
Na podlagi 17. člena statuta Združenja fizioterapevtov Slovenije – strokovnega združenja je skupščina 
Združenja fizioterapevtov Slovenije 9. februarja 2021 sprejela  
 
 
 
 
 

POSLOVNIK O DELU SKUPŠČINE ZDRUŽENJA FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE – STROKOVNEGA 
ZDRUŽENJA 

 
 
 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Poslovnik o delu skupščine (v nadaljevanju poslovnik) ureja organizacijo in način dela skupščine (v 
nadaljevanju skupščina) Združenja fizioterapevtov Slovenije – strokovnega združenja (v nadaljevanju 
ZFS), postopek volitev organov in funkcionarjev skupščine ter način uresničevanja pravic in dolžnosti 
članov skupščine.  
 

2. člen 
 
Skupščina je najvišji organ ZFS.  
 
Sestavljajo jo vsi člani ZFS, ki skladno s statutom izpolnjujejo pogoje o članstvu.  
       

3. člen 
 
Vsakokratno skupščino vodi predsednik delovnega predsedstva. 
 
Organ, ki v času med dvema skupščinama vodi delo ZFS, je izvršilni odbor ZFS. 
 

4. člen 
 
Prvo sejo skupščine po izteku mandata delovnemu predsedstvu skliče predsednik ZFS, v njegovi 
odsotnosti pa podpredsednik ZFS. Nadaljnje seje skupščine sklicuje predsednik delovnega predsedstva 
skupščine, v njegovi odsotnosti pa član delovnega predsedstva, ki ga za to pooblasti predsednik.  
 

5. člen 
 
Udeleženci skupščine izvolijo na začetku zasedanja organe skupščine v sestavi:  

– delovno predsedstvo: 
– predsednik skupščine (v nadaljevanju predsedujoči), 
– dva člana delovnega predsedstva, 

– zapisnikar, 
– overovatelj zapisnika, 
– tričlanska verifikacijska komisija,  
– tričlanska volilna komisija, kadar gre za volilno skupščino. 

 
Za vsako zasedanje skupščine se vodi podpisna lista prisotnih, ki je podlaga za poročilo verifikacijske 
komisije.  



6. člen 
 
Mandat tričlanskega delovnega predsedstva, zapisnikarja, overovatelja zapisnika in verifikacijske 
komisije traja tri leta, mandat volilne komisije pa štiri leta. 
 

7. člen 
 

Postopek izvolitve predsednika in članov delovnega predsedstva skupščine 
 
1.  Po poteku mandata delovnemu predsedstvu skupščine skupščina na prvi seji izvoli predsednika 

in dva člana delovnega predsedstva skupščine ter preostale organe skupščine, določene v 5. 
členu.  

 
2.  Najprej se opravijo volitve predsednika delovnega predsedstva, po njegovi izvolitvi pa se po 

enakem postopku opravijo volitve dveh članov delovnega predsedstva ter nato zapisnikarja, 
overovatelja zapisnika, verifikacijske komisije in volilne komisije. 

 
3.  Kandidate lahko predlaga najmanj deset članov, navzočih na seji, lahko pa posamezni člani 

predlog kandidature ali lastno kandidaturo vložijo do pet dni pred sejo, v pisni obliki, s 
podpisom oz. privolitvijo člana h kandidaturi. Kandidature se vložijo pri dotedanjem 
predsedniku delovnega predsedstva skupščine. Predlog kandidature mora vsebovati vse 
potrebne podatke o kandidatih, ki morajo na kandidaturo podati pisno soglasje. 

 
4.  Kandidat se prisotnim na skupščini pred volitvami predstavi, za kar ima na voljo do deset minut. 
 
5.  Volitve predsednika in dveh članov delovnega predsedstva so tajne in se opravijo z 

glasovanjem z glasovnico na seji skupščine. Glasovnica vsebuje predlog, o katerem se odloča, 
in opredelitev »za«, »proti« ali »vzdržan/-a«.  
Volitve zapisnikarja, overovatelja zapisnika, verifikacijske komisije in volilne komisije so tajne, 
lahko pa tudi javne, če tako odloči večina navzočih članov skupščine pred glasovanjem. Javno 
se glasuje z dvigom rok. 

 
6.  Kandidat je izvoljen, če je zanj glasovala večina prisotnih članov skupščine, ki glasujejo »za«.  

Če ni večine v prvem krogu, se izvede drugi krog s kandidatoma, ki sta zbrala največ glasov.  
 
7.  Če je predlaganih več kandidatov, se na glasovnici navedejo po zaporednih številkah po 

abecednem redu priimkov.  
 
8.  Vsak član skupščine lahko glasuje za enega kandidata za predsednika delovnega predsedstva 

in dva kandidata za člana delovnega predsedstva ter enega kandidata za zapisnikarja in 
overovatelja zapisnika ter tri kandidate verifikacijske komisije in tri kandidate volilne komisije. 

 
9.   Če sta pri volitvah dobila dva ali več kandidatov enako največje število glasov, se glasovanje o 

istih kandidatih ponovi na isti način, kot ga določa šesti odstavek tega člena. Če sta tudi pri 
ponovljenem glasovanju dobila dva ali več kandidatov enako največje število glasov, odloči o 
izvolitvi med njima žreb. Žrebanje opravita predsedujoči skupščine in predsednik volilne 
komisije. 

 
10.  Volitve izvede volilna komisija, ki jo vodi njen predsednik. Izvoljeni so kandidati z večino glasov 

prisotnih članov skupščine. 
 
11.  Kandidacijske liste pripravi izvršilni odbor ZFS na predlog regionalnih enot in strokovnih sekcij.  



12. Predsedujoči razglasi izid volitev oziroma rezultat žreba skupščini. 
 
 

II. NALOGE SKUPŠČINE 
 

8. člen 
 

Naloge skupščine so:   

• sprejema statut in spremembe statuta;   

• sprejema Kodeks etike fizioterapevtov in spremembe kodeksa; 

• oblikuje in sprejema vizijo poslanstva ter cilje delovanja;  

• sprejema odločitve o strateško pomembnih zadevah za organizacijo in stroko; 

• sprejema načrt dela in finančni načrt; 

• sprejema letno poročilo in zaključni račun;   

• volitve, imenovanja in razrešitve organov; 

• ustanavlja in ukinja strokovne sekcije; 

• imenuje častne člane; 

• odloča o predčasni razrešitvi organov ali članov organov;  

• sprejema sklep o prenehanju ZFS in sklep o prenosu preostalega premoženja ZFS; 

• sprejema pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča;  

• sprejema pravilnik o volitvah in imenovanjih; 

• sprejema druge splošne akte. 
 

III. IZVEDBA SKUPŠČINE 
 

9. člen 
 
Skupščina je sklepčna, če je prisotna vsaj tretjina članov ZFS.  
Skupščina sprejema odločitve z večino glasov prisotnih, razen če je to v statutu ZFS drugače določeno. 
 
Na skupščini imajo pravico do glasovanja le člani ZFS, ki imajo izpolnjenje dolžnosti do ZFS in na dan 
skupščine izpolnjujejo pogoje o članstvu. 
 
Če na skupščini ni zadostnega števila članov, se začetek skupščine odloži za pol ure. Po preteku časa 
skupščina sklepa polnoveljavno ne glede na število prisotnih članov, vendar pod pogojem, da je 
prisotnih najmanj trideset članov. 
 
Glasovanje je javno, če skupščina ne določi drugače.  
 
Volitve organov so tajne. 
 

10. člen 
 
Delo skupščine je javno. Javnost se lahko omeji ali izključi samo, če je treba zagotoviti tajnost podatkov 
ali zadev, o katerih se razpravlja, vendar mora sklep o izključitvi javnosti sprejeti večina prisotnih članov 
na skupščini.  
 

11. člen 
 
Skupščina zaseda redno najmanj enkrat na leto, če je treba, lahko tudi večkrat. Seje skupščine so redne 
in izredne.  



Skupščina zaseda po poslovniku. 
Obvestilo o sklicu vsakokratne skupščine se objavi na spletni strani ZFS vsaj trideset dni pred skupščino. 
 
Vsak član ZFS mora prejeti vabilo in gradivo za zasedanje skupščine najmanj osem dni pred zasedanjem 
skupščine. Vabilo z dnevnim redom in gradivom se objavi na spletni strani ZFS. 
 
Za udeležbo na skupščini se član izkazuje z veljavno člansko izkaznico. 
 

12.člen 
 
V izrednih razmerah ali zaradi višje sile, ki onemogoča izvedbo seje v živo, se sklic skupščine lahko 
izvede v obliki izbrane povezave na daljavo. 
 
Za potek seje veljajo enaka določila kot za redno skupščino ZFS. 
 
Člani ZFS, ki želijo sodelovati na skupščini, se prijavijo nanjo vsaj pet dni pred izvedbo prek elektronske 
prijave, ki je napisana na vabilu. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in potrditvi člani vsaj en dan 
pred izvedbo od ZFS prejmejo elektronsko povezavo, prek katere lahko sodelujejo na skupščini. 
 
Volilno glasovanje organov se lahko v izrednih razmerah ali zaradi višje sile izvede tudi po elektronski 
pošti ali pošti z glasovnico. 
 
Glasovnica vsebuje predlog sklepa z možnostmi glasovanja »za«, «proti« ali »vzdržan/-a« in jo člani 
prejmejo po elektronski pošti ob prijavi na skupščino. Člani skupščine vrnejo izpolnjene glasovnice 
tajništvu ZFS v roku, ki ga določi sklicatelj. O glasovanju se naredi uradni zaznamek, ki se vključi v 
zapisnik seje skupščine. 
 

13. člen 
 
Predsednik delovnega predsedstva skliče izredno skupščino na lastno pobudo, na zahtevo predsednika 
ZFS, na zahtevo izvršilnega odbora, nadzornega odbora ali na pisno pobudo najmanj desetih odstotkov 
vseh članov ZFS, s posredovano vsebino za sklic in s podpisi članov. 
 
Predsednik delovnega predsedstva mora sklicati izredno skupščino najpozneje v tridesetih dneh po 
prejemu zahteve. Če tega ne stori, lahko skličejo skupščino upravičeni predlagatelji sami. 
 

14. člen 
 
Skladno s 15. in 16. členom statuta imajo člani ZFS pravico in dolžnost sodelovati na skupščini. 
 
Skupščine se morajo obvezno udeležiti člani izvršilnega odbora ZFS, ki v času med dvema skupščinama 
vodi delo ZFS. 
 
Člani imajo pravico predlagati razširitev dnevnega reda. Predlog razširitve dnevnega reda morajo 
posredovati sklicatelju skupščine v pisni obliki najmanj pet dni pred začetkom skupščine. O razširitvi 
dnevnega reda odločajo prisotni člani ZFS na skupščini.  
 
 
 
 

15. člen 
 



Člani ZFS imajo tričlanskemu delovnemu predsedstvu, ki vodi skupščino, pravico postaviti vprašanja, 
dati pobude ali amandmaje, ki jih morajo posredovati sklicatelju skupščine vsaj pet dni pred začetkom 
skupščine v pisni obliki.  
 
Vsako vprašanje, pobuda ali amandma mora vsebovati vsebino, predlagana gradiva in predlog 
vabljenih k obravnavi.  
 

16. člen 
 
Na skupščini se glede na volilno obdobje (mandat) izvolita predsednik in podpredsednik ZFS.  
 
Na skupščini se glede na volilno obdobje (mandat) izvolijo tričlansko delovno predsedstvo, zapisnikar, 
overovatelj zapisnika in verifikacijska komisija ter volilna komisija.  
 
Na skupščini se glede na volilna obdobja na predlog izvršilnega odbora ZFS imenujejo častni člani ZFS, 
člani častnega razsodišča, člani statutarne komisije, člani komisije za stalni poklicni razvoj ter člani 
odbora za strokovna vprašanja.  
 
Na skupščini so glede na volilno obdobje imenovani člani nadzornega odbora, ki so ji neposredno 
odgovorni. Predsednik nadzornega odbora je tisti član, ki je na volilni skupščini prejel največ glasov.  
 
Na seji skupščine volitve, imenovanja in razrešitve potekajo neposredno in/ali tajno.  
 
Volilno pravico na seji skupščine imajo vsi prisotni člani ZFS, ki imajo izpolnjene dolžnosti do ZFS in na 
dan skupščine izpolnjujejo pogoje o članstvu, kar se preverja ob registraciji na skupščino. 
 
Podrobnosti poteka volitev, imenovanj in razrešitev na skupščini so opredeljene v Pravilniku o volitvah 
in imenovanju ZFS.  
 

17. člen 
 
Naloge predsedujočega skupščini: 
 

– potrdi sklepčnost skupščine; 
– naznani začetek in konec skupščine ter vodi skupščino skladno z dnevnim redom; 
– skrbi za pravilnost in legalnost zasedanja skupščine; 
– obvesti člane ZFS o povabljenih na skupščino in o njihovi prisotnosti; 
– pojasni potek dela skupščine skladno s poslovnikom;  
– daje govornikom besedo in vodi razpravo;  
– oblikuje besedila sklepov, jih da na glasovanje in objavi rezultate glasovanja;  
– naznani prekinitve ali morebitne odmore med skupščino;  
– postavlja omejitve govornikom skladno z določili poslovnika; 
– naznani ali zaključi diskusijo in naznani konec skupščine. 

 
18. člen 

 
Obvezne točke dnevnega reda skupščine:  

 
– pregled realizacije sklepov predhodne skupščine, 
– sprejem zapisnika predhodne skupščine,  

– pregled aktivnosti ZFS in poročanje vseh organov ZFS,  



– načrt dela ZFS za prihodnje obdobje,  

– vloge in pobude.  
 
Pri obravnavi predloga dnevnega reda se najprej odloča o predlogih, da se posamezne zadeve 
umaknejo z dnevnega reda, nato o predlogih, da se dnevni red razširi.  
Po sprejetih odločitvah predsedujoči da na glasovanje predlog dnevnega reda v celoti.  
 

19. člen 
 
K vsaki točki dnevnega reda predsedujoči da besedo poročevalcem, ki lahko poročajo k točki dnevnega 
reda največ deset minut.  
Poročevalec lahko zahteva za poročanje daljši čas – največ dodatnih pet minut, vendar mora zahtevo 
podati predsedujočemu pred začetkom podajanja poročila k točki dnevnega reda.  
 

20. člen 
 
Predsedujoči k vsaki točki dnevnega reda odpre razpravo. Razprava poteka po vrstnem redu priglašenih 
razpravljavcev. 
  
Razprava članov skupščine je pri posamezni točki omejena na eno ali več razprav v skupnem trajanju 
največ deset minut. Vsakemu razpravljavcu je dovoljena replika, ki sme trajati največ tri minute, vendar 
skupno največ šest minut.  
 

21. člen 
 
Za kršitve poslovnika ali reda na skupščini sme predsedujoči izreči naslednje ukrepe:  

– opomin, 
– odvzem besede, 
– odstranitev s skupščine ali z dela seje skupščine. 

 
Opomin se lahko izreče članu skupščine, če govori, čeprav mu predsedujoči ni dal besede, če sega 
poročevalcu ali razpravljavcu v besedo ali ustvarja nemir, ki moti delo skupščine.  
 
Odvzem besede se lahko izreče članu skupščine, če s svojim govorom na seji krši red in določbe 
poslovnika in je predhodno prejel dva opomina. 
 
Odvzem besede se lahko izreče poročevalcu, če njegovo poročanje ali razprava odstopa od vsebine 
dnevnega reda, v primeru prekoračitve časovne omejitve ali v drugih primerih, ko to odloči skupščina. 
 
Odstranitev s seje skupščine ali iz dela seje skupščine se lahko izreče članu, če kljub opominu ali 
odvzemu besede krši poslovnik in onemogoča delo skupščine. 
   

22. člen 
 
Predsedujoči prekine sejo skupščine: 
 

– če ta ne poteka skladno s poslovnikom; 
 

– če ugotovi, da seja ni več sklepčna oziroma ni prisotnih toliko članov skupščine, kot je nujno za 
sprejem odločitev; 

 
– če to zahteva najmanj tretjina prisotnih članov skupščine. 



 
Če je delo skupščine prekinjeno zaradi neupoštevanja poslovnika, nesklepčnosti oziroma ni prisotnih 
toliko članov skupščine, kot je nujno za sprejem odločitve, predsedujoči določi, kdaj se bo seja 
nadaljevala.  
 
Če sklepčnosti ni mogoče zagotoviti niti v nadaljevanju seje, predsedujoči sejo konča in določi termin 
nadaljevanja seje skupščine. 
 
Če skupščina o zadevi, ki jo je obravnavala, ne konča razprave ali če ni pogojev za odločanje na isti seji, 
se razprava oziroma odločanje o zadevi preloži na naslednjo sejo. 
 

IV. SPREJEMANJE ODLOČITEV 
 

23. člen 
 
Pred glasovanjem mora predsedujoči oblikovati predlog sklepa tako, da se nanj lahko odgovori oziroma 
glasuje z odločitvijo »za«, »proti« ali »vzdržan/-a«. Glasovanje je javno, če skupščina ne določi drugače.  
 
Člani skupščine glasujejo tako, da se opredelijo z glasovanjem »za«, »proti« ali »vzdržan/-a«. Za 
sprejem sklepa je potrebna večina prisotnih članov, ki glasujejo »za«. 
 
Javno se glasuje z dviganjem rok. Vsak član ima lahko le en glas. Za preštevanje glasov skrbi 
verifikacijska komisija. 
 
Skupščina lahko z večino glasov odloči, da se o posameznih predlogih glasuje tajno.  
 

24. člen 
 
Skupščina sprejme odločitve z večino glasov prisotnih članov. 
 

25. člen 
 
Skupščina glasuje o predlogu sklepa v celoti, razen če na predlog članov skupščine sklene, da se glasuje 
ločeno po delih ali točkah. V tem primeru se predlagani sklep smiselno preoblikuje v več posameznih 
sklepov. Predsedujoči lahko predlaga glasovanje o več sklepih hkrati, če so vezani na enako vsebino in 
je za celoten sklop mogoč odgovor »za«, »proti« ali »vzdržan/-a«.  
 
Predsedujoči po vsakem glasovanju razglasi izid glasovanja.  
 

26. člen 
 
Po obravnavi vseh točk dnevnega reda predsedujoči konča sejo skupščine.  
 

V. ZAPISNIK SKUPŠČINE 
 

27. člen 
 

O poteku seje skupščine se vodi zapisnik.  
Za oblikovanje in pravilnost navedb v zapisniku sta odgovorna zapisnikar in predsedujoči. 
 
Zapisnik vsebuje vsaj naslednje podatke: 

– dan, kraj izvedbe, dnevni red in trajanje seje, 



– podatke o udeležbi članov in vabljenih na skupščino, 
– podatke o poročevalcih in razpravljavcih, ki so sodelovali v razpravi, in glavne ugotovitve 

njihove razprave, 
– vsebino sprejetih in zavrnjenih sklepov, 
– izide glasovanja o posameznih predlogih, 
– podatke o preverjanju sklepčnosti skupščine pred odločanjem in glasovanjem,  
– podpisno listo udeležencev skupščine, 

 
Zapisnik skupščine overi overovatelj. Zapisnik podpišejo predsedujoči skupščine, zapisnikar in 
overovatelj. 
 
Sprejeti sklepi skupščine se objavijo na spletni strani ZFS v vsebinah, namenjenih za registrirane člane, 
v desetih dneh po seji. 
 
Pisne pripombe z obrazložitvijo in predlogom za spremembo sklepa člani skupščine lahko pošljejo v 
osmih dneh od objave predloga sklepov skupščine na spletni strani ZFS.  
 
Če so pripombe take, da je njihovo vnašanje v zapisnik vprašljivo, se potrjujejo na naslednji seji 
skupščine, na kateri se potrdi tudi zapisnik.  
 
Veljavno so sprejeti tisti sklepi oziroma odločitve, ki so zapisane v zapisniku v obliki sklepov. 
 
 

VI. PREDHODNE IN KONČNE ODLOČBE 
 

28. člen 
 
Če je med sejo skupščine potrebna razlaga posameznega člena tega poslovnika, razlago podaja delovno 
predsedstvo, pri čemer se lahko posvetuje s statutarno komisijo ZFS.  
 

29. člen 
 
Poslovnik o delu skupščine začne veljati po sprejemu na skupščini ZFS. 
 
 
 
 
 
                                                                                 Predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije 
 
Ljubljana, 9. 2. 2021      doc. dr. Tine Kovačič 
 


