
 

   
  
  
 

 

 
Datum: 7.10.2020 
 
 
Zadeva: Sklepi 27. redne seje Razširjenega strokovnega kolegija za fizioterapijo 
 
27. redna seja Razširjenega strokovnega kolegija (RSK) za fizioterapijo je potekala v 
sredo, 7.10.2020 ob 12.00 v prostorih Zdravstvene fakultete UL. 
 
Prisotni: Petra Dovč, dipl.fiziot., univ.dipl.org., izr. prof. dr. Darja Rugelj, strok.sod. 
Bojan Čeru, dipl.fiziot., Ksenija Kmetič, dipl.fiziot., mag.posl. in ekon. ved  
 

 
Ad. 1. Potrditev predlaganega dnevnega reda 
 
Sklep 1: Soglasno je bil sprejet predlagani dnevni red. 
 
 
Ad. 2 Realizacija sklepov 25. redne in 26. izredne seje RSK za fizioterapijo 
 
Sklepi 25. redne seje še niso v celoti realizirani. Sklepi 26. izredne seje so bili v celoti 
realizirani. 
 
 
Ad. 3 Seznanitev z odstopnima izjavama članov. 
 
Sklep 2: Na MZ se posreduje dopis v katerem se poudari potrebo po čimprejšnjem 
imenovanju novih - nadomestnih članov. 
 
 
Ad. 4 Seznanitev z odgovorom DS za SD pri ZFS. 

Sklep 3: RSK za fizioterapijo želi IO ZFS in člane Delovne skupine za SD seznaniti s 
postopkom objavljanja sklepov sej RSK. RSK kot organ MZ, sprejete sklepe rednih in 
izrednih sej pošlje na Ministrstvo za zdravje. Le te skladno s svojimi časovnicami 
objavijo na spletni strani MZ pod zavihkom RSK za fizioterapijo, kar pa je včasih žal 
narejeno s precejšnjim zamikom. V izogib zamikom pri pridobivanju informacij 
menimo, da je modro premostiti časovni zamik med sprejemanjem in objavljanjem 
sklepov na spletnih straneh MZ, s komunikacijo med članom RSK, ki so ga kot 
strokovno združenje predlagali. Menimo, da je hitro poročanje v osebnem stiku 
najprimernejši način. 
 
 



 

 

Ad. 5 Obravnava zapisnika sestanka v zvezi z uveljavljanjem pravice do 
ambulantne fizioterapije z dne 29.01.2020. 

Sklep 4: Na podlagi zapisnika sestanka z dne 29.1. 2020 v zvezi z uveljavljanjem 
pravice do ambulantne fizioterapije RSK za fizioterapijo zaprosi ZZZS za informacijo v 
zvezi z zasedenostjo programov, mreže CKZ in zastopanostjo fizioterapevtov v timih 
CKZ.  
 
Sklep 5: RSK za fizioterapijo vljudno prosi, da se v uradnih dokumentih ZZZS kot 
kratico za dejavnost fizioterapije uporablja slovensko kratico FT. 
 
 
Ad. 6 Obravnava zaprosila Odbora za razlago kolektivne pogodbe za dejavnost 
zdravstva in socialnega varstva Slovenije. 
 
Sklep 6: RSK meni, da je zahtevnost in trajanje te zahtevnosti izvajanja storitev bolj 
pomembno, kot raven zdravstvenega varstva v katerem se ta dejavnost izvaja. 
 
 
Ad. 7: Razno 
 
Sklep 7: Vodenje RSK za fizioterapijo v drugem mandatu nadaljuje ga. Petra Dovč, 
dipl. fiziot., univ.dipl.org.. 
 
Sklep 8: RSK pošlje dopis na MZ v zvezi z umestitvijo kineziologov v sistem 
dolgotrajne oskrbe, v katerem opozori predlagatelje zakona o dolgotrajni oskrbi na 
zapis, da med posameznimi strokovnimi skupinami ni mejnikov, videti je, da so lahko 
vsi postopki zamenjljivi med strokovnimi skupinami, s čimer se RSK za fizioterapijo ne 
strinja in predlaga, da se opredeli, kdo določenih postopkov zaradi pomanjkanja 
strokovnih kompetenc, medicinskih znanj in kliničnih izkušen ne sme/ne zna izvajati. 
 
Sklep 9: Na ZZZS se pošlje seznam fizioterapevtov za vpis na seznam fizioterapevtov, 
ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje specialne fizioterapevtske obravnave. 
 
 
 
 
Predsednica RSK za fizioterapijo: 
Petra Dovč, dipl.fiziot., univ.dipl.org. 
 
 
 


