
 

 

 
 

OBRAZEC ZA KANDIDATURO ZA :  Član NO________________________________ ZFS 

 
  ZA MANDATNO OBDOBJE :          2022-2026                                         MANDAT ŠTEVILKA:  1    2 

  

I. Podatki o kandidatu/kandidatki 

Ime in priimek Miha Kovačič 

Datum rojstva 5.7.1980 

Telefon / e- pošta 031 317 859  

Stalno prebivališče 

(naslov, kraj, poštna št.) 

Trg pohorskega bataljona 1a, 1412 kisovec 

Začasno prebivališče 

(naslov, kraj, poštna št.) 

 

 

 
Član-ica ZFS  / regionalna enota : DA, LRE 

Član-ica drugih organov in delovnih teles ZFS: ne 
 

 

II. Izjava kandidata/kandidatke 

                                    Miha Kovačič 

Spodaj podpisani/a ______________________________________         kandidiram za funkcijo 

člana/članico komisije/delovne skupine/odbora/ drugo:     nadzornega odbora 

                                                                                                                                               _____________________________________________ 
 

Izjavljam, da sem seznanjen-a z vsebino  aktov ZFS. S podpisom potrjujem uporabo svojega e-
naslova za potrebe delovanja ZFS ter zagotavljam varovanje osebnih podatkov kontaktov in vsebin s 
katerimi bom prihajal-a v stik med opravljanjem funkcije.  
 

Kraj in datum  Podpis kandidata/kandidatke 

 

3.11.2021 

  

 

MIHA KOVAČIČ 

 

Obvezne priloge k temu obrazcu so: 



1. Kratek življenjepis z navedbo izobrazbe in izkušenj glede na razpisne pogoje. 
 
 
 
 
 
 

Leta 2004 sem diplomiral na ZF Ljubljana smer Fizioterapija. Od leta 2004 sem zaposlen v 

IMR UKC Ljubljana. Od leta 2008 sem habilitiran mentor študentom fizioterapije ZF LJ in od 

takrat sodelujem pri izvedbi KV in KP. Zadnja tri leta sem imenovan za pedagoškega 

svetovalca za celotni UKCL in opravljam mentorska dela tudi za druge fakultete FT znotraj 

ustanove. Poleg tega koordiniram KV in KP z vsemi fakultetami FT in z vsemi kolegi 

mentorji vseh klinik ter inštitutov UKCL. Leta 2010 sem bil izvoljen za aktivnega zaupnika 

Sindikata KC v vlogi člana Konference zdravstvenega kadra. V letošnjem letu pa sem pristal 

tudi na kandidaturo člana NO Sindikata KC. Preden sem zasedel DM Svetovalca, sem imel 

DM FT s specialnimi znanji, od katerih imam opravljene PNF, Mulligan koncept, Cyriax, 

Stecco, IASTM, Kineziotapig, U2, RLD, Bowen, flossing, trigger point, …, nekatera 

zaključena, druga še v izdelavi. Skoraj 10 let opravljam tudi popoldansko fizioterapevtsko 

prakso na domu s katero je moja delovna organizacija seznanjena.  


