ENERGETSKA SANACIJA IN TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE V SPLOŠNI
BOLNIŠNICI BREŽICE

Bolnišnica Brežice se je februarja letos prijavila na razpis Ministrstva za zdravje za projekt
»Energetska sanacija stavb pravnih oseb javnega prava s področja zdravstva, katerih
ustanovitelj je Republika Slovenija in so v pristojnosti Ministrstva za zdravje ter opravljajo
zdravstveno dejavnost na sekundarni in/ali terciarni ravni« ter tako pridobila 1,3 milijona
evrov nepovratnih sredstev iz Kohezijskega sklada.
Ocenjena vrednost projekta znaša dobrih 2 milijona evrov. Poleg sredstev Kohezijskega
sklada (62,5%) se bo projekt delno financiral iz proračuna RS (12,50 %), delno pa iz
lastnih sredstev (25,00 %).
Cilji investicije so izboljšanje toplotne izolacije obstoječih stavb in s tem izboljšanje
učinkovitosti stavb, zagotovitev učinkovitih sistemov za ogrevanje, hlajenje, klimatizacijo in
prezračevanje z uporabo sodobne tehnologije ter zagotovitev sistema zagotavljanja
energije iz obnovljivega vira energije za del energetske oskrbe zavoda. Poleg tega bo z
omenjeno investicijo bolnišnica zmanjšala porabo energije, zagotovila večjo zanesljivost
oskrbe z energijo za nemoteno delovanje zavoda, zagotovila ustrezne delovne in bivalne
pogoje, zmanjšala negativne vplive na okolje in zagotovila pregled nad rabo vstopne
energije ter energetsko knjigovodstvo.
Projekt se bo izvajal na vseh bolnišničnih stavbah ter bo zajemal zamenjavo stavbnega
pohištva, toplotno izolacijo stropov, toplotno izolacijo fasad, zamenjavo in izolacijo streh,
zamenjavo obstoječe klima naprave za prezračevanje in hlajenje v operacijskem traktu,
vzpostavitev solarnega sistema za pripravo tople sanitarne vode, zamenjavo svetil, hidro
in termoizolacijo tlakov in sten ter vgradnjo toplotne črpalke za uporabo energije
podtalnice.
V okviru projekta v bolnišnici od 15.2.2010 poteka rekonstrukcija prostorov za čistilni
servis, zbiralnico odpadkov in perilo – I. faza, za katerega je bila za izvedbo gradbeno
obrtniških del in dobavo nekatere strojne opreme podpisana pogodba z izvajalcem SL
inženiring d.o.o. Boršt v višini 336.451,94 EUR brez DDV. Nadzor gradnje izvaja družba
CRP d.o.o. iz Brežic. Dela v okviru I. faze so bila končana konec septembra 2010.
V okviru II. faze, za katero je bila podpisana pogodba z izvajalcem SL Inženiring d.o.o.
Boršt v vrednosti 34.323,91 EUR brez DDV, so potekala gradbeno obrtniška dela v
skladišču, hodniku pred kapelo in prostoru za umrle. Dela so bila dokončana konec
septembra. Nadzor je izvajala družba CRP d.o.o. iz Brežic.
V okviru III. faze poteka rekonstrukcija pralnice, za katero je bila prav tako podpisana
pogodba z izvajalcem SL inženiring d.o.o. Boršt v višini 79.916,69 EUR brez DDV. Dela v
okviru te faze so še v teku. Nadzor gradnje prav tako izvaja podjetje CRP d.o.o. iz Brežic.

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 22.6.2010, št.
objave JN5335/2010, Trajnostna raba energije, energetska sanacija stavb A, B, C, E in G,
po odprtem postopku, v skladu s 1. odstavkom 79. člena Zakona o javnem naročanju (Ur.
l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08 in 19/10, EU 317/07 in 314/09) sta za izvedbo opravljanja
gradbeno obrtniških del in dobave opreme: Trajnostna raba energije, energetska sanacija
stavb A, B, C, E in G bila kot najugodnejša ponudnika izbrana CGP d.d. Novo mesto,
vrednost pogodbe znaša 402.968,14 EUR brez DDV in SL Inženiring d.d. Boršt, vrednost
pogodbe znaša 841.750,81 EUR brez DDV.
Dela naj bi bila končana predvidoma do maja 2011.
Za izvajanje nadzora in koordiniranje varnosti je bilo izbrano podjetje CRP d.o.o. Brežice.
Projekt vodi in operativno koordinira mag. Jože Piltaver, dipl.upr.org., vodja splošno
upravne in kadrovske službe bolnišnice.
Celotni projekt energetske sanacije pa naj bi bil zaključen do aprila 2012.
Priloge:
- Investicijski program: Splošna bolnišnica Brežice – trajnostna raba energije,
- Prijava na razpis,
- Fotografije.

