
 

 

 

 
 

OBRAZEC ZA KANDIDATURO ZA :  Član NO________________________________ ZFS 

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

  

I. Podatki o kandidatu/kandidatki 

Ime in priimek Srečko Plešnik 

Datum rojstva 27.1.1961 

Telefon / e- pošta 041 411 147  

Stalno prebivališče 

(naslov, kraj, poštna št.) 

Pirešica 11a, 3320 Velenje 

Začasno prebivališče 

(naslov, kraj, poštna št.) 

 

 

 
Član-ica ZFS  / regionalna enota : DA, CERE 

Član-ica drugih organov in delovnih teles ZFS: ne 
 

 

II. Izjava kandidata/kandidatke 

                                    Srečko Plešnik 

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 

 

8.11.2021 

  

 

SREČKO PLEŠNIK 

 



SREČKO PLEŠNIK  

Srečko Plešnik je fizioterapevt, ki je oral ledino na področju zasebne fizioterapije. 

Kot prvi zasebni fizioterapevt je leta 1992 je v Pirešici pri Velenju pričel izvajati 

splošno in specialno fizioterapijo. S svojo strokovnostjo in kvalitetnim delom 

skrbi za ugled in promocijo fizioterapije doma in v tujini. Ves čas nadgrajuje svoje 

znanje z udeležbo na izobraževanjih ter na osnovi lastnih spoznanj razvija nove 

fizioterapevtske programe. Vse to je pripravljen  prenašati na mlajše generacije. 

Hkrati promovira delo  fizioterapevtov, razvil pa je tudi vadbeni pripomoček 

»Plešnikova palica«, ki ga je patentiral.  

Leta 1998 je prevzel vodenje Celjske regionalne enote DFS in tri mandate skrbel 

za organizacijo strokovnih izobraževanj in povezovanje stroke. Leta 2010 je 

aktivno sodeloval pri predlogu sprememb storitvenega sistema za fizioterapijo v 

osnovnem zdravstvu. Predlog sprememb je nastal z namenom, da bi stroki 

dvignili strokovno raven skladno s smernicami in standardi za fizioterapevtsko 

prakso, ki jih je pripravila Svetovno združenje (WCPT). V letu 2011 je bil izvoljen 

za predsednika DFS SZ. V času mandata je vseskozi poudarjal pomen 

strokovnosti, jo spodbujal ter se zavzemal za ugled stroke. Na ministrstvu za 

zdravje smo na njegovo pobudo dobili »razširjeni strokovni kolegij za 

fizioterapijo« in »komisijo za spremembo obračunskega modela v fizioterapiji«. 

S spremembami smo pridobili strokovne podlage, da samostojno izbiramo 

fizioterapevtske postopke.  V letu 2011 je podal pobudo za ustanovitev dveh zelo 

pomembnih komisij znotraj DFS SZ in sicer komisijo za stalni poklicni razvoj ter 

komisijo za spremljanje zakonodaje in pravilnikov. Gre za velik dosežek za 

fizioterapevtsko stroko pri spodbujanju in nadziranju smernic razvoja 

fizioterapije v Sloveniji. Kolega Srečko Plešnik je vložil velike napore pri 

dogovarjanju z Ministrstvom za zdravje in Zavodom za zdravstveno zavarovanje, 

ki je obrodilo pomembne sadove. 


