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Predlog za podelitev priznanja za življenjsko delo na področju fizioterapije: častni član ZFS za 

leto 2022 viš. pred. mag. Gabrijeli Starc je podala Ljubljanska regionalna enota skupaj z sekcijo 



fizioterapevtov v geriatriji ter mojo malenkostjo v vlogi predsednika ZFS ter Janezem 

Špoljarjem, podpredsednikom ZFS je podala skupen predlog ter Sekcija za zdravje žensk drug 

predlog, ki je bil zelo podoben: »Kolegica Gabrijela je l.1972 zaključila Višja šola za zdravstvene 

delavce v Ljubljani, l. 1973 – zaključila Strokovni izpit , 1983 -postala tudi  Univ. dipl. 

organizatorka – druga stopnja zdravstvene usmeritve, UNI v MB ter l. 1993 postala magistra 

kinezioloških znanosti – na Fakulteta za šport, UNI LJ. Gabrijela je nominirana za najvišje 

priznanje ZFS za življenjsko delo na področju fizioterapije: častni član Združenja 

Fizioterapevtov Slovenije za leto 2022 zaradi izjemnih dosežkov na ožjem kot širšem 

strokovnem področju fizioterapije (varovanje zdravja žensk idr.). je že nosilka številnih 

prestižnih priznanj med katerimi naj posebej izpostavim Plaketo za posebne zasluge pri 

razvijanju pedagoškega, znanstvenega in strokovnega dela« ob 50 – letnici Visoke šole za 

zdravstvo v Ljubljani, v l. 2004. Klinično fizioterapevtsko delo je začela v okt. l. 1972 –v UKC 

LJ- Ginekološka klinika ko je aktivno delovala na oddelkih: ambulantne fizioterapije, priprave 

na porod, delovala je v porodniškem odd., intenzivni enoti za nedonošene novorojence kot 

tudi na kirurškem oddelku. Prizadevala si je za vključitev fizioterapevta v tim za pripravo 

nosečnic na porod. V sodelovanju s prof. Srakarjem iz Ortopedske klinike je uvedla sodobnejši 

način obravnave deformacij stopal in prirojenih okvar kolkov pri novorojencih. Na Ginekološki 

kliniki je sodelovala skupaj s pediatri in med. sestrami pri uvajanju resp. FT  pri nas in kot 

fizioterapevtka začela z izvajanjem resp. FT v inkubatorju.   L. 1999 -     je v sodelovanju z 

Ginekološko kliniko v Ljubljani in  Menopavznim društvom pričela z redno vadbo za ženske v 

menopavzi, ki poteka še danes. V ta namen je klinika zagotovila nove prostore in opremila 

telovadnico. Med številnimi pomembnimi funkcijami je bila tudi dolgoletna sodelavka na 

Zdravstveni fakulteti v Ljubljani (kjer je bila od 1987 – 2004 7 krat izvoljena za predstojnico 

Oddelka za fizioterapijo; 1998-2002  je vodila Katedro za fizioterapijo;1987 je sodelovala v 

skupini za pripravo programa pripravništva za fizioterapevte idr.). Bila je mentorica 132 

diplomantom študijske smeri za fizioterapijo na ZF, UL in pogosto v vlogi recenzentke. 

Prizadevala se je za podiplomsko izobraževanje fizioterapevtov. V zvezi s tem je leta 1990 

vodila skupino specialistov zdravnikov in fizioterapevtov za izdelavo prvega specialističnega 

vzgojno-izobraževalnega programa  za področje nevrofizioterapije, ki ga je zaključilo 14 

fizioterapevtov in fizioterapevtk z nazivov »Specialist nevrofizioterapije«. V programu so bile 

enakopravno zajete vse nevrofizioterapevtske obravnave. Bila je nosilka številnih upravno 

organizacijskih funkcij bila je tako Predsednica Odbora za delovna razmerja, kot Članica 



univerzitetne Komisije za Prešernove nagrada UNI LJ, članica akademskega zbora ZF, UL, čl. 

uredniški odbor za pripravo Zbornika ZF, UL in nenazadnje mentorica 3. letnika izrednega 

študija diferencialnega programa za fizioterapijo. Sodelovala je pri posodobitvah študijskih 

programov na področju FT. 

Bila je predsednica ZFS, predsednica in aktivna članica sekcije za varovanje zdravja žensk ZFS, 

članica odbora sekcije fizioterapevtov v geriatriji prav tako si omenjeno priznanje zasluži za 

posebno uspešno delo pri povezovanju teorije in prakse na področju fizioterapije, pri več 

desetletnem delu na zdravstveno vzgojnem in pedagoškem delu na ZF Ljubljana, kjer je 

poučevala je pretežno na odd. Za FT kot odd. za DT in medicinske sestre sledeče predmete:  

Masaža, Meritve gibljivosti sklepov, Elektroterapija, Mišično testiranje, Zdravje žensk in 

Kinezioterapijo. V zadnjih letih vodenja oddelka za fizioterapijo se je posvetila, spodbujanju in 

podpori kolegov v smeri pridobivanja akademskih učiteljskih nazivov. Pomembno je bilo njeno 

sodelovanje pri gradnji stolpiča B ZF in opremi novih prostorov ZF. Prizadevala si je, da bi nove 

generacije študentov fizioterapije imele na voljo sodobno telovadnico, ki je do takrat na šoli 

ni bilo, ter moderno opremljene prostori za raziskovanje in praktični pouk. Pričela je med 

prvimi z znanstveno raziskovalnem delu z začetki v biomehanskem laboratoriju in oddelku za 

športne poškodbe, Centinela Hospital,  Los Angelesu, mentoriranjem diplomskih del in 

magistrskih del, promociji stalnega poklicnega razvoja z izvajanjem tečaja Osnove PNF 

koncepta po celotni Sloveniji in med drugim za izjemne dosežke na področju prostovoljnega 

dela v vlogi predsednice ZFS in aktivne članice ZFS, saj je v skoraj 50 letih, takoj po opravljenem 

strokovnem izpitu leta 1973, pa do danes,  sodelovala v organizacijskih ali strokovnih odborih, 

ali samo kot udeleženka, oz. predsednica pri skoraj vseh rednih letnih srečanjih, ki jih je 

organiziralo ZFS ter nenazadnje za neprecenljiv prispevek k fizioterapevtski stroki. Bila je 

nosilka številnih funkcij znotraj ZFS (in sicer od l.1979 - 1984 podpredsednica Društva 

fizioterapevtov in delovnih terapevtov; 1988 -  1990 predsednica Nadzornega odbora Saveza 

fizioterapevta i radnih terapevta republike Jugoslavije; 1996 - 2009 predsednica Sekcije 

fizioterapevtov za zdravje žensk; 2011 - 2015 predsednica Komisije za stalni poklicni razvoj 

ZFS, od l. 2015 - 2019 predsednica ZFS; 2019 - članica Odbora za strokovna in etična vprašanja, 

ZFS ; od 2020  -  članica odbora Sekcije fizioterapevtov v geriatriji; od 2021 – Odbor za 

strokovna vprašanja ZFS.  Za ZFS je med drugim priredila svetovne Minimalne standarde SPR 

za fizioterapevte in s tem spodbudila dodaten porast in bolj urejen sistem organizacije 



strokovnih dogodkov pod okriljem ZFS. V celotnem obdobju svojega fizioterapevtskega 

delovanja je bila udeležena v SPR, bila proaktivna pri prenosu znanja in doprinosu k razvoju 

fizioterapevtske stroke. Glede na njene prve delovne izkušnje na Ginekološki kliniki , se je še 

posebno poglobila na področje razvoja fizioterapije za zdravje žensk. Bila je pobudnica za 

ustanovitev Sekcije FZŽ  in ji predsedovala 12 let, do leta 2009. V tem času je po izobraževanju 

in zgledu iz Velike Britanije skupaj s stanovskimi kolegicami oblikovala program »Tečaja za  

vodenje telesne aktivnosti v nosečnosti«, ki poteka redno, glede na potrebe, že od leta 1996. 

Podoben tečaj je bil večkrat izveden tudi za kolegice iz Hrvaške. Slovenska sekcija FZŽ je bila 

leta 1999 v Yokohami sprejeta v Svetovno interesno skupino za zdravje žensk IOPTPWH, kar 

je dalo nov zagon k razvoju in promociji ter prepoznavnosti te stroke pri nas. Na njeno pobudo 

je bilo organizirano mednarodno strokovno srečanje, ki potekalo l. 2005  v Ljubljani pod 

naslovom: » Update on Pelvic Floor Research and Rehabilitation«, udeležili pa so se ga 

predstavniki iz 15 držav. Redno se je udeleževala Svetovnih kongresov fizioterapevtov (WCPT) 

kot delegat ali predavatelj, prav tako št. podipl izobraževanj, prav tako pobudnica medn. 

Konference z naslovom Conference on recommendations for quality assurance in 

Physiotherapy and regulation of the profession, ki jo je ZFS organiziralo skupaj z ERWCPT in 

MZ.  

Z vsem navedenim je kandidatka viš. pred. mag. Gabrijela Starc zaslužna za pomembno 

izjemno uspešnost na področju zdravstveno- vzgojno pedagoškega dela, za  pomemben 

prispevek k raziskovalnemu delu, izjemne dosežke na področju fizioterapije, izjemni prispevek 

k teoriji in razvoju prakse v fizioterapevtski stroki, izjemni prispevek k humanizaciji dela z 

uporabniki fizioterapevtske stroke (predvsem na področju varovanja zdravja žensk), izjemni 

prispevek k avtonomiji strokovnega dela in izboljšavam na področju fizioterapije, za 

dolgoletno izjemno aktivno delovanje v ZFS,  še posebej za uspešno doseganje ciljev, 

uresničevanje ter uveljavljanje nalog ZFS, promocijo stroke v strokovni in/ali splošni javnosti. 

Viš pred. mag. Gabrijela Starc je cenjena in spoštovana med stanovskimi kolegi in uveljavljena 

tako v slovenskem prostoru kakor v tujini, predvsem zaradi skoraj 50 letnega proaktivnega 

delovanja na področju fizioterapevtske stroke.  

OP.:(skrajšanje obrazložitve pripravil doc. dr. Tine Kovačič, predsednik komisije za priznanja 

 


