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MINISTER GANTAR SLOVESNO PREDAL V UPORABO ENERGETSKO 
SANIRANE OBJEKTE SPLOŠNE BOLNIŠNICE BREŽICE 

 
 
Minister za zdravje Tomaž Gantar je danes obiskal Splošno bolnišnico Brežice, kjer je 
slovesno predal v uporabo energetsko sanirane objekte Splošne bolnišnice Brežice. Ob 
tej priložnosti se je minister za zdravje seznanil tudi s tekočim poslovanjem bolnišnice, 
ukrepi za zagotavljanje finančno vzdržnega poslovanja in ukrepi na področju kakovosti in 
varnosti. 

 
V Splošni bolnišnici Brežice so se namreč zaključila gradbena in ostala dela na podlagi 
sklenjenih pogodb za slabih 3 milijone evrov vredno energetsko sanacijo bolnišnice. 
Dobrih 1,3 milijona evrov je bolnišnica pridobila v okviru razpisa Ministrstva za zdravje za 
sredstva iz Kohezijskega sklada. Osrednji namen omenjenega razpisa - ki je eden izmed 
vladnih t.i. proti kriznih ukrepov – je bil v prvi vrsti zmanjšati porabo energije, povečati 
učinkovitost črpanja evropskih sredstev ter spodbuditi gradbeni sektor. 
 
Operacija z naslovom »Trajnostna raba energije, energetska sanacija stavb A,B,C,D,E,F 

in G Splošne bolnišnice Brežice« je zaključena. 

Operacijo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada. Operacijo 

se izvaja v okviru Operativnega programa okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 

2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije«, prednostne usmeritve 

»Energetska sanacija in trajnostna gradnja stavb« ter javnega razpisa za prednostno 

usmeritev »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«.  

Celotni stroški investicije znašajo 2.958.607,02 EUR, od česar je 1.617.566,15 EUR 

upravičenih stroškov (54,54%). 

V okviru gradbenih del, ki so se izvajala na večini bolnišničnih stavbah, je izvedena 
zamenjava stavbnega pohištva, toplotna izolacija stropov in fasad, zamenjava in izolacija 
streh, zamenjava obstoječe klimatske naprave za prezračevanje in hlajenje v 
operacijskem traktu, vzpostavljen solarni sistem za ogrevanje sanitarne vode, zamenjana 
svetila, izvedena hidro- in termoizolacija tlakov in sten.  

 

Z omenjenimi ukrepi se je izboljšala toplotna izolacija obstoječih bolnišničnih stavb kot tudi 
njihova učinkovitost, zagotovljeni pa so tudi učinkovitejši sistemi ogrevanja, hlajenja, 



   
     

 

     
 

klimatizacije in prezračevanja. Poleg tega je del energetske oskrbe zavoda zagotovljen iz 
obnovljivih virov energije, in sicer iz sončne energije in podtalnice. 

 

Bolnišnica je na ta način zmanjšala porabo energije, zagotovila zanesljivejšo energetsko 
oskrbo za nemoteno delovanje, izboljšala delovne in bivalne pogoje tako bolnikov kot 
zaposlenih ter zmanjšala negativne vplive na okolje.  
 
Skupaj s predhodno izvedenimi ukrepi (obnova kotlarne in zamenjava energenta v letu 
2006 in obnova kuhinje v letu 2008) je zaradi energetske sanacije objektov skupna poraba 
energentov v kWh, glede na referenčno leto 2005, v obdobju do leta 2011 manjša za 
41%. Skupni stroški so se znižali za 14%. Skupne emisije CO2 so se znižale za 27%, 
poraba vode pa za 11%. Delež stroškov za energijo v skupnih stroških zavoda se je v letu 
2011 znižal na 1,49 %. 
 
Bolnišnica je s centralnim nadzornim sistemom zagotovila tudi pregled nad rabo vstopne 
energije ter vpeljala energetsko knjigovodstvo. 
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