ali interesnem področju; 

 spreje a, o rav ava, rešuje in odgovarja na pobude ter izkaza e i terese čla ov; 



 skrbi za o vešča je čla ov i  spod uja edse oj o o vešča je ter iz e javo 
i for a ij ed čla i; 

 skrbi za razvoj ter spodbujanje visoke strokovnosti dela in delovanja fizioterapevtske 

stroke svojega strokovnega ali interesnega področja za katera je ustanovljena; 

 pripravlja i  spreje a e ot o etodologijo i  strokov ost postopkov s področja 
strokovne sekcije; 

 razvija kli ič e s er i e a podlagi edi i skih dokazov s svojega strokovnega ali 

interesnega področja za katera je ustanovljena; 

 upošteva i  skr i za uveljavlja je ustrez e strokov e ter i ologije ed čla i; 
 o rav ava širša strokov a i  druž e a vpraša ja, ki so po e a za razvoj stroke; 

 zavzema se, da spe ial e fizioterapevtske storitve z je ega področja te eljijo a 
znanstvenih - medicinskih izsledkih; 

 spodbuja timsko sodelovanje z drugimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi 

sodelavci; 

 spodbuja dobre medsebojne odnose in komunikacijo s pacienti in sredinami, ki 

združujejo pa ie te; 

 spodbuja čla e k o javlja ju z a stve ih i  strokov ih čla kov; 

 spod uja čla e k izvaja ju raziskoval ega dela i  svojega področja delova ja; 

 spodbuja pripravo poljudno informativnih gradiv; 

 usmerja strokovnost dela na posameznem strokov e  področju, tako da o 
zagotovljena kakovost in varnost; 

 spod uja stale  razvoj strokov jakov s področja teh ič ih ko pete  i  ko pete  s 
področja kakovosti i  var osti pacientov; 

 sodeluje z  nacionalnimi telesi pri razvoju nenehnega iz oljša ja kakovosti i  var osti; 
 predlaga čla e ožjega strokov ega ali interesnega področja za izvaja je strokovnega 

nadzora s svetovanjem; 

 predlaga čla e ožjega strokov ega ali interesnega področja za re e ze te strokov e 
revije Fizioterapije o  upošteva ju kriterijev, ki jih sprej e izvršil i od or ZFS; 

 predlaga čla e ožjega strokov ega ali interesnega  področja pr. Mi istrstvo za 
zdravje, RSK za fizioterapijo, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Nacionalni 

i štitut za javno zdravje,) kjer sodeluje ZFS; 

 o svojem delu vsaj enkrat na leto poroča skupšči i ZFS, ki mu mora predložiti svoj ačrt 
dela. 

 

II. USTANOVITEV SEKCIJE 

4. člen 

Sekcija se lahko ustanovi na predlog najmanj 20 (dvajsetih  čla ov ZFS, ki delajo a ožje  
strokovnem ali interesnem področju fizioterapevtske dejavnosti čla i i i iativ ega od ora . 
 

Predlog za ustanovitev ora vse ovati i e a čla ov i i iativ ega odbora, utemeljitev ter 

cilje delovanja in ga orajo podpisati vsi čla i i i iativ ega od ora. O vez a priloga 
predloga za ustanovitev sek ije je ačrt poslova ja ter ocena stanja sek ije za tekoče leto. 
  



Izvršil i od or ZFS v adaljeva ju: IO ZFS) na podlagi predhodne utemeljitve iniciativnega 

odbora izda soglasje k ustanovitvi sekcije. Pri te  upošteva spe ifič ost ali združljivost pri 
delova ju posa ez ega ožjega strokovnega ali interesnega področja fizioterapije z drugimi 

strokovnimi ali interesnimi področji. O ustanovitvi na podlagi mnenja IO ZFS odloča 
skupšči a ZFS. 

5. člen 

Po pridobitvi soglasja IO ZFS i i iativ i od or predloži predlog v spreje  skupšči i ZFS. 

Sek ija je usta ovlje a s sklepo  skupšči e ZFS.  

 

Podpisniki pobude morajo v treh (3) mesecih po ustanovitvi imenovati odbor sekcije in 

predsednika sekcije.  

6. člen 

 

Čla i odbora sekcije in vsi, ki vodijo projekte ali delov e skupi e sek ije, so čla i sekcije. O 

svojem delu predstavniki sek ij poročajo a sejah IO ZFS in enkrat letno skupšči i ZFS let o 
poročilo . 
 

III. ČLANSTVO 

7. člen 

Člani ZFS pristopajo v sekcije z enotno pristopno izjavo. 

 

Čla i izstopajo iz sek ije s pis o izjavo o prekli u pristop e izjave i  izstopu iz sek ije. 
 

Štude ti e orejo iti čla i strokov ih in interesnih sek ij, raze  Sek ije štude tov 

fizioterapije ZFS. 

 

Register čla ov sek ij vodi posa ez a sek ija, ki o čla stvu red o o vešča sedež ZFS. 
 

Sekcije lahko skladno s sklepom zbora sek ije določijo let o čla ari o za čla e, ki e s e 
presegati polovice vsote čla ari e ZFS. 
 

IV. ZASTOPANJE IN PREDSTAVLJANJE SEKCIJE 

8. člen 

Sekcija se formalno v vseh pisnih virih in tudi ustno predstavlja kot del krovne organizacije, 

kot strokov a sek ija a ožje  strokov e  področju ali interesna sekcija področja za katera 
je ustanovljena, ki deluje v okviru ZFS. 

  

Sek ijo v prav e  i  fi a č e  pro etu zastopa predsed ik ZFS. 

  

Kandidiranje sek ije v a io al e oziro a ed arod e orga iza ije ali združe ja je 
pogojeno s sklepom z ora čla ov sekcije in soglasjem IO ZFS. Sklep zbora sekcije mora 

vse ovati tudi o e o fi a č ih o vez osti o e je ega sodelovanja, ki jih krije sekcija, ki 

ka didira v a io al e oziro a ed arod e orga iza ije ali združe ja.  
  



Sodelovanje sek ije z orga iza ija i i  združe ji izve  ZFS je ož o o  sprejetem sklepu 

zbora sekcije. Predsednik pridobi soglasje IO ZFS na podlagi pripravljenega dokumenta o 

medsebojnem sodelovanju. Sklep ora vse ovati tudi vse prav e i  fi a č e o vez osti iz 
sklenjenega sporazuma. Sporazum o sodelovanju z drugo organizacijo ali združe je  
podpišeta predsed ik ZFS ter predsednik sekcije.  

 

V. ORGANIZIRANOST SEKCIJE 

9. člen 

Sekcija ni samostojna organizacijska enota ZFS, te več del elovite krov e orga iza ije.  

Znotraj SFZ delujejo naslednje sekcije: 

 Sekcija za manualno terapijo - SMT 

 Sekcija za nevrofizioterapijo - SNFT 

 Sekcija za respiracijsko in kardiovaskularno fizioterapijo -SRKF 

 Sek ija fizioterapevtov za zdravje že sk - SFZŽ 

 Sekcija fizioterapevtov v osnovnem zdravstvenem varstvu - SFOZV 

 Sekcija fizioterapevtov zasebnikov - SFZ 

 Sek ija za fizioterapijo v športu - SFŠ 

 Sek ija fizioterapevtov arav ih zdravilišč -SFNZ 

 Sekcija fizioterapevtov v geriatriji - SFG 

 Sek ija za fizioterapijo živali – SFŽI 

 Sekcija fizioterapevtov za krepitev zdravja – SFKZ 

 Sek ija štude tov fizioterapije  –SŠF 

Sekcije se lahko ustanavljajo in/ali ukinjajo skladno z II. in XVII. poglavjem tega pravilnika. 

Sek ija sledi viziji i  vred ota  krov e orga iza ije, izpol juje posla stvo, upošteva 
strategijo razvoja stroke na vseh nivojih ter poudarja ačela etič ega strokovnega delovanja, 

zapisanega v Kodeksu etike fizioterapevtov in drugih dokumentih.  

 

VI. PREDSEDNIK SEKCIJE 

10. člen 

Sekcijo vodi in zastopa predsednik sekcije.  

 

Predsednik sek ije je lahko posa ez ik, ki je dejave  čla  ZFS i  dela a ožje  strokov e  
ali interesnem področju sek ije, ki jo vodi. 
 

Predsednik sekcije je odgovoren za izvajanje programa sekcije ter programa in politike ZFS. 

  

        11. člen 

Naloge predsednika sekcije so: 



 sklicuje seje čla ov od ora sek ije i  z or čla ov sekcije;  

 vodi delo odbora in zbora čla ov sek ije;  
 podpisuje dokumente sekcije;  

 zastopa sekcijo v IO ZFS; 

 pripravlja predlog letnega programa dela i  poročilo o delu sekcije;  

 poroča o delu sek ije sklad o s statuto  i  določili tega pravil ika; 
 opravlja druge naloge, izhajajoče iz progra a dela sekcije in programa ZFS.  

  

Predsednik sekcije je odgovoren za gospodarno poslovanje sekcije ter za usklajeno delovanje 

sekcije znotraj ZFS. Pri svoje  delova ju je dolža  spoštovati akte ZFS. 

  

Predsednik lahko za zastopa je ali izvaja je določe ih alog poo lasti posa ez ega čla a 
odbora ali čla a sekcije.  

 

12. člen 

 

Ob prevzemu mandata novega predsednika sek ije doseda ji predsed ik pripravi poročilo o 
delu ter pri opredaj i zapis ik, ki ga podpišeta o a.  

Primopredajni zapisnik vsebuje navedbo dokumentacije in arhiva sekcije ter stanje sredstev 

sek ije pose ej fi a č ih i  aterial ih . Kopijo podpisa ega primopredajnega zapisnika 

izroči ovi predsed ik strokov i služ i ZFS.  

Novo izvoljeni predsednik sekcije predstavi svoj program dela tudi na IO ZFS. 

 

13.člen 

Mandat predsednika sek ije traja  štiri  leta z ož ostjo e krat e po ov e izvolitve. 

  

VII. ODBOR SEKCIJE 

14. člen 

Odbor sekcije je stalno delovno telo, ki izvaja program dela. Od or šteje predsednika in 2 

dva čla a.  

Odbor sekcije izvoli z or čla ov z veči o prisot ih čla ov.  

Sestavlje  ora iti tako, da po regijske  i  strokov e  ačelu pokriva ožje strokov o ali 

i teres o področje, ki ga sekcija predstavlja. 

Mandat čla ov od ora traja  štiri  leta z ož ostjo večkrat e izvolitve, ve dar e več kot 
skupaj tri mandate. 

 

 



15. člen 

Iz ed čla ov odbora predsednik sekcije lahko predlaga tajnika  sekcije. Zbor sekcije potrdi 

naloge in obveznosti predsednika, tajnika i  čla a sekcije.  

Odbor sekcije lahko po potrebi predlaga in ustanovi tudi druga delovna telesa  sekcije in jim 

določi aloge. Izvršil e u od oru lahko predlaga kandidate za organe in delovna telesa ZFS. 

 

Odbor se sestaja najmanj dvakrat letno oziroma po potrebi.  

Delov a telesa ali druge skupi e, ki jih za ures ičeva je svojega namena ustanovi odbor 

sekcije, se sestajajo po potrebi. Seje odbora in delovnih skupini so lahko redne, izredne in 

korespo de č e. Sklicuje jih predsednik sekcije ali drug s stra i predsed ika poo lašče  čla  
odbora. 

VIII. ZBOR ČLANOV SEKCIJE 

16. člen 

 

Z or čla ov sek ije predsed ik sek ije skliče vsaj e krat a leto. 
 

Za sklepč ost a z oru sek ije i  volitvah ter pri spreje a ju sklepov s isel o veljajo določila 
. čle a statuta.  

 

Zbor sek ije sklepa pol o veljav o po te , ko je il začetek z ora odlože  za pol ure, če je a 
zboru prisot ih aj a j  deset  čla ov, ki s svojo prisotnostjo i  čla sko izkaz i o izkažejo 
čla stvo v ožje u strokov e u ali interesnemu področju. 

 

Odbor sekcije  mora sklicati izredni zbor sekcije tudi na zahtevo IO ZFS, nadzornega odbora 

ali če to zahteva 1/3 (tretjina) čla ov sekcije. 

Vlagatelj zahteve predloži te o, o kateri aj z or sklepa, i  d ev i red z ora. 
 

Predsednik sekcije mora sklicati izredni zbor sekcije najpozneje v 30 (tridesetih) dneh po 

preje u zahteve. Če tega e stori, lahko predlagatelji skličejo z or sa i.  
 

 

17. člen 

Na zboru sek ije čla i ZFS: 
 sprej ejo ačrt dela in strategijo delovanja sekcije; 

 prej ejo i for a ije o izved i ačrta dela i  fi a č e  ačrtu ZFS; 
 sprejemajo informacije in razpravljajo o delovanju ZFS; 

 preučujejo i  a alizirajo poročilo predsed ika o delu v predhodnem obdobju in ga 

sprejmejo; 

 obravnavajo pobude i  predloge čla ov sekcije in jih posredujejo izvršil e u od oru 

ali skupšči i; 
 volijo i  razrešijo predsed ika i  čla e od ora sek ije; 
 izvršil e u od oru predlagajo kandidate za organe in delovna telesa ZFS; 

 izvajajo druge naloge in cilje v zvezi z delovanjem sekcije skladno s statutom. 

 



IX. VOLITVE 

18. člen 

Volilno sejo sek ije vsake  štiri  leta skliče predsed ik sekcije. Razpis za volitve predsednika 

in čla ov od ora sekcije mora biti skupaj z razpisnimi pogoji dva meseca pred volilno sejo 

objavljen na spletnih straneh ZFS. 

19. člen 

Na volilni seji mora iti prisot ih aj a j  deset  čla ov ZFS, ki s svojo prisot ostjo in 

čla sko izkaz i o izkažejo čla stvo v ožje u strokov e u ali interesnemu področju z vpiso  
v register čla ov. 

20. člen 

Odbor sekcije za izvedbo volitev imenuje volilno komisijo, katere naloga je sprejem in 

pregled vlog kandidatov ter oblikovanje volilne liste. 

Volil a ko isija o izved i volitev vodi zapis ik, ki se podpisa  priloži doku e ta iji ob 

predaji vodenja sekcije.  

 

Predlog volilnega zapisnika predsednik posreduje v usklajevanje statutarni komisiji ZFS. 

Kopijo podpisa ega volil ega zapis ika izroči predsed ik strokov i služ i ZFS.  
 

21. člen 

Kandidat za predsednika sekcije mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

 čla  ZFS najmanj 10 let;   

 red o zaposle  a ožje  strokov e  področju v Slove iji aj a j  let.   

Ka didat za čla a od ora strokov e sek ije ora izpol jevati asled je pogoje: 

 čla  ZFS najmanj 5 let;  

 red o zaposle  a ožje  strokov e  področju v Slove iji aj a j  let.   

Posamezni kandidat lahko istočas o vloži ka didaturo za predsed ika i  za čla a od ora 
sekcije. V omenjenem primeru se na volilni seji najprej izvedejo volitve predsednika ter nato 

volitve čla ov od ora  sek ije, pri katerih sodeluje tudi tisti ka didat za čla a od ora, ki i il 
izvoljen za predsednika.  

 

Kandidati za predsednika i  čla e od ora sek ije  svojo vlogo z o razložitvijo in programom 

dela podajo volilni komisiji sklad o z .čle o  tega pravil ika, vsaj   e  ese  pred 
volilno sejo. 

 

22. člen 

 

Če volil a ko isije e evide tira ka didatov za predsed ika ali čla ov od ora sek ije, ki 
izpolnjujejo pogoje, lahko z oru čla ov predlaga izvolitev ajpri er ejših ka didatov z 

zadržko . Te ka didate z or čla ov potrjuje z /  (dve tretjini)  prisot ih čla ov. 



Tak odbor sekcije deluje pod mentorstvom koordinatorja dejavnosti sekcij.  

  

23. člen 

 

Prisotni na volilni seji izvolijo predsednika sekcije in dva čla a odbora, sprejmejo poročilo o 
delovanju sekcije v preteklem mandatu in glavne usmeritve za delo v naslednjem mandatu. 

    

24. člen 

 

Za izvedbo volitev se smiselno uporabljajo tudi določila Pravil ika o volitvah i  i e ova jih 
ZFS. 

 

X. POSLOVANJE  SEKCIJE 

25. člen 

Administrativno in fi a č o poslova je za sekcijo opravljajo strokov e služ e ZFS. Sklepi o 

fi a č o materialnem poslovanju morajo biti posredovani predsedniku ZFS ali njeni 

poo laščeni osebi let o poročilo .  

 

26. člen 

Sekcija pridobiva sredstva za svoje delovanje iz:   

 kotizacij za organizacijo strokov ih sreča j; 
 sponzorskih in donatorskih sredstev;  

 sredstev, ki jih sekcija pridobi iz javnih razpisov za izvajanje posameznih projektov; 

 čla ari e, v kolikor se za jo odloči z or čla ov sekcije; 

 drugih virov. 

 

27. člen 

Za fi a č o i  aterial o poslovanje sek ije se v okviru ko t ega ačrta ZFS odpre 

stroškov o esto, a katere  se vodijo vsi prihodki in odhodki sekcije. 

28. člen 

Poslovanje sekcije poteka v okviru Pravilnika o fi a č o aterial e  poslova ju ZFS, 

Pravilnika o vodenju knjigovodstva in fi a č ega poslovanja ZFS, fi a č ega ačrta ZFS in 

drugih predpisov.  

29. člen 

O upora i sredstev odloča odbor sekcije, predsednik sek ije pa do viši e poo lastila, ki ga s 
sklepo  določi IO ZFS. O pora i sredstev sez a i člane odbora na naslednji seji.  

 



30. člen 

Prihodki iz 26. čle a se razporedijo:  

 prihodki od plača ih kotiza ij za strokov a sreča ja se razporedijo a asled ji ači :  

če je kotiza ija višja od  eur se od prihodkov vsake ruto  kotiza ije  % razporedi za 

pokritje stroškov služ  ZFS, preosta ek po kritju stroškov  osta e a stroškovnem mestu 

ko tu, podraču u) sekcije; 

če je kotiza ija ižja od  eur se od prihodkov vsake (bruto) kotizacije  10 eur razporedi za 

pokritje stroškov služ  ZFS, preosta ek po kritju stroškov  osta e a stroškov e  estu 
ko tu, podraču u  sek ije; 

 sponzorska sredstva, ki jih pridobi sekcija za opravljeno storitev od prihodkov 15% 

nameni za kritje raču ovodskih i  a č ih stroškov, preosta ek po odbitku davkov v 

celoti ostane na stroškov e  estu sekcije;  

 do atorska sredstva predstavljajo po oč a podlagi sklenjene pogodbe med 

donatorjem in ZFS za toč o določe  a e  i  iso o davče a, zato ostanejo v celoti 

a stroškov e  estu sek ije; 
 prihodki od morebitne izdajateljske dejavnosti ostanejo po poplačilu stroškov in 

od itku davkov v eloti a stroškovnem mestu sekcije. Predlog cene posameznih 

publikacij pripravi odbor sekcije in ga posreduje IO ZFS v potrditev.  

 sredstva, ki jih sekcija pridobi iz javnih razpisov za izvajanje posameznih projektov, se 

porabijo v skladu z razpisi, iz sredstev se pokrijejo stroški strokov ih služ  ZFS, 

povezani z izvajanjem teh projektov, pridobljena sredstva se v celoti porabijo za 

namen, za katerega so ila zaproše a; 
 čla ari a v eloti ostane a stroškov e  estu sekcije. 

 

31. člen 

Za opravljene poti v okviru nalog  sekcije  se lahko izplača pot e stroške sklad o z 
zakonodajo i  .čle o  tega pravil ika, v kolikor fi a č o sta je sek ije to dopušča.  

32. člen 

Interni odredbodajalec sredstev sekcije je predsednik sek ije v viši i sredstev, ki so na 

stroškov e  estu sek ije i  upošteva je  .čle a tega pravil ika. 

Predsednik sek ije potrjuje pravil ost fi a č ih o re e itev pred realiza ijo poplačil. 

33. člen 

Minimalni znesek, ki mora biti na podraču u  sekcije, je 200 (dvesto) evrov. Ko je znesek nižji 
od te vsote, strokov e služ e zaustavijo vsa izplačila. Nadalj je poslova je je ož o v 
dogovoru med predsednikom sekcije in predsednikom ZFS.  

 

 



XI. NAČRT DELA  SEKCIJE 

34. člen 

Predsednik sekcije v sodelovanju z odborom sekcije oblikuje okvirni program dela in 

ačrtova a strokov a izpopolnjevanja za naslednje leto, ki jih do 15.januarja tekočega leta 
predloži v ved ost pristoj i ko isiji za stal i pokli i razvoj ZFS.  

Okvirni program dela za prihodnje letno obdobje predsednik sekcije odda do 20. januarja 

tekočega leta v taj ištvo ZFS i  koordi atorju dejav osti sek ij, v kolikor je le ta določe . 

Sekcije medsebojno usklajujejo vsebine strokovnih izpopolnjevanj. V primeru, da sekcija v 

svoj progra  vključi te e z drugega strokov ega ali interesnega področja, ora o te  
obvestiti in za soglasje povprašati sekcijo, ki pokriva strokovno ali interesno področje ali se z 

vodstvom sekcije dogovoriti o strokovnem sodelovanju.  

V kolikor je določe  koordinator dejavnosti sekcij, ta usklajuje ačrtova e dogodke sekcij in z 

ačrto  dela seznanja tudi koordinatorja dejavnosti regionalnih enot. 

 

XII. POROČILO  SEKCIJE 

35. člen 

Poročilo sek ije za preteklo leto predsed ik sekcije odda do 20. januarja tekočega leta na 

enotnem obrazcu v taj ištvo ZFS in koordinatorju dejavnosti sekcij, v kolikor je le ta določe . 

Obrazec poročila sek ije je priloga tega pravilnika. 

 

Sklad o s .čle o  statuta, predsed ik sek ije predstavi skupšči i poročilo sek ije  po 

enotnem protokolu, ki ga določi predsed ik ZFS. 
 

Poročilo o opravljenih skupnih aktivnostih v sekcijah ali za sek ijo, ki poročila i pripravila, v 

okviru delovanja SOS predstavi koordinator dejavnosti sek ij, v kolikor je določe . 

Poročilo sekcije potrdi skupšči a ZFS.  

36. člen 

Delo sekcije je javno.  

O svojem delu  sekcija o vešča čla e i  javnost s pravočas i  o vešča je , oddajanjem 

poročil i  ačrtova i  letnim programom dela ter z objavljanjem informacij na spletni strani 

ZFS, strokovni reviji Fizioterapija, drugih publikacijah ZFS in drugje.  

Za predstavljanje  sekcije in/ali organizacije ZFS v javnosti se smiselno uporabljajo pravila o 

ači u daja ja i for a ij v jav osti i  .čle  tega pravil ika.  

   

 

 



XIII. VODENJE DOKUMENTACIJE IN ARHIVIRANJE DOKUMENTOV 

 

37. člen 

O poteku i  sklepih red ih, izred ih i  korespo de č ih sej odbora ter drugih delovnih teles 

sek ije orajo iti vode i zapis iki. Zapis iki preteklih red ih, izred ih i  korespo de č ih 
sej se potrjujejo na redni seji odbora ali drugih delovnih teles sekcije.  

Podpisnik na zapisnikih sej je predsednik sek ije ali jegova poo lašče a ose a. Podpisnika 

na sejah drugih delovnih skupin sta vodja delovne skupine in predsednik sekcije.  

Zapis ik red e, izred e ali korespo de č e seje ora iti oštevilče  z zapored o številko 
seje, datumom izvedene seje ter datumom potrditve zapisnika. Sklepi se oblikujejo na seji, 

izvajati se zač ejo takoj, ko jih sprej e veči a čla ov. Vsak sklep sekcije mora biti opremljen 

z zapored o številko ter datu o  ali zapored o številko seje.  

Pobude sekcij, ki zahtevajo izvedbo na nivoju krovne organizacije, se posredujejo IO ZFS ali 

koordinatorju dejavnosti strokovnih sekcij, če je določe , ta pa jih predstavi izvršil e u 
odboru.  

38. člen  

V pri erih, ko i ogoče skli ati red e i  izred e seje, lahko čla i od ora sekcije na pisni 

predlog predsednika sek ije o posa ez e  gradivu ali vpraša ju odločajo a 
korespo de č i seji.  

Na korespo de č i seji se odloča o zadevah, ki so po mnenju predsednika sekcije nujne in bi 

lahko prišlo do zamude rokov ali bistvenih procesnih in vsebinskih napak, v kolikor bi bile 

o rav ava e šele a asled ji red i seji. Zoper odločitve predsed ika sek ije o aravi i  
vse i i sklepa korespo de č e seje čla i odbora nimajo pravice ugovarjati.  

Na korespondenč i seji se pravilo a odloča o e e  vpraša ju ali zadevi. Kadar se izje o a 
odloča o več vpraša jih ali zadevah, čla i odbora odločajo o vsaki posebej. Predsednik 

sek ije gradivo za korespo de č o sejo z ustrez o ute eljitvijo i  predlogo  sklepa pošlje 

članom od ora ter avede, do kdaj aj sporočijo svojo odločitev. Rok za odloča je e s e 
iti krajši od treh d i.  

Odločitev čla ov od ora je lahko sa o: »da« oziro a »za« ali » e« oziro a »proti«. Vsak 

čla  odbora odgovor posreduje vse  čla o  odbora. Predlog sklepa je sprejet, če je za j 
glasovala veči a čla ov od ora. O izidu korespo de č e seje se apiše ugotovitve i zapisnik, 

ki ga čla i odbora prejmejo z vabilom za naslednjo sejo.  

Čla i od ora so dolž i sodelovati a sejah i  se zavezujejo, da prede  posredujejo svoj glas, 

pregledajo gradivo, s katerim je seja opremljena.  

Ta čle  za pripravo zapis ika s isel o upora ljajo tudi druga delovna telesa sekcije. 

 



39. člen 

Druga delovna telesa sekcije zapisnike posredujejo predsedniku sekcije.  

Zapisnik volil ega z ora čla ov i  vsakokrat ega let ega z ora čla ov predsed ik pred 

podpisom pošlje v statutarno usklajevanje predsedniku statutarne komisije. Statutarna 

komisija lahko zavrne vsebino zapisnika, v kolikor ta ni skladen s statutom. 

Predsednik sekcije  posreduje v taj ištvo ZFS po e  izvod podpisa ega zapis ika i  va ila 
vsake red e, izred e ali korespo de č e seje. O oje se arhivira a sedežu ZFS.  

40. člen 

Sekcija vodi arhivsko dokumentacijo. Za arhiv je zadolže  predsednik sekcije, ureja pa ga 

lahko taj ik, če ga predsed ik določi.  

Predaja dokumentacije in arhiva se opravi v skladu s 12. čle o  tega  pravil ika v  
(tridesetih) dneh po izvolitvi novega predsednika sekcije. 

41. člen 

Za oljšo orga izira ost sekcije lahko odbor pripravi predlog poslovnika sekcije.  

Namen poslovnika sek ije je olj ata č o določiti organizacijo delovanja sekcije na 

področjih, kjer pravil ik i dovolj določe . Poslov ik zaje a tudi pose osti, ki so prisotne v  

sek iji, e s e pa spre i jati določil veljav ih pravnih aktov ZFS.  

Od or predlog poslov ika pošlje v presojo statutar i ko isiji ZFS ter v potrditev IO ZFS.  

 

XIV. PRIZNANJA 

42. člen 

Sekcije lahko predlagajo posameznike/posameznice in/ali strokovne skupine za priznanja za 

strokov e dosežke v fizioterapevtski dejavnosti ter za prizadevanja in uspehe pri 

ures ičeva ju progra a sekcije.  

Namen in pogoje ureja Pravilnik o priznanjih ZFS. 

 

XV. STROKOVNI ODBOR SEKCIJ 

43. člen 

Sekcije se lahko povezujejo v strokovni odbor sekcij (v nadaljevanju: SOS), ki ga sestavljajo:  

 izvoljeni predsedniki sekcij; 

 koordinator dejavnosti sekcij. 



Seje SOS sklicuje in vodi koordinator dejavnosti sekcij, v njegovi odsot osti pa čla  – 

namestnik, ki ga imenuje SOS. Seja je sklepč a, če je prisot a veči a predsed ikov sekcij 

oziro a jihovih poo lašče ih a est ikov.  

SOS se pravilo a sestaja vsako četrtletje oziro a po potrebi. 

44 . člen 

Naloge SOS so:  

 spremlja in koordinira delovanje sekcij; 

 po predhodnem usklajevanju v okviru posamezne sekcije sodeluje pri oblikovanju in 

izdelavi strokovnih smernic za spe ial a strokov a področja fizioterapevtske 

dejavnosti; 

 po predhodnem usklajevanju v okviru posamezne sekcije oblikuje temeljne smernice 

strokov ega izpopol jeva ja glede a potre e čla ov sek ij; 
 po predhodnem usklajevanju v okviru posamezne sekcije sodeluje pri oblikovanju in 

izdelavi nacionalnih protokolov aktivnosti fizioterapevtske dejavnosti; 

 oblikuje pobude sekcij za obravnavo na sejah IO ZFS; 

 sprejema, obravnava in rešuje po ude sek ij; 
 opravlja druge naloge v okviru delovanja sekcij. 

 

XVI. KOORDINATOR DEJAVNOSTI SEKCIJ 

45. člen 

Koordinatorja dejavnosti sekcij izvolijo predsedniki sek ij. Ma dat koordi atorja je  štiri  
leta z ož ostjo e krat e po ovitve. 
   

Naloge koordinatorja sekcij so:   

 koordinira in vodi delo SOS;  

 sklicuje seje SOS;  

 po potrebi zastopa skupne interese  SOS v izvršil e  od oru;  
 skr i za o vešča je i  izvaja je strategije delova ja sek ij;   
 spremlja delovanje posameznih sekcij;   

 usklajuje delovanje strokovnih sekcij s politiko ZFS; 

 usklajuje ačrtova e dogodke sek ij; 
 pripravlja poročila i  poroča skupšči i ZFS. 

 

XVII. UKINITEV  SEKCIJE IN RAZREŠITVE 

46. člen 

Sekcija lahko preneha z delovanjem na predlog odbora sekcije, predsednika sekcije, 

strokovnega odbora sekcij, izvršil ega od ora ali skupšči e ZFS.  

Sklep o ukinitvi sprej e skupšči a ZFS. 



47. člen 

Sek ija je lahko uki je a zaradi eaktiv osti. Šteje se, da je sek ija eaktiv a, če se z or 
čla ov e orga izira vsaj e krat let o i  v te  o do ju e odda let ega poročila o delu ali 
progra a dela ali če v e e  letu e orga izira iti e ega strokov ega dogodka.  

Sek ija lahko pre eha delovati, če e opravlja svojih alog  dve  leti. 
 

V primeru neaktivnosti sprejme ugotovitveni sklep o neaktivnosti  sekcije IO ZFS, ki predlaga 

skupšči i ZFS uki itev sekcije.  

Če strokov o sreča je odpade zaradi pre ajh ega števila udeleže ev, se sled je e šteje 
kot neaktivnost sekcije.  

48. člen 

 

Če predsed ik sekcije ne opravlja svojih del in nalog v skladu z usmeritvami sekcije, lahko 2/3 

(dve tretjini) z ora čla ov predlaga predsedniku ZFS, da predsednika sek ije predčasno 

razreši i  razpiše volitve.  
 

Na predlog predsed ika, drugega čla a od ora ali a podlagi izraže e ose e volje čla a 

odbora se lahko čla a od ora predčas o razreši z volje e fu k ije. Z razrešitvijo čla a se 
mora strinjati veči a prisot ih čla ov z ora sekcije.  

  

Za redno delo sek ije lahko za čas do volitev, a ajveč za e o leto, z or sekcije imenuje 

ado est ega čla a od ora z glasoval o pravi o. Pri i e ova ju ado est ega čla a 
od ora se upoštevata 6. čle  in IX. poglavje tega pravilnika.  

 

Predsed ik sek ije razpiše z or čla ov i  predčas e volitve za i e ova ega čla a odbora za 

obdobje do izteka mandata odbora. Mandat i e ova ega čla a oziro a a dat a podlagi 
predčas ih volitev izvolje ega čla a od ora se e upoštevata kot a dat, opredelje  v 

tretjem odstavku . čle a tega pravilnika.  

 

49. člen 

Ob ukinitvi  sekcije vso dokumentacijo in arhiv sekcije prevzame v skr  strokov a služ a ZFS. 

More it i preosta ek sredstev se po plačilu zapadlih obveznosti prerazporedi v sklad za 

orga iza ijo izo raževa j ali kongres ZFS.  

  

 

 

 

 

 



XVIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

50. člen 

Sek ije, ki že sodelujejo v a io al ih oziro a ed arod ih orga iza ijah ali združe jih, 
posredujejo v treh mesecih od sprejema tega pravilnika IO ZFS podatke i  o e o fi a č ih 
obveznosti omenjenega sodelovanja.  

51. člen 

Predsedniki i  čla i od orov sekcij so odgovor i za izjave v jav osti, ki se a ašajo a jihovo 
ožje strokov o ali interesno področje i  orajo pri te  upoštevati i teres ZFS oziroma 

i teres čla stva.  

Pred podajo uradne izjave v javnosti ali dogovori z javnostmi za ime ZFS morajo predsedniki 

i  čla i od orov  sekcij obvestiti odgovorno osebo za odnose z javnostmi o vsebini izjave ali 

dogovora. Odgovorna oseba za odnose z javnostmi pa pridobi ustrezno soglasje predsednika 

ZFS glede na vsebino izjave ali dogovora. 

 

52. člen 

Pravil ik zač e veljati naslednji dan po sprejemu na skupšči i ZFS.  

 

 

 

Ljubljana, 3.2.2017    Predsed i a Združe ja fizioterapevtov Slove ije  
       Gabrijela Starc 
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PRISTOPNA IZJAVA V STROKOVNO/INTERESNO SEKCIJO ZFS 

OSEBNI PODATKI  
 
Ime in priimek: _________________________________ Dekliški priimek________________________________________ 
 
Datum rojstva: _________________________________ Kraj rojstva: ___________________________________________  
 
Državljanstvo: _________________________________  
 
Telefon: ______________________________________ E-pošta: ______________________________________________  
 
Naslov stalnega  bivališča:  
 
__________________________________________________________________________________________________  

 
PODATKI O ZAPOSLITVI / STATUSU (ustrezno označite):  
 
□ Zaposlen/a v/pri (navedite polni naziv in naslov):  
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 
Delovno mesto : ________________________________________________________________________________________ 
 
□ Študent /ka /  vpis je možen samo v SŠF (navedite leto vpisa na študij): ____________________  
□ Upokojenec/ ka  
 
PODATKI O PRIDOBLJENI IZOBRAZBI S PODROČJA FIZIOTERAPIJE IN DRUGE IZOBRAZBE 
 

_____________________________________________________________________________________________________  
 

ŽELIM POSTATI ČLAN- ICA V STROKOVNI / INTERESNI SEKCIJI  ZFS  (ustrezno obkrožite) 
  

 Sekcija za manualno terapijo – SMT  

 Sekcija za nevrofizioterapijo - SNFT 

 Sekcija za respiracijsko in kardiovaskularno fizioterapijo -SRKF 

 Sekcija fizioterapevtov za zdravje žensk – SFZŽ * 
 Sekcija fizioterapevtov v osnovnem zdravstvenem varstvu - SFOZV 

 Sekcija fizioterapevtov zasebnikov – SFZ * 

 Sekcija za fizioterapijo v športu - SFŠ 

 Sekcija fizioterapevtov naravnih zdravilišč -SFNZ 

 Sekcija fizioterapevtov v geriatriji - SFG 

 Sekcija za fizioterapijo živali – SFŽI 
 Sekcija fizioterapevtov za krepitev zdravja – SFKZ 

 Sekcija študentov fizioterapije  –SŠF 

Pristopno izjavo zaradi vodenja registra sekcij pošljite vsaki posamezni sekciji posebej. Kontaktni podatki sekcij; 
http://www.physio.si/  . *Članstvo v nekaterih sekcijah je pogojeno s članarino. 
 
Izjavljam, da sem kot član-ica ZFS seznanjen-a s temeljnimi akti in da so navedeni podatki v 
pristopni izjavi za članstvo v strokovni / interesni sekciji ZFS resnični, točni in popolni.  
Sekciji dovoljujem uporabo podatkov za namen vodenja evidence članstva in obveščanje članov 
o dejavnostih sekcije.  
 
Kraj in datum: _____________________________                         Podpis : __________________________________ 

http://www.physio.si/


2017-OBR ZFS 3 – Let o poročilo 

 

 

LETNO PORO ILO ZA :   

            ________________________________________ZFS 

 
  ZA OBDOBJE/ LETO :                                                            

 

 

I. Podatki o lanih odbora/komisije/ lan s funkcijo 

Ime in priimek Funkc.* Man.** Ime in priimek Funkc.* Man** 

1.   6.   

2.   7.   

3.   8.   

4.   9.   

5.   10.   

*Funk ija /član, predsednik, namestnik..    **Mandat 1;2              

II. Plan dela za preteklo obdobje / leto:20 

Vpišite aksi al o 500 z akov 

 

 

III. Realizacija glede na plan za o do je poročanja/ leto: 20 

Redne seje/ sestanki z zapisnikom: število=  
Korespondenčne seje/sestanki z zapisnikom: število =  
Vnesite  maksimalno 600 znakov 

 

 

IV. Plan dela za prihodnje letno obdobje/ leto: 20 

Vnesite maksimalno 500 znakov 

 

 

V. Datum poro anja 

                                     

Kraj in datum  Podpis poročevalca: 

 

 

  

 

Poročilo se skladno z 17.členom Statuta ZFS, 36.členom Pravilnika o  delu regionalnih enot in 35.členom 
Pravilnika o strokovnih in interesnih sekcijah ZFS za preteklo obdobje odda do 20. januarja teko ega leta 
v tajništvo ZFS in koordinatorju dejavnosti strokovnih-interesnih sekcij in regionalnih enot v kolikor je določen.
  


