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Poročilo o poteku zbora delavcev
V sredo, 20. 11. 2013 je v prostorih
kinodvorane Bolnišnice Topolšica potekal zbor
delavcev. V skladu s Poslovnikom o delu
organov upravljanja BT so zaposleni z dvigom
rok potrdili Duško Lalek za osebo, ki je zbor
delavcev vodila. Zaposleni so prav tako z
dvigom rok potrdili Natalijo Mravljak za
zapisnikarico in Duško Lalek za overoviteljico
zapisnika. Zaposleni so se strinjali s
spremembo dnevnega reda, ki jo je predlagal
direktor, in sicer, da se je točka razno
obravnavala najprej. Temu so sledile volitve
za imenovanje osebe za sprejem prijav
mobinga in pa za odbor blagajne vzajemne
pomoči in dviga njene mesečne članarine.
Zaposleni so potrdili člane volilne komisije, v
katero so bile imenovane Duška Lalek kot
predsednica ter Metka Jevšenak in Kristina
Plaskan kot članici. Po uvodnem pozdravu je
direktor prim. Leopold Rezar, dr. med., spec.,
zaposlenim na kratko predstavil trenutno
finančno stanje BT in stanje, v katerem je
obstala energetska sanacija bolnišnice. V
Nadaljevanju je direktor odgovarjal na
konkretna vprašanja zaposlenih, ki mu jih je
sproti
postavljala
Suzana
Platovšek,
predsednica SZSV v BT. Zaposlene je
predvsem zanimala verjetnost neizplačila plač
v prihodnjih mesecih, stanje na
področju
sklenjenih podjemnih pogodb z zunanjimi
sodelavci in nadaljnji potek energetske
sanacije oziroma prihodnost bolnišnice na
sploh. Po podaji odgovorov na vsa zastavljena
vprašanja so zaposleni potrdili predlog sklepa
Jurija Šorlija, dr. med., spec., da vodstvo
tedensko preko portala intranet obvešča
zaposlene o sprejetih in izvedenih ukrepih, ki
so vezani na energetsko sanacijo oziroma
prihodnost bolnišnice kot tudi na druge
aktualne vsebine, predvsem na področju
izplačila plač in plačila prispevkov za socialno
varnost zaposlenih. Novost je tudi skrinjica, v
katero bomo lahko zaposleni posredovali vsa
vprašanja, povezana z Bolnišnico Topolšica
oziroma
njenim
delovnim
procesom,
delovnimi razmerji,… Na vprašanja bo
odgovarjal direktor. Skrinjica bo v 4.
nadstropju, prejeta vprašanja in odgovori pa
bodo redno objavljeni na intranetu. V
nadaljevanju so se izvedle volitve za osebo,
pristojno za sprejem prijav mobinga na
delovnem mestu ter za odbor blagajne
vzajemne pomoči in dviga njene mesečne
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članarine. Za osebo, pristojno za sprejem
prijav mobinga na delovnem mestu, so
zaposleni izvolili Suzano Platovšek.
V odbor blagajne vzajemne pomoči so bili
izvoljeni naslednji člani:
- Suzana Platovšek – članica, blagajničarka,
- Kristina Plaskan – članica,
- Tanja Kolenc – članica,
- Marjan Brglez – član, namestnik
blagajničarke.
Zaposleni so prav tako z večino glasov potrdili
predlog, da se članarina iz dosedanje višine
1,50 EUR in 2,50 EUR dvigne na 4,00 EUR in
iz dosedanje višine 4,00 EUR na 6,00 EUR.
Vsem izvoljenim kandidatom čestitam.
Zapisnik zbora delavcev bo v roku pet dni od
datuma zbora delavcev objavljen
na
intranetu.
Pripravila: Duška Lalek, univ. dipl. prav.
Vodja splošne pravno kadrovske službe

Zamenjava članov Sveta zavoda
BT
Vlada RS je na seji dne 30. 10. 2013 sprejela
sklep, da se do izteka mandata namesto
dosedanjih dveh članov Samire Ališič Kovač in
mag. Petra Pustatičnika v Svet zavoda
Bolnišnice Topolšica imenujeta mag. Sabina
Mirković in Zdravko Fajmut.
Pripravila: Duška Lalek, univ. dipl. prav.
Vodja splošne pravno kadrovske službe

Kotiček za kakovost
USPEŠNO ZAKLJUČENO IZOBRAŽEVANJE
ZA NOTRANJE PRESOJEVALCE V BT
Dne 4. in 5. oktobra 2013 je potekalo
izobraževanje
sodelavcev
za
notranje
presojevalce sistema vodenja kakovosti.
Dvodnevni seminar, 16 pedagoških ur, sta
izvedla
predavatelja
Martin
ŠINIGOJ,
dr.med.,spec.int. in Peter MERLJAK, oba s
statusom vodilnega presojevalca za sistem
vodenja kakovosti in dolgoletnimi izkušnjami
na področju sekundarnega zdravstvenega
varstva.
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Parkiranje pred Planiko
Prometni
sanacije

Za uveljavitev sistema vodenja kakovosti je
število notranjih presojevalcev v BT ključnega
pomena, zato so se izobraževanja udeležili in
uspešno zaključili naslednji sodelavci:
1. Darja KRAMAR
2. Damjan JUSTINEK
3. Edita FIJAVŽ
4. Eva LOZIČ
5. Duška LALEK
6. Marko OBERSTAR
7. Robert ČUDEN
8. Renata MOŠMONDOR
9. Marija KRT
10. Saška LIPNIK
11. Lidija ČASL
12. Sonja JEŽOVNIK
13. Fredi TAJNŠEK
14. Mateja URLEP
15. Marjan BRGLEZ
16. Peter BLAJ
17. Kristina PLASKAN

Iskrene čestitke za uspešno
usposabljanje in pisni izpit .

opravljeno

V mesecu decembru bomo v Bolnišnici
Topolšica izvedli notranje presoje sistema
kakovosti. Urnike notranjih presoj so na
vpogled in v potrditev
dobili presojevalci
(oseba odgovorna za presojano področje) in
presojanci (vodje presoje in člani) sistema
kakovosti.

Pripravila:
mag. Brigita Putar, PVK

režim

v

času

energetske

Parkiranje pred Planiko urejata dva sklepa.
Prvi je Ponovni poziv zaposlenim – prometni
režim v času energetske sanacije stavb
Bolnišnice Topolšica, ki ga je direktor podpisal
dne 3.9.2013. Gre za ponovni poziv, saj se je
pred Planiko po umiku zapornice parkiralo
kljub pozivu določenem na podlagi Odločbe
Občine
Šoštanj
št.
371-63/2012
in
Varnostnega načrta št. VNBB-21/12 z dne
8.8.2012, zaradi česar je bil dostop reševalnih
vozil do Planike onemogočen, prav tako pa
tudi dostava zdravil. Sklep je glede tega, kdo
lahko parkira za zapornico popolnoma jasen:
urgentna vozila, gradbena vozila, vozila za
dostavo in, kar se nanaša predvsem na
zaposlene, vozila s posebnimi dovolilnicami.
Na današnji dan je veljavnih 21 dovolilnic:
1 – Leopold Rezar, direktor
2 – Darja Kramar, PDZN
3 – Bojan Jurca, PDGZ
4 – Brigita Putar, PVK
5 – Franjo Bartolac, vodja projekta
energetske sanacije
6 – Bujdo Luca, iz zdravstvenih razlogov
7 – dežurni zdravnik, prenosna dovolilnica
8 – dežurni zdravnik, prenosna dovolilnica
9 – dežurni zdravnik, prenosna dovolilnica
10 – dežurni zdravnik, prenosna dovolilnica
11 – dežurna sestra, prenosna dovolilnica
12 – dežurna sestra, prenosna dovolilnica
13 – dežurni laborant, prenosna dovolilnica
14 – pooblaščena oseba – IT, prenosna
dovolilnica
15 – pooblaščena oseba – Uprava, prenosna
dovolilnica
16 – pooblaščena oseba – notranja dostava,
prenosna dovolilnica
17 – Fiat Scudo – CE 122 9R, službeno
vozilo
18 – Ford Transit – CE P0 731, službeno
vozilo
19 – VW Caddy – CE FM 621, službeno
vozilo
20 – VW Crafter – CE NE 949, službeno
vozilo
21 – gost (za tiste, ki težko hodijo),
fizioterapija
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Na podlagi pobude obeh sindikatov je direktor
dne
19.11.2013
podpisal
Obvestilo
zaposlenim - sprememba časovnega okvira
omejitve
prometnega
režima
v
času
energetske
sanacije
stavb
Bolnišnice
Topolšica s katerim je dovoljeno vsem
zaposlenim
v
Bolnišnici
Topolšica,
ki
opravljajo nočno delo v Planiki parkirati pred
Planiko med 18:00 in 6:00 naslednjega dne.
Pripravil: mag. Bojan Jurca, univ.dipl.inž.rač.,
PDGZ

SINDIKALNE
DELAVCEV

NOVICE

–

Aktualno pri nas
17.9.
24.9.
8.10.
8.11.
12.11

17.9.

ZBOR
27.9.

POZDRAVLJENI!
20.11.2013 je bil organiziran zbor delavcev.
Na zboru so se sprejeli novi člani odbora za
Blagajno vzajemne pomoči, ki bo še naprej
delovala v dobro vseh članov.

2.10.

Prav tako smo na zboru izvolili osebo, na
katero se lahko obrnete v primeru izvajanja
mobinga v naši bolnišnici. Hvala vam za
zaupanje.

11.10.

Na zboru so bila postavljena mnoga vprašanja
našemu direktorju, ki je na njih neposredno
odgovarjal. Zapisnik bo objavljen tako, da ga
boste vsi videli.

24.10.
11.11.
19.11.
19.11.
20.11.
21.11.

Povzela bom besede profesorja dr. Mira
Cerarja.« Konflikti so vedno bili, so in tudi
bodo. Mnogi se jim želimo izogniti, jih ne
videti, vendar so
ti neizbežni.
Pri
reševanju morajo vsi sodelovati, tudi
tisti, ki nam niso najbolj pri srcu. V
ključnih trenutkih pa smo potrebni vsi.«
Naj bo zbor delavcev izhodišče, da se vsa
nesoglasja odpravijo. Konstruktivno reševanje
problemov in vključenost vseh oseb so
izrednega pomena za doseganje
in
uresničitev ciljev, ki jih imamo postavljene.
Upanje,
zaupanje,
razumevanje
sodelovanje so ključnega pomena.

in

Naj še napišem besede našega predsednika
gospoda Zvoneta Vukadinoviča.« Za socialno
in pravično državo. S SINDIKATOM NAPREJ:«
Pripravila: Suzana Platovšek

25.10.

19.11.
20.11.

7. Strokovni svet BT
8. Strokovni svet BT
9. Strokovni svet BT
10. Strokovni svet BT
11. Strokovni svet BT
Zapisniki so objavljeni pod
dokumentacijo
na
našem
intranetu!
V predavalnici BT je potekalo
srečanje zdravniškega društva
Velenje, prisotni so bili večinoma
zdravniki iz velenjske regije.
Direktor se je udeležil svečanega
polaganja kamna za izgradnjo
vrtca v Šoštanju.
Potekala je 21. seja SZ BT.
Dnevni red in sprejete sklepe
si lahko preberete na našem
intranetu!
Direktor se je udeležil slavnostne
otvoritve oddelka D Psihiatrične
bolnišnice v Vojniku.
Organiziran je bil kostanjev piknik
v Podgorju za vse zaposlene.
ZZZS - redni nadzor – SPP-ji
ZZZS - redni nadzor – endoskopija
IVZ – redni nadzor – SVIT
ZZZS
redni
nadzor
–
diabetologija
ZZZS - redni nadzor – CT
ZZZS - redni nadzor – SPP–ji
22. izredna seja Sveta zavoda ob
14. uri v prostorih Zimzelen.
Zbor
delavcev
ob
13.30
v
prostorih Kinodvorane.
Pripravila:
Tatjana Perko, dipl. ekon.

IN ŠE NEKAJ KRATKIH NOVIC IZ
DOGAJANJA
V
BOLNIŠNICI
TOPOLŠICA…
PRALNICA
V šivalnici smo zašili delovna oblačila za
dijake Šolskega centra Velenje.
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Ne pozabi na…
Prispevke za »zimsko« številko
TOPLIČNIKA
Vaše prispevke za naslednjo številko
TOPLIČNIKA zbiramo do 2. decembra 2013.
Natečaj za fotografijo naslovnice glasila
TOPLIČNIK

Pripravila: Mateja Urleb, Vodja pralnice in
šivalnice
VZDRŽEVALNA ENOTA
V bolnišnici je bila potreba po zamenjavi
agregat (reduktor) dvigala. Zamenjavo smo
naredili dne 7. 11. 2013. S tem smo
pripomogli varnejši uporabi dvigala in
zmanjšanju okvar. Agregat je bil zamenjan na
dvigalu za prevoz osebja.
Varno vožnjo z dvigalom
vzdrževalna enota.

vam

želi:

Imate dobro »fotko«, ki bi polepšala
našo zimsko številko – verjetno je
milijon stvari, ki bi lahko krasile
naslovnico
Topličnika, zato
vzemite
fotoaparat v roke  poslikajte  pošljite.
Najlepša in najbolj izvirna fotografija bo
»sladko« nagrajena. Nagrada za avtorja
izbrane fotografije so dobrote iz naše kuhinje.
Predloge zbiramo do vključno 2. decembra
2013. Vaše predloge pošljite na e-naslov
boltop.novice@b-topolsica.si

V komisiji za izbor NAJBOLJŠE FOTOGRAFIJE
sodeluje uredniški odbor.
Prosimo, da poleg vaše fotografije navedete
tudi:





da gre za natečaj za NAJBOLJŠO
FOTOGRAFIJO,
ime in priimek avtorja fotografije,
zgodbo nastanka fotografije (kratek opis).

Izbor za naj sodelavca 2013

SLUŽBA ZA FINANCE IN EKONOMIKO
V sredo 16. oktobra 2013 je Mira Lesnjak še
zadnjič prišla v službo – sedaj nas obiskuje
samo še kot članica stranke »NIMAM ČASA«.

Glasove za NAJ SODELAVCA 2013 oddajte do 2. 12.
2013 2013 v škatlo, ki se nahaja v tajništvu ali v
administraciji bolnišnice. Glasovnico dobite v zadnji
številki TOPLIČNIKA.

Misel:
Velikokrat srečamo usodo prav na poti,
ki smo si jo izbrali, da bi se ji izognili.
La FONTAINE

Uredniški odbor:




Urednici: Metka Jevšenak, mag.Brigita
Putar,
Člani: Leopold Rezar, Jurij Šorli,
mag. Bojan Jurca, Darja Kramar,
Oblikovalca: Marko Oberstar, Klemen
Forneci

