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ZDRUŽENJE FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE  

STROKOVNO ZDRUŽENJE 
 

    Vabilo na izobraževanje/izpopolnjevanje 
 

Naziv izobraževanja/ 

izpopolnjevanja 

 

PROGRAM PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA OKUŽB   
V ZASEBNI  FIZIOTERAPEVTSKI DEJAVNOSTI  Z EVIDENCAMI – 

uporaba v praksi 
 

Organizator /izvajalec ZDRUŽENJE FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE - STROKOVNO ZDRUŽENJE 
SEKCIJA FIZIOTERAPEVTOV ZASEBNIKOV ZFS 

Kraj, naslov izpopolnjevanja on -line webinar  / zoom 

Višina kotizacije 

 
Člani  SFZ ZFS  s poravnanimi obveznostmi: 
BREZ KOTIZACIJE 

 

Dokument POBO z evidencami – brezplačno 
----------------------------------------------------------- 
Člani ZFS : 20 eur   
 

možnost naročila dokumenta POBO z 
evidencami za zasebnike nosilce zasebne 
dejavnosti -  140 eur 
 

 
Nečlani: 70 eur 
 

možnost naročila dokumenta POBO z 
evidencami za zasebnike nosilce 
zasebne dejavnosti  - 140 eur 

 
 

Predavatelji Majda Klakočer,viš.fiziot., Valerija Pretnar Ramovš,viš.fiziot.,  
Alenka Pogačar,viš.fiziot. 

Datum izobraževanja/ 
izpopolnjevanja 

23.3.2022  
Rok za 
prijavo: 

9.3.2022 
oz. do zapolnitve prostih mest  

Način prijave 
Popolno izpolnjeno  prijavnico poslati na:  sfz@physio.si 

OPOMBE :  

 Brezplačna kotizacija velja za člane Sekcije fizioterapevtov zasebnikov ZFS  s poravnano 
članarino ZFS in SFZ za tekoče leto na dan zaključka prijav. V primeru izostanka članarine se 
zaračuna kotizacija za nečlane. 

 Znižana kotizacija  velja za člane ZFS. Pri upoštevanju višine kotizacije se preverja članstvo v 
ZFS ter plačilo članarine ZFS za tekoče leto. V primeru izostanka članarine na dan zaključka 
prijav, se zaračuna kotizacija za nečlane. 

 Udeleženci – zasebniki, nosilci dejavnosti imajo ob prijavi na seminar možnost naročila 
personaliziranega dokumenta - Program preprečevanja in obvladovanja okužb v zasebni 
fizioterapevtski dejavnosti z evidencami (ob predhodni izpolnitvi anketnega formularja, ki ga 
bodo prejeli po prijavi ter podpisu klavzule o zaščiti dokumenta).  

 Organizator si pridržuje pravico omejitve sprejema prijav po zasedenosti predvidenih 
prostih mest, spremembe termina izvedbe, načina izvedbe ali odpovedi strokovnega 
dogodka zaradi opravičljivih razlogov.   

 

Splošni pogoji:  http://www.physio.si/splosni-pogoji-zfs-sz/ ( prijave in odjave na izobraževanja, 
varovanje osebnih podatkov,  izvedba izobraževanj)  
 

Udeleženci prejmejo dokazilo o opravljanju obveznih vsebin / Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju 
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17 
 
 

Datum: 29.9.2021  Odgovorna oseba: Valerija Pretnar Ramovš, predsednica SFZ  ZFS  

http://www.physio.si/splosni-pogoji-zfs-sz/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3968
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2146
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Program izobraževanja/izpopolnjevanja 

___________________________________________________________________ 
 

 

PROGRAM PREPREČEVANJA IN OBVLADOVANJA OKUŽB  V ZASEBNI  
FIZIOTERAPEVTSKI DEJAVNOSTI Z EVIDENCAMI – uporaba v praksi 

 
 

 

 

Dan 

Kraj 

sreda, 23.3.2022 
 

on -line webinar  / zoom 

Ura začetka 18.00 
Predvidena ura 

zaključka 
19.30 

Program 

 
17.45 – 18.00           Registracija udeležencev 
18.00 – 18.05              Uvodni pozdrav  
 
18.05 – 18.45              Program preprečevanja in obvladovanja okužb v zasebni  
                                       fizioterapevtski dejavnosti – priprava dokumenta in uporaba 
                                       v praksi 
                                       Majda Klakočer, Valerija Pretnar Ramovš, Alenka Pogačar 
 
18.45 – 19.20              Evidence in priloge Programa preprečevanja in obvladovanja okužb  
                                       v zasebni fizioterapevtski dejavnosti 
                                       Majda Klakočer,  Valerija Pretnar Ramovš, Alenka Pogačar 
 
19.20 – 19.30              Razprava in zaključek 
 

Udeleženci prejmejo dokazilo o opravljanju obveznih vsebin / Pravilnik o strokovnem 
izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 
in 42/17) 
 

- Kakovost in varnost v zdravstvu  
 Preprečevanje in obvladovanje okužb v fizioterapevtski dejavnosti – 2 uri  

Udeleženci, zasebniki nosilci dejavnosti imajo ob prijavi na seminar možnost naročila 
personaliziranega dokumenta- Program preprečevanja in obvladovanja okužb v zasebni 
fizioterapevtski dejavnosti z evidencami (ob predhodni izpolnitvi anketnega  formularja ,ki 
ga bodo prejeli po prijavi ter podpisu klavzule o zaščiti dokumenta ).  

 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3968
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2146

