MODRI DIRKAČ
HITRE ZDRAVSTVENE NOVICE

LETNIK: 18
PLAČILO PARKIRININE
ZA LETO 2020
Sporočamo Vam, da v skladu s
sprejetim cenikom cena parkiranja
za leto 2020 znaša 100 EUR.
V letu 2020 lahko poravnate
parkirnino na dva načina:
- gotovinsko na blagajni
bolnišnice v celotnem
znesku do 31. 1. 2020,
- v dveh obrokih na podlagi
podpisanega soglasja za
odtegljaj pri plači. V ta
namen se oglasite na
blagajni bolnišnice, kjer
podpišete Soglasje za
odtegljaj pri plači. Na
podlagi
podpisanega
soglasja
vam plačilo
parkirnine odtegnemo pri
plači v dveh obrokih in
sicer prvi obrok pri plači
za mesec januar 2020 in
drugi obrok pri plači za
mesec junij. V kolikor
soglasja ne podpišete do
31. 1. 2020 plačilo več ni
moţno v dveh obrokih.
Za vse tiste, ki ne boste plačali
parkirnine oziroma ne boste
podpisali soglasja za odtegljaj pri
plači, se bodo pravice do
parkiranja ukinile po 10. 2. 2020.
Še nekaj posebnosti:
- v kolikor je oseba
zaposlena
za
čas
pripravništva
za
6
mesecev, plača parkirišče
za pol leta,
- v kolikor je oseba
zaposlena
za
čas
nadomeščanja
bolniške
oz. porodniške, plača
parkirnino za celotno leto
oz. ustrezen sorazmerni
del,
- osebe za določen čas
plačajo parkirnino za čas

Štev.: 908

DATUM: 6. 1. 2020
trajanja
pogodbe, t v
primeru podaljšanja pa še
sorazmerni del,
- osebe, ki se bodo v letu
2020 upokojile plačajo
sorazmerni del samo v
primeru, da v Pravnokadrovsko sluţbo uradno
predloţijo
podpisan
predlog
prenehanja
delovnega razmerja zaradi
upokojitve.
Vračilo parkirnine v primeru
prenehanja pogodbe o zaposlitvi
med letom ni moţno.
Mag. Melita Vratar, preizk. rač.
Vodja Finančno-računovodske službe

ČESTITKA
V mesecu decembru je uspešno
opravil specialistični izpit Gregor
Gruškovnjak, dr. med., spec.
ginekologije in porodništva. Ob
tem mu iskreno čestitamo in
ţelimo veliko strokovnih uspehov.
Vodstvo

OBVESTILO
V mesecu decembru 2019 je bilo v
Sluţbi za oskrbo s tekstilom
opranega 113.940 kg perila.
Bojana Vodeb Mesarič, dipl. sanit. inž.
Vodja Službe za oskrbo s tekstilom

ZGODILO SE BO - ta teden



Ponedeljek:
- Gost radijske oddaje Murskega
vala »Za zdravje« bo dr. Emil Pal,
dr. med., spec. inf., predstojnik
Infekcijskega
oddelka,
tema
oddaje: »Gripa«



Torek:
- Strokovno pediatrično srečanje
na temo: »Zakaj cepiti« predaval
bo David Jereb, dr. med.
(predavalnica na Otroškem odd.)
 Petek:
- Predavanje v okviru strokovnih
seminarjev Kirurškega odd., z
naslovom
»Kirurško zdravljenje karotidne
bolezni, sodoben pristop in
aktualna priporočila«, predaval
bo dr. Radenko Koprivica, dr.
med., spec. krg., predstojnik Krg.
odd. (konzilij Krg. odd.)
Darja Cigut
Tajništvo

STATISTIČNI PODATKI
ZA PREJŠNJI TEDEN
ŠTEVILO SPP.
236
(evid. primeri):
ŠTEVILO BOD:
1431
LEŢALNA DOBA:
5,30
ŠTEVILO
16
NOVOROJENČKOV:
DOJEČE MATERE 11
BOD:
Sladjana Čerpnjak
Služba ZEPA

Misel
»Bolje naredi malo na pravi
način, kot veliko stvar slabo.«
(Sokrat)
Ureja: tajništvo
Naklada 140 izvodov
Prispevki in delo niso
honorirani.
Modri dirkač vam je
tedensko dosegljiv na naslovu:
http://www.sb-ms.si
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