
Nekaj napotkov za lažjo orientacijo za tiste, ki prihajate na kroženje v UKC LJ. Pred 
pričetkom kroženja v UKC LJ si uredite sledeče: 
 

- DOSTOP DO HIPOKRATA pri g. Davidu Vehovcu (01/522-61-64). Na mail mu 
lahko pošljete sliko e-lista, kjer so časovno opredeljena vaša kroženja. Uporabniško 
ime z geslom bo veljavno od dneva nastopa vašega kroženja v UKC LJ. Dogovorite se 
tudi za delovanje ZZZS PROFESIONALNE KARTICE, da boste lahko izdajali 
recepte in napotnice. 

- VSTOPNI KOLOKVIJ ga. Nataša Petkovšek natasa.petkovsek@mf.uni-lj.si. 
- OMARICO s ključem v Stari porodnišnici. Zanjo se osebno dogovorite z go. Stanojko 

(01/522-88-69), ki se nahaja v Stari porodnišnici v kletnem prostoru vsako jutro ok. 7. 
ure in popoldne ok. 14. ure. Pri njej si izposodite tudi UNIFORMO. 

 
Če ni navedeno drugače, vse omenjene osebe najdete v Stari porodnišnici ob vhodu na desno 
za steklenimi drsnimi vrati. Za vstop pozvonite.  

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nekaj napotkov za lažjo orientacijo za tiste, ki boste zaposleni v UKC LJ. Pred nastopom dela 
si uredite sledeče:  
 

- izjavo za prejem POTNIH STROŠKOV na delo in nazaj pri go. Senki Kozić 
senka.kozic@kclj.si  (01/522-60-03). Pri njej prav tako podpišete izjavo o posebnih 
pogojih dela (PPD) za pridobitev dodatka. Ona ureja tudi vse v zvezi z vašimi URAMI 
in PLAČAMI. V kolikor krožite zunaj UKC LJ, ji javite pisno preko maila vsak mesec 
do 5. dneva prisotnost na delovnem mestu za obračun plače. 

- PLAČILNA LISTA vas bo čakala v kuverti pri informatorki v Stari porodnišnici 10. v 
mescu, ko prejmete plačo. Na dom ali po mailu plačilnih list ne pošiljajo. 

- Vse v zvezi z IZOBRAŽEVANJI, STROŠKI in koriščenjem SPECIALIZANTSKIH 
SREDSTEV urejajte z go. Sabino Mai sabina.mai@kclj.si (01/522-60-06). 

- ŠTAMPILJKO, v kolikor je nimate naročite pri ge. Tamari Bertoncelj 
tamara.bertoncelj@kclj.si (01/522-60-07), prav tako IDENTIFIKACIJSKO 
KARTICO, za katero ji morate po mailu poslati osebno fotografijo za dokumente. 

- POGODBO za delo podpišete pri ge. Sabini Fuis sabina.fuis@kclj.si (01/522-40-27) 
na Bohoričevi ulici 28 vsaj 3 dni pred pričetkom dela, pri čemer ji morate za pripravo 
pogodbe poslati vsaj mesec dni prej potrjen razpored kroženja s strani Zbornice.  

 
Če ni navedeno drugače, vse omenjene osebe najdete v Stari porodnišnici ob vhodu na desno 
za steklenimi drsnimi vrati. Za vstop pozvonite. 


