
LETNO POROČILO ZA :  STATUTARNA KOMISIJA

  ZA OBDOBJE/ LETO : 2018                                                          

I. Podatki o članih odbora/komisije/član s funkcijo

Ime in priimek Funkc.* Man.** Ime in priimek Funkc.* Man**

1.Simona Pavlič Založnik predsednik 2018 - 

2022

6.

2.Majda KLakočer član 2018 - 

2022

7.

3.Sanja Lubej član 2018-

2022

8.

4. 9.
5. 10.
*Funkcija/član, predsednik, namestnik..**Mandat 1;2

II. Plan dela za preteklo obdobje / leto: 2018

- Sodelovanje z ZFS pri pripravi dokumentov, ki so povezani z MZ in ZZZS

- Pravilnik o volitvah in imenovanju ZFS

- Pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča ZFS

- Pravilnik o finančno materialnem poslovanju ZFS

- Disciplinski pravilnik  (se  vključi v Pravilnik o org. in delovanju častnega razsodišča 
ZFS)

- Pravilnik o organizaciji in delovanju strokovnih služb ZFS (tajništvo, 
računovodstvo..)

- Pravilnik odbora za strokovna in etična vprašanja ZFS

- Pravilnik o delovanju uredništev znanstveno strokovnih in informativnih publikacij

- Pravilnik o strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih ZFS (pripravi imenovana 
skupina na IO, statutarna komisija pregleda Pravilnik) PRIORITETA

- Pravilnik o delovanju delovnih skupin in komisij

- Poslovnik o delu skupščine



III. Realizacija glede na plan za obdobje poročanja/ leto: 2018

- Sodelovanje in priprava dokumentov skupaj z ZFS za MZ in ZZZS
- Pravilnik o volitvah in imenovanju ZFS

- Pravilnik o finančno materialnem poslovanju ZFS

- Pravilnik o zasebni dejavnosti in izdaji mnenj z novo zakonodajo

- Pravilnik o strokovnih izpopolnjevanjih in izobraževanjih ZFS (pripravi imenovana 
skupina na IO, statutarna komisija pregleda Pravilnik) PRIPRAVLJEN, SAMO ZA 
DOKONČEN PREGLED IN USKLADITEV

IV. Plan dela za prihodnje letno obdobje/ leto: 2019

- Sodelovanje z ZFS pri pripravi dokumentov, ki so povezani z ZFS, MZ in ZZZS

- Pravilnik o organizaciji in delovanju častnega razsodišča ZFS, ki vsebuje Disciplinski 
pravilnik

- Pravilnik o organizaciji in delovanju strokovnih služb ZFS (tajništvo, 
računovodstvo..)

- Pravilnik odbora za strokovna in etična vprašanja ZFS

- Poslovnik o delu skupščine



V. Datum poročanja

Podpis poročevalca:

 

LJUBLJANA, 16.1.2019 SIMONA PAVLIČ ZALOŽNIK

Poročilo se skladno z 17.členom Statuta ZFS, 36.členom Pravilnika o delu regionalnih enot in 35.členom 
Pravilnika o strokovnih in interesnih sekcijah ZFSza preteklo obdobje odda do 20. januarja tekočega leta
v tajništvo ZFS in koordinatorju dejavnosti strokovnih-interesnih sekcij in regionalnih enot v kolikor je določen.


