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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 15                             DATUM : 4. 9. 2017                                          Štev.: 788

22. SEJA SVETA ZAVODA 

 

22. seja sveta zavoda je bila 

29.8.2017.   

Pod točko:  Poročanje direktorja o 

tekočem poslovanju in o 

izvrševanju sprejetih sklepov je 

direktor Bojan Korošec  prisotne 

seznanil s tekočim poslovanjem v 

bolnišnici. Izpostavil je 

spremembo zakona, o plačilo 

dežurstva, ki predvideva različne 

variante. Zdravniki zahtevajo, da 

se dežurstva plačajo tako kot je 

prav in sicer kot nadurno delo. Z 

zdravniki dosegli soglasje, da se 

premakne za en mesec in bi naj 

bilo plačilo dežurstva po novem  

pri avgustovski plači. 

Likvidnostne težave so iste kot so 

bile, ne glede na to, da dobimo 

vsak mesec  več plačila od 

zavarovalnice ne pokrijemo 

tekočih stroškov. 

Pod točko:  Obravnava Polletnega 

poročila za leto 2017 sta direktor 

Bojan Korošec in pomočnik 

direktorja za poslovne zadeve 

Marjan Maček  podala poročilo o 

poslovanju v prvem polletju 2017.  

Po razpravi sta bila sprejeta 

sklepa:  

- Svet zavoda se je seznanil s 

finančnim poročilom in ga sprejel 

v predloženi obliki in vsebini 

- Svet zavoda  vodstvu bolnišnice 

naloži,  da pripravi poročilo  o 

realizaciji sanacijske programa in 

predvidi možne ukrepe do konca 

leta. 

Pod točko:  Obravnava soglasij za 

opravljanje zdravstvenih storitev 

pri drugem javnem zdravstvenem 

delodajalcu oz. drugi pravni ali 

fizični osebi je bil sprejet sklep: 

 - Svet zavoda izda zdravstvenim 

delavcem, ki so zaposleni v 

Splošni bolnišnici M. Sobota  

soglasje za opravljanje 

zdravstvenih storitev pri drugih 

javnih zdravstvenih zavodih oz. 

pravnih ali fizičnih osebah na 

podlagi predloženih vlog in pod 

pogojem, da so pri tem upoštevana 

določila zakonodaje, ki določajo 

mesečne omejitve delovnega časa.   

Pod točko: Čakalne dobe je bil 

sprejet sklep:  

- Svet zavoda se je  seznanil  s 

čakalnimi dobami in številom 

čakajočih za prvih  7  mesecev 

leta 2017. 

 
Predsednik sveta zavoda 

Marko Virag 

Zapisala: 

Jožica Viher  
 

 

 

DONACIJA NLB 

GINEKOLOŠKO-

PORODNIŠKEMU 

ODDELKU 

 

 
 
V četrtek, 24. avgusta je 

Ginekološko-porodniški oddelek v 

okviru NLB-jeve akcije "Majhni 

koraki spreminjajo svet na bolje" 

prejel donacijo v višini 9.585 €. 

Sredstva donacije bodo namenjena 

za nakup CTG aparata, ki 

omogoča boljši nadzor ploda v 

nosečnosti in tudi v času poroda. 

Novi Ljubljanski banki se za 

donacijo iskreno zahvaljujemo. 

 
Vodstvo bolnišnice in Ginekološko-

porodniškega oddelka 

 

 

 

ZGODILO SE JE  -  prejšnji 

teden  

 

 Torek: 
- 22. seja sveta zavoda  

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska Sobota  

 Sreda:  
- 14. seja strokovnega sveta 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota  

 Četrtek:   
- 1. seja strokovnega sveta 

zdravstvene nege Splošne 

bolnišnice Murska Sobota   

 

 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 

 Ponedeljek: 
- Gost radijske oddaje 

Murskega vala »Za zdravje«  

bo Jurij M. Borovšak, dr. 

med., spec. patolog, 

predstojnik  Oddelka za 

patologijo, tema oddaje: 

»Epidemija vseznalcev 

medicine« 

 Sreda:  
-  Interno strokovno 

izobraževanje za področje 

ZN, »Oskrba kronične rane« 

(teoretični + praktični del), 

predavali  bosta: Brigita 

Kovačec,dipl. m. s. in Marija 

Kohek, M.Sc.(Austrija), dipl. m. 

s.  (knjižnica V. nadst.  Krg. 

bloka) 

 
. 

Darja Cigut 

Tajništvo 
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STATISTIČNI PODATKI ZA 

 PREJŠNJI TEDEN 
                    

                                    
                       Plan         Realiz.                                    

ŠT.SPP 359             402 

ŠTEV. BOD: 

LEŽALNA DOBA 

1.900        1861 

5,30           4,25 

ŠT. NOVOROJ:                   23 

DOJ. MATERE:                                             17   

               

                       

Sladjana Čerpnjak  

Splošna služba 

 

 

 

 

 

Misel 
Ljubi vse, zaupaj nekaterim,  

slabo ne naredi nikomur.  

(William Shakespeare) 

 

 

 

 

 

 
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 

http://www.sb-ms.si/

