
PRILOGA 1: Cenik za člane ZFS, regionalne enote in strokovne sekcije ZFS 

Upravno administrativno/strokovno delo  
za znanega naročnika urna postavka za člane ZFS 40 eur 

Izdaja strokovnega mnenja za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev in/ali 
v postopku podelitve koncesije  

brezplačno 

Izdaja potrdila o članstvu v ZFS brezplačno 

 

Objava in promocija na spletni strani OBJAVA 
Za organizatorje izpopolnjevanj regionalnih enot ter strokovno - 
interesnih sekcij, ki pridobijo pozitivno mnenje Komisije za stalni 
poklicni razvoj ZFS (vključena objava v koledarju izpopolnjevanj in 
objava novice o dogodku) 

Brezplačno Do 3 tedne pred dogodkom 
oz. do zaključka prijave na 
dogodek  

Za vsa poročila o strokovnem ali družabnem dogodku, ki ga 
organizira regionalna enota ali strokovno-interesna sekcija ZFS 

Brezplačno Na prvi strani - do 1 meseca 

Promocijska objava strokovnega dogodka WCPT in organizacij, ki so 
članice WCPT (kongresi, drugi večji strokovni dogodki) 

Brezplačno Do 3 tedne pred dogodkom 
/ do zaključka prijave na 
dogodek 

Objava zaposlitvenega oglasa na spletni strani / posredovanje 
članom po e-pošti 

Brezplačno Do 3 tedne 

Objava izpopolnjevanja oziroma promocijskega dogodka zunanjega 
izvajalca* (vključena je objava v rubriki Aktualno / Novice) 

400 eur Na prvi strani – do 3 tedne 

Objava organizacije izpopolnjevanja ali strokovnega dogodka 
članov ZFS, ki pridobijo potrditev Komisije za SPR, dogodek pa je 
vrednoten s kotizacijo v korist člana kot izvajalca (vključena objava 
v koledarju izpopolnjevanj in objava v rubriki Aktualno / Novice) 

70 eur Do 14 dni pred dogodkom / 
do zaključka prijav  

Posredovanje informacije (1) o izpopolnjevanjih in strokovnih 
dogodkih članov ZFS, ki pridobijo pozitivno mnenje Komisije za SPR 
(dogodek vrednoten s kotizacijo v korist člana kot izvajalca) preko 
e-pošte (kot del novic za člane)  

50 eur Do 14 dni pred dogodkom / 
do zaključka prijav 

V primeru odpovedi dogodka, se objava (velja za objave v koledarju 
in med novicami) za en nadomestni termin omogoči brezplačno, za 
vsak naslednji termin se zaračuna 

50 eur Do 14 dni 

* Za zunanjega izvajalca se šteje tudi član, regija ali sekcija ZFS, ki organizira izpopolnjevanje oziroma promocijski dogodek 

brez prijave dogodka na Komisijo za stalni poklicni razvoj ZFS oziroma izpopolnjevanje ali promocijski dogodek ni v 

organizaciji regionalne enote ali strokovno-interesne sekcije. 

Vpis v seznam strokovnih izpopolnjevanj 
Cena vključuje: prijavo in pregled vloge s strani Komisije za stalni poklicni razvoj, 
vpis v seznam strokovnih izpopolnjevanj pri ZFS, izdelava in izdaja poimenskih 
potrdil ZFS, vodenje dokumentacije in posredovanje na Ministrstvo za zdravje, 
objava izpopolnjevanja v koledarju na spletni strani ZFS, izdaja računov 
udeležencev in predavateljem. 

10 % vrednosti kotizacije pri 
vrednosti kotizacije > 100 
eur 

10 eur po osebi pri kotizaciji  
< 100 eur 

  



PRILOGA 2: Cenik za nečlane in oglaševalce (proizvajalce in distributerje opreme ter materialov in 

vsebin) ter zunanje / delovne organizacije 

Upravno administrativno/strokovno delo  
Za znanega naročnika Urna postavka za nečlane ZFS 70 eur 

Izdaja strokovnega mnenja za vpis v register zasebnih zdravstvenih delavcev in/ali v 
postopku podelitve koncesije na zahtevo pravne osebe (nečlana) za člana ZFS. 

70 eur 

 

Vpis v seznam strokovnih izpopolnjevanj za zdravilišča, zavode, ZD, zasebne fizioterapije, druga 

društva, združenja, podjetja 

Cena vključuje: prijavo in pregled vloge s strani Komisije za stalni poklicni razvoj, 
vpis v seznam strokovnih izpopolnjevanj pri ZFS, vodenje dokumentacije in 
posredovanje na Ministrstvo za zdravje 

244 eur 

Ponovna prijava že pregledane in potrjene vloge s strani Komisije za stalni poklicni 
razvoj, ki je že vpisana v seznam SPR pri ZFS, ampak drug termin 

244 eur 

Izdelava in izdaja potrdil ZFS na podlagi prejetega seznama udeležencev 12 eur / potrdilo 

Uporaba loga ZFS na drugem potrdilu 7 eur / potrdilo 

 

Objava in promocija na spletni strani Objava 
Objava izpopolnjevanja oziroma promocijskega dogodka zunanjega 
izvajalca* (vključena je objava v rubriki Aktualno / Novice) 

400 eur Do 14 dni pred dogodkom 
oz. do zaključka prijave na 
dogodek 

V primeru odpovedi dogodka zunanjega izvajalca*, se objava (velja 
za objave v rubriki Aktualno / Novice) za en nadomestni termin 
omogoči brezplačno, za vsak naslednji termin se zaračuna  

100 eur Do 14 dni 

Posredovanje informacije (1) o izpopolnjevanjih in strokovnih 
dogodkih preko e-pošte (kot del novic za člane) za delovne 
organizacije, ki pridobijo pozitivno mnenje Komisije za SPR 

Brezplačno Do 14 dni pred dogodkom / 
zaključkom prijave 

Posredovanje informacije (1) o izpopolnjevanjih in strokovnih 
dogodkih preko e-pošte (kot del novic za člane) za zunanje 
izvajalce* brez pridobitve mnenja Komisije za SPR 

250 eur Do 14 dni pred dogodkom / 
zaključkom prijave 

Objava logotipa ali mini oglasa oglaševalca na spletni strani ZFS 250 eur 1 mesec 

700 eur 6 mesecev 

1000 eur 12 mesecev 

* Za zunanjega izvajalca se šteje tudi član, regija ali sekcija ZFS, ki organizira izpopolnjevanje oziroma promocijski dogodek 

brez prijave dogodka na Komisijo za stalni poklicni razvoj ZFS oziroma izpopolnjevanje ali promocijski dogodek ni v 

organizaciji regionalne enote ali strokovno-interesne sekcije. 

Revija Fizioterapija 
Notranja stran ovitka (barvni ali črni tisk) 600 eur 

Notranja stran (barvni tisk) 500 eur 

Notranja stran (črni tisk) 400 eur 

Ostale tiskane publikacije ZFS (tiskani ali elektronski zborniki in ostala 
gradiva strokovnih dogodkov) 

 

Notranja stran (barvni tisk) 400 eur 

Notranja stran (črni tisk) 300 eur 

 

  



Druge oblike promocije 

pošiljanje enega (1) e- poštnega sporočila s ponudbo oglaševalca vsem članom ZFS 
(do 2000 znakov brez presledkov in 1 priponka – jpg, doc, pdf)  

500 eur  

promocijsko ali sponzorsko predavanje, ki ga oglaševalec izvede v lastni režiji na 
posameznem strokovnem dogodku (dolžina prispevka do 15 minut); 

250 eur 

zakup 4 m2 razstavne površine na dogovorjenem strokovnem dogodku in 
distribucija promocijskih artiklov ter informacijsko - propagandnega materiala 
udeležencem srečanja; 

250 eur; 
doplačilo za vsak naslednji 
dan: 100 eur 

direktna distribucija promocijskega gradiva udeležencem za dogovorjen strokovni 
dogodek v organizaciji ZFS, kadar oglaševalec ne sodeluje na dogodku 

170 eur 

oglaševanje na Facebook strani ZFS 350 eur 

postavitev reklamnega stojala ( pingvina) oglaševalca na dogovorjenem strokovnem 
dogodku, če oglaševalec ni razstavljavec 

100 eur 

Paketna ponudba promocije  

promocijsko ali sponzorsko predavanje na dogovorjenem posameznem strokovnem 
dogodku (do 15 minut) in distribucija gradiva oziroma promocijskih artiklov 
udeležencem v izvedbi ZFS 

350 eur 

promocijsko ali sponzorsko predavanje na dogovorjenem posameznem strokovnem 
dogodku (do 15 minut) in pošiljanje enega (1) e- poštnega sporočila s ponudbo 
vsem članom ZFS; 

700 eur 

promocijsko ali sponzorsko predavanje na dogovorjenem strokovnem dogodku (do 
15 minut) s hkratnim zakupom razstavnega prostora (4 m2) 

400 eur,  
doplačilo za vsak naslednji 
dan: 100 eur 

direktna distribucija gradiva s ponudbo udeležencem za dogovorjen strokovni 
dogodek v organizaciji ZFS in pošiljanje enega (1) e-poštnega sporočila vsem članom 
ZFS 

650 eur 

 


