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1.0.0. UVOD 
Investitor Splošna bolnišnica Novo mesto ima namen prenoviti nekaj več kot sto let staro Interno bolnišnico, v kateri je bil do nedavnega 

nameščen njihov interni oddelek. Spomeniško zaščiteno zgradbo nameravajo prenoviti v okviru projekta vzpostavitve treh slovenskih 

negovalnih bolnišnic.   

 

1.1.0.  NAMEN IN CILJI PROJEKTNE NALOGE 
Predmet projektne naloge se nanaša na izdelavo projektne dokumentacije za umestitev negovalnega oddelka v objekt stara interna 

bolnišnica. 

S projektno dokumentacijo odgovorni projektanti določijo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidene 

rekonstrukcije  tako, da ob upoštevanju naročila investitorja, zagotovijo skladnost in zanesljivost.  

 

Glede na namen, vrsto, velikost, kapaciteto in druge značilnosti objekta, odgovorni projektant zanesljivost objekta zagotovi z izpolnjevanjem 

ene, več ali vseh bistvenih zahtev, katerih obvezno izpolnjevanje določajo gradbeni predpisi, tehnične smernice, standardi oziroma zadnje 

stanje gradbene tehnike. 

 

1.2.0.  OBSEG IN VSEBINA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

Projektna naloga predvideva izdelavo projektne dokumentacije: 

- Preveriti načrte obstoječega stanja 
- Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja – DGD  
- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje - PZI 

Površinski načrti za tehnološko zahtevne prostore 
- Projektna dokumentacija izvedenih del - PID 
- Izdelava načrta notranje opreme 

 
 

1.3.0.  REFERENČNI DOKUMENTI 
 

Predpisi veljavni za to investicijo, ki opredeljujejo izvajanje projekta in same gradnje z namenom, da se zagotovi zanesljivost objekta ves čas 

njegove življenjske dobe. Poleg tega obravnavajo bivalne, varnostne in higienske pogoje bivanja ter opredeljujejo instalacije in zahteve v 

zvezi s splošnimi in tehničnimi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati zgradba in posamezne vrste instalacij. 

Predpisi, ki jih je potrebno upoštevati pri projektiranju: 

         Zakon o investicijah v javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, za obdobje 1994-1999 (Ur.l. RS, št.  
  19/1994, 28/2000, 111/2001, 76/2008, 59/2011, 90/2015) 
                    Zakon o zdravstveni dejavnosti ZZDej-UPB 2 (Ur.l. RS, št. 23/2005, 23/2008, 14/2013, 64/2017) 
               • Pravilnik o pripravi in sprejemu tehničnih smernic na področju zdravstvene in zdraviliške dejavnosti (Ur.l.RS, št.122/04,64/17) 
              • Pravilnik o merilih za razvrščanje bolnišnic (Ur.l. RS, št. 43/1998, 71/2003), 
              • Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb (Ur.l. RS,  št.74/1999. 
                  Spremembe: 92/2006, 10/2011) 
         • Pravilnik o službi nujne medicinske pomoči (Ur.l. RS, št. 106/2008, 118/2008 popr.Spremembe: 31/2010,94/2010;81/15,93/15-popr.) 
                    Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS, št. 110/2002, 8/2003, 58/2003, 33/2007, 108/2009 ZGO-1C, 79/2010 Odl.US-1-85/09, 
         80/2010-ZUPUDPP, 106/2010 popr.; 61/17 ZUreP-2 

Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Ur.l. RS, št.41/2004 in popravki ter spremembe do 30/16 in 61/17 – GZ, 21/18 -  ZNOrg 
              • Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo povezanih raziskavah  Ur.l. 

                              RS, 47/2004. Spremembe: 89/2008 
              • Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objekta za opravljanje zdravstvene in veterinarske dejavnosti  
                  Ur.l. RS, št. 10/1999;41/04 – ZVO-1) 
         Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS, št. 110/2002 in spremembe: Ur.l.,št.97/2003 Odl.US:U-I-152/00-23, 41/2004-ZVO- 
           1,45/2004,47/2004, 62/2004 Odl.US:U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1(14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005  
            Odl.US: U-I-150-04-19, 120/2006 Odl.US:U-I-286/04-46, 126/2007 57/2009 Skl.US:U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-Zrud-1 
           (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012; 101/13 ZDav.Nepr.; 110/13; 19/15; 61/17-GZ; 66/17 odl.US 
               • Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št.36/18 in 51/18 – popr.) 
         • Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Ur.l.RS št.54/03; 61/17-GZ 

                    • Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur.l.RS št.41/18) 
                   • Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l.RS št. 101/2005 s seznamom standardov Ur.l. št. 
                     120/2007; 61/17 (122 člen GZ)  
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                     • Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (UR.l.št. 31/2004; 10/2005; 83/2005; 14/2007; 12/13; 61/17 GZ)  in Tehnična  
                           Smernica za graditev – TSG-1-001:2010 Požarna varnost v stavbah 

                          • Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (U.l.RS, št.93/2008, 52/2010) ; Tehnična smernica 
                    TSG- 1-004:210 
                    • Pregledovalnik podnebnih podlag. Izkaz toplotnih karakteristik stavbe 
                    • Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l.RS, št.42/2002,105/2002, 110/02-ZGO-1 in 61/17-GZ  
                    • Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l.RS, št. 29/2004 in 61/17-GZ 
                    • Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur.l.RS, št.14/1999; 110/02-ZGO-1 in 10/12) 
         Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro (Ur.l. RS, 52/2000, 110/2002- ZGO-1, 82/2013 – ZGPro-1); 
  Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Ur.l. RS, št.71/1993 Spremembe: Ur.l.št.87/2001, 110/2002-ZGO-1,105/2006, 3/2007-     
                    UPB1,9/2011, 83/2012 in 61/17 -GZ 
          • Pravilnik o tehničnih zahtevah za hidrantno omrežje in gašenje požarov  (Ur. l. SFRJ, št. 30/91; Ur.l.RS, št. 1/95-ZSta;  
            59/99 – ZTZPUS; 52/2000 - ZGPro, 83/2005 
                • Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju hidrantnega omrežja (Ur. l. RS, št. 22/95; 102/2009 
                   Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh (ZES), Ur.l.SRS, št. 18/1977.Spremembe:  
                   Ur.l.RS.št.4/1992, 96/2002-ZE, 101/2005-ZPNB-A, 83/2012-ZVPoz.D 
                  • Pravilnik o protieksplozijski zaščiti, Ur.l.RS,št.102/2000. Spremembe: Ur.l.RS št.91/2002, 16/2008, 1/2011, 17/2011 
                   Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur.l.št. 102/04, 70/08-ZVO-1B, 60/11,74/15,76/17- ZVISJV-1, 26/19 
  • Pravilnik o pogojih za uporabo ionizirajočih sevanj v zdravstvu (Ur.l.RS št. 11172003, 75/2015, 75/15, 76/17 – ZVISJV-1, 33/18 
  • Pravilnik o uporabi virov sevanja in sevalni dejavnosti (ur.l.RS št. 27/2006, 76/17-ZVISJV-1, 27/18, 33/18 
  • Pravilnik o pogojih in metodologiji za ocenjevanje doz pri varstvu delavcev in prebivalstva pred ionizirajočimi sevanji ( Ur.l.RS št.  
             115/2003, 83/16,76/17 – ZVISJV-1, 47/18 
  • Pravilnik o izvajanju zdravstvenega nadzora izpostavljenih delavcev (Ur.l.RS št. 272004, 76/17-ZVISJV-1 
           • Pravilnik o obveznosti izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj (Ur.l.RS št. 13/2004, 3/17, 8/17,76/17-ZVISJV- 
  1, 43/18, 47/18 
  • Pravilnik o pooblaščanju izvajalcev strokovnih nalog s področja ionizirajočih sevanj (Ur.l.RS št. 18/2004, 76/17-ZVISJV-1, 39/18,  
  47/18 
  • Pravilnik o načinu vodenja evidenc o osebnih dozah zaradi izpostavljenosti ionizirajočim sevanjem (Ur.l.RS št. 33/2004, 81/16 
           • Uredba o sevalnih dejavnostih ( Ur.l.RS št. 48/04, 9/06, 60/2011, 8/17, 76/17-ZVISJV-1, 19/18) 
  • Uredba o mejnih dozah, radioaktivni kontaminaciji in intervencijskih nivojih (Ur.l.RS št. 49/2004, 76/17- ZVISJV-1, 18/18 
         Najnovejša  priporočila mednarodne komisije za varstvo pred sevanji (ICRP) 
         Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva (ZVDAGA) (Ur.l. RS, št. 30/2006, 5 
 

DIN 1946/4 - Standard za bolnice in zdravstvene objekte,  
Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (U.l.RS, št. 52/2010) 
Tehnična smernica TSG-1-004; 2010 Učinkovita raba energije v stavbah 
SIST EN 1886:2008; Prezračevanje stavb - Centralne enote - Mehanske lastnosti in merilni postopki 
SIST EN 12097:2007- - Prezračevanje stavb – Kanali – Zahteve za elemente kanalov za omogočanje vzdrževanja kanalskih sistemov 
SIST EN 12237:2004 Prezračevanje stavb - Razvod zraka - Okrogli pločevinasti zračni kanali - Odpornost in tesnost - Zahteve in preskušanje 
SIST EN 1507; 2006 Prezračevanje stavb - Razvod zraka - Pravokotni pločevinasti zračni kanali - Zahteve za odpornost in tesnost 
SIST EN 13053:2007 - Prezračevanje stavb – Klimati - Ocenitev in lastnosti klimatov, sestavnih delov in sekcij 
SIST EN 13779:2007 - Prezračevanje nestanovanjskih stavb - Zahtevane lastnosti za prezračevalne naprave in klimatizirne sisteme 
SIST EN 14511-1:2018 - Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za segrevanje in hlajenje 

prostora – 1. del: Pojmi in definicije 
SIST EN 14511-4:2018 - Klimatske naprave, enote za tekočinsko hlajenje in toplotne črpalke z električnimi kompresorji za segrevanje in hlajenje 

prostora – 4. del: Zahteve 
 SIST EN 15240:2012 - Prezračevanje stavb - Toplotne lastnosti stavb – Navodila za nadzorstvo klimatizirnih sistemov 
SIST 15650:2010 - Prezračevanje stavb – Požarne lopute v zračni napeljavi 
SIST EN ISO 15927-2:2009 Higrotermalne karakteristike stavb - Računanje in predstavitev klimatskih podatkov - 2. del: Urni podatki za 

načrtovanje obremenitve ohlajevanja (ISO/DIS 15927-2:2007) 
SIST EN ISO 15927-6:2008 - Higrotermalne karakteristike stavb – Računanje in predstavitev klimatskih podatkov – 6. del: Vsota temperaturnih 
razlik (dnevne stopinje) (ISO/DIS 15927-6:2004) 
SIST EN ISO 15927-1:2004 - Higrotermalne karakteristike stavb – Računanje in predstavitev klimatskih podatkov – 1. del: Mesečno in letno 

povprečje posameznih vremenskih elementov  (ISO 15927-1:2003) 
SIST EN ISO 15927-4:2005 - Higrotermične značilnosti stavb – Izračun in predstavitev klimatskih podatkov – 4. del: Urni podatki za izračun letne 

rabe energije za segrevanje in hlajenje  (ISO 15927-4:2005) 
SIST EN ISO 15927-5:2005 - Higrotermične značilnosti stavb – Izračun in predstavitev klimatskih podatkov – 5. del: Podatki za določitev računske 

potrebne toplote za ogrevanje prostorov (ISO 15927-5:2004) 
SIST EN ISO 15927-6:2008 - Higrotermalne značilnosti stavb - Računanje in predstavitev klimatskih podatkov - 6. del: Vsota temperaturnih razlik 

(dnevne stopinje) (ISO 15927-6:2007) 
SIST EN 15316-3:2018 - Grelni sistemi v stavbah – Metoda za preračun energijskih zahtev in učinkovitosti sistema – 2-1. del: Emisija sistemov 
za ogrevanje prostora 
EN 15316-2-3:2007  - Grelni sistemi v stavbah – Metoda za preračun energijskih zahtev in učinkovitosti sistema – 2-3. del: Sistemi za ogrevanje 
prostora 
SIST EN 12098-1:2018 - Regulacijske naprave za sisteme ogrevanja - 1. del: Naprave za regulacijo toplovodnih ogrevalnih sistemov v odvisnosti 
od zunanje temperature 
SIST EN 14336:2005 - Ogrevalni sistemi v stavbah - Vgradnja in zagon toplovodnih sistemov 
SIST EN 805 - Oskrba z vodo  
SIST EN 806 - Specifikacije za napeljave za pitno vodo v stavbah  
DIN 1986 - Kanalizacijski sistemi za stavbe in zemljišča  
DIN 1988 - Tehnični predpisi za pitno vodo  
SIST EN 12056 - Težnostni kanalizacijski sistemi v stavbah  
Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17), 
Pravilnik o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05, 38/06, 100/06 in 65/08) 
DIN EN 14688:2015-10 – Sanitarne naprave – Umivalniki – Funkcionalne zahteve in preskusne metode 
SIST EN 997:2018 – WC školjke in WC naprave z integriranim sifonom 
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SIST EN 12897:2016 - Oskrba z vodo – Specifikacija za posredno ogrevane neprezračevane (zaprte) akumulacijske grelnike vode 

 

 

2.0.0. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
 

2.1.0.  OPIS OBSTOJEČEGA STANJA 
Splošna bolnišnica Novo mesto je začela delovati v prostorih današnje stare Interne bolnišnice leta 1894 kot odprta moška bolnišnica z 22 

posteljami. Bila je v upravljanju Frančiškanov, ki so za gradnjo sedanje stavbe prosili denar med ljudstvom. Bolnišnično stavbo so sicer 

prizidali nekdanjemu podeželskemu gradiču Neuhof, imenovanem tudi Pred malim mostkom. Gradič Neuhof je bil prvotno zgrajen v 

16.stoletju, v njem pa je od preselitve iz Ljubljane v Novo mesto do svoje smrti živela muza Franceta Prešerna Julija Primc, poročena 

Scheuchenstuel. Slaba tri desetletja po njeni smrti je dvorec kupil samostan usmiljenih bratov in ga preuredil v bolnišnico. Najprej je bilo 

zgrajeno samo prvo nadstropje, naslednje leto pa še naslednja. Z dozidavo stavbe je leta 1898 bolnišnica dobila dodatnih 80 postelj. Na 

prelomu stoletja se je začela gradnja na levem bregu reke Krke, kjer je nastala ženska bolnišnica s 66 posteljami, pozneje povečana na 100 

postelj. Nekaj desetletij so se v stari Interni bolnišnici nahajali  interni oddelek z ambulantami, infekcijski oddelek, centralni laboratorij in 

lekarna. 

V trinadstropni zgradbi, zgrajeni še za časa cesarja Franca Jožefa I., z nekaj več kot 3000 kvadratnimi metri uporabne površine, se po 

odselitvi internega oddelka v nove prostore, še vedno deluje laboratorij. V staro Interno bolnišnico pa so preselili zdajšnji negovalni oddelek 

s 25 posteljami. Leta 2019 se je namreč oddelek interne medicine, skupaj z enotama intenzivne terapije in endoskopijami iz stare Interne 

bolnišnice, ki je potrebna temeljite prenove, preselil v razvojno in strokovno pomemben Center za intenzivno medicino za življenjsko najbolj 

ogrožene paciente in Center za endoskopije. Nova, skupna lokacija se nahaja nad Urgentnim centrom na približno 1600 kvadratnimi metri. 

Med pandemijo Covid -19 so v Splošni bolnišnici Novo mesto preuredili staro interno bolnišnico v oddelek za sprejemanje bolnikov s Covid 

-19, kamor so po zapolnitvi kapacitet Infekcijske klinike Ljubljana in Klinike Golnik, sprejemali le-te. 

Spomeniško zaščiteno zgradbo nameravajo prenoviti v okviru projekta vzpostavitve treh negovalnih bolnišnic. Stavba je potrebna temeljite 

obnove in posodobitve. Investitor je že pridobil  idejno zasnovo za izvedbo rekonstrukcije. Idejno zasnovo za rekonstrukcijo je izdelal biro 

SPINA d.o.o., Reslova 7a, 8000 Novo mesto, številka projekta 083/2019 in  kulturnovarstvene pogoje.  

 

2.2.0. GRAFIČNE PRILOGE – OBSTOJEČE STANJE 
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3.0.0. PROGRAMSKO PROJEKTNA NALOGA  

3.1.0.  OPIS IN FUNKCIONALNE ZAHTEVE 
Staranje prebivalstva je tako v Sloveniji kot tudi drugje po svetu proces, ki se mu ni mogoče izogniti. Ker se življenjska doba daljša, število 

rojstev pa pada, se starostna sestava zelo spreminja. S staranjem prebivalstva pa se veča število kronični bolezni, kot so rakave, srčno-žilne 

bolezni, bolezni dihal, gibal, osteoporoza in številne druge. Prav zaradi vsega naštetega se je tudi pri nas pojavila potreba po ustanavljanju 

negovalnih bolnišnic in oddelkov. Negovalni oddelki oziroma bolnišnice naj bi zapolnili vrzel med sekundarno in primarno zdravstveno 

obravnavo in omogočili celostno in bolj kakovostno obravnavo bolnikov. Zaradi večje dostopnosti naj bi imela vsaka regija oziroma bolnišnica 

svoj negovalni oddelek. 

Negovalna bolnišnica je torej namenjena bolnikom, ki potrebujejo podaljšanje neakutnega zdravljenja v smislu dodatne rehabilitacije in 

zdravstvene nege kot pripravljalno obdobje za vrnitev nazaj v domače okolje oziroma v okolje doma za starejše občane. To so večinoma 

kronični bolniki, bolniki z rakom ali tisti, ki okrevajo po poškodbah, zlomih ali operacijah. Med njimi je še posebej veliko starejših. Mnogi živijo 

sami ali pa njihovi svojci ne morejo ustrezno skrbeti zanje. Ker po pravilniku o odpustih iz bolnišnice ne smejo odpustiti nikogar, ki nima 

zagotovljene podaljšane bolnišnične oskrbe, veliko bolnikov zaseda postelje, ki so sicer v bolnišnicah namenjene akutno bolnim, s čimer se 

daljšajo ležalne dobe. Veliko ljudi pa naravnost iz bolnišnice preselijo v domove starejših občanov, ki so se počasi začeli spreminjati v 

negovalne bolnišnice, kar vsekakor ni njihov namen. Potrebe po takem tipu bolnišnice ali oddelku v obstoječi zdravstveni ustanovi so tudi 

rezultat demografske slike našega prebivalstvenega/zdravstvenega področja.  

V sklopu negovalne bolnišnice v Novem mestu je načrtovana tudi paliativna oskrba. Paliativna oskrba pomeni vseobsegajočo oskrbo bolnika: 

nego, obvladovanje bolečine in drugih simptomov bolezni, obenem pa lajšanje psihičnih, socialnih in duhovnih problemov. Vse te mnogotere 

oblike pomoči izboljšajo kakovost preostanka življenja in omogočijo obolelim dostojno življenje do smrti. Načela paliativne oskrbe spoštujejo 

življenje in sprejemajo umiranje kot naravno dogajanje. Zato s svojimi posegi smrti ne zavlačujejo, niti je ne pospešujejo. V zadnjih dveh 

desetletjih se je paliativna oskrba razvila v samostojno in priznano vejo medicine, ki ne predpisuje samo medicinskih postopkov, ampak tudi 

etične principe in v odnosu do bolnika spoštuje njegovo osebno voljo in dostojanstvo. Bolnik mora biti seznanjen s potekom bolezni in 

načinom zdravljenja, na katerega pristane. Paliativna oskrba umirajočih dejavno uresničuje njihove potrebe in pravice do ohranjanja 

dostojanstva in strokovne podpore. Uresničuje pravico, da bolnik umre mirno in da ne umre prestrašen in osamljen. Zato paliativa ob lajšanju 

fizičnih težav nudi tudi psihosocialno in duhovno podporo.  

Negovalna bolnišnica Novo mesto bo obsegala program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja, zdravstveno nego in paliativno oskrbo. V 

negovalni bolnišnici je načrtovanih  60 postelj namenjenih podaljšanemu bolnišničnemu zdravljenju in zdravstveni negi ter 5 postelj paliativi  

oskrbi. 

V pritličju objekta je glavni vhod v bolnišnico. Neposredno ob vhodu je receptor in pisarna socialne delavke. Prostori fizioterapije so skupni 

za vse oddelke negovalne bolnišnice. Skupni prostor za vse oddelke je tudi kapela in posebna soba za slovo od pokojnika, ki svojcem 

omogoča humano in etično slovo od pokojnika. Prostori uprave bolnišnice so zasnovani v levem delu objekta. Oddelek za paliativno oskrbo 

je umeščen v desni del objekta. V paliativnem oddelku so načrtovane tri enoposteljne sobe in ena dvoposteljna soba. Dostop v območje 

bolniških sob je preko predprostora – filtra. Vsaka bolniška soba v paliativnem oddelku ima svojo kopalnico. 

V 1.nadstropju je v oddelku predvidenih  22 postelj  v dveh štiri posteljnih sobah, eni troposteljni sobi, štirih dvoposteljnih sobah in dveh 

enoposteljnih sobah ter ena postelja v apartmaju. Vsaka bolniška soba ima svojo kopalnico. Poleg pomožnih prostorov so v 1.nadstropju 

načrtovani sobi za dežurnega zdravnika in soba za dežurno medicinsko sestro.  

V 2.nadstropju je načrtovano 23 postelj. Tehnološka zasnova bolniških sob in pomožnih prostorov je v osnovi enaka zasnovi oddelka v 

1.nadstropju, le na lokaciji, kjer sta predvideni sobi za dežurnega zdravnika in dežurno sestro ter kabinet zdravnika je načrtovana shramba 

za rekvizite, shramba za čisto perilo ter namesto enoposteljne sobe dvoposteljna soba.  

V 3.nadstropju (mansardi) je 15 bolniških postelj. Načrtovanih je sedem dvoposteljnih sob in ena enoposteljna soba. Tri bolniške sobe nimajo 

svoje kopalnice. Načrtovani pa sta dve večji kopalnici, kjer bo mogoče izvajati higienizacijo pacientov. Iz mansarde je mogoč obstoječ dostop 

na teraso preko stopnic, ki so ozke, strme in niso primerne za hojo tako osebju, kot pacientom. 

Paciente bo mogoče preko dneva v počivalniku odpeljati  v terapevtski park negovalne bolnišnice. Dostop pacientom v park je dodana 
vrednost, kajti poleg medicinskih/medikamentoznih postopkov so zelo pomembne tudi ne-medicinske metode. Študije so namreč razkrile 
potrebo po razvoju pristopov k lajšanju težav paliativnih oskrbovancev v naravi in kaj parki in naravno okolje pomenijo tistim, ki so v zadnji 
fazi življenja. 

 

3.2.0.  PROGRAM POTREBNIH PROSTOROV 

  KLET   

K.1.1.  Garderoba za osebje  73.59 m2 

K.1.2.  Garderoba za osebje  26.55 m2 

K.1.3.  Garderoba za dijake 17.37 m2 

K.1.4.  Sanitarno toaletni prostori za osebje  2.90 m2 
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K.1.5.  Sanitarno toaletni prostori za osebje  6.10 m2 

K.1.6.  Wc za osebje  3.16 m2 

K.1.7.  Čistilni servis in vozički   

K.1.7.1.  ČISTILNI SERVIS - nečisto 16.97 m2 

K.1.7.2.  Polnjenje vozičkov 8.12 m2 

K.1.7.2.1.  Shramba čistil 6.58 m2 

K.1.7.3.  Čisti vozički, čistilni stroj 20.53 m2 

K.1.8.  Skladišče 24.95 m2 

K.1.9.  Nečisto perilo 20.95 m2 

K.1.10.  Infektivni odpadki 13.11 m2 

K.1.11.  Odpadki 20.41 m2 

     

  Pritličje   

P.1.0.  Receptor 21.14 m2 

P.2.0.  Obiski 24.12 m2 

P.3.0.  Medicinska sestra 11.65 m2 

P.4.0.  Ordinacija 19.45 m2 

P.5.0.  Nečisto, izliv 5.69 m2 

P.6.0.  Fizioterapija   

P.6.1.  Fizioterapija 44.38 m2 

P.6.2.  Delovna terapija 12.53 m2 

P.7.0.  Kapela 17.05 m2 

P.8.0.  Poslovilna soba 20.03 m2 

P.9.0.  WC - obiskovalci - Ž 3.56 m2 

P.10.0.  WC - obiskovalci - M 2.42 m2 

P.11.0.  WC - invalidi 4.57 m2 

P.12.0.  Vodja negovalne bolnišnice 32.78 m2 

P.13.0.  Administracija 13.78 m2 

P.14.0.  Zdravniška soba 11.45 m2 

P.15.0.  Konzilij 20.22 m2 

P.16.0.  Socialna delavka 21.14 m2 

P.17.0.  Čajna kuhinja 20.22 m2 

P.18.0.  WC - osebje - Ž   

  Predprostor 1.50 m2 

  Wc  1.13 m2 

P.19.0.  WC - osebje - M   

  Predprostor 1.50 m2 

  Wc  1.13 m2 

P.20.0.  Predprostor (filter) 15.62 m2 

P.21.0.  Dvoposteljna soba 32.63 m2 

P.21.1.  Kopalnica 5.18 m2 

P.21.2.  Predprostor 32.63 m2 

P.22.0.  Enoposteljna soba 17.18 m2 

P.22.1.  Kopalnica 5.13 m2 

P.23.0.  Enoposteljna soba 18.10 m2 

P.23.1.  Kopalnica 4.60 m2 
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P.24.0.  Enoposteljna soba 26.64 m2 

P.24.1.  Kopalnica 5.06 m2 

     

  1.nadstropje   

1N.1.0.  Štiriposteljna soba 53.76 m2 

1N.1.1.  Kopalnica 5.06 m2 

1N.2.0.  Štiriposteljna soba 54.19 m2 

1N.2.1.  Kopalnica 5.06 m2 

1N.3.0.  Troposteljna soba 37.23 m2 

1N.3.1.  Kopalnica 5.13 m2 

1N.3.2.  Predprostor 8.08 m2 

1N.4.0.  Dvoposteljna soba 24.62 m2 

1N.4.1.  Kopalnica 5.62 m2 

1N.5.0.  Dvoposteljna soba 25.93 m2 

1N.5.1.  Kopalnica 5.62 m2 

1N.6.0.  Dvoposteljna soba 24.06 m2 

1N.6.1.  Kopalnica 5.93 m2 

1N.7.0.  Dvoposteljna soba 25.93 m2 

1N.7.1.  Kopalnica 5.89 m2 

1N.8.0.  Enoposteljna soba 18.51 m2 

1N.8.1.  Kopalnica 5.00 m2 

1N.9.0.  Enoposteljna soba 14.23 m2 

1N.9.1.  Kopalnica 4.16 m2 

1N.10.0.  Apartma   

1N.10.1.  Enoposteljna soba 16.77 m2 

1N.10.2.  Soba 11.03 m2 

1N.10.3.  Kopalnica 5.13 m2 

1N.11.0.  Medicinska sestra 9.90 m2 

1N.12.0.  Ordinacija 12.12 m2 

1N.13.0.  Sestrski delovni prostor 12.42 m2 

1N.14.0.  Nečisto, izliv 10.32 m2 

1N.15.0.  Zbiranje odpadkov 4.05 m2 

1N.16.0.  Kopalnica 14.91 m2 

1N.17.0.  Čisto perilo 2.64 m2 

1N.18.0.  Dežurni zdravnik 8.82 m2 

1N.18.1.  Kopalnica 3.40 m2 

1N.19.0.  Dežurna sestra 6.62 m2 

1N.19.1.  Kopalnica 3.40 m2 

1N.20.0.  Počitek osebja 11.90 m2 

1N.21.0.  Kabinet zdravnika 11.62 m2 

1N.22.0.  WC - osebje - Ž   

  Predprostor 1.50 m2 

  Wc  1.13 m2 

1N.23.0.  WC - osebje - M   

  Predprostor 1.50 m2 

  Wc  1.13 m2 
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  2.nadstropje   

2N.1.0.  Štiriposteljna soba 56.53 m2 

2N.1.1.  Kopalnica 5.06 m2 

2N.2.0.  Štiriposteljna soba 55.38 m2 

2N.2.1.  Kopalnica 5.06 m2 

2N.3.0.  Troposteljna soba 35.30 m2 

2N.3.1.  Kopalnica 6.26 m2 

2N.3.2.  Predprostor 7.98 m2 

2N.4.0.  Dvoposteljna soba 25.00 m2 

2N.4.1.  Kopalnica 5.62 m2 

2N.5.0.  Dvoposteljna soba 26.29 m2 

2N.5.1.  Kopalnica 5.80 m2 

2N.6.0.  Dvoposteljna soba 24.50 m2 

2N.6.1.  Kopalnica 5.93 m2 

2N.7.0.  Dvoposteljna soba 25.80 m2 

2N.7.1.  Kopalnica 6.12 m2 

2N.8.0.  Dvoposteljna soba 28.00 m2 

2N.8.1.  Kopalnica 4.16 m2 

2N.9.0.  Enoposteljna soba 19.09 m2 

2N.9.1.  Kopalnica 5.00 m2 

2N.10.0.  Apartma   

2N.10.1.  Enoposteljna soba 17.23 m2 

2N.10.2.  Soba 11.51 m2 

2N.10.3.  Kopalnica 5.13 m2 

2N.11.0.  Medicinska sestra 9.39 m2 

2N.12.0.  Ordinacija 11.96 m2 

2N.13.0.  Sestrski delovni prostor 12.78 m2 

2N.14.0.  Nečisto, izliv 10.24 m2 

2N.15.0.  Zbiranje odpadkov 3.92 m2 

2N.16.0.  Shramba rekvizitov 14.78 m2 

2N.17.0.  Čisto perilo 6.82 m2 

2N.18.0.  Kopalnica 15.07 m2 

2N.19.0.  Počitek osebja 11.93 m2 

2N.20.0.  WC - osebje - M   

  Predprostor 1.57 m2 

  Wc  1.18 m2 

2N.21.0.  WC - osebje - Ž   

  Predprostor 1.57 m2 

  Wc  1.18 m2 

     

     

  3.nadstropje   

3N.1.0.  Dvoposteljna soba 28.82 m2 

3N.1.1.  Kopalnica 4.50 m2 

3N.2.0.  Dvoposteljna soba 25.80 m2 
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3N.2.1.  Kopalnica 5.80 m2 

3N.3.0.  Dvoposteljna soba 24.50 m2 

3N.3.1.  Kopalnica 5.62 m2 

3N.4.0.  Dvoposteljna soba 22.14 m2 

3N.4.1.  Kopalnica 5.96 m2 

3N.5.0.  Dvoposteljna soba 24.73 m2 

3N.5.1.  Kopalnica 5.62 m2 

3N.6.0.  Dvoposteljna soba 31.84 m2 

3N.7.0.  Kopalnica 13.88 m2 

3N.8.0.  Dvoposteljna soba 25.88 m2 

3N.9.0.  Enoposteljna soba 18.89 m2 

3N.10.0.  Sestrska baza 36.26 m2 

3N.11.0.  Kopalnica 14.44 m2 

3N.12.0.  Nečisto, izliv 10.60 m2 

3N.13.0.  Zbiranje odpadkov 3.92 m2 

3N.14.0.  Shramba pripomočkov 31.80 m2 

3N.15.0.  Shramba perila 13.98 m2 

3N.16.0.  Shramba 18.38 m2 

3N.17.0.  Arhiv 2.50 m2 

3N.18.0.  WC - osebje - Ž   

  Predprostor 1.57 m2 

  Wc  1.18 m2 

3N.19.0.  WC - osebje - M   

  Predprostor 1.57 m2 

  Wc  1.18 m2 

     

  Skupaj neto površina prostorov 2,090.32 m2 

     
 

3.3.0.  IDEJNA TEHNOLOŠKA ZASNOVA  
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4.0.0. PROJEKTNA NALOGA ZA NAČRTE ARHITEKTURE 

Z odlokom o razglasitvi nepremičnih spomenikov lokalnega pomena na območju mestne občine Novo mesto so gradič Mostek, moška 
bolnica in vplivno območje gradu Mostek razglašeni za kulturni spomenik lokalnega pomena. Objekt ima jasno arhitekturno zasnovo, ki se 
je v času obratovanja objekta ohranila. Nov program v objektu zahteva predelavo prostorov za zagotavljanje umestitve programa za 
negovalno bolnišnico. Konstrukcija objekta in izgled (fasada) objekta ostaneta nespremenjena. V projektu Idejna zasnova za izvedbo 
rekonstrukcije, ki jo je izdelal biro SPINA d.o.o. je navedeno.  »Nosilni konstrukcijski sistem predstavlja zdravo ogrodje za prenovo objekta. 
Končna ocena varnosti in stabilnosti posameznih konstrukcijskih elementov v skladu z zahtevami Pravilnika o mehanski odpornosti in 
stabilnosti objektov se bo lahko podala na osnovi statične analize in predhodnih preiskav kvalitete vgrajenih materialov. Protipotresna 
varnost objekta kot celote pa se bo lahko podala na osnovi seizmičnega izračuna. 

Objekt ni razdeljen na požarne sektorje in ni požarno ločen od sosednjega objekta (Gradič Mostek – s servisnim objektom). Skladno s 
tehnično smernico je potrebno sosednji objekt (Gradič Mostek – s servisnim objektom)  požarno ločiti od obravnavanega objekta. 
Upoštevati je potrebno tudi specifike programa ki bo umeščen v objekt  (negovalna bolnišnica – nepokretni bolniki). 
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4.1.0. PREDVIDENI POSEGI 

Največji poseg pri umestitvi programa predstavlja umestitev kopalnic v bolniške sobe. V tehnološki zasnovi je posegov v nosilno konstrukcijo 
minimalno,  je le nekaj  manjših prebojev (preboji za vrata) v nosilnih stenah. Potrebna je menjava finalnih tlakov (usklajeno z ZVKD-jem), 
zamenjava notranjih vrat. Potrebna pa je tudi zamenjava obstoječega dvigala, ki je v vretenu stopnišča. Izvede se novo stopnišče v mansardi 
objekta – dostop do terase.  

Pri projektiranju je potrebno upoštevati projekt Idejna zasnova rekonstrukcije internega oddelka ( SPINA d.o.o.). Rešitve v fazi projektiranja 
je potrebno uskladiti z Zavodom za varstvo kulturne dediščine. 

 

4.2.0. BIVALNE IN VARNOSTNE ZAHTEVE 

V skladu z vsemi predpisi je pri projektiranju potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo, ki predpisuje: 
Bivalne zahteve 
-   Osvetlitev prostorov 
-   Prezračevanje prostorov 
-   Temperature v prostorih 
-   Zvočno zaščito prostorov, raven dovoljenega hrupa v prostorih 
-   Razdelitev prostorov glede na namen medicinske uporabe 
-   Dimenzije delovnih prostorov 
b. Negativne vplive na okolje 
-   Preprečevanje nastajanja okužb  
-   Ravnanje z odpadki 
c. Požarno varnostne zahteve 
d. Varovanje objekta in ogroženih prostorov 
e. Varovanje pred naravnimi in drugimi nesrečami 

 

4.3.0. MATERIALI IN OBDELAVE 

4.3.1.         TLAKI 

Finalna talna obloga: 

Kriteriji za izbiro finalnih tlakov so: 

• mehanske zahteve, 
• higienske zahteve, 
• zahteve v zvezi z namenom medicinske uporabe prostora, 
• požarnovarnostne zahteve, 
• zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov. 
 
Higienske zahteve v zvezi z izborom in izvedbo tlakov so odvisne od funkcije prostorov, ki se delijo na: prostore brez posebnih zahtev, 
nečiste, čiste in sterilne prostore. Prostore zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev opredeljuje SIST EN ISO 14644-1 – 
klasifikacija čistosti zraka. 

Zahteve v zvezi z izborom in izvedbo tlakov glede na medicinsko uporabo se nanašajo na varnost bolnikov in osebja pri uporabi aparatur 
za invazivne posege v človeško telo. Prostore bolnišnice glede na stopnjo varnosti (G0, G1, G2) opredeljuje IEC 60364-7-710. 

Požarno varnostne zahteve tlakov opredeljuje SIST EN 13501-1. 

Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani 
standardi. 

Dodatne zahteve za izvedbo tlakov v zdravstvenih objektih so predvsem: 
• tlaki morajo zagotavljati varen in udoben transport z vozički in posteljami brez pragov in strmih klančin, 
• površine tlakov morajo biti gladke, odporne na mehanske poškodbe in redno čiščenje in razkuževanje, 
• stik med tlemi in steno mora biti izveden na način, ki omogoča strojno čiščenje. Stik med steno in tlakom mora biti zaokrožen,  
 izveden z zaokrožico z radijem najmanj 2,5 cm, preko katere se obloži talna obloga. Višina zaključka tlaka na steni je 10 cm. 
 Zaokrožice se morajo na steni končati tako, da so v isti ravnini kot stena. 
 

Predvideni tlaki morajo biti izbrani glede na namembnost prostorov.  

V medicinskih in administrativnih prostorih naj bo predviden finalni tlak PVC ali guma,  ki ustreza uporabi v bolnišnicah. V ambulantah 
mora biti načrtovan antistatični tlak. 
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V mokrih prostorih kot so sanitarije, higienizacija naj bo položena  protizdrsna keramika. Fugiranje mora biti izvedeno z vodo nepropustno 
in baktericidno odporno maso. Prehodi iz ravnine tlaka v steno zaključeni z zaokrožico.  

4.3.2.  STENE 

Nove predelne stene  morajo biti glede materialov in načina izvedbe prilagojene zahtevam prostora glede pogojev bivanja, zvočne 
izoliranosti, požarne odpornosti, vodoodpornosti in mehanske odpornosti. 

Stene morajo glede na dejavnost v prostoru izpolnjevati: 

•         ustrezno protipožarno varnost 
•         zvočna izolativnost sten mora odgovarjat Pravilniku o zvočni zaščiti stavb 
•         vse predelne stene morajo biti postavljene od talne AB plošče do stropne AB plošče 
 
Predelne stene naj bodo montažne (podobno kot KNAUF). 

a) Izbor materialov in način izvedbe podkonstrukcije, plošč in polnil mora biti prilagojen različnim zahtevam prostora kot sledi: 

•         bivalni pogoji brez posebnih omejitev, 
•         zvočna izoliranost med prostori, 
•         požarna odpornost med prostori, 
•         vodoodpornost v mokrih prostorih, 
b) Predelne stene morajo zagotavljati: 
•         nosilnost za montažo elementov opreme (dodatna ojačitev v stenah za montažo opreme), 
•         odpornost za mehanske vplive. 
•         na mestih, kjer so prehodi instalacij skozi požarne sektorje in skozi stene je potrebno predviditi ustrezne z zakonom predpisane  
          tesnitve prebojev. 
c) Vse montažne predelne stene morajo biti izdelane v skladu z veljavnimi standardi in tehničnimi predpisi (SIST EN 520, SIST EN 14195,  
SIST EN 1396, SIST EN 13963 
 

Izbor in izvedba finalnih obdelav sten je odvisna od funkcije prostorov.  Obnova obstoječih sten mora biti usklajena in potrjena s strani 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Prostore, glede na stopnjo higienskih zahtev, opredeljuje SIST EN ISO 14644-1-
Klasifikacija čistosti zraka. 

Stene v sanitarno toaletnih prostorih naj bodo obložene s keramičnimi ploščicami. Zunanji vogalni stiki keramičnih ploščic se naj izvedejo 
za zaključnimi inox profili. 

Stene hodnikov, v katerih se odvija promet z bolniškimi vozički, strecher-ji in bolniškimi posteljami morajo biti dodatno zaščitene z 
odbojnimi letvami. Zaščiteni morajo biti tudi vsi vogali v hodnikih z vogalnimi ščitniki. Stene na hodnikih morajo biti opremljene z ročnimi 
oprijemali. Oprijemala morajo biti narejena iz materiala, ki se ga da enostavno vzdrževati in čistiti z dezinfekcijskimi sredstvi, ki se 
uporabljajo v bolnišnicah.  

 

4.3.3. STROPOVI 

V vseh prostorih, v katerih se pod stropno ploščo nahajajo instalacijski razvodi, morajo biti zaradi sanitarno higienskih razvodov izvedeni 
spuščeni stropovi. Spuščeni stropovi so lahko fiksni ali montažno/demontažni in pritrjeni na podkonstrukcijo, ki mora biti izvedena iz 
nekorozivnih materialov. 

Izbor in izvedba spuščenih stropov je odvisna od funkcije prostorov, ki se delijo na: prostore brez posebnih zahtev, nečiste, čiste in sterilne 
prostore. Prostore zdravstvenih objektov glede na stopnjo higienskih zahtev opredeljujejo SIST EN ISO 14644-1 – klasifikacija čistosti 
zraka. 

V prostorih brez posebnih higienskih zahtev in nizko ravnijo tveganja za infekcije morajo finalne površine stropov omogočati osnovno 
vzdrževanje higiene in enostavno čiščenje. 

 

V prostorih s splošnimi higienskimi zahtevami in povprečno ravnjo tveganja za infekcije morajo finalne površine stropa omogočati občasno 
mokro čiščenje in razkuževanje. 

V prostorih s posebnimi higienskimi zahtevami in visoko ravnjo tveganja za infekcije in v prostorih, v katerih se izvajajo postopki, morajo 
finalne površine stropa omogočati mokro, tudi visokotlačno čiščenje in razkuževanje. Stiki med ploščami spuščenega stropa morajo biti 
tesnjeni.  

V primeru, da so spuščeni stropovi iz mavčno kartonskih plošč je potrebno predviditi revizijske odprtine za vzdrževanje instalacij v 
medstropovju. 
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4.3.4. OKNA IN VRATA 

Okna so nova  in ostanejo obstoječa (struktura oken se ne spreminja). V času rušitvenih del in izvajanju GO del je potrebno okna primerno 
zaščititi. 

Predvidena so nova notranja vrata. 
Vgrajena nova vrata s podboji v steno morajo zagotavljati zvočno zaščito po veljavnem Pravilniku o zvočni zaščiti stavb. Za doseganje 
zahtevanih parametrov iz navedenega pravilnika je potrebno posebno pozornost nameniti pripiri pod vrati, kjer mora biti zahtevana zvočna 
zaščita dosežena brez vsakršne vrste talne pripire v tleh.  
Vrata, ki vodijo v prostore, kjer je gibanje omejeno in je vezano na delovni proces, morajo imeti ustrezni varovalni način odpiranja s kartico, 
ter bunko na zunanji strani (ambulanta, delovne sobe zdravnikov, sestrska baza, …). 
Vrata skozi katera se bo izvajal transport bolnikov s posteljo, morajo biti širine minimalno 120 cm.  
Krila vrat morajo biti: 

• energetsko učinkovita. Ustrezati morajo Pravilniku o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l.RS 93/2008), 
• Vratni profili morajo biti toplotno izolirani, 
• Koeficient prehodnosti Uw=1,0 W/m2 K ali manj, 
• Površine vratnih kril morajo biti iz materialov, ki so odporni na mehanske poškodbe in dezinfekcijska sredstva, 
• Imeti morajo več nasadil, da se zaradi teže ne povesijo, 
• Opremljena morajo biti s kovinskimi kljukami (medicinskimi), 
• Opremljena morajo biti s sistemom generalnega ključa, 
• Vratna krila in okovje mora biti izvedeno za potrebe pristopa kontrole, 
• Vsa vrata na požarnih sektorjih morajo biti opremljena z magneti in vezana na požarno centralo. 
 

Vhodna vrata v oddelek so  vrata s kartičnim pristopom in domofonom. 

 

5.0.0. PROJEKTNA NALOGA ZA NAČRTE OPREME 

5.1.0. SPLOŠNO 

Oprema mora odgovarjati tehnologiji dela v posameznih  prostorih in zagotavljat kakovostno izvajanje postopkov v vseh fazah delovnega 
procesa. Načrtovana mora biti oprema brez ostrih robov. Steklene površine morajo biti odporne na udarce.  

 

5.1.1.  POHIŠTVENA OPREMA PO NAROČILU 

Izbira materiala za izdelavo pohištvene opreme v medicinskih prostorih in pomožnih prostorih je odvisna od  režima dela  v posameznem 
prostoru. Zagotavljati mora: odpornost na vodo, odpornost na mehanske vplive, odpornost na postopke čiščenja in dezinfekcijo. 

Zahteve v zvezi s kvaliteto materialov: 
1. Vodoodporne iverne plošče z nizko vsebnostjo formaldehidov, SIST EN312 
2. Laminat, robni trakovi – SIST EN 438-3 
3. Dekorativne laminatne plošče stisnjene pod visokimi pritiski – HPL (High Pressure Laminates), debeline več kot 2 mm 
4. Oplemenitena iverna plošča (iverna plošča oplemenitena z melaminom) – SIST EN 14322 
5. Nerjavna jeklena pločevina – št.jekla 1.4401; AISI316  
6. Kerrock antibakterijski (v celotni strukturi vgrajeno antibakterijsko sredstvo) 
7. Pohištveno okovje: 

SIST EN 15338:2007/FprA1; SIST EN 15570:2008; SISTE EN 15706:2010 
8. Pohištvo odpornost površin: 

SIST EN 12720:2009+A1:2014; SIST EN 12722:2009+A1:2014 
SIST EN 12721:2009+A1:2014;  
SIST EN 15185:2012; SIST- TS CEN/TS 15186:2006  
  

DELOVNI PULTI 

V prostorih nečisto - izliv, zbiranje nečistega materiala in v prostorih čistilnega servisa – mora biti delovna pohištvena delovnih pultov iz 
nerjavne jeklene pločevine. Nerjavna jeklena pločevina – št. jekla 14301, oznaka X5CrNi18-10 (SIST EN 10088). Vgrajena korita iz jeklene 
pločevine morajo imeti zaobljene robove in morajo biti brez preliva. Vodovodne baterije morajo biti montirane na steni. Ob steni mora imeti 
pult zavihek vsaj 30 mm, oziroma še bolje, če se le ta podaljša v oblogo,ki sega do spodnjega roba visečih omaric. Kovinska oprema mora 
biti priključena na ozemljitveni vod. 

Delovna površina pultov, ki nimajo vgrajenih korit in pisalnih pultov je iz iverne plošče oplemenitene z melaminom –SIST EN 14322. 
Robovi ivernih plošč morajo biti zaključeni z ABS nalimkom debeline 2,5 mm. ABS nalimek mora biti v stikih brušen pod kotom, imeti mora 
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posnete robove. Višina pulta za stoječe delo je 90 cm, višina pulta za administrativno delo je 75 cm. Pisalni pulti morajo biti opremljeni z 
vešalom za računalnik in izvlečno polico za tipkovnico.                                                

Zaradi lažjega čiščenja in vzdrževanja čistoče je priporočljivo, da so delovni pulti in pisalni pulti montirani na stene konzolno. V primeru, da 
so predelne stene izvedene iz mavčno kartonskih plošč, je potrebno predhodno vgraditi nosilce oziroma konzole.  

Plošča delovnega pulta se lahko postavi tudi na predhodno pripravljen podstavek. Podstavek je lahko betonski ali iz lesenih moralov. 
Višina podstavka je 10 cm. Stik med podstavkom in finalnim tlakom je izveden z zaokrožico, višine 10 cm.  

V primeru, da so delovni in pisalni pulti postavljeni neposredno na tla, je potrebno stik med pultom (coklom) in tlemi zatesniti, da je 
omogočeno strojno čiščenje. 

 

VISEČE STENSKE OMARICE IN OMARE  

Omare se ločijo po funkciji, po dimenzijah, načinu montaže in po obdelavi. 

Viseče stenske omarice, omare in regali  v prostorih nečisto-izliv,  v prostorih centralnega čistilnega servisa, so izvedene iz nerjavne 
jeklene pločevine – št.jekla 14301, oznaka X5CrNi 18-10 (SIST EN 10088).                                                                                                                                            
V vseh ostalih prostorih so korpusi omar izdelani iz ivernih plošč obojestransko obdelanih z laminatom. Laminat mora biti kvaliteten, 
odporen na mokro čiščenje . Robovi vrat zaključeni z ABS nalimkom, debeline 2,5 mm, s posnetimi robovi. Vrata omar morajo biti 
opremljena s cilindrično ključavnico. Tečaji morajo biti kvalitetni, kovinski. V primeru, da so vrata omar in visečih omaric steklena mora biti 
steklo kaljeno, debeline 4 mm.  Police morajo biti vsestransko robljene z robnim trakom.  

Omare so lahko obešene na steno ali pa so postavljene na kovinske noge z možnostjo regulacije višine ter montažnim coklom. Cokel iz 
Alu pločevine, stik s tlemi tesnjen s tesnilom. 

V primeru, da so omare obešene na steno in da so predelne stene izvedene iz mavčno kartonskih plošč, je potrebno predhodno vgraditi 
ojačitve. Pri montaži visečih omaric uporabiti posebne vijake za votle stene – moly vijaki. 

Omare obešena na steno morajo imeti ojačeno hrbtišče po celi širini omare (na višini sidranja). 

Predalniki izdelani iz iverne plošče oplemenitene z laminatom. Vodila predalov kvalitetna, kovinska. Izvlek predala nadzorovan in 
sinhroniziran z obremenitvijo predala. Čela predalov iz iverice, obojestransko oblepljene z laminatom. Robovi zaključeni z ABS nalimkom, 
debeline 2,5 mm s posnetimi robovi. Predalniki na kolesih morajo biti opremljeni s kvalitenini kolesi od katerih morata dva biti na zavoro. 
Kolesa morajo ustrezati izbranemu finalnemu tlaku. 

Omare z vgrajenimi hladilniki (nemedicinskimi, medicinskimi) morajo biti zasnovane tako, da je omogočeno hlajenje hladilnika s pretokom 
zraka. V omarah z vgrajenim hladilnikom ni dopustna montaža sefa za narkotike nad hladilnikom.  

Ključavnice  pri vseh omarah, omaricah in predalnikih s katerimi upravlja osebje morajo biti opremljena s sistemskim ključem. 

Ročaji iz nerjavnih jeklenih profilov ali iz Alu profilov. 

 

PISALNE MIZE, KONFERENČNE MIZE 

Pisalne mize so sestavljene iz podnožja in pisalne plošče. Predalniki so mobilni ali obešeni. Pisalne plošče so privijačene na podnožje. 
Pisalna plošča je iz iverice obojestransko oblepljene z laminatom, robovi zaključeni z ABS nalimkom. Mizna plošča je preko distančnikov 
pritrjena na ogrodje iz pohištvenih profilov. 

Za vsak element  pohištvene opreme je potrebno izdelati shemo, detajle in opis. 

 

5.1.2.  TIPSKA SERIJSKA OPREMA 

Tipska serijska oprema: stoli, regali, razne omare ( arhivske, kartotečne itd.), birotehnika, zavese in senčila, toaletni kompleti, tehnična 
oprema (bela tehnika), avdio video tehnika in zaščitne letve. 

SEDEŽNO POHIŠTVO 

Sedežni elementi morajo ustrezati standardom za bolnišnice, tako iz vidika kakovosti kot ergometrije sedenja: SIST EN 1335-1, SIST 
1335-2,....Finalne površine morajo biti izvedene iz materialov, ki jih je mogoče mokro čistiti in  dezinficirati. Oblazinjeni sedeži morajo biti 
oblazinjeni z materiali, ki so ognjevarni  ( DIN 4102/B1, DIN EN 1021 1+2), neprepustni za vodo in  urin, biti morajo antibakterijski, biološko 
razgradljivi. Kolesa morajo biti prilagojena trdemu tlaku in ne smejo puščati sledi.  
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OSTALA TIPSKA POHIŠTVENA OPREMA  

Ostala pohištvena oprema  ( regali, omare za shranjevanje kartotek, arhivske omare, itd.) mora biti izdelana iz materialov, ki so 
vodoodporni in odporni na čiščenje z dezinfekcijskimi sredstvi, ki se v bolnišnicah uporabljajo za čiščenje in dezinfekcijo 

BELA TEHNIKA 

Vsi načrtovani gospodinjski aparati (hladilnik, pomivalni stroj, steklokeramična plošča) morajo biti energetsko učinkoviti (razred A++). Za 
vse aparate je potrebno projektantom strojnih in električnih inštalacij predati tehnične karakteristike (priključna moč, ...) 

TOALETNI KOMPLETI 

V popisu in opish za posamezni element  toaletnega kompleta (nosilec za dispenzer za tekoče milo, nosilec za dispenzer za dezinfekcijsko 
sredstvo, podajalnik papirnatih brisač....) je potrebno načrtovati elemente, ki so že montirani v Splošni bolnišnici Novo mesto. 

ZAŠČITNE ODBOJNE LETVE 

Zaščitne odbojne letve je potrebno predvideti na hodnikih, v čakalnicah in bolniških sobah. Na hodnikih so letve montirane na dveh višinah. 
Poleg zaščite sten je potrebno  zaščititi tudi vogale. 

 

5.1.3.  TEHNOLOŠKA OPREMA, MEDICINSKA OPREMA IN MEDICINSKI APARATI 

Tehnološka oprema, medicinska oprema in medicinski aparati morajo ustrezati tehnologiji dela, morajo biti za medicinsko rabo, sodobni, 
kompatibilni z obstoječo opremo in v skladu s Pravilniki o medicinskih pripomočkih (Ur.l.RS, št. 71/2003, 51/2004, 98/2006, 98/2009, 
27/2010, 61/2010). Za vso tehnološko opremo, medicinsko opremo in medicinske aparate morajo biti predvideni vsi potrebni instalacijski 
priključki. Od investitorja je potrebno pridobiti vse podatke (instalacijske priključke) za obstoječo medicinsko opremo, tehnološko opremo in 
medicinske aparate. 

 

5.1.4. INFORMCIJSKA OPREMA 

V sklopu PZI projekta opreme je potrebno izdelati tudi opise za namizne računalnike in monitorje za potrebe oddelka. 

Opomba: 

V projektu pohištvene opreme, tipske opreme, tehnološke opreme in specialne medicinske opreme morajo v času projektiranja biti znani 
zahtevani parametri bodoče vgrajene opreme in aparatov, ker njihovo delovanje vpliva na instalacijske sisteme, bivalne pogoje v    
prostorih in zahtevane pogoje v zvezi z delovanjem opreme. 

Vsi aparati,  ki so vezani na instalacije morajo biti  "locirani" po prostorih že v času projektiranja. Za vsak prostor , kjer je montirana 
oprema, ki je vezana na instalacijske priključke, je potrebno izrisati površinski načrt. V površinskih načrtih je potrebno kotirati vsak 
priključek posebej. Skrbno in strokovno izdelana projektna dokumentacija in kvalitetno izvedena gradbeno obrtniška in instalacijska dela so 
pogoj za funkcionalno in kvalitetno delovanje oddelka. 

 

5.1.5.   VIZUALNE KOMUNIKACIJE 

Vizualne komunikacije – označitve so nujno potrebne, saj zagotavljajo bolnikom in obiskovalcem potrebno orientacijo v prostoru ter jim 
omogočajo najkrajši dostop do želenega cilja. 

Označbe v zvezi s požarno varnostjo ter evakuacijske poti morajo biti izvedene v skladu s Pravilnikom o požarni varnosti v stavbah. 
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5.2.0. PRELIMINARNI POPIS OPREME PO PROSTORIH 

  KLET   

K.1.1.  GARDEROBA ZA OSEBJE    

 1. Garderobna omara (za osebje), 81  

  dim: 50x50x195 cm   

 2. Voziček z vreči  za nečisto perilo 2  

     

K.1.2.  GARDEROBA ZA OSEBJE    

 1. Garderobna omara (za osebje), 31  

  dim: 50x50x195 cm   

 2. Voziček z vreči  za nečisto perilo 1  

     

K.1.3.  GARDEROBA ZA DIJAKE   

 1. Garderobna omara s polovičnimi vrati (18x4=72 omaric) 18  

  dim: 60x50x180 cm   

 2. Voziček z vreči  za nečisto perilo 1  

     

K.1.4.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR ZA OSEBJE - M   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

 4. Kljukica obešalna 2  

 5. Posoda za odpadke na pedal 1  

     

K.1.5.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR ZA OSEBJE - Ž   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - PVC metlica prostostoječa   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   
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 4. Kljukica obešalna 2  

 5. Posoda za odpadke na pedal 1  

     

K.1.6.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR ZA OSEBJE    

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - PVC metlica prostostoječa   

 3. Kljukica obešalna 2  

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

     

K.1.7.  ČISTILNI SERVIS   

K.1.7.1.  NEČISTO   

 1. Delovni pult z vgrajenima dvema koritoma, delovna površina iz nerjaveče pločevine, 1  

  dim: 1800x600x900 mm   

 2. Omarica viseča iz nerjaveče pločevine - niz, 2  

  dim: 1800x350x600 mm   

 3. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 4. Izlivnik 1  

 5. Pralni stroj   1  

 6. Sušilni stroj 1  

     

K.1.7.2.  ČISTO   

 1. Korito iz nerjaveče pločevine, 1  

  dim: 1900x400x150 mm   

 2. Dozator čistilnega sredstva 1  

     

K.1.7.2.1.  SHRAMBA ČISTIL   

 1. Omara za shranjevanje čistil 1  

 2. Regal za shranjevanje čistilnih sredstev 1  

     

K.1.7.3.  SHRAMBA ČISTILNIH VOZIČKOV IN ČISTILNEGA STROJA   

 1. Čistilni voziček 3  

 2. Stroj za pomivanje tal 1  
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K.1.8.  SHRAMBA   

 1. Regal, 12  

  dim: 90x60x1950 cm   

     

K.1.9.  NEČISTO PERILO   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

     

K.1.10.  INFEKTIVNI ODPADKI   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

     

K.1.11.  ODPADKI   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

     

     

  PRITLIČJE   

  SKUPNI PROSTORI NEGOVALNE BOLNIŠNICE   

P.1.0.  RECEPTOR   

 1. Pisalni pult v obliki črke "L", po posebnem detajlu 1  

 2. Omara pisarniška, 4  

  dim: 80x40x210 cm   

 3. Omara,  3  

  dim: 100x50x210 cm   

 4. Stol vrtiljak 2  

 5. Koš za odpadke 2  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   
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P.2.0.  PROSTOR ZA OBISKOVALCE   

 1. Miza 1  

 2. Miza klubska 1  

 3. Stol 4  

 4. Sedežna garnitura 1  

 5. Koš za odpadke 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

P.3.0.  PROSTOR MEDICINSKE SESTRE   

 1. Delovni pult z vgrajenim kotitom in podpultnim hladilnikom za zdravila, 1  

  dim: 180x60x90 cm   

 2. Omarica viseča - niz, 1  

  dim: 180x35x60 cm   

 3. Miza pisalna po posebnem detajlu 1  

 4. Stol vrtiljak 1  

 5.  Stol          1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   

     

P.4.0.  ORDINACIJA   

 1. Miza pisalna po posebnem detajlu 1  

 2. Omara za shranjevanje medicinskega mat., 3  

  dim: 90x40x210 cm   

 3. Omara, 1  

  dim: 60x40x210 cm   

 4. Stol vrtiljak 1  

 5. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 6. Miza pregledna, električna 1  
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 7. Pregledna svetilka - stenska 1  

 8. Stol za zdravnika 1  

 9. Voziček instrumentarni 1  

 9. Voziček za posege 1  

 10. Tehtnica z višinomerom 1  

 11. Voziček za ločeno zbiranje odpadkov 1  

 12. EKG - 12 kanalni 1  

 13. Merilec krvnega tlaka 1  

 14. Ušesni termometer 1  

 14. Fonendoskop 1  

     

 * Medicinski plini: 1xO2, 1xKz   

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   

     

P.5.0.  NEČISTO - IZLIV   

 1. Delovni pult z vgrajenim koritom iz nerjaveče pločevine, 1  

  dim: 140x60x90 cm   

 2. Omarica viseča - niz, 1  

  dim: 140x35x60 cm   

 3. Toaletni komplet za umivalnik (pri koritu) 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

     

 4. Flusher desinfector (širina 45 cm) 1  

 5. Voziček z vrečo za odpadke s pokrovom 1  

 6. Voziček za nočne posode +nočna posoda (3kom) 1  

 7. Urinska steklenica 3  

     

P.6.0.  FIZIOTERAPIJA, DELOVNA TERAPIJA   

P.6.1.  FIZOTERAPIJA   

 1. Miza pisalna, 1  

  dim: 160x60x75 cm   

 2. Omara za rekvizite, 1  

  dim: 120x60x210 cm   

 3. Omara, 1  

  dim: 80x60x210 cm   

 4. Stol vrtiljak 1  

 5. Terapevtska miza (široka) 1  

 6. Terapevtske stopnice z ograjo 1  

 7. Terapevtska bradlja za učenje hoje 1  

 8. Tekalna steza 1  

 9. Sobno kolo 1  

 10. Rib stol 2  

 11. Stensko ogledalo 1  
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 12. Škripec za razgibavanje rok, suspenzija za razgibavanje nog 1  

 13. Deske za ravnotežje, steper, stopnička step (reebok) - komplet 1  

 14. Delovne klopi - komplet 1  

 15. Terapevtski valji - komplet 1  

 16. Žoge - komplet 1  

 17. Aparat za pasivno, asistirano, aktivno razgibavanje rok/nog v ležečem položaju (motomed) 1  

 18. Aparat za elektroterapijo 1  

 19. Aparat za elektrostimulacijo 1  

 20. Aparat za ultrazvočno terapijo - UZ 1  

 21. Mo-Vi aktivacijska miza  1  

 22. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

P.6.2.  DELOVNA TERAPIJA   

 1. Delovni pult z vgrajenim koritom in  steklokeramično ploščo in strojem za pomivanje posode, 1  

  nastavljiv po višini, dolžina pulta 2,00 m.   

 2. Omarice viseče - niz - nastavljiv po višini, dolžina 2,00 m. 1  

 3. Omara za shranjevanje rekvizitov, 3  

  dim: 80x60x210 cm   

 4. Miza             1  

 5. stol 6  

     

P.7.0.  KAPELA   

 1. Oltar  1  

 2. Stol 7  

     

P.8.0.  POSLOVILNA SOBA   

 1. Polička 1  

 2. Stol 4  

 3. Toaletni komplet za umivalnik   

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 4. Voziček za transport pokojnika 1  

     

P.9.0.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR ZA OBISKOVALCE - Ž   

P.9.1.  PREDPROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   
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  - ogledalo   

P.9.2.  WC   

 1. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

 2. Kljukica obešalna 1  

 3. Posoda za odpadke na pedal 1  

     

P.10.0.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR ZA OBISKOVALCE - M   

P.10.1.  PREDPROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

P.10.2.  WC   

 1. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

 2. Kljukica obešalna 1  

 3. Posoda za odpadke na pedal 1  

     

P.11.0.  WC ZA INVALIDA   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo pod naklonom   

  - držalo - ravno   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - konzolno   

 3. Posoda za odpadke na pedal 1  

 4. Obešalna kljukica 1  

     

  PROSTORI ZA OSEBJE   

P.12.0.  KABINET VODJE NEGOVALNE BOLNIŠNICE   

 1. Miza pisalna po posebnem detajlu 1  

 2. Miza konferenčna, 1  
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  dim: 240x100x75 cm   

 3. Omara pisarniška, 4  

  dim: 90x40x210 cm   

 4. Omara garderobna, 1  

  dim: 90x40x210 cm   

 5. Stol vrtiljak 1  

 6. Konferenčni fotelj 8  

 7. Koš za odpadke 1  

     

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   

     

P.13.0.  PISARNA - ADMINISTRACIJA   

 1. Pisalni pult pod oknom, 1  

  dim: 180x40x75 cm   

 2. Miza pisalna, 2  

  dim: 160x60x75 cm   

 3. Omara pisarniška, 2  

  dim: 90x40x210 cm   

 4. Garderobna stena, 1  

  dim: 60x200 cm   

 5. Stol vrtiljak 2  

 6. Stol             1  

 7. Koš za odpadke 2  

     

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   

     

P.14.0.  ZDRAVNIŠKA SOBA   

 1. Miza pisalna, 1  

  dim: 160x60x75 cm   

 2. Pisalni pult pod oknom, 1  

  dim: 280x40x75 cm   

 3. Omara pisarniška, 3  

  dim: 90x40x210 cm   

 4. Omara garderobna, 1  

  dim: 90x40x210 cm   

 5. Stol vrtiljak 1  

 6. Stol             1  

 7. Koš za odpadke 1  

     

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   

     

P.15.0.  KONZILIJ   

 1. Pisalni pult pod oknom, 1  
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  dim: 310x60x75 cm   

 2. Miza konferenčna, 1  

  dim: 240x70x75 cm   

 3. Omarica nizka po posebnem detajlu, 1  

  dim: 460x40x75 cm   

 4. Stol vrtiljak 1  

 5. Stol konferenčni 10  

 6. Projekcijsko platno 1  

 7. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 8. Koš za odpadke 1  

     

 * Računalniška mreža   

     

P.16.0.  PISARNA - SOCIALNA DELAVKA   

 1. Miza pisalna, 1  

  dim: 160x70x75 cm   

 2. Miza pisalna, 1  

  dim: 120x70x75 cm   

 3. Miza konferenčna, 1  

  dim: 140x60x75 cm   

 4. Pisalni pult pod oknom, 1  

  dim: 300x60x75 cm   

 5. Omara pisarniška, 4  

  dim: 80x40x210 cm   

 6. Omara garderobna, 1  

  dim: 80x40x210 cm   

 7. Stol vrtiljak 1  

 8. Stol            5  

 9. Koš za odpadke 1  

     

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   

     

P.17.0.  PROSTOR ZA POČITEK OSEBJA - ČAJNA KUHINJA   

 1. Delovni pult z vgrajenim koritom, steklokeramično ploščo in podpultnim 1  

  strojem za pomivanje posode,   

  dim: 180x60x90 cm   

 2. Omarica viseča - niz 1  

  dim: 180x35x60 cm   

 3. Omara z vgrajenim hladilnikom, 1  

  dim: 60x60x210 cm   



SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO  30 

 

 4. Miza, 1  

  dim: 240x70x75 cm   

 5. Mizica klubska 1  

  dim: 60x60x54 cm   

 6. Stol 5  

 7. Klop 1  

 8. Fotelj 2  

 9. Tabla magnetna 1  

     

 * Računalniška mreža   

     

P.18.0.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR ZA OSEBJE - Ž   

P.18.1.  WC   

 1. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

 2. Kljukica obešalna 1  

 3. Posoda za odpadke na pedal 1  

P.18.2.  PREDPROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik   

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

P.19.0.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR ZA OSEBJE - M   

P.19.1.  WC   

 1. Toaletni komplet za WC   

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

 2. Kljukica obešalna   

 3. Posoda za odpadke na pedal   

P.19.2.  PREDPROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik   

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

  BOLNIŠKE SOBE - PALIATIVNI ODDELEK   

  5 BOLNIŠKIH POSTELJ   

P.20.0.  PREDPROSTOR (FILTER)   

 1. Omara po posebnem detajlu, 1  
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  dim: 240x50x210 cm   

     

P.21.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 2  

 12. Aspirator na tirnici  2  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

P.21.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   
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 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

P.22.0.  ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  1  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 1  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 1  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  1  

 9. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 1  

 10. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 11. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

P.22.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  
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  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

P.23.0.  ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  1  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 1  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 1  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  1  

 9. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 1  

 10. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 11. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

P.23.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  
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  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

P.24.0.  ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  1  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 1  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 1  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  1  

 9. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 1  

 10. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 11. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   
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   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

P.24.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

     

  1. NADSTROPJE   

1N.1.0.  ŠTIRIPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  4  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 4  

 4. Koš za odpadke 4  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 2  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 4  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  4  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 2  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  
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  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

1N.1.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

1N.2.0.  ŠTIRIPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  4  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 4  

 4. Koš za odpadke 4  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 2  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 4  
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  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  4  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 2  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

1N.2.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

1N.3.0.  TROPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  3  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 3  

 4. Koš za odpadke 3  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 2  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   
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  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 3  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  3  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 3  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

1N.3.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

1N.3.2.  PREDPROSTOR   

     

1N.4.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   
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 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

1N.4.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   
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 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

1N.5.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

1N.5.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   



SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO  41 

 

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

1N.6.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

1N.6.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   
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  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

1N.7.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   
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   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

1N.7.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

1N.8.0.  ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  1  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 1  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 1  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  1  

 9. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 1  

 10. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 11. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   
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  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

1N.8.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

1N.9.0.  ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  1  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 1  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 1  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  1  

 9. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  



SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO  45 

 

 10. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 11. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

1N.9.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

1N.10.0.  APARTMA   

1N.10.1.  ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  1  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Počivalnik 1  

 3. Koš za odpadke 1  

 4. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 5. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 6. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 1  



SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO  46 

 

  in varovalno ograjico (par)   

 7. Nočna omarica + konzolna mizica  1  

 8. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 9. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 10. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

1N.10.2.  DNEVNI PROSTOR - SOBA   

 1. Miza  1  

 2. Stol vrtiljak 1  

 3. Kavč 1  

 4. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

     

1N.10.3.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

1N.11.0.  MEDICINSKA SESTRA   

 1. Delovni pult z vgrajenim koritom in podpultnim hladilnikom za zdravila, 1  

  dim: 160x60x90 cm   

 2. Viseča omarica - niz 1  

  dim: 160x35x60 cm   

 3. Miza pisalna,  1  
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  dim: 140x60x75 cm   

 4. Stol vrtiljak 1  

 5. Stol            1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Hladilnik za zdravila (vgrajen pod pult) 1  

 8. Sef za narkotike (vgrajen v visečo omarico) 1  

 9. Naprava za merjenje glukoze v krvi - Accu-Chek 1  

     

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   

     

1N.12.0.  ORDINACIJA   

 1. Miza pisalna,  1  

  dim: 120x60x75 cm   

 2. Omara za shranjevanje medicinskega mat., 1  

  dim: 60x60x210 cm   

 3. Stol vrtiljak 1  

 4. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 5. Miza pregledna, električna 1  

 6. Pregledna svetilka - stenska 1  

 7. Stol za zdravnika 1  

 8. Voziček instrumentarni 1  

 9. Voziček za posege 1  

 9. Tehtnica z višinomerom 1  

 10. Voziček za ločeno zbiranje odpadkov 1  

 11. EKG - 12 kanalni 1  

 12. Merilec krvnega tlaka 1  

 13. Ušesni termometer 1  

 14. Fonendoskop 1  

     

 * Medicinski plini: 1xO2, 1xKz   

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   
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1N.13.0.  SESTRSKI DELOVNI PROSTOR, NADZOR   

 1. Pisalni pult, 2  

  dim: 280x60x75 cm   

 2.  Omarica viseča - niz, 2  

  dim: 280x35x60 cm   

 3. Stol vrtiljak 4  

 4. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   

     

1N.14.0.  NEČISTO - IZLIV   

 1. Delovni pult z vgrajenim koritom iz nerjaveče pločevine, 1  

  dim: 180x60x90 cm   

 2. Omarica viseča - niz, 1  

  dim: 180x35x60 cm   

 3. Toaletni komplet za umivalnik (pri koritu) 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

     

 4. Flusher desinfector (širina 45 cm) 1  

 5. Voziček z vrečo za odpadke s pokrovom 2  

 6. Voziček za nočne posode +nočna posoda (5kom) 1  

 7. Urinska steklenica 10  

     

1N.15.0.  ZBIRANJE ODPADKOV   

 1. Toaletni komplet za umivalnik  1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

 2. Vozičke z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov 2  

     

1N.16.0.  KOPALNICA - PROSTOR ZA HIGIENIZACIJO PACIENTA   

 1. Omara grelna 1  

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - sklopno (2x)   
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 3. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - držalo oprijemalo za umivalnik - ravno   

  - ogledalo   

 4. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

  - specialno držalo za tuš + stolček   

 5. Kad - mobilna, komplet z aparatom za pripravo vode 1  

 6. AMBU dvigalo 1  

 7. Voziček z vrečo za nečisto perilo - dvojni 1  

     

 - Nujni klic s potezno vrvico   

 - Medicinski plini: 1xO2   

     

1N.17.0.  SHRAMBA ČISTEGA PERILA   

 1. Omara po posebnem detajlu za shranjevanje čistega perila, 1  

  v spodnjem delu omare prostor za voziček za transport čistega perila   

  dim: 110x60x210+omarica do stropa   

 2. Omara po posebnem detajlu za shranjevanje čistega perila, 1  

  v spodnjem delu omare prostor za voziček za postiljanje   

  dim: 110x60x210+omarica do stropa   

     

1N.18.0.  SOBA DEŽURNEGA ZDRAVNIKA   

 1. Pisalni pult, 1  

  dim: 200x60x75 cm   

 2. Omara za shranjevanje garderobe in posteljnega perila po posebnem detajlu, 1  

  dim: 100x50x210+omarica do stropa   

 3. Stol vrtiljak 1  

 4. Konzola za LCD TV+TV 1  

 5. Koš za odpadke 1  

     

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   

     

1N.18.1.  SANITARANO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   
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  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

1N.19.0.  SOBA DEŽURNO MEDICINSKO SESTRO   

 1. Miza pisalna, 1  

  dim: 120x60x75 cm   

 2. Omara za shranjevanje garderobe in posteljnega perila po posebnem detajlu, 1  

  dim: 60x50x210+omarica do stropa   

 3. Stol vrtiljak 1  

 4. Konzola za LCD TV+TV 1  

 5. Koš za odpadke 1  

     

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   

     

1N.19.1.  SANITARANO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

1N.20.0.  POČITEK OSEBJA   

 1. Delovni pult z vgrajenim koritom, steklokeramično ploščo in podpultnim hladilnikom, 1  

  dim: 120x60x90 cm   

 2. Omarica viseča, 1  

  dim: 120x35x60 cm   

 3. Omara po posebnem detajlu (omarice za shranjevanje osebnih predmetov zaposlenih), 1  

  dim: 120x60x210 cm   

 4. Miza, 1  

  dim: 140x70x75 cm   

 5. Stol 4  

 6. Kavč 1  
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 7. Tabla magnetna 1  

 8. Koš za odpadke 1  

     

1N.21.0.  KABINET ZDRAVNIKA   

 1. Miza pisalna, 1  

  dim: 160x60x75 cm   

 2. Pisalni pult pod oknom, 1  

  dim: 280x40x75 cm   

 3. Omara pisarniška, 3  

  dim: 90x40x210 cm   

 4. Omara garderobna, 1  

  dim: 90x40x210 cm   

 5. Stol vrtiljak 1  

 6. Stol             1  

 7. Koš za odpadke 1  

     

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   

     

1N.22.0.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR ZA OSEBJE - Ž   

1N.22.1.  WC   

 1. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

 2. Kljukica obešalna 1  

 3. Posoda za odpadke na pedal 1  

     

1N.22.2.  PREDPROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

1N.23.0.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR ZA OSEBJE - M   

1N.23.1.  WC   

 1. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

 2. Kljukica obešalna 1  

 3. Posoda za odpadke na pedal 1  

     

2N.21.2.  PREDPROSTOR   
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 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

     

  2. NADSTROPJE   

2N.1.0.  ŠTIRIPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  4  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 4  

 4. Koš za odpadke 4  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 2  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 4  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  4  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 2  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

2N.1.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   
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 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

2N.2.0.  ŠTIRIPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  4  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 4  

 4. Koš za odpadke 4  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 2  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 4  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  4  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 2  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   
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2N.2.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

2N.3.0.  TROPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  3  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 3  

 4. Koš za odpadke 3  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 2  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 3  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  3  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 3  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   
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  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

2N.3.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

2N.3.2.  PREDPROSTOR   

     

2N.4.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  
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 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

2N.4.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

2N.5.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   
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  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

2N.5.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

2N.6.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  
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 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

2N.6.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   
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2N.7.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

2N.7.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   
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  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

2N.8.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

2N.8.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   



SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO  61 

 

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

2N.9.0.  ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  1  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 1  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 1  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  1  

 9. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 10. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 11. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

2N.9.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   
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  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

2N.10.0.  APARTMA   

2N.10.1.  ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  1  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Počivalnik 1  

 3. Koš za odpadke 1  

 4. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 5. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 6. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 1  

  in varovalno ograjico (par)   

 7. Nočna omarica + konzolna mizica  1  

 8. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 9. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 10. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   
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2N.10.2.  DNEVNI PROSTOR - SOBA   

 1. Miza  1  

 2. Stol vrtiljak 1  

 3. Kavč 1  

 4. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

     

2N.10.3.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

2N.11.0.  MEDICINSKA SESTRA   

 1. Delovni pult z vgrajenim koritom in podpultnim hladilnikom za zdravila, 1  

  dim: 160x60x90 cm   

 2. Viseča omarica - niz 1  

  dim: 160x35x60 cm   

 3. Miza pisalna,  1  

  dim: 140x60x75 cm   

 4. Stol vrtiljak 1  

 5. Stol            1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Hladilnik za zdravila (vgrajen pod pult) 1  

 8. Sef za narkotike (vgrajen v visečo omarico) 1  

 9. Naprava za merjenje glukoze v krvi - Accu-Chek 1  

     

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   
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2N.12.0.  ORDINACIJA   

 1. Miza pisalna,  1  

  dim: 120x60x75 cm   

 2. Omara za shranjevanje medicinskega mat., 1  

  dim: 60x60x210 cm   

 3. Stol vrtiljak 1  

 4. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 5. Miza pregledna, električna 1  

 6. Pregledna svetilka - stenska 1  

 7. Stol za zdravnika 1  

 8. Voziček instrumentarni 1  

 9. Voziček za posege 1  

 9. Tehtnica z višinomerom 1  

 10. Voziček za ločeno zbiranje odpadkov 1  

 11. EKG - 12 kanalni 1  

 12. Merilec krvnega tlaka 1  

 13. Ušesni termometer 1  

 14. Fonendoskop 1  

     

 * Medicinski plini: 1xO2, 1xKz   

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   

     

2N.13.0.  SESTRSKI DELOVNI PROSTOR, NADZOR   

 1. Pisalni pult, 2  

  dim: 280x60x75 cm   

 2.  Omarica viseča - niz, 2  

  dim: 280x35x60 cm   

 3. Stol vrtiljak 4  

 4. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   
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2N.14.0.  NEČISTO - IZLIV   

 1. Delovni pult z vgrajenim koritom iz nerjaveče pločevine, 1  

  dim: 180x60x90 cm   

 2. Omarica viseča - niz, 1  

  dim: 180x35x60 cm   

 3. Toaletni komplet za umivalnik (pri koritu) 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

     

 4. Flusher desinfector (širina 45 cm) 1  

 5. Voziček z vrečo za odpadke s pokrovom 2  

 6. Voziček za nočne posode +nočna posoda (5kom) 1  

 7. Urinska steklenica 10  

     

2N.15.0.  ZBIRANJE ODPADKOV   

 1. Toaletni komplet za umivalnik  1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

 2. Voziče z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov 2  

     

2N.16.0.  SHRAMBA REKVIZITOV, MED.OPREME (za 1.nadstropje +2.nadstropje)   

 1. Omara za shranjevanje med.opreme 2  

  dim: 60x60x210 cm   

 2. Regal, 1  

  dim: 100x60x210 cm   

  Medicinska oprema in pripomočki za komplet oddelek:   

 3. Oximeter 6  

 4. Transportni monitor 1  

 5. Tehtnica stol 2  

 6. Reanimacijski voziček z defibrilatorjem 2  

 7. Aspirator 2  

 8. Infuzijsko stojalo 4  

 9. Invalidski voziček 10  

 10. Posteljni naslon   

 11. Recipročni hodulji   

 12. Hodulja s kolesi   

 13. Par polkomolčnih bergel z nastavljivo višino    

 14. Sprehajalna palica   

     

2N.17.0.  SHRAMBA ČISTEGA PERILA   

 1. Omara za shranjevanje čistega perila, 2  

  dim: 90x50x210 cm   

 2. Omara za shranjevanje čistega perila, 1  

  dim: 120x50x210 cm   
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 3. Regal, 2  

  dim: 90x40x210 cm   

 4. Regal, 1  

  dim: 120x40x210 cm   

 5. Voziček za prevoz čistega perila 1  

 6. Voziček za postiljanje 1  

     

2N.18.0.  KOPALNICA - PROSTOR ZA HIGIENIZACIJO PACIENTA   

 1. Omara grelna 1  

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - sklopno (2x)   

 3. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - držalo oprijemalo za umivalnik - ravno   

  - ogledalo   

 4. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

  - specialno držalo za tuš + stolček   

 5. Kad - mobilna, komplet z aparatom za pripravo vode 1  

 6. AMBU dvigalo 1  

 7. Voziček z vrečo za nečisto perilo - dvojni 1  

     

 - Nujni klic s potezno vrvico   

 - Medicinski plini: 1xO2   

     

2N.19.0.  POČITEK OSEBJA   

 1. Delovni pult z vgrajenim koritom, steklokeramično ploščo in podpultnim hladilnikom, 1  

  dim: 120x60x90 cm   

 2. Omarica viseča, 1  

  dim: 120x35x60 cm   

 3. Omara po posebnem detajlu (omarice za shranjevanje osebnih predmetov zaposlenih), 1  

  dim: 120x60x210 cm   

 4. Miza, 1  

  dim: 140x70x75 cm   

 5. Stol 4  

 6. Kavč 1  

 7. Tabla magnetna 1  

 8. Koš za odpadke 1  
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2N.20.0.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR ZA OSEBJE - Ž   

2N.20.1.  WC   

 1. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

 2. Kljukica obešalna 1  

 3. Posoda za odpadke na pedal 1  

     

2N.20.2.  PREDPROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

2N.21.0.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR ZA OSEBJE - M   

2N.21.1.  WC   

 1. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

 2. Kljukica obešalna 1  

 3. Posoda za odpadke na pedal 1  

     

2N.21.2.  PREDPROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

  3. NADSTROPJE - MANSARDA   

3N.1.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   
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  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

3N.1.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

3N.2.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  
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 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

3N.2.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   
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3N.3.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

3N.3.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   
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  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

3N.4.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

3N.4.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   
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  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

3N.5.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

3N.5.1.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  



SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO  73 

 

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

     

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

3N.6.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  

 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    
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  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

3N.7.0.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - ravno   

 3. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

 4. Posoda za odpadke na pedal 1  

 5. Obešalna kljukica 1  

  Opomba:   

  
V kopalnici je mogoče higienizirati pacienta tudi na mobilni kadi, ki se jo lahko pripelje iz 1. ali 
2.   

  nadstropja !   

 * nujni klic s potezno vrvico   

     

3N.8.0.  DVOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  2  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 2  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 2  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  2  

 9. Stenska konzolna pregradna stena, 7 delna, dolžine 175 cm, višine 165 cm 1  

 10. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 11. Dozator kisika na tirnici  (dvojni) 1  
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 12. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

3N.9.0.  ENOPOSTELJNA BOLNIŠKA SOBA   

 1. Garderobna omara  1  

  dim: 60x50x210 + omarica do stropa   

 2. Miza jedilna 1  

 3. Stol za pacienta 2  

 4. Koš za odpadke 1  

 5. Konzola za TV+ LCD TV aparat 1  

 6. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

 7. Bolniška postelja električna z posteljnim vložkom za visoko tveganje, konzolo s trapezom 1  

  in varovalno ograjico (par)   

 8. Nočna omarica + konzolna mizica  1  

 9. Stenska tirnica, dolžina tirnice enaka dolžini bolniškega kanala 2  

 10. Dozator kisika na tirnici   1  

 11. Aspirator na tirnici  1  

     

  Opomba: bolniški kanal zajet v popisu električnih inštalacij.   

  V bolniškem kanalu:   

  - direktna svetilka   

  - indirektna svetilka   

  - sestrska klicna naprava   

  - priključek za pacientov upravljalec    

  - 6 vtičnic (3xmreža, 3xagregat) /posteljo, 1xkomunikacijska vtičnica/postejo   

   1x ozemljitvena vtičnica   

  Medicinski plini:: 1xO2/posteljo, 1xKz/posteljo, 1xvakuum/posteljo   

     

3N.10.0.  SESTRSKA BAZA   

 1. Delovni pult z vgrajenim dvojnim koritom, 1  

  dim: 360x60x90 cm   
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 2. Omarica viseča - niz, 1  

  dim: 360x35x60 cm   

 3. Pisalni pult, 1  

  dim: 480x60x75 cm   

 4. Miza, 1  

  dim: 160x70x75 cm   

 5. Omara za shranjevanje med.mat. 1  

 6. Omara za vgrajenim hladilnikom za zdravila, 1  

  dim: 60x60x210 cm   

 7. Stol vrtiljak 3  

 8. Stol             4  

     

 9. Voziček za zdravila 1  

 10. Večnamenski voziček 1  

 11. Servirni voziček 1  

 12. Sef za narkotike (vgrajen v visečo omarico 1  

 13. Hladilnik za zdravila vgrajen v omaro 1  

     

 * Računalnik   

 * Računalniška mreža   

     

3N.11.0.  KOPALNICA - PROSTOR ZA HIGIENIZACIJO PACIENTA   

 1. Omara grelna 1  

 2. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

  - držalo oprijemalo pri WC školjki - sklopno (2x)   

 3. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - držalo oprijemalo za umivalnik - ravno   

  - ogledalo   

 4. Toaletni komplet za tuš 1  

  - kotna mrežica za plastenko z milom   

  - držalo oprijemalo pri tušu - ravno   

  - specialno držalo za tuš + stolček   

 5. Kad - dvižna  1  

 6. AMBU dvigalo 1  

 7. Voziček z vrečo za nečisto perilo - dvojni 1  

     

 - Nujni klic s potezno vrvico   

 - Medicinski plini: 1xO2   
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3N.12.0.  NEČISTO - IZLIV   

 1. Delovni pult z vgrajenim koritom iz nerjaveče pločevine, 1  

  dim: 180x60x90 cm   

 2. Omarica viseča - niz, 1  

  dim: 180x35x60 cm   

 3. Toaletni komplet za umivalnik (pri koritu) 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

     

 4. Flusher desinfector (širina 45 cm) 1  

 5. Voziček z vrečo za odpadke s pokrovom 2  

 6. Voziček za nočne posode +nočna posoda (5kom) 1  

 7. Urinska steklenica 10  

     

3N.13.0.  ZBIRANJE ODPADKOV   

 1. Toaletni komplet za umivalnik  1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - dozator za razkužilo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

 2. Voziče z vrečami za ločeno zbiranje odpadkov 2  

     

3N.14.0.  SHRAMBA REKVIZITOV, MED.OPREME    

 1. Omara za shranjevanje med.opreme 1  

  dim: 60x60x210 cm   

 2. Regal, 1  

  dim: 100x60x210 cm   

  Medicinska oprema in pripomočki za komplet oddelek:   

 3. Oximeter 2  

 4. Tehtnica stol 1  

 5. Reanimacijski voziček z defibrilatorjem 1  

 6. Aspirator 1  

 7. Infuzijsko stojalo 2  

 8. Invalidski voziček 5  

 9. Posteljni naslon   

 10. Recipročni hodulji   

 11. Hodulja s kolesi   

 12. Par polkomolčnih bergel z nastavljivo višino    

 13. Sprehajalna palica   

     

3N.15.0.  SHRAMBA ČISTEGA PERILA   

 1. Omara za shranjevanje čistega perila, 2  

  dim: 100x50x210 cm   

 2. Regal, 2  

  dim: 120x40x210 cm   

 3. Voziček za prevoz čistega perila 1  
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 4. Voziček za postiljanje 1  

     

3N.16.0.  SHRAMBA   

 1. Omara za shranjevanje med.materiala, 6  

  dim: 60x60x210 cm   

 2.  Regal, 2  

  dim: 100x60x210 cm   

 3. Transportni voziček 1  

     

3N.17.0.  ARHIV   

 1. Kovinska arhivska omara, 2  

  dim: 700x400x1950 mm   

     

3N.18.0.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR ZA OSEBJE - Ž   

3N.18.1.  WC   

 1. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

  - kaseta s sanitarnimi vrečkami za higienske vložke   

 2. Kljukica obešalna 1  

 3. Posoda za odpadke na pedal 1  

     

3N.18.2.  PREDPROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   

     

3N.19.0.  SANITARNO TOALETNI PROSTOR ZA OSEBJE - M   

3N.19.1.  WC   

 1. Toaletni komplet za WC 1  

  - podajalnik toaletnega papirja v roli s ključavnico   

  - doza za prekrivala WC školjke s ključavnico   

  - PVC metlica prostostoječa   

 2. Kljukica obešalna 1  

 3. Posoda za odpadke na pedal 1  

     

3N.19.2.  PREDPROSTOR   

 1. Toaletni komplet za umivalnik 1  

  - dozator za milo za 500 ml plastenko, kovinski   

  - podajalnik papirnatih brisač v roli   

  - vpenjalni okvir za PVC vrečko   

  - ogledalo   
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6.0.0. PROJEKTNA NALOGA ZA NAČRT STROJNIŠTVA 

6.1.0. SPLOŠNO 

Projektna naloga zajema zahteve za izdelavo načrtov strojnih inštalacij in strojne opreme za celovito prenovo Internega oddelka. Načrti 

strojnih inštalacij in strojne opreme naj bodo izdelani v skladu s slovenskimi pravilniki in zakoni, veljavnimi standardi ter evropskimi 

normami in pravili ter kulturno varstvenimi pogoji. 

Zaradi celovite prenove objekta in dotrajanosti obstoječih strojnih inštalacij je potrebno odklopiti in demontirati vse strojne inštalacije in jih 

izvesti na novo. 

 

6.2.0. VODOVOD 
Pri prenovi objekta je potrebno zamenjati kompleten razvod hladne pitne vode, sanitarne tople vode, cirkulacijski vod in sanitarne elemente. 
Obstoječe razvode hladne pitne vode, sanitarne tople vode in sanitarno keramiko je potrebno kompletno odstraniti.  
 
Predvidi naj se razvod sanitarne hladne in tople vode ter cirkulacije za vse porabnike. Objekt je priključen na javno vodovodno omrežje. 

Glavni priključni vod sanitarne vode se nahaja na vzhodnem delu objekta. 

Dimenzioniranje hladne in tople vode naj se izvede po standardu DIN 1988, dimenzioniranje cirkulacije tople vode po DVGW W 553. Pri 

projektiranju je potrebno upoštevati tudi Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS 19 /2004 z dne 01.03 2004). 

RAZVOD VODOVODA 

Razvod hladne in tople vode mora biti zasnovan čim bolj pretočno. Temperatura hladne vode naj bo pod 15°C (maksimalno 20°C), 

temperatura tople vode pa nad 60°C (cirkulacija najmanj 55°C), tako da se že s temperaturo prepreči razmnoževanje mikroorganizmov. Zelo 

pomembno je tudi, da so cevi ustrezno izolirane, da ne pride do nepotrebnega pregrevanja hladne vode in pohlajevanja tople vode.  

Razvod sanitarne tople vode mora biti zasnovan pretočno, tako da je temperatura na izstopu iz grelnika najmanj 60°C, na povratku 

(cirkulaciji) v grelnik pa najmanj 55°C. Ves sistem mora imeti možnost izvedbe tedenske samodejne termične sanitacije na temperaturo 

70°C in letne oz. občasne na temperaturo 85°C. Vsi deli instalacije morajo biti predvideni za občasen dvig temperature do 85°C zaradi 

toplotnih šokov. Cevna mreža in armature morajo biti izvedene tako, da prenesejo toplotni šok. Cirkulacija tople sanitarne vode naj bo 

izvedena s termostatskimi cirkulacijskimi ventili na vseh cirkulacijskih vejah (vertikalah), na krajših vejah pa s poševnosedežnimi ventili za 

regulacijo pretoka. Na povratku cirkulacije tople vode naj se predvidi dvojna bariera proti mikroorganizmom.  

CEVI, ARMATURE, IZOLACIJA 

Celotno vodovodno omrežje sanitarne hladne in tople vode naj se izvede iz jeklenih nerjavnih cevi (Cr-Ni-Mo- jekla, material po DIN 1.4401 

oz. EN 10088), ki morajo biti preizkušene in certificirane za pitno vodo. Cevi in fitingi naj se spajajo po sistemu pressfiting.   

Vse cevi, armature in ostali elementi morajo biti ustrezno izolirane glede na mesto vgradnje. Cevi hladne vode, vodene vidno pod stropom 

bodo izolirane s parozaporno izolacijo minimalne debeline predvidene po DIN 1988. Cevi tople vode in cirkulacije vodene vidno pod stropom, 

vertikalno in v zidovih so izolirane z izolacijo ustrezne debeline v skladu s PURES-om. 

SANITARNI ELEMENTI 

Vsa sanitarna keramika – umivalniki, korita, kadi in podobno naj bodo predvideni za bolnišnično izvedbo brez preliva. Vse WC školjke naj 

bodo konzolne izvedbe. Na umivalnikih in koritih naj se praviloma predvidi zidne enoročne mešalne baterije. V medicinskih prostorih  naj se 

predvidijo zidne enoročne mešalne baterije s komolčnim odpiranjem ter termostatskimi ventili. Vse prhe se opremijo z zidnimi enoročnimi 

mešalnimi baterijami.  

 

6.3.0. HIDRANTNO OMREŽJE 

Skladno študiji požarne varnosti se predvidi nove euro hidrante in ustrezen cevni razvod. Cevna napeljava – hidrantni vodi so popolnoma 

ločeni od sanitarne napeljave, skladno s standardom DIN 1988, 6. del. Hidrantne omarice naj bodo definirane skladno s študijo požarne 

varnosti.  

Zunanje hidrantno omrežje je ustrezno. 

6.4.0.   OGREVANJE 
Ogrevanje obstoječega objekta je z radiatorji. Ogrevna voda se dobi iz skupne kotlovnice po toplovodu, ki je speljan skozi prostore 
Zdravstvenega doma in Dolenjske lekarne. Del cevovoda je speljan pod Kandijsko cesto. Na ta toplovod je vezan tudi Pljučni oddelek. 
Toplotna postaja z izmenjevalnikom toplote je v kleti objeta in je bila obnovljena pri energetski sanaciji bolnišnice. Kapaciteta postaje, meritev 
porabe energije in avtomatska regulacija temperatur vode v posameznih zankah je ustrezna. 
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Obstoječi toplovod je dotrajan in ga je potrebno zamenjati. V sklopu zdravstvenega kompleksa je objekt Interne stavbe povezan z ostalimi 
objekti s podzemnim hodnikom. V podzemnem hodniku potekajo energetski in komunikacijski vodi. Možna je izvedba krajše trase toplovoda 
do kotlovnice, po podzemnem hodniku pod sistemom cevne pošte. Na posameznih delih hodnika je potrebno, zaradi nezadostne višine, cevi 
speljati v tleh. Za pljučni oddelek je potrebno izvesti novi toplovodni priključek iz skupnega cevovoda. 
 
V projektu je potrebno načrtovati nov kompleten cevni razvod od toplotne postaje do posameznih prostorov, nove higienik radiatorje s 
termostatskimi glavami. 
 

 
6.5.0.   KANALIZACIJA 

Zamenjati je potrebno kompletno vertikalno kanalizacijo s priključki na porabnike. Objekt je priključen na javno fekalno kanalizacijo. Meteorna 

kanalizacija je ločena od fekalne kanalizacije in mora biti obdelana v gradbenem delu projekta. Ob navezavi na javno fekalno kanalizacijo je 

na dostopnem mestu potrebno projektiranje jaška za izvajanje meritev odpadnih voda v skladu z veljavno zakonodajo. 

 

6.6.0. PREZRAČEVANJE  
Obstoječi objekt ni prezračevan z dovodom in odvodom zraka. Vgrajeni so le sistemi za odvod zraka iz nekaterih prostorov. 
Pri obnovi je potrebno odstraniti obstoječe sisteme in urediti ustrezno prezračevanje. 
Predvideti je potrebno novo prezračevanje prilagojeno zahtevam posameznih prostorov. Vsi prostori v zgradbi morajo biti ustrezno 

prezračevani. Sistem dovoda in odvoda zraka v prostor mora biti zasnovan na osnovi postavitve opreme. S tem se mora doseči, da ne pride 

do občutka pihanja pri uporabnikih prostora.  

Predviditi je potrebno nastavitve parametrov regulacije v vsakem posameznem prostoru, kakor tudi po posameznih conah v celotnem 

objektu.  

Hladilna naprava mora biti dimenzionirana tako, da bo mogoče v vseh prostorih pri vseh zunanjih temperaturah, vzrdževati temperaturo 

notranjih prostorov med 20˚C in 26˚C pri relativni vlažnosti 30 – 70%. Pri dimenzioniranju hladilnih naprav mora projektant računati na vsaj 

10% rezerve glede na končno izračunano stanje. 

Pri načrtovanju prezračevalnega sistema je potrebno predvideti obdobno čiščenje kanalov, zato je potrebno načrtovati ustrezno število 

revizijskih odprtin. 

Prezračevalni sistem je potrebno povezati na  CNS sistem ter omogočiti daljinski nadzor in upravljanje sistema. 

Prezračevalne in klimatske naprave morajo biti usklajene s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 

105/02, 110/02 – ZGO-1 in 61/17 – GZ) ter upoštevano prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001: 2008 - zdravstveni objekti. 

Za preprečevanje širjenja požara naj se na mejah vseh požarnih sektorjev vgradijo protipožarne motorne lopute. 

Prisilno prezračevanje s klimatizacijo se predvidi za vse prostore. Pri tem naj se upoštevajo za naprave in kanalske razvod z d istributivnimi 

elementi zahteve iz končnega osnutka standarda DIN 1946, 4. del: “Prezračevalno-klimatski sistemi bolnišnic” in osnutka smernic VDI 2067, 

1. del; “Ogrevanje in klimatizacija bolnišnic”.  

Velik poudarek pri snovanju sistema prezračevanja in klimatizacije mora biti dan na racionalno rabo energije. Prezračevalne in klima naprave 

so velik porabnik toplotne, hladilne in električne energije, zato je vidik učinkovite rabe energije v tem segmentu strojnih naprav v bolnišnici 

najpomembnejši. 

 

6.7.0. MEDICINSKI PLINI 

Pri obnovi objekta je potrebno zamenjati kompletno instalacijo za medicinske pline (kisik (O2), komprimiran (Kz) zrak in vakuum). 

Načrtovati je potrebno nov razvod glede na nov tehnološki načrt.  

Instalacija kisika (O2) se priklopi na dovod iz zunanje obstoječe postaje kisika. 
Instalacija komprimiranega zraka (Kz) se priklopi na obstoječo kompresorsko postajo. 
Za potrebe vakuuma je potrebno predvideti na objektu novo vakuumsko postajo. 
Pri projektiranju morajo biti uporabljeni sledeči predpisi: 
• EN ISO 7396-1: Medical gas pipeline systems - Part 1: Pipeline systems for compressed medical gases and vacuum 
• DIN EN ISO 9170-1: Terminal units for use with compressed medical gases and vacuum 
• EN 13348: Copper and copper alloys. Seamless, round copper tubes for medical gases or vacuum  
• EN793: Particular Requirements for Safety of Medical Supply Units 
• Pravilnik tehničnih normativih za cevovode za plinasti kisik Ur.list. SFRJ, št. 52/1990 
• Spremembe Ur.list. RS, št.: 45/2004 
• DIN 13260: Naprave za oskrbo z medicinskimi plini: Centralne naprave in cevni sistemi 
• SIST EN 737: Sistemi napeljav za medicinske pline 
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• Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001;2008 Zdravstveni objekti (julij 2008), Ur. list RS št.: 83/2008 
• Priporočila in smernice Dräger  
 

Računska izhodišča ter samo dimenzioniranje morajo biti narejeni po  standardu DIN 13260, 1.del (12.90), evropskem standardu SIST EN 

737, 3.del (10.98), po priročniku H.Feurich: SANITÄRTECHNIK (izdaja 2005) tabela 12.279 in po priročniku proizvajalca DRÄGER. 

 

PRIKLJUČNA MESTA – VTIČNICE 

Vtičnice morajo dovoljevati odvzem medicinskih plinov za nemoteno delovanje in napajanje medicinske opreme s potrebnimi plinskimi mediji. 

Končna enota (vtičnica) je sestavni del centralnega napajalnega sistema z določeno vrsto plina in mora biti primerna za montažo v steno, 

na steno, stenske stative in stative montirane na strop. 

Vtičnica mora imeti dve zaporni stopnji. Prva omogoča vstavitev vtikača v pozicijo pripravljenosti in plin ne uhaja. S potiskom vtikača naprej 

v drugo zaporno stopnjo se mora odpreti ventil in s tem omogočimo odjem plina.  

Vsak obroček na vtičnici mora biti označen z besedo o vrsti plina. Oblike vtičnih odprtin morajo biti naslednje: 

• kisik  šesterokotna (z večjo okroglo odprtino Ø 14 mm) 

• komprimiran zrak četverokotna (z večjo okroglo odprtino Ø 15 mm) 

• dušikov oksidul okrogla 

• ogljikov dioksid šesterokotna (z manjšo okroglo odprtino Ø 12 mm) 

• vakum  kvadratna (z manjšo okroglo odprtino Ø 12 mm) 

 

Mikrolokacija posameznih priključkov bo prikazana v tehnološkem načrtu, predvideni so priključki O2, Kz in vacuum. V bolniških sobah se 

predvidi  sklopke za medicinske pline v bolniškem kanalu in sicer na eno posteljo 1xO2; 1xKz in 1xvakuum. V ordinacijah je potrebno 

predviditi 1xO2, 1xKz in 1xvacuum. V kopalnici za higienizacijo bolnika 1xO2.  

 

ALARMNI SISTEMI 

Za nadzor delovanja in nevarnosti pomanjkanja določene vrste plina naj skrbi alarmni sistem. Ta sistem naj nadzoruje centralni plinski sistem 

in informira glede delovnih pogojev ali v slučaju okvare sistema. Alarmne naprave naj se uporabljajo tam, kjer obstaja nevarnost za pacienta 

(pri padcu tlaka), v sestrskih sobah, na komandnih pultih, povsod, kjer je ogroženo življenje pacienta ali možna kontrola. Prav tako naj se 

predvidi alarmni sistem v povezavi s centralnim ali lokalnim v ventilsko-manometrskih omaricah.  

Lokalni alarmi morajo biti povezani skupaj z glavnim alarmnim sistemom, ki naj se nahaja v centralnem komandnem pultu. Na njega mora 

biti priključena tudi vsa signalizacija iz postaj za distribucijo medicinskih plinov. Vgrajena mora biti takšna krmilno-regulacijska oprema 

medicinskih plinov, ki omogoča povezavo na obstoječi CNS. 

 

KONTROLNE OMARICE 

Kontrolne omarice naj se uporabljajo za zapiranje in kontrolo ene veje razvoda, pri čemer ostali razvod lahko deluje nemoteno dalje. 

Kontrolne omarice naj bodo opremljene s kontaktorji ali senzorji, ki kontrolirajo pritisk v dopustnih mejah ter javljajo neprimerne pogoje 

alarmnemu sistemu. Omarice morajo biti opremljene z zastekljenimi okenci za kontrolo pritiska na manometrih in s ključavnico, da ni mogoč 

poseg nepooblaščenim osebam. Omarice se morajo namestiti na vidnih in lahko dostopnih mestih, tako, da je v vsakem trenutku omogočena 

stalna kontrola. 

 

CEVI 

Instalacija medicinskih plinov naj bo zaradi specifičnih zahtev izdelana iz bakrenih cevi in fitingov. Za medicinske namene naj se uporabijo 

specialne cevi iz bakra, material SF-Cu po EN predpisih. Te cevi odlikujejo dobre sposobnosti za varjenje in tehniko trdega lotanja. To so 

vlečene cevi iz celega, žarjene v vakuumu in dobavljene v palicah (trde) ali v kolutih (mehke). 

S preizkusi na plinotesnost in trdnost materiala je zagotovljeno, da so cevi popolnoma zrakotesne, brez poroznih mest. Visoke dimenzijske 

tolerance zagotavljajo dobre lastnosti pri trdem lotanju, kar je zaradi varnosti zelo pomembno. Cevi morajo biti absolutno čiste in nemastne. 

Zaradi možnosti vstopa nečistoč pri transportu in montaži so cevi na konceh zaprte s plastičnimi pokrovi. Vsi fitingi, in to mufe, T-kosi, cevni 

loki in cevni reducirni kosi so iz bakra in morajo biti izdelani po predpisih za tovrstne instalacije. 
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6.8.0. ZRAČNA CEVNA POŠTA 

Pri prenovi objekta  je potrebno izvesti   sistem cevne zračne pošte. Transport s pomočjo cevne pošte omogoča hiter, varen in predvsem 

varčen prenos vsebin. Cevna pošta se bo uporabljaja za: 

- pošiljanje vzorcev (kri, brisi….) do laboratorija 

- pošiljanje  zdravil iz centralne lekarne  

- pošiljanje dokumentacije med oddelki in laboratorijem 

Lokacija postaje cevne pošte je v I. nadstropju v prostoru sestrska baza. Cevna pošta se izvede kot nadgradnja obstoječega sistema, ki ga 

je izdelala firma Viptronik d.o.o.. Uporabi se vse sprejemljive elemente obstoječe postavitve v tej zgradbi. 

 

 

7.0.0. PROJEKTNA NALOGA ZA NAČRT ELEKTROTEHNIKE 

7.1.0. SPLOŠNO 

Zaradi dotrajanosti obstoječih inštalacij in prilagoditvi novi razporeditvi prostorov po etažah se na novo izvedejo električne inštalacije za 

splošno moč, razsvetljavo, zasilno razsvetljavo, izenačevanje potencialov in ozemljitve, univerzalno ožičenje, javljanje požara, bolnišnično 

signalizacijo, tehnično varovanje ter avtomatizacija strojnih naprav vključno s krmilnimi in nadzornim sistemom skladno z načrti strojnih 

inštalacij. 

Iz objekta izhajajo vsi močnostni in komunikacijski priključki sosednjih objektov, ki niso predmet rekonstrukcije, zato je potrebno pri 

načrtovanju rešitev to upoštevati in zagotoviti ustrezne infrastrukturne priključke za te objekte (električno napajanje, komunikacijske 

povezave). 

Pri projektiranju upoštevajte sledeče predpise, standarde in pravilnike: 

Zakoni: 

Zakon o varnosti in zdravju pri delu - ZVZD-1 (Ur.l. RS 43/11), 

Zakon o varstvu pred požarom - ZVPoz (Ur.l. RS št. 3/07-upb1, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ),  

Gradbeni zakon – GZ (Ur.l. RS 61/17, 72/17-popr.),  

Zakon o gradbenih proizvodih – ZGPro-1 (Ur.l. RS 82/13). 

 

Pravilniki in uredbe: 

Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele  (Ur.l. RS 28/09, 2/12 in 61/17-GZ), 

Pravilnik o vzdrževanju elektroenergetskih postrojev (Ur.l. RS 98/15), 

Pravilnik o obratovanju elektroenergetskih postrojev (Ur.l. RS 56/16), 

Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur.l. RS 90/15), 

Pravilnik o elektroenergetskih postrojih izmenične napetosti nad 1 kV (Ur.l. RS 63/16), 

Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne instalacije v stavbah (Ur.l. RS 41/09, 2/12 in 61/17-GZ),  

Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur.l. RS 101/04, 43/11-ZVZD-1), 

Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur.l. RS 29/92, 56/99-ZVZD in 43/11-ZVZD-1), 

Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št.: 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ), 

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Ur. l. RS, 36/18 in 51/18-popr.), 

Pravilnik o požarnem redu (Ur.l. RS, št.: 52/07, 34/11, 101/11), 

Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, 52/10 in 61/17-GZ), 
Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Ur. l. RS, 41/18), 
Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. l. RS, 101/15 in 61/17-GZ). 
 

Standardi: 

SIST HD 60364-4-41 Nizkonapetostne električne inštalacije – 4-41. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita pred električnim udarom,  

SIST HD 60364-4-42 Električne inštalacije zgradb – 4-42. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita pred toplotnimi učinki, 

SIST HD 60364-4-43 Električne inštalacije zgradb – 4-43. del: Zaščitni ukrepi – Zaščita pred nadtoki, 

SIST HD 60364-5-52 Nizkonapetostne električne inštalacije – 5-52. del: Izbira in namestitev električne opreme – Inštalacijski sistemi, 

SIST HD 60364-5-54 Nizkonapetostne električne inštalacije - 5-54. del: Izbira in namestitev električne opreme – Ozemljitve in zaščitni vezni 

vodniki, 

SIST HD 60364-7-710 Nizkonapetostne električne inštalacije - 7-710. del: Zahteve za posebne inštalacije ali lokale – Medicinski prostori, 

SIST EN 60076-1 Močnostni transformatorji, 
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SIST EN 60529 Stopnja zaščite, ki jo zagotavlja ohišje (koda IP), 

SIST EN 61439-1&2 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 1. del: Splošna pravila, 2. del: Električni razdelilniki  

SIST EN 61439-6 Sestavi nizkonapetostnih stikalnih in krmilnih naprav - 6. del: Zbiralčni povezovalni sistemi (zbiralčna vodila),  

SIST EN 62040-1 Sistemi z neprekinjenim napajanjem (UPS) – 1.del: Splošne in varnostne zahteve za UPS, 

SIST EN 62271 Visokonapetostne stikalne in krmilne naprave, 

SIST EN 50575 Elektroenergetski, krmilni in komunikacijski kabli – Kabli za splošno uporabo za gradbena dela glede na zahteve za odpornost 

proti požaru. 

SIST EN 1838 Razsvetljava – Zasilna razsvetljava 

SIST EN 50172 Sistemi za nujnostno razsvetljavo evakuacijskih poti 

SIST-TS CEN/TS 54-14 Sistemi za odkrivanje in javljanje požara ter alarmiranje – 14.del: smernice za načrtovanje, projektiranje, vgradnjo, 

preverjanje, uporabo in vzdrževanje 

SIST EN 50173-1: 2011, 

SIST EN 50173-3: 2008, 

SIST EN 50174-1: 2009, 

SIST EN 50174-2: 2009, 

SIST EN 50174-3: 2009, 

SIST EN 50167, 

CENELEC EN 50168 in EN 50169, 

SIST EN 50288-4-1:2013, 

SIST EN 50288-4-2:2013, 

ISO/IEC 11801 Ed.2.2; (2011-06), 

IEC 60794-2-11:2005, 

IEC 60794-2-21:2006, 

ANSI/EIA/TIA-568-B.2-10: 2006. 

ANSI/EIA/TIA-568-C.0: 2009, 

ANSI/EIA/TIA-568-C.1: 2009, 

 

Smernice: 

Tehnična smernica TSG-1-001:2019 Požarna varnost v stavbah, 

Tehnična smernica TSG-N-002:2013 Nizkonapetostne električne inštalacije, 

Tehnična smernica TSG-N-003:2013 Zaščita pred delovanjem strele, 

Tehnična smernica TSG-1-004:2010 Učinkovita raba energije, 

Tehnična smernica TSG-1-005:2012 Zaščita pred hrupom v stavbah, 

Tehnična smernica TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti, 

 

7.1.2. SPLOŠNA MOČ,  ELEKTRIČNO NAPAJANJE OBJEKTA 

V transformatorski postaji TP pljučna se predvidi zamenjava NN odvodnih polj tako na mrežnem, kot tudi na DEA delu. Ob izdelavi PZI načrta 

električnih inštalacij je potrebno preračunati parametre električnega omrežja (obremenitev, kratkostične razmere) in na podlagi le-teh 

dimenzionirati potrebno število in velikost odcepov. Ustreznost obstoječih dovodnih kablov se potrdi z izračuni. Za zaščito odvodov na NN 

delu se predvidi zaščitna stikala. Urediti je potrebno zaščito pred prenapetostjo na NN nivoju transformatorske postaje.  

Iz TP se do objekta izvede (obstoječi ali novi kabli po potrebi) osnovno napajanje z obstoječim lastnim desel agregatom in napravo za 

avtomatski preklop. 

Vsi električni razdelilniki v objektu se izvedejo na novo. Razdelilniki morajo ustrezati standardu SIST EN 60439 del 1. 

Obstoječi glavni razdelilnik objekta se zamenja. Novi razdelilnik se izvede kot prostostoječa omara. Izvede se tako, da se zagotovi ustrezno 

število odcepov za napajanje etažnih razdelilnikov in ostalih večjih porabnikov v tem in v sosednjih objektih. Glavni razdelilnik naj tvorijo tri 

polja, ki so formirana glede na vrsto električnega napajanja (mrežni, DEA, UPS), ki morajo biti med seboj ustrezno ločena s pregradami. Vsi 

etažni razdelilniki morajo biti napajani iz treh virov napajanja. Deli morajo biti med sebojno ločeni z ustrezno pregrado.  

UPS naprava je obstoječa.  

Električni razdelilci morajo biti opremljeni s ključavnicami (SBNM tipski ključ) in oznakami ter narejeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi 

in standardi. Električni razdelilci morajo na vratih imeti tipko za izklop električnega napajanja v sili. 

 

7.1.3. SPLOŠNA RAZSVETLJAVA 

Razsvetljava se po celotnem objektu izvede na novo. Napajanje tokokrogov razsvetljave se izvede iz razdelilnikov za splošo moč in 

razsvetljavo. 
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Pri projektiranju naj bodo upoštevani veljavni predpisi in priporočila za tovrstne prostore (TSG-12640-001:2008, tabela A.1, kakovostni kriteriji 

razsvetljavne tehnike in navodila za zdravstvene prostore).  

Tipi svetil naj bodo sodobne LED svetilke, ustrezne izvedbe in IP zaščite in naj se prilagodijo tipu stropov, ki bodo predvideni s  strani 

arhitektov, ter zahtevam tehnološkega načrta (tipi, temperaturna barve svetlobe, način vklopov, krmiljenja) kakor tudi zahtevi po odgovarjajoči 

IP zaščiti za namen mokrega razkuževanja. Napajanje svetil splošne razsvetljave naj bo izvedeno iz mrežnega in DEA napajanja (pol / pol). 

Krmiljenje razsvetljave naj bo sledeče:  

 lokalno – vklop/izklop in zatemnitev s tipkalom v prostoru pri vratih 

 preko kvalitetnih senzorjev gibanja/prisotnosti za hodnike z možnostjo ročne nastavitve višine osvetljenosti, 

 lokalno – vklop/izklop s stikalom v prostoru pri vratih v prostor za sanitarije, garderobe in pomožne prostore. 
Za zatemnjevanje skupine LED svetilk v enem prostoru predvidite odgovarjajočo predstikalno napravo in vmesnik za lokalno regulacijo preko 

ene tipke. 

Predvideni nivoji razsvetljave : 
Nivoji razsvetljave se določijo s projektom vendar naj ne bodo manjši od sledečih, ki so določeni za bolnišnične prostore: 

- 120 lx   hodniki, čakalnice, sanitarije, skladišča 
- 250 lx  strojnice, podpostaje 
- 350 – 500 lx ambulante, administracija, bolniške sobe 
- 500 – 1000 lx intenzivna nega, anestezija 
- 1000 in več lx OP dvorane, reanimacija,… 

 
 

7.1.4. VARNOSTNA  RAZSVETLJAVA 

V objektu mora biti skladno s ŠPV in ostalimi referenčnimi dokumenti projektirana varnostna razsvetljava. 

Varnostna razsvetljava naj bo predvidena z LED svetilkami z lokalnim baterijskim virom napajanja. Svetilke morajo biti povezane na nadzorni 

sistem varnostne razsvetljav.  Za razpored svetilk za osvetlitev bežalnih poti upoštevajte zahteve v Študiji požarne varnosti. Varnostna 

razsvetljava mora biti kompatibilna z obstoječo bolnišnično varnostno razsvetljavo (Begelli). 

 

7.1.5. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA MALO MOČ IN VTIČNICE 

Število in tip vtičnic po prostorih, lokacije in vir napajanja naj se prilagodijo tehnološkemu načrtu. Splošno pa velja: 

 mrežno napajanje – servisne vtičnice, vtičnice za priklop monitorjev 

 DEA napajanje – porabniki bolniške tehnologije in pripadajoče vtičnice 

 UPS – nujni porabniki bolniške tehnologije in računalniki 
Uporabljene morajo biti vtičnice, ki imajo zanesljiv ozemljitveni kontakt. Barve vtičnic naj bodo v skladu z barvnimi kodami elektroenergetike v 

bolnišnici. 

Inštalacije moči in komunikacij se projektirajo v parapetnih kanalih (130/72 mm). Na delovno mesto se predvidi: trojna mrežna vtičnica (bela 

barva), trojna agregatska vtičnica ( rdeča barva), enojna UPS vtičnica (zelena barva) in trije priključki univerzalnega ožičenja (kabel FTP 

cat.6e).   

Bolniški kanali se za vsako posteljo posebje opremijo z direktno in indirektno svetilko, trojno mrežno vtičnico (bele barve), trojno agregatsko 

vtičnico (rdeče barve), enojno UPS vtičnico (zelene barve), stikalom za bralno luč, klicem v sili (bolniška signalizacija), ozemljitvenim 

priključkom in medicinskimi plini (O2, Kz, Vacuum). V zgornjem prekatu naj bodo instalacije jakega toka, v spodnjem prekatu informacijsko 

ožičenje. Za medicinske pline predviden ločen parapetni kanal namenjen za medicinske pline. Priključki za medicinske pline so v popisu 

medicinskih plinov ( strojne instalacije). 

V vsakem prostoru pri vratih je potrebno načrtovati servisno/čistilno vtičnico. 

V prenovljenih prostorih je potrebno predviditi sistem izenačevanja potencialov s povezavo vseh kovinskih delov na posamezne doze za 

izenačevanje potencialov (DIP), ki so posredno vezane na skupno točko ozemljitvenega sistema.  

7.1.6. SISTEM IZENAČEVANJA POTENCIALOV  

V prenovljenih prostorih predvidite sistem izenačevanja potencialov s povezavo vseh kovinskih delov na posamezne doze za izenačevanje 

potencialov (DIP), ki so posredno vezane na skupno točko ozemljitvenega sistema.  

7.1.7. STRELOVODNA INSTALACIJA 

Strelovodni sistem je ustrezen, izveden je bil na novo v času sanacije strehe objekta. 
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7.1.8. EL. INSTALACIJE ZA STROJNE NAPRAVE IN CNS 

El. instalacije za strojne naprave naj bodo predvidene za napajanje porabnikov strojnih naprav, ki bodo predvidene v strojnem projektu. Sistemi naj 

bodo opremljeni kompletno z omaro in z vgrajeno avtomatiko. Funkcijsko delovanje naj bo predvideno v strojnem projektu. Vezalne sheme 

razdelilnikov z vgrajenimi krmilniki izriše dobavitelj strojnih naprav.  

Celotni nadzorni sistem naj bo predviden za spremljanje delovanja, nadzor krmiljenja in regulacije posameznih delov strojnih naprav in ostalih 

elektro sistemov. Predvidena je povezava posameznih krmilnikov na program obstoječega nadzornega sistema. Tako naj bo mogoče preko 

vizualizacije na nadzornem računalniku spremljati temperaturni program, nastavljati parametre, nastavljati urnike delovanja in spremljati ure 

obratovanja, krmiliti in regulirati posamezne strojne naprave (prezračevanje in klimatizacijo), oziroma samo nadzorovati stanje. Zajemanje podatkov 

naj se opravlja s pomočjo merilnih pretvornikov in kalibriranih tipal, ki so nameščeni na primernih mestih v procesu (strojne naprave), oziroma se 

že nahajajo v sklopu posameznih naprav. Vsi obstoječi merilniki in tipala za potrebe energetskega nadzornega sistema ostanejo v funkciji 

 

7.2.0. SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE 

Pri obdelavi prostorov predvidite naslednje instalacije signalno komunikacijskih sistemov: 

- Strukturiran sistem ožičenja 

- Sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara 

- Sistem kontrole dostopa 

- Instalacija za kontrolo prisotnosti medicinskih plinov 

- IP videodomofon 

Sistemi morajo biti zasnovani v skladu z veljavnimi tozadevnimi predpisi in standardi. Vsa oprema in vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne ateste 

oziroma dovoljenja za uporabo na področju Republike Slovenije in morajo ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in standardom. Pri projektiranju 

je potrebno upoštevati že vgrajene obstoječe sisteme v SB Novo mesto in jih po možnosti nadgrajevati. 

 

7.2.1. POŽARNO JAVLJANJE 

Skladno s  študijo požarne varnosti, navodili za avtomatske požarne alarmne naprave VdS e.v. Köln, VdS 2095; 2010 (05), slovensko 

tehnično smernico TSG-1-001: 2019, smernico SZPV 408/05 in standardi EN 54 naj se sistem javljanja požara izvede v celotnem objektu, 

razen v delu kleti, kjer je že izveden.  

Za potrebe požarne zaščite se predvidi nova inštalacija in nova oprema aktivne požarne zaščite. Vse elemente se poveže v obstoječi sistem 

javljanja požara, ki mora biti kompatibilen z obstoječim sistemom proizvajalca Zarja elektronika.  

 

7.2.2. BOLNIŠNIČNA SIGNALIZACIJA 

Predvidi se nova bolnišnična signalizacija. Bolnišnična signalizacija se predvidi v vseh bolniških sobah, sanitarijah pacientov in delovnih 

prostorih oddelka. Bolnišnično signalizacijo je potrebno povezati na centralni sistem beleženja in nadzora klicev. Novi sistem bolnišnične 

signalizacije, mora biti obvezno kompatibilen z obstoječim sistemom bolnišnične signalizacije, proizvajalca PROMON d.o.o. 

 

7.2.3. ELEKTRIČNE URE 

Na hodniku  posameznega oddelka se predvidi dvostranska električna ura. Električne ure se vežejo na krmiljenje s kvarčno matično uro, z 

minutno in sekundno izhodno linijo. Matična ura naj ima radijsko vodeno krmiljenje. V primeru izpada napetosti naj bo predvideno baterijsko 

napajanje. Električne ure morajo imeti tihi pogon. 

 

7.2.4. INSTALACIJA ZA NADZOR PRISOTNOSTI MEDICINSKIH PLINOV 

Predvidi naj se FSTP kabelska povezava med lokacijo kontrolne omarice medicinskih plinov in lokacijo tabloja katastrofnih signalov (sestrski 

nadzor). 

 

7.2.5. KONTROLA PRISTOPA, VIDEODOMOFON, VIDEONADZOR 

Kontrola pristopa in video nadzor se izvede na vseh zunanjih vstopih, hodnikih, skupnih prostorih in stopniščih, s čemer se prepreči 

nekontrolirano gibanje oseb po objektu. Za nadzor in kontrolo vhoda v oddelek naj se predvidi kontrola pristopa za zaposlene in domofon za 

obiskovalce.  Video domofon naj ima eno zunanjo enoto (pri vhodu) in notranjo enoto (sestrski nadzor). Pri projektiranju je potrebno 

upoštevati že vgrajene obstoječe sisteme v SB Novo mesto in jih po možnosti nadgrajevati. 
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Novi sistem kontrole pristopa mora biti obvezno kompatibilen z obstoječim sistemom za kontrolo pristopa  (JANTAR d.o.o.). 

 

7.2.6 SISTEM ZA RAZVOD TV SIGNALA 

V bolniških sobah, skupnih prostorih za paciente in v dežurnih sobah se predvidi  vtičnico za priklop TV aparata.  

7.2.7. PROTIVLOMNO VAROVANJE 

Ni predvideno. 

7.2.8. POSTAVITVENE POVRŠINE 

Predvidi se zunanje intervencijske poti in postavitvene površine v skladu s smernico SZPV 206 

 

8.0.0. POŽARNA VARNOST 

Pri izvedbi projekta je potrebno zagotoviti požarno varnost v skladu z veljavno zakonodajo. Pri tem je potrebno upoštevati specifiko 
programa, ki bo umeščen v objekt (negovalna bolnišnica – nepokretni pacienti) in specifiko požarnega varovanja v Splošni bolnišnici Novo 
mesto. 

Specifika požarnega varovanja v SB NM. 

1. Varnostna razsvetljava 
V SB NM je za varnostno razsvetljavo v uporabi svetlobni nadzor objekta LogicaVisual podjetja Beghelli. Zato je potrebno 
vgraditi kompatibilne LED svetilke. Zaradi kasnejšega lažjega obvladovanja in servisiranja varnostne razsvetljave je želja 
centralno napajanje. 

2. Javljanje požara 
SB NM ima požarno centralo podjetja Zarja Elektronika in njihov Alarm management system (AMS). Vsi vgrajeni elementi APZ 
morajo biti kompatibilni s tem sistemom. Končni projekt javljanja požara se dostavi Zarja elektronika, ki vriše tlorise z vgrajenim 
sistemom v AMS. Izvedba javljanja požara mora biti takšna, da v primeru požara v interni stavbi, receptor s pritiskom na gumb, 
centrala ali AMS, aktivira vse sirene zgolj v interni stavbi in alarm prenese na GRC NM. 
Ročni javljalniki naj bodo podometni. 
Označevanje gasilnikov, hidrantov .. naj bo s 3D (trikotnimi tablicami), ne nalepkami. Ročni gasilni aparati naj ostanejo 
obstoječi. Predlaga se izogibanje uporabi RGC na prah. 

3. Površine za gasilce ob stavbah naj bodo izdelane po smernici SZPV 206, predvidi se tudi uporaba gasilskega ključa. Predlaga 
se, da se pred izvedbo del posvetujejo s predstavniki GRC NM. 

4. Med evakuacijskimi vajami se je izpostavil problem veznega podzemnega hodnika. Tu je predvsem problem dima, ki se ob 
ugodnih termičnih pogojih lahko širi po hodniku in otežkoča evakuacijo, ki je iz interne stavbe predvidena po tem hodniku. 

5. SB NM ima pogodbo s podjetjem TUTUM IGNIS, Marko Kastelic s.p., ki bo po koncu del izvedel pregled in preizkus vgrajenih 
sistemov aktivne požarne zaščite in izdal potrdilo o brezhibnem delovanju SAPZ. 

6. Predlaga se razmislek o požarnem dvigalu. 


