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ZADEVA: Naziv fizioterapevt- uporaba naziva

Spoštovani,

s strani strokovnega združenja smo prejeli več prijav glede opravljanja fizioterapevtske 
dejavnosti za osebe, ki domnevno ne izpolnjujejo pogojev usposobljenosti, ki jih predpisuje 
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-uradno prečiščeno besedilo, 15/08, 
23/08, 58/08, 77/08, 40/12 in 14/13; v nadaljnjem besedilu: ZZDej). Iz prejetih prijav izhaja, da 
gre za osebe, ki delujejo kot strokovni sodelavci v različnih športnih klubih oziroma različnih 
športnih zvezah (npr. maserji) in izvajajo fizioterapevtske storitve.

Pojasnjujemo vam, da gre pri izvajanju fizioterapevtskih storitev za izvajanje zdravstvene 
dejavnosti, ki pa jo glede na prvi odstavek 62. členom ZZDej lahko opravljajo zgolj zdravstveni 
delavci, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljeni za samostojno 
opravljanje dela v svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoje (kvalifikacija), določene s tem 
zakonom in z drugimi predpisi. ZZDej  v 64. členu med drugim določa, da zdravstveni delavci 
lahko opravljajo zdravstveno dejavnost po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem 
izpitu ter morajo biti vpisani v register.
V seznamu poklicev v zdravstveni dejavnosti je kot poklic v zdravstveni dejavnosti naveden tudi 
fizioterapevt. Nadalje je v seznamu poklicev pri fizioterapevtu navedeno, da ima kvalifikacijo za 
opravljanje poklica fizioterapevt in posledično za uporabo poklicnega naslova fizioterapevt zgolj 
oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje: 

- zaključena višja strokovna izobrazba, pridobljena najkasneje do 30.09.2002, opravljeno 
pripravništvo in strokovni izpit (višji fizioterapevt) oziroma 

- zaključena visoka strokovna izobrazba, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit 
(diplomirani fizioterapevt) oziroma 
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- zaključen 1. stopenjski (visokošolski) študijski program, pripravništvo in strokovni izpit s 
področja zdravstvene dejavnosti (diplomirani fizioterapevt) oziroma 

- zaključen 2. stopenjski študijski program, opravljeno pripravništvo in strokovni izpit 
(magister/magistrica fizioterapije).

Nadalje vam pojasnjujemo, da so se glede na 3. člen Pravilnika o registru in licencah izvajalcev 
fizioterapevtske dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/10) vsi fizioterapevti dolžni vpisati v register 
izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje. Oseba, ki ne izpolnjuje 
vseh zgoraj navedenih pogojev, zato ne sme opravljati fizioterapevtskih storitev, niti se ne sme 
nazivati s poklicnim naslovom »fizioterapevt«. 

Skladno z vsem navedenim ter z namenom zaščite tako uporabnikov kot tudi izvajalcev 
fizioterapevtskih storitev, vas kot pristojne naprošamo, da športne klube oziroma športne zveze 
obvestite o morebitnem obstoju kršitve uporabe naziva fizioterapevt, če ga uporablja za to 
nekvalificirana oseba – različni strokovni sodelavci - maserji. 

S prijaznimi pozdravi, 

Pripravila: 
Tina Jamšek

I                                                          
mag. Irena Kirar Fazarinc

generalna direktorica Direktorata za zdravstveno varstvo

Poslano:
- naslovniku – elektronsko
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