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Zadeva: Odgovor na svetni5ko vpra5anje svetniSkega kluba DeSUS glede prenove,
rekonstrukcije in opreme v Zdravstvenem domu Ljubljana PE FuZine

SpoStovani,

V nadaljevanju podajamo odgovor na vpra5anje svetni5kega kluba DeSUS glede prenove,

rekonstrukcije in opreme v Zdravstvenem domu Ljubljana PE FuZine (ZDL PE FuZine).

ZDLPE FuZine je bil zgrajen leta 1987, zato je prenova objekta za normalno zdravstveno obravnavo
in izboljiano dostopnost uporabnikov do zdravstvenih storitev iz obmodja FuZin in 5ir5e okolice,
nujno potrebna. Nadrti za njegovo adaptacijo so bili pripravljeni Ze v letu 2006, vendar zarcdi
Stevilnih enotZD Ljubljana, ki so bile bolj potrebne prenove, 5e niso realizirani.

Prenova ZDL PE FuZine je navedena v Planu investicij in investicijskega vzdrievanja na objektih ZD
Ljubljana za leto 2011 in 2102, ki je sestavni del Finandnega nadrta ZD Ljubljana za leto 2011.
Omenjeni Finandni nadrt je na 7. sej i, ki je bila 3l . 3 . 2011 potrdil Svet zavoda ZD Ljubljana. Zaradi
pridobivanja dovoljenj, spremljajode investicijske dokumentacije ter izvedbe javnega narodila, se je
imedba prenove zavlekla vse do marca 2012.Yiri za financiranje prenove ZDLPE FuZine so lastna
amortizacijska sredstva ZD Ljubljana iz tekodega leta in neporabljena amortizacijska sredstva iz
preteklih let, gre za namenska in planirana sredstva.

Po podatkih SluZbe za odnose z javnostmi ZD Ljubljana so se gradbeno - obrtni5ka dela v ZDL PE
FuZine zadela izvajati 12. marca2012 in bodo predvidoma potekala Sest mesecev, celotna prenova pa
bo zakljudena v devetih mesecih. Imqalci zdravstvenih storitev v ZDL PE FuZine bodo v tem dasu
delo opravljali na nadomestnih lokacijah, ki so objavljene na spletnih straneh ZD Ljubjana na
internetnem naslovu: www.zd-lj.si. Kontaktne Stevilke imalalcev ostanejo nespremenjene.

Uporabniki storitev ZDL PE FuZine so bili o njegovem zaprtju obveideni preko obvestilne table pri
vhodu Stirinajst dni pred njegovim zaprtjem, nekaj dni pred zadetkom izvajanja del pa 5e preko

dasopisa Delo in Dnevnik. Ob zaprtju objekta, ko je izvajalec del prevzel gradbi5de, sta bili name5deni

5e dve obvestilni table na katerih so navedene nadomestne lokacije ambulant izvajalcev ter njihove
(nespremenjene) telefonske Stevilke. Prva tabla je ob vhodu na gradbi5de, drugaje pri Lekarni FuZine.

Lekarna FuZine je 5e naprej odprta, za nemoten dostop do nje je ustrezno poskrbljeno.

Lepo pozdravljeni,

Pripravil:
Mag. Rajko Pratek
Vi5ji svetovalec III

Tilka Klaniar
Sekretarka - vodjaroddelka
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