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NMP – ključni argumenti in namen
⚫ Napredek medicine – krepitev primarne ravni zdravstva, pričakovanja pacientov – velika, zahteva po kvaliteti
⚫ Nekoč: pregled + napotitev, Danes: pregled, diagnostika, terapija, redko napotitev. Veliko št. obravnav!

• ZD Ljutomer: mlada ekipa, znanje!, izobraževanja, napredek urgentne medicine, imamo kvalitetno opremo

• Izvajamo veliko medicinsko-tehničnih postopkov in posegov, ki so bili v preteklosti le domena specialistov v 
bolnišnicah – NMP stavba: ne zagotavlja več pogojev za varno in kvalitetno obravnavo  

• Težko dostopna sekundarna raven zdravstva - 24/7 dostopnost ZD (ne zapiramo!)

• Stavba urgence - je pomemben diagnostično-terapevtski center celotnega ZD Ljutomer (izvajanje medicinsko-
tehničnih posegov, manjših operativnih posegov, ultrazvočne in laboratorijske diagnostike, organizacije reševalnih 
prevozov, inhalacijska in kisiko-terapija,...) za urgenco/splošne in pediatrične ambulante. 

• Potreba po renoviranju – dotrajano stavbno pohištvo, neprimeren nadstrešek za reševalno vozilo, toalete, 
izolacijski prostori, higienizacija,... Načrti – plod usklajevanj/izkušenj doma in v tujini.

• Potreba po visokih standardih obravnave - preprečevanja širjenja okužb + varovanja osebnih podatkov 

• Sodobno opremljena in priročna urgentna soba z dovolj prostora, možnost hitrejše oskrbe, sterilni pogoji

• Primernejši delovni pogoji za zaposlene. Primernost za vzpostavitev SUC-a

• VSEM PACIENTOM NUDITI VARNO IN KVALITETNO OBRAVNAVO, usmerjeni v prihodnost!



NMP – vhod iz sedanjega parkirišča



NMP – vhod



NMP – vhod in pogled s sedanjega parkirišča



NMP – pogled zahod in sever



NMP – tlorisni pogled



Tloris prostorov NMP



Projektantska vrednost NMP
Investitor: Zdravstveni dom Ljutomer

Cesta I. slovenskega tabora 2

9240 Ljutomer

Objekt: Prizidava NMP - ZD Ljutomer

Za gradnjo: REKONSTRUKCIJA IN NOVOGRADNJA-PRIZIDAVA

REKAPITULACIJA 

A./ GRADBENA DELA 127.720,84 €

B./ OBRTNIŠKA DELA 299.778,34 €

C./ ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA 50.593,13 €

D./ STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA 75.284,16 €

E./ ZUNANJA UREDITEV 25.305,81 €

F./ ZAKLJUČNA DELA 2.350,00 €

SKUPAJ (brez DDV) 581.032,28 €

POPUST 0% 0,00 €

ZNESEK S POPUSTOM 581.032,28 €

DDV 22% 127.827,10 €

SKUPAJ z DDV 708.859,38 €


