
RAZPIS VOLITEV PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA SEKCIJE ZA MANUALNO TERAPIJO ZFS 

 

Datum razpisa: 05.12.2022 

Skladno s 47.členom Statuta ZFS ter IX. poglavjem Pravilnika o delu strokovnih in interesnih  sekcij 

ZFS (Pravilnik), nadomestna članica odbora z volilno pravico Sekcije za manualno terapijo ZFS (SMT) 

razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (februar 2023 – 2027) 

- za predsednika   

- za dva člana odbora 

Razpisni pogoji za kandidata/ko za predsednika/co: 

- član/ica ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 

najmanj 10 let, član/ica SMT 

Kandidat/ka za predsednika/co naj vloži:  
- pisno kandidaturo z življenjepisom na predpisanem  OBRAZCU 
- program dela za predsednika/co 

 
Razpisni pogoji za kandidata/ko za člana/ico odbora: 

- član/ica ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen/a na ožjem strokovnem področju v Sloveniji 

najmanj 5 let, član/ica SMT 

Kandidat/ka za predsednika/co naj vloži:  
- pisno kandidaturo z življenjepisom na predpisanem  OBRAZCU 
- program dela za člana/ico odbora 

 
Vlogo s prilogami kandidati pošljejo volilni komisiji SMT do vključno 05.01.2023 na e-naslov 
smt@physio.si, z naslovom zadeve:  »Volitve predsednika in članov odbora SMT«. 
 
Volilna komisija SMT (v sestavi: Majda Klakočer, Valerija Pretnar Ramovš, Jure Doberšek) bo 
pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.  
Če volilna komisija ne bo evidentirala kandidatov za predsednika, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru 
članov predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov 
potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov. 

 
Termin izvedbe volilne seje članov SMT: 09.02.2023 ob 18.00 uri 
Način izvedbe:  na daljavo 
 
Člani SMT, ki bodo sodelovali na volilni seji, vsaj 3 dni pred izvedbo dogodka oddajo prijavo na e-
naslov: smt@physio.si 
Po preverjanju članstva  ZFS in SMT bodo člani najkasneje na dan dogodka prejeli elektronsko 

povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na volilni seji članov SMT.  

Volitve bodo regularne, če bodo izbrani vsi člani odbora skladno z razpisom in bo v skladu z 19. členom 

Pravilnika prisotnih vsaj 10 članov strokovne sekcije, ki bodo predhodno lahko izkazali članstvo v SMT. 

 

Pripravila: Barbara Pantar 

https://www.physio.si/wp-content/uploads/2022/11/Obrazec-za-kandidaturo-ZFS.pdf
https://www.physio.si/wp-content/uploads/2022/11/Obrazec-za-kandidaturo-ZFS.pdf


 


