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MODRI  DIRKAČ 
                                     HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE 

LETNIK : 17                             DATUM : 26. 8. 2019                                          Štev.: 890 

12. SEJA SVETA ZAVODA 

SPLOŠNE BOLNIŠNICE 

MURSKA SOBOTA 

 

V četrtek, 22. 8. 2019, ob 15. 

uri je v knjiţnici potekala 12. 

seja Sveta zavoda z naslednjim 

dnevnim redom: 

1. Obravnava in potrditev 

zapisnika 11. redne seje 

in 7. korespodenčne 

seje; 

2. Poročanje direktorja o 

tekočem poslovanju in 

o izvrševanju sprejetih 

sklepov; 

3. Obravnava in sprejem  

polletnega poročila za 

leto 2019; 

4. Obravnava in sprejem 

Poročila o izvajanju 

sanacijskega programa 

april-junij; 

5. Poročilo o izvedbi 

notranje revizije za leto 

2018: pregled 

realizacije ukrepov iz 

Sanacijskega programa 

za SB MS; 

6. Sprejem sklepa o 

izvajanju posebnega 

programa dela; 

7. Čakalne dobe; 

8. Prenovljene 

kompetence in poklicne 

aktivnosti v zdravstveni 

negi;   

9. Pobude, predlogi in 

vprašanja članov sveta 

zavoda; 

10. Razno. 

Soglasno so bili sprejeti vsi 

sledeči sklepi: 

Sklep k tč 3: Svet zavoda SB 

MS se je seznanil s Polletnim 

poročilom o poslovanju 

bolnišnice. 

Sklep k tč. 4: Svet zavoda SB 

MS se je seznanil s poročilom o 

izvajanju sanacijskega 

programa april-junij 2019 in s 

poročilom o delovni uspešnosti. 

Sklep k tč. 4: Članom 

sanacijske uprave SB MS se v 

skladu s tabelo in določilom o 

delovni uspešnosti izplača 

delovna uspešnost za povečan 

obseg dela za izvajanje 

posebnega vladnega projekta za 

zagotavljanje poslovne in 

plačilne stabilnosti javnih 

zdravstvenih zavodov za mesec 

april v višini 3 % osnovne 

plače, za mesec maj v višini 3 

% osnovne plače in za mesec 

junij v višini 3 % osnovne 

plače. 

Sklep k tč. 5: Svet zavoda SB 

MS se je seznanim s poročilom 

notranje revizije. 

Sklepi k tč. 6: Svet zavoda 

potrjuje razglasitev 

endoproteze kolena za poseben 

program na ravni 

javnozdravstvenega zavoda 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota v predlaganem obsegu 

20 posegov  na leto z namenom 

skrajševanja čakalnih dob in 

soglaša s plačevanjem 

zaposlenim zavoda po 

podjemnih pogodbah za 

opravljeno delo izven rednega 

delovnega časa. Razglasitev 

velja za obdobje od 1. 10. 

2019-31. 12. 2019. 

 

Svet zavoda potrjuje 

razglasitev endoproteze kolka 

za poseben program na ravni 

javnozdravstvenega zavoda 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota v predlaganem obsegu 

30 posegov  na leto z namenom 

skrajševanja čakalnih dob in 

soglaša s plačevanjem 

zaposlenim zavoda po 

podjemnih pogodbah za 

opravljeno delo izven rednega 

delovnega časa. Razglasite 

velja za obdobje od 1. 10. 

2019-31. 12. 2019. 

 

Svet zavoda potrjuje 

razglasitev operacij na oţilju – 

krčne ţile za poseben program 

na ravni javnozdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska Sobota v predlaganem 

obsegu 40 posegov  na leto z 

namenom skrajševanja čakalnih 

dob in soglaša s plačevanjem 

zaposlenim zavoda po 

podjemnih pogodbah za 

opravljeno delo izven rednega 

delovnega časa. Razglasitev 

velja za obdobje od 1. 10. 

2019-31. 12. 2019. 

 

Svet zavoda potrjuje 

razglasitev UZ preiskav (UZ 

abdomna in UZ doppler 

vratnega oţilja) za poseben 

program na ravni 

javnozdravstvenega zavoda 

Splošna bolnišnica Murska 

Sobota v predlaganem obsegu 

800 UZ abdomna in 600 UZ 

doppler vratnega oţilja  na leto 

z namenom skrajševanja 

čakalnih dob in soglaša s 

plačevanjem zaposlenim 

zavoda po podjemnih 
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pogodbah za opravljeno delo 

izven rednega delovnega časa. 

Razglasite velja za obdobje od 

1. 10. 2019-31. 12. 2019. 

 

Sklep k tč. 7: Svet zavoda 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota se je seznanil s stanjem 

na področju čakalnih dob na 

dan 31. 7.  2019. 

 

Sklep k tč. 8: Svet zavoda 

Splošne bolnišnice Murska 

Sobota se je seznanil z 

gradivom o kompetencah in 

poklicnih aktivnostih v 

zdravstveni negi in reševanjem 

problematike srednjih 

medicinskih sester. 

 
Natalija Zrim, univ. dipl. ekonomist 

Vodja ZEPA 

 

 

DUHOVNA OSKRBA 

Za duhovno oskrbo katoliških 

vernikov  je v zadnjem 

času uspešno skrbel in jo 

opravljal g.  Andrej Laţeta. G. 

Laţeta bo koordinacijo 

duhovne oskrbe vršil še naprej, 

maše v bolnišnični kapeli pa bo 

opravljal g. Joţe Hozjan. 

Maša za katoliške vernike bo 

tako ob sredah, ob 19. uri, 

kot doslej. Po novem pa bo 

maša tudi ob nedeljah, ob 10. 

uri dopoldne. 

 
Silvana Kurnjek Časar, dipl. m. s.  

Koordinator za duhovno oskrbo  

 

 

 

ZAHVALA 

Ob svečanih prireditvah ob 

praznovanju 100. obletnice 

priključitve matičnemu narodu 

so naši zaposleni v Sluţbi za 

oskrbo s tekstilom pomagali 

Občini Beltinci. Ob 

nepričakovanem zapletu so 

prirediteljem pomagali in v 

dopoldanskem času ob svojem 

rednem delu opravili še pranje 

za prireditelje. 

Pri sami prireditvi so se kot 

prostovoljke vključile pri 

nudenju morebitne prve 

pomoči obiskovalcem 

sodelavke Marija Flisar, mag. 

zdr. nege, Valentina Goršak 

Lovšin, mag. zdr. nege in 

Marjana Bric, zdr. tehnik. 

Vsem se iskreno zahvaljujemo. 

 
Vodstvo bolnišnice 

 

 

 

ZGODILO SE JE – »prejšnji 

teden« 
 

 Ponedeljek: 
- Prim asist. Daniel 

Grabar, dr. med., spec. 

anest., strokovni direktor 

Splošne bolnišnice 

Murska Sobota je 

sodeloval v radijski oddaji 

Splošna bolnišnica 

Murska Sobota na 

Murskem valu; tema 

oddaje: »Novosti v 

bolnišnici«. 

- Gostja radijske 

oddaje Murskega vala »Za 

zdravje« je bila mag. 

Nada Bernat, mag. farm., 

predstojnica Bolnišnične 

lekarne, tema oddaje: 

»Novi prostori aseptike in 

magistralnega laboratorija 

v Splošni bolnišnici 

Murska Sobota«. 

 Četrtek: 

- 12. seja Sveta zavoda 

Javnega zdravstvenega 

zavoda Splošna bolnišnica 

Murska Sobota. 

 

ZGODILO SE BO  -  ta teden 

 

 Torek: 
- Varstvo pri delu in 

poţarna varnost (jedilnica 

Sluţbe bolnišnične 

prehrane in dietoterapije 

Splošne bolnišnice M. 

Sobota). 

 
Tajništvo 

Darja Cigut  

 

 

STATISTIČNI PODATKI 

ZA 

 PREJŠNJI TEDEN (16.8. - 

22. 8) 

                           

ŠTEVILO SPP. 

 (evid. primeri): 
339 

ŠTEVILO BOD: 1762 

LEŢALNA DOBA: 4,59 

ŠTEVILO 

NOVOROJENČKOV: 
20 

DOJEČE MATERE - 

BOD: 
19 

             
Sladjana Čerpnjak 

Služba ZEPA 

 

 

 

Misel 

»Vse kar se moramo odločiti je, 

kaj storiti s časom, ki nam je 

dan.« 
(J.R.R. Tolkien) 

 

 

 
 

                       Ureja: tajništvo 

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/

