SLAVNOSTNI ZAKLJUČEK PROJEKTA
IN DAN ODPRTIH VRAT
V CENTRU ZA ZDRAVLJENJE BOLEZNI OTROK

Prireditev ob zaključku projekta »Dokončna ureditev objektov za izvajanje dejavnosti
zdravljenja bolezni otrok v Šentvidu pri Stični« bo
v četrtek, 2. decembra 2010 s pričetkom ob 16.00 uri
v prostorih Centra za zdravljenje bolezni otrok, Šentvid pri Stični 44.

Center za zdravljenje bolezni otrok (v nadaljevanju: Center) je specialna bolnišnica za
zdravljenje kroničnih bolezni otrok in njihovo rehabilitacijo ter vzdrževanje vitalnih funkcij
pri neozdravljivo bolnih otrocih.
Leta 1998 je Center pristopil k izdelavi projektov za celostno obnovo bolnišnice, ki je bila
nazadnje prenovljena v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Redna vzdrževalna dela so se sicer
izvajala, vendar so bili stroški delovanja visoki, prihajalo je do velikih energetskih izgub
pa tudi pogoji dela so bili neprimerni glede na sodobno medicinsko stroko.
V letih od 1999 do 2003 so bila izvedena dela na posameznih predelih bolnišnice:
popolnoma je bil obnovljen bazenski kompleks, opravljena je bila rekonstrukcija tal in
stropnih plošč na oddelku, prenovljene so bile kuhinja, oddelčna ambulanta z manjšim
laboratorijem, soba za intenzivno nego in zamenjana okna na bolnišnični stavbi.
V tem obdobju so se vlaganja izvajala postopno, nato smo pristopili k oblikovanju
celovitega programa gradnje, rekonstrukcije in adaptacije vsega ostalega dela bolnišnice.

Z namenom pospešitve izvedbe tega programa si je Center zastavil cilj, da poleg lastnih
sredstev zagotovi nepovratna sredstva tudi iz drugih virov. Tako smo uspešno pridobili
sredstva Norveškega finančnega mehanizma, po predhodnem soglasju Ministrstva za
zdravje RS, ki je s 15% deležem pristopilo k sofinanciranju projekta.
Izvedba projekta predstavlja dokončno
rešitev prostorske problematike Centra,
obsega pa ureditev ambulante, razširitev
intenzivnega oddelka, izgradnjo novega
dvigala, ureditev povezovalnih hodnikov v
dveh etažah, dograditev nove kotlovnice,
zamenjavo strehe, ureditev fasade in
postavitev sončnih zbiralnikov.

Skupna vrednost projekta znaša 909.195,00 evrov, načrte za projekt je izdelalo podjetje
ARHE d.o.o. iz Ljubljane, izvajalca gradbenih, obrtniških in instalacijskih del sta bili
podjetji ELNET d.o.o., Izlake in GD d.o.o. Hrastnik, strokovni gradbeni nadzor je izvajalo
podjetje AM Inženiring d.o.o., Grosuplje.
Investitorji projekta so:
Norveški finančni mehanizem 2004-2009 v višini 549.045,00 EUR,
Republika Slovenije, Ministrstvo za zdravje v višini 266.298,00 EUR in
Center za zdravljenje bolezni otrok v višini 93.852,00 EUR.
Cilji
•
•
•

•
•

investicije so:
dolgoročno zagotavljanje izvajanja storitev na področju zdravljenja otrok,
doseganje učinkov na področju zmanjševanja stroškov,
doseganje družbeno-ekonomskih učinkov, ki bodo rezultat večje uspešnosti
zdravljenja in povečanja obsega dostopnosti zdravstvenih storitev predvsem težko
bolnim otrokom,
zmanjšanje nevarnosti obolevanja zaposlenih zaradi fizičnih obremenitev,
zmanjšanje nevarnosti negativnih vplivov na okolje.

Slavnostnega zaključka projekta se bosta udeležila minister za zdravje Dorijan Marušič in
veleposlanica Kraljevine Norveške Guro Katharina Helwig Vikor.
PROGRAM
16:00 - 16:05 nastop flavtistke
16:05 - 16:30 slavnostni zaključek projekta z govorniki:
◊ Magdalena Urbančič, direktorica CZBO
◊ Dorijan Marušič, minister za zdravje
◊ Guro Katharina Helwig Vikor, veleposlanica Kraljevine
Norveške
16:30 - 16:35 nastop pevskega zbora OŠ Ferda Vesela,
Šentvid pri Stični
16:40 - 17:30 ogled Centra in pogostitev

Vljudno vabljeni!

