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oBdINSKI SVET OBdINE MORAVSKE TOPLICE

Zadeva: PREDLOG SOGLASJA K ORDINACIJSKXMU CASU

I.ZAKONSKA PODLAGA

16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, 5t. 35114,21115,25117),

17. todka 36. dlena SploSnega dogovora za pogodbeno lelo 2018 - ZZZS.

2.RAZLOGI ZA SPREJEM

Obdina Moravske Toplice je prejela proSnjo koncesionarke Vide Bavdar Trplan, Murska Sobota za

odobritev naslednjega delovnega oz. ordinacijskega dasa:

Ponedeljek: 10.30 - 18.30

ietrtek: 7.00 - 16.00
Petek: 7.00 - 15.00.
Splo5ni dogovor za pogodbeno leto 2018 (v nadaljevanju dogovor) doloda, da mora izvajalec
zagotoviti ordinacijski das najmanj v obsegu ene petine s pogodbo dogovorjenega ordinacijskega
dasa popoldne od 16. ure naprej. Navedena doloiba v skladu s 6. alinejo 17. todke 36. dlena

dogovora ne velja v primerih, ko je do zavarovanih oseb prijaznejSi dopoldanski das, de izvajalec
argumentira razloge in pridobi soglasje lokalne skupnosti.
Koncesionarka v pro5nji navaja, da njeno delo v predlaganem delovnem dasu poteka Ze vei kot 10

let, ter da paciente, ki so vedinoma na bolniSkem, menjava termina dopoldan - popoldan, samo
zmede in jim povzroda dodatne organizacijske teZave.

3.PREDLOG SKLEPA

Obiinski svet Obdine Moravske Toplice podaja soglasje k ordinacijskemu iasu Zasebne
fizioterapije BavIar Trplan Vida, in sicer v ponedeljek od 10.30 do 18.30; v torek in Ietrtek od
7.00 do 16.00 ter v sredo in petek od 7.00 do 15.00.

Torek:
Sreda:

Pripravila:
Obdinska uprava

7.00 - 16.00
7.00 - 15.00

Predlagatelj:
Zupan: Alojz GLAVAe
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Zasebna fizioterapua Bavdar Trplan Vida
Kocljeva ulica 9
9000 Murska Sobota
gsm.: 041 733 052

Obdina Moravske Toplice
Kranjdeva ulica 3
9226 Moravske Toplice

Zadeva: Pro5nja za odobritev obstojetega delovnega dasa oziroma ordinacijskega dasa

Spodaj podpisana, Vida Bavdar Trplan, koncesionarka na podrodju fizioterapije, prosim za
odobritev obstojefega delovnega iasa oziroma ordinacijskega dasa. Moj delovni das je
naslednji:

ponedeljek: 10.30 - 18.30
torek: 07.00 - 16.00
sreda: 07.00 - 15.00
detrtek: 07.00 - 16.00
petek: 07.00 - 15.00

SploSni dogovor za pogodbeno leto 2018 v 17. totki 36. dlena doloda, da mora izvajalec
zdravstvene dejavnosti zagotoviti ordinacijski tas, za zavarovane osebe Zavoda za
zdravsfueno zavarovanje Sloven'rje, najmanj v obsegu ene petine s pogodbo
dogovorjenega ordinacijskega dasa, popoldne od 16. ure naprej. Sploini dogovor dolota
tudi, da izvajalec lahko pridobi soglasje lokalne skupnosti glede spremembe zagotavljanja
popoldanskega ordinacijskega tasa.
Ker pri nas delo oziroma terapije potekajo kontinuirano, v 6-10 zaporednih vsakodnevnih
obiskih in so pacienti vetinoma v bolniSkem staleZu, terapijo obiskujejo, dopoldan. Dosti
pacientov prihaja na terapuo pred svojimi sluZbenimi obveznostmi (pred sedmo uro
zjutraj). Gledano iz prakse in izkuSenj, paciente menjava termina obiska, dopoldan -
popoldan, samo zmede in jim povzroda dodatne organizacijske teiave.
NaSe delo Ze ved kot 10 let poteka po zgoraj navedem in ustaljenem urniku, zato Vas

prosim, za potrditev 2e obstojedega delovnega oziroma ordinacijskega tasa.

Za ugodno reieno vlogo se Vam Ze v naprej zahvaljujem in Vas lepo pozdravljam.
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V Murski Soboti, 08.05.2018
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