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01-4.1 EŠD:  10847  

01-4.2 ime enote: Novo Mesto- Moška bolnica 

01-4.3 občina:  Novo Mesto 

01-4.4 katastrska občina:  Kandija 

01-4.5 parcelna številka: 624 

01-4.6 lastnik: Republika Slovenija 

01-4.7 upravljavec:  Splošna bolnišnica Novo mesto 

01-4.8 naročnik konservatorskega načrta: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, 
ŠMIHELSKA CESTA 1, 8000 NOVO MESTO  

01-4.9 nosilec posega:   

01-4.10 pristojna strokovna služba: Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Novo Mesto 

01-4.11 zanjo: vodja OE Novo mesto 

01-4.12 odgovorni konservator: dr.Tomaž Golob  



01-5 UVOD 

Predmet konservatorskega načrta je Moška bolnica v predmestju Kandija v Novem mestu. Bolnišnica 
za moške je bila zgrajena na desnem bregu reke Krke med letoma 1893 in 1898 pod vodstvom stavbenika 
Giuseppa Olive za cerkveni red usmiljenih bratov iz Gradca.V Moški bolnici trenutno obratuje interni 
oddelek Splošne bolnice Novo mesto. Splošna bolnišnica Novo mesto želi izvesti celovito prenovo 
intenega oddelka  z namenom reorganizacije dislociranih sorodnih medicinskih dejavnosti.  

Do sedaj so bili izdani kulturno varstveni pogoji: 

Št NM-69/2001-T6, z dne 09.07.2010, izdal ZVKDS OE Novo mesto, ki se nanašajo na  
rekonstrukcijo stavbnega pohištva.  
Št. NM-104/2004-TG, z dne 13.02.2012, ki se nanašajo na obnovo strehe, fasade, strojne instalacije – 
prisilno prezračevanje 
Št.35105-0239/2019/3, z dne 7.6.2019 

Splošna bolnišnica Novo mesto je za namen celovite prenove Internega oddelka (nekdanje moške 
bolnice) pridobil kulturnovarstvene pogoje Št.35105-0239/2019/3, ki jih je dne 7.6.2019 izdal Zavod za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo mesto. Poleg zahteve po izdelavi 
konservatorskega načrta so v pogojih podane tudi glavne usmeritve glede predvidenih posegov. 
Konservatorski načrt, temelječ na kulturnovarstvenih pogojih in izvedenih raziskavah na dediščini, bo 
osnova za izdelavo nadaljne dokumentacije in posegov v objekt. 



RAZUMEVANJE SPOMENIKA IN NJEGOVIH VREDNOT 

a.IZPIS IZ REGISTRA NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE TER TEMELJNI
TOPOGRAFSKI NAČRT 

Moška bolnica je vpisana v Register kulturne dediščine kot spomenik lokalnega pomena EŠD 10847 
Novo Mesto- Moška bolnišnica. Stoji v vplivnem območju gradu Mostek (EŠD 10849). Enote dediščine 
je povezana z EŠD 10839 Novo mesto - Dvorec Mostek. 

V ožjem območju se nahajata: 

Ešd 10848 Novo mesto - Območje gradiča Kamen 

Ešd 10838 Novo mesto - Gradič Kamen 

OPIS ENOTE NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE© 

IDENTIFIKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 

Evidenčna številka enote: 10847 

Ime enote: Novo mesto - Moška bolnišnica 

 Fototeka OE Novo mesto: 2010, Tomaž Golob 

OPIS ENOTE DEDIŠČINE 

Zvrst dediščine: stavbe 

Tip enote: profana stavbna dediščina 

Obseg enote: objekt 

Tipološka gesla enote: 

bolnišnica 

Tekstualni opis enote: 
Mogočno, sprva nadstropno bolnišnico so do 1898 sezidali usmiljeni bratje iz Gradca kot 
prizidek dvorcu Mostek in jo nadzidali 1910. Dvonadstropna stavba ima strogo, v 
neoklasicističnem slogu oblikovano fasado. 

Datacija enote:  

zadnja četrtina 19. stol., 1893, prva četrtina 20. stol., 1910 

Avtor(ji): 

Varstvene usmeritve: 

stavbe 

LOKACIJA ENOTE DEDIŠČINE 

Naselje: NOVO MESTO 

Občina: NOVO MESTO 

Lokacija: 

The image part w ith relationship ID  
rId11 was not found in the file.



Opis enote dediščine iz Registra kulturne dediščine. Vir: http://rkd.situla.org

Kandijska cesta 3. Bolnišnica stoji v območju Splošne bolnišnice Novo mesto, na desnem 
bregu reke Krke. 

PRISTOJNOSTI 

Območna enota: ZVKD Novo mesto 

RAZGLASITEV 

Vrsta spomenika  spomenik lokalnega pomena 

Akt razglasitve: 
Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne 
občine Novo mesto, Dolenjski uradni list, št. 30/2016-108 
Vrsta razglasitve: stalna razglasitev do preklica 

Veljavnost razglasitve: 5/31/2016 -  

 

©Register kulturne dediščine 



b.NAVEDBA AKTOV, KI DOLOČAJO STATUS SPOMENIKA: 

Zakonski in podzakonski akti: 

Ustava Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 33/91). 

Zakon o uresničevanju javnega interesa na področju kulture – uradno prečiščeno besedilo (ZUJIK-
UPB1, Ur.l. RS, št. 77/07 in sprem.). 

Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD, Ur.l. RS, št. 16/2008, 111/2013).  

Pravilnik o registru nepremične kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 25/02, 16/08, 66/09).  

Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v 
občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 38/92)  

Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št 33/07, 108/09, 57/12, 109/2012).  

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Mestne Občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/2009). 

SPREJETE IN RATIFI CIRANE MEDNARODNE POGODBE:  

Zakon o ratifi kaciji Evropske kulturne konvencije št. 18 (Ur.l. RS, št. 7/93). 

Zakon o ratifi kaciji Konvencije o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada (Ur.l. RS, 
št. 7/93). 

Protokol k Haaški konvenciji (Uradni list FLRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4/56). 

Uredba o ratifi kaciji Konvencije o ukrepih za prepoved in preprečevanje nedovoljenega uvoza in 
izvoza kulturnih dobrin ter prenosa lastninske pravice na njih (Ur.l. RS, št. 7/93). 

Zakon o ratifi kaciji Konvencije o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (Ur.l. RS, št. 7/93). 

Zakon o ratifi kaciji Konvencije št. 121 o varstvu evropskega arhitektonskega bogastva (Ur.l. RS, št. 
7/93) – t.im. Granadska konvencija. 

Zakon o ratifi kaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (MEKVAD, 
Ur.l. RS - Mednarodne pogodbe, št. 7-21/99, 24/99) - t.im. Malteška konvencija. 

Zakon o ratifi kaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK. Ur.l. RS, št. 19/03) – t.im. Krajinska 
konvencija 

V register kulturne dediščine je vpisana kot spomenik lokalnega pomena: 

Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Mestne občine Novo 
mesto, Dolenjski uradni list, št. 30/2016-108 Navedeni akt določa, da se v skladu z varstvenim režimom za 
stavbe varuje:  

  tlorisna in višinska zasnova (gabariti),  
        gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,  
        oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve 

fasad, fasadni detajli),  



 funkcionalna zasnova notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora,
 sestavine in pritikline,
 stavbno pohištvo in notranja oprema,
 komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico (pripadajoči odprti prostor z niveleto

površin in lego, namembnostjo in oblikovanostjo pripadajočih objektov in površin),
 pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),
 celovitost dediščine v prostoru in
 zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami

 Prostorski aktiv, ki veljajo na območju dediščine: 

Občinski prostorski načrt mestne občine Novo mesto /Uradni list RS št. 101/2009/ 
Ureditvenem načrt Zdravstveni kompleks Novo mesto /Uradni list RS št. 48/2008/  



c.POLOŽAJ DEDIŠČINE V PROSTORU 

Položaj bolnice 

Moška bolnica skupaj z dvema objektoma (gradič Mostek, objekt servisnih delavnic, prizidek) tvori 
bolnišnični kompleks, ki stoji v naselju Kandija, na območju med desnim delom Krke in Kandijsko 
cesto. Predel mesta je znan kot bolnišnični del mesta Novo mesto, saj na ozkem območju stoji več 
bolnišnic. S starim delom mesta naselje povezuje  star železniški Kandijski most, železni most in nov 
cestni most.  

Bolnišnica je proti cesti obrnjena s svojo južno fasado in dominira nad z hodnikom pripojenim gradičem 
na vzhodni strani pred katerim se razprostira vrt.. Na severni strani tik roba brežine reke Krke stoji mlajši 
prizidek, k je pripojen gradiču. Na zahodni strani in južni strani bolnišnice je urejeno asvaltirano 
parkirišče. 

Območje bolnišničnega kompleksa1 

Prvi od objektov na tem območju je nastal gradič Mostek oz. Neuehof, postavljen v bližini nekoč 
lesenega mostu tik pred izlivom Težke vode  v Krko, zato je bil gradič ljudsko poimenovan kot »Pred 
malim mostkom« ali pa »Mostek«.V drugi polovici 16.stoletja ga je postavil Wolf Adam Mordax, skozi 
zgodovino pa je zamenjal kar nekaj lastnikov. Stal je sredi čudovitega vrta, ki danes ne obstaja več, saj 
na njegovem mestu stoji bolnišnica in asvaltirano parkirišče ter lekarniški objekt. Bil je poslednje 
bivališče Julije Primic, ki je tu živela do svoje smrti leta 1864. Gradič je leta 1983 (po nekaterih virih že 
1982) kupil samostan Usmiljenih bratov iz Gradca2, v njem uredil bolnišnico, ki je svoja vrata odprla 
leta 1894.  

Kasneje leta 1898 so k dvorcu prizidali enonadstropen objekt tja preselili bolnišnico, gradič pa preuredili 
v samostanske prostore.3 Razvoj objektov je viden na vojakih mapah in katastrih.  Jožefinski kataster iz 
18.st ima vrisan gradič s parkom, poimenovan Neühof. Na Franciscejskem katastru iz leta 1823-1869 je
na območju današnje Moške bolnišnice ob gradiču Neuhof prazno zemljišče .Vrisan je dvorec Neuehof 
z razločno silhueto in danes neobstoječo zgradbo, verjetno leseno stavbo vidno na Valvasorjevih 

1 Vir: https://www.novomesto.si/prostorski-portal/11825/ 

2 https://www.skofija-novomesto.si/sl/pastoralne-enote/redovi-v-skofiji; Usmiljeni bratje so bili konvent – ustanova notranje–
avstrijske redovne province s sedežem v Gradcu. Po njihovih pravilih so živeli dejavno ljubezen do Kristusa s služenjem in 
strežbo človeku – bolniku. 

3 Novo mesto skozi čas, ur. Zdenko Picelj, Novo mesto 1990, p.109 



grafikah. Območje današnje Moške bolnišnice pa je še nepozidano in ob njem vrt, med dvorcem in 
neznano stavbo pa urejeno dvorišče, iz katerega je na zahod potekala pot. Na jugo-zahodnem delu 
dvorca je vrisan geometrično urejen park z urejenimi potmi in drevesi. Celotno območje objema cesta. 
Kasnejša vojaška mapa iz 1829-35 ima ob dvorcu vrisano neznano stavbo in geometrično urejen park. 
Predmestje je poimenovano Kandia, Novo mesto se imenuje Neustadtel. 

Jožefinski kataster iz 18.st.  Vojaška mapa iz 1829-35 

Franciscejski kataster iz 1823-694  Ortofoto naselja z označeno enoto dediščine5 

Topografska karta Kraljevine Jugoslavije 1935-416 

4 Vir: Register nepremične kulturne dediščine, http://giskds.situla.org/giskd/ 
5 ibis 
6 ibis 



OPIS SPOMENIKA: 

Stavba bolnišnice je bila zasnovana  kot samostojni prizidek k baročnemu dvorcu s  tlorisom  v obliki 
črke U.  Gre za tritraktno simetrično zasnovano stavbo, ki je bila sprva enonadstropna in kasneje 
nadzidana z enim nadstropjem. Na vzhodnem delu je prizidana k prvotni stavbi, gradiču Novi dvor z 
dvonadstropnim hodnikom z notranjim stopniščem. Stavba obsega južno, severno, vzhodno in zahodno 
fasado. Fasada je prepleskana v rumenem tonu, v belem tonu so pleskane okenski in vratni okvirji, 
pilastri, napušč. Streha je simetrična dvokapnica z naklonom strešine cca 38 stopinj s frčadami, ki so 
ravno ali polkrožno zaključene. Kritina je iz klasičnih opečnih zareznikov v naravno opečno rdeči barvi, 
snegobrani so linijski. 

Južna fasada 

Glavna južna fasada je simetrična in poznohistorično razčlenjena. Celota je razdeljena na pritličje in dve 
nadstropji z napuščem, poudarjena s plitkim osrednjim in globljima stranskima rizalitoma. Pritličje je 
rustikalno, po vsej dolžini steno prekinjajo simetrično nanizana okna v betonskem okvirju z okrasnim 
vrhnjim in spodnjim zaključkom. Po vsej dolžini na spodnjem robu teže grob rusticiran zidec, ki ga 
prekinjajo kletna okna. Vhod v stavbo je dvignjen, pred njim so kamnite stopnice z po enim kamnitim 
stebrom na vsaki strani in novejšo kovinsko enostavno ograjo. Vhodna vrata so lesena kasetirana, vhod 
obkroža enostaven profoliran portal, nad katerim je nameščena kamnita napisna plošča. 

Fasada obeh nadstropij je razčlenjena s simetričnim nizom oken v enostavnih okvirjih, ki se zaključujejo 
z ravno preklado, na spodnjem robu pa so okrašena z dekorativnim detajlom. Stranska rizalita sta 
okrašena z dvojnim parom pilastrov ob robovih in parom tanko obrobljenih polij med pilastri in okni.  

Južna fasada hodnika ob gradiču je z napušči deljena v pritljičje in nadstropji, okna so enakih okvirjev 
kot na glavni fasadi, napušč je v drugem nadstropju nad oknom polkrožno oblikovan, okna pa so v 
mansardi dekorirana s pilastroma na vsaki strani. 



 

Vzhodna fasada je identična južni, vseeno manj razgibana, pilastri se pojavijo sammo ob levem robu, 
prostor med okni je okrašen z obrobljenimi polji. Okno v drugem nadstropju hodnika na vzhodni strani 
prekinja fasadni napušč in je zaključeno s trikotnim zatrepom, pod oknom je fasada dekorirana s 
trapezastim poljemBarvni ton fasade je svetlejši.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 



Dopolnitev: fasade, notranji prostori* 

STAVBNI RAZVOJ 

Stari mestni špitali potrebam mesta niso več zadostovali. Širile so se kužne bolezni, naraščalo je število 
bolezni in nesreč, hkrati pa so ti postali premajhni za obravnavo in učinkovito zaščito bolnikov. 
Naraščala je poreba po dostojni zdravstveni ustanovi, kakršne so ustanavljali na Dunaju in tudi večjih 
slovenskih mestih kot so Maribor, Cellje, Postojna, Ptuj in Ljubljana. Prve meščanske pobude za 
ustanovitev mestne bolnišnice so deževale že 1862, leta 1889 pa je občinska oblast resneje pristopila k 
problemu reševanja, za gradnjo te ustanove so imeli tudi že zagotovljen denar. Prostore so si želeli imeti 
v prazni vojašnici v Novem mestu. Novo mesto si velike investicije ni moglo privoščiti, zato so se 
namenili prositi za pomoč Red usmiljenh bratov iz Gradca. Ta je nameraval novo bolnišnico ustanoviti 
v Notranji Avstriji, za kar je izvedla mestna oblast v Novem mestu. Leta 1891 se provinciat reda res 
odloči, da v Novem mestu ustanovi bolnišnico, za kar jim mestna vlada leta 1893 izda dovoljenje.Zaradi 
ugodne ponudbe pa so se zanimali za grad Neuhof kot zdravstveno ustanovo.7 

Valvasorjeva upodobitev gradiča Neuehof, pred prizidavo novega objekta

7 Gošnik 1994, str 27-42. 



Potreba po bolnišnici v Novem mestu je bila velika. Deželni odbor Novega mesta se je na red usmiljenih 
bratov v Gradcu obrnil s prošnjo, da bi v Novem mestu ustanovili bolnico, kakor je bil način po drugih 
deželah8 Novo mesto ni zmoglo investicije za novo bolnišnico, kakršno je mesto potrebovalo, ocenili so 
da za vsaj 80 bolnikov. V vmesnem času so iskali prostor, kamor bi jo lahko postavili z manjšim 
vložkom. Že leta 1890 je bilo znano mestnim veljakom, da bo red usmiljenih bratov prišel v Novo mesto 
in ustanovil bolnišnico, leta 1891 so se zato tudi                                               odločili, saj so se začeli zanimati 
za nakup cenovno ugodnega gradiča Novi dvor-Neuehof v Kandiji. Leta 1893 je Deželna vlada izdala 
dovoljenje, da je red usmiljenih bratov lahko odprl redovno hišo z bolnišnico v Kandiji. Novica o novi 
bolnišnici v malem gradiču v Kandiji seveda novomeškim vodilnim možem ni bila všeč, saj so tako 
potrebno bolnišnico nameravali ustanoviti na desnem bregu Krke, v drugi občini, takrat Šmihel – 
Stopiče, nekoč druga največja na Kranjskem. Meščani Novega mesta so tako morali v bolnišnico morali 
hoditi v sosednjo občino. Motila jjih je majhnost lokacije, bližina reke, saj naj bi odpadki z reke 
onesnažili vodovod bolnišnice. Kljub trudom Novomeških veljakov, da bi spremenili odločitev reda,  
jim ni uspelo. Odločili so se ustanoviti bolnico z 22 posteljami v Gradu Novi dvor, čeprav ni ustrezal 
vsem zahtevam: bile so težave s poplavljanjem bližnjega potoka, komunalna infrastruktura je bila 
neustrezna, sama stavba je bila precej nestabilna. Z namenom ugotavljanja ustreznosti je 17.5.1983 
posebna komisija preverjala stavbo. Komisija je bila sestavljena iz: okrajni glavar Vesteneck, dr.Franc 
Zupanc iz zdravstvenega oddelka deželne vlade, župan Perko, deželni i n državni poslanec Šuklje, 
inženir Valka, trije zastopniki Šmihel-stopiške občine ter predstavnik reda usmiljenih bratov: arhitekt 
Treo iz Ljubljane. Po potrditvi ustreznosti tako zgradbe in njene pozicije ter kakovosti vode, je bilo 
dogovorjeno, da da naj bi gradič popravili in razširii.  22.7.1893 je bilo izdano dovoljenje za adaptacijo, 
hkrati so začeli graditi tudi mestni vodovod. Obnovitvena dela na stavbi so stekla 10.8.1983, načrtovana 
je bila nadzidava gradiča, kar pa ni bilo mogoče zaradi slabega stanja gradiča in prevelikih stroškov. 
Zato so adaptacijo spremenili z mislijo o prizidku oz. o dozidavi povsem novega poslopja povezanega 
z gradom v prihodnosti, saj je bilo prostora okoli stavbe dovolj. V roku 3 let so nameravali na vrtu 
postaviti povsem novo zgradbo., v gradu pa je delovala le začasna bolnipnica z 22 posteljami. Poleg 
preureditve prostorov za namen bolnišnice, so uredili greznico in cisterno.9  

 

 

 

 

 

 

Verjetno najstarejša fotografija gradiča na desni, avtor neznan 

Zaradi izjemne stiske s prostorom v adaptiranem gradiču, so začeli snovati načrte za nov prizidek. 
Najbolj ustrezen prostor je bil vrt za gradičem. Načrte za novo stavbo je po nekaterih virih pripravil 
arhitekt in lastnik gradu Poganci, inženir Hans Seeman. Denar za novo stavbo je red nabiral z 
dobrodelnimi prispevki in pomočjo deželnega urada. Radbeno dovoljenje je bilo izdano 31.5.1896, 

                                                             
8 Red usmiljenih bratov (Sancti Johannis de Deo), ustanovljen v 1571 je imel prvo redovno bolnišnico ustanovljeno na Dunaju 
leta 1614, v Gradcu leta 1616, Pragi 1620. Zgodovinski podatki reda pričajo, da je bilo v letu 1908 po deželah Notranje Avstrije 
ustanovljenih pet redovnih bolnišnic, domov za onemogle in domov za prebolevnike, tudi v Zagrebu. Red je ustanovil vrsto 
bolnišnic, socialno zdravstvenih in karitativnih ustanov v Franciji, Italiji, Holandiji, Španiji, Angliji in Palestini. 

9 Dolenjske Novice 15.9.1898, XIV.letnik, št.18, str.150-153¸Gošnik 1994, str.39-45. 

 



avgusta istega leta so bili začeti temelji. Seemannove načrte stavbe je pregledal in potrdil profesor L. 
Theyer iz Gradca. 

Gradnja stavbe se je začela jeseni leta 1896, do zime istega leta je bila pokrita s streho. Glede na vire iz 
takratnih mestnih novic, so les za gradnjo stavbe podarili tudi farani iz Vavte vasi. Devetega 7. 1989 je 
bila stavba blagoslovljena. Poimenovali so jo »Bolnica cesarja Franca Jožefa«, napis na marmorni plošči 
v čakalnici nove stavbe pa se je glasil: 

»Supremi consilii ducatus 
Carniolae cure, 

Dispensatorium aeraii, 
Conflati ex pecuniis publica, 
Parsimonia per Carniolam 
Cinfluentibus munificentis, 

Incolarum proviciae 
Benignitate. 

Aedes extruendas curaverunt 
Fratres divi Joannis de Deo 

Provinciae Stiriacae 
Anno 

P.Chr.N 
MDCCCIIC«10 

PRVOTNA STAVBA: 

Moška bolnišnica je bila prvotno zgrajena kot samostojni objekt, s hodnikom priključen  podeželskemu 
gradiču na severni  strani oz kraku. Stavba je bila zasnovana kot enonadstropna tritraktna simetrična 
stavba. Fasada je bila poznohistorično razčlenjena. Celota je razdeljena na dve nadstropji z napuščem in 
poudarjena s plitkim rizalitom in globljima stranskima rizalitoma. Pritličje je okrašeno z grobo rustiko, 
prvo nadstropje pa z gladko fasado in pilastri. V pritličju rizalit prekinjajo velika okna, ki so obrobljena 
z betonskim? okvirjem in na vrhu okrašena z dekorativnim detajlom..Fasada je zaključena z ravnim 
robom. Streha je dvokapnica z izstopajočim čelom nad obema izstopajočima rizalitoma. Glavni vhod je 
postavljen na sredini plitkega osrednjega rizalita, nad vhodnimi vrati je napisna plošča z napisom. Pred 
stavbo teče lesena ograja, zaključena z betonskim stebrom na koncu.  

Postavljena je bila 30m od desnega brega Krke ter 15m nad njeno višino. Stavbna površina je obsegala 
500m2. Vhod v stavbo je bil s ceste. Stavba je bila ograjena z leseno ograjo, ki so jo nameravali 
zamenjati z železno in na tem mestu nasaditi cvetlični nasad. Ob bolnici je bil velik vrt s pogledom na 
reko Krko in novonastalo železniško postajo.Nad vhodnimi vrati je bila nameščena napisna plošča z 
napisom:11 

 »Nosocomium imperatoris Francisci Josephi I.«12 

                                                             
10 Gošnik, str.53-55, prevod: »Vzpodbujeni po skrbi najvišjega zbora vojvodine Kranjske in javne blagajne, so bratje svetega Janeza od Boga 
iz štajerske (redovne) rovince z denarjem, ki se je zbral po Kranjskem z javnim vračevanjem in zb darežljivostjo ter naklonjenotjo prebivalcev 
dežele, zgradili (to) stavbo v letu 1898 po Kristusovem rojstvu« 
11 Razporeditev prostorov: Dolenjski list 1989 str.150-153 
12 »Bolnica Franca Jožefa I.« 



Razglednica z Javno bolnišnico Usmiljenih bratov v Kandiji, po 1900, hrani: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 

 Gradič Nauehof in bolnišnica Usmiljenih bratov v ozadju, po 

l.1912, hrani: Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 

Pogled na moško bolnišnico z južne strani po letu 1898, hrani: Knjižnica Mirana Jarca /Moška bolnišnica med leti 1896-98 v ozadju, vidni so 

še gradbeni odri, iz fototeke Knjižnice Mirana Jarca 



Nadzidava, po 1910, vir: www.kamra.si                                                    Pogled na bollnišnico, po letu 1937, vir: www.kamra.si 

Pritličje:  ob vstopu v stavbo je bila na levo stran vratarjeva soba, na desni pa sprejemnica. Na desni 
steni sprejemnice je bila nameščena posvetilna marmornata plošča s posvetilom. Vhod v prostore je bil 
skozi velika steklena vrata. Po dolgem hodniku na desno je sprejemnic in lekarna. Prostori so bili 
moderno opremljeni, mizarska dela naj bi opravil g. Umek. Tem prostorom na desni sledijo tri sobe za 
bolnike nato soba za 6 bolnikov, naprej pa hodnik, ki je povezan s staro stavbo. Proti dvorišču je 
usmerjena še ena soba za štiri bolnike, na levi strani glavnega hodnika pa še dve mali sobi, namenjeni 
bolnikom, ki so si plačali oskrbo.Nasproti steklenih vrat pri glavnem vhodu je soba za ambulanto, dve 
sobi za 16 bolnikov. Na desni strani hodnika so stranišča, na koncu pa kopalnica. 

Široke stopnice iz pritličja vodijo v prvo nadstropje, stopnišče je opisano kot svetlo, sredi katerega je 
prostor namenjen dvigalu. V prvem nadstropju je bilo sedem velikih sob za približno 40 bolnikov. Na 
koncu hondika je operacijska dvorana. Iz širokega hodnika je najprej na levi strani vstop v malo sobo, 
kjer so shranjevali obveze, inštrumente za preiskavo oči in ušes in sterilizator. Naravnost s hodnika je 
dostop v operacijsko dvorano. Operacijska dvorana je imela na vsaki strani dvoje oken in eno veliko s 
pogledom na Krko, imela je tudi stršno okno. Tlak dvorane je bil terazzo, stene so bile obarvane z oljnato 
barvo, da se jih je lahko opralo. Na levi steni ob vhodu so bile posode za umivanje, kjer je bila napeljava 
za toplo in hladno vodo. Na sredini sobe je stala železna operacijska miza, razsvetljena z dvema 
svetilkama, ki sta svetili z močjo 40 sveč. Na desni strani dvorane je bila omara za instrumente, postelje 
so bile izdelane iz železa z žičnato mrežo (izdelal jih je meščan gospod Košiček), na katerih je bila 
žimnica (izdelal g. Plapper). Voda za čiščenje prostorov in za umivanje se je črpala iz reke Krke s 
pomočjo motorja z ¾ konjske moči. Pod streho se je nahajal rezervoar za vodo, s prostornino 31hl. Pitno 
vodo so zajmali z vodnjaka, kamor se je stekala prečiščena deževnica. Po celotni stavbi je bilo za 300 
metrov vodovodnih cevi. V kletnih prostorih je bila sušilnica perila, pekarna, klet za zelenjavo, shramba 
za zdravila in laboratorij. Omenjena je tudi gradnja nove bolnišnice za infekcijske bolezni, 200 metrov 
višje od moške bolnišnice. 

Dr.Ignacij Pavlič med operacijo okoli 1935, foto: Gvido Dolenc, iz Arhiva 
Splošne bolnišnice Novo mesto 

 

 

 

 

 

 



Razvoj stavbe:  

Potrebe po povečanju bolnišnice so se pokazale že pet let po otvoritvi zavoda, ki je postajal premajhen 
za vse bolnike. Opozorila o potrebah po povečanju so se vrstila na letni ravni. Leta 1909 so v bolnišnico 
napeljati električni tok., ki bi ga napeljali iz Seidlove elektrarne pod Lukenjskim gradom13. 

Moška bolnica je bila leta 1911 dvignjena za eno etažo. Rekonstrukcija stavbe za potrebe razvijajoče 
stroke se je začela leta 1947, in se nadaljevala v letih 1957 in 1965, leseni stropovi so bili delno 
zamenjani z montažnimi armirano betonskimi ploščami. Leta 1977 je bil urejen laboratorij, leta 1984 pa 
enota za intenzivno nego. V teh letih je bil zgrajen tudi podzemni hodnik za povezavo med stavbami na 
desnem bregu reke Krke. Leta 2009 je bilo na dvoriščni strani prizidano bolnišnično dvigalo, ki je 
omogočilo nemoteno delovanje bolniščničnih dejavnosti ob remontu ali okvari notranjega dvigala.  

V zadnjem obdobju so bili posegi : leta 2011 so bili nameščeni termostatski ventili na radiatorje, 2012 
sanirana toplotna postaja in izvedeno hidravlično uravnoteženje ogrevalnega sistema. Istega leta so bila 
toplotno izolirana tla proti podstrešju s 25 cm kamene volne med OSB ploščami. Leta 2013 so bila 
zamenjana okna z lesenimi vezanimi okni. Na notranji strani so zastekljena s dvoslojnim steklom. na 
zunanji strani pa z enoslojnim steklom. Vgrajena so tudi zunanja senčila , žaluzije. Leta 2020 je bila 
obnovljena strešna kritina . 

 

 

 

 

 

 

 

Pogled na bolnišnico pred 1920, vir: www.kamra.si 

 

 

                                                             
13Gošnik 1994, p.84 



d.PRIMERJAVA S SORODNIMI ZVRSTMI DEDIŠČINE:

V 19. stoletju so vsa pomembnejša mesta dobila ustanove za bivanje, zdravljenje, nego ali rehabilitacijo 
bolnikov. Te so nadomestile prvotne mestne špitale, ki pa so v nasprotju z bolnišnicami večinoma stali 
znotraj strnjenega mestnega območja in bili povezani s špitalskimi cerkvami. Mnogokrat so namesto 
novih poslopij bolnišnice nastajale v adaptiranih starejših poslopjih, ki so dajale zavetje predvsem 
bolnim in onemoglim revnejšim prebivalcem, premožni pa so se v glavnem zdravili doma. Nove 
namensko zgrajene bolnišnične stavbe so začele nastajati večinoma v zadnji četrtini 19.stoletja. 

Razvoj bolnišnic je bil povezan z napredkom v medicini v 18.st (razsvetljenstvo), nove zdravniške 
prakse in higienski normativi. Pri snovanju bolnišnic je bil upoštevan velik poudarek na pomen zračenja 
in orientacije prostorov. Praviloma so bile oblikovane kot reprezentativne javne palače z bolj ali manj 
razčlenjenimi fasadami in vrtnimi nasadi, v notranjosti pa je prevladoval kompleksen sestav 
funkcionalnih prostorov. Na Slovenskem so bile bolnišnice oblikovane kot ena glavna stavba 
monumentalnih oblik, ob kateri so stala redka manjša, utilitarno oblikovana stranska poslopja. Večina 
bolnišnic je bilo zgrajenih zunaj naselbinskih jeder, obdane so bile z zelenimi površinami, kar je 
omogočilo njihov nadaljni razvoj v 20.stoletju. Zaradi tega razloga še danes večina bolnišnic služi 
svojemu namenu. Pri nas so nastajale manjše splošne bolnišnice, ki so jih zaradi urbanističnih razlogov 
zgradili na praznih lokacijah zunaj strnjenega območja urbane naselbine in jih obdali s parkovnimi ali 
vrtnimi nasadi. Te bolnišnice so imele eno glavno stavbo, prostori so bili preurejeni tako, da so bili 
bolniki ločeni po spolu in boleznih. Ob glavni stavbi je bilo v parkovnem delu tudi nekaj stranskih 
poslopij, sprva pa prostor za lekarno, rentgen in prosekturo ni bilo. Mnoge bolnišnice so po izgradnji 
dobile tudi manjšo prostostoječo infekcijsko oziroma izolirno stavbo, največkrat oblikovano kot 
utilitarno barako z leseno konstrukcijo, kjer so zagotovili prostor za bolnike z nalezljivimi boleznimi. 
Ta stavba je stala oddaljeno od glavne stavbe. 14 

Bolnišnica v Celju na začetku 20.st.  Bolnišnica v Radgoni iz leta 1898 

V Celju je bila med letoma 1886-187 podobno kot v Novem mestu novo zgrajena simetrična tritraktna 
enonadstropna stavba s poudarjenim neorenesančnim pročeljem, glavna fasada je bila kasneje predelana. 
Leta 1898 je bila v Radgoni zgrajena monumentalno oblikovana splošna bolnišnica z neobaročnim 
pročeljem. Stavba je bila enonadstropna s talno ploskvijo v obliki črke E in bogato simetrično 
osemnajstosno fasado z poudarjenim osrednjim rizalitom. 

Bolnišnica v Slovenj Gradcu je bila pod vodstvom stavbenika Valentina Urbanija zgrajena med letoma 
1898 in 1899 v obliki črke E, poudarjena je z simetrično enajstosno glavno fasado. V Brežicah so med 
1887-1888 na obrobju mesta zgradili enonadstropno simetrično stavbo s tlorisom v obliki črke E in 
monumentalno trinajstosno glavno fasado  

14 Sapač-Lazarini, Arhitektura 19.stoletja na Slovenskem, Ljubljana 2015, p.201. 



.Slovenj Gradec, bolnišnica, 2.pol.19.stoletja                                Brežice, bolnišnica, med obema vojnama (vir: Posavski muzej                              
Brežice) 

Ženska bolnišnica v Novem mestu je podobno kot Moška bolnica zgrajena kot dvotraktna stavba s 
poudarjenim enajstosnim pročeljem, osrednjim in stranskima rizalitoma.  

 

 

 

 

 

 

 

Ženska bolnišnica v Novem mestu, med 1905-1908(vir: https://www.kamra.si  

Bolnišnični kompleks v Ljubljani ob Zaloški cesti je oblikovan iz več paviljonskih poslopij. Strogo 
simetrična poslopja so na zunanjščinah oblikovana v neorenesančnih oblikah v prevladujočo 
horizontalno členitvijo in poudarjenimi stranskimi rizaliti.  

 

Ljubljana, Deželna bolnišnica ob Zaloški cesti iz leta 1899 (vir: https://www.kamra.si); današnji pogled na dvoriščno stran (vir: 
Arhitektura 19.stoletja na Slovenskem) 



Deželna hiralnica v Vojniku je zasnovana kot reprezentativna tritraktna enonadstropna stavba na 
zunanjosti oblikovana kor poznobaročni dvorec z 19-osno glavno in 11 osnima stranskima fasadama. 
Osrednji del je poudarjen z rizalitom, ki ga zaključuje mansardno zalomljena streha. Zgrajeno leta 1891 
kot deželni zavod za reveže in obnemogle, danes psihiatrična bolnica 

Deželna hiralnica v Vojniku, 1890-91,(vir:https://www.mojaobcina.si/vojnik/novice/od-hiralnice-do-psihiatricne-
bolnisnice.html); osrednji del glavne fasade (vir: Arhitektura 19.st na Slovenskem) 

___________________________________________________________________________ 

e. MATERIALNO STANJE SPOMENIKA IN OKOLICE

Konstrukcijsko objekt ni v slabem stanju, na objektu ni videti večjih razpok, ki bi kazale na probleme s 
posedanjem ali konstrukcijsko šibkost. V zadnjem času je bila zamenjana streha, okna, objekt je 
primerno vzdrževan. Na posameznih deli fasade je opaziti poškodovan omet zaradi tekočine, ki izteka 
iz zunanjih enot klimatskih naprav, saj so te neustrezno nameščene na osrednje dele posameznih fasad. 
Fasada je na določenih delih fasade poškodovana predvsem zaradi različnih vremenskih vplivov, 
mestoma odpada omet zaradi mehanskih poškodb. Na spodnjem delu fasade je omet poškodovan zaradi 
talne vlage, vidna je tudi razpoka pod oknom prvega nadstropja severne fasade. Notranjosti objekta 
večjih poškodb ni videti, v redkih primerih je opaziti zamakanje, kar ima za posledico napihnjen omet. 

dopolnitev* 

___________________________________________________________________________ 

f.OPIS SPREMEMBE RABE IN UPRAVLJANJA SKOZI ČAS

Namembnost bolnice je ostala enaka od vsega začetka, služi torej kot zdravstveni zavod. 

Bolnišnico je bila v svojem nastanku zasebna bolnišnica. Od samega začetka, torej ko je bila še v 
adaptiranem gradiču, upravljal red Usmiljenih bratov iz Gradca. Njo je zastopal P.Prijor Cajetan 
Popotnik s petimi brati iz reda. Zdravnik in strokovni vodja v bolinici je bil dr. Peter Defranceschi. V 
bolnišnico so sprejemali vse bolnike brez plačila, nudili so tudi storitve proti plačilu, zato so bile v 
bolnici namenjene posebne sobe. Denar za vzdrževanje in nego so črpali iz donacij in letne pomoči 
občine. 



Primarij dr.Peter Defranceschi, 

foto: H.Dolenc, 1894 

arhiv Splošne bolnišnice 

Fr.Kajetan Popotnik,  prvi prior   konventa Usmiljenih bratov iz Kandije pri Novem Mestu 

Po odhodu dr. Defranceschija so se kot strokovni vodje bolnice menjavali različni zdravniki: Od 
januarja leta 1911 do oktobra 1912 je bolnico vodil primarij dr.Josip Buh. Za njim je mesto ordinarija 
prevzel dr.Ignac Pavlič, do konca julija 1914. 

Letni poročili bolnišnice usmiljenih bratov 

Na njegovo mesto je prišel redovnik dr. Camillus Heller iz Gradca do leta 1917. Za njim so se vrstili dr. 
Kučera, dr.Cholewa, dr. Pavlič. Leta 1921 bolnišnica postane javna.Leta 1943 za nekaj tednov postane 
Vojna bolnica usmiljenih bratov Kandija. 



 Žig napotnice z dne 1.10.1943, iz zbirke dokumentov o NOB, Dolenjski muzej 

Red Usmiljenih bratov je bolnišnico upravljal do leta 1945, zavod je 1. januarja 1946 prevzela javna 
uprava. Časovnica upraviteljev: 

-Družbena lastnina, Upravni organ:  Splošna bolnica Novo mesto 1953 

-Javni zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Novo mesto leta 1993 

-Republika Slovenija 2008 

  Pečat bolnice iz leta 1893 Pečat samostana iz leta 1897  pečat bolnice iz leta 1901     Pečat bolnice iz leta 1911

Pečat iz leta 1912 pečat bolnice iz 1918        Zadnji pečat Javne bolnišnice 

usmiljenih bratov v Novomeški Kandiji 

  (Arhiv Splošne bolnišnice) 



g.DOKUMENTACIJA STANJA SPOMENIKA 

KATASTER, ARH.POSNETKI 

 

 

OZNAČENA PARCELA: katastrska občina: 1483-KANDIJA, parcela 

Vir: http://www.geoprostor.net/piso 

FOTODOKUMENTACIJA 

Dopolnitev* 

h.PREDHODNE RAZISKAVE 

Izvedeni so bili predhodni strokovni pregledi: 

Strokovni pregled gradbenih konstrukcij in stanje objektov15 ocenjuje, da je konstrukcija objekta zdrava, 
za oceno varnosti in stabilnosti bo potrebna statična analiza in raziskava kvalitete vgrajenih materialov. 

Pregled požarne varnosti16 je ugotavlja, da objekt ni požarno zaščiten, ni požarno ločen od sosednjih 
objektov in nima vgrajenega sistema za javljanje in alarmiranje. Na objektu ni nameščena varnostna 
razsvetljava in odvod dima in dovod zraka iz stopnišč. 

Energetski pregled objektov 17 ugotavlja, da fasada ni topotno izolirana, prav tako tla v kleti. 
Hidroizolacija je pomanjkljiva, saj iz zemlje vleče kapilarno vlago v zidove. 

Leta 2011 je bil izdelan elaborat za rekonstrukcije stavbnega pohištva18 z izhodišči za prenovo: novi 
materiali morajo biti avtentični (macesnov les), kovane okenske mreže in okovje, zaščita lesenih delov 
z voskov in barvo na vodni osnovi. Zunanja vrata je potrebno restavrirati, sekundarne in moteče 
elemente pa odstraniti in restavrirati po vzoru izvirnika. Ohranjene kovinske elemente peskati in očistiti, 
protikorozijsko zaščititi in finalno pleskati z dvokomponentno epoksidno barvo za kovino. Manjkajoče 
dele rekonstruirati.  
 
V juniju 2021 so bile izvedena sondiranja zunanjih fasad in notranjih ometov. V notranjosti je bil v pritličnem 
delu in obeh hodnikih najdena stenska šablonska poslikava v zelenih odtenkih pod stenskimi ometi ter 
šablonska poslikava z dekorativnim robom po obokih v stropnem delu hodnika.* 

                                                             
15 poročilo o strokovnem pregledu gradbenih konstrukcij in stanju objektov, Biro Udovč s.p., Novo mesto 2012 
16 Poročilo, Milan Bevec, inž. str., Novo mesto 2012/ 
17  Končno poročilo »razširjeni energetski pregled objektov: internega oddeleka, pljučnega, infekcijskega in 
dermatovenerološkega oddeleka, kuhinje z restavracijo, pralnice in objekta uprave Splošne bolnišnice Novo mesto«, PSP d. o. 
o., Ljubljana 2016 
18 Elaborat: rekonstrukcija stavbnega pohištva SB Novo mesto/moška bolnica, gradič Neuhof, Grad Kamen, Studio a plus -
2011 



_________________________________________________________________________ 

i. MANJKAJOČE INFORMACIJE O SPOMENIKU

Dopolnitev*

__________________________________________________________________________ 

DRUŽBENI POMEN SPOMENIKA 

-obrazložitev kulturnega (estetskega,zgodovinskega) pomena 

Zgodovinski pomen: 

Moška bolnica predstavlja eno od redovnih bolnišnic, ki jih je po vsej Evropi ustanavljal Red usmiljenih 
bratov in sodi med najstarejše bolnišnice pri nas. Ob ustanovitvi je predstavljala uresničitev dolgoletnih 
potreb in želja meščanov Novega mesta, da se v njihovem mestu zaradi prevelikih potreb ustanovi 
primeren zdravstveni zavod. Bila je pomembna pridobitev za deželo Kranjsko. Od samega začetka je 
bolnica izvajala zdravljenje po takrat najsodobnejših načelih. V bolnišnici so že od samega začetka 
razvijali strokovni program z poudarkom na operativni medicini in posegali po specialnejših kirurških 
tehnikah, enako velja za diagnostiko. Že leta 1894 so uporabljali mikroskop, 1895 tudi cistoskop in 
rektoskop, leta 1910 so imeli že rentgenski aparat. Sterilizator instrumentov je bolnišnica prejela že pred 
bolnišnico Usmiljenih bratov v Gradcu. V bolnišnici je kot strokovni vodja deloval kirurg Peter 
Defranceschi, po zaslugi katerega je bolnica zaslovela izven naših meja in so zato na zdravljenje prihajali 
v Novo mesto tudi s Hrvaških koncev. Bil je odličen kirurg in diagnostik, njegovo delovanje pa je 
pomenilo začetek moderne medicine in kirurgije na Dolenjskem.19 Moška bolnišnica ni bila samo dom 
za stacionarno zdavljenje po najsodobnejših načelih ampak tudi temelj sodobne medicine na 
DolenjskemMed drugo svetovno vojno je bolnica postala vojna bolnica. V času italijanske zasedbe 
Dolenjske med leti 1941-43 je bila bolnica pomemben podpornik osvobodilnega boja, saj je skupina 
redovnih bratov-bolničarjev in celotno zdravniško osebje nudilo zdravstveno pomoč in zaščito bolnim 
ali ranjenim partizanom, ki so poiskali njihovo pomoč ali pa isto pomoč nudili tudi skrivaj izven zidov 
bolnišnice. Iz svojih zalog so skrivaj pošiljali zdravila in zdravstveni material partizanom.20 

Estetski pomen: 

Moška bolnica v Novem mestu predstavlja tipičen primer reprezentativne novozgrajene bolnišnišnice z 
začetka 20.st.. Stavba se od leta 1901 oblikovno ni spreminjala razen prilagotitve prostornin inštalacij 
sodobnim potrebam zdravstva, zunanji elementi pa so ostali enaki. Ravno ohranjenost stavbe substance 
in likovnih elementov ter izostanek predelav daje stavbi velik pomen. Čeprav je bila stavba namenjena 
zdravstveni namembnosti, je bila zgrajena kot neke vrste javna palača. Dvonadstropna tritraktna 
simetrična stavba z bogatimi neorenesančnimi fasadami z notranjim kompleksnim sestavom prostora. 
Pritlični prostori in reprezentativno osrednje stopnišče krasijo šablonske poslikave in z viticami 
okrašena kovana ograja. 

- obrazložitev razvojnega potenciala: 

S celovito prenovo /sprememba namembnosti prostorov in gradbeno energetska rekonstrukcija/ bodo 
ustvarjeni prostorski pogoji primerni in prilagojeni posamezni dejavnosti. S prostorsko optimizacijo bo 
možno doseči hitrejši proces diagnostike in terapije, racionalna prostorska zasnova pa bo omogočala 
optimalno uporabo medicinske opreme in boljšo izrabo delovnega časa. 

19 https://www.obrazislovenskihpokrajin.si/oseba/defranceschi-peter/ 
20 Prvih sto let Novomesške bolnišnice, Tone Gošnik, Novo mesto 1995, str.121. 



- obrazložitev družbenega pomena 

Dediščina ima zaradi svojega zgodovinskega in razvojnega potenciala ter ohranjenih arhitekturnih in 
likovnih prvin velik družbeni pomen. Gre za stavbo, ki je ohranila pričevalnost in se od samega začetka 
ni spreminjala ter je ohranila svojo namembnost. Gre za izhodiščno točko razvoja zdravstvene nege na 
Dolenjskem in prvo stavbo v Kandiji, namenjeno zdravstveni oskrbi, iz česar se je skozi čas razvilo 
bolnišnično območje. Skupaj z potencialno prenovo sosednjega gradiča in morebitno reorganizacijo 
administrativnega dela bolnice ter že vzpostavljenimi modernimi  zdravstvenimi objekti na tem območju 
se tako lahko sklene časovnica razvoja zdravstvene nege na Dolenjskem. 

k.STOPNJA DRUŽBENEGA POMENA

Legenda stopnje družbenega pomena: 

sestavine spomenika izjemnega pomena  
sestavine, ki jih ohranjamo, možni posegi ki ohranjajo vrednost  
sestavine spomenika velikega pomena  
delno razvrednotene sestavine, možna popravila, ki ohranjajo oz. vračajo vrednost  
sestavine spomenika srednjega pomena  
razvrednotene sestavine dediščine, možne spremembe in posegi, ki vračajo vrednost 
sestavine spomenika majhnega pomena  
manj vredne sestavine dediščine, možne spremembe in povečanje pomena  
sestavine spomenika brez pomena  
minimalno ohranjena pričevalnost, možne spremembe in predelave  
moteče sestavine  
neustrezne in nekakovostne sestavine, nujne odstranitve 

V tlorisih, fasadah in situaciji so skladno z legendo vrisane stopnje družbenega pomena za 

posamezne dele dediščine. 

*manjka vris ažuriranih tlorisov z oceno stopenj družbenega pomena.

JUŽNA FASADA 



ZAHODNA FASADA 

VZHODNA FASADA 

SEVERNA FASADA_ 



l. RANLJIVOST IN OGROŽENOST SPOMENIKA

-splošna ocena ranljivosti in ogroženosti spomenika 

Naravni pojavi, ki kot nesreče pomenijo največjo nevarnost za ljudi in okolje v Sloveniji, so poplave, zemeljski 
plazovi, požari in potresi. Ljudi in okolje pa ogrožajo tudi drugi naravni pojavi kot so snežni plazovi, podori, 
plazenje zemlje, neurja s točo ter druge vremenske ujme. Poleg življenja in zdravja ljudi lahko te naravne nesreče 
ogrozijo tudi kulturno dediščino ali jo celo uničijo, zato je potrebna posebna pozornost pri njihovem obravnavanju. 

Potresna ogroženost 

Slovenija je država s srednjo potresno nevarnostjo. Čeprav potresi pri nas ne dosegajo prav velikih 
vrednosti magnitude, so lahko njihovi učinki dokaj hudi zaradi razmeroma plitvih žarišč. Pas večje 
potresne nevarnosti poteka po osrednjem delu Slovenije od severozahoda proti jugovzhodu države. Z 
oddaljevanjem od tega pasu proti severovzhodu in jugozahodu se potresna nevarnost vidno zmanjšuje.21 
Dolenjska z področjem Novega mesta je v območju, kjer je nevarnost potresov intenzitete 6-7.stopnje 
po MCS lestvici 

Požarna ogroženost 

Požarna nevarnost, ki je sicer v Sloveniji največja na submediteranskem fitoklimatskem območju, je 
na območju Novega mesta majhna. 

Karta potresne22in požarne23ogroženosti Slovenije 

Ocena ogroženosti spomenika 

Konstrukcijsko objekt ni v slabem stanju, na objektu ni videti večjih razpok, ki bi kazale na probleme s 
posedanjem ali konstrukcijsko šibkost. V zadnjem času je bila zamenjana streha, okna, objekt je 
primerno vzdrževan. Na posameznih deli fasade je opaziti poškodovan omet zaradi tekočine, ki izteka 
iz zunanjih enot klimatskih naprav, saj so te neustrezno nameščene na osrednje dele posameznih fasad. 
Fasada je na določenih delih fasade poškodovana predvsem zaradi različnih vremenskih vplivov, 
mestoma odpada omet zaradi mehanskih poškodb. Na spodnjem delu fasade je omet poškodovan zaradi 
talne vlage, vidna je tudi razpoka pod oknom prvega nadstropja severne fasade. Notranjosti objekta 
večjih poškodb ni videti, v redkih primerih je opaziti zamakanje, kar ima za posledico napihnjen omet. 

21 http://www.arso.gov.si/potresi/podatki/tolmac_pospeska_tal.html 
22 Vir: https://www.arso.gov.si/potresi/potresna%20nevarnost/projektni_pospesek_tal.html 
23 Vir: http://www.zgs.si/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/pozarno_ogrozeni_gozdovi/index.html 





USMERITVE ZA OHRANJANJE IN VAROVANJE SPOMENIKA 

Pri prenovi objekta se sledi osnovni usmeritvi prostorske optimizacije, da se v stavbi ustvari 
prostorske pogoje, primerne in prilagojene posamezni dejavnosti.  
Zaradi sedanje dislociranosti sorodnih medicinskih dejavnosti je potrebno realizirati določene 
adaptacije obstoječih in prostih prostorskih kapacitet.Dejavnosti, ki so organizacijsko neodvisne, bodo 
preseljene v stavbo interne bolnice 

PREDVIDEN PROGRAM V PRENOVLJENEM OBJEKTU INTERNE BOLNICE 

KLET – namembnost v etaži ostane praktično enaka : energetski prostori, garderobe in priročna skladišča. 
PRITLIČJE – ambulantna dejavnost  
NADSTROPJE 1 - laboratorij  
NADSTROPJE 2 – oddelek za ne akutno bolnišnično obravnavo /NBO/ in paliativno oskrbo 
NADSTROPJE 3 / MANSARDA – centralna zdravstvena administracija 

Ker gre za objekt, ki se varuje od detajla do celote, se med projektiranjem in izvedbo priporoča sprotno 
sodelovanje in usklajevanje z odgovornim konservatorjem. V času izvajanja del bo ta izvajal 
konservatorski nadzor nad deli. Vsi nepredvideni posegi na objektu se bodo sproti usklajevali s 
projektantom in izvajalcem neposredno na objektu. Prav tako je potrebno usklajevati vsa morebitna 
odstopanja od izhodišč tega konservatorskega načrta, do katerih bi prišlo zaradi novih podatkov ali 
nepredvidenih situacij na objektu.  
Pri projektiranju naj se upošteva 8. člen Pravilnika o požarni varnosti v stavbah24 , ki navaja, da je 
dovoljeno pri projektiranju in gradnji stavb namesto ukrepov iz tehničnih smernic v zvezi s požarno 
varnostjo v stavbah uporabiti tudi ukrepe iz drugih standardov, tehničnih smernic, tehničnih specifikacij, 
kodeksov uveljavljenega ravnanja ali drugih dokumentov, ki določajo požarnovarnostne ukrepe v smislu 
tega pravilnika.  

Pri načrtovanju naj se upošteva načela:  
- minimalnega poseganja  
- rekonstrukcije se izvajajo tam, kjer o rekonstruiranih delih obstajajo materialni dokazi  
- sodobni dodatki so dovoljeni v primerih, ko smotrno dopolnjujejo ohranjene kakovosti in zasnovo 
objekta in ko izhajajo iz potreb investitorja.  

Pri prenovi naj se upošteva načela:  
- rabe materialov in tehnologij, identičnih originalnim, če pa to ni možno pa uporaba kompatibilnih 
gradiv, ki ne poškodujejo ali negativno vplivajo na gradivo spomenika 
- reverzibilnost izvedenih posegov, kar pomeni, da jih je mogoče brez poškodb na objektu odstraniti in  
zamenjati z novimi  
- minimalnega poseganja, to je izbor rešitev in izvedb, ki na najmanjši možni način posegajo v  
originalne sestavine 

Vsa dela (raziskovalna, projektantska, gradbena, obrtniška, hortikulturna, konservatorsko-
restavratorska, -) lahko izvajajo le ustrezno usposobljeni izvajalci, ki imajo reference na objektih  
kulturne dediščine s primerljivimi lastnostmi kot Moška bolnica.  
Izvajalec je dolžan med deli spremljati morebitne negativne vplive uporabljenih materialov in tehnologij 
na objekt. V kolikor se ugotovi, da tehnologija izvedbe ali uporabljeni materiali (npr. kemijske 
reakcije,-) povzročajo škodo, je potrebno dela zaustaviti in poiskati primernejše rešitve.  
Pred izvedbo posamičnih del je potrebno pripraviti vzorce (npr. ometov, barvnih tonov, tlakov,-) in  
izvesti preizkusne metode čiščenja (umetni kamen, les). Oboje mora potrditi odgovorni konservator ob  
uvedbi v delo.  
V času izvajanja del bo odgovorni konservator z ekipo izvajal konservatorski nadzor del in bil prisoten  
na rednih operativnih in koordinacijskih sestankih, kar mu mora izvajalec omogočiti. Vsi nepredvideni  

24 Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ) 



posegi na objektu se bodo reševali in usklajevali s projektantom in izvajalcem neposredno na objektu.  
Po zaključenih delih mora izvajalec izdelati načrt vzdrževanja objekta, v katerem je potrebno  
predvideti način vzdrževanja, priporočene materiale, 
- Načrt je potrebno poslati v potrditev odgovornemu konservatorju. 
 
USMERITVE ZA OHRANITEV VAROVANIH VREDNOT, RAZVOJ, SPREMEMBE IN 
PREDELAVE 
 
Funkcionalna ureditev 
Praznenje stavbe 
Zaščita varovanih elementov 
Posegi v konstrukcijo objekta 
Statična in protipotresna sanacija 
Požarna varnost 
Kapilarna, talna in meteorna vlaga 
Gabariti, tlorisna zasnova 
 
Notranjost: 
 
Notranji ometi 
Notranji beleži 
Notranji tlaki 
Keramične ploščice 
Stopnišče 
Vrata 
Okna 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


