
 

 
 
 
Skladno s 17. in 64. členom statuta je skupščina  Združenja fizioterapevtov Slovenije dne 
3.2.2017 sprejela 
 

 
PRAVILNIK O PRIZNANJIH  

ZDRUŽENJA  FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE  
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Pravilnik o priznanjih (v nadaljevanju: pravilnik) ureja pogoje, kriterije in postopek 
podeljevanja priznanj Združenja fizioterapevtov Slovenije (v nadaljevanju: ZFS).  
 
ZFS podeljuje priznanja fizioterapevtom za posebne dosežke na področju razvoja in 
strokovnosti fizioterapije ter za posebna prizadevanja in uspehe pri uresničevanju programa 
dela ZFS. 

2. člen 
 
Priznanja se podeljujejo posameznikom ali strokovni skupini za izjemni prispevek k 
prepoznavnosti in ugledu stroke, za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v stroko, 
tako v praksi kot pedagoškem delu in tistim, ki  s svojim strokovnim in organizacijskim delom 
dosegajo pomembne uspehe na področju fizioterapije v slovenskem in mednarodnem 
prostoru ter za večletno uspešno delo v ZFS. 
                                                                              

3. člen 
 
Predlagatelji  in dobitniki priznanj so lahko le člani ZFS. 
 
Skladno z določili 5. odstavka 14. člena v kategorij za študentske dosežke predlagatelji 
izjemoma niso člani ZFS. 

4. člen 
 

Sklep o podelitvi priznanj sprejme izvršilni odbor ZFS na osnovi predlogov Komisije za podelitev 
priznanj  ZFS (v nadaljevanju: komisija). 
 

5. člen 
 
Priznanja se podeljujejo vsaki dve leti.  
 
Mogoča je samo ena nominacija člana ZFS za isto priznanje. 
 

 



II. VRSTE PRIZNANJ 
 

6. člen 
 

Priznanja ZFS so: 
 

1. PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO NA PODROČJU FIZIOTERAPIJE – ČASTNI ČLAN  
Priznanje je v obliki medaljona in plakete v tulcu. 
 

2. PRIZNANJE ZA DOSEŽKE NA OŽJEM STROKOVNEM PODROČJU FIZIOTERAPIJE 
a. ZLATO PRIZNANJE  / priznanje v obliki plakete z zlatim logotipom ZFS 
b. SREBRNO PRIZNANJE  / priznanje v obliki plakete s srebrnim logotipom ZFS 

 
3. PRIZNANJE ZA ŠTUDENTSKE DOSEŽKE  / priznanje v obliki plakete z logotipom ZFS 

 

 

7. člen 
 
Podeli se lahko največ do 5 (pet) priznanj naenkrat: 
 

najvišje priznanje stroke v kategoriji:  
PRIZNANJE ZA ŽIVLJENJSKO DELO NA PODROČJU FIZIOTERAPIJE: ČASTNI ČLAN 
 
priznanje v kategoriji:  
PRIZNANJE ZA DOSEŽKE NA OŽJEM STROKOVNEM PODROČJU: ZLATO PRIZNANJE 
 
priznanje v kategoriji:  
PRIZNANJE ZA DOSEŽKE NA OŽJEM STROKOVNEM PODROČJU: SREBRNO PRIZNANJE 
 
priznanje v kategoriji:  
PRIZNANJE ZA ŠTUDENTSKI DOSEŽEK: PRIZNANJE 
 

III. OBLIKOVANJE PRIZNANJ 
 

8. člen 
 

Priznanje za življenjsko delo na področju fizioterapije – častni član 
  
Priznanje je v obliki medaljona in plakete v tulcu. 

 
Medaljon vsebuje: 

 logotip ZFS na sprednji strani,  

 napis častni član ZFS, datum in kraj podelitve na zadnji strani. 
Plaketa vsebuje: 

 naziv priznanja,  

 ime in priimek prejemnika priznanja,  

 logotip ZFS,  



 datum in kraj podelitve, 

 žig ZFS in podpis predsednika ZFS. 
 
K priznanju mora biti priložena utemeljitev. 
 
                                                                        9. člen 

 
Priznanja za dosežke na ožjem strokovnem področju 

 
1. Zlato priznanje v obliki plakete z zlatim logotipom ZFS 

 
Plaketa vsebuje: 

 naziv priznanja,  

 ime in priimek prejemnika priznanja,  

 zlati logotip ZFS,  

 datum in kraj podelitve, 

 žig ZFS in podpis predsednika ZFS. 
 

K priznanju mora biti priložena utemeljitev. 
 
2. Srebrno priznanje v obliki plakete s srebrnim logotipom ZFS 

 
Plaketa vsebuje: 

 naziv priznanja,  

 ime in priimek prejemnika priznanja,  

 srebrni logotip ZFS,  

 datum in kraj podelitve, 

 žig ZFS in podpis predsednika ZFS 
 

K priznanju mora biti priložena utemeljitev. 
 

                                                                       10. člen 
 

Priznanje za študentske dosežke  
 
Plaketa vsebuje: 

 naziv priznanja,  

 ime in priimek prejemnika priznanja,  

 logotip ZFS,  

 datum in kraj podelitve, 

 žig in podpis predsednika ZFS. 
 

K priznanju mora biti priložena utemeljitev. 
 

 

 

 



IV. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ 
 

11. člen 
 

Priznanje za življenjsko delo na področju fizioterapije - častni član se podeli za: 
 

 izjemne dosežke na področju fizioterapije, 

 izjemni prispevek k teoriji in razvoju prakse v fizioterapevtski stroki, 

 izjemni prispevek k humanizaciji dela z uporabniki fizioterapevtske stroke, 

 izjemni prispevek k utemeljevanju človekovih in pacientovih pravic,  

 izjemni prispevek k avtonomiji strokovnega dela in izboljšavam na področju 
fizioterapije, 

 za dolgoletno izjemno aktivno delovanje v ZFS,  še posebej za uspešno doseganje ciljev, 
uresničevanje ter uveljavljanje nalog ZFS,  

 izjemno uspešnost na področju zdravstveno- vzgojno pedagoškega dela, 

 promocijo stroke v strokovni in/ali splošni javnosti, 

 nadpovprečno inovativnost in pomemben prispevek v znanstveno raziskovalnem 
delovanju, 

 predstavnike stroke, ki so cenjeni in spoštovani med stanovskimi kolegi in uveljavljeni 
tako v slovenskem prostoru kakor v tujini, 

 več kot 30 (trideset) letno delovanje na področju stroke in najmanj 20 (dvajset) letno 
članstvo v strokovnem  združenju. 

                                                            
12. člen 

 
Priznanje za dosežke na ožjem strokovno -organizacijskem področju - zlato priznanje  
se podeli: 
 

 za pomembno poklicno delo na področju fizioterapije, kakovostno in učinkovito 
organizacijsko delo v fizioterapevtski dejavnosti, 

 za pomemben prispevek k uspešnemu uresničevanju programov za razvoj stroke in za 
izboljšanje obravnave pacientov v okviru strokovnih sekcij, 

 za pomembno raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju, 

 za pomemben prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne 
sekcije, 

 za pomembno publicistično delo s katerim so prispevali k ugledu, prepoznavnosti in 
razvoju fizioterapije, 

 za dolgoletno pomembno delovanje v ZFS,  še posebej za uspešno doseganje ciljev, 
uresničevanje ter uveljavljanje nalog ZFS,  

 za pomembno uspešnost na področju zdravstveno- vzgojno pedagoškega dela, 

 za pomemben prispevek k raziskovalnemu delu, 

 za pomemben prispevek k izboljšavam na področju fizioterapije, 

 za pomemben prispevek k prepoznavnosti stroke v teoriji in praksi v slovenskem 
prostoru, 

 za več kot 20 (dvajset) letno delovanje na področju stroke in neprekinjeno članstvo v 
ZFS zadnjih 10 ( deset) let, 



 predstavnikom stroke, ki so cenjeni in spoštovani med stanovskimi kolegi in 
uveljavljeni v slovenskem prostoru. 

 
13. člen 

 
Priznanje za dosežke na ožjem strokovnem področju - srebrno priznanje se podeli za: 
 

 uspešen dosežek na ožjem strokovnem področju, 

 uspešen prispevek k prepoznavnosti ožjega strokovnega področja in strokovne sekcije 
fizioterapevtov, 

 uspešno aktivno delovanje in izražanje pripadnosti stroki fizioterapije, 

 skrb za razvoj stroke in za izboljšanje obravnave pacientov na področju fizioterapije, 

 uspešno raziskovalno delo na ožjem strokovnem področju, 

 za dolgoletno uspešno aktivno delovanje v ZFS,  še posebej za uspešno doseganje ciljev, 
uresničevanje ter uveljavljanje nalog ZFS  

 za uspešnost na področju zdravstveno- vzgojno pedagoškega dela 

 uspešno publicistično delo in promocijo stroke 

 več kot 10 letno delovanje na področju stroke in neprekinjeno članstvo v ZFS zadnjih 5 
(pet) let, 

 predstavnikom stroke, ki so cenjeni in spoštovani med stanovskimi kolegi in 
uveljavljeni v slovenskem prostoru. 

 

14. člen 
 

Priznanje študentom za najboljše zaključno delo 
 

se lahko podeli študentu s področja fizioterapije za sledeča zaključna dela: 
diplomsko delo ( študij I. st.) in podiplomsko magistrsko delo (študij II.st.) s področja 
fizioterapije ali doktorsko delo  (študij III.st.) povezano s področjem fizioterapije.  

 
Posamezna izobraževalna ustanova lahko posreduje samo en predlog na vsaki dve leti. 
 
Predlagani so lahko le kandidati, ki s svojim zaključnim delom presegajo redne študijske 
zahteve in imajo povprečno oceno študija stopnje, za katerega se predlaga njihovo zaključno 
delo , najmanj prav dobro (8).  
 
Predlagano zaključno delo: 

 je inovativen prispevek k fizioterapevtski stroki; 

 izkazuje  samostojnost študenta pri pisanju in zasnovi zaključnega dela; 

 mora biti znanstveno in metodološko ustrezno. 
 
Priznanje za najboljše zaključno delo lahko predlagajo mentorji diplomanta ali člani diplomske 
komisije za zagovor kandidata.  
 
Predlog za najboljše zaključno delo mora vsebovati: 

 kandidatovo zaključno delo s področja fizioterapije; 

 mentorjev predlog z utemeljitvijo; 



 dodatno strokovno mnenje visokošolskega učitelja s področja fizioterapije. 
 
V primeru več predlogov, končni izbor naredi komisija. 
 

 
V. POSTOPEK PREDLAGANJA 

 
15. člen 

 
Predlog za podelitev priznanj se v obliki razpisa 3 mesece pred podelitvijo objavi na spletni 
strani ZFS. V razpisu, ki ga pripravi komisija, se določijo kriteriji skladno s pravilnikom in roki 
za oddajo predlogov.  
 

16. člen 
 

Predlogi z obvezno obrazložitvijo se posredujejo predsednikom odborov regionalnih enot ali 
predsednikom strokovnih sekcij, ti pa jih posredujejo  tajništvu ZFS.  
 
Tajništvo ZFS posreduje vloge Komisiji za podelitev priznanj. 
 

VI. KOMISIJA ZA PODELITEV PRIZNANJ 
 

17. člen 
 

Komisija za podelitev priznanj je stalno delovno telo ZFS. Delo komisije je častno. 
 
Komisijo sestavlja 5 (pet) članov, ki zastopajo posamezna delovno-strokovna in regionalna 
področja. Imenuje jih skupščina ZFS na predlog izvršilnega odbora ZFS.  
 
Mandat članov komisije traja 4 (štiri) leta z možnostjo enkratne ponovitve. 
 
Člani komisije izmed sebe izberejo predsednika in namestnika predsednika. Seje komisije 
sklicuje in vodi predsednik komisije. Komisija je sklepčna, če je na seji prisotna večina njenih 
članov. Odločitev komisije je sprejeta, če je zanjo glasovala večina članov. 
 
Konstitutivno sejo novo imenovane komisije skliče in jo do izvolitve novega predsednika vodi 
dotedanji predsednik ali namestnik. 
 
O delu komisije se vodi zapisnik skladno s statutom. 
 
Komisija enkrat letno poda poročilo o svojem delu, ki je priloga gradivu za sklic redne skupščine 
članov. 
 

 

 

 

 

 



18. člen 
 
Naloge komisije so: 

 priprava razpisa za javno objavo 3 mesece pred podelitvijo priznanj, 

 obravnava prejetih predlogov za priznanja,  

 priprava predlogov in posredovanje predlogov za priznanja v obravnavo in sprejem 
izvršilnemu odboru ZFS,  

 vodenje evidence o podeljenih priznanjih, 

 opravljanje drugih nalog povezanih s priznanji. 
 

19 .člen 
 
Komisija obravnava in oceni vse v roku prispele predloge in izbere največ 5 (pet) prejemnikov  
priznanj. 
 
Komisija lahko zavrne predlog za podelitev, če je le-ta nepopoln in je evidentiran po 
zaključenem razpisnem roku. 
 
V primeru, da je za priznanje nominiran član komisije, se ta član komisije izloči iz postopka 
podeljevanja priznanj in se o njegovem predlogu razpravlja brez njegove navzočnosti. 
 

20. člen 
 
ZFS pisno obvesti izbrane kandidate o datumu in protokolu podelitve priznanja najkasneje 14 
dni pred predvideno podelitvijo. 
 

21. člen 
 

Predsednik komisije na  podelitvi predstavi dobitnike priznanj in utemeljitve za izbor. 
 
 

VII. VSEBINA PREDLOGA ZA PODELITEV PRIZNANJA 
 

22. člen 
 
Predlog za podelitev priznanje mora vsebovati: 
 

 podatke o predlagatelju ali predlagateljih (ime in priimek, naslov ustanove v kateri je 
predlagatelj zaposlen ali ime strokovne skupine ), 

 podatke o predlaganem ali predlaganih kandidatih/strokovnih skupinah (ime in 
priimek, izobrazba, zaposlitev, naslov stalnega bivališča, osnovni podatki o preteklem 
delu), 

 pisno utemeljitev predloga. 
 
 
 

 



23. člen 
 
Predlagani kandidat ali strokovna skupina mora predhodno podati pisno soglasje k 
nominaciji. 
 
 

24. člen 
 

Predlagatelji predlog oziroma vlogo za podelitev priznanj v zaprti kuverti z oznako »ne 
odpiraj« pošljejo na naslov sedeža ZFS s pripisom za Komisijo za podelitev priznanj v roku, ki 
je določen z razpisom. 
 

VIII. PODELITEV PRIZNANJ 
 

25. člen 
 

Priznanja se praviloma podeljujejo vsako drugo leto na posebni slovesnosti Kongresa 
fizioterapevtov ZFS. 
 
Priznanja podeljuje predsednik ZFS ali njegov pooblaščeni namestnik. 
 
Sredstva za izdelavo priznanj zagotovi ZFS. 
 

IX. PREHODNE DOLOČBE 
 

26. člen 
 
O podeljenih priznanjih se vodi posebna evidenca, ki se trajno hrani v arhivu ZFS.  
 

27. člen 
 
Dobitnike vseh priznanj ZFS se predstavi na spletni strani ZFS in v strokovni reviji 
Fizioterapija. Obseg predstavitve dobitnikov priznanj je sorazmeren s prejetim priznanjem.   
 

X. KONČNE DOLOČBE 
 

28. član 
 

Pravilnik začne veljati naslednji dan po sprejetju na skupščini ZFS. 
 
 
Ljubljana, 3.2.2017 
      Predsednica Združenja fizioterapevtov Slovenije  
                     Gabrijela Starc 

 


