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PRIJAVNICA  
na izobraževanje/izpopolnjevanje 

                         MANUALNA TERAPIJA – OCENJEVANJE FUNKCIJE HRBTENICE – H1 

 
PODATKI O ORGANIZATORJU IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA: 

Zavod (polni naslov): Visokošolski zavod FIZIOTERAPEVTIKA, Bogatajeva 
ulica 15, 1215 Medvode 
 

Naslov izobraževanja / izpopolnjevanja: MANUALNA TERAPIJA – OCENJEVANJE FUNKCIJE 
HRBTENICE – H1 
 

Kraj in datum izobraževanja / 
izpopolnjevanja: 

9. december – 11. december 2022   
16. december – 18. december 2022 
 
Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Slovenska cesta 
58, 1000 Ljubljana 
 

Predavatelj/i:  Seminar vodi strokovni sodelavec – učitelj Matthias 
Klauser 
 
 

 

 

Namen  Rrazširiti znanje funkcionalne anatomije hrbtenice, 
nevroanatomije, razvojne- in nevrofiziologije hrbtenice. 
Pridobiti znanje o posebnostih gibalnih segmentov v 
posameznih predelih hrbtenice in posebnostih 
tridimenzionalnega gibanja medenice.  Naučiti se segmentalne 
palpacije in pregleda funkcije sklepov hrbtenice in reber 
(translacijsko drsenje, kompresija, trakcija) ter fizioterapevtski 
pregled hrbtenice, medenice ter tempomandibularnega sklepa.  
 

Opredelitev ciljev  Udelez enci bodo zmoz ni samostojno oceniti prizadete strukture 
in funkcije hrbtenice, reber, medenice in tempomandibularnega 
sklepa, ki so motene ali prizadete zaradi razvojnih nepravilnosti, 
bolezni, pos kodb, degenerativnih procesov ali operativnega 
procesa. 
 

Čas trajanja  40 ur 
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PROGRAM IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA: 

Petek, 9. december 2022 
15.00 – 16.30      Uvod 
16.45 – 18.15      Anatomija hrbtenice  
18.30 – 19.15      Anamneza in   
                                 fizioterapevtski pregled  
                                 hrbtenice  

Sobota, 10. december 2022 
08.45 – 10.15      Palpacija anatomskih struktur  
                                 v torakalni hrbtenici 
10.30 – 12.00       Biomehanika hrbtenice  
12.00 – 13.00       Čas za kosilo 
13.00 – 14.30       Segmentalna palpacija v  
                                 torakalni hrbtenici 
14.45 – 16.15       Patologije v območju  
                                  hrbtenice  
16.30 – 17.15       Funkcionalno testiranje  
                                  torakalne hrbtenice 
 

Nedelja, 11. december 2022 
08.00 – 09.30       Palpacija reber v sedečem 
                                  položaju 
09.45 – 11.15       Palpacija reber v ležečem  
                                  in bočnem položaju  
11.30 – 13.00       Nevroanatomija  
 

Petek, 16. december 2022 
15.00 – 16.30       Palpacija anatomskih  
                                  struktur v ledveni hrbtenici 
16.45 – 18.15       Testiranje funkcije ledvene  
                                  hrbtenice v ležečem položaju   
18.30 – 19.15       Testiranje funkcije ledvene  
                                  hrbtenice  v sedečem  
                                  položaju 
 

Sobota, 17. december 2022 
08.00 – 09.30       Anatomija medenice 
09.45 – 11.15       Preiskava medenice 
11.30 – 13.00       Funkcionalno testiranje  
                                  medenice 
13.00 – 14.00       Čas za kosilo 
14.00 – 15.30       Nevrodinamični testi 
15.45 – 17.15       Pregled in testiranje  
                                  tempomandibularnega  
                                  sklepa 

Nedelja, 18. december 2022 
08.00 – 09.30       Funkcionalno testiranje  
                                  vratne hrbtenice 
09.45 – 11.15       Preiskave vratne hrbtenice 
11.30 – 13.00       Predstavitev nalog skupin,     
                                  zaključek  
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PRIJAVNICA:  MANUALNA TERAPIJA – OCENJEVANJE FUNKCIJE HRBTENICE – H1 

9. 12. – 11. 12. 2022 in 16. 12. – 18. 12. 2022 

 
PODATKI O PLAČNIKU IZOBRAŽEVANJA / IZPOPOLNJEVANJA: 

Ime, priimek ter naslov 
udeleženke/ca: 

 
 
 

Telefon:  
 

E – pošta:  
 

V kolikor je plačnik pravna oseba 
 
Zavod/Organizacija (polni naslov): 
 

 

Zavezanec za DDV:      DA   NE 
(ustrezno obkroži) 

Davčna številka zavoda/organizacije: 
 
 

 

PLAČILO KOTIZACIJE: 

Kotizacija plačana do 30. 11. 2022 znaša 650,00 EUR. V ceno kotizacije je vključen DDV.   

Kotizacijo nakažite na TRR: IBAN SI56 0201 3025 9697 919 (NLB d.d.). 

 

Izpolnjeno prijavnico pošljite po elektronski pošti (tajnistvo@fizioterapevtika.si)ali navadni pošti 

(Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana). Prijavnica velja kot naročilnica.  

Opomba: 

1. V primeru, da odpovedujete udeležbo na seminarju že pred 30. 11. 2022 in ne najdete zamenjave, zadrži organizator tretjino kotizacije, po tem datumu 

pa celotno kotizacijo. V kolikor bi bila za vašo odsotnost kriva višja sila (npr. bolezen) le-to izkažete z zdravniškim potrdilom specialista ali drugim 

ustreznim dokumentom. V izjemnih primerih kotizacijo vračamo, zmanjšano za 10% manipulativnih stroškov.  

2. Organizator si v primeru objektivnih razlogov, brez ugovorov, pridržuje pravico do spremembe datuma in kraja izvedbe seminarja, o čemer pravočasno 

obvesti vse prijavljene. V primeru sprememb, so udeleženci dolžni upoštevati navodila pod 1. točko, nikakor pa niso upravičeni do uveljavljanja 

kakršnihkoli bonitet.  

3. V kolikor se zaradi spremembe kraja in časa seminarja posamezniki iz osebnih razlogov ne bi udeležili seminarja, so obvezno dolžni za svoj izpad 

poiskati zamenjavo, ker vplačanih kotizacij v takšnih primerih ne vračamo! 

 

S podpisom jamčim za točnost in popolnost podatkov ter prevzemam odgovornost in posledice za 

napačne ali nepopolne podatke in se zavezujem, da bom poravnal kotizacijo. Organizatorju 

dovoljujem, da moje osebne podatke uporabi za izvedbo izobraževanja. (Varstvo osebnih podatkov: 

http://www.fizioterapevtika.si/index.php/o-nas/varstvo-osebnih-podatkov/) 

 

Datum:     Ime in priimek ter podpis: 

 

 

 

V primeru napotitve s strani pravne osebe: 

Datum:     Ime in priimek odgovorne osebe ter podpis (žig):  
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