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ČIŠČENJE PROSTOROV NAROČNIKA,  

izvajanje storitev čiščenja z upoštevanjem določil zelenega javnega 
naročanja 

(pisarniški, ambulantni, laboratorijski in drugi prostori) 

 
 
 

SPECIFIKACIJA 
 
1. PROSTORI NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE (NIJZ) 
2. SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA 
3. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU 
4. ČASOVNA PRISOTNOST ČISTILCEV NA LOKACIJAH ČIŠČENJA 
5. PLAN REDNEGA IN LETNEGA ČIŠČENJA 
6. RAVNANJA Z ODPADKI 
7. SEZNAM KONTAKTNIH OSEB NAROČNIKA 
 
 
Ad. 1. PROSTORI NACIONALNEGA INŠTITUTA ZA JAVNO ZDRAVJE in njihova skupna površina 

ter št. posamezne vrste prostora, ki je vezana na zahteve za čiščenje: 

Lokacije NIJZ 
 

Skupna površina  VRSTA PROSTORA Število 
prostorov 

 
1 

 
Trubarjeva 2, 
Ljubljana 
 

 
 
3.155,00 m2 

GLAVNI VHOD 1 
RECEPCIJA 1 
PISARNA 92 
SEJNA SOBA/PREDAVALNICA 8 
KNJIŽNICA 1 
ARHIV 1 
SKLADIŠČE MATERIALA 7 
GARDEROBA ZA ČISTILCE  2 
PROSTOR ZA ČISTILA 1 
PROSTOR OB MULTIFUNKCIJSKI NAPRAVI  3 
ČAJNA KUHINJA 9 
SANITARNI PROSTOR S SANITARNO/TOALETNO 
OPREMO 

22 

HODNIK 16 

STOPNIŠČE 2 
DVIGALO 1 
STRANSKI IZHOD IN PREDPROSTOR 1 
KOLESARNICA 1 
NOTRANJI ZBIRNI OTOK ZA ZBIRANJE ODPADNEGA 
PAPIRJA 

1 
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DISTRIBUCIJA CEPIV 1: 
– PROSTOR ZA DISTRIBUCIJO CEPIV 2 
– OSTALE POVRŠINE/OPREMA  2 
– DVIGALO  1 
– SANITARNI PROSTOR S SANITARNO/TOALETNO 
OPREMO 

1 

– GARDEROBA  1 
– HODNIK  1 
– HLADILNA KOMORA  1 

 
2 Komenskega 11 in 

12, Ljubljana 
519,08 m² PISARNA 16 

SEJNA SOBA/PREDAVALNICA 1 
ČAJNA KUHINJA 2 
SANITARNI PROSTOR S SANITARNO/TOALETNO 
OPREMO 

4 

HODNIK 3 
 

3 Zaloška cesta 29, 
Ljubljana  
(stara stavba) 
 

2.200,00 m² 
 
 

GLAVNI VHOD 2 
PISARNA 43 
SEJNA SOBA/PREDAVALNICA 2 
AMBULANTA IN OSTALI PROSTORI 2 10 
ČAKALNICA3 1 
ČAJNA KUHINJA 4 
SANITARNI PROSTOR S SANITARNO/TOALETNO 
OPREMO 

9 

HODNIK 5 
STOPNIŠČE 5 
KLET 7 
OKOLICA STAVBE 1 

 
4 Zaloška cesta 29, 

Ljubljana  
(nova stavba) 
NIJZ 
 
 
 
 
 
NLZOH 
(sorazmerni delež) 

2041,3  m² 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
264,38  m² 
(32,43% od 
skupnih površin) 
 
 
 
 
 
 

GLAVNI VHOD 1 
RECEPCIJA 1 
PISARNA 7 
PISARNA – ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC4 1 
SEJNA SOBA/PREDAVALNICA 2 
AMBULANTA 3 
ČAKALNICA 1 
SANITARNI PROSTOR S SANITARNO/TOALETNO 
OPREMO 

16 

PROSTOR ZA ČISTILA 1 
HODNIK 4 
STOPNIŠČE 2 
PREDPROSTOR  4 
DVIGALO 1 
KLET 3 
GARAŽA (čisti se samo 2x/letno; generalno čiščenje) 2 
OKOLICA STAVBE 1 

 

                                                
1 Kletni prostori na lokaciji Trubarjeva 2, Ljubljana. 
2 Uporabnik prostorov – Bolnišnica Golnik. 
3 Uporabnik prostorov – Bolnišnica Golnik. 
4 Uporabnik prostorov – Ministrstvo za zdravje. 
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5 Tehnološki park 24, 
Ljubljana 
 

421,90 m2 PISARNA 8 
LABORATORIJ 1 
OSTALE POVRŠINE V LABORATORIJU ni podatka 
ČAJNA KUHINJA 1 
SANITARNI PROSTOR S SANITARNO/TOALETNO 
OPREMO 

1 

HODNIK 3 
 

6 Ipavčeva 18, Celje 
 
 
846,00 m² NIJZ 
 
1.122 m² NLZOH 
 

2.103,00 m² GLAVNI VHOD 1 
PISARNA 18 
PISARNA – DRUGO 5 
SEJNA SOBA/PREDAVALNICA 2 
KNJIŽNICA 1 
AMBULANTA 1 
LABORATORIJ 6 2 
ČAJNA KUHINJA, JEDILNICA 2 
SANITARNI PROSTOR S SANITARNO/TOALETNO 
OPREMO 

7 

HODNIK 7 
STOPNIŠČE 2 
AVLA 1 
VETROLOV 1 
GARDEROBA 3 

   
6.a Ipavčeva 18a, Celje 

 
135 m² NLZOH 

GLAVNI VHOD 1 
PISARNA – ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC7 2 
PISARNA – DRUGO8 
ČAJNA KUHINJA 1 
SANITARNI PROSTOR S SANITARNO/TOALETNO 
OPREMO 

1 

VETROLOV 1 
STOPNIŠČE 1 
SKLADIŠČNI PROSTOR – DDD9 2 

 
 

7 Vojkovo nabrežje 
4a, Koper 
 

650,00 m² GLAVNI VHOD 1 
PISARNA 16 
PISARNA – ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC10 1 
SEJNA SOBA/SEJNA SOBA KONTEJNER 2 
AMBULANTA 1 
ČAKALNICA 1 
ČAJNA KUHINJA 1 
HODNIK 2 
SANITARNI PROSTOR S SANITARNO/TOALETNO 
OPREMO 

3 

SKLADIŠČE/SKLADIŠČE KONTEJNER 3 
PROSTOR ZA ČISTILA 1 

                                                
5 Uporabnik prostorov –  Inštitut za okolje in prostor. 
6 Uporabnik prostorov –  kemijski laboratorij Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). 
7 Uporabnik prostorov – Ministrstvo za zdravje. 
8 Uporabnik prostorov – RTV.  
9 Uporabnik prostorov – Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). 
10 Uporabnik prostorov – Ministrstvo za zdravje. 
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ARHIV/FOTOKOPIRNICA 1 
OKOLICA STAVBE  

 
8 Ulica Arhitekta 

Novaka 2b, Murska 
Sobota 
 

927,10 m² 
 

VRATARNICA Z ARHIVOM 1 
PISARNA 21 
PISARNA – ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC11 1 
AMBULANTA 2 
SANITARNI PROSTOR, PROSTOR ZA ČISTILA 7 
STOPNIŠČE 4 
HODNIK 3 

 
9 Muzejska ulica 5, 

Novo mesto 
 

397,44 m² 
 

GLAVNI VHOD 2 
PISARNA 11 
PISARNA – ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC12 1 
AMBULANTA 1 
ČAKALNICA 1 
ČAJNA KUHINJA 2 
SANITARNI PROSTOR S SANITARNO/TOALETNO 
OPREMO 

3 +1 

ARHIV 1 
STOPNIŠČE 1 
HODNIK 3 

 
10 Ob Suhi 5b, Ravne 

na Koroškem 
 

533,40 m² 
 

GLAVNI VHOD 2 
PISARNA 11 
PISARNA – ZASTOPNIK PACIENTOVIH PRAVIC13 1 
SEJNA SOBA/PREDAVALNICA 1 
AMBULANTA 1 
ČAKALNICA 1 
ČAJNA KUHINJA 1 
SANITARNI PROSTOR S SANITARNO/TOALETNO 
OPREMO , PROSTOR ZA ČISTILA 

4+1 

HODNIK 2 
STOPNIŠČE 2 
DVIGALO 1 

 SKUPAJ m² 
 
13.212,60 
 

 

 
 
 
 
 
Ad. 2 SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA 
 

                                                
11 Uporabnik prostorov – Ministrstvo za zdravje. 
12 Uporabnik prostorov – Ministrstvo za zdravje. 
13 Uporabnik prostorov – Ministrstvo za zdravje. 
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Cena predmeta naročila mora vključevati v nadaljevanju navedene splošne razpisne zahteve in storitve, 
ki so smiselno povezane z izvajanjem predmeta naročila: 
 
ZAHTEVE NAROČNIKA 

 
Opomba: Pri določenem predmetu čiščenja poleg zahtev navajamo še posebne obrazložitve/opozorila.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZVAJANJE  
REDNEGA IN LETNEGA 
ČIŠČENJA PROSTOROV  
 
 

PONUDNIK  ZAGOTAVLJA: 
 
 da izvaja redno čiščenje – dnevno (D), tedensko (T) in mesečno (M) po Planu 

rednega čiščenja s strani naročnika.   
 
 da izvaja letno čiščenje (L) po Planu letnega čiščenja s strani naročnika (čas 

izvedbe: po dogovoru z naročnikom). 
 
 da D (dnevno), T (tedensko), M (mesečno) čiščenje izvaja čistilec,14 ki ga ponudnik 

razporedi glede na objekt/lokacijo naročnika.  
 
 predložitev razporeda čistilcev po posameznih objektih naročnika vključno z 

navedbo koordinatorja čistilcev na posamezni lokaciji naročnika. 
 
 da letno čiščenje izvede na podlagi predhodnega dogovora z naročnikom.  
 
 da storitve, ki so predmet letnega čiščenja izvede v max. štirih dneh oz. po 

dogovoru z naročnikom skladno s pogostostjo letnega čiščenja v obdobju trajanja 
pogodbe.  

 
 da  čiščenje površin nad dosegom rok oz. čiščenja, ki zahtevajo delo na višini 

izvede za tovrstno čiščenje usposobljeni čistilci.   
 
 
 da  storitev čiščenja, dnevno (D), tedensko (T), mesečno (M) in letno (L) izvede 

strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi 
tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter brez stvarnih ali skritih napak z 
upoštevanjem navedene metode čiščenja.  

 
 da čistilci takoj po prihodu na delovno mesto in opravljenih pripravah na delo 

pričnejo sprotno čistiti najbolj frekventne prostore (sanitarni prostori, vhodi, 
hodniki, sejne sobe/predavalnice, posebej varovani prostori) in ostale s strani 
naročnika določene prostore (prostori distribucije cepiv). 

 
Opomba: Naročnik si pridružuje pravico, da spremeni/dopolni metodo čiščenja, kot 
tudi zahteve in posebne obrazložitve za predmet čiščenja. 
 

NAČRT ČIŠČENJA IN UPORABA  
ČISTILNIH SREDSTEV V  
SKLADU S TEMELJNIMI 
OKOLJSKIMI ZAHTEVAMI 
 
 

 da storitve izvaja kvalitetno, pravilno ter deluje v skladu s pravili stroke in 
priloženim opisom tehnologije čiščenja, v skladu z vsemi veljavnimi  predpisi 
(zakoni, pravilniki, standardi, normativi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili 
in priporočili ter navodili naročnika. 

 
 da uporablja osnovna sredstva ter drobni inventar, čistilni material in čistilna 

sredstva, v obsegu in na način, da se doseže dogovorjena kakovost čiščenja pod 

                                                
14 V specifikaciji uporabljeni izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo 
enakovredno za oba spola. 
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pogojem, da z njihovo uporabo ni ogroženo zdravje in da ne povzroča poškodb 
na poslovnih prostorih, pohištvu in drugi opremi. 

 
 da  proizvodi, ki jih uporablja izpolnjujejo tehnične specifikacije v skladu s 

temeljnimi okoljskimi zahtevami za čistila in storitve čiščenja (glej v 
nadaljevanju). 
 

 da za spremembo vrste čistila, glede na predložen seznam čistil zagotavlja, da 
ravna na tak način, da predhodno pridobil soglasje naročnika. 
 

 da za vsak tip površin uporablja namenske krpe, kar je podrobno opredeljeno v 
Načrtu čiščenja ter da Načrt čiščenja, ki ga predloži naročniku ob ponudbi  
vsebuje najmanj: 

 opis metode čiščenja z opredeljeno površino, ki se jo sme prebrisati z eno 
krpo, 

 kako ponudnik zagotavlja, da se čisti z namenskimi krpami, 
 kako vzdržuje krpe, 
 potrebna čistila, 
 način priprave čistil, 
 oceno porabe čistil. 

Op.: Čistilec mora vsak trenutek dokazati, da razpolaga s potrebno količino čistil, 
krp in drugega materiala za delo na mestu izvajanja storitev. 
 
 da skrbi kontinuiran dnevni odvoz uporabljenih krp za čiščenje iz posameznih 

lokacij naročnika in ustrezno pranje le – teh. 
 

 
 
STALNOST ČISTILCEV IN 
NADOMEŠČANJE ODSOTNIH 
ČISTILCEV 

 da upošteva zahtevo naročnika glede stalnosti čistilca, ki čisti v posameznem 
objektu naročnika razen v primeru objektivnih razlogov  - upokojitev, odpoved 
pogodbe o zaposlitvi, bolniški stalež ipd.  

 
 da uredi takojšnjo nadomestitev odsotnih čistilcev (upokojitev, bolniški stalež, 

redni letni dopust, drugi razlogi) in/ali čistilcev, ki opravljajo svoje delo 
nekvalitetno, nepravočasno, oziroma v neskladju z zahtevami naročnika 
(nadomestitev lahko zahteva tudi naročnik) in o nadomestitvi z drugim čistilcem 
predhodno pravočasno obvestil naročnika ter predloži nov razpored čistilcev. 

 da novega čistilca, naročniku najavi in ga  seznani z zahtevami naročnika glede 
izvajanja  storitev čiščenja, najmanj sedem delovnih dni, ko se pričakuje, da bo 
čistilec pričel  izvajati delo v prostorih naročnika. 

 
 
Opomba: Naročnik si pridružuje pravico do spremembe urnika čiščenja, skladno s 
pravilnikom, ki ureja delovni čas in pogodbo o varovanju prostorov naročnika.  
 

NADOMEŠČANJE ODSOTNEGA 
ČISTILCA NAROČNIKA 
 

 da v  primeru odsotnosti čistilca naročnika, ki čisti del prostorov na lokaciji 
Zaloška 29, Ljubljana15 (nova stavba) zagotovi nadomeščanje po predhodnem 
dogovoru z naročnikom. 

  

                                                
15  
 Prostori v I. in II. nadstropju - pisarne in v mansardi – čajna kuhinja v novi stavbi na lokaciji Zaloška 29, Ljubljana niso 

predmet čiščenja izvajalca čiščenja. 
 Čiščenje teh prostorov izvaja čistilec naročnika na tej lokaciji.  
 Vse pripomočke za čiščenje, vključno z embalažo za odpadke (vrečke za odpadke) na tej lokaciji zagotavlja naročnik. Za 

naročilo materiala za čiščenje poskrbi čistilec naročnika. 
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USPOSOBLJENOST ČISTILCEV  da čistilci za izvajanje storitev čiščenja poslovnih prostorov naročnika: 
 
 so ustrezno usposobljeni za čiščenje ambulantnih, laboratorijskih, pisarniških in 

drugih prostorov, 
 poznajo metodo čiščenja ter da imajo za čiščenje prostorov  naročnika 

razpoložljiva pisna navodila za delo, ki morajo biti skladna z zahtevami naročnika, 
 dosledno izvajajo predpisane tehnološke postopke čiščenja in dinamiko čiščenja, 
 po izobraževanju s strani naročnika 16 upoštevajo in obvladujejo tiste delovne 

postopke in delovna navodila, ki se nanašajo na kakovost čiščenja in varovanja 
poslovnih prostorov, 

 izvajajo postopke varčevanja z energijo, 
 ustrezno ravnajo z odpadki (ločeno zbiranje in odstranjevanje odpadkov), 
 so seznanjeni, da lahko naročnik ponovi izobraževanje, naročnik pa lahko izvede 

preverjanje znanja čistilcev. 
 
Opomba:  
Naročnik je pripravljen s posebnimi principi dela v prostorih distribucije cepiv, 
ambulantnih in laboratorijskih prostorih seznaniti do tri čistilce  na leto, ki 
nadomeščajo čistilca, ki redno izvaja delo v teh prostorih, na lokaciji naročnika pred 
nastopom prvega delovnega dne. 
 
Opomba:  
Čistilcem je prepovedano: 
 odnašanje stvari in predmetov, ki so last naročnika, 
 poseganje v delovanje naprav in opreme, vključno z izklapljanjem naprav iz 

električnega omrežja, 
 vpogled v poslovno in zdravstveno dokumentacijo, ki se nahaja v prostorih 

naročnika, 
 na delovno mesto pripeljati osebe, ki niso v delovnem razmerju ali pogodbenem 

razmerju z izvajalcem čiščenja. 
 

 
 
 
 
HIŠNI RED 
 
 
 
 
 
 
 

 da čistilci evidentirajo prisotnosti na posamezni lokaciji – evidentiranje z 
dostopno (elektronsko) kartico naročnika.  
 

 da čistilci skrbno ravnajo s posebno dostopno kartico, ki jo naročnik dodeli čistilcu 
za vstop v posebej varovane prostore, naročnika pa se ob spremembah glede 
odsotnosti čistilcev predhodno pravočasno obvesti (vrnitev dostopne kartice)  ter 
predloži nov razpored čistilcev.  

 da organizacija dela čistilcev ne moti delovnega procesa naročnika. 
 

 da čistilci upoštevajo navodila naročnika v zvezi z dostopom, izhodom v/iz  
poslovnih prostorov naročnika, skladno s hišnim redom in varnostnimi politikami 
naročnika (zaklepanje glavnih vhodnih vrat, zapiranje oken, shranjevanje ključev, 
ugašanje svetili  ipd.) ter prevzemajo odgovornost za ravnanja s sistemom 
protivlomnega in protipožarnega varovanja. 
 

 da čistilec prevzema obveznost, da po končanem čiščenju poskrbi, da se 
zaklenejo vrata ter ključe, ki so mu bili vročeni,  izroči varnostniku – receptorju za 
lokacije, kjer je urejena receptorska služba, oziroma se ravna po navodilih 
naročnika. 

 
POŽARNI RED  seznanitev in upoštevanje 

                                                
16 Čistilce izobražuje naročnik (glej Seznam kontaktnih oseb naročnika oz. pooblaščena oseba naročnika) skladno 
z zahtevami/opozorili za posamezne procesne aktivnosti, ki so vezane na predmet čiščenja.   
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DELOVNA OBLEKA, ZAŠČITNA 
SREDSTVA IN VARSTVO PRI 
DELU 

 da imajo čistilci ustrezno  delovno obleko in osnovna zaščitna sredstva ter so 
usposobljeni s področja varstva pri delu z namenom izvajanja predpisanih ravnanj 
in ukrepov iz varstva pri delu z zagotavljanjem vseh potrebnih zaščitnih sredstev 
za delo. 
 

 da čistilci v času čiščenja varujejo svoje zdravje in zdravje drugih (predpisano 
umivanje in dezinfekcija rok, predmetov in površin, uporaba zaščitnih rokavic,…). 
 

 
CEPLJENJE PROTI HEPATITISU B 
 
 
 
 

 da so čistilci, ki čistijo ambulantne prostore in prostore laboratorija SVIT na 
lokacijah naročnika cepljeni proti hepatitisu B in s tem naročniku zagotavlja 
predložitev potrdil oz. dokazil za njihovo zaščito.   

 
Opomba: Cepljenje mora biti v celoti izvedeno po shemi osnovnega cepljenja za 
posamezno cepivo. 
 
Opomba: V  spodnji tabeli so navedeni prostori na lokacijah naročnika,  v katerih lahko 
čistijo samo čistilci, ki so cepljeni proti hepatitisu B.  
 

 
 
 
 
Ambulantni prostori  

 Zaloška cesta 29, Ljubljana (stara stavba) 
 Zaloška cesta 29, Ljubljana (nova stavba) 
 Ipavčeva 18, Celje 
 Vojkovo nabrežje 4a, Koper 
 Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska Sobota 
 Muzejska ulica 5, Novo mesto 
 Ob Suhi 5b, Ravne na Koroškem 
 

Laboratorij SVIT 
 

 Tehnološki park 24, Ljubljana 
 

V primeru odsotnosti čistilca, ki je cepljen proti hepatitisu B, izbrani izvajalec čiščenja 
naročniku zagotavlja nadomestitev s čistilcem, ki je prav tako cepljen proti hepatitisu 
B.  

 
  
PODIS IZJAVE O ZAUPNOSTI 
 

 da čistilci pred pričetkom dela v prostorih naročnika podpišejo Izjavo o zaupnosti. 
 

 
LOČENO ZBIRANJE IN 
ODSTRANJEVANJE 
KOMUNALNIH ODPADKOV 
 
Glej Ad.6 

 da zagotavlja vrečke za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov (glej seznam vrečk 
v nadaljevanju) skladno s sistemom ravnanja z odpadki naročnika, ki je 
vzpostavljen na posamezni lokaciji 17.   

 

 da čistilci odstranjujejo odpadke iz košev za komunalne odpadke ter menjajo 
vrečke, skladno s sistemom ravnanja z odpadki naročnika, ki je vzpostavljen na 
posamezni lokaciji.   

 

 da čistilci skrbijo za odstranjevanje komunalnih odpadkov na zunanja zbirna 
mesta, skladno s sistemom ravnanja z odpadki naročnika, ki je vzpostavljen na 
posamezni lokaciji. 

 

                                                
17 Načrt gospodarjenja z odpadki NIJZ/Ločevanje komunalnih odpadkov na lokaciji NIJZ 
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 da vodi evidenco porabe vrečk za zbiranje komunalnih odpadkov, ki jih zagotavlja 
na posamezni lokaciji naročnika ter naročniku posreduje podatke o mesečni 
porabi vrečk (ob koncu vsakega meseca, v času trajanja pogodbe). 
 

 da čistilci upoštevajo navodila komunalnega podjetja Snaga za uporabo 
podzemnih zbiralnic v centru mesta Ljubljana (lokacija Trubarjeva 2, Ljubljana).  
 

  da čistilec skrbno ravna s posebno identifikacijsko kartico Snaga za odpiranje 
sistema podzemnih zbiralnic, ki jo naročnik odda čistilcu (lokacija Trubarjeva 2, 
Ljubljana).  
 

  da identifikacijsko kartico čistilec ustrezno uporablja pri odstranjevanju 
odpadkov naročnika (lokacija Trubarjeva 2, Ljubljana). 

 
Op.: kartica zapisuje dejansko število vnosov preostanka odpadkov in dejansko število 
vnosov bioloških odpadkov, vendar ne manj kot šest vnosov preostanka odpadkov in 
štiri vnose bioloških odpadkov, kar potem služi osnova za obračun storitev za NIJZ s 
strani komunalnega podjetja Snaga.  

 
EVIDENCE/POROČILA  O 
IZVAJANJU STORITEV ČIŠČENJA 

 da najmanj 1- krat, v času trajanja pogodbe predloži Poročilo o opravljenih 
storitvah čiščenja in nadzora.  

Op.: v poročilu predloži seznam, iz katerega je razvidno ime in količina čistilnih 
sredstev, ki jih je porabil pri izvajanju storitev čiščenja. 
 

KONTROLA ČIŠČENJA IN 
ODPRAVA NEPRAVILNOSTI 
 

 da  sprotno kontrolira izvajanje dela čistilcev, najmanj tedensko in se  o 
morebitnih težavah sproti dogovarja z naročnikom. 

 

 da odpravi naročnikove pisne pripombe in nepravilnosti pri izvajanju storitev 
čiščenja preko elektronskega naslova ciscenjeNIJZ@nijz.si v roku, ki je 
dogovorjen z naročnikom. 
 

BELEŽENJE ČIŠČENJA  da čistilci skladno z navodili naročnika izpolnjujejo obrazec za evidenco čiščenja 
prostorov, ki je nameščen na vidnem mestu v ambulantnih prostorih, prostorih 
za distribucijo cepiv in v laboratoriju SVIT. 

  
 
 
OCENJEVANJE KVALITETE ČIŠČENJA S STRANI NAROČNIKA 
 
Naročnik izvaja ocenjevanje kvalitete čiščenja na obrazcu za evidenco/ocenjevanje storitev čistilnega 
servisa z namenom podrobnega spremljanja izvajanja storitev čiščenja in ravnanja s komunalnimi 
odpadki oz. izvajanja določil pogodbenih obveznosti izbranega izvajalca čiščenja. 
 
 
DODATNA ČIŠČENJA V PROSTORIH NAROČNIKA 

 Dodatno naročene površine čiščenja in dodatna dela po naročilu se morajo izvajati z dodatnimi 
izvajalci, v sodelovanju s strani naročnika odobrenih čistilcev. 

 
 Vprašanja morebitnega povečanja ali zmanjšanja kvadrature čiščenja, konkretnega režima 

čiščenja in podobno, usklajujeta naročnik in izbrani izvajalec čiščenja sproti glede na potrebe. 
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 V primeru remonta, adaptacij ali drugih posegov na stavbah oziroma poslovnih prostorih, v 
katerih se izvaja čiščenje, v primeru izjemnih okoliščin ali v primeru potreb po čiščenju prostorov, 
ki ne spadajo v okvir teh specifikacij, se čiščenje opravi po posebnem predhodnem naročilu in se 
obračuna posebej, če ni z razpisnimi pogoji ali ponudbo posameznega ponudnika drugače 
odrejeno oziroma ponujeno (npr. bonitetne storitve). 

 
Izbrani izvajalec čiščenja odgovarja naročniku za vso nastalo poslovno škodo, ki nastane v zvezi z 
dejavnostjo čiščenja, po splošnih pravilih civilnega prava, ki jo zaradi malomarnosti ali nestrokovnosti 
povzroči njegovo delovno osebje. 
 
NAROČNIK ZA IZVAJANJE ČIŠČENJA ZAGOTOVI: 
 vodo, 
 električno energijo za čistilne stroje,  
 prostor za shranjevanje čistilnih sredstev, delovnih pripomočkov in naprav, 
 prostor za garderobo čistilcev, 
 toaletni papir,  
 papirnate brisače,  
 tekoče milo,  
 dezinfekcijsko sredstvo z navodili za uporabo 
 vrečke za higienske vložke. 
 
Naročnik se obvezuje izbranega izvajalca čiščenja seznaniti z vsemi značilnostmi svojega poslovanja in 
drugimi informacijami, ki so potrebni za nemoteno izvajanje storitev. 

 

Ad. 3 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU  
 
Naročnik v tehničnih specifikacijah poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila 
določa: 
 

B.1 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VEZANE NA UNIVERZALNA ČISTILA, ČISTILA ZA SANITARNE PROSTORE, 
ČISTILA ZA OKNA, DETERGENTI ZA ROČNO POMIVANJE POSODE IN DETERGENTI ZA POMIVALNE 
STROJE IN STORITVE ČIŠČENJA 
 

B.1.1 Univerzalna čistila, čistila za sanitarne prostore, čistila za okna, detergenti za ročno pomivanje 
posode in detergenti za pomivalne stroje in storitve čiščenja, ki jih uporablja ponudnik, morajo 
izpolnjevati tehnične specifikacije, opredeljene v točki 5.1.1 tehnične specifikacije Uredbe o ZeJN in ne 
smejo biti razvrščene in označena z enim ali več stavki za nevarnost:  
 

-  H300 (Smrtno pri zaužitju),  
– H301 (Strupeno pri zaužitju),  
– H304 (Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno),  
– H310 (Smrtno v stiku s kožo),  
– H311 (Strupeno v stiku s kožo),  
– H330 (Smrtno pri vdihavanju),  
– H331 (Strupeno pri vdihavanju),  
– H340 (Lahko povzroči genske okvare),  
– H341 (Sum povzročitve genskih okvar),  
– H350 (Lahko povzroči raka),  
– H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju),  
– H351 (Sum povzročitve raka),  
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– H360F (Lahko škodi plodnosti),  
– H360D (Lahko škodi nerojenemu otroku),  
– H360FD (Lahko škodi plodnosti, lahko škodi nerojenemu otroku),  
– H360Fd (Lahko škodi plodnosti, sum, da škodi plodnosti),  
– H360Df (Lahko škodi nerojenemu otroku, sum, da škodi plodnosti),  
– H361f (Sum škodljivosti za plodnost),  
– H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka),  
– H361fd (Sum škodljivosti za plodnost, sum škodljivosti za nerojenega otroka),  
– H362 (Lahko škodi dojenim otrokom),  
– H370 (Škodi organom),  
– H371 (Lahko škodi organom),  
– H372 (Škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),  
– H373 (Lahko škodi organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti),  
– H400 (Zelo strupeno za vodno okolje),  
– H410 (Zelo strupeno za vodno okolje, z dolgotrajnimi učinki),  
– H411 (Strupeno za vodno okolje, z dolgotrajnimi učinki),  
– H412 (Škodljivo za vodno okolje, z dolgotrajnimi učinki),  
– H413 (Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje),  
– H59 (Nevarno ozonskemu plašču),  
– EUH029 (V stiku z vodo se sprošča strupen plin),  
– EUH031 (V stiku s kislinami s sprošča strupen plin),  
– EUH032 (V stiku s kislinami se sprošča zelo strupen plin),  
– EUH070 (Strupeno ob stiku z očmi),  
– H334 (Lahko povzroči simptome alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju),  
– H317 (Lahko povzroči alergijski odziv kože),  
– H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi uničevanja ozona v zgornji atmosferi) 

 
Način dokazovanja: 
 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:  
– izjavo, da bo pri uporabi blaga izpolnil zahtevo, in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve  
   izpolnjene, ali  
– potrdilo, da ima blago znak za okolje EU za čistila (angl. Ecolabel for Hard Surface Cleaning products), 
ali  
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali  
– varnostne liste za vse izdelke, ki so predmet ponudbe.  
 
 
B.1.2 Univerzalno čistilo, čistilo za sanitarne prostore, čistilo za okna, detergent za ročno pomivanje 
posode, detergent za pomivalne stroje in detergent za pranje perila ne smejo vsebovati: 
 

– več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila, 
– biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje, 
– biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost  
   ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008: 
– H400 (Zelo strupeno za vodno okolje) in H410 (Zelo strupeno za vodno okolje, z    
   dolgotrajnimi učinki), 
– H411 (Strupeno za vodno okolje z dolgotrajnimi učinki),  
   razen če je Log P2 ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF3 ≤100, kar pomeni, da   
   biocidi niso potencialno bioakumulativni. 

 
Način dokazovanja 



                                                                      P-5 Specifikacije 

Stran 12 od 95 

 

 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 
– izjavo, da bo pri uporabi blaga izpolnil zahtevo, in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da  
   so zahteve izpolnjene, ali – potrdilo, da ima blago znak za okolje EU za čistila (angl. Ecolabel  
   for Hard Surface Cleaning products), ali 
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali 
– varnostne liste za vse izdelke, ki so predmet ponudbe. 
 
 
B.1.3 Univerzalnem čistilu, čistilu za sanitarne prostore, čistilu za okna, detergentu za ročno pomivanje 
posode, detergentu za pomivalne stroje in detergentu za pranje perila morajo biti priložena jasna 
navodila za doziranje. 
 
Način dokazovanja 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 
– izjavo, da bo pri uporabi blaga izpolnil zahtevo, ali 
– navodila za doziranje. 
 
 
B.1.4 Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina. 
 
Način dokazovanja 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 
– izjavo, da bo pri uporabi blaga izpolnil zahtevo, in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da    
   so zahteve izpolnjene, ali 
– potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali 
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve. 
 
 
B.2. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VEZANE NA STORITEV ČIŠČENJA  
 
 morajo izpolnjevati tehnične specifikacije, opredeljene v točki 5.2.1 tehnične specifikacije Uredbe 

o ZeJN pri čemer naročnik zahteva: 
 
B.2.1. Da vsaj  eden od: 
– sesalnikov, ki se napajajo iz električnega omrežja, in 
– sesalnikov, ki se napajajo iz električnega omrežja in akumulatorja (hibridni sesalniki) 
ter so namenjeni odstranjevanju umazanije s površine, predvidene za čiščenje z zračnim tokom in ki jih 
uporablja ponudnik, mora biti uvrščen v razred energijske učinkovitosti A, razen če ponudnik že 
razpolaga s potrebnimi sesalniki ali namerava za izvedbo naročila uporabiti rabljene sesalnike. 
 
Način dokazovanja 
 
Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 
– izjavo, da bo pri uporabi blaga izpolnil zahtevo, in ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da  
   so zahteve izpolnjene, ali 
– tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so zahteve izpolnjene, ali 
– nalepko o energijski učinkovitosti, ali 
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so zahteve izpolnjene. 
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Kadar ponudnik že razpolaga s potrebnimi sesalniki ali namerava za izvedbo naročila uporabiti rabljene 
sesalnike in noben od teh ni uvrščen v razred energijske učinkovitosti A, mora k ponudbi priložiti 
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da z njimi razpolaga oziroma jih namerava pridobiti. 
 
B.2.2.  Usposobljenost za opravljanje storitve na okolju prijazen način. To mora zajemati dokazila o 
rednem usposabljanju osebja o zdravstvenih, varnostnih in okoljskih vidikih čiščenja. 
 
Način dokazovanja: 
 
Kot dokazilo o skladnosti se prizna vzpostavljen sistem ravnanja z okoljem (kot sta npr. EMAS ali ISO 
14001). 
 
Ponudnik mora vsa dokazila označiti s točkami iz te tehnične specifikacije in jih priložiti k ponudbi. 
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Ad. 4 ČASOVNA PRISOTNOST ČISTILCEV NA LOKACIJAH ČIŠČENJA  
 

Sklop Lokacija/ 
površina čiščenja 

Časovna prisotnost čistilcev (ura) 
5 delovnih dni v tednu 

(ponedeljek-petek) 

 
Ur/del. dan 

Opombe Skupaj št. ur  
v 5 delovnih 
dneh 

 
 
 
 
 
 
1 

 
Trubarjeva 2,  
Ljubljana  
 
in 
 
Komenskega 11 in 12,  
Ljubljana 
 
3. 674,08 m2 

 

 
Trubarjeva 2 

 
 8.00 do 16.00 dopoldan 

 
 11.00 do 19.00 popoldan 

 
Komenskega 11 in 12 
 16.00 do 19.00 

 

 
 
24.00 ur/delovni dan 

 
 
Čistilec v dopoldanskem času na lokaciji 
Trubarjeva 2, Lj. skrbi za sprotno 
čiščenje najbolj frekventnih prostorov 
zaradi sestankov/dogodkov  (sanitarni 
prostori, sejne sobe/predavalnice, 
hodniki …). 
 

 
 
120.00 ur 
 

 
 
 
 
 
1 

Zaloška cesta 29, Ljubljana*  
(stara stavba) 
 
in 
 
Zaloška cesta 29, Ljubljana  
(nova stavba)18 
  

4.505,68 m2 

13.00 do 21.00 * 
 
 
 
 
 
 
 

10.00 ur/delovni dan* *100 m2 čiščenje mansarde se prične po 
adaptaciji in ni zajeto v navedeni 
površini. 
 

50.00 ur 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

Tehnološki park 24, Ljubljana 
 
421,90 m2 

 

 
15. 30 - 19. 30 

 
4 ure/delovni dan 
 

/ 20.00 ur 
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2 

 
Ipavčeva 18 in Ipavčeva 18 a, Celje 
 
2.103,00 m2 

 

 
14.00 -22.00 h 

 
8.0 ur/delovni dan 

/  
40.00 ur 
 

 
3 

Vojkovo nabrežje 4a, Koper 
 
650,00 m2 

 

 
Ponedeljek – petek  od 15.00 do 17.00 

za ambulantne prostore, sanitarije, 
hodnik, kuhinja, 

 
Torek in petek od 17.00 do 22.00 za 

ostale prostore 
 

 
2.0 ure/delovni dan) za 
ambulante prostore, 
sanitarije in hodnik 
 
 
5.0 ur/torek in petek) 
za ostale prostore 

/  
20.00 ur 
 

 
4 

Ulica Arhitekta Novaka 2b, Murska 
Sobota 
 
927,10 m2 

 
15.00 - 19.30 ure 

 
4.30 ure/delovni dan 

/ 22.30 ur 
 

 
5 

Muzejska ulica 5, Novo mesto 
397,44 m2 

 

 
17.00 do 20:00 

 

 
3.0 ure/delovni dan 

/ 15 ur  
 

 
6 

Ob Suhi 5b, Ravne na Koroškem 
533,40 m2 

 

15.00 - 18.00 ure 
 

3.0 ure/delovni dan / 15,00 ur 
 

   
SKUPAJ  
 
302.30 ur 
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Naročnik si pridružuje pravico do spremembe površine čiščenja (m2) in pravico do spremembe urnika čiščenja, skladno s pravilnikom, ki ureja delovni čas in pogodbo o varovanju 
prostorov naročnika. 

 
Ad. 5. PLAN REDNEGA IN LETNEGA ČIŠČENJA 
 

SKLOP 1: 

Lokacija 1: TRUBARJEVA 2, LJUBLJANA – PISARNIŠKI IN DRUGI PROSTORI    
 
REDNO ČIŠČENJE 
 
Predmet čiščenja 

 
Metoda 

 
D 

 
T 

 
M  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
 Čiščenje posebej varovanih prostorov poteka le v času 

prisotnosti zaposlenih delavcev naročnika v teh prostorih. 
GLAVNI VHOD   

D 
 

T 
 

M  
 

Kljuka, površina ob kljuki in vratno krilo vlažno čiščenje x   Odstranjevanje vseh nečistoč na vratih (zunaj in znotraj) v 
dosegu rok. 

Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Talne zunanje površine v polkrogu 5 m od 
vhoda 

pometanje, pomivanje x   Pometanje in odstranjevanje smeti pred vhodom v objekt. 
V obdobju dežja/snega je izvajalec dolžan izvajati stalno skrb, da 
so hodniki, stopnišča in vhodni prostori suhi in čisti.  

 
SKUPNI PROSTORI, SEJNA SOBA/ 
PREDAVALNICA, RECEPCIJA, KNJIŽNICA IN 
ARHIV 

 
  

D 
 

T 
 

M  
 

  x    
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Kljuke, površina ob kljuki in vratno krilo vlažno čiščenje  x  Odstranjevanje vseh nečistoč na vratih (zunaj in znotraj) v 
dosegu rok. 
 

Mize, delovne površine  vlažno čiščenje x   Čiščenje prostih površin. 
s podnožjem in odprtimi policami vlažno čiščenje  x  - 
Okvirji slik suho čiščenje   x Brisanje prahu samo na okvirju slike. 
Omare, pohištvene police, stenske in 
okenske police, drobni inventar (obešalniki, 
posoda za dežnik) 

 
vlažno  čiščenje 

  x 
 

- 

Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Razporeditev stolov in miz v sejni sobi -   x Razporeditev po navodilih naročnika. 
Stena, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stikala vlažno  čiščenje   x Čiščenje površine stikal. 
Stoli, sedežne površine iz tekstila, podnožje 
stola 

sesanje in vlažno čiščenje   x  Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Talne površine- parket in ostalo 
 

vlažno čiščenje  x   - 

Talne površine- keramika, kamen pomivanje x    
Talne površine- tekstilne sesanje x   Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 

predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Telefonski aparati, namizne svetilke vlažno  čiščenje  x  - 
Vratna krila (steklena) čiščenje stekla   x  - 

 
      
 
PISARNIŠKI PROSTORI 

 
 
  

D 
 

T 
 

M  
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Kljuke, površina ob kljuki in vratno krilo vlažno čiščenje  x  Odstranjevanje vseh nečistoč na vratih (zunaj in znotraj) v 

dosegu rok. 
 

Mize, delovne površine s podnožjem in 
odprtimi policami 

vlažno čiščenje  x  Čiščenje prostih površin. 

Okvirji slik suho čiščenje   x Brisanje prahu samo na okvirju slike. 
Omare, pohištvene police, stenske in 
okenske police, drobni inventar (obešalniki, 
posoda za dežnik) 

 
vlažno  čiščenje 

  x 
 

- 

Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Razporeditev stolov in miz v sejni sobi -   x Razporeditev po navodilih naročnika. 
Stena, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stikala vlažno  čiščenje   x Čiščenje površine stikal. 
Stoli, sedežne površine iz tekstila, podnožje 
stola 

sesanje in vlažno čiščenje   x  Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Talne površine- parket in ostalo 
 

vlažno čiščenje   x  - 

Talne površine- keramika, kamen pomivanje  x   
Talne površine- tekstilne sesanje  x  Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 

predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Telefonski aparati, namizne svetilke vlažno  čiščenje  x  - 
Vratna krila (steklena) čiščenje stekla   x  - 

 
SKLADIŠČE MATERIALA  

  
D 

 
T 

 
M  

 

Kljuke in površina ob kljuki vlažno čiščenje   x - 
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Omare, pohištvene police, stenske vlažno  in suho čiščenje   x - 
Talne površine- keramika, parket in ostalo vlažno čiščenje    x - 
GARDEROBA ZA ČISTILCE, PROSTOR ZA 
ČISTILA 

 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kljuke in površina ob kljuki vlažno čiščenje  x  - 
Omare, pohištvene police vlažno čiščenje    x - 
Talne površine- keramika, parket in ostalo vlažno čiščenje  x  - 
 
PROSTOR OB MULTIFUNKCIJSKI NAPRAVI 

     
  

D 
 

T 
 

M  
 

Pohištvo (omara, mizica, polica), ostale 
pohištvene površine   

vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev na opremi, pripomočkih in ostalih  
predmetih/površinah, podnožju opreme. 

Talne površine- keramika, parket in ostalo vlažno čiščenje  x   - 
 
ČAJNA KUHINJA 

 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kljuke, površina ob kljuki in vratno krilo vlažno  čiščenje x   Odstranjevanje vseh nečistoč na vratih (zunaj in znotraj) v 
dosegu rok. 
 

Kuhinjska oprema- omarice, pult, mize, 
kuhinjske površine s podnožjem in odprtimi 
policami 

vlažno čiščenje x   Čiščenje vidnih madežev na opremi, pripomočkih in ostalih  
predmetih/površinah. Čiščenje prostih površin. 

Kuhinjsko korito  vlažno čiščenje  x   - 
Kuhinjsko korito odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje   x Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač- polnitev do max. 2/3. 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Sanitarna armatura (pipa) vlažno čiščenje x   - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
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Stenske in okenske police vlažno čiščenje  x  - 
Stenske površine –keramične ploščice  vlažno čiščenje x   Odstranjevanje vseh nečistoč. 
Stikala vlažno  čiščenje   x Čiščenje površine stikal. 
Stoli, sedežne površine iz tekstila, podnožje 
stola 

sesanje in vlažno čiščenje    x Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Talne površine- keramika, parket in ostalo vlažno čiščenje  x   
 
SANITARNI PROSTOR 

 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kljuke, površina ob kljuki in vratno krilo vlažno  čiščenje in 
dezinfekcija kljuke 

x   Odstranjevanje vseh nečistoč na vratih (zunaj in znotraj) v 
dosegu rok. 

Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stenske in okenske police  vlažno čiščenje  x  - 
Stenske površine –keramične ploščice  vlažno in suho čiščenje  x  - 
Stikala vlažno  čiščenje   x Čiščenje površine stikal. 
Talne površine – keramika pomivanje x   - 
 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
SANITARNEM PROSTORU 

 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Grelnik sanitarne vode vlažno čiščenje   x Čiščenje zunanjih površin. 
Kotliček (splakovalni) vlažno čiščenje x   - 
Milnik  vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač- polnitev do max. 2/3. 
Podajalnik za toaletni papir vlažno čiščenje x   Čiščenje in  vlaganje toaletnega papirja. 
Podajalnik za vrečke za higienske vložke vlažno čiščenje x   Čiščenje in  vlaganje vrečk. 
Sanitarna armatura (pipa) vlažno čiščenje x   - 
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Sanitarna armatura (pipa) odstranjevanje vodnega 
kamna 

  x  

Straniščna metlica in posoda za metlico čiščenje in dezinfekcija x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost pomivanje x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Straniščna školjka, pisoar- zunanjost vlažno in suho čiščenje x   - 
Umivalnik vlažno in suho čiščenje x   . 
Umivalnik odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x  

 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
PISARNIŠKIH IN DRUGIH PROSTORIH 

 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Grelnik sanitarne vode vlažno in suho čiščenje   x Čiščenje zunanjih površin. 
Milnik  vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 
Ogledalo čiščenje stekla  x  - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač- polnitev do max. 2/3. 
Površine ob umivalniku vlažno čiščenje  x   - 
Sanitarna armatura (pipa) vlažno in suho čiščenje x   - 
Sanitarna armatura (pipa) odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x  

Umivalnik vlažno in suho čiščenje x   - 
Umivalnik odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

 
HODNIK, STOPNIŠČE 

 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Gasilni aparat suho čiščenje   x Brisanje prahu na  zunanjih površinah aparata. 
Kljuke in površina ob kljuki vlažno  čiščenje x   - 
Ograja (stopniščna, balkonska), držala vlažno čiščenje  x  - 
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Okvirji slik suho čiščenje   x Brisanje prahu samo na okvirju slike. 
Pohištvo (omara, mizica, polica), ostale 
površine  na hodniku 

vlažno in suho čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev na opremi, pripomočkih in ostalih  
predmetih/površinah, podnožju opreme. 

Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stenske in okenske police vlažno  in suho čiščenje  x  - 
Stikala vlažno  čiščenje   x Čiščenje površine stikal. 
Talne površine- parket in ostalo vlažno čiščenje x   - 
Talne površine- keramika pomivanje x    
Talne površine- tekstilne sesanje x   Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 

predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Vratna krila – steklena čiščenje stekla  x   - 
DVIGALO  

  
D 

 
T 

 
M  

 

Stene kabine, vrata, držala, komandna 
plošča  

vlažno čiščenje x   - 

Talne površine (kabine) vlažno čiščenje, sesanje 
utora 

x   Sesanje utora med dvigalom in kabino, vlažno čiščenje kabine 

 
STRANSKI IZHOD IN PREDPROSTOR  

Op.: Izhod ob Ljubljanici s predprostorom. 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kljuke in površina ob kljuki vlažno  čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Talne zunanje površine v polkrogu 5 m od 
vhoda 

pometanje, mokro 
čiščenje 

  x V obdobju dežja/snega je izvajalec dolžan izvajati stalno skrb, da 
so hodniki, stopnišča in vhodni prostori suhi in čisti.  

Talne površine- parket in ostalo vlažno čiščenje   x - 
Vratna krila, podboji vrat vlažno čiščenje   x  
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KOLESARNICA   
D 

 
T 

 
M  

 

Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Talne površine pometanje, pomivanje 

 
  x - 

 
NOTRANJI ZBIRNI OTOK ZA ZBIRANJE 
ODPADNEGA PAPIRJA 

     
  

D 
 

T 
 

M  
 

Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Talne površine- tekstilne sesanje  x  Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 

predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Vratno krilo, podboj vrat in steklo na vratih vlažno  čiščenje in 
čiščenje stekla 

  x - 

 
 
 

Lokacija 1:  TRUBARJEVA 2, LJUBLJANA –  PROSTORI DISTRIBUCIJE CEPIV IN DRUGI PROSTORI V KLETI 
 
REDNO ČIŠČENJE 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
D 

 
T 

 
M  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
 
 
PROSTORI ZA DISTRIBUCIJO CEPIV (V KLETI) 

 Čiščenje prostorov distribucije cepiv lahko poteka  le v 
času prisotnosti zaposlenih delavcev naročnika v teh  
prostorih.  

 Evidentiranje čiščenja (prostori v kleti z oznako: 1, 1a, 2, 
2a, 3, 5, 7, 9) 

   
D 

 
T 

 
M  

 

Delovne površine miz, pultov in podnožja vlažno čiščenje x   Čiščenje prostih delovnih površin. 
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Kljuka in površina ob kljuki vlažno čiščenje  x  - 
Klubska mizica vlažno čiščenje  x  - 
Mize in ostale delovne površine  vlažno in suho čiščenje x   - 
Obešalniki, posode za  dežnike ter ostali 
drobni inventar 

vlažno čiščenje   x - 

Omare in držala vlažno čiščenje  x  Čiščenje zunanjih površin opreme. 
Omare, pohištvene police, stenske in 
okenske police, drobni inventar (obešalniki, 
posoda za dežnik) 

 
vlažno  čiščenje 

 x 
 

 - 

Podnožja opreme, stolov  vlažno čiščenje  x  - 
Predalniki na kolesih vlažno čiščenje  x  Čiščenje zunanjih površin predalnika.. 
Radiatorji vlažno čiščenje  x  - 
Rostfrei korito, pipa na umivalniku in rostfrei 
koritu 

vlažno in suho čiščenje x   - 

Sifon ter cevi pod umivalnikom oz. koritom vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stikala vlažno  čiščenje   x Čiščenje površine stikal. 
Stoli in ostale sedežne površine sesanje in vlažno čiščenje  x  Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 

predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Talne površine vlažno čiščenje  x   - 
Telefonski aparati, drobni inventar vlažno in suho čiščenje  x  - 
Viseče omarice v sobi 3 (nad rostfrei 
koritom) 

vlažno čiščenje  x  Čiščenje zunanjih površin opreme. 

Vozički vlažno čiščenje  x  Čiščenje rjavih, modrih vozičkov in steklenega vozička. 
Vratna krila, podboji vrat, stenske in 
okenske police 

vlažno čiščenje   x - 

 
OSTALE POVRŠINE/OPREMA (V KLETI) 

 
  

D 
 

T 
 

M  
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Palete vlažno čiščenje  x  - 
Varnostna razsvetljava, okvir in pokrov 
hidranta, pokrov varovalk 

 
vlažno in suho čiščenje 

  x - 

Vrata komandne plošče hladilnice 
(zunanjost) 

vlažno  čiščenje   x - 

Vratna krila, podboji vrat,  stenske in 
okenske police  

vlažno  čiščenje   x - 

 
DVIGALO (V KLETI) 

Evidentiranje čiščenja. 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Površine dvigala vlažno čiščenje in 
dezinfekcija 

x   Čiščenje notranjih površin dvigala. 

Vrata dvigala z okvirjem vlažno čiščenje in 
dezinfekcija 

 x   

 
SANITARNI PROSTOR (V KLETI) 

Evidentiranje čiščenja. 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kljuke, površina ob kljuki in vratno krilo vlažno  čiščenje in 
dezinfekcija kljuke 

x   Odstranjevanje vseh nečistoč na vratih (zunaj in znotraj) v 
dosegu rok. 

Stenske in okenske police vlažno čiščenje  x  - 
Omarica in držala vlažno čiščenje  x  - 
Omarica za papir in čistila vlažno čiščenje  x  Čiščenje zunanjosti in notranjosti omarice. 
Pohištvene police vlažno čiščenje  x  - 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Sanitarna armatura (pipa) vlažno čiščenje  x   - 
Sanitarna armatura (pipa) odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x  

Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stenske površine –keramične ploščice vlažno čiščenje  x  - 
Stenski obešalnik, posoda za dežnike vlažno čiščenje  x  - 
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Stikala vlažno  čiščenje   x Čiščenje površine stikal. 
Talne površine – keramika pomivanje x   - 
Vratna krila, podboji vrat vlažno čiščenje  x  - 
Zračniki vlažno čiščenje   x - 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
SANITARNEM PROSTORU (V KLETI) 

 

   
D 

 
T 

 
M  

 

Grelnik sanitarne vode vlažno in suho čiščenje   x Čiščenje zunanjih površin. 
Kotliček (splakovalni) vlažno čiščenje x    
Milnik  vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač- polnitev do max. 2/3. 
Podajalnik za toaletni papir vlažno čiščenje x   Čiščenje in  vlaganje toaletnega papirja. 
Posoda pod umivalnikom  vlažno čiščenje  x  - 
Sanitarna armatura (pipa) vlažno in suho čiščenje x   - 
Sanitarna armatura (pipa) odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x  

Straniščna metlica in posoda za metlico čiščenje in dezinfekcija x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost mokro čiščenje x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Straniščna školjka, pisoar- zunanjost mokro, vlažno in suho 
čiščenje 

x   - 

Umivalnik vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
Umivalnik odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x  

 
GARDEROBA (V KLETI) 

Evidentiranje čiščenja (soba 1). 
  

D 
 

T 
 

M  
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Obešalnik, posoda za dežnike vlažno čiščenje   x - 
Omare  vlažno čiščenje  x  Čiščenje zunanjih površin omar. 
Stena, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stikala vlažno  čiščenje   x Čiščenje površine stikal. 
Vratna krila in podboji vrat, kljuke vlažno čiščenje   x - 
 
HODNIK (V KLETI) 

Evidentiranje čiščenja. 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Gasilni aparat suho čiščenje   x Brisanje prahu na  zunanjih površinah aparata. 
 
HLADILNA KOMORA (V KLETI) 

Evidentiranje čiščenja. 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kljuke in površina ob kljuki vlažno čiščenje  x  - 
Okenske police vlažno čiščenje  x  - 
Okvir in pokrov hidranta vlažno in suho čiščenje  x  - 
Pokrov varovalk vlažno in suho čiščenje  x  Čiščenje zunanje površine pokrova varovalk. 
Police vlažno čiščenje  x  - 
Steklena vhodna in vmesna vrata čiščenje stekla in vlažno 

čiščenje 
x   - 

Stena, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stenski obešalnik vlažno čiščenje  x  - 
Stikala vlažno  čiščenje   x Čiščenje površine stikal. 
Svetilke in varnostna razsvetljava vlažno in suho čiščenje  x  - 
Vrata dvigala z okvirjem vlažno čiščenje  x  - 
Vrata hladilnice vlažno čiščenje  x  - 
Vrata komandne plošče hladilnice  vlažno čiščenje  x  Čiščenje zunanjih površin. 
Vratna krila, podboji vrat, stenske in 
okenske police 

vlažno čiščenje  x  - 

Tla v hladilni komori (klet) mokro čiščenje  x  Čiščenje prostorov hladilne komore poteka v spremstvu in 
pod nadzorom pooblaščenega delavca naročnika. 
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Lokacija 2:  KOMENSKEGA 11 in 12, LJUBLJANA – PISARNE IN DRUGI PROSTORI    
 
REDNO ČIŠČENJE         
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
D 

 
T 

 
M  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
PISARNIŠKI PROSTORI, SEJNA SOBA/ PREDAVALNICA 

 
 

Kljuke, površina ob kljuki in vratno krilo vlažno čiščenje  x  Odstranjevanje vseh nečistoč na vratih (zunaj in znotraj) v 
dosegu rok. 

Mize, delovne površine s podnožjem in 
odprtimi policami 

vlažno čiščenje  x  Čiščenje prostih površin. 

Okvirji slik suho čiščenje   x Brisanje prahu samo na okvirju slike. 
Omare, pohištvene police, stenske in 
okenske police, kanali za inštalacije, drobni 
inventar (obešalniki, posoda za dežnik) 

 
vlažno  čiščenje 

  x 
 

- 

Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Stena, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stikala vlažno  čiščenje   x Čiščenje površine stikal. 
Stoli, sedežne površine iz tekstila, podnožje 
stola 

sesanje in vlažno čiščenje   x  Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Talne površine- keramika, parket in ostalo vlažno čiščenje  x   V obdobju dežja/snega je izvajalec dolžan izvajati stalno skrb, da 
so hodniki, stopnišča in vhodni prostori suhi in čisti. 

Talne površine- tekstilne in druge površine sesanje x   Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Telefonski aparati, namizne svetilke vlažno  čiščenje  x  - 
Vratna krila (steklena) čiščenje stekla   x  - 
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ČAJNA KUHINJA 

     
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kljuke, površina ob kljuki in vratno krilo vlažno  čiščenje x   Odstranjevanje vseh nečistoč na vratih (zunaj in znotraj) v 
dosegu rok. 
 

Kuhinjska oprema- omarice, pult, mize, 
kuhinjske površine s podnožjem in odprtimi 
policami 

vlažno čiščenje x   Čiščenje vidnih madežev na opremi, pripomočkih in ostalih  
predmetih/površinah.  
Čiščenje prostih površin. 

Kuhinjsko korito  vlažno čiščenje  x   - 
Kuhinjsko korito odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje   x Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač- polnitev do max. 2/3. 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Sanitarna armatura (pipa) vlažno čiščenje x   - 
Sanitarna armatura (pipa) odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x  

Talne površine- keramika, parket in ostalo vlažno čiščenje x   - 
 
SANITARNI PROSTOR   

D 
 

T 
 

M  
 

Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stenske in okenske police  vlažno čiščenje  x  - 
Stenske površine –keramične ploščice  vlažno in suho čiščenje  x  - 
Stikala vlažno  čiščenje   x Čiščenje površine stikal. 
Stoli, sedežne površine iz tekstila, podnožje 
stola 

sesanje in vlažno čiščenje    x Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Talne površine- keramika in ostalo vlažno čiščenje  
 

x   - 
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SANITARNA/TOALETNA OPREMA V SANITARNEM PROSTORU 
 
   

D 
 

T 
 

M  
 

Grelnik sanitarne vode vlažno in suho čiščenje   x Čiščenje zunanjih površin. 
Kotliček (splakovalni) vlažno čiščenje x   - 
Milnik  vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 
Ogledalo čiščenje stekla x    - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač- polnitev do max. 2/3. 
Podajalnik za toaletni papir vlažno čiščenje x   Čiščenje in  vlaganje toaletnega papirja. 
Sanitarna armatura (pipa) vlažno in suho čiščenje x   - 
Sanitarna armatura (pipa) odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Straniščna metlica in posoda za metlico čiščenje in dezinfekcija x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost mokro čiščenje x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Straniščna školjka, pisoar- zunanjost vlažno in suho čiščenje x   - 
Umivalnik vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
Umivalnik odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x  

 
 

  
D 

 
T 

 
M  

 

HODNIK      
Kljuke in površina ob kljuki vlažno  čiščenje x   - 
Okvirji slik suho čiščenje   x Brisanje prahu samo na okvirju slike. 
Pohištvo (omara, mizica, polica), ostale 
površine  na hodniku 

vlažno in suho čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev na opremi, pripomočkih in ostalih  
predmetih/površinah, podnožju opreme. 

Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
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Stikala vlažno  čiščenje   x Čiščenje površine stikal. 
Talne površine- parket in ostalo vlažno čiščenje x   - 
Talne površine- keramika pomivanje x    
Vrata in okvir dvigala vlažno čiščenje   x  

 
 
 

Lokaciji 1 in 2:  TRUBARJEVA 2 ter KOMENSKEGA 11 in 12, LJUBLJANA 
 
LETNO ČIŠČENJE 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
L  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
cevi (črne), kanali klimatskih naprav, drča vlažno čiščenje 2 x PROSTORI DISTRIBUCIJE CEPIV: 

Čiščenje v sobi za hranjenje zdravil in sobi za hranjenje čiste embalaže.   
Nadsvetloba vlažno čiščenje 2 x PROSTORI DISTRIBUCIJE CEPIV: 

Čiščenje v prostoru za opremljanje zdravil in nad garderobo v Službi za 
preskrbo s cepivi. 

Tla v hladilni komori (klet) mokro čiščenje 2 x PROSTORI DISTRIBUCIJE CEPIV: 
Strojno čiščenje talnih površin komore v kleti Službe za preskrbo s cepivi. 

Stene, strop v komori (klet) vlažno čiščenje 2 x PROSTORI DISTRIBUCIJE CEPIV: 
Ročno čiščenje stropa in sten komore v kleti Službe za preskrbo s cepivi. 

Atrij, balkon vlažno čiščenje, ometanje 1 x Čiščenje ograje, držal, talnih površin, vrat, podbojev vrat in okenske 
police. 

Glavni vhod, kolesarnica– vratno krilo, 
podboj vrat v dosegu in nad dosegom rok 

premazovanje 1 x Čistilo za lesene zunanje površine. 
 

Jaški mokro čiščenje 1 x Odstranjevanje vseh nečistoč. 
 

Jaški  (steklene površine) čiščenje stekla 1 x Čiščenje vseh steklenih površin. 
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Keramične ploščice in ostale vodoodporne 
površine v dosegu in nad dosegom rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh prostorih, kjer so keramične ploščice, vodoodporne 
površine (strojno čiščenje). 

Notranja vrata, vhodna vrata in 
podboji/okvirji vrat v dosegu in nad dosegom 
rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh  notranjih prostorih ter vsa vhodna in stranska vrata.  

Okenska stekla, okenski okvirji in police čiščenje stekla, vlažno 
čiščenje 

2 x Čiščenje notranjih in zunanji površin oken, polic. 

Pohištvo v dosegu in nad dosegom rok suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst pohištva (omare, police, …).   
Radiatorji sesanje, vlažno čiščenj 1 x Čiščenje površin radiatorjev in površin za radiatorji. 
Senčila (notranja, zunanja) vlažno čiščenje 1 x Čiščenje  senčil  v sklopu čiščenja okenskih stekel, okvirjev in polic.  
Steklene površine (pregrade) na 
hodnikih/ostalih prostorih v dosegu in 

čiščenje stekla 2 x Čiščenje notranjih steklenih površin (pregrade). 

Svetila  suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst svetil (stropna, viseča, stenska, stoječa,..). 
talne površine – tekstilne sesanje, šamponiranje 2 x Globinsko sesanje, strojno šamponiranje, ekstrakcijsko čiščenje in 

izpiranje tekstilni oblog. 
Talne površine (parket, gladke PVC talne 
obloge, ostale talne površine za 
premazovanje) 

premazovanje 2 x Strojno odstranjevanje dotrajanih premazov in nanašanje novih talnih 
premazov.  

Tepihi (ročno delo) vlažno čiščenje 1 x Globinsko vlažno čiščenje. 
Zračniki  vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
1 x Demontaža, čiščenje, dezinfekcija in montaža zračnikov. 

Kamniti hodniki in stopnišče Vlažno čiščenje 2x Strojno čiščenje in premazovanje 
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Lokacija 3:  ZALOŠKA 29, LJUBLJANA (STARA STAVBA) – PISARNIŠKI, AMBULANTNI 19 IN DRUGI PROSTORI 
 
REDNO ČIŠČENJE                 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
D 

 
T 

 
M  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
 Delovne površine, pohištvo, drobni inventar, notranje 

okenske police v vseh prostorih (dnevno brisanje prahu). 
GLAVNI VHOD      
Kljuke in površina ob kljuki vlažno  čiščenje x   - 
Napisna tabla vlažno  čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Talne zunanje površine v polkrogu 5 m od 
vhoda 

pometanje, mokro 
čiščenje 

x   Pometanje in odstranjevanje smeti pred vhodom v objekt. V 
obdobju dežja/snega je izvajalec dolžan izvajati stalno skrb, da 
so hodniki, stopnišča in vhodni prostori suhi in čisti.  

Vratno krilo, podboj vrat vlažno čiščenje x   - 
 
PISARNIŠKI PROSTORI, SEJNA 
SOBA/PREDAVALNICA 

     
  

D 
 

T 
 

M  
 

Avtomat za vodo in hrano vlažno in suho čiščenje  x  Brisanje avtomatov za vodo in hrano. 
Mize, delovne površine, namizne svetilke vlažno čiščenje x    
Pohištvo, stenske površine vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov. 
Računalniška oprema20 suho čiščenje  x  Brisanje prahu na zunanjih (zgornjih) površinah- brez čiščenja 

površin računalniškega zaslona! 
Radiatorji vlažno čiščenje  x  - 

                                                
19 Uporabnik prostora - Bolnišnica Golnik. 
20 Čiščenje le v prostorih, katerih uporabnik je Bolnišnica Golnik. 
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Stene, strop  ometanje pajčevine  x  - 
Stikala, klima naprave, slike in okvirji slik suho in vlažno čiščenje  x  - 
Stoli, sedežne površine, omare, telefoni, 
stenske in okenske police, drobni inventar 

suho in vlažno čiščenje  x  - 

Talne površine mokro in vlažno čiščenje x   - 
Talne površine (tekstilne obloge) sesanje  x  Sesanje 2- krat na teden. 

Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Vratna krila, podboji vrat  in stenske 
površine, kljuke, stikala 

vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 

 
AMBULANTNI PROSTORI 21 

 Natančno čiščenje ambulantnih prostorov. 
Dezinfekcija (pršenje) po navodilih naročnika. 

  
D 

 
T 

 
M  

 

Kljuke na vhodnih vratih vlažno čiščenje in 
dezinfekcija 

x   - 

Mize, delovne površine, namizne svetilke vlažno čiščenje x   - 
Pohištvo, stenske površine vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 
Računalniška oprema22 suho čiščenje  x  Brisanje prahu na zunanjih (zgornjih) površinah- brez čiščenja 

površin računalniškega zaslona! 
Radiatorji vlažno čiščenje  x   
Stene, strop ometanje pajčevine  x  - 
Stikala, klima naprave, slike in okvirji slik suho in vlažno čiščenje  x  - 
Stoli, sedežne površine, omare, telefoni, 
stenske in okenske police, drobni inventar 

vlažno čiščenje x   - 

Talne površine mokro in vlažno čiščenje x   - 
Umivalniki   vlažno čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 

                                                
21 Uporabnik prostorov – Bolnišnica Golnik.  
22 Čiščenje le v prostorih, katerih uporabnik je Bolnišnica Golnik. 
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Vratna krila, podboji vrat  vlažno čiščenje x   - 
 
ČAKALNICA 23 

     
  

D 
 

T 
 

M  
 

Sedalne površine vlažno in suho čiščenje x   Temeljito čiščenje sedalnih površin. 
Stene, strop ometanje pajčevine  x  - 
Talne površine vlažno čiščenje x    
Vratna krila, kljuke, stikala vlažno čiščenje x   Odstranjevanje madežev in prstnih odtisov. 
Vratna krila, podboji vrat, vtičnice vlažno in suho čiščenje  x   
 
 
ČAJNA KUHINJA 

 Vključno s pomivanjem in pospravljanjem posode ter 
nameščanjem papirnatih brisač (dnevno). 

  
D 

 
T 

 
M  

 

Keramične ploščice  vlažno in suho čiščenje x   - 
Kuhinjska oprema, štedilnik, korito vlažno čiščenje x   - 
Kuhinjsko korito  odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Mize, ostale kuhinjske površine vlažno čiščenje x   - 
Radiatorji vlažno čiščenje  x  - 
Stene, strop  ometanje pajčevine  x  - 
Stoli, sedežne površine, omare,  stenske in 
okenske police 

vlažno čiščenje  x  - 

Talne površine mokro čiščenje x   - 
Vratna krila, podboji vrat  in ostale stenske 
površine, kljuke, stikala 

vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 

 
SANITARNI PROSTOR 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

                                                
23 Uporabnik prostora – Bolnišnica Golnik  
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Kljuke in površina ob kljuki vlažno čiščenje in 
dezinfekcija 

x   - 

Okenske police vlažno čiščenje  x  - 
Pohištvo, vratna krila, podboji vrat  in ostale 
stenske površine, kljuke, stikala 

vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 

Radiatorji, zračniki vlažno čiščenje  x  - 
Stene v sanitarijah (keramične ploščice) vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
 x  - 

Stene, strop ometanje pajčevine  x  - 
Stikala  vlažno čiščenje  x  - 
Talne površine - keramika pomivanje x   - 
 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
SANITARNEM PROSTORU 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kotliček (splakovalni) vlažno čiščenje x   - 
Milniki, dišavniki, podajalniki vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 

 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač. 
Podajalnik za toaletni papir vlažno čiščenje x   Čiščenje in  vlaganje toaletnega papirja. 
Sanitarni material (armature) dezinfekcija  x  - 
Straniščna metlica in posoda za metlico čiščenje in dezinfekcija x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost mokro čiščenje x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Straniščna školjka, pisoar- zunanjost mokro, vlažno in suho 
čiščenje 

x   - 

Umivalnik, tuš kabine vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
AMBULANTNIH IN DRUGIH PROSTORIH 

    - 
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D 

 
T 

 
M  

Milnik  vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač. 
Površine ob umivalniku vlažno čiščenje  x   - 
Sanitarna armatura (pipa) vlažno čiščenje  x   - 
Umivalnik  vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
 
HODNIK, STOPNIŠČE 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Okenske police vlažno čiščenje  x  - 
Pohištvo, vratna krila, podboji vrat  in ostale 
stenske površine, kljuke, stikala 

vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 

Radiatorji, zračniki vlažno čiščenje  x  - 
Steklena vrata čiščenje stekla x   - 
Stene, strop  ometanje pajčevine  x  - 
Stikala, klima naprave suho in vlažno čiščenje  x  - 
Talne površine mokro in vlažno čiščenje x   - 
Talne površine (tekstilne obloge) sesanje  x  Sesanje 2 x tedensko. 

Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

 
KLET 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Talne površine vlažno čiščenje  x  - 
 
OKOLICA STAVBE 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
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Površina pred vhodom pometanje  x  - 
Travnata površina ob ograji (ob avtobusni 
postaji) 

pobiranje smeti  x  - 

 
 

Lokacija 3:  ZALOŠKA 29, LJUBLJANA (STARA STAVBA)     
 
LETNO ČIŠČENJE 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
L  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
radiatorji sesanje, vlažno čiščenj 1 x Čiščenje površin radiatorjev in površin za radiatorji 
keramične ploščice in ostale vodoodporne 
površine v dosegu in nad dosegom rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh prostorih, kjer so keramične ploščice, vodoodporne 
površine (strojno čiščenje). 

okenska stekla, okenski okvirji in police čiščenje stekla, vlažno 
čiščenje 

2 x Čiščenje notranjih in zunanji površin oken, polic. 

svetila  suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst svetil (stropna, viseča, stenska, stoječa,..). 
pohištvo v dosegu in nad dosegom rok suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst pohištva (omare, police, …).   
talne površine (parket, gladke PVC talne 
obloge, ostale talne površine za 
premazovanje) 

premazovanje 2 x Odstranjevanje dotrajanih premazov in nanašanje novih talnih premazov.  

talne površine – tekstilne sesanje, šamponiranje 2 x Globinsko sesanje, strojno šamponiranje, ekstrakcijsko čiščenje in 
izpiranje tekstilni oblog. 

tepihi (ročno delo) vlažno čiščenje 1 x Globinsko vlažno čiščenje. 
notranja vrata, vhodna vrata in 
podboji/okvirji vrat v dosegu in nad dosegom 
rok 
 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh  notranjih prostorih ter vsa vhodna in stranska vrata.   
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Lokacija 4:  ZALOŠKA 29, LJUBLJANA (NOVA STAVBA) – PISARNIŠKI, AMBULANTNI IN DRUGI PROSTORI 
 
REDNO ČIŠČENJE                 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
D 

 
T 

 
M  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
 Delovne površine, pohištvo, drobni inventar, notranje 

okenske police v vseh prostorih  
(dnevno odstranjevanje prahu). 

GLAVNI VHOD 
Kljuka, površina ob kljuki in vratno krilo vlažno čiščenje x   Odstranjevanje vseh nečistoč na vratih (zunaj in znotraj) v 

dosegu rok. 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Talne zunanje površine v polkrogu 5 m od 
vhoda 

pometanje, mokro 
čiščenje 

x   Pometanje in odstranjevanje smeti pred vhodom v objekt. V 
obdobju dežja/snega je izvajalec dolžan izvajati stalno skrb, da 
so hodniki, stopnišča in vhodni prostori suhi in čisti.  

Vhodna vrata (steklena) čiščenje stekla x   - 
 
RECEPCIJA 

     
  

D 
 

T 
 

M  
 

Mize, delovne površine s podnožjem in 
odprtimi policami 

vlažno čiščenje x   Čiščenje prostih površin. 

Telefonski aparati, namizne svetilke vlažno  in suho čiščenje   x - 
 
PISARNIŠKI PROSTORI, SEJNA 
SOBA/PREDAVALNICA 

     
  

D 
 

T 
 

M  
Vključno s pisarniškimi prostori zastopnika pacientovih pravic. 

Mize, delovne površine s podnožjem in 
odprtimi policami 

vlažno čiščenje x   Čiščenje prostih površin. 
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Pohištvo, vratna krila, podboji vrat  in ostale 
stenske površine, kljuke, stikala 

vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 

Računalniška oprema24 suho čiščenje  x  Brisanje prahu na zunanjih (zgornjih) površinah- brez čiščenja 
površin računalniškega zaslona! 

Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Stena, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stikala, slike in okvirji slik suho in vlažno čiščenje  x  Čiščenje v dosegu rok. 
Stoli, sedežne površine, omare, stenske in 
okenske police, drobni inventar 

suho in vlažno čiščenje  x  - 

Talne površine- keramika pomivanje x    
Talne površine- parket in ostalo 
 

vlažno čiščenje  x    

Talne površine- tekstilne in ostale sesanje  x  Sesanje 2- krat na teden. 
Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Telefonski aparati, namizne svetilke vlažno  in suho čiščenje   x - 
Vratna krila, podboji vrat  in stenske 
površine 

vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 

 
 
AMBULANTNI PROSTORI 

    Natančno čiščenje ambulantnih prostorov. 
Evidentiranje čiščenja. 

  
D 

 
T 

 
M  

 

Kljuke na vhodnih vratih vlažno čiščenje in 
dezinfekcija 

x   - 

Mize, delovne površine, namizne svetilke vlažno čiščenje x   - 
Pohištvo, stikala vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov. 
Radiatorji vlažno čiščenje  x  - 
Stene, strop  ometanje pajčevine  x  - 

                                                
24 Čiščenje le v prostorih, katerih uporabnik je zastopnik pacientovih pravic. 
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Stikala, slike in okvirji slik suho in vlažno čiščenje  x  Čiščenje v dosegu rok. 
Stoli, sedežne površine, omare, telefoni, 
stenske in okenske police, drobni inventar 

vlažno čiščenje x   - 

Talne površine mokro in vlažno čiščenje x   - 
Umivalniki   vlažno čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
Vratna krila, podboji vrat vlažno čiščenje x   - 
 
ČAKALNICA 

     
  

D 
 

T 
 

M  
 

Sedalne površine vlažno in suho čiščenje x   Temeljito čiščenje sedalnih površin. 
Stene, strop ometanje pajčevine  x  - 
Talne površine vlažno čiščenje x   - 
Vratna krila, kljuke, stikala vlažno čiščenje x   Odstranjevanje madežev in prstnih odtisov. 
Vratna krila, podboji vrat, vtičnice vlažno in suho čiščenje  x  - 
 
SANITARNI PROSTOR, PROSTOR ZA ČISTILA 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kljuke in površina ob kljuki vlažno čiščenje in 
dezinfekcija 

x   - 

Okenske police vlažno čiščenje  x  - 
Pohištvo, vratna krila, podboji vrat  in ostale 
stenske površine, kljuke, stikala 

vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov. 

Radiatorji, zračniki vlažno čiščenje  x  - 
Stene v sanitarijah (keramične ploščice) vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
 x  - 

Stene, strop ometanje pajčevine  x  - 
Stikala  vlažno čiščenje  x  - 
Talne površine mokro čiščenje x   - 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
SANITARNEM PROSTORU 

    - 
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D T M  
Kotliček (splakovalni) vlažno čiščenje x   - 
Milniki, podajalniki vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 

 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač. 
Podajalnik za toaletni papir vlažno čiščenje x   Čiščenje in  vlaganje toaletnega papirja. 
Sanitarni material (armature) dezinfekcija  x  - 
Straniščna metlica in posoda za metlico vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
x   - 

Straniščna školjka, pisoar- notranjost mokro čiščenje x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Straniščna školjka, pisoar- zunanjost mokro, vlažno in suho 
čiščenje 

x   - 

Umivalnik, tuš kabine vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
AMBULANTNIH IN DRUGIH PROSTORIH 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Milnik  vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač- polnitev do max. 2/3. 
Površine ob umivalniku vlažno čiščenje  x   - 
Sanitarna armatura (pipa) vlažno čiščenje  x   - 
Umivalnik  vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
 
HODNIK, STOPNIŠČE, PREDPROSTOR 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Avtomat za vodo in hrano vlažno in suho čiščenje  x  Brisanje avtomatov za vodo in hrano. 
Okenske police vlažno čiščenje  x  - 
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Radiatorji, zračniki vlažno čiščenje  x  - 
Steklena vrata čiščenje stekla x   - 
Stene, strop  ometanje pajčevine  x  - 
Stikala suho in vlažno čiščenje  x  - 
Talne površine vlažno čiščenje x   - 
 
DVIGALO 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Stene kabine vlažno čiščenje  x  - 
Dvigalo– komandna plošča dvigala mokro, vlažno in suho 

čiščenje 
x   - 

Talne površine mokro in vlažno čiščenje x   - 
 
KLET 

    - 
  

D 
 
T 

 
M  

 

Talne površine vlažno brisanje  x  - 
 
OKOLICA STAVBE 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Dovoz v garažo pometanje   x  - 
Travnata površina ob ograji (ob avtobusni 
postaji) 

pobiranje smeti  x  - 
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Lokacija 4:  ZALOŠKA 29, LJUBLJANA (NOVA STAVBA)     
 
LETNO ČIŠČENJE 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
L  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
   Evidentiranje čiščenja. 
Radiatorji sesanje, vlažno čiščenj 1 x Čiščenje površin radiatorjev in površin za radiatorji. 
keramične ploščice in ostale vodoodporne 
površine v dosegu in nad dosegom rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh prostorih, kjer so keramične ploščice, vodoodporne 
površine (strojno čiščenje). 

okenska stekla, okenski okvirji in police čiščenje stekla, vlažno 
čiščenje 

2 x Čiščenje notranjih in zunanji površin oken, polic. 

svetila  suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst svetil (stropna, viseča, stenska, stoječa,..). 
pohištvo v dosegu in nad dosegom rok suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst pohištva (omare, police, …).   
talne površine (parket, gladke PVC talne 
obloge, ostale talne površine za 
premazovanje) 

Premazovanje 2 x Odstranjevanje dotrajanih premazov in nanašanje novih talnih 
premazov.  

talne površine – tekstilne sesanje, šamponiranje 2 x Globinsko sesanje, strojno šamponiranje, ekstrakcijsko čiščenje in 
izpiranje tekstilni oblog. 

notranja vrata, vhodna vrata in 
podboji/okvirji vrat v dosegu in nad dosegom 
rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh  notranjih prostorih ter vsa vhodna in stranska vrata.   

senčila (notranja, zunanja) vlažno čiščenje 2 x Čiščenje  senčil  v sklopu čiščenja okenskih stekel, okvirjev in polic.  
garaža Vlažno čiščenje 2x Strojno čiščenje 
Kamnita tla in stopnice Vlažno čiščenje 2x Strojno čiščenje 
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Lokacija 5:  TEHNOLOŠKI PARK 24, LJUBLJANA –  PROSTORI LABORATORIJA  IN DRUGI PROSTORI    
 
REDNO ČIŠČENJE         
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
D 

 
T 

 
M  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
PISARNIŠKI PROSTORI     - 
Kljuke in površina ob kljuki vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
x   - 

Mize, delovne površine vlažno čiščenje x   - 
Namizne svetilke vlažno/suho čiščenje    - 
Oblazinjeno pohištvo sesanje  x  Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 

predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Ogledala čiščenje stekla  x  - 
Omare vlažno čiščenje   x - 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stikala  vlažno in suho čiščenje   x Čiščenje površine stikal.  
Stoli vlažno čiščenje  x   
Talne površine (tudi pod omaricami) vlažno in suho čiščenje, 

sesanje 
x   Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 

predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Telefonski aparati vlažno čiščenje in 
dezinfekcija 

 x  - 

Vratna krila, podboji vrat, stenske in 
okenske police 
 

vlažno čiščenje  x  - 
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LABORATORIJSKI PROSTORI 

 Evidentiranje čiščenja (po potrebi - po navodilu naročnika). 
 

  
D 

 
T 

 
M  

 

Hladilniki vlažno in suho čiščenje  x  Čiščenje zunanjih (tudi zgornjih) površin hladilnika. 
Keramične ploščice, površine ob umivalnikih vlažno in suho čiščenje x   - 
Kljuke in površina ob kljuki vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
x   - 

Mize in ostale delovne površine vlažno čiščenje x   Čiščenje le določenih površin- po navodilu naročnika! 
Namizne svetilke Vlažno in suho čiščenje x   - 
Radiatorji vlažno čiščenje  x  - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stikala vlažno čiščenje   x Čiščenje površine stikal.   
Stoli, sedežne površine, zgornje in zunanje 
površine omaric, omare, vozički, stenske in 
okenske police, drobni inventar 

vlažno čiščenje x   - 

Talne površine v laboratoriju  vlažno in suho čiščenje, 
sesanje 

x   Čiščenje talnih površin tudi pod omaricami. 
Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Telefonski aparati vlažno čiščenje in 
dezinfekcija 

 x  - 

Umivalniki, pomivalna korita vlažno čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
Vratna krila, podboji vrat, stenske in 
okenske police 

vlažno čiščenje  x  - 

 
OSTALE POVRŠINE V LABORATORIJU 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Talne in delovne površine v skladišču 
laboratorija in drugih pomožnih prostorih, 
garažnem prostoru. 

vlažno čiščenje  x  - 
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ČAJNA KUHINJA 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Hladilnik vlažno čiščenje   x Čiščenje zunanjih in notranjih površin hladilnika z 
odmrzovanjem hladilnika. 

Keramične ploščice/plastificirana obloga na 
steni  

vlažno in suho čiščenje  x  Čiščenje površin v dosegu rok. 

Kljuke in površina ob kljuki vlažno čiščenje in 
dezinfekcija 

x   - 

Kuhinjska oprema, štedilnik, korito vlažno čiščenje x   - 
Mize in ostale delovne površine vlažno čiščenje x   - 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stikala vlažno čiščenje   x Čiščenje površine stikal.   
Stoli, sedežne površine, omare, stenske in 
okenske police 

vlažno čiščenje  x  - 

Talne površine vlažno čiščenje x   - 
Vratna krila, podboji vrat, stenske in 
okenske police 

vlažno čiščenje  x  - 

 
SANITARNI PROSTOR 

    Sanitarni prostor v laboratoriju. 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Keramične ploščice/plastificirana obloga na 
steni  

vlažno čiščenje in 
dezinfekcija 

  x - 

Kljuke in površina ob kljuki vlažno čiščenje in 
dezinfekcija 

x   - 

Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stikala vlažno in suho čiščenje  x  Čiščenje zunanjih površin stikala. 
Talne površine mokro in vlažno čiščenje x   - 
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Vratna krila,  podboji vrat, stenske in 
okenske police 

vlažno čiščenje  x  - 

Zračniki vlažno čiščenje   x - 
 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
SANITARNEM PROSTORU 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kotliček (splakovalni) vlažno čiščenje x   - 
Milnik  vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač- polnitev do max. 2/3. 
Podajalnik za toaletni papir vlažno čiščenje x   Čiščenje in  vlaganje toaletnega papirja. 
Sanitarna armatura (pipa) vlažno in suho čiščenje x   - 
Straniščna metlica in posoda za metlico vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
x   - 

Straniščna školjka, pisoar- notranjost mokro čiščenje x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Straniščna školjka, pisoar- zunanjost mokro, vlažno in suho 
čiščenje 

x   - 

Umivalnik, tuš kabine (stenske ploščice) vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
Vratna krila, podboji vrat, stenske in 
okenske police 

vlažno čiščenje  x  - 

Zračniki vlažno čiščenje   x - 
 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
PISARNIŠKIH IN DRUGIH PROSTORIH 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Milnik  vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač- polnitev do max. 2/3. 
Površine ob umivalniku vlažno čiščenje  x   - 
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Sanitarna armatura (pipa) vlažno čiščenje  x   - 
Umivalnik  vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
 
HODNIK 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stikala vlažno in suho čiščenje   x Čiščenje površine stikal.   
Talne površine vlažno čiščenje x   - 
Vratna krila (steklena) vlažno čiščenje, čiščenje 

stekla 
x   - 

Zračniki vlažno čiščenje   x Čiščenje zračnikov v dosegu rok. 
 
 
 

Lokacija 5:  TEHNOLOŠKI PARK 24, LJUBLJANA   
 
LETNO ČIŠČENJE               
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
L  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
radiatorji sesanje, vlažno čiščenj 1 x Čiščenje površin radiatorjev in površin za radiatorji 
keramične ploščice in ostale vodoodporne 
površine v dosegu in nad dosegom rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh prostorih, kjer so keramične ploščice, vodoodporne 
površine (strojno čiščenje). 

okenska stekla, okenski okvirji in police čiščenje stekla, vlažno 
čiščenje 

2 x Čiščenje notranjih in zunanji površin oken, polic. 

svetila  suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst svetil (stropna, viseča, stenska, stoječa,..). 
pohištvo v dosegu in nad dosegom rok suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst pohištva (omare, police, …).  
talne površine (parket, gladke PVC talne 
obloge, ostale talne površine za 
premazovanje) 

premazovanje 2 x Odstranjevanje dotrajanih premazov in nanašanje novih talnih premazov.  
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talne površine – tekstilne sesanje, šamponiranje 2 x Globinsko sesanje, strojno šamponiranje, ekstrakcijsko čiščenje in 
izpiranje tekstilni oblog. 

tepihi (ročno delo) vlažno čiščenje 1 x Globinsko vlažno čiščenje. 
notranja vrata, vhodna vrata in 
podboji/okvirji vrat v dosegu in nad dosegom 
rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh  notranjih prostorih ter vsa vhodna in stranska vrata.   

senčila (notranja, zunanja) vlažno čiščenje 2 x Čiščenje  senčil  v sklopu čiščenja okenskih stekel, okvirjev in polic.  
 
 
SKLOP 2: 
 

Lokacija 6:  IPAVČEVA 18, CELJE –  PISARNIŠKI, AMBULANTNI, LABORATORIJSKI IN DRUGI PROSTORI 
 
REDNO ČIŠČENJE                 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
D 

 
T 

 
M  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
GLAVNI VHOD     - 
Kljuke in površina ob kljuki vlažno  čiščenje x   - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Talne zunanje površine v polkrogu 5 m od 
vhoda 

pometanje, mokro 
čiščenje 

x   Pometanje in odstranjevanje smeti pred vhodom v objekt. V 
obdobju dežja/snega je izvajalec dolžan izvajati stalno skrb, da 
so hodniki, stopnišča in vhodni prostori suhi in čisti.  

Vhodna vrata (steklena) čiščenje stekla  x  - 
 
PISARNIŠKI PROSTORI, KNJIŽNICA, SEJNA 
SOBA/PREDAVALNICA 

    Vključno s pisarniškimi prostori - DRUGO25. 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kljuke in površina ob kljuki vlažno čiščenje   x  - 

                                                
25 Uporabnik prostorov - Inštitut za okolje in prostor. 
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Namizne svetilke, telefoni, površine pisalnih 
miz, stoli 

vlažno čiščenje x   - 

Notranje okenske police  vlažno čiščenje  x  - 
Pohištvo in vrata vlažno čiščenje   x - 
Računalniška oprema26 suho čiščenje  x  Brisanje prahu na zunanjih (zgornjih) površinah- brez čiščenja 

površin računalniškega zaslona! 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Slike in okvirji slik, notranje steklene površine suho in vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine  x  - 
Stenske police vlažno čiščenje  x  - 
Stikala suho in vlažno čiščenje   x - 
Talne površine (parket)  vlažno čiščenje x   - 
Vratna krila, podboji vrat   vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov. 
 
AMBULANTNI PROSTORI  

    Evidentiranje čiščenja. 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Hladilniki vlažno čiščenje  x  Čiščenje zgornjih in zunanjih površin. 
Keramične ploščice vlažno čiščenje x   - 
Kljuke na vratih ambulante in laboratorijev vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
 x  - 

Namizne svetilke, telefoni, površine pisalnih 
miz, stoli 

vlažno čiščenje x   - 

Okenske police (notranje) vlažno čiščenje  x  - 
Pohištvo in stenske police vlažno čiščenje  x  - 
Radiatorji vlažno čiščenje  x  - 
Slike in okvirji slik,  suho in vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine  x  - 
Stikala suho in vlažno čiščenje   x - 

                                                
26 Čiščenje le v prostorih, katerih uporabnik je Inštitut za okolje in prostor. 
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Talne površine (tudi pod elementi) vlažno čiščenje x   - 
Vratna krila, podboji vrat   vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov. 

 
 

LABORATORIJSKI PROSTORI – kemijski 27  
 
D T M 

 

Hladilniki vlažno čiščenje   x Čiščenje zgornjih in zunanjih površin. 
Keramične ploščice vlažno čiščenje  x  - 
Kljuke na vratih laboratorijev vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
 x  - 

Namizne svetilke, telefoni, površine pisalnih 
miz, stoli 

vlažno čiščenje  x  - 

Okenske police (notranje) vlažno čiščenje  x  - 
Pohištvo in stenske police vlažno čiščenje  x  - 
Računalniška oprema28 suho čiščenje  x  Brisanje prahu na zunanjih (zgornjih) površinah- brez čiščenja 

površin računalniškega zaslona! 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Slike in okvirji slik,  suho in vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine  x  - 
Stikala suho in vlažno čiščenje   x - 
Talne površine (tudi pod elementi) vlažno čiščenje x   - 
Vratna krila, podboji vrat   vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov. 

ČAJNA KUHINJA, JEDILNICA 
 

    - 
  

D T M 
 

Keramične ploščice  vlažno čiščenje x   - 
Kljuke na vratih jedilnice in kuhinje vlažno čiščenje  x  - 

                                                
27 Uporabnik prostorov – Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). 
28 Čiščenje le v prostorih, katerih uporabnik je Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). 
 



                                                                      P-5 Specifikacije 

Stran 54 od 95 

 

Kuhinjska oprema, štedilnik, korito vlažno čiščenje x   - 
Kuhinjsko korito  odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Mize, proste površine, stoli vlažno čiščenje x   - 
Notranje okenske police vlažno čiščenje  x  - 
Pohištvo in vrata vlažno čiščenje   x - 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Slike in okvirji slik suho in vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine  x  - 
Stenske police vlažno čiščenje  x  - 
Stikala suho in vlažno čiščenje   x - 
Talne površine (tudi pod elementi) vlažno čiščenje x   - 
Vratna krila, podboji vrat   vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 
 
SANITARNI PROSTOR 

    - 
  

D T M 
 

Keramične ploščice  vlažno čiščenje   x - 
Kljuke na vratih  vlažno čiščenje x   - 
Notranje okenske police vlažno čiščenje x   - 
Radiatorji, zračniki vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop ometanje pajčevine  x  - 
Stikala suho in vlažno čiščenje  x  - 
Talne površine mokro čiščenje x   - 
Vratna krila, podboji  vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 
 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
SANITARNEM PROSTORU 

    - 
  

D T M 
 

Kotliček (splakovalni) vlažno čiščenje x   - 
Milniki vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
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Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač. 
Podajalnik za toaletni papir vlažno čiščenje x   Čiščenje in  vlaganje toaletnega papirja. 
Sanitarni material (armature) vlažno čiščenje  x  - 
Straniščna metlica in posoda za metlico vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
x   - 

Straniščna školjka, pisoar- notranjost mokro čiščenje x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Straniščna školjka, pisoar- zunanjost mokro, vlažno in suho 
čiščenje 

x   - 

Tuš kabine vlažno čiščenje  x  Odstranjevanje vodnega kamna. 
Umivalnik vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA 
AMBULANTNIH, LABORTAORIJSKIH IN 
DRUGIH PROSTORIH 

    - 
  

D T M 
 

Milnik  vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač. 
Površine ob umivalniku vlažno čiščenje  x   - 
Sanitarna armatura (pipa) vlažno čiščenje  x   - 
Umivalnik  vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
 
HODNIK, STOPNIŠČE, AVLA, VETROLOV 

    - 
  

D T M 
 

Notranje okenske police vlažno čiščenje  x  - 
Radiatorji, zračniki vlažno čiščenje   x - 
Slike in okvirji slik suho in vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine  x  - 
Stikala suho in vlažno čiščenje   x - 
Talne površine vlažno čiščenje x   - 
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GARDEROBA  

     
  

D T M 
 

Obešalnik, posoda za dežnike vlažno čiščenje   x - 
Omare  vlažno čiščenje  x  Čiščenje zunanjih površin omar. 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stikala vlažno in suho čiščenje  x  Čiščenje zunanjih površin stikala. 
Vratna krila in podboji vrat, kljuke vlažno čiščenje   x - 

 
 
 

Lokacija 6.a:  IPAVČEVA 18 a CELJE- PISARNIŠKI, AMBULANTNI, LABORATORIJSKI IN DRUGI PROSTORI 
 
REDNO ČIŠČENJE 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
D 

 
T 

 
M  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
GLAVNI VHOD     - 
Kljuke in površina ob kljuki vlažno  čiščenje x   - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Talne zunanje površine v polkrogu 5 m od 
vhoda 

pometanje, mokro 
čiščenje 

x   Pometanje in odstranjevanje smeti pred vhodom v objekt. V 
obdobju dežja/snega je izvajalec dolžan izvajati stalno skrb, da 
so hodniki, stopnišča in vhodni prostori suhi in čisti.  

Vhodna vrata (steklena) čiščenje stekla  x  - 
 
PISARNIŠKI PROSTORI 

    Vključno s pisarno zastopnika pacientovih pravic in  
pisarniškimi prostori – DRUGO.29 

  
D 

 
T 

 
M  

 

Kljuke in površina ob kljuki vlažno čiščenje   x  - 
                                                
29 Uporabnik prostorov – RTV. 
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Namizne svetilke, telefoni, površine pisalnih 
miz, stoli 

vlažno čiščenje x   - 

Notranje okenske police  vlažno čiščenje  x  - 
Pohištvo in vrata vlažno čiščenje   x - 
Računalniška oprema30 suho čiščenje  x  Brisanje prahu na zunanjih (zgornjih) površinah- brez čiščenja 

površin računalniškega zaslona! 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Slike in okvirji slik, notranje steklene površine suho in vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine  x  - 
Stenske police vlažno čiščenje  x  - 
Stikala suho in vlažno čiščenje   x - 
Talne površine (parket)  vlažno čiščenje x   - 
Vratna krila, podboji vrat   vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov. 

ČAJNA KUHINJA 
 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Keramične ploščice  vlažno čiščenje x   - 
Kljuke na vratih jedilnice in kuhinje vlažno čiščenje  x  - 
Kuhinjska oprema, štedilnik, korito vlažno čiščenje x   - 
Kuhinjsko korito  odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Mize, proste površine, stoli vlažno čiščenje x   - 
Notranje okenske police vlažno čiščenje  x  - 
Pohištvo in vrata vlažno čiščenje   x - 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Slike in okvirji slik suho in vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine  x  - 
Stenske police vlažno čiščenje  x  - 

                                                
30 Čiščenje le v prostorih, katerih uporabnik je zastopnik pacientovih pravic, Ministrstvo za zdravje in RTV. 
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Stikala suho in vlažno čiščenje   x - 
Talne površine (tudi pod elementi) vlažno čiščenje x   - 
Vratna krila, podboji vrat   vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov. 
 
SANITARNI PROSTOR 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Keramične ploščice  vlažno čiščenje   x - 
Kljuke na vratih  vlažno čiščenje x   - 
Notranje okenske police vlažno čiščenje x   - 
Radiatorji, zračniki vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop ometanje pajčevine  x  - 
Stikala suho in vlažno čiščenje  x  - 
Talne površine mokro čiščenje x   - 
Vratna krila, podboji  vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 
 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
SANITARNEM PROSTORU 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kotliček (splakovalni) vlažno čiščenje x   - 
Milniki vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač. 
Podajalnik za toaletni papir vlažno čiščenje x   Čiščenje in  vlaganje toaletnega papirja. 
Sanitarni material (armature) vlažno čiščenje  x  - 
Straniščna metlica in posoda za metlico vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
x   - 

Straniščna školjka, pisoar- notranjost mokro čiščenje x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Straniščna školjka, pisoar- zunanjost mokro, vlažno in suho 
čiščenje 

x   - 
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Tuš kabine vlažno čiščenje  x  Odstranjevanje vodnega kamna. 
Umivalnik vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
VETROLOV, STOPNIŠČE     - 

  
D 

 
T 

 
M  

 

Notranje okenske police vlažno čiščenje  x  - 
Radiatorji, zračniki vlažno čiščenje   x - 
Slike in okvirji slik suho in vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine  x  - 
Stikala suho in vlažno čiščenje   x - 
Talne površine vlažno čiščenje x   - 
 
GARDEROBA  

     
  

D 
 

T 
 

M  
 

Obešalnik, posoda za dežnike vlažno čiščenje   x - 
Omare  vlažno čiščenje  x  Čiščenje zunanjih površin omar. 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Stikala vlažno in suho čiščenje  x  Čiščenje zunanjih površin stikala. 
Vratna krila in podboji vrat, kljuke vlažno čiščenje   x - 
 
SKLADIŠČNI PROSTOR – DDD 31 

     
  

D 
 

T 
 

M  
 

Talne površine - keramika vlažno čiščenje  x   
 
 
  

                                                
31 Uporabnik prostorov – Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH).  
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Lokacija 6 in 6.a:  IPAVČEVA 18 in 18a, CELJE  
 
LETNO ČIŠČENJE 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
L  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
radiatorji sesanje, vlažno čiščenj 1 x Čiščenje površin radiatorjev in površin za radiatorji 
perlatorji na vodnih pipah mokro čiščenje, spiranje 1 x Mokro čiščenje in spiranje  perlatorjev v prostorih čajne kuhinje, jedilnice, 

sanitarij, laboratorija in ambulante 
keramične ploščice in ostale vodoodporne 
površine v dosegu in nad dosegom rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh prostorih, kjer so keramične ploščice, vodoodporne 
površine (strojno čiščenje). 

okenska stekla, okenski okvirji in police čiščenje stekla, vlažno 
čiščenje 

2 x Čiščenje notranjih in zunanji površin oken, polic 

svetila  suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst svetil (stropna, viseča, stenska, stoječa,..) 
pohištvo v dosegu in nad dosegom rok suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst pohištva (omare, police, …).  
talne površine (parket, gladke PVC talne 
obloge, ostale talne površine za 
premazovanje) 

Premazovanje 2 x Odstranjevanje dotrajanih premazov in nanašanje novih talnih premazov.  

talne površine – tekstilne sesanje, šamponiranje 2 x Globinsko sesanje, strojno šamponiranje, ekstrakcijsko čiščenje in 
izpiranje tekstilni oblog. 

tepihi (ročno delo) vlažno čiščenje 1 x Globinsko vlažno čiščenje. 
notranja vrata, vhodna vrata in 
podboji/okvirji vrat v dosegu in nad dosegom 
rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh  notranjih prostorih ter vsa vhodna in stranska vrata.  

senčila (notranja, zunanja) vlažno čiščenje 2 x Čiščenje  senčil  v sklopu čiščenja okenskih stekel, okvirjev in polic.  
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SKLOP: 3 
 

Lokacija 7:  VOJKOVO NABREŽJE 4a, KOPER – PISARNIŠKI, AMBULANTNI IN DRUGI PROSTORI 
                 

REDNO ČIŠČENJE 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
D 

 
T 

 
M  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
 
GLAVNI VHOD 

Od začetka do konca čiščenja se stavbe na Vojkovem 
nabrežju 4/a, ne sme zapustiti! 

Kljuka, površina ob kljuki in vratno krilo vlažno čiščenje x   Odstranjevanje vseh nečistoč na vratih (zunaj in znotraj) v 
dosegu rok. 
 

Napisna tabla vlažno  čiščenje   x - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Talne notranje površine 
 

vlažno čiščenje, sesanje x    Sesanje notranjega predpražnika 

Talne zunanje površine v polkrogu 5 m od 
vhoda 

pometanje, mokro 
čiščenje 

x    Pometanje in odstranjevanje smeti pred vhodom v objekt. 
V obdobju dežja/snega je izvajalec dolžan izvajati stalno 
skrb, da so hodniki, stopnišča in vhodni prostori suhi in čisti.  

 Čiščenje predpražnika. 
Vhodna vrata  vlažno  čiščenje  x  - 
PISARNIŠKI PROSTORI, SEJNA SOBA/SEJNA 
SOBA KONTEJNER 

    Vključno s pisarno zastopnika pacientovih pravic. 

   
D 

 
T 

 
M  

 

Mize, delovne površine pohištva vlažno čiščenje x   - 
Kljuke, telefoni vlažno čiščenje x   - 
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Pisarniški stoli mokro čiščenje, sesanje  x  Mokro čiščenje ogrodja stolov in sesanje tekstilne obloge 
sedala in naslonjala. 
Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Pohištvo, okenske police, radiatorji, vrata 
inštalacijskih vodov, steklenih površin 
notranjega pohištva (pisarniškega in 
stavbnega) 

suho  in vlažno čiščenje   x  - 

Računalniška oprema32 suho čiščenje  x  Brisanje prahu na zunanjih (zgornjih) površinah- brez čiščenja 
površin računalniškega zaslona! 

Vratna krila, podboji  vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 
Talne površine 
 

vlažno čiščenje  x   - 

 
 
AMBULANTNI PROSTORI 

     Čiščenje na način, ki ga določi vodja ambulante. 
 Evidentiranje čiščenja. 

  
D 

 
T 

 
M  

 

Delovne površine: korita in pulti iz 
nerjavečega jekla 

vlažno čiščenje  x   Odstranjevanje vodnega kamna na površinah korit. 

Hladilnik (ohišje) vlažno čiščenje x   - 
Hladilnik (zgornji del) vlažno, suho čiščenje   x - 
Kljuke, telefoni vlažno čiščenje x   - 
Preiskovalne mize, infuzijsko stojalo, stol ob 
mestu za cepljenje in odvzem krvi 

vlažno čiščenje x   - 

Radiatorji vlažno čiščenje  x  - 
Stenska obloge- vodopralna  ob delovnih 
površinah 

vlažno čiščenje  x  - 

                                                
32 Čiščenje le v prostorih, katerih uporabnik je zastopnik pacientovih pravic, Ministrstvo za zdravje. 
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Stoli v ambulanti  mokro čiščenje, sesanje  x  Mokro čiščenje ogrodja stolov in sesanje tekstilne obloge sedala 
in naslonjala. 
Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Talne površine v ambulanti za cepljenje, 
prostoru za nadomestni hladilnik, prostoru 
za medicinsko sestro, pisarni, zbiralnici 
odpadkov in prostoru za arhiv 

mokro čiščenje  
 

x   - 

Vratna krila, podboji  vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 
ČAKALNICA      
Oprema v čakalnici pred ambulanto za 
cepljenje (stoli/ogrodje stolov,  sedalne 
površine) 

vlažno in suho čiščenje, 
sesanje  

x   Čiščenje opreme- velik poudarek na naslonjalih za roke. 
 
Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Sedalne površine vlažno in suho čiščenje x   Temeljito čiščenje sedalnih površin. 
Stene, strop ometanje pajčevine  x  - 
Talne površine vlažno čiščenje x   - 
Vratna krila, kljuke, stikala vlažno čiščenje x   Odstranjevanje madežev in prstnih odtisov. 
Vratna krila, podboji vrat, vtičnice vlažno in suho čiščenje  x  - 
      
 
 
ČAJNA KUHINJA 

    Vključno s pomivanjem in pospravljanjem posode ter 
nameščanjem papirnatih brisač (dnevno). 

  
D 

 
T 

 
M  

 

Kuhinjska oprema in površine mokro, vlažno in suho 
čiščenje 

x   - 

Pohištvo in police vlažno čiščenje  x  Čiščenje čelnih površin pohištva in polic. 
Vratna krila, podboji  vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 
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SANITARNI PROSTOR 

     
  

D 
 

T 
 

M  
 

Keramične ploščice  vlažno čiščenje x   - 
Kljuke na vratih  vlažno čiščenje x   - 
Notranje okenske police vlažno čiščenje x   - 
Radiatorji, zračniki vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop ometanje pajčevine  x  - 
Stikala suho in vlažno čiščenje x   - 
Svetila (stropna) vlažno in suho čiščenje   x - 
Talne površine mokro čiščenje, sesanje x   Čiščenje (pomivanje, sesanje in drugi načini čiščenja). 

Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Vratna krila, podboji  vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov. 
 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
SANITARNEM PROSTORU 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kotliček (splakovalni) vlažno čiščenje x   - 
Milniki vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač. 
Podajalnik za toaletni papir vlažno čiščenje x   Čiščenje in  vlaganje toaletnega papirja. 
Sanitarni material (armature) vlažno čiščenje  x  - 
Straniščna metlica in posoda za metlico vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
x   - 

Straniščna školjka, pisoar- notranjost mokro čiščenje x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x  
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Straniščna školjka, pisoar- zunanjost mokro, vlažno in suho 
čiščenje 

x   - 

Umivalnik vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
AMBULANTNIH IN DRUGIH PROSTORIH 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Milnik  vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač. 
Površine ob umivalniku vlažno čiščenje  x   - 
Sanitarna armatura (pipa) vlažno čiščenje  x   - 
Umivalnik  vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
Pripomočki za delo izvajalca vzdrževanje x   - 
SKLADIŠČE/SKLADIŠČE KONTEJNER   

D 
 

T 
 

M  
 

Talne površine vlažno čiščenje   x  
Stikala vlažno čiščenje   x  
Stene, strop ometanje pajčevine   x  
PROSTOR ZA ČISTILA   

D 
 

T 
 

M  
 

Talne površine vlažno čiščenje, sesanje   x Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Stikala vlažno čiščenje   x  
Stene, strop ometanje pajčevine   x  
ARHIV/FOTOKOPIRNICA   

D 
 

T 
 

M  
 

Talne površine vlažno čiščenje  x   
Stikala vlažno čiščenje  x   
Stene, strop ometanje pajčevine   x  
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HODNIK   
D 

 
T 

 
M  

 

Talne površine vlažno čiščenje x    
Talne površine (notranji tekstilni 
predpražnik) 

Sesanje, vlažno čiščenje x   Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Pohištvo, vratna krila, podboji vrat, kljuke, 
stikala 

vlažno čiščenje  x   

Radiatorji vlažno čiščenje  x   
Okenske police vlažno čiščenje  x   
Stene, strop ometanje pajčevine  x   
OKOLICA STAVBE      
Betonirane, asfaltirane površine  pometanje  x  Odstranjevanje smeti in iglic borovcev (dodatno po naročilu 

naročnika). 
Parkirišče pometanje   x Odstranjevanje smeti in iglic borovcev (dodatno po naročilu 

naročnika). 
Zelenica čiščenje   x Odstranjevanje smeti in organskih odpadkov (dodatno po 

naročilu naročnika).   
 
 

Lokacija 7:  Vojkovo nabrežje 4 a, Koper  
 
LETNO ČIŠČENJE 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
L  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
perlatorji na vodnih pipah mokro čiščenje, spiranje 1 x Mokro čiščenje in spiranje  perlatorjev v prostorih čajne kuhinje, sanitarij 

in ambulante. 
radiatorji sesanje, vlažno čiščenje 1 x Čiščenje površin radiatorjev in površin za radiatorji 
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keramične ploščice in ostale vodoodporne 
površine v dosegu in nad dosegom rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh prostorih, kjer so keramične ploščice, vodoodporne 
površine (strojno čiščenje). 

okenska stekla, okenski okvirji in police, 
notranje steklene površine (nadsvetlobe na 
hodniku) ter pripadajoči okvirji 

čiščenje stekla, vlažno 
čiščenje 

3 x Čiščenje notranjih in zunanji površin oken, polic. 
Opomba: V primeru večjega onesnaženja steklenih površin zaradi 
vremenskih razmer (burja…) se po naročilu naročnika izvede dodatno 
čiščenje. 

svetila  suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst svetil (stropna, viseča, stenska, stoječa,..). 
pohištvo v dosegu in nad dosegom rok suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst pohištva (omare, police, …).   
talne površine (gladke PVC talne obloge, 
ostale talne površine za premazovanje) 

Premazovanje 2 x Odstranjevanje dotrajanih premazov in nanašanje novih talnih premazov. 

talne površine – tekstilne  sesanje, šamponiranje 2 x Globinsko sesanje, strojno šamponiranje, ekstrakcijsko čiščenje in 
izpiranje tekstilni oblog. 

notranja vrata, vhodna vrata in 
podboji/okvirji vrat v dosegu in nad dosegom 
rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh  notranjih prostorih ter vsa vhodna in stranska vrata.  

senčila (notranja, zunanja) vlažno čiščenje 2 x Čiščenje  senčil  v sklopu čiščenja okenskih stekel, okvirjev in polic.  
 
 
SKLOP: 4 
 

Lokacija 8:  ULICA ARHITEKTA NOVAKA 2b, MURSKA SOBOTA- PISARNIŠKI, AMBULANTNI IN DRUGI PROSTORI        
 
REDNO ČIŠČENJE          
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
D 

 
T 

 
M  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
VRATARNICA Z ARHIVOM      - 
Delovne površine inventarja vlažno čiščenje x   - 
Oblazinjeno pohištvo sesanje   x Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 

predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 
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Okenske police (notranje) vlažno čiščenje  x  - 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Steklene pregrade (notranje) čiščenje stekla  x  - 
Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Talne površine mokro čiščenje x   Mokro prebrisovanje trdnih talnih površin prostorov, ki nimajo 

posebnih omejitev. 
Vratna krila in podboji vrat vlažno čiščenje  x  - 
 
PISARNA  

    Vključno s pisarniškimi prostori zastopnika pacientovih pravic. 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Delovne površine inventarja vlažno čiščenje x   - 
Oblazinjeno pohištvo sesanje   x Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 

predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Okenske police (notranje) vlažno čiščenje  x  - 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Steklene pregrade (notranje) čiščenje stekla  x  - 
Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Talne površine (parket) vlažno čiščenje x   - 
Talne površine (tekstilne) sesanje x   Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 

predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Talne površine (tekstilne) ekstrahiranje tekstilnih 
talnih oblog 

  x - 

Vratna krila in podboji vrat vlažno čiščenje  x  - 
 
AMBULANTNI PROSTORI 

    Evidentiranje čiščenja. 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Delovne površine, mize, stoli, omare, police, 
okenske police, zgornje površine radiatorjev  

vlažno čiščenje x   Odstranjevanje madežev in prstnih odtisov 
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Izložbena stekla (obojestransko) čiščenje stekla   x - 
Keramične ploščice vlažno čiščenje   x - 
Keramične ploščice, umivalnik, toaletni 
pribor, armatura 

vlažno čiščenje x   - 

Kljuke, stikala, telefoni vlažno, suho čiščenje x   - 
Miza (preiskovalna) vlažno čiščenje x   - 
Pohištvo, mize, stoli vlažno čiščenje   x Čiščenje zunanjih površin. 
Računalniška oprema suho čiščenje x   Brisanje prahu na zunanjih (zgornjih) površinah- brez čiščenja 

površin računalniškega zaslona! 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Talne površine v ambulanti in pred 
ambulanto (umetna masa) 

mokro čiščenje x   Antibakterijsko mokro prebrisovanje talnih površin za 
ambulantne prostore 

Vratna krila in podboji vrat vlažno čiščenje  x  - 
Vratna krila, podboji vrat vlažno čiščenje   x - 
Vtičnice 
 

suho in vlažno čiščenje   x - 

SANITARNI PROSTOR     - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Keramične ploščice, pralne površine vlažno čiščenje x   - 
Kljuke na vratih  vlažno čiščenje x   - 
Radiatorji, zračniki vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop ometanje pajčevine  x  - 
Talne površine vlažno čiščenje x   Čiščenje (pomivanje, sesanje in drugi načini čiščenja) 

Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Vratna krila, podboji vrat vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 
Vtičnice, luči nad umivalnikom vlažno, suho čiščenje   x - 



                                                                      P-5 Specifikacije 

Stran 70 od 95 

 

SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
SANITARNEM PROSTORU 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kotliček (splakovalni) vlažno čiščenje x   - 
Milniki vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 

 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač. 
Podajalnik za toaletni papir vlažno čiščenje x   Čiščenje in  vlaganje toaletnega papirja. 
Sanitarni material (armature) vlažno čiščenje  x   
Straniščna metlica in posoda za metlico vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
x   - 

Straniščna školjka, pisoar- notranjost mokro čiščenje x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Straniščna školjka, pisoar- zunanjost mokro, vlažno in suho 
čiščenje 

x   - 

Talne površine mokro čiščenje x   Mokro prebrisovanje trdnih talnih površin prostorov, ki nimajo 
posebnih omejitev 

Tuš kabine vlažno čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
Umivalnik vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
 
STOPNIŠČE, HODNIK 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Oblazinjeno pohištvo sesanje   x Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Pohištvo in drobni inventar vlažno čiščenje  x  - 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Steklene pregrade (notranje) čiščenje stekla  x  - 
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Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Stenske obloge dezinfekcija  x  - 
Stopniščna ograja vlažno čiščenje    - 
Talne površine (parket) vlažno čiščenje x   - 
Talne površine (tekstilne) sesanje  x   Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 

predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Talne površine (tekstilne) ekstrahiranje    x - 
Talne površine (teraca kamen) mokro čiščenje x   Mokro prebrisavanje trdnih talnih površin prostorov, ki nimajo 

posebnih omejitev 
 
 
 

Lokacija 8:  ULICA ARHITEKTA NOVAKA 2B , MURSKA SOBOTA 
 
LETNO ČIŠČENJE 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
L  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
perlatorji na vodnih pipah mokro čiščenje, spiranje 1 x Mokro čiščenje in spiranje  perlatorjev v prostorih sanitarij in ambulante 
radiatorji sesanje, vlažno čiščenj 1 x Čiščenje površin radiatorjev in površin za radiatorji 
keramične ploščice in ostale vodoodporne 
površine v dosegu in nad dosegom rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh prostorih, kjer so keramične ploščice, vodoodporne 
površine (strojno čiščenje). 

okenska stekla, okenski okvirji in police čiščenje stekla, vlažno 
čiščenje 

2 x Čiščenje notranjih in zunanji površin oken, polic. 

svetila  suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst svetil (stropna, viseča, stenska, stoječa,..). 
Pohištvo v dosegu in nad dosegom rok suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst pohištva (omare, police, …).   
talne površine (parket, gladke PVC talne 
obloge, ostale talne površine za 
premazovanje) 

Premazovanje 2 x Odstranjevanje dotrajanih premazov in nanašanje novih talnih premazov.  
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talne površine – tekstilne sesanje, šamponiranje 2 x Globinsko sesanje, strojno šamponiranje, ekstrakcijsko čiščenje in 
izpiranje tekstilni oblog. 

tepihi (ročno delo) vlažno čiščenje 1 x Globinsko vlažno čiščenje. 
notranja vrata, vhodna vrata in okvirji vrat v 
dosegu in nad dosegom rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh  notranjih prostorih ter vsa vhodna in stranska vrata. 

senčila (notranja, zunanja) vlažno čiščenje 2 x Čiščenje  senčil  v sklopu čiščenja okenskih stekel, okvirjev in polic.  
 
 
 
SKLOP : 5 
 

Lokacija 9:  MUZEJSKA ULICA 5, Novo mesto – PISARNIŠKI PROSTORI, AMBULANTNI IN DRUGI PROSTORI       
 
REDNO ČIŠČENJE           
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
D 

 
T 

 
M  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
GLAVNI VHOD     - 
Kljuke in površina ob kljuki vlažno  čiščenje x   - 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Talne zunanje površine v polkrogu 5 m od 
vhoda 

pometanje, mokro 
čiščenje 

x   Pometanje in odstranjevanje smeti pred vhodom v objekt. V 
obdobju dežja/snega je izvajalec dolžan izvajati stalno skrb, da 
so hodniki, stopnišča in vhodni prostori suhi in čisti.  

Vhodna vrata  vlažno  čiščenje  x  - 
 
PISARNA  

    Vključno s pisarniškimi prostori zastopnika pacientovih pravic. 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Delovne površine inventarja vlažno čiščenje x   - 
Oblazinjeno pohištvo sesanje   x - 
Okenske police (notranje) vlažno čiščenje  x  - 
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Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Talne površine  vlažno čiščenje, sesanje x   - 
Vratna krila in podboji vrat vlažno čiščenje  x  - 
 
 
AMBULANTNI PROSTORI 
 

    Evidentiranje čiščenja. 
Op.: Prostori v ambulanti: 2 x ambulanta, 1 x zdravnikova soba. 
Vsi trije prostori imajo PVC talne obloge.  

  
D 

 
T 

 
M  

 

Delovne površine, mize, stoli, stenske police, 
okenske police, zgornje površine radiatorjev 

vlažno čiščenje x   - 

Računalniška oprema suho čiščenje  x  Brisanje prahu na zunanjih (zgornjih) površinah- brez čiščenja 
površin računalniškega zaslona! 

Stenske obloge vlažno čiščenje   x - 
Stenske obloge umivalnik, toaletni pribor, 
armatura, ogledalo 

vlažno čiščenje x   - 

Kljuke, stikala, telefoni vlažno, suho čiščenje x   - 
Miza (preiskovalna) vlažno čiščenje x   - 
Stol pacient Vlažno čiščenje x   Čiščenje podnožja stola pacienta 
Hladilnik Vlažno čiščenje  x  Čiščenje zgornjih in zunanjih površin (pazljivo pri elektičnih 

kablih, hladilnika se ne sme izklapljati iz elektrike). 
Pohištvo, mize, stoli vlažno čiščenje   x Čiščenje zunanjih površin. 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Talne površine (tudi pod elemementi) vlažno čiščenje x   Ročno ali strojno čiščenje talnih površin. 
Vrata, omare vlažno čiščenje x   Odstranjevanje madežev in prstnih odtisov. 
Vratna krila, podboji vrat vlažno čiščenje   x - 
Vtičnice, in klima naprava suho in vlažno čiščenje   x - 
ČAKALNICA      
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D T M  
Napisne table vlažno čiščenje   x - 
Sedalne površine vlažno, suho čiščenje x   - 
Sedalne površine vlažno, suho čiščenje   x Temeljito čiščenje sedalnih površin 
Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Talne površine vlažno čiščenje x   temeljito čiščenje tudi ob stopnicah in pod elementi 
Vratna krila, kljuke, stikala vlažno čiščenje x   Odstranjevanje madežev in prstnih odtisov 
Vratna krila, podboji vrat, vtičnice vlažno, suho čiščenje   x - 
ČAJNA KUHINJA 
 

    - Oprema v čajni kuhinji: omara, mikrovalna pečica, hladilnik, 
pomivalni stroj ter pomivalno korito. 

   
D 

 
T 

 
M  

 

Delovne površine, mize, stoli, delovni pulti vlažno čiščenje x   Čiščenje prostih površin. 
Kuhalne površine, pomivalna korita, 
armature 

vlažno čiščenje   x - 

Kuhalne površine, pomivalna korita, 
keramične ploščice in armature 

vlažno čiščenje x   - 

Kuhinjski aparati, pripomočki vlažno, suho čiščenje   x - 
Pohištvo  vlažno čiščenje   x Čiščenje zunanjih površin in vidnih madežev. 
Pohištvo, vrata, kljuke, hladilniki in stikala vlažno čiščenje x   Odstranjevanje madež in prstnih odtisov. 
Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Talne površine sesanje, vlažno čiščenje x   - 
Vratna krila, vtičnice vlažno, suho čiščenje   x - 
 
SANITARNI PROSTOR 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Keramične ploščice, pralne površine vlažno čiščenje x   - 
Kljuke na vratih  vlažno čiščenje x   - 
Radiatorji, zračniki vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop ometanje pajčevine  x  - 
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Talne površine vlažno čiščenje x   Čiščenje (pomivanje, sesanje in drugi načini čiščenja) 
Vratna krila, podboji vrat vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov 
Vtičnice, luči nad umivalnikom vlažno, suho čiščenje   x - 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
SANITARNEM PROSTORU 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kotliček (splakovalni) vlažno čiščenje x   - 
Milniki vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 

 
Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač. 
Podajalnik za toaletni papir vlažno čiščenje x   Čiščenje in  vlaganje toaletnega papirja. 
Sanitarni material (armature) vlažno čiščenje  x   
Straniščna metlica in posoda za metlico vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
x   - 

Straniščna školjka, pisoar- notranjost mokro čiščenje x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Straniščna školjka, pisoar- zunanjost mokro, vlažno in suho 
čiščenje 

x   - 

Talne površine mokro čiščenje x   Mokro prebrisovanje trdnih talnih površin prostorov, ki nimajo 
posebnih omejitev 

Umivalnik vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
 
ARHIV  

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Delovne površine inventarja vlažno čiščenje   x - 
Oblazinjeno pohištvo sesanje   x - 
Okenske police (notranje) vlažno čiščenje   x - 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
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Stene, strop ometanje pajčevine   x - 
Talne površine mokro čiščenje   x Mokro prebrisovanje trdnih talnih površin prostorov, ki nimajo 

posebnih omejitev 
Vratna krila in podboji vrat vlažno čiščenje   x - 
STOPNIŠČE, HODNIK     - 
Pohištvo in drobni inventar vlažno čiščenje  x  - 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Stene, strop ometanje pajčevine   x - 
Stenske obloge dezinfekcija  x  - 
Stopniščna ograja vlažno čiščenje    - 
Talne površine  mokro čiščenje, vlažno 

čiščenje, sesanje 
x   - 

 
 
 

Lokacija 9:  Muzejska ulica 5, Novo mesto  
 
LETNO ČIŠČENJE 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
L  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
radiatorji sesanje, vlažno čiščenj 1 x Čiščenje površin radiatorjev in površin za radiatorji 
keramične ploščice in ostale vodoodporne 
površine v dosegu in nad dosegom rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh prostorih, kjer so keramične ploščice, vodoodporne 
površine (strojno čiščenje). 

okenska stekla, okenski okvirji in police čiščenje stekla, vlažno 
čiščenje 

2 x Čiščenje notranjih in zunanji površin oken, polic 

svetila  suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst svetil (stropna, viseča, stenska, stoječa,..) 
pohištvo v dosegu in nad dosegom rok suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst pohištva (omare, police, …).   
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talne površine (parket, gladke PVC talne 
obloge, ostale talne površine za 
premazovanje) 

Premazovanje 2 x Odstranjevanje dotrajanih premazov in nanašanje novih talnih premazov  

notranja vrata, vhodna vrata in okvirji vrat v 
dosegu in nad dosegom rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh  notranjih prostorih ter vsa vhodna in stranska vrata 

senčila (notranja, zunanja) vlažno čiščenje 2 x Čiščenje  senčil  v sklopu čiščenja okenskih stekel, okvirjev in polic  
 
 
 
SKLOP: 6 
 

Lokacija 10:  OB SUHI 5b, RAVNE NA KOROŠKEM – PISARNIŠKI, AMBULANTNI IN DRUGI PROSTORI 
REDNO ČIŠČENJE 

                 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
D 

 
T 

 
M  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
GLAVNI VHOD     - 
Površine vhoda stavbo suho čiščenje  x  Pometanje in odstranjevanje smeti pred vhodom v objekt 
Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Talne površine vlažno čiščenje in sesanje x   Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 

predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Vrata (vhodna) vlažno čiščenje x   Odstranjevanje madežev in prstnih odtisov 
Vrata (vhodna) vlažno čiščenje   x Temeljito čiščenje vhodnih vrat. 
 
PISARNIŠKI IN DRUGI PROSTORI  

    Vključno s pisarniškimi prostori zastopnika pacientovih pravic. 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Delovne površine, mize, drobni inventar vlažno čiščenje x   Čiščenje prostih delovnih površin. 
Drobni inventar, telefoni, namizne svetilke suho čiščenje  x  - 
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Okenske police (notranje) vlažno čiščenje   x - 
Pohištvo, vrata, kljuke vlažno čiščenje x   Odstranjevanje prstnih odtisov s pohištva, vrat, kljuk. 
Računalniška oprema suho čiščenje  x  Brisanje prahu na zunanjih (zgornjih) površinah- brez čiščenja 

površin računalniškega zaslona! 
Stene, strop ometanje pajčevin   x - 
Stikala, vtičnice, okvirji slik suho čiščenje  x  - 
Talne površine vlažno čiščenje, sesanje x   Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 

predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Vratna krila, podboji vrat vlažno čiščenje   x - 
Žaluzije (notranje) vlažno čiščenje   x - 
SEJNA SOBA/PREDAVALNICA     - 
   

D 
 

T 
 

M  
 

Delovne površine, mize, drobni inventar vlažno čiščenje x   Čiščenje prostih delovnih površin. 
Drobni inventar, telefoni, namizne svetilke, 
ogrodja računalnikov 

vlažno, suho čiščenje   x - 

Pohištvo, vrata, kljuke vlažno čiščenje x   Odstranjevanje madežev in prstnih odtisov. 
Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Stikala, vtičnice, okvirji slik vlažno, suho čiščenje   x - 
Talne površine vlažno čiščenje x   Ročno ali strojno čiščenje talnih površin. 
Vratna krila, podboji vrat vlažno čiščenje   x - 
 
 
AMBULANTNI PROSTORI 
 

    Evidentiranje čiščenja. 
Op.: Prostori v ambulanti: 2 x ambulanta, 1 x zdravnikova soba. 
Vsi trije prostori imajo PVC talne obloge.  

  
D 

 
T 

 
M  

 

Delovne površine, mize, stoli, police, okenske 
police, zgornje površine radiatorjev 

vlažno čiščenje x   - 
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Računalniška oprema suho čiščenje  x  Brisanje prahu na zunanjih (zgornjih) površinah- brez čiščenja 
površin računalniškega zaslona! 

Keramične ploščice vlažno čiščenje   x - 
Keramične ploščice, umivalnik, toaletni 
pribor, armatura 

vlažno čiščenje x   - 

Kljuke, stikala, telefoni vlažno, suho čiščenje x   - 
Miza (preiskovalna) vlažno čiščenje x   - 
Pohištvo, mize, stoli vlažno čiščenje   x Čiščenje zunanjih površin. 
Radiatorji vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Talne površine vlažno čiščenje x   Ročno ali strojno čiščenje talnih površin. 
Vrata, omare vlažno čiščenje x   Odstranjevanje madežev in prstnih odtisov. 
Vratna krila, podboji vrat vlažno čiščenje   x - 
Vtičnice suho in vlažno čiščenje   x - 
 
ČAKALNICA 

    V sklopu hodnika se nahaja čakalnica.  
  

D 
 

T 
 

M  
 

Avtomati za pijačo vlažno čiščenje x   - 
Napisne table vlažno čiščenje   x - 
Sedalne površine vlažno, suho čiščenje x   - 
Sedalne površine vlažno, suho čiščenje   x Temeljito čiščenje sedalnih površin 
Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Talne površine vlažno čiščenje x   - 
Vratna krila, kljuke, stikala vlažno čiščenje x   Odstranjevanje madežev in prstnih odtisov 
Vratna krila, podboji vrat, vtičnice vlažno, suho čiščenje   x - 
 
 
ČAJNA KUHINJA 
 

    - Oprema v čajni kuhinji: omara, mikrovalna pečica, hladilnik, 
pomivalni stroj ter pomivalno korito. 

  
D 

 
T 

 
M  

 

Delovne površine, mize, stoli, delovni pulti vlažno čiščenje x   Čiščenje prostih površin. 
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Kuhalne površine, pomivalna korita, 
armature 

vlažno čiščenje   x - 

Kuhalne površine, pomivalna korita, 
keramične ploščice in armature 

vlažno čiščenje x   - 

Kuhinjski aparati, pripomočki vlažno, suho čiščenje   x - 
Pohištvo  vlažno čiščenje   x Čiščenje zunanjih površin in vidnih madežev. 
Pohištvo, vrata, kljuke, hladilniki in stikala vlažno čiščenje x   Odstranjevanje madež in prstnih odtisov. 
Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Talne površine sesanje, vlažno čiščenje x   Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 

predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Vratna krila, vtičnice vlažno, suho čiščenje   x - 
 
SANITARNI PROSTOR 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Keramične ploščice  vlažno čiščenje x   - 
Kljuke na vratih  vlažno čiščenje x   - 
Radiatorji, zračniki vlažno čiščenje   x - 
Stene, strop ometanje pajčevine  x  - 
Talne površine Pomivanj,  vlažno 

čiščenje, sesanje 
x   Čiščenje (pomivanje, sesanje in drugi načini čiščenja). 

Sesalec namenjen odstranjevanju umazanije s površine, 
predvidene za čiščenje z zračnim tokom mora biti uvrščen v 
razred energijske učinkovitosti A. 

Vratna krila, podboji vrat vlažno čiščenje  x  Čiščenje vidnih madežev in prstnih odtisov. 
Vtičnice, luči nad umivalnikom vlažno, suho čiščenje   x - 
 
SANITARNA/TOALETNA OPREMA V 
SANITARNEM PROSTORU 

    - 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Kotliček (splakovalni) vlažno čiščenje x   - 
Milniki vlažno čiščenje x   Čiščenje in polnjenje milnika s  tekočim milom. 
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Ogledalo čiščenje stekla x   - 
Podajalnik za papirnate brisače vlažno čiščenje x   Čiščenje in vlaganje papirnatih brisač. 
Podajalnik za toaletni papir vlažno čiščenje x   Čiščenje in  vlaganje toaletnega papirja. 
Sanitarni material (armature) vlažno čiščenje  x  - 
Straniščna metlica in posoda za metlico vlažno čiščenje in 

dezinfekcija 
x   - 

Straniščna školjka, pisoar- notranjost mokro čiščenje x   - 
Straniščna školjka, pisoar- notranjost odstranjevanje vodnega 

kamna 
  x - 

Straniščna školjka, pisoar- zunanjost mokro, vlažno in suho 
čiščenje 

x   - 

Tuš kabine vlažno čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
Umivalnik vlažno in suho čiščenje x   Odstranjevanje vodnega kamna. 
Talne površine vlažno čiščenje x   - 
 
HODNIKI, STOPNIŠČE 

    Na hodnikih je PVC talna obloga. 
  

D 
 

T 
 

M  
 

Avtomati za pijačo vlažno čiščenje x   - 
Napisne table in ograje 
 

vlažno čiščenje   x - 

Ograja (držalo) vlažno čiščenje x   - 
Radiatorji, gasilni aparati vlažno in suho čiščenje   x - 
Steklena vhodna in vmesna vrata čiščenje stekla, vlažno 

čiščenje 
x   - 

Stene, strop ometanje pajčevine x   - 
Talne površine vlažno čiščenje x   - 
Vrata, vtičnice vlažno, suho čiščenje   x - 
Vratna krila, kljuke in stikala vlažno, suho čiščenje x   Odstranjevanje madežev in prstnih odtisov. 
     Dvigalo se nahaja pri vhodu za stranke. 
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DVIGALO   
D 

 
T 

 
M  

 

Držala vlažno čiščenje x   - 
Komandne plošče dvigala vlažno čiščenje x   - 
Ogledala čiščenje stekla x   - 
Stene kabine, vrata, držala, komandna 
plošča  

vlažno čiščenje   x Čiščenje kabine dvigala-zunaj (vrata) in znotraj (stene, držala, 
stikala) v dosegu rok. 

Stene, vratna krila, stikala vlažno čiščenje x   Odstranjevanje madežev in prstnih odtisov. 
Talne površine vlažno čiščenje x   - 

 

Lokacija 10:  OB SUHI 5, RAVNE NA KOROŠKEM 
LETNO ČIŠČENJE 
 
Predmet čiščenja 
 

 
Metoda 

 
L  

ZAHTEVE 
+ 

posebne obrazložitve/opozorila za predmet čiščenja 
perlatorji na vodnih pipah mokro čiščenje, spiranje 1 x Mokro čiščenje in spiranje  perlatorjev v prostorih sanitarij in ambulante 
radiatorji sesanje, vlažno čiščenj 1 x Čiščenje površin radiatorjev in površin za radiatorji 
keramične ploščice in ostale vodoodporne 
površine nad dosegom rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh prostorih, kjer so keramične ploščice, vodoodporne 
površine (strojno čiščenje). 

okenska stekla, okenski okvirji in police čiščenje stekla, vlažno 
čiščenje 

2 x Čiščenje samo notranjih površin oken, polic. 

svetila  suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst svetil (stropna, viseča, stenska, stoječa,..) 
pohištvo nad dosegom rok suho/vlažno čiščenje 1 x Čiščenje vseh vrst pohištva (omare, police, …).   
talne površine (parket, gladke PVC talne 
obloge, ostale talne površine za 
premazpvanje) 

Premazovanje 2 x Odstranjevanje dotrajanih premazov in nanašanje novih talnih premazov  

talne površine – tekstilne sesanje, šamponiranje 2 x Globinsko sesanje, strojno šamponiranje, ekstrakcijsko čiščenje in 
izpiranje tekstilni oblog. 

notranja vrata, vhodna vrata in okvirji vrat v 
dosegu in nad dosegom rok 

vlažno čiščenje 1 x Čiščenje v vseh  notranjih prostorih ter vsa vhodna in stranska vrata.   
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senčila (notranje) vlažno čiščenje 2 x Čiščenje v sklopu čiščenja okenskih stekel, okvirjev in polic 
Ad. 6 RAVNANJA Z ODPADKI 
 

Izvajalec čiščenja skrbi za odstranjevanje nenevarnih odpadkov (to so KOMUNALNI ODPADKI - gospodinjski in njim podobni odpadki) in menjavo vrečk za odpadke 
glede na vrsto odpadka in sicer  D (dnevno), T (tedensko), M (mesečno), skladno s sistemom ravnanja z odpadki naročnika, ki je vzpostavljen na posamezni lokaciji 
33.   
 
Čiščenje embalaže/prostorov za zbiranje/sortiranje/odstranjevanje odpadkov se izvaja v vseh prostorih na lokacijah naročnika na naslednji način: 

 
EMBALAŽA ZA ZBIRANJE 
ODPADKOV 

Metoda D T M Koš za zbiranje/sortiranje odpadkov 

Koš za odpadke mokro in suho čiščenje  x x Čiščenje notranjih in zunanjih površin koša. 
Dezinfekcija površin koša po navodilu naročnika.  

Koš za odpadke vlažno čiščenje x   Čiščenje notranjih in zunanjih površin koša. 
Dezinfekcija površin koša po navodilu naročnika. 

 
ZBIRNI OTOK ZA ODPADKE  D T M Prostor namenjen zbiranju/odstranjevanju odpadka in 

zajema površino več kot dva koša za odpadke 
Koš za odpadke mokro in suho čiščenje   x Čiščenje notranjih in zunanjih površin koša. 

Dezinfekcija površin koša po navodilu naročnika. 
Koš za odpadke vlažno čiščenje x   Čiščenje notranjih in zunanjih površin koša. 

Dezinfekcija površin koša po navodilu naročnika. 
Stene, strop  ometanje pajčevine   x - 
Talne površine pometanje/sesanje/mokro/vlažno 

čiščenje 
x   - 

 
 

Opomba: Poleg zahtev navajamo še posebne obrazložitve/opozorila, ki so skladna  z načrtom zbirnih otokov na posamezni lokaciji. 

                                                
33 Načrt gospodarjenja z odpadki NIJZ – Ločevanje komunalnih odpadkov na lokaciji NIJZ. 
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Menjava vrečk v koših za odpadke se izvaja skladno z navodili naročnika na posamezni lokaciji. 

 
 
Seznam embalaže za zbiranje odpadkov (vrečke za odpadke), ki jih zagotovi izvajalec čiščenja za vse lokacije naročnika 
 

Vrsta vreče Dimenzija/volumen Vrsta odpadka Predvidena količina 
vrečk 

(kom. v 24 mesecih) 
Biorazgradljiva vreča 50x60 cm Biološki odpadki 1.000 kom 
Biorazgradljiva vreča 50x70 cm Biološki odpadki 2.000 kom 
Vreča 120 litrov Odpadna embalaža 360 kom 
Vreča 60 litrov Preostanek odpadkov 1.440kom 
Vreča  45 litrov Preostanek odpadkov 1.200kom 
 
Vreča 
 

50x60 cm  
Odpadna embalaža, biološki odpadki, preostanek odpadkov 

4.800 kom 
70x100 cm 2.400 kom 
80x120 cm 2.800 kom 

Vreča 60x60 cm Odpadna embalaža, preostanek odpadkov 3.600kom 
Vreča (črna barva) cca. 40x35 cm Preostanek odpadkov 800 kom 
Vreča (črna barva) 70x100 cm Preostanek odpadkov 504 kom 
Vreča (črna barva) 50x60 cm Preostanek odpadkov (mokri odpadek) 240 kom 
Vreča (rumena barva) 60x60 cm (90 litrov) Odpadna embalaža 2.400 kom 
Vreča (rumena barva) 50x60 cm Odpadni papir, kovina, plastika (suhi odpadek) 2.000 kom 
Vreča (rumena barva) 120x140 (300 litrov) Odpadna embalaža 1.056 kom 
Vreča (zelena barva) 70x120 cm Odpadna embalaža, odpadni papir in karton, odpadno steklo 240 kom 

 
V primeru sprememb in/ali dopolnitev sistema ravnanja z odpadki na posamezni lokaciji naročnika, ki lahko vpliva na spremenjene dimenzije/volumna in barvo 
vrečk za odpadke,  si naročnik pridružuje pravico do zamenjave navedenega materiala v zgornjih tabelah. 
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Notranja logistika odstranjevanja komunalnih odpadkov zajema: 
 odstranjevanje komunalnih odpadkov - gospodinjski in njim podobni odpadki, 
 menjavo vrečk za odpadke glede na vrsto odpadka in sicer  D (dnevno), T (tedensko), M (mesečno) in 
 čiščenje embalaže/prostorov za zbiranje/sortiranje/odstranjevanje odpadkov se izvaja v vseh prostorih na lokaciji NIJZ. 

 

SKLOP:1 
 

 Lokacija 1 in 2: TRUBARJEVA  2, KOMENSKEGA 11, LJUBLJANA 
Vrsta odpadka Embalaža za zbiranje 

odpadka 
Odstranjevanje odpadka D T M ZAHTEVE in posebne obrazložitve/opozorila za ravnanja z odpadki 

  
ODPADNA 
EMBALAŽA 
15 01 06 Mešana 
embalaža 

Rumena vreča 
- dimenzije: 60X60 cm 
(volumen 90 l) 

- na zunanji zbirni otok     
  
x34 

  Rumene vrečke dimenzije 60X60 cm (90 litrov) zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do notranjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

Rumena vreča 
- dimenzije: 60X60 cm 
(volumen 90 l) 
in 
Rumena vreča s črtno 
kodo odpadka 
(samo lokacija 
Trubarjeva 2, Lj.) 
  

- na notranji zbirni otok      Vrečke s črtno kodo zagotovi naročnik. 
Odpadek od mesta zbiranja do notranjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

BIOLOŠKI 
ODPADKI 
20 01 08 
Biorazgradjivi 
kuhinjski odpadki 

Biorazgradljiva vreča 
- dimenzije: 50x70 cm 

- na zunanji zbirni otok x     Biorazgradljive vreče dimenzije: 50X60 cm in dimenzije: 50x70 cm zagotovi 
izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

                                                
34 Vrečka v košu, v katerem je odpadna embalaža se menja, ko je napolnjena do volumna, ki omogoča hermetično zapiranje vrečke (v poletnem času pa se rumene vrečke menja 
bolj pogosto – po navodilu naročnika). 
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in odpadki iz 
restavracij 
PREOSTANEK 
ODPADKOV 
20 03 01 Mešani 
komunalni 
odpadki 

Črna vreča 
- dimenzije: cca. 40x 35 
cm 

- na zunanji zbirni otok x     Črne vrečke dimenzije 40x 35 cm zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

ODPADNO 
STEKLO 
20 01 02 Steklo 

Zelena vreča  
- dimenzije: 70x120 cm 

- na zunanji zbirni otok     x Vrečke za steklo zagotovi naročnik. 
Odpadek od mesta zbiranja do notranjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

ODPADNI PAPIR 
20 01 01 Papir in 
karton 

Kartonske škatle za 
zbiranje odpadnega 
papirja 

- na zunanji zbirni otok   x   Škatle za zbiranje papirja zagotovi naročnik. 
Odpadek od mesta zbiranja do notranjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

ODPADNI PAPIR- 
razrezan 
20 01 01 Papir in 
karton 

Vreče za zbiranje 
razrezanega papirja 
(na lokacijah, kjer je 
stroj za uničevanje 
dokumentov) 
 
 

- na notranji/zunanji zbirni otok  
  

  x   Vrečke za razrezan papir zagotovi naročnik. 
Odpadek od mesta zbiranja do notranjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

KARTONSKE 
ŠKATLE 
20 01 01 Papir in 
karton 

Zabojnik za zbiranje 
odpadnega pairja in 
kartona 

- na notranji zbirni otok pritilčje 
  

  x   Zabojnike za odlaganje odpadnega papirja zagotovi naročnik. 
Odpadek od mesta zbiranja do notranjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja in poskrbi, da se kartonske škatle in drugo embalažo z veliko 
prostornino zloži ali raztrga do velikosti, ki omogoča odlaganje v zabojnik. 

Vrečke v koših, v katerih je preostanek odpadka se praznijo dnevno, menjajo pa le občasno (po potrebi). 
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 Lokacija 3 in 4: ZALOŠKA CESTA 29 (STARA IN NOVA STAVBA), LJUBLJANA 
  

Vrsta odpadka Embalaža za zbiranje 
odpadka 

Odstranjevanje odpadka D T M ZAHTEVE in posebne obrazložitve/opozorila za ravnanja z odpadki 

ODPADNA 
EMBALAŽA 
15 01 06 
Mešana 
embalaža 

Vreča 
(volumen 120 l) 

- na zunanji zbirni otok x     Vrečke (120 l) zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

PREOSTANEK 
ODPADKOV 
20 03 01 Mešani 
komunalni 
odpadki 

Vreča 
(volumen 60 l) 
in 
vreča (volumen 45 l) 

- na zunanji zbirni otok x     Vrečke (60 l) in črne (45 l) zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

ODPADNI PAPIR 
20 01 01 Papir in 
karton 
  

Kartonske/Plastične 
škatle 

- na zunanji zbirni otok   x   Škatle za zbiranje papirja zagotovi naročnik. 
Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja in poskrbi, da se kartonske škatle in drugo kartonsko embalažo z 
veliko prostornino zloži ali raztrga do velikosti, ki omogoča odlaganje v 
zabojnik 

 

  Lokacija 5: TEHNOLOŠKI PARK 24, LJUBLJANA 
Vrsta odpadka Embalaža za zbiranje 

odpadka 
Odstranjevanje odpadka D T M ZAHTEVE in posebne obrazložitve/opozorila za ravnanja z odpadki 

ODPADNA 
EMBALAŽA 
15 01 06 Mešana 
embalaža 
  

Rumena vreča 
- dimenzije: 60X60 cm 
(volumen 90 l) in 
- dimenzije 120x140 
(300 litrov) 

- na zunanji zbirni otok   x   Rumene vrečke dimenzije 60X60 cm (90 litrov) in dimenzije 120x140 (300 
litrov) zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

BIOLOŠKI 
ODPADKI 
20 01 08 
Biorazgradjivi 

Biorazgradljiva vreča 
- dimenzije: 50X60 cm 
  

- na zunanji zbirni otok   
x 

    Biorazgradljive vreče dimenzije: 50X60 cm zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 
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kuhinjski odpadki 
in odpadki iz 
restavracij 
PREOSTANEK 
ODPADKOV 
20 03 01 Mešani 
komunalni 
odpadki 

Črna vreča 
- dimenzije: 40x35 cm 

-  na zunanji zbirni otok x     Črne vrečke dimenzije 40x35 cm zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

ODPADNI PAPIR 
IN KARTON 
20 01 01 Papir in 
karton 

Kartonske škatle za 
zbiranje odpadnega 
papirja 

- na zunanji zbirni otok   x   Škatle za zbiranje papirja zagotovi naročnik. 
Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja in poskrbi, da se kartonske škatle in drugo embalažo z veliko 
prostornino zloži ali raztrga do velikosti, ki omogoča odlaganje v zabojnik. 

 

SKLOP: 2 

Lokacija 6 in 6.a: IPAVČEVA 18, IPAVČEVA 18a, CELJE 
Vrsta odpadka Embalaža za zbiranje 

odpadka 
Odstranjevanje 
odpadka 

D T M ZAHTEVE in posebne obrazložitve/opozorila za ravnanja z odpadki 

ODPADNA EMBALAŽA 

15 01 06 Mešana embalaža 

  

Vreča 

- dimenzije 50x60 cm, 
70x100 cm in 80x120 cm 

  

- na zunanji zbirni otok x       

Vrečke dimenzije 50x60 cm, 70x100 cm in 80x120 cm zagotovi izvajalec 
čiščenja. 

Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

  

BIOLOŠKI ODPADKI 

20 01 08 Biorazgradjivi 
kuhinjski odpadki in 
odpadki iz restavracij 

- na zunanji zbirni otok x     

PREOSTANEK ODPADKOV 

20 03 01 Mešani komunalni 
odpadki 

- na zunanji zbirni otok x     
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ODPADNI PAPIR 

20 01 01 Papir in karton 

Plastični zabojniki - na zunanji zbirni otok     x Plastične zabojnike zagotovi naročnik. 

Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

KARTONSKE ŠKATLE-
odpadne 

20 01 01 Papir in karton 

/ - na zunanji zbirni otok   x   Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja in poskrbi, da se kartonske škatle in drugo kartonsko embalažo z 
veliko prostornino zloži ali raztrga do velikosti, ki omogoča odlaganje v 
zabojnik. 

ODPADNO STEKLO 

20 01 02 Steklo 

/ - na zunanji zbirni otok x     Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka sprotno odstranjuje 
naročnik. 

 

SKLOP: 3 
 

 Lokacija 7: VOJKOVO NABREŽJE 4a, KOPER 
Vrsta odpadka Embalaža za zbiranje odpadka Odstranjevanje odpadka D T M ZAHTEVE in posebne obrazložitve/opozorila za ravnanja z odpadki 
ODPADNA 
EMBALAŽA 
15 01 06 Mešana 
embalaža 

Vreča (120 l) 
(nameščena v kartonasti škatli z 
oznako »EMBALAŽA«) 

- na zunanji zbirni otok   
X 

    Vrečke (120 l)  zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do ekološkega otoka odstrani izvajalec čiščenja. 

ODPADNI PAPIR 
IN KARTON 
20 01 01 Papir in 
karton 

Vreča (120 l) 
(nameščena v kartonasti škatli z 
oznako »PAPIR «) 

- na zunanji zbirni otok   
X 

    Vreče (120 l (zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do ekološkega otoka odstrani izvajalec čiščenja. 

BIOLOŠKI 
ODPADKI 
20 01 08 
Biorazgradjivi 
kuhinjski odpadki 
in odpadki iz 
restavracij 

Biorazgradliva vreča (120 l) - na zunanji zbirni otok   
X 

    Vrečke (120 l) zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do ekološkega otoka odstrani izvajalec čiščenja. 
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PREOSTANEK 
ODPADKOV 
20 03 01 Mešani 
komunalni 
odpadki 

Vrečka (45 l) - na zunanji zbirni otok   
  
X 

    Vrečke (45 l ) cm zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do ekološkega otoka odstrani izvajalec čiščenja. 

 
 
 
SKLOP: 4 
 

 Lokacija 8: ULICA ARHITEKTA NOVAKA 2b, MURSKA SOBOTA 
Vrsta odpadka Embalaža za zbiranje odpadka Odstranjevanje odpadka D T M ZAHTEVE in posebne obrazložitve/opozorila za ravnanja z odpadki 
ODPADNA 
EMBALAŽA 
15 01 06 Mešana 
embalaža 

Vreča – dimenzije 60X60 cm 
(nameščena v plastični posodi z 
rumenim pokrovom) 

  
- na zunanji zbirni otok 

x     Vrečke dimenzije 60X60 cm zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani 
izvajalec čiščenja. 

  
ODPADNI PAPIR 
20 01 01 Papir in 
karton 

  
Koši za papir 
  

  
- na zunanji  zbirni otok 
  

x       
Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani 
izvajalec čiščenja. 

  
PREOSTANEK 
ODPADKOV 
20 03 01 Mešani 
komunalni 
odpadki 

Vreča - dimenzije 60X60 cm 
(nameščena v plastični posodi z 
rdečim pokrovom) 

  
- na zunanji zbirni otok 

x     Vrečke dimenzije 60X60 cm zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani 
izvajalec čiščenja. 
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SKLOP: 5 
 

 Lokacija 9: MUZEJSKA ULICA 5, NOVO MESTO 
Vrsta odpadka Embalaža za zbiranje odpadka Odstranjevanje odpadka D T M ZAHTEVE in posebne obrazložitve/opozorila za ravnanja z odpadki 
ODPADNA 
EMBALAŽA 
15 01 06 Mešana 
embalaža 

Vreča (120 l) 
(nameščena v namenski posodi 
z oznako »EMBALAŽA«) 

- na zunanji ekološki otok   
X 

    Vrečke (120 l)  zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do ekološkega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

ODPADNI PAPIR 
IN KARTON 
20 01 01 Papir in 
karton 
  

Vreča (120 l) 
(nameščena v namenski posodi 
z oznako »PAPIR «) 

- na zunanji ekološki otok   
X 

    Vreče (120 l (zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do ekološkega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

BIOLOŠKI 
ODPADKI 
20 01 08 
Biorazgradjivi 
kuhinjski odpadki 
in odpadki iz 
restavracij 

Biorazgradliva vreča (120 l) 
(nameščena v namenski posodi 
z oznako »BIOLOŠKI ODPADKI «) 
 

- na zunanji ekološki otok   
X 

    Vrečke (120 l) zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do ekološkega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 

PREOSTANEK 
ODPADKOV 
20 03 01 Mešani 
komunalni 
odpadki 

Vrečka (45 l) 
(nameščena v namenski posodi 
z oznako »MEŠANI KOMUNALNI 
ODPADKI«) 

- na zunanji ekološki otok   
  
X 

    Vrečke (45 l ) cm zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do ekološkega otoka odstrani izvajalec 
čiščenja. 
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SKLOP: 6 
 
 Lokacija 10: OB SUHI 5b, RAVNE NA KOROŠKEM 

Vrsta odpadka Embalaža za zbiranje odpadka Odstranjevanje odpadka D T M ZAHTEVE in posebne obrazložitve/opozorila za ravnanja z odpadki 
MOKRI 
ODPADKI- 
PREOSTANEK 
ODPADKOV 
20 03 01 
Mešani 
komunalni 
odpadki 

Črna vreča 
- dimenzije 50 x 60 
cm (volumen 30 l) 
  

- na zunanji zbirni otok (črn 
zabojniki) 

x     Črne vrečke dimenzije 50 x 60 cm zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani 
izvajalec čiščenja. 

SUHI ODPADKI- 
PAPIR, KOVINA, 
PLASTIKA 
20 01 01 Papir 
in karton 
15 01 06 
Mešana 
embalaža 

Rumena vreča 
- dimenzije 50 x 60 
cm (volumen 30 l) 
  

- na zunanji zbirni otok 
(zelen/kovinski zabojnik) 

x     Rumene vrečke zagotovi izvajalec čiščenja. 
Odpadek od mesta zbiranja do zunanjega zbirnega otoka odstrani 
izvajalec čiščenja. 

Vrečke v koših, v katerih je preostanek odpadka se praznijo dnevno, menjajo pa le občasno (po potrebi). 
Vrečka v košu, v katerem je suhi odpadek se menja, ko je napolnjena do volumna, ki omogoča hermetično zapiranje vrečke (v poletnem času pa se rumene vrečke menja bolj 
pogosto- po navodilu naročnika). 
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Ad. 7  SEZNAM KONTAKTNIH OSEB NAROČNIKA 

Elektronski naslov: ciscenjeNIJZ@nijz.si    

Opomba: V naslov elektronskega dopisa navedite lokacijo NIJZ ter opišite zadevo v zvezi s čiščenjem. 

 
Naročnik ne bo posebej organiziral ogleda prostorov v objektih/stavbah, v katerih se bo izvajal predmet javnega naročila. Naročnik bo na željo posameznega 
ponudnika le temu omogočil ogled prostorov. Z ogledom lokacij naročnika, ki so predmet naročila, se ponudniku omogoči ogled prostorov ter da se seznani z 
vrsto in obsegom zahtevanih storitev ter drugimi informacijami, ki so ponudniku pomembne za pripravo ponudbe. 
  
Ogled je možen po predhodni najavi na posamezni lokaciji preko službenega elektronskega naslova kontaktne osebe: 
  

Lokacija NIJZ Kontaktna oseba/predstavnik naročnika na 
lokaciji 

Namestnik kontaktne 
osebe/predstavnika naročnika 

Trubarjeva 2, Ljubljana Eva Filippini  
eva.filippini@nijz.si 

Maja Čelešnik Grmič  
maja.celesnik@nijz.si 

Distribucija cepiv: 
Trubarjeva 2, Ljubljana 

Alenka Vrbanc 
alenka.vrbanc@nijz.si 

Tanja Jurečič 
tanja.jurecic@nijz.si 

Komenskega 11, Ljubljana 
  

Rista Prelog 
rista.prelog@nijz.si 

Jana Gaspari 
jana.gaspari@nijz.si 

Zaloška 29, Ljubljana – stara stavba Lena Markovič  
lena.markovic@nijz.si 
  
Janja Andoljšek 
janja.andoljsek@nijz.si 
  
Dražen Stojanović drazen.stojanovic@nijz.si 

/ 
  
  
  
/ 
  
Špela Rupnik  
spela.rupnik@nijz.si 

Zaloška 29, Ljubljana – nova stavba Sandra Kosmač 
sandra.kosmac@nijz.si 
  
Dražen Stojanović (ambulanta) 
drazen.stojanovic@nijz.si 

Saša Stainer Rihter 
sasa.steiner-rihtar@nijz.si 
  
Špela Rupnik (ambulanta) 
spela.rupnik@nijz.si 
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Tehnološki park 24, Ljubljana Mia Špiranec 
mia.spiranec@nijz.si 

Admir Krupič 
admir.krupic@nijz.si 

Ipavčeva 18 in 18a, Celje Metka Zupanc 
metka.zupanc@nijz.si 

Janja Robida 
janja.robida@nijz.si 

Vojkovo nabrežje 4a, Koper Živa Žerjal 
ziva.zerjal@nijz.si 

Jasmina Kleibencetel (ambulanta) 
jasmina.kleibencetel@nijz.si 
  
Boris Kopilović (ambulanta) 
boris.kopilovic@nijz.si 

Ljubljanska 4, Maribor 
 
 

Marija Hanželj 
marija.hanzelj@nijz.si 

Karmen Osterc Kokotovič 
karmen.osterc-kokotovic@nijz.si 

Ulica Arhitekta Novaka 2b,  
Murska Sobota 

Mirjana Šooš 
mirjana.soos@nijz.si 

Klavdija Žalman 
klavdija.zalman@nijz.si 

Muzejska ulica 5, Novo mesto Mateja Zupančič 
mateja.zupancic@nijz.si 

Alenka Muren 
alenka.muren@nijz.si 

Ob Suhi 5b, Ravne na Koroškem Brigita Hočevar 
brigita.hocevar@nijz.si 

Helena Pavlič 
helena.pavlic@nijz.si 

NLZOH – Zaloška 29, Ljubljana Erna Skuk 
erna.skuk@nlzoh.si 
 

 

NLZOH – Ipavčeva 18, 18a, Celje Živa Eržen 
ziva.erzen@nlzoh.si 
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Spodaj podpisani pooblaščeni predstavnik ponudnika izjavljam, da vse ponujene storitve v celoti ustrezajo zgoraj navedenim opisom. 
 
                                                                                      V/na ___________, dne __________ 
 
                                                                                         Ime in priimek: 
 
                                                                                Podpis: 
 


