
 

 

 

FIZIOTERAPIJA IN SPECIALISTIČNA AMBULANTA  

V zdravstvenem centru Tharmalium, Terme 3000 izvajamo: 
• Ambulantno fizioterapijo. 

Odgovorni: Domen Plohl, dipl. fizioterapevt, vodja fizioterapije 
 

• Preglede v fiziatrični ambulanti na podlagi napotnice osebnega zdravnika. 
Odgovorni: Ranko Mudrinič, dr. med., specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine 

Pacienti, ki želijo ambulantno obravnavo opraviti v našem zdravstvenem centru lahko oddajo naročilo na 
zdravstvene storitve na enega od naslednjih načinov: 

Ambulantna fizioterapija 
• osebno na recepciji Thermalium vsak delovni dan med 8 in 15 uro. 
• z navadno pošto (na naslov: Terme 3000, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice). 

Fiziatrična ambulanta 
• telefonsko naročanje: 02/512-11-65 od 12h do 15h ure vsak delovni dan, 
• elektronsko naročanje: narocanje@terme3000.si,  
• osebno v sprejemni pisarni v Thermaliumu vsak delovni dan med 8 in 15 uro. 
• z navadno pošto (na naslov: Terme 3000, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice). 
• preko sistema e-naročanje. 

V primeru, da imate izdano zeleno napotnico ali delovni nalog, se je možno naročiti sosebno ali po pošti           
(na naslov: Terme 3000, Kranjčeva ulica 12, 9226 Moravske Toplice) tako, da nam dostavite originalne listine. 
V primeru delovnega naloga s stopnjo nujnosti zelo hitro se je potrebno naročiti v roku 7 dni in v primeru 
delovnega naloga s stopnjo nujnosti hitro ali redno 21 dni od dneva izdaje le tega. 

V primeru, da imate izdano eNapotnico, se lahko naročite na spletu na povezavi: 
https://cakalnedobe.ezdrav.si/ ali na vse zgoraj navedene načine tako, da posredujete ZZZS številko in 
številko e-Napotnice. Zaželena je tudi vaša kontaktna telefonska številka ali e-naslov. 

O točnem oz. okvirnem terminu boste obveščeni naknadno v zakonsko določenem roku. 

Informacije o čakalnih dobah so dostopne: 

• na spletu na povezavi: https://cakalnedobe.ezdrav.si/  in http://www.savamedical.si/; 
• po telefonu na tel. št. 02/512-11-65 (med 12:00 in 15:00 uro) za fiziatrično ambulanto oz. 02/512 

2400 (med 8:00 in 15:00 uro) za ambulantno fizioterapijo; 
• preko elektronske pošte: narocanje@terme3000.si za fiziatrično ambulanto, 

zdravstvo@terme3000.si za ambulantno fizioterapijo. 
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