MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK : 15
 VIŠINA REGRESA ZA
PREHRANO MED
DELOM
Obveščamo vse zaposlene, da je
bil v petek, 14. 7. 2017, v
Uradnem listu št. 38/17, objavljen
ugotovitveni sklep o višini regresa
za prehrano med delom za
zaposlene v javnem sektorju.
Znesek regresa za prehrano med
delom se na podlagi prvega
odstavka 16. člena Aneksa h
kolektivni
pogodbi
za
negospodarske
dejavnosti
v
Republiki Sloveniji (Uradni list
RS, št. 40/12), prvega odstavka
15. člena Aneksa h kolektivni
pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega
varstva
Slovenije
(Uradni list RS, št. 40/12), prvega
odstavka 15. člena Aneksa h
kolektivni pogodbi za zdravnike in
zobozdravnike
v
Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št.
40/12) in prvega odstavka 15.
člena Aneksa h kolektivni pogodbi
za zaposlene v zdravstveni negi
(Uradni list RS, št. 40/12)
usklajuje vsakih šest mesecev z
rastjo cen prehrambenih izdelkov,
na podlagi podatkov Statističnega
urada Republike Slovenije. Glede
na navedeni količnik rasti cen
prehrambnih
izdelkov višina
regresa za prehrano med delom od
1. julija 2017 dalje znaša 3,76 €.
Navedeni znesek se uporablja tudi
pri izračunu dodatnih malic pri
obračunu stroškov pri potnih
nalogih.
 DNEVNICE NA
SLUŢBENI POTI

DATUM : 24. 7. 2017
pogodbe
za
negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 18/91 in
nadaljnje spremembe) na 17. seji,
dne 5. aprila 2017 sprejela
RAZLAGO Aneksa h Kolektivni
pogodbi
za
negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 40/12; v
nadaljnjem besedilu: Aneks h
KPND). Razlaga 9. člena Aneksa
h KPND (dnevnica za službeno
potovanje v državi) z dne
21. junija 2016, objavljena v
Uradnem listu RS, št. 49/16 z dne
8. julija 2016, se dopolni z novim
drugim odstavkom, tako da se
razlaga po novem glasi:
»Opredelitev
dnevnice
za
službeno potovanje v državi – 9.
člen Aneksa h KPND:
Dnevnica za službeno potovanje v
državi se določi za vsak dan
službene odsotnosti, v katerem je
javni uslužbenec odsoten več kot
12 ur, pri čemer se dan razume kot
čas med 00.00 in 24.00.
Ne glede na prejšnji odstavek
javnemu usluţbencu pripada
dnevnica tudi, kadar se sluţbeno
potovanje začne v prvem dnevu
in se brez prekinitve konča v
naslednjem dnevu ter traja
skupaj več kot 12 ur, vendar v
nobenem od obeh dni ne traja
več kot 12 ur.«.
Ta razlaga spreminja prejšnjo
razlago kolektivne pogodbe za
negospodarske dejavnosti.
Sprememba je bila objavljena v
uradnem listu št. 35/2017 dne 7. 7.
2017.
Spremenjen
način
izračuna
dnevnic se uporablja od 8. 7.
2017.
mag. Melita Vratar, preizk. rač.

Komisija za razlago Kolektivne
pogodbe
za
negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji je
na podlagi 10. člena Kolektivne

Vodja finančno – računovodske službe

Štev.: 782
NASVET TEDNA
Eno odličnih življenjskih vodil
pravi, da se življenje ne meri po
številu vdihov, ki jih narediš v
življenju, ampak po številu
trenutkov, ki ti vzamejo sapo.
V tokratnem nasvetu tedna je
podobno, a malce drugačno
(mogoče bolj uporabno) vodilo:
“Vsak mesec, ki ga preživiš in
doživiš, je kot košček sestavljanke
ali “puzzle”, ki ustvarja sliko tako na poslovnem, kot tudi v
zasebnem življenju.”
Če velja v poslovnem svetu
pravilo, da si je treba plačo
zaslužiti vsak mesec posebej, je
tudi v zasebnem življenju
pomembno, da ga doživiš.
Predstavljajte si zaposlene v
podjetjih, ki po 10-ih letih
prispevajo kar 120 puzzlov in
ponosno vidijo napredek podjetja,
katerega
so
tudi
sami
soustvarjali. Predstavljajte
si
zakonce, ki preživijo 50 skupnih
let. To je sestavljanka iz 600
puzzlov! To pa so spomini, ki te
napolnijo z neverjetnim občutkom
ponosa
in
uspeha.
Kaj pa meseci, ki jih ne
izkoristimo? So kot manjkajoči
koščki, za katere nam je lahko
samo žal, da jih nismo izkoristili
in naredili sestavljanko, kot vemo,
da bi lahko izgledala.
Zato
nasvet
tedna
pravi:
“Izkoristite vsak mesec. Ustvarite
si svoj košček. Zaslužite si svoj
puzzle v službi in doma. Bodite
ponosni na doseženo in uživajte v
napredku, ki ste ga ustvarili.”
Prav tako izkoristite poletne dni in
naj bo poletje čudovit košček v
vaši sestavljanki.
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Slovenija je tudi košček na
svetovnem zemljevidu, pa pogosto
zasije v zlati ali drugi podobi, ki
vzamejo celemu svetu sapo. Ne
pozabimo, da smo tudi mi del tega
koščka!
Nasvet tedna ekipe BMC International
(internetni vir)

STATISTIČNI PODATKI ZA
PREJŠNJI TEDEN

ŠT.SPP
ŠTEV. BOD:
LEŽALNA DOBA
ŠT. NOVOROJ:
DOJ. MATERE:

Plan
359
1.900
5,30

Realiz.
353
1755
4,53
25
11

Sladjana Čerpnjak
Splošna služba

JAVNA NAROČILA
Na portalu javnih naročil je bilo
12. julija 2017 objavljeno javno
naročilo po odprtem postopku,
katerega predmet je »Šivalni
material« po sklopih.
Številka
razpisa
je
JN006998/2017-W01, rok za
oddajo ponudb pa najpozneje do
23. avgusta 2017. do 10. ure.
mag. Andreja Stepanovič, univ.dipl.ekon.
Strokovna sodelavka za JN

ZGODILO SE JE - prejšnji
teden

Misel
Odloži na jutri samo tiste stvari,
ki lahko ostanejo nedokončane,
če umreš.
(Pablo Picasso)

Ureja : Jožica Viher
Lektorira: Tjaša Korošec Horvat
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso honorirani !
Modri dirkač vam je tedensko
dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si

ZGODILO SE BO - ta teden

 Ponedeljek:
- Gostja radijske oddaje
Murskega vala »Za zdravje«
bo asist. dr. Alenka Premuš
Marušič, mag. farm., spec.
klinične farmacije, tema
oddaje:
»Usklajevanje
zdravljenja z zdravili ob
sprejemu v bolnišnico«.
Darja Cigut
Tajništvo
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