
LETNO POROČILO ZA :  STATUTARNA KOMISIJA

  ZA OBDOBJE/ LETO : 2020                                                          

I. Podatki o članih odbora/komisije/član s funkcijo

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

1.Simona Pavlič Založnik predsednik 2018 - 

2022

6.

2.Majda Klakočer član 2018 - 

2022

7.

3.Sanja Lubej član 2018-

2022

8.

4. 9.
5. 10.
*Funkcija/član, predsednik, namestnik..**Mandat 1;2

II. Plan dela za preteklo obdobje / leto: 2020

- Sodelovanje z ZFS pri pripravi dokumentov, ki so povezani z ZFS, MZ in ZZZS

- Pravilnik o strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih – potrditev v letu 2020

- Pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča ZFS, ki vsebuje Disciplinski 
pravilnik

- Pravilnik o organizaciji in delovanju strokovnih služb ZFS (tajništvo, 
računovodstvo..)

- Poslovnik o delu skupščine

III. Realizacija glede na plan za obdobje poročanja/ leto: 2020

Redne seje/sestanki z zapisom: število= 4 (3 preko zoom, 1 v živo)
Korespondenčne seje /sestanki z zapisom: število= 8

- Sodelovanje in priprava dokumentov skupaj z ZFS za MZ in ZZZS
- Priprava sprememb Statuta 
- Priprava in  potrditev Pravilnik o delovanju častnega razsodišča – sprejetje na 

skupščini februar 2021
- Priprava in potrditev Poslovnik o delu skupščine – sprejetje na skupščini februar 

2021
- Sodelovanje in dopolnitve pri  nastajanju Pravilnika o strokovnih izpopolnjevanjih 



in izobraževanjih ZFS  - komisija za SPR pripravlja dokončno verzijo
- Sprememba teksta  glede članarine  za študente podiplomskega študija 

fizioterapije – Pravilnik o delovanju regij in sekcij – potrditev na skupščini februar 
2021 

- Priprava  dokumentov za regije – priprava dokumentov za razpis
- Pomoč pri pripravi dokumentacije za izvedbo imenovanja nove delovne skupine
- Sprotno opozarjanje na nepravilnosti v delovanju ZFS glede na zakonodajo
- Podajanje odgovorov v zvezi na posamezna vprašanja članov IO 

IV. Plan dela za prihodnje letno obdobje/ leto: 2021

- Sodelovanje z ZFS pri pripravi dokumentov, ki so povezani z ZFS, MZ in ZZZS

- Pravilnik o organizaciji in delovanju strokovnih služb ZFS (tajništvo, 
računovodstvo..)

- Sodelovanje z odvetnico pri morebitnih spremembah že obstoječih pravilnikov

V. Datum poročanja

Podpis poročevalca:

 

LJUBLJANA, 22.12.2020 SIMONA PAVLIČ ZALOŽNIK

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


