
 

 

Povzetek projekta Po kreativni poti do znanja 2017 – 2020, 2. odpiranje,  
za namen objave in predstavitve na spletni strani sklada 

 
 

1. Polni naslov projekta: RENESANSA STARE DAME 
 

 V katero področje na prvi klasifikacijski ravni KLASIUS-P-16 se uvršča projekt glede na 
vsebinsko zasnovo (neustrezno področje izbrišite): 

 
09 - Zdravstvo in socialna varnost 

 
2. V sodelovanju z: (navede se univerza oz. samostojni visokošolski zavod, ki je prijavil 
projekt in članica, ki je nosilka projekta ter partner/ja – podjetje/ji oz. organizacija, ki je/sta 
bilo/i vključeno/i v projekt) 
 
Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta 
VG5, gradnja, inženiring in svetovanje, d.o.o.  
Gerontološko društvo Slovenije 

 
 
3. Besedilo: 
 

 Opredelite problem, ki se je razreševal tekom izvajanja projekta 

Negovalna bolnišnica opravlja dejavnost podaljšanega bolnišničnega zdravljenja bolnikov, pri 
katerih je končano akutno zdravljenje bolezni ali poškodbe, zaradi katere so bili sprejeti v 
bolnišnico. Zaradi splošnega zdravstvenega stanja pa še vedno potrebujejo nego, ki je ni mogoče 
zagotoviti v domači oskrbi ali v socialnem zavodu. 
Povsod v Sloveniji se soočamo s pomanjkanjem mest v negovalnih bolnišnicah – tudi v Ljubljani 
stanje ni drugačno. V letu 2011 so, na pobudo Mestne občine Ljubljana (MOL), v delu objekta stare 
pediatrične klinike na Vrazovem trgu 1 uredili negovalno bolnišnico. Ta s 33 posteljami ne zadošča 
potrebam. Ljubljanski urbanistični zavod je v analizi primernost obstoječih in novo predlaganih 
lokacij za namen izgradnje objektov socialno varstvo v MOL, lokacijo opredelil kot »območje 
namenjeno zdravstvenemu, univerzitetnemu programu oz. negovalni bolnici, z objektom vpisanim 
v register kulturne dediščine«. Trenutno je zasedena le polovica objekta, v katerem so negovalna 
bolnišnica, klinični oddelek za endokrinologijo, diabetes in presnovne bolezni ter nekatere servisne 
službe UKC, ostali prostori so prazni. Lokacija objekta v samem mestnem jedru in sam objekt z 
vrtom in teraso omogočata kakovostne pogoje za okrevanje in rehabilitacijo bolnikov in hkrati 
postavljata izziv tako gradbenemu podjetju kot študentom kako prenoviti tovrsten objekt za 
namen podaljšanega bolnišničnega zdravljenja. Po novi gradbeni zakonodaji so vsi deležniki, 
vključeni v proces graditve, odgovorni za izpolnitev osmih bistvenih zahtev za gradnjo objektov, od 
tega je za zdravstvene objekte ena pomembnejših tudi higiena, zdravje in okolje. Na primeru 
izbranega objekta smo tako želeli izpostaviti prednosti multidisciplinarnega pristopa in pripraviti 
priporočila investitorjem in izvajalcem gradbenih del. V ta namen smo oblikovali idejno rešitev in 
priporočila za prenovo izbranega objekta za namen podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, s 
poudarkom na zdravstvenih, higienskih in okoljskih vidikih in nabor možnih sonaravnih 
urbanističnih, arhitekturnih, gradbenotehničnih in tehnoloških rešitev za doseganje optimalne 
funkcionalnosti objekta. Hkrati predvidevamo, da bi tovrstna priporočila tudi ostalim deležnikom 
olajšala odločanje ob investicijah v zdravstvene objekte. 
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 Opišite potek reševanja problema oz. kratek povzetek projekta 

Potek dela na projektu: 
1. Oblikovanje študentskega tima 

 Anea Arnuga Erjavec – študentka sanitarnega inženirstva, ZF 

 Gorazd Levičnik – študent sanitarnega inženirstva, ZF 

 Tina Šaula – študentka sanitarnega inženirstva, ZF 

 Aljaž Bajc – študentka zdravstvene nege, ZF 

 Valentina Rok – študentka zdravstvene nege, ZF 

 Andraž Kovačič, študent stavbarstva, FGG 

 Taras Velikonja Grbac, študent gradbeništva, FGG 

 Manca Šavs – študentka arhitekture, FA 
 

2. Razvoj ideje in priprava gradiv: 

 pregled sprememb namembnosti objekta skozi zgodovino, pregled in primerjava 
angleških in slovenskih tehničnih smernic in zakonodajnih zahtev, pregled strokovne in 
znanstvene literature in drugih virov o načrtovanju notranjega in zunanjega okolja 
negovalnih bolnišnic, pregled podatkov o potrebah po podaljšanem bolnišničnem 
zdravljenju v osrednji Sloveniji; 

 definiranje deležnikov v procesu obnove in gradnje zdravstvenih objektov; 

 ogledi objekta stare pediatrične bolnišnice na Vrazovem trgu in preverjanje 
izvedljivosti idej na objektu; 

 priprava vprašalnika in izvedba intervjujev med zaposlenimi v Negovalni bolnišnici UKC 
Ljubljana; 

 oblikovanje idejne rešitve nove razporeditve prostorov in novih vsebin objekta (sobe 
namenjene bolniškemu hotelu, paliativnemu oddelku, prostori namenjeni zaposlenim, 
duhovni oskrbi in poslovitvi od umrlega, trakt "tržnih" dejavnosti ipd.), ki smo jo razvili 
na osnovi podatkov iz literature, rezultatov intervjujev ter diskusije s seniorkami 
Gerontološkega društva Slovenije; 

 oblikovanje priporočil za celovito prenovo izbranega objekta za namen podaljšanega 
bolnišničnega zdravljenja (energetska sanacija, prezračevanje, osvetlitev, materiali 
ipd.) in nabor možnih sonaravnih rešitev za prilagoditve objekta uporabnikom (npr. 
ozelenitev objekta, zelene stene, senčenje prostorov, uporaba naravnih materialov). 

 
3. Komunikacija z javnostjo – obveščanje in informiranje o projektu in rezultatih projekta: 

 objave na spletnih straneh Zdravstvene fakultete in Fakultete za gradbeništvo in 
geodezijo;  

 organizacija in izvedba zaključnega dogodka 20.06.2019 v prostorih podjetja VG5 
d.o.o. 

 

 Navedite in opišite rezultate projekta ter njihov doprinos k družbeni koristnosti 

Tekom projekta so nastali naslednji rezultati: 

 Arhitekturna zasnova prenove negovalne bolnišnice, ki na primeru konkretnega objekta 
ponuja idejno rešitev za celovito prenovo starejših objektov na način, da bi ustrezali 
namenu podaljšanega bolnišničnega zdravljenja. 

 Gradivo s priporočili za prenovo objekta negovalne bolnišnice, ki z naborom predlogov 
možnih sonaravnih urbanističnih, arhitekturnih, gradbenotehničnih in tehnoloških rešitev 
za doseganje optimalne funkcionalnosti objekta informira in usmerja v razmislek o 
pomenu multidisciplinarnega pristopa k reševanju problematike prenov zdravstvenih 
objektov. 

Rezultati projekta se lahko uporabljajo kot osnova za oblikovanje strokovnih priporočil in 
ozaveščanje ključnih deležnikov (investitorjev, izvajalcev del, nadzornikov, občin, društev, 
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uporabnikov ipd.) na področju investicij v gradnjo in obnovo objektov namenjenih podaljšanemu 
bolnišničnemu zdravljenju. Dajejo vpogled v obstoječe stanje in ponujajo možnosti za nadaljnji 
razvoj osnovne ideje projekta - kako v procesu prenove starejših objektov ali novogradenj v 
zdravstveni dejavnosti, zagotoviti in spodbuditi zavedanje o pomenu multidisciplinarnega pristopa 
in sodelovanja različnih strokovnjakov, organizacij z družbenega področja in končnih uporabnikov 
pri izboru rešitev in zagotavljanju optimalnih pogojev za izvajanje te dejavnosti. Rezultati projekta 
tako ponujajo nekatere boljše možnosti, s katerimi lahko sledimo konceptom sonaravne gradnje in 
trajnostnega razvoja ter hkrati odpirajo širši družbeni diskurz o pomenu zagotavljanja ustreznega 
bivalnega okolja za ljudi, ki potrebujejo podaljšano bolnišnično zdravljenje, kar lahko posledično 
prinaša velike družbene koristi. 
 

4. Priloge: 
 

 Slikovno gradivo: Priložite  vsaj dve sliki npr. sliko končnega produkta, sliko študentov 
pri delu na projektu, sliko s sestankov ipd. Pri pošiljanju slik bodite pozorni, v kolikor 
gre za končni produkt, da bo zadoščeno zahtevam glede informiranja in obveščanja 
(ustrezni logotipi itd.). 

 

 
Foto: Nevenka Ferfila 
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