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1. UVOD 
 

Investitor, Splošna bolnišnica Novo mesto ima namen preurediti objekt Kuhinje z restavracijo.  

Objekt namenjen za kuhinjo z restavracijo s tehničnimi prostori obsega okoli 2000 m2 kletnih 

in pritličnih prostorov (kuhinja z restavracijo s pomožnimi in tehničnimi prostori). Ker je 

trenutna prostorska razporeditev zelo nefunkcionalna, prostori neizkoriščeni, zaposleni dnevno 

zaradi neoptimalne postavitve po nepotrebnem opravijo velike razdalje med posameznimi 

delovišči. 

V ta namen je investitor naročil izdelavo nove tehnološke zasnove kuhinje z restavracijo, ki bo 

osnova za izdelavo projektne dokumentacije. 

Namen projektne naloge je prikaz strokovnih izhodišč naročnika za izdelavo projektne 

dokumentacije. S projektno dokumentacijo odgovorni projektanti določijo lokacijske, 

funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti predvidene rekonstrukcije tako, da ob 

upoštevanju naročila investitorja, zagotavljajo skladnost in zanesljivost. Glede na namen, 

vrsto, velikost, kapaciteto in druge značilnosti objekta, odgovorni projektant zagotovi 

zanesljivost objekta z izpolnjevanjem ene, več ali vseh bistvenih zahtev, katerih obvezno 

izpolnjevanje določajo gradbeni predpisi, tehnične smernice, standardi, oziroma zadnje stanje 

gradbene tehnike. Pri izdelavi projekta je potrebno upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, 

predpise in odloke. 

Kvaliteta uporabljenih materialov mora ustrezati veljavnim predpisom, standardom, pozitivnim 

atestom ter mora biti ekonomsko upravičena. 

 

Investicija bo realizirana v objektu Kuhinja z restavracijo SB Novo mesto. Ta se nahaja v 

Novem mestu, na naslovu Šmihelska cesta 1: 

 

 regija: Statistična regija Jugovzhodna Slovenija 

 občina: Mestna občina Novo mesto 

 k.o.: 1483 Kandija 

 parc. št. 658/2 

 stavba št.: 1225 

 Lokacija je prikazana na spodnjem aerofoto posnetku. 
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Slika 9: Kuhinja z restavracijo SB Novo mesto (vir: http:/(/www.prostor3.gov.si)  

 

         

 

Vsebina in obseg projektne dokumentacije 
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – PZI potrebnih gradbenih, 
obrtniških in inštalacijskih del (GOI dela), ki so potrebna za obnovo obstoječega 
objekta in njemu pripadajočih prostorov, skladno s to projektno nalogo in 
potrditvijo s strani naročnika in zajema: 
 

1. IZDELAVA POSNETKA OBSTOJEČEGA STANJA, arhitektura, strojne in 
elektro inštalacije, požarna varnost; 

2. IZDELAVA POPISOV DEL Z OCENO VREDNOSTI INVESTICIJE PO 
PODROČJIH, ločeni popisi po področjih z rekapitulacijami 

3. PROJEKTIRANJE PRIKLJUČKOV OPREME GLEDE NA TEHNOLOŠKI 
NAČRT IN POPIS OPREME, s površinskimi načrti, za ureditev Kuhinje z 
restavracijo in njej pripadajočih prostorov; 

4. IZDELAVA NAČRTA NOTRANJE OPREME IN NAPRAV, oprema , ki ni 
del tehnološke opreme kuhinje in restavracije  

5. IZDELAVA ELABORATA STATIKE, s strani pooblaščene inštitucije, za 
dodatno dvigalo in stopnišče, ki se preuredi.  

6. (Pogojno!)PROJEKT ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA 
(DGD) in pridobitev DGD (izvajalec del pripravi NVO in DZO) in 
uporabnega dovoljenja po pooblastilu naročnika (odvisno od statične 
presoje) 

Mikrolokacija objekta Kuhinja z restavracijo 



3 
 

7. PROJEKTNI ZAJEM PRIPRAVLJALNIH DEL za ureditev prostora in 
njemu pripadajočih prostorov; 

8. PROJEKTNO VKLJUČITEV RUŠITVENIH DEL in morebitne statične 
ojačitve tal, sten itd.; 

9. IZDELAVA NAČRTA-ŠTUDIJE POŽARNE VARNOSTI in vso morebitno 
dokumentacijo z vidika požarnega varstva 

10. PROJEKTANTSKI NADZOR, določitev obsega in urne postavke za 
projektantski nadzor med izvedbo projekta.; 
IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE – PID za objekt in 
pripadajoče prostore, meritve in predaja ostale potrebne dokumentacije za 
pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za obratovanje; 

 

Dodatne zahteve: 

• Med pripravo projektne dokumentacije je izvajalec dolžan sodelovati s 
pooblaščenimi osebami naročnika. 

• Popisi del in vgrajene opreme z vpisanimi vrednotami v EUR brez in z DDV za 
vse stroke ter skupno rekapitulacijo.  

• Popisi za GOI dela in opremo morajo biti narejeni v skladu z zakonodajo in 
potrjeni s strani investitorja. 

• Zbirne risbe vseh vrst inštalacij z označitvijo vseh kritičnih križanj. 
• Pri popisih opreme je potrebno upoštevati, da morajo biti popisi narejeni tako, 

da je vsak kos opreme ločena postavka z namenom, da lahko investitor izvede 
popis opreme in določi inventarne številke. 

• Popis opreme in opisi za opremo morajo biti napisani ločeno: za pohištveno 
opremo po naročilu, za tipsko opremo. 

 

Projektiranje 
 

Izbrani izvajalec projektne dokumentacije  bo imel za potrebe celovite obnove kuhinje na 

razpolago delno tehnično dokumentacijo s katero SBNM razpolaga v tem trenutku in nov 

tehnološki načrt kuhinje z restavracijo. Ker je dokumentacija pomanjkljiva (delna 

dokumentacija za strojne in elektroinštalacije), bo moral izbrani projektant izvesti ogled-

posnetek obstoječega stanja arhitekture, strojnih in elektro inštalacij. 

Projektanti projektne dokumentacije morajo ves čas izdelave projekta sodelovati z odgovornimi 

osebami naročnika.  

Projektna dokumentacija mora biti usklajena med dobaviteljem opreme, projektanti za 

posamezno področje in naročnikom. Projektna dokumentacija mora biti pred začetkom del 

potrjena s strani naročnika. 

Vsa projektna dokumentacija PZI mora biti izdelana skladno z najnovejšo veljavno zakonodajo 

in vsemi elaborati, študijami, meritvami potrebnimi za izvedbo, sistemom HACCP in 
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Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001: 2008 Ur. l. 82/2008 z dne 22.8.2008, ki jo je 

izdalo Ministrstvo za zdravje oziroma najnovejšo verzijo te Prostorsko tehnične smernice 

(področje Centralne oskrbovalne službe, F1 – centralna kuhinja) v kolikor bo v tem času 

sprejeta. Projektna dokumentacija mora biti izdelana v elektronski obliki in papirni obliki.  

Projektna dokumentacija PZI, PID se izdela: 

 4 izvodov v papirni obliki in 

 1 x v elektronski obliki na elektronskem mediju (dwg (odklenjen), pdf, doc in xls 

format) 

Ostala podporna projektna dokumentacija (elaborati itd.) se izdela 2x v papirni in 1x v 

elektronski obliki. 

Pri projektiranju in pri izvedbi GOI del je potrebno spoštovati zakonodajo na področju 

učinkovite rabe energije v stavbah (Uredba o zelenem JN). 

Projekti in popisi za gradbena, obrtniška, inštalacijska dela, kakor tudi za vsa ostala dela, morajo 

odgovarjati zahtevam investitorja in zakonodaji o javnem naročanju.  

 

Certifikati 
 

Vsa projektirana oprema in materiali morajo odgovarjati predpisom, ki veljajo na območju 

Slovenije in Evropske unije, prav tako pa morajo biti opremljeni tudi z ustreznimi veljavnimi 

certifikati. 
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2. ARHITEKTURA, GRADBENA DELA 
 

Splošno 
 

Projektna dokumentacija mora zajemati celovito prenovo kuhinje. Zunanjost in okolica kuhinje 

z restavracijo nista predmet projekta.  

V objektu kuhinje z restavracijo so pisarne računovodstva SBNM, katerim je potrebno 

med adaptacijo zagotoviti nemoteno delovanje! 

Tehnične rešitve morajo biti usklajene s strani izbranega tehnologa s strani Splošne bolnišnice 

Novo mesto. Bruto površina območja umestitve znaša 2000 m2. Območje projektiranja je 

razdeljeno na 4 etaže in sicer klet -1, klet, pritličje in strešni del. 

Slika 1: Kuhinja z restavracijo – etažna shema objekta 
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Zahteve naročnika – spremembe obstoječega stanja 
 

Rušitvena dela 
 

Pred začetkom del je potrebno odklopiti in demontirati vso opremo na območju, kjer se bo 

izvajala prenova. Odklopiti je potrebno elektroinštalacije in zagotoviti breznapetostno stanje. 

Odklopiti je potrebno vodovodne inštalacije, demontirati sanitarno opremo in odstraniti  

vgrajene cevi, kanale itd. Pred demontažo je potrebno zaščititi prezračevalne kanale, ki se 

navezujejo na klimat. 

Porušiti je potrebno: 

- predelne stene (nenosilne stene) 

- obstoječe tlake (do AB plošče)  

- odstraniti vrata  

- spuščene strope 

- ruši se obstoječe stopnišče med kletjo in pritličjem 

Odpadni material je potrebno odpeljati na pooblaščeno deponijo, naročniku pa dostaviti tovorne 

listine in potrdilo o oddaji na deponiji.  

 

Konstrukcija 
 

Projektant je dolžan v fazi izvedbe PZI projektne dokumentacije preveriti obstoječe stanje 

nosilne konstrukcije. Predvideno je dodatno dvigalo in predelava stopnišča. Za vsa predvidena 

rušenja je potrebno preveriti vpliv rušenja na nosilno konstrukcijo in po potrebi pridobiti 

gradbeno dovoljenje. 

 

Okna 
 

Zunanja okna niso predmet adaptacije.  

 

Vrata in podboji 
 

Za dostop do vseh prostorov se predvidijo nova vrata. Vrata kjer se loči tržna in kuhinjska 

dejavnost morajo biti opremljena s kontrolo pristopa. Električna vrata so obdelana v zahtevah 

za električne inštalacije. 
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Krila vrat morajo izpolnjevati naslednje zahteve: 

 Površine morajo biti iz materialov, ki se dajo enostavno vzdrževati in so odporni 

na mehanske poškodbe. 

 Biti morajo ustreznih širin in višin, imeti morajo dovolj nasadil, da se ne 

povešajo zaradi svoje teže in velikosti in s tem ne povzročajo poškodbe na tlakih. 

 Morajo zagotavljati zvočno izolativnost skladno s veljavnim pravilnikom. 

 Opremljena morajo biti s kovinskimi gladkimi kljukami. 

 Opremljena morajo biti s samozapirali na mestih, kjer se to zahteva; 

 Opremljena morajo biti s sistemom generalnega ključa; 

Podboji vrat morajo izpolnjevati naslednje zahteve: 

 Podboji morajo biti kovinski in ustrezno prebarvani; 

 Podboji morajo biti ozemljeni, kjer je predvideno električno odpiranje vrat morajo 

imeti vgrajeno električno ključavnico v podboju in pripravljeno inštalacijo za 

pristopno kontrolo. 

 Opremljeni morajo biti z ustreznimi tesnili. 

Tla 
 

Tla v prostorih so dotrajana in jih je potrebno v celoti zamenjati. Predvidi se nova keramika, 

ustrezne protizdrsnosti. V pisarniških prostorih se izvede PVC talna obloga. Kriteriji za izbiro 

finalnih tlakov so mehanske zahteve, higienske zahteve, požarnovarnostne zahteve in zahteve 

v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo. 

 

Stene 
 

Vse obodne in predelne stene centralne kuhinje morajo biti polne (brez vmesnih prostorov), kar 

preprečuje nabiranje prahu in maščob v medprostorih. Stene, na katere so pritrjeni elementi 

opreme, morajo biti izvedene iz kompaktnih, nosilnih materialov ali z vgrajenimi dodatnimi 

ojačitvami. Parapetne stene oz. stene, ki ne segajo do stropa, morajo biti izvedene iz 

kompaktnih, samonosnih materialov.  

Pregradne stene z zasteklitvijo se izvedejo na način, da se vgradi steklo na višini vidnega polja 

(od 100-210 cm višine). Spodaj in zgoraj od stekla se stena zaključi z izolacijskim polnilom. 

Kjer je mogoče se stene, ki mejijo (senčijo) prostore v notranjosti objekta, opremijo z 

nadsvetlobami. 
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Finalne stenske obdelave/obloge v vseh proizvodnih prostorih kuhinje morajo biti obstojne, 

odporne na abrazijo, vodo neprepustne, odporne na zelo pogosto mokro čiščenje in 

razkuževanje z močnimi razkužili. V primeru, da so stene obložene s keramičnimi ploščicami, 

naj bo nad ploščicami izveden zaključek, izveden iz nerjaveče jeklene pločevine. Višina stenske 

obloge naj bo min. 150 cm. od tal. Parapetne stene, kjer bodo montirane viseče omarice morajo 

biti višine min. 210 cm, ostale 140 cm. Fuge med ploščicami morajo biti široke najmanj 0,5 cm 

in zaščitene s premazom. Preboji za razvod inštalacij morajo biti v stenah izvedeni s cevjo iz 

nerjavečega jekla in zaščiteni s prirobnico. 

Pregraditve ostalih prostorov se izvedejo z mavčnimi stenami. 

Stene morajo izpolnjevati naslednje zahteve: 

 ustrezno protipožarno varnost, biti morajo iz negorljivih materialov; 

 požarna stena mora segati od talne plošče do stropne plošče; 

 oplesk in obloga se prilagodi namembnosti prostora; 

 v mavčnih stenah morajo biti izvedene horizontalne in vertikalne ojačitve za naknadno 

vgradnjo opreme, prav tako pa je potrebno izdelati projekt ojačitev v mavčnih stenah; 

 zvočna izolativnost sten mora odgovarjati Pravilniku o zvočni zaščiti stavb; 

 vsi inštalacijski preboji in materiali v stenah, morajo biti izvedeni tako, da ne 

poslabšajo zvočne zaščite stene, požarne varnosti in zaščite pred sevanjem; 

 vse vmesne stene morajo biti postavljene od talne AB plošče do stropne AB plošče; 

 stene morajo biti zaščitene na ustreznih višinah pred mehanskimi poškodbami, ki jih 

povzroča oprema v kuhinji (npr. vozički, premična oprema itd.); 

 vogali sten morajo biti opremljeni s kovinskimi vogalniki, ki ščitijo vogale pred 

krušenjem; 

 na mestih kjer se predvidevajo prehodi inštalacij skozi požarne sektorje in skozi stene 

je potrebno predvideti ustrezne z zakonom predpisane tesnitve prebojev. 

 

Stropi 
 

V vseh prostorih, v katerih se pod stropno ploščo nahajajo inštalacijski razvodi, morajo biti 

zaradi sanitarno higienskih razvodov izvedeni spuščeni stropi. Spuščeni stropi so lahko fiksni 

ali montažno/demontažni in pritrjeni na podkonstrukcijo, ki mora biti izvedena iz nekorozivnih 

materialov. 
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Cona termične obdelave kuhinje se prezračuje s prezračevalnim stropom. Predvidijo se 

centrifugalni ločevalniki maščob v napah in prezračevalnem stropu ter pred odvodno napravo. 

Dostop do prezračevalnih kanalov kuhinje mora biti iz medprostorov. Prezračevalen strop naj 

vsebuje zračne kanale, svetila in UZ dezinfekcijo (v strojnici na strehi objekta). 

Strop v ostalih prostorih mora zadostiti higienskim zahtevam in biti enostaven za vzdrževanje, 

kar pomeni, da mora biti gladek, tesnjen, da se prepreči nalaganje maščobe in vlage v stropnih 

režah. Svetilke morajo biti v ravnini s stropom in tesnjene. Pri načrtovanju stropov je potrebno 

predvideti prilagoditev obstoječim svetilkam, ki so bile leta 2020 menjane v okviru Energetske 

sanacije objekta. 

V prostorih s splošnimi higienskimi zahtevami in povprečno ravnjo tveganja za infekcije 

morajo finalne površine stropa omogočati občasno mokro čiščenje in razkuževanje. 

V prostorih s posebnimi higienskimi zahtevami in visoko ravnjo tveganja za infekcije in v 

prostorih, v katerih se izvajajo postopki, morajo finalne površine stropa omogočati mokro, tudi 

visokotlačno čiščenje in razkuževanje. Stiki med ploščami spuščenega stropa morajo biti 

tesnjeni.  

 

Stopnišča 
 

Notranje stopnišče med kuhinjo in restavracijo se ruši. Poleg obstoječe odprtine se izvede novo 

stopnišče prilagojeno tehnologiji v tehnološkem načrtu. Stopnišče na SV strani objekta, ki 

povezuje vse etaže, se ne spreminja. Izvedejo se zgolj manjša gradbena in pleskarska dela. 

 

Materiali 
 

Vsi izbrani materiali morajo odgovarjati zahtevam po enostavnem vzdrževanju in čiščenju in 

požarnim zahtevam. Za vsak material mora biti priloženo navodilo, kako se vzdržuje, s 

kakšnimi sredstvi se vzdržuje, ter vpliv uporabe čistila na okolico, izvajalce čiščenja, zaposlene 

in obiskovalce. Vsi materiali morajo biti skladni z usmeritvami KOBO (komisijo za 

obvladovanje bolnišničnih okužb) SBNM. 

 

Estrihi 
 

Pri izvedbi spodnjih slojev tlaka (predvsem estriha) je potrebno upoštevati transport s težkimi 

vozički. Vse talne rešetke, vključno s kanali in sifoni, morajo biti pravilno dimenzionirane in 
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izvedene iz nerjaveče jeklene pločevine. Omogočati morajo enostaven dostop za čiščenje in 

servisiranje. 

 

Slikopleskarska dela 
 

V vseh prostorih se izvede nov oplesk. Glede na namembnost prostora je potrebno prilagoditi 

tip barve (npr. pralna v kuhinji itd.). 

 

Fasada 
 

V kolikor pride do posegov na fasadi, je potrebno po posegu (npr. prehodi inštalacij, 

prezračevalni kanali itd.) fasado urediti v skladu z obstoječim stanjem. 

 

Oprema 
 

Vsa oprema je opisana in definirana v okviru tehnološkega načrta. 

3. STROJNE INŠTALACIJE 
 

Zaradi celovite prenove prostorov je potrebno odklopiti in demontirati vse strojne inštalacije. 

Strojne inštalacije, ki potekajo (prehajajo) skozi prostore računovodskega oddelka pa je 

potrebno pri rušitvenih delih ustrezno zaščititi. 

Pri projektiranju je potrebno spoštovati zakonodajo na področju učinkovite rabe energije v 

stavbah. Izvedene strojne inštalacije s priklopi mora izbrani ponudnik predvideti in ustrezno 

vgraditi glede na zahteve izbrane opreme.  

V objektu kuhinje z restavracijo so pisarne računovodstva SBNM, katerim je potrebno 

med adaptacijo zagotoviti nemoteno delovanje (vodovod, kanalizacija, ogrevanje)! 

 

Vodovod 
 

Vodovodne inštalacije se na celotnem objektu prilagodi novemu tehnološkemu stanju. 

Zamenjajo se vsi vodovodni priključki od glavnega priključka v kleti do končnega uporabnika. 

Obstoječe inštalacije (npr. pisarne računovodstva, ki niso predmet projekta) se zaradi rušenja 

sten odklopi in predela za priklop na novo inštalacijo. 
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Razvod hladne in tople vode mora biti zasnovan čim bolj pretočno. Temperatura hladne vode 

naj bo pod 15°C (maksimalno 20°C), temperatura tople vode pa nad 60°C (cirkulacija najmanj 

55°C), tako da se že s temperaturo prepreči razmnoževanje mikroorganizmov. Zelo pomembno 

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

pohlajevanja tople vode.  

Vsi deli inštalacije morajo biti predvideni za občasen dvig temperature do 85°C zaradi toplotnih 

šokov. Cevna mreža in armature morajo biti izvedene tako, da prenesejo toplotni šok. 

V toplotni postaji (v kleti kuhinje) je potrebno zamenjati bojler za sanitarno vodo in prilagoditi 

priključke novi opremi. 

 

Prezračevanje in hlajenje 
 

V okviru priprave projekta je potrebno predvideti demontažo starih neuporabnih prezračevalnih 

kanalov.  

Sedanji klimat je razdeljen na dva dela. Dovod klimata je v kleti objekta in je ločen za kuhinjo 

in restavracijo. Odvod zraka je urejen v strojnici na strehi objekta. V strojnici na strehi objekta 

je nedulujoč prezračevalni sistem za prezračevanje garderob. 

Predvideva se menjava prezračevalnih kanalov do klimatov v kleti (K -1) in v strojnici na strehi. 

Sedanji klimat trenutno ustreza sedanjim zahtevam kuhinje z restavracijo. S prilagoditvijo novi 

tehnologiji je potrebno preveriti ustreznost klimata in ga po potrebi zamenjati. V klimatizacijo 

je potrebno vključiti tudi del objekta, ki je v območju nedelujočega prezračevalnega sistema. 

V kuhinji se na odseku »kuhanja« predvideva prezračevalni strop, zato se prezračevanje 

prilagaja posamezni coni v objektu. Prezračevalni strop poleg prezračevanja zajema sistem 

osvetlitve in UV dezinfekcijo oziroma UVC sistem z razgrajevalcem maščob (za preprečitev 

požara) in vonjav v zraku. 

Predlaga se, da se prezračevanje uredi na dve coni in sicer na prezračevanje v kleti in 

prezračevanje restavracije s poslovnim delom kuhinje. 

Kuhinja je ločena na čisti in nečisti del, zato je potrebno prezračevanje prilagoditi zahtevam v 

posameznemu delu.  

Sedanji in dodatni del prezračevanja in hlajenja je potrebno združiti in povezati na obstoječi 

CNS sistem naročnika (Metronik - GE) ter omogočiti daljinski nadzor in upravljanje sistema. 

Hladilni agregat za klimat je na strehi objekta. 
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Ogrevanje 
 

Načrtovanje sistemov ogrevanja mora biti usklajena s PURES, TSG URE in veljavnimi 

standardi za ogrevalne sisteme in njihove elemente.  

Upoštevano mora biti najnovejše stanje tehnike, pravila stroke in specifične zahteve 

zdravstvenih objektov, zlasti zahteve enostavnega in učinkovitega vzdrževanja ter higiene.  

Upoštevane morajo biti zahteve in ukrepi za zagotavljanje požarne varnosti, v skladu s tehnično 

smernico Požarna varnost v stavbah: tehnična smernica TSG-1-001:2010 in veljavnimi 

standardi s tega področja. 

S prenovo prostorov se predvidijo novi elementi centralnega ogrevanja (radiatorji) in nove 

inštalacije, ki se priklopijo na obstoječe priključke v toplotni postaji, v kleti objekta. Ogrevanje 

v pisarnah računovodstva (ki niso del projekta), se projektno poveže z novim sistemom. 

Osnovno ogrevanje vseh prostorov bo radiatorsko, radiatorji morajo biti higienik izvedbe in 

opremljeni s termostatskimi glavami. 

Parna inštalacija 
 

Od parnega priključka naprej (v toplotni postaji v kleti) je potrebno zamenjati parno inštalacijo 

in jo prilagoditi novi tehnologiji in novim lokacijam, ki so podane v tehnološkem načrtu.  

V toplotni postaji v kleti kuhinje je potrebno poleg inštalacije posodobiti parno rampo (menjava 

ventilov, reducirnih ventilov itd.). 

 

Komprimiran zrak 
 

Za določeno opremo v tehnološkem načrtu je potrebno zagotoviti komprimiran zrak. Lokacija 

priključka se prilagodi postavitvi opreme. V kuhinji trenutno ni priključka za komprimiran zrak. 

Nov priključek - odcep je mogoče izvesti v podzemnem hodniku ob kuhinji oziroma v bližnji 

kotlovnici; odvisno od potrebnih količin komprimiranega zraka. 

 

Kanalizacija 
 

Talna kanalizacija je v zelo slabem stanju, zato je predvidena menjava in prilagoditev talne 

kanalizacije novim potrebam.  
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Vsi odtoki iz kuhinje morajo biti izvedeni z lovilci maščob. Revizijski jaški morajo biti izven 

površin kuhinje. V nasprotnem primeru morajo biti njihovi pokrovi zrakotesni. Vsi deli 

inštalacije morajo biti dostopni za periodično čiščenje in za nujne posege. Horizontalni razvod 

odpadnih vod v medstropovju kuhinje ni dopusten. 

Priključek na kanalizacijo, za sanitarne prostore, je na zunaj na severni strani objekta. Priključek 

za kuhinjske odtoke (odvajanje maščob) je pri vhodu v podzemni hodnik. Zunaj objekta (JV 

del) je skupni lovilec maščob. Zunanji lovilec maščob je potrebno pregledati in po potrebi 

sanirati. 

 

Plin 
 

Zaradi dotrajanosti plinske inštalacije je potrebno predvideti nov lokalni plinski razvod, 

prilagojen tehnološkemu načrtu. 

V nov plinski vod je potrebno dograditi interni števec (merjenje v načinu NM3) in vezati na 

centralni nadzorni sistem (kratko CNS). Vstopna točka je pri SZ delu objekta. 

V kuhinji je potrebno izvesti sistem alarmiranja prisotnosti plina in povezati na obstoječi CNS 

sistem. 

 

Hladilnice 
 

V tehnološkem načrtu se je izvedla optimizacija in selitev hladilnic iz pritličja v klet kuhinje. 

Izvede se nov centralni kompresorski sistem hladilnic, ki mora imeti dovolj kapacitet za tekoče 

delovanje in morebitno razširitev sistema. Hladilne komore se dimenzijsko prilagodijo 

potrebam posameznega odseka kuhinje. 

Star hladilni sistem se demontira in zagotovi ustrezen zajem in deponiranje plina. Naročniku se  

izda Potrdilo o zajemu hladilnega plina, ki je sestavni del Letnega poročila o količinah 

fluoriranih plinov (ARSO). 

 

Sanitarna oprema 
 

Sanitarna oprema v prostorih, ki so predmet projekta, mora biti usklajena s sanitarno opremo, 

ki je izvedena za celoten objekt. Umivalniki se opremijo z enoročno armaturo. Vsi sanitarni 

prostori morajo biti razen z umivalnikom oz. koritom, opremljeni še z naslednjo opremo: 

 stenski podajalnik papirnatih brisač, 
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 stenski milnik, 

 stenski dezinfektor, 

 umivalnik, 

 ogledalo, 

 koši za odpadke (biti pozoren na ločevanje odpadkov). 

Ne glede na navedeno prihaja pri zbiranju odpadkov v bolnišnici do vsakoletnih sprememb in 

dodatnih zakonskih zahtev, zato bo potrebno pred naročilom opreme naročilo uskladiti z 

bolnišničnim sanitarnim inženirjem. 

4. ELEKTRIČNE INŠTALACIJE 
 

Splošne zahteve 
 

Pred izvedbo električnih inštalacij je potrebno izvesti odklop (vzpostaviti breznapetostno 

stanje) in demontažo obstoječe električne inštalacije. 

V objektu kuhinje z restavracijo so pisarne računovodstva SBNM, katerim je potrebno 

med adaptacijo zagotoviti nemoteno delovanje (električno napajanje in rač.omrežje)! 

V sedanjih prostorih kuhinje z restavracijo se vsa električna inštalacija (razen inštalacij 

računovodstva, izvede na novo, od dovodnih kablov, ki pridejo v objekt, naprej. 

Objekt se napaja z mrežnim in agregatskim (DEA) napajanjem. 

Razsvetljava 
 

Pri projektiranju naj bodo upoštevani veljavni predpisi in priporočila za tovrstne prostore (TSG-

12640-001:2008, tabela A.1, kakovostni kriteriji tehnike razsvetljave) in Uredbo o zelenem 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/2017) 

V delovnih prostorih se izvede razsvetljava s svetilkami in tipkami, ki imajo možnost regulacijo 

svetlobe. V večjih prostorih se za prižiganje razsvetljave predvidi stikalni tablo, v manjših 

prostorih se izvede lokalno prižiganje. Po zaključenih delih se izvedejo meritve osvetljenosti 

delovnih mest v okviru meritev mikroklime, ki jo mora izvesti pooblaščena inštitucija. Barva 

svetlobe mora biti skladna z dejavnostjo v kuhinji. 

Leta 2020 so bile v kuhinji z restavracijo v okviru energetske sanacije zamenjane vse stare 

svetilke z varčnimi LED svetilkami. Pri načrtovanju je potrebno v prenovo vključiti čim več 

obstoječih svetilk. 
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Del razsvetljave bo v sklopu prezračevalnega stropa, za katero je potrebno predvideti inštalacijo 

in priklop sistema. 

Varnostna razsvetljava 
 

Zasilna razsvetljava je v splošnem namenjena za uporabo, ko odpove splošna razsvetljava 

oziroma njeno napajanje. Napajalni vir mora biti zato neodvisen od vira splošne razsvetljave. 

Za varnostno razsvetljavo je maksimalni vklopni čas 1 sekunda, osvetljenost piktogramom pa 

mora biti v stalnem spoju. Minimalni čas delovanja je 3 ure. Svetilke varnostne razsvetljave 

morajo biti nameščene skladno s SIST EN 1838. Oznake izhodov in oznake evakuacijskih poti 

morajo biti neposredno ali posredno osvetljene z varnostno razsvetljavo. Varnostna razsvetljava 

mora biti načrtovana in izvedena v skladu s standardi SIST EN 1838, SIST EN 50171 in SIST 

EN 50172. Svetilke morajo biti skladne s SIST EN 60598-2-22. 

Na novo se izvede varnostna razsvetljava, napajanja iz agregatskega vira napajanja, ki se 

komunikacijsko naveže na obstoječo vejo daljinskega nadzora svetilk (nadzorni modul se 

nahaja v razdelilcu pri stopnišču vhoda v restavracijo). Tip varnostne svetilke mora biti 

prilagojen obstoječemu sistemu svetilk Beghelli, ki omogoča daljinski nadzor svetilk. Z 

menjavo razdelilcev, je potrebno obstoječi modul umestiti v novo razdelilno omaro. 

V sklopu dodatne varnostne razsvetljave se izvede tudi osvetlitev varnostnih znakov na poti 

umika, znakov za označevanje smeri na poti umika in drugih varnostnih znakov, ki morajo biti 

osvetljeni med delovanjem zasilne razsvetljave s posebnimi varnostnimi svetilkami z dodatnim 

varnostnim napajanjem. 

Izvajalec del mora po zaključku del naročiti pregled varnostne razsvetljave pri pooblaščeni 

inštituciji. Pri pooblaščenem vzdrževalcu varnostne razsvetljave SBNM pa mora naročiti vnos 

vseh dodatnih svetilk v skupen sistem daljinskega nadzora svetilk varnostne razsvetljave. 

 

Energetsko napajanje 
 

V objektu kuhinje so na voljo naslednji elektro energetski napajanji: 

 Mrežno napajanje in 

 Agregatsko napajanje. 

V vseh novih prostorih se predvidi nova električna inštalacija in novi električni razdelilci. 

Priklop dovodnih kablov novega razdelilca se predvidi na obstoječi lokaciji dovodnih kablov 

(RG-M in RG-A) v kleti objekta. V novem glavnem razdelilcu objekta se predvidi mrežno in 
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agregatsko polje z ločilniki za posamezni del objekta. Vsi novi razdelilci morajo biti opremljeni 

z ustreznimi prenapetostnimi zaščitami. 

Električni razdelilci morajo biti opremljeni s ključavnicami (SBNM tipski ključ) in oznakami 

ter narejeni v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. Električni razdelilci morajo 

na vratih imeti tipko za izklop električnega napajanja v sili. V razdelilcih mora biti vgrajena luč 

in servisna vtičnica. 

Moč, komunikacije 
 

Vrste in moč priključkov ter komunikacij je potrebno prilagoditi opremi v tehnološkemu načrtu. 

Inštalacije moči in komunikacij se za delovna mesta projektirajo v parapetnih kanalih (130/72 

mm). Na delovno mesto se predvidi: trojna mrežna vtičnica (bela barva), trojna agregatska 

vtičnica (rdeča barva) in trije priključki univerzalnega ožičenja (kabel FTP cat.6e). 

V kuhinji je potrebno pri posameznih otokih predvideti električni in komunikacijski priključek 

za beleženje in vnos artiklov v informacijski sistem. 

V objektu kuhinje in restavracije je predvideno novo univerzalno komunikacijsko vozlišče 

(kratko KO). Komunikacijska omara mora biti na dostopni lokaciji, ki ob servisiranju ne moti 

delovnega procesa. Za komunikacije se uporabi obstoječ redundančni optični priključek in 

obstoječ telefonski kabelski dovod. Iz KO se izvedejo novi razvodi univerzalnega ožičenja. Za 

KO se predvidi nova aktivna oprema, ki jo je količinsko in vsebinsko potrebno uskladiti z 

bolnišnično službo za informatiko. 

V objektu je potrebno z ustreznim številom dostopnih točk izvesti pokritost kuhinje z 

restavracijo z brezžičnim omrežjem. Del brezžičnega omrežja, ki je ločeno od poslovnega, se 

zagotoviti za goste restavracije. 

Pred projektiranjem računalniške mreže in telefonije, kakor tudi izbire opreme, je potrebno 

sodelovati s strokovnimi delavci SBNM, ki odgovarjajo za to področje.  

 

Javljanje požara 
 

Na novo se izvede sistem javljanja požara. Sistem naj bo načrtovan v skladu z zahtevami študije 

požarne varnosti, navodili za avtomatske požarne alarmne naprave VdS e.v. Köln, VdS 2095; 
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2010 (05), slovensko tehnično smernico TSG-1-001: 2019, smernico SZPV 408/05 in standardi 

EN 54. 

Za potrebe požarne zaščite se predvidi nova inštalacija in nova oprema aktivne požarne zaščite. 

Vse elemente in opremo (npr.el.vrata, prezračevalni strop itd.) se poveže v obstoječi sistem 

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

Po izvedbi sistema PV je potrebno opraviti pregled sistema s strani neodvisne inštitucije. 

 

Kontrola pristopa 
 

Za nadzor in kontrolo vhodov v kuhinjo naj se predvidi kontrola pristopa za zaposlene in 

domofoni za obiskovalce. Točke klica in sprejema klica domofonskega sistema se določi z 

uporabnikom tekom projektiranja. Sistem kontrole pristopa je potrebno uskladiti z obstoječim 

sistemom (Jantar). V bolnišnici uporabljamo Jantarjevo opremo z mrežnimi kontrolerji. 

 

Električne ure 
 

V kuhinjo in restavraciji je potrebno predvideti ure (minutne), za spremljanje in nadzor 

procesov. 

 

Registracija delovnega časa 
 

Pri vhodu v kuhinjo je obstoječi registrator delovnega časa, ki se ga prestavi na novo lokacijo 

skladno s tehnološkim načrtom. 

 

Videonadzor - obstoječ 
 

Videonadzorni sistem je izveden na vseh vstopnih točkah objekta kuhinje z restavracijo. Vse 

kamere so mrežnega tipa in povezane na obstoječ videonadzorni sistem (Sintal). Med izvedbo 

del se kamere demontira, na novo ožiči in ponovno montira po izvedbi grobih del. Po zaključku 

del se izvede nastavitev in test videonadzora. 
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Ozvočenje 
 

V restavraciji in sejni sobi se uredi multimedia in sicer možnost predvajanje-projekcijo vsebin 

na platno ob različnih dogodkih. Sistem naj vsebuje brezžičen mikrofon za govornika.  

Za predvajanje glasbe, govornih sporočil se predvidi uporaba multimedijskih predvajalnikov. 

Z zvočniki se opremi restavracija in sejna soba, ki naj imajo možnost nastavitve glasnosti in 

izklopa. 

 

Električna vrata 
 

Na vhodih v kuhinjo in sprejemu (v pritličju) se vgradijo nova električna rolo vrata. Na vhodu 

v restavracijo se vgradijo električna drsna vrata. Vsa vrata morajo imeti kontrolno-režimski 

tablo. Lokacije se določijo z uporabnikom SBNM. Vrata se odpirajo kartično in preko 

domofona.  

Električna vrata morajo biti skladno s požarnim načrtom vključena v sistem aktivne požarne 

zaščite. 

 

Dvigala 
 

Vsa dvigala v zdravstvenih objektih morajo izpolnjevati zahteve iz Pravilnika o varnosti dvigal 

(Ur.l. RS št. 25/16 oziroma harmoniziranimi standardi: SIST EN 81-20:2014 in SIST EN 81-

50:2014, Varnostna pravila za konstruiranje in vgradnjo dvigal. 

Vgrajene materiale, njihovo izvedbo in dimenzije kabin v dvigalih opredeljuje standard SIST 

ISO 4190-1:2012, Krmilja, signali in pripadajoča oprema. 

Notranje stene kabine morajo biti obložene z visoko kvalitetnimi paneli, odpornimi na 

poškodbe in dezinfekcijska sredstva. Izvedba sten in tlakov mora zagotavljati nezahtevno in 

preprosto vzdrževanje in čiščenje. Stene kabin dvigal za prevoz vozičkov in živil morajo biti 

opremljene z zaščitnimi letvami. Vrata se morajo odpirati popolnoma samodejno, drsno s 

teleskopskim načinom odpiranja (nastavljiva hitrost). 

V projektu je potrebno predvideti zamenjavo obstoječega tovornega dvigala pri sprejemu 

kuhinje. Za povezavo med kuhinjo in restavracijo se dogradi dodatno dvigalo s spremljevalcem. 

Nova dvigala morata biti prilagojena novemu tehnološkemu procesu. Zamenja se tudi sedanje 
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manjše tovorno dvigalo na vzhodni strani objekta z novim, ki bo namenjen prevozu gostov 

restavracije.  

 

Ozemljitve 
 

Ozemljitve na objektu se naj predvidijo v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi. 

Posebno pozornost je potrebno nameniti izvedbi ozemljitev tehnologije in opreme, kjer v stik z 

njo prihaja osebje kuhinje. Pri demontaži je potrebno paziti, da ne pride do prekinitve 

ozemljitvenih vodnikov še delujočih sistemov. 

 

Meritve 
 

Za področje električnih inštalacij je v splošnem, kakor tudi za zdravstvene objekte in za 

medicinske prostore potrebno upoštevati določila Pravilnika o zahtevah za NN električne 

inštalacije s pripadajočo tehnično smernico TSG-N-002:2018 Nizkonapetostne inštalacije in 

Pravilnika o zaščiti stavb, s pripadajočo tehnično smernico TSG-N-003:2018 Zaščita pred 

delovanjem strele. 

Pregleduje se celoten objekt ali pa zaključeno celoto dela objektov. Nov objekt je treba 

pregledati v celoti. Po spremembah, rekonstrukcijah in popravilih dela NN inštalacijskega 

sistema, ki je del zaključene celote, oziroma je vezan na eno odjemno mesto, je treba opraviti 

pregled vseh električnih inštalacij, ki sodijo v zaključeno celoto dela objekta, pri čemer je treba 

ugotoviti strokovno pravilnost in varnost tudi v tistem delu, ki se ni spreminjal, rekonstruiral 

ali popravljal. 

V projektu je potrebno pred predajo prostorov uporabnikom predvideti izdelavo vseh potrebnih 

meritev električnih inštalacij (moč in mala moč, ozemljitve in galvanske povezave, izolacijske 

upornosti, okvarne in kratkostične zanke, meritve univerzalnega ožičenja itd.). 

Zapisnik o pregledu mora imeti najmanj vsebino, kot je določena v SIST HD 60364-6. Zapisnik 

o pregledu mora vsebovati podatke, iz katerih je razvidno, da so bili opravljeni pregledi, 

preskusi in meritve iz predhodnih točk, ter podatke o preglednikih, inštrumentih in merilnih 

metodah. V zapisniku je treba navesti tudi oznako, številko in datum veljavnega potrdila, ki 

dokazuje podatke o umerjanju uporabljenih merilnih inštrumentov. 

Zapisnik mora podati oceno o ustreznosti električne inštalacije za celoten objekt oziroma 

zaključeno celoto dela objekta. Pozitivna ocena se izda le, če rezultati vseh predvidenih 
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pregledov in preskusov ustrezajo. Pri negativni oceni mora zapisnik vsebovati prilogo s 

seznamom odkritih neustreznosti in predvidenih ukrepov. 

Za potrebe opisa in aktiviranja delovnih mest je potrebno s strani pooblaščene organizacije 

izvesti skupne meritve mikroklime, ki zajemajo meritve temperature, pretoka zraka, vlage in 

osvetlitve na vsakem delovnem mestu. 

 

Strelovod 
 

Strelovod ni predmet projekta. V sklopu celovite obravnave objekta bo potrebno na strelovodu 

opraviti meritve strelovodnih inštalacij skladno z tehnično smernico TSG-N-003:2018 Zaščita 

pred delovanjem strele. 
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5. ZAKLJUČEK 
 

Zaključno navodilo projektantu 
 

Projektant mora pri izdelavi projekta sodelovati s pooblaščenimi osebami investitorja Splošne 

bolnišnice Novo mesto. Prav tako mora sodelovati z vsemi pristojnimi inšpekcijskimi službami 

in pooblaščenimi osebami za izdelavo posameznih vrst različnih elaboratov, študij in ostalih 

potrebnih dokumentov za uspešno izdelavo projekta.  

V projektni dokumentaciji je potrebno predvideti vsa dela skupaj z vsemi dobavami, transporti 

in montažami, ki so predmet projekta. Po končanem posegu in vnosu opreme v prostore je 

potrebno v projektni dokumentaciji navesti, da se mora po končanju del vzpostaviti prvotno 

stanje v vseh obstoječih prostorih, kjer je bilo potrebno zaradi prenove prostorov izvesti kakršne 

koli posege.  

Pri pripravi projekta je obvezno upoštevati: 

 Usmeritve Komisije za obvladovanje bolnišničnih okužb (KOBO) 

 Hišni red Splošne bolnišnice Novo mesto 

 
Terminski plan in ocena vrednosti 
 

Izvajalec projektne dokumentacije mora navesti predviden čas izvedbe projektiranih GOI del 

in podati oceno del po posamezni postavki. 

 

Dela, ki niso zajeta v projektni nalogi 
 

Pri pripravi projektne dokumentacije mora pooblaščeni inženir za posamezno področje po 

potrebi vključiti tudi tiste postavke, ki niso zajete v projektni nalogi, so pa nujne za zakonsko 

ustrezno pripravo prostorov in njihovo polno funkcionalnost. 

 


