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SPLOŠNA BOLNIŠNICA BREŽICE POSTAJA ZELENA BOLNIŠNICA 
 

 
V Splošni bolnišnici Brežice se zaključujejo dobra 2 milijona evrov vredna gradbena 
dela energetske sanacije bolnišnice, ki so se začela avgusta lani. Večino sredstev, 
in sicer 1,3 milijona evrov, je bolnišnica pridobila v okviru razpisa Ministrstva za 
zdravje za nepovratna evropska sredstva iz Kohezijskega sklada. Osrednji namen 
omenjenih del je zmanjšati porabo energije, ki jo je bolnišnica v minulem letu že 
zabeležila.  
 
V okviru dobrega pol leta trajajočih obsežnih gradbenih delih, ki so se izvajala na večini 
bolnišničnih stavb, je bilo zamenjano stavbno pohištvo, izvedena je bila toplotna izolacija 
stropov in fasad kot tudi hidro- in termoizolacija tlakov in sten. Poleg tega so bile 
zamenjane in izolirane strehe, v operacijskem traktu je bila zamenjana obstoječa 
klimatska naprava za prezračevanje in hlajenje, na novo je vzpostavljen solarni sistem za 
ogrevanje sanitarne vode, obstoječa svetila pa so bila zamenjana z energetsko varčnimi.   

 

Z omenjenimi ukrepi se je izboljšala toplotna izolacija obstoječih bolnišničnih stavb kot tudi 
njihova učinkovitost, zagotovljeni pa so tudi učinkovitejši sistemi ogrevanja, hlajenja in 
prezračevanja. Poleg tega je bolnišnica del svoje energetske oskrbe zagotovila s pomočjo 
obnovljivih virov energije, in sicer s sončno energijo. 

 

Bolnišnica je na ta način zmanjšala porabo energije, zagotovila zanesljivejšo energetsko 
oskrbo za nemoteno delovanje, izboljšala delovne pogoje kot tudi bivalne pogoje bolnikov 
ter nenazadnje tudi zmanjšala negativne vplive na okolje.  
 
Omenjeni ukrepi – skupaj s tistimi, ki so bili izvedeni v minulih letih (obnova kotlarne in 
zamenjava energenta v letu 2006 ter obnova kuhinje v letu 2008) –  že kažejo pozitivne 
rezultate. V primerjavi z letom 2005 je bolnišnica lani zabeležila za 41 % manjšo skupno 
poraba energentov (merjeno v kilovatnih urah - kWh),  medtem ko so se skupni stroški za 
energijo znižali za 14 % in predstavljajo 1,44 % vseh skupnih stroškov bolnišnice. Poleg 
tega je bolnišnica zmanjšala porabo vode za 11 %, za več kot četrtino oz. za kar 27 % pa 
je zmanjšala skupno emisijo ogljikovega dioksida (CO2).  
 
Bolnišnica bo v prihodnje zagotovila tudi pregled nad rabo vstopne energije ter vpeljala 
energetsko knjigovodstvo. 
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