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Sekcija za nevrofizioterapijo in Strokovna skupina fizioterapevtov URI Soča je podala Predlog 

za podelitev priznanja za dosežke na ožjem strokovno-organizacijskem področju – zlato 

priznanje kolegu Marku Rudolfu z naslednjo obrazložitvijo: M.R. je leta 1992 diplomiral na 

Višji šoli za zdravstvene delavce v Ljubljani in pridobil naziv višji fizioterapevt, leta 2003 pa je 

na Visoki šoli za zdravstvo LJ po opravljenem diferencialnem programu pridobil naziv dipl. 

fiziot.. Po opravljenem pripravništvu v ZD Postojna je leta 1993 pričel svojo poklicno pot na 

URI) Soča, in sicer na Oddelku za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi, kjer dela še 

danes. Od leta 2008 je tudi namestnik vodje fizioterapije na URI Soča. Pomembnost njegovega 

poklicnega dela na področju FT se odraža v odličnem strokovnem, pa tudi pedagoškem in 

raziskovalnem in publicističnem delovanju. Svoje terapevtsko poslanstvo z osebami po 

možganski kapi opravlja z veliko zavzetostjo, vestno in odgovorno. Redno se udeležuje 

strokovnih izpopolnjevanj s področja nevrofizioterapije in tako kontinuirano dopolnjuje svoje 

znanje. Predvsem pa svoje bogato strokovno znanje predaja drugim fizioterapevtom, drugim 

strokovnjakom in laični javnosti. - Je soavtor več samostojnih poglavij  v znanstvenih 

monografijah, prvi avtor in soavtor več več izvirnih znanstvenih člankov in ima bogato 

bibliografijo, ki obsega 24 izvirnih znanstvenih člankov, od tega kar 12 objavljenih v 

mednarodnih revijah s faktorjem vpliva in 12 v slovenskih revijah. Sodeloval je pri izvedbi več 

delavnic in sicer delavnice o uporabi funkcionalne električne stimulacije v klinični praksi pri 

bolnikih po možganski kapi v Estoniji (leta 2009) in v Ljubljani (leta 2012), tudi pri izvedbi 

delavnice o uporabi navidezne resničnosti v fizioterapiji in št. drugih. Njegovo suvereno 

obvladovanje strokovnega področja NFT in pomemben prispevek k prepoznavnosti Slovenske 

fizioterapije in rehabilitacije v tujini, se med drugim kaže tudi skozi številna sodelovanja pri 

strokovnih izpopolnjevanjih različnih strokovnjakov iz tujine  od Gaze, Egipta, Škotske, Italije, 

Kanade, Palestine, ki jim je predstavil področje rehabilitacije pacientov po možganski kapi 

tako iz vidika ožjega strokovnega področja nevrofizioterapije (v nadaljevanju NFT) kot širšega 

področja tele-rehabilitacije in fizioterapije na daljavo ter uporabo modernih tehnologij v 

fizioterapiji (v nadaljevanju FT) in rehabilitaciji. Leta 2012 je na URI Soča organiziral strokovno 

srečanje Optimizacija telesne aktivnosti pri osebah z nevrološko problematiko, ki sta jo vodili 

svetovno priznani strokovnjakinji s področja NFT, Carr in Shepherd, ki sta v Slovenijo prišli 

prav na njegovo povabilo. Organiziral in vodil je več internih FT projektov, sodeloval pa je v 

več kot 20 FT kot interdisciplinarnih projektih z različnih področij. Marko je zelo aktiven v 

medijih, kjer promovira pomembnost vloge fizioterapije po možganski kapi in tako skrbi za 



prepoznavnost in promocijo FT v SLO prostoru. Znan je kot odličen mentor pripravnikom in 

študentom FT (sodeluje tako na 1. in 2. stopnji FT na ZF LJ), različnim strokovnjakom iz 

domovine in tujine. sodeluje tudi pri izobraževanju študentov Medicinske fakultete UL ter tudi 

pri izobraževanju specializantov fizikalne in rehabilitacijske medicine ter zdravnikov družinske 

medicine. Marko je edini slo FT, ki je član komisije za medic. etiko URI Soča je že od leta 2014. 

Pomembne prispevke k izboljšavam na področju FT lahko razdelimo na vpeljavanje različnih 

standardiziranih merilnih orodij (Modificiran mini BESTest, sodeloval je pri prevodu lestvice 

razvrstitve funkcijske premičnosti in preverjanju njene zanesljivosti; vpeljal je lestvico za 

oceno funkcionalnosti hoje, lestvico ABC in št. dr; je soavtor Priporočil za FT po možganski 

kapi)  prav tako je vpeljeval sodobne FT postopkov v klinično prakso. 

Kot pravijo njegove najožje sodelavke: »Na vseh področjih upošteva celosten pristop, s svojim 

bogatim znanjem in izkušnjami ter pripadnostjo poklicu fizioterapevta je vedno pripravljen 

pomagati. S širokim pogledom na strokovno področje zna na blag način, a hkrati odločno, 

vzpostaviti dober odnos z nadrejenimi in sodelavci, načrtovati in izvajati organizacijo dela v 

fizioterapiji. Poleg organizacijskih sposobnosti ima izjemen občutek za sočloveka. Ta občutek 

in toplino zna prenašati na ljudi okoli sebe, kar bogati njegovo profesionalno pot. S skrbjo za 

dobro počutje bolnikov, predanostjo delu, visoko profesionalnostjo in neutrudnim 

posredovanjem znanja drugim veliko prispeva k prepoznavnosti in uveljavljanju našega 

poklica.« Janez Špoljar, vodja fizioterapevtov  URI Soča pa je zapisal: »Marko je vse, kar si 

lahko vodja strokovne skupine želi od svojega namestnika. Natančen, vesten in zanesljiv. 

Njegova ljubezen do fizioterapije je nalezljiva. Njegova organiziranost je občudujoča. Ko si 

lahko privoščiš odsotnost brez kančka dvoma in s popolnim zaupanjem, da bodo delovne 

naloge tekle nemoteno, takrat veš, da imaš nenadomestljivega namestnika.«  

Marko je član ZFS neprekinjeno od leta 1992, ko je opravil strokovni izpit. Od začetka je tudi 

aktivni član Sekcije za NFT. Dvakrat je predaval na strokovnih srečanjih Sekcije za NFT, in jo 

zastopal na sestanku interesne podskupine WCPT – INPA (International Neurological Physical 

Therapy Association), Od letošnjega leta pa je tudi član odbora sekcije in aktivno prispeva k 

njenemu delovanju. Marko Rudolf je cenjen in spoštovan med kolegi FTti in drugimi 

strokovnjaki na področju rehab.. Je uveljavljen strokovnjak v slovenskem prostoru, njegovo 

odmevno tri desetletja dolgo strokovno delo pa se odraža tudi izven slovenskih meja. 

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


