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Skladno s 26. členom Statuta, 7. členom Poslovnika o organizaciji in delu izvršilnega odbora 

ZFS in 19. členom Pravilnika o finančno-materialnem poslovanju ZFS je izvršilni odbor dne, 

5.4.2022, sprejel 

 

CENIK STORITEV STROKOVNEGA ZDRUŽENJA FIZIOTERAPEVTOV 

SLOVENIJE 

1. člen 

S Cenikom storitev Združenje fizioterapevtov Slovenije (v nadaljevanju: ZFS) ureja področje 

plačljivih storitev. 

2. člen 

ZFS omogoča administrativne, strokovne in promocijske storitve naročniku po ceniku storitev 

ZFS (Priloga 1). 

3. člen 

ZFS omogoča naročnikom storitve pregledovanja vlog za organizacijo strokovnih 

izpopolnjevanj s strani Komisije za stalni poklicni razvoj in vrednotenje strokovnih 

izpopolnjevanj ZFS (v nadaljevanju: Komisija SPR), objavljanje in posredovanje informacij o 

strokovnem izpopolnjevanju po ceniku storitev ZFS (Priloga 2). 

4. člen 

Vsebine oglaševalcev strokovnih izpopolnjevanj in drugih dogodkov, ki niso v organizaciji 

ZFS ali odobrene s strani Komisije SPR, proizvajalcev in distributerjev opreme ter materialov 

se distribuirajo ali objavijo po predhodni pisni potrditvi pristojnega organa ZFS (PR skupina 

ZFS, organizacijski odbor za kongresno dejavnost ZFS). 

5. člen 

DDV je vključen v prikazane cene v Prilogi 1 in Prilogi 2. 

6. člen 

Cenik storitev ZFS stopi v veljavo naslednji dan po sprejemu na seji izvršilnega odbora in velja 

do preklica. 

 

Ljubljana, 5.4.2022       Predsednik ZFS 

doc. dr. Tine Kovačič 
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PRILOGA 1: Cenik administrativnih, strokovnih in promocijskih storitev 

 

Upravno administrativno/strokovno delo  

za znanega naročnika 
urna postavka za člane ZFS 60 € 

urna postavka za nečlane ZFS 70 € 

 

Izdaja strokovnega mnenja ZFS (npr. za podaljšanje koncesije, za pridobitev 

koncesije,...) članom ZFS 
BREZPLAČNO 

Izdaja potrdila o članstvu v ZFS BREZPLAČNO 

 

 

Objava in promocija na spletni strani  OBJAVA 

Poročila o strokovnem izpopolnjevanju ali drugem dogodku, 

ki ga organizira regionalna enota, strokovna/interesna sekcija 

ali ZFS 

Brezplačno 
Na prvi strani - do 1 

meseca 

Promocijska objava strokovnega dogodka WP in organizacij, 

ki so članice WP (kongresi, drugi večji strokovni dogodki) 
Brezplačno 

Do 3 tedne pred 

dogodkom / do 

zaključka prijave na 

dogodek 

Objava izpopolnjevanja oziroma promocijskega dogodka 

zunanjega izvajalca* (vključena je objava v rubriki Aktualno 

/ Obvestila) 

400 € 

Do 3 tedne pred 

dogodkom oz. do 

zaključka prijave na 

dogodek 

Objava zaposlitvenega oglasa na spletni strani / posredovanje 

članom po e-pošti 
Brezplačno Do 3 tedne 

Objava logotipa ali mini oglasa oglaševalca na spletni strani 

ZFS (po potrditvi PR skupine ZFS) 

250 € 1 mesec 

400 € 2 meseca 

500 € 3 meseci 

700 € 6 mesecev 

1000 € 12 mesecev 

Posredovanje informacije (1) o izpopolnjevanjih in drugih 

dogodkih preko e-pošte (kot del novic za člane ZFS) za 

zunanje izvajalce* (po predhodni potrditvi Komisije SPR) 

250 € 
Datum pošiljanja 

določi organizator 

* Za zunanjega izvajalca se šteje tudi član, regionalna enota ali strokovna/interesna sekcija ZFS, ki 

organizira izpopolnjevanje oziroma promocijski dogodek brez prijave dogodka na Komisijo za stalni 

poklicni razvoj ZFS oziroma izpopolnjevanje ali promocijski dogodek ni v organizaciji regionalne enote 

ali strokovne/interesne sekcije. 
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Objava oglasa v reviji Fizioterapija 

Notranja stran ovitka (barvni ali črni tisk) 

600 € (cela stran) 

300 € (1/2 strani) 

200 € (1/3 strani) 

150 € (1/4 strani) 

Notranja stran v reviji (barvni tisk) 

500 € (cela stran) 

250 € (1/2 strani) 

160 € (1/3 strani) 

125 € (1/4 strani) 

Notranja stran v reviji (črni tisk) 

400 € (cela stran) 

200 € (1/2 strani) 

130 € (1/3 strani) 

100 € (1/4 strani) 

Ostale tiskane publikacije ZFS (tiskani ali elektronski zborniki in ostala 

gradiva strokovnih dogodkov, opremljena s CIP) 

Notranja stran (barvni tisk) 400 € 

Notranja stran (črni tisk) 300 € 

 

Druge oblike promocije (po predhodni potrditvi pristojnega organa ZFS) 
Pošiljanje enega (1) e- poštnega sporočila s ponudbo oglaševalca vsem 

članom ZFS (do 2000 znakov brez presledkov in 1 priponka – jpg, doc, pdf)  
500 € 

Promocijsko ali sponzorsko predavanje, ki ga oglaševalec izvede v lastni 

režiji na posameznem strokovnem dogodku (dolžina prispevka do 15 minut) 
300 € 

Zakup 4 m2 razstavne površine na dogovorjenem strokovnem dogodku in 

distribucija promocijskih artiklov ter informacijsko - propagandnega 

materiala udeležencem srečanja 

320 € (za 1 dan), 

doplačilo za vsak 

naslednji dan: 130 € 

Direktna distribucija promocijskega gradiva udeležencem za dogovorjen 

strokovni dogodek v organizaciji ZFS, kadar oglaševalec ne sodeluje na 

dogodku 

170 € 

Oglaševanje na Facebook in Instagram strani ZFS (za 1 mesec)  150 € 

Postavitev reklamnega stojala (»pingvina«) oglaševalca na dogovorjenem 

strokovnem dogodku, če oglaševalec ni razstavljavec 
100 € 

Paketna ponudba promocije (po predhodni potrditvi pristojnega organa ZFS) 
Promocijsko ali sponzorsko predavanje na dogovorjenem posameznem 

strokovnem dogodku (do 15 minut) in distribucija gradiva oziroma 

promocijskih artiklov udeležencem v izvedbi ZFS 

400 € 

Promocijsko ali sponzorsko predavanje na dogovorjenem posameznem 

strokovnem dogodku (do 15 minut) in pošiljanje enega (1) e- poštnega 

sporočila s ponudbo vsem članom ZFS 

700 € 

Promocijsko ali sponzorsko predavanje na dogovorjenem strokovnem 

dogodku (do 15 minut) s hkratnim zakupom razstavnega prostora (4 m2) 

500 €,  

doplačilo za vsak 

naslednji dan: 100 € 

Direktna distribucija gradiva s ponudbo udeležencem za dogovorjen 

strokovni dogodek v organizaciji ZFS in pošiljanje enega (1) e-poštnega 

sporočila vsem članom ZFS 

600 €  
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PRILOGA 2: Cenik pregledovanja vlog za organizacijo strokovnih izpopolnjevanj s 

strani Komisije SPR, objavljanje in posredovanje informacij o strokovnem 

izpopolnjevanju 

 

 

ORGANIZACIJA STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ (ZFS, strokovne/interesne sekcije in 

regionalne enote) 

Pregled vloge za vpis v seznam strokovnega izpopolnjevanja ali 

vloge za ponovno organizacijo strokovnega izpopolnjevanja s 

strani Komisije SPR, izdaja sklepa o vpisu izpopolnjevanja v 

seznam strokovnih izpopolnjevanj ZFS, objava strokovnega 

izpopolnjevanja v koledar izpopolnjevanj na spletni strani ZFS, 

vodenje dokumentacije in posredovanje na Ministrstvo za zdravje  

BREZPLAČNO 

Obveščanje članov ZFS o strokovnem izpopolnjevanju preko 

elektronske pošte 
BREZPLAČNO 

Objava obvestila o strokovnem izpopolnjevanju na spletni strani 

ZFS 
BREZPLAČNO 

Zbiranje prijav na izpopolnjevanje in izdajanje 

predračunov/računov za izpopolnjevanje s strani ZFS 
10 % vrednosti 

kotizacije pri 

vrednosti 

kotizacije 

> 100 € 

10 € po 

osebi pri 

kotizaciji 

≤ 100 € 
Izdelava in izdajanje potrdil o udeležbi na strokovnem 

izpopolnjevanju 

Administrativni stroški za nepravočasno odpovedano 

izpopolnjevanje 
100 € 

V primeru odpovedi dogodka, ki ga organizira regionalna enota, 

strokovna/interesna sekcija ali ZFS se objava (velja za objave v 

koledarju in v rubriki Aktualno / Obvestila) za en nadomestni 

termin omogoči brezplačno, za vsak naslednji termin se zaračuna 

50 € 
Objava do 14 

dni 

 

 

ORGANIZACIJA STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ (zunanji izvajalci strokovnih 

izpopolnjevanj) 

Pregled vloge za vpis v seznam strokovnega izpopolnjevanja ali vloge za 

ponovno organizacijo strokovnega izpopolnjevanja s strani Komisije 

SPR, izdaja sklepa o vpisu izpopolnjevanja v seznam strokovnih 

izpopolnjevanj ZFS, objava strokovnega izpopolnjevanja v koledar 

izpopolnjevanj na spletni strani ZFS, vodenje dokumentacije in 

posredovanje na Ministrstvo za zdravje 

244 € 

Obveščanje članov o strokovnem izpopolnjevanju preko elektronske 

pošte 

ENO OBVESTILO 

BREZPLAČNO, vsako 

naslednje 60 € 
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Objava obvestila o strokovnem izpopolnjevanju na spletni strani ZFS (na 

prvi strani ZFS, rubrika Aktualno / Obvestila) 

250 € 
(1 mesec) 

400 € 
(2 meseca) 

500 € 
(3 mesece) 

Zbiranje prijav na izpopolnjevanje in izdajanje predračunov/računov za 

izpopolnjevanje s strani ZFS (glede na predvideno število udeležencev) 

100 € 
(do 30 udeležencev) 

200 € 
(do 60 udeležencev) 

300 € 
(nad 60 udeležencev) 

Izdelava in izdajanje potrdil o udeležbi na strokovnem izpopolnjevanju 

(na potrdilo) 
12 € 

Uporaba logotipa ZFS na potrdilu zunanjega izvajalca strokovnega 

izpopolnjevanja (na potrdilo) 
7 € 

Administrativni stroški za nepravočasno odpovedano izpopolnjevanje 100 € 

V primeru odpovedi dogodka zunanjega izvajalca*, se objava (velja za 

objave v rubriki Aktualno / Obvestila) za en nadomestni termin omogoči 

brezplačno, za vsak naslednji termin se zaračuna  

100 € 
Objava do 3 

tedne 

* Za zunanjega izvajalca se šteje tudi član, regionalna enota ali strokovna/interesna sekcija ZFS, ki 

organizira izpopolnjevanje oziroma promocijski dogodek brez prijave dogodka na Komisijo za stalni 

poklicni razvoj ZFS oziroma izpopolnjevanje ali promocijski dogodek ni v organizaciji regionalne enote 

ali strokovne/interesne sekcije. 

 

VREDNOTENJE STROKOVNIH IZPOPOLNJEVANJ  

Vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj, ki niso bila potrjena 

s strani Komisije SPR, za posameznega člana ZFS v času 

potrjenega članstva v ZFS 
BREZPLAČNO 

Vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj, ki niso bila potrjena 

s strani Komisije SPR, za posameznega nečlana ZFS (za 1 

potrdilo) 

10 € 

(trajanje izpopolnjevanja 1 dan) 

25 € 

(trajanje izpopolnjevanja 2 – 6 dni) 

50 € 

(trajanje izpopolnjevanja 7 dni ali več) 

 


