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Vabilo na izpopolnjevanje/izobraževanje 
 

Naziv  
izpopolnjevanja 

Strokovni seminar 
 

FIZIOTERAPEVT SE PREDSTAVI NAVZVEN 

 

FIZIOTERAPEVTSKO POROČILO 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - 

ZBOR ČLANOV CERE 
Izvajalec ZDRUŽENJE FIZIOTERAPEVTOV SLOVENIJE - CELJSKA REGIONALNA ENOTA 

Kraj  
izpopolnjevanja 

KONGRESNI CENTER THERMANA LAŠKO 
Zdraviliška c. 4, 3270 Laško 

Predavatelj 

Darinka Klemenc, dipl.m.s. 
Barbara Pantar, viš. fiziot.,man.ter., asist. IMTA 

Valerija Pretnar Ramovš, viš.fiziot., preds. Delovne skupine  za ambulantno      
fizioterapijo ZFS 

Datum  
izpopolnjevanja 

18.11.2022 Rok za prijavo 7.11.2022 

Višina kotizacije 

 
fizioterapevti člani CERE ZFS :  brez kotizacije 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
fizioterapevti  ZFS : 70,00 eur                      fizioterapevti nečlani ZFS: 100,00 eur 

Način prijave Elektronska prijava:  https://www.physio.si/koledar-izpopolnjevanj/  

OPOMBA : Glede na epidemiološke razmere si pridržujemo pravico sprememb terminov, 

lokacije izvedbe ali odpovedi strokovnih dogodkov. Dogodek bo izveden le ob ugodnih 
epidemioloških razmerah. O izvedbi in potrditvi dogodka bodo prijavljeni obveščeni najmanj 7 dni 
pred predvideno izvedbo. Nadomestni termin se koristi le v primeru, da na predviden termin 
izvedba ni mogoča. 
Obvestila glede izvedbe bodo objavljena na spletni strani ZFS in poslana morebitnim prijavljenim 
udeležencem. 

Način plačila: 

 Plačilo kotizacije mora biti izvršeno vsaj 2 dneva pred  začetkom  izpopolnjevanja. 

 Prijavljeni udeleženci, ki nimajo poravnane kotizacije skladno z določili Pravilnika o stalnem 
poklicnem razvoju pri ZFS (  https://www.physio.si/wp-content/uploads/2022/05/Pravilnik-
SPR.pdf ), se izpopolnjevanja ne morejo udeležiti. 

 Znižana kotizacija velja za člane CERE in ZFS s plačano članarino za tekoče leto . 

 Potrdilo o udeležbi bo posredovano v elektronski obliki. 
Način prijave/odjave: 

 Prijava na izpopolnjevanje se izvede prek spletne strani ZFS. 

 Pisna odpoved s 100% vračilom kotizacije je možna 7 dni pred pričetkom izpopolnjevanja. 

 Če je do izpopolnjevanja manj kot 7 dni, zaračunamo 30% celotne kotizacije. 

 V primeru neudeležbe brez predhodne odjave, se plačana kotizacija ne vrača oz. se jo 
zaračuna v celoti. 

 Več  o splošnih pogojih si preberite na: https://www.physio.si/splosni-pogoji-zfs/  
 
Kraj in datum: Celje, 12.9.2022 Odgovorna oseba: 
     Majda Klakočer, za org. odbor strokovnih dogodkov CERE ZFS                                                                                                                                                                                                
 

https://www.physio.si/koledar-izpopolnjevanj/
https://www.physio.si/wp-content/uploads/2022/05/Pravilnik-SPR.pdf
https://www.physio.si/wp-content/uploads/2022/05/Pravilnik-SPR.pdf
https://www.physio.si/splosni-pogoji-zfs/


STROKOVNO ZDRUŽENJE 
FIZIOTERAPEVTOV  SLOVENIJE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

2
 

Program izpopolnjevanja/izobraževanja 

 

FIZIOTERAPEVT SE PREDSTAVI NAVZVEN 

FIZIOTERAPEVTSKO POROČILO 
---------------------------------------------------- 

ZBOR ČLANOV CERE ZFS 
 

Dan/lokacija 
18.11.2022 – Kongresni center Thermana  Laško 

 

Ura začetka                            8.30 
Predvidena ura 
zaključka 

   15.00 / 16.00 

Program 

 

 8.30 – 9.10        Registracija udeležencev , predstavitve razstavljavcev 
 

 9.10 – 9.15        Pozdrav organizatorja 
                            

 9.15 – 10.15      Komunikacija - temelj profesionalnega  odnosa med fizioterapevtom in  
                                           pacientom 

                                    Darinka Klemenc, dipl. m.s. 
 

 10.15 – 10.45    Odmor,  predstavitve razstavljavcev 
  
 10.45 – 11.30    Poklicna etika in fizioterapevt/ka           

                             Darinka Klemenc, dipl.m.s. 
            

 11.30 – 11.45    Strokovna razprava - komunikacija in poklicna etika 

 11.45 – 12.30    Normativi v ambulantni fizioterapiji- novo vrednotenje storitev od 1.1.2023 
                             Valerija Pretnar Ramovš, viš.fiziot., preds.Delovne skupine  za ambulantno   
                             fizioterapijo ZFS 

 

 12.30 – 12.45     Strokovna razprava - normativi v ambulantni fizioterapiji 

 12.45 – 13.30     Odmor za kosilo, predstavitve razstavljavcev 
 

 13.30 – 14.00     Pacient ne more, ne zna ali noče sodelovati 
                                            Barbara Pantar, viš.fiziot.,man.ter., asist. IMTA 

 

 14.00 – 14.45    Fizioterapevtsko poročilo - kaj želimo sporočiti   
                             Barbara Pantar, viš.fiziot.,man.ter.,asist.IMTA 

 

 14.45 – 15.00    Strokovna razprava – fizioterapevtsko poročilo 
 

 15.00                   Zaključek srečanja – udeleženci, ki niso člani CERE 
                                           

 15.00 – 16.00    Zbor članov CERE 

 16.00                   Zaključek srečanja – udeleženci CERE  ZFS                                                     
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ZBOR ČLANOV CERE ZFS – Predlagan dnevni red: 

1. Izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora CERE 

2. Potrditev dnevnega reda 

3. Pregled sklepov in potrditev zapisnika predhodnega zbora članov CERE  

4. Poročilo CERE za preteklo obdobje, informacije in razprava o delovanju CERE in ZFS 

5. Poročilo volilne komisije in predstavitev kandidatov za izvolitev predsednika 

6. Volitve predsednika CERE  

7. Predstavitev plana dela CERE za naslednje obdobje 

8. Pobude in predlogi članov CERE ZFS 

9. Razno 

 

 

******************************************************************************** 

V okviru strokovnega dogodka udeleženci prejmejo dokazilo ZFS  iz strokovnih in obveznih vsebin 
skladno s Pravilnikom o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev (Uradni list RS, št. 92/06 in 42/17) 
 
- zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika – 2,5 ure 
-  kakovost in varnost v zdravstvu – 1,5 ure 
-  strokovne vsebine – 2 uri 
 
V kotizacijo je vključeno potrdilo o udeležbi,  pogostitev med odmorom in samopostrežno kosilo  
/ za udeležence CERE brezplačno /. 
 

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

