
Valerija Pretnar Ramovš 

prejemnica srebrnega priznanja za dosežke na ožjem strokovno organizacijskem področju 

 

 

 

 



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

srebrno priznanje Valerija Pretnar Ramovš je pripravila Sekcija fizioterapevtov zasebnikov in 

smo jo v komisiji za priznanja nekoliko skrajšali kot vse ostale, pa vendar smo se trudili obdržati 

bistvo oz. ključne poudarke obrazložitve, ki sledi: »Valerija Pretnar Ramovš je leta 1986 

uspešno zaključila tako da je s  področja travmatologije  diplomirala pod mentorstvom gospe 

Milene Drugovič, se nato takoj zaposlila v lokalnem ZD v Škofji Loki. Za čas pripravništva in leta 

1987 opravila strokovni izpit. V začetku leta 1988 pa sprejela možnost  zaposlitve v dislocirani 

enoti matičnega ZD v Železnikih. To je bila takrat ena najmanjših enot fizioterapije v Sloveniji. 

V tem času je postala članica takratnega DFS. Prostori fizioterapije v Železnikih so bili kletni in 

vključno z opremo slaba reklama za zdravstvo, vendar pa se je Valerija z mladostno energijo, 

podprta s strokovnim znanjem, spopadla z izzivom. Že takrat se je zavedala pomena malih 

ambulant fizioterapije, blizu ljudem in to idejo zagovarja še danes. 

 

Leta 2002 je Valerija Pretnar Ramovš tako pričela z delom zasebnice s koncesijo. Leta 2007 je 

vso opremo in prostore uničila poplava, zato se je skupaj z zdravniki za leto in pol preselila v 

prostore župnišča v Selcih. Leta 2009 se je vrnila v obnovljene prostore zdravstvene postaje v 

Železnikih in spet na novo postavila fizioterapevtsko ambulanto. Valerija Pretnar Ramovš ves 

čas nadgrajuje svoje strokovno znanje, udeležuje se predvsem podiplomskih izpopolnjevanj s 

področja manualne terapije, limfne drenaže in kinezioterapije, redno pa sledi novostim s 

področij, ki predstavljajo večino vsakodnevnega dela.  

 

Valerija Pretnar Ramovš, kandidatka za priznanje je v zadnjih desetih letih pomembno 

prispevala k prepoznavanju razmer v osnovnem zdravstvenem varstvu, ter problematiko 

fizioterapevtov, zaposlenih na primarnem nivoju, neutrudno predstavljala na ZZZS in MZ. 

Večkrat se je tudi  izpostavila v sredstvih javnega obveščanja in preko medijev opozarjala na 

nesprejemljiv položaj fizioterapevtov. Znotraj sekcije fizioterapevtov zasebnikov je skrbela za 

pretok informacij in tako informirala, poročala članom ter organizirala strokovna 

izpopolnjevanja in obvezne vsebine, zbore sekcije po vsej Sloveniji in družabna srečanja. 

Kolegica Valerija Pretnar Ramovš je poskrbela, da je bila SFZ prepoznavna na celotnem 

območju države.  Po potrebi je bila tudi kritična. Zaradi obširnosti informacij, ki jih je skupaj z 

odborom sekcije in nekaterimi aktivnimi člani  posredovala ostalim članom sekcije, je SFZ 

pridobivala člane tudi iz vrst kolegov iz javnih zavodov. Pomembnost njenega dela se kaže  tudi 



v tem, da je bila sekcija fizioterapevtov zasebnikov v času, ko jo je vodila (potekel ji je namreč 

2. mandat), ena najmočnejših po številu članov.   

 

Leta 2012 je bila s strani Gorenjske regionalne enote delegirana v Delovno skupino za 

spremembo storitvenega sistema v fizioterapiji. Maja  2014  je prevzela vodenje Sekcije 

fizioterapevtov zasebnikov in istega leta s podporo sekcije  postala   članica Delovne skupine  

pri MZ, ki je pripravila popolno prenovo obračunskega modela za ambulantno fizioterapijo na 

primarnem nivoju. Ker se je vedno zavedala, da se fizioterapija mora razvijati in je potrebno 

slediti in pripraviti možne spremembe v korist pacientov in fizioterapevtom, je članom IO ZFS 

predlagala ustanovitev delovne skupine za nov obračunski model, ki se je kasneje 

reorganizirala in preimenovala v Delovno skupino za ambulantno fizioterapijo, ki jo še vedno 

vodi. Ta skupina je na podlagi sprotnih analiz in odzivov kolegov izvajalcev pripravila prenovo 

obračunskega modela, ki bo v praksi zaživel v začetku leta 2023. 

Valerija je od leta 2017 tudi članica Komisije za zasebno dejavnost, v drugem mandatu od leta 

2021 pa to komisijo tudi vodi. S podporo članov IO ZFS je Valerija Pretnar Ramovš kandidatka 

za članico Razširjenega strokovnega kolegija pri Ministrstvu za zdravje. Zbor članov Sekcije 

fizioterapevtov zasebnikov pri ZFS kot predlagatelj za podelitev priznanja ZFS, Valerijo Pretnar 

Ramovš  prepozna kot članico ZFS, posameznico z izjemnim prispevkom k prepoznavnosti in 

ugledu stroke oziroma članico, ki s svojim strokovnim in organizacijskim delom dosega 

pomembne uspehe na področju fizioterapije.  

Hkrati  je njeno več kot 30 letno neprekinjeno  članstvo v ZFS, ter zadnje  desetletje  uspešno 

aktivno delovanje, prepoznavno in nesebično delo ter stalno izražanje pripadnosti stroki, 

Združenju fizioterapevtov Slovenije dalo pečat, ki bo za vedno ostal opažen.  

 

 

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

 


