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1.

UVOD

Investitor želi na objektih SB Novo mesto:
- Grad Mostek,
- Grad Kamen,
- Ginekološka zgradba
znižati nivo porabe energije za potrebe bolnišničnega kompleksa ter s tem povečati učinkovito rabo
energije.
Za določitev predvidenih ukrepov, ki bodo izboljšali stanje energetske učinkovitosti kompleksa so
izdelani Razširjeni energetski pregledi, izdelovalec energetskega pregleda GE PROJEKT, d.o.o..
Naročnik se bo prijavil na poziv Ministrstva za infrastrukturo za oddajo vloge za posredovanje
predloga operacije energetske prenove stavb širšega javnega sektorja. Projekt energetske prenove
obravnavane v projektni nalogi posledično obravnava celovito energetsko prenovo kot opredeljeno
v dokumentaciji izdani s strani Ministrstva za infrastrukturo, Navodila za izvajanje operacij celovite
energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 2014-2020.
Projektna dokumentacija mora biti izdelana skladno s pogoji za pristop k celoviti energetski prenovi
kot zahtevano v dokumentaciji »Navodila za izvajanje operacij celovite energetske prenove javnih
stavb na podlagi OP EKP 2014-2020«. Izdelana projektna dokumentacija mora izkazovati
najoptimalnejšo varianto upravičenosti za pristop k celoviti energetski prenovi z vidika naročnika.

2.

PREDMET PROJEKTNE NALOGE

Predmet projektne naloge je izdelava projektne dokumentacije faze projekt za izvedbo ( PZI)
energetske sanacije objekta, ki se nahaja v kompleksu SB NM, Šmihelska cesta 1, Novo mesto:




Grad Mostek; k.o. 1483, p.š. 624, š.s. 1209 (vir: e-prostor.gov.si);
Grad Kamen, k.o. 1483, p.š. 615, š.s. 1219 (vir: e-prostor.gov.si);
Ginekološka zgradba z energetskim objektom; k.o. 1483, p.š. 600, š.s. 1230 in 1228 (vir: eprostor.gov.si).

3.

OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

Splošna bolnišnica Novo mesto je regionalna bolnišnica, ki skrbi za okrog 132.000 prebivalcev
novomeške, črnomaljske, metliške, trebanjske in delno krške občine, z nekaterimi dejavnostmi pa
pokriva tudi del brežiške in sevniške občine.
Bolnišnica opravlja specialistično-ambulantno dejavnost, bolnišnično dejavnost, dializno dejavnost
ter dejavnost primarnega zdravstva - ginekološki dispanzer. Ima vse oddelke in specialistične
ambulante razen psihiatričnega in onkološkega oddelka ter ambulante nuklearne medicine.
Ustanovitelj SB NM je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada
Republike Slovenije.
Preglednica 1: Osebna izkaznica SB NM
Osebna izkaznica
Splošna bolnišnica Novo mesto
Šmihelska cesta 1
8000 Novo mesto
Telefon (0)7 39 16 100
Faks (0)7 33 23 097
http://www.sb-nm.si
Matična številka: 5054621000
ID Davčna številka: SI82657106
Lastnik: Republika Slovenija

Grad Mostek
Objekt se nahaja v zdravstvenemu kompleksu Splošne bolnišnice Novo mesto, severno od glavne
ceste ki vodi proti Dolenjskim Toplicam, na južnem bregu reke Krke. Objekt nima hišne številke, je
pa fizično povezan z objektom z naslovom Kandijska cesta 3. Objekt stoji na parcelni številki 624 v
katastrski občini Kandija 1483. Grad Mostek je na jugozahodni strani s hodnikom povezan z
objektom 1483/1210 (moška bolnica), na severozahodni strani pa z objektom 1483/179. Skupna
površina stavbe znaša 823,85 m2, od tega je uporabne površine 622,7 m2. Lastnik objekta je
Republika Slovenija, sam objekt pa je pod začasnim upravljanjem Splošne bolnišnice Novo mesto.
Objekt je delno podkleten nadstropen Grad pravokotnega tlorisa. Fasada z baročnim portalom je
neoklasicistična. V dvorcu je živela Primicova Julija. Grad je bil z Odlokom o razglasitvi naravnih
znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v občini Novo mesto, razglašen
za kulturni spomenik lokalnega pomena (EŠD 10839).
Objekt je oskrbovan s toplotno energijo iz centralne kotlovnice zdravstvenega kompleksa Splošne
bolnišnice Novo mesto. Ogrevanja dvorca je izvedeno preko toplotne podpostaje, ki se nahaja v kleti
internega oddelka (objekt s katerim je Grad povezan). Poraba na toplotni postaji se meri, delež za
Grad Mostek je določen preko razdelilnega ključa (5 % od toplotne postaje). Glavna toplotna postaja
se nahaja v pljučnem oddelku (objekt s katerim je Grad Mostek povezan). Stavba je zgrajena leta
1896 predvidoma iz opeke in najverjetneje kamenja. Medetažne konstrukcije so ponekod opečni
oboki, ponekod pa je nosilna konstrukcija lesena. Fasada objekta ni izolirana. Na objektu je bila leta
1997 zamenjana strešna kritina. Podstrešje objekta je deloma izolirano 20cm mineralne volne.
Zamenjan je bil tudi manjši del lesenega stavbnega pohištva.

Preglednica 2: Lastnosti stavbe (vir: http://www.e-prostor.gov.si)
Katastrska občina:

1483 Kandija

Številka stavbe:

1209

Parcelna številka:

624

Naslov stavbe:

/

Površina stavbe

(m 2):

Uporabna površina stavbe

804,4
(m 2):

Površina zemljišča pod objektom

172,4*
(m 2):

804,4

Dejanska raba objekta:

Bolnica, zdravstveni dom

Število etaž:

3

Število delov stavbe:

1

Višina stavbe (m):

12,5

Leto zgraditve:

1896

Material nosilne konstrukcije:

1 - opeka

Priključek na vodovodno omrežje:

Da

Priključek na električno omrežje:

Da

Priključek na kanalizacijsko omrežje:

Da

Vrsta (tip) stavbe:

1 – samostoječa stavba

*Bistveno odstopanje. Podatek ne odraža dejanskega stanja

V spodnji preglednicah so zbrani podatki o porabi in stroških toplote in električne energije v letih od
2018 do 2020. Največ se porabi toplote, ki se posredno uporablja za ogrevanje stavbe in ogrevanje
STV. Skupni stroški obeh energentov za leto 2020 znašajo 1.622,28 EUR.
Preglednica 3: Porabe in stroški za energente v obravnavanem obdobju
PREGLED PORABE IN
STROŠKOV
Enota
1. Električna energija
2. Toplota
Skupaj (1+2)

Poraba
za 2018
MWh
10,17
21,86
32,03

Stroški za
2018
EUR/leto
796,05
647,77
1.443,82

Poraba
za 2019
MWh,
10,37
22,13
32,51

Stroški za
2019
EUR/leto
949,20
731,81
1.681,01

Poraba
za 2020
MWh
10,36
23,93
34,30

Stroški za
2020
EUR/leto
934,88
687,40
1.622,28

Lokacijska informacija
Na Mestno občino Novo mesto je bila poslana prošnja za pridobitev lokacijske informacije za gradnjo
objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiški parceli 624 v katastrski občini Kandija.
Na obravnavanem območju veljajo naslednji prostorski akti:
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10teh.popr., 76/10-teh.popr., 77/10-DPN, 26/11-obv.razl., 4/12-teh.popr., 87/12-DPN,
- 102/12-DPN, 44/13-teh.popr., 83/13-obv.razl., 18/14, 46/14-teh.popr., 16/15, Dolenjski
uradni list, št. 12/15, 15/17-obv.razl., 13/18, 13/18-obv.razl., 15/18, 16/18)
- Občinski podrobnejši prostorski načrt: Odlok o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks
Novo mesto (Uradni list RS, št. 48/08, 81/11, 43/13 in Dolenjski uradni list št. 2/15)
Podatki o namenski rabi prostora:
- Osnovna namenska raba:

-

 območje stavbnih zemljišč
Podrobnejša namenska raba:
 CD – območja centralnih dejavnosti
 ZD – druge urejene zelene površine
Podrobnejša namenska raba:
 CDz – območje zdravstva

Grad Mostek se nahaja v območjih, ki so s posebnim aktom oz. predpisom opredeljena kot varovana
območja.
Gradič Neuhof (Grad Mostek) se lahko nameni tudi za druge dejavnosti javnega značaja, za kar
mora biti predhodno izdelan konservatorski program. Gospodarski del na severni strani stavbe
se odstrani, prostor pa uredi za parkirne površine. Uredi se tudi park pred gradičem Neuhof, t.j.
v trikotniku med Kandijsko cesto in peš potjo ob reki Krki. Osnova za načrtovane ureditve naj
bo osna pot na portal gradiča.
Odlok o Ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks Novo mesto
Uradni list RS, št. 48/08, 81/11, 43/13 in Dolenjski uradni list, št. 2/15 in 16/18-SD OPN4
predvideva tudi odstranitev objekta na SZ Dvorca Mostek in na tem mestu predvideva ureditev
parkirišča.
V lokacijski informaciji je zapisano, da morajo biti predvideni objekti in ureditve projektirani za
VII. stopnjo MCS (Mercali-Cancani-Sieberg) lestvice, ki velja na tem območju (projektni
pospešek tal je O, 175 g).
Kulturno varstveni pogoji
Na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je bila poslana prošnja za pridobitev
kulturno varstvenih usmeritev v zvezi z izdelavo dokumentacije za energetsko sanacijo objekta št.
624 v k.o. 1483 (Grad Mostek (EŠD 10839).
Grad Mostek je registriran nepremičnina kulturne dediščine Novo mesto - Grad Mostek (EŠD 10838),
pare. št. 615, k.o.. Varovano je tudi območje Grad Mostek (EŠD 10848).
Merila in pogoji za graditev objektov in izvedbo drugih del
Investitor mora pred energetsko sanacijo v obsegu toplotne izolacije objekta nad tlemi in
hidroizolacijo zunanjih sten pod terenom, toplotno izolacijo stropa proti neogrevanemu podstrešju,
potencialno izolacijo strehe, zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva z vgradnjo okenskih senčil,
potencialno ureditvijo prezračevanja in hlajenja prostorov idr., ki pomenijo poseg v kulturni spomenik
lokalnega pomena, naslov: Novo mesto - Grad Mostek (EŠD 10839), pare. št.: 624, k.o. Kandija,
izpolniti naslednje kulturnovarstvene pogoje:
- ZVKDS je 7. 6. 2019 izdal investitorju kulturnovarstvene pogoje št. 35105-0239/2019/3, v
katerih je predpisal za Grad Mostek izdelavo konservatorskega načrta z vsemi potrebnimi
konservatorskimi raziskavami, dne 29.7. 2020 pa tudi kulturnovarstvene pogoje št. 351050262/2020/2 in dne 31.7. 2020 še kulturnovarstveno soglasje št. 35105-0262/2020/ 4 za
vzdrževalna dela na kritini. Že pred leti je bilo v obeh objektih delno zamenjano zunanje stavbno
pohištvo v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji ZVKDS št. NM-69/2001-TG z dne 9.7. 2010.
Preostalo stavbno pohištvo je potrebno izdelati v skladu z omenjenimi
kulturnovarstvenimi pogoji in načrtom stavbnega pohištva št. 002/2011, ki ga je februarja
2011 izdelal biro STUDIO A PLUS, Daniela Dobrina s.p., Ulica Janeza Pavla II. 3A, 1000
Ljubljana. V nova okna ni dovoljena vgradnja okenskih senčil dokler ne bo znana nova
namembnost objekta.

- Toplotna izolacija fasad ni dovoljena, prav tako na fasadah in strehi ni dovoljena vgradnja
strojnih in električnih inštalacij in naprav, umakniti bo potrebno tudi obstoječe zunanje enote
klimatskih naprav. Toplotna izolacija podstrešja je dovoljena kot začasna rešitev do celovite
prenove objekta in mora biti izvedena v območju podstrešja, torej na zgornji strani stropov,
prezračevalne naprave, ki bi zahtevale posege na fasadi (npr. rekuperacija), niso
dovoljene, zato bodo ostali predlagani posegi z naslova energetske sanacije objekta lahko
ovrednoteni v konservatorskem načrtu šele po predhodno predloženi programski nalogi
investitorja in izvedenih raziskavah mehanskih lastnosti konstrukcijskih materialov in tehnologije
gradnje v obsegu stropnih in obočnih konstrukcij, temeljnih, obodnih in notranjih predelnih zidov
ter vgrajenih veziv in ometov.
- Pri posegih v tla, npr. pri izkopih za hidroizolacijo kletnih zidov, bo potrebno zagotoviti
arheoloških nadzor ob gradnji. Za zemeljska dela, ki bodo predmet arheološkega nadzora ob
gradnji mora investitor vložiti novo vlogo za izdajo kutlurnovarstvenih pogojev in priložiti
natančen načrt predvidenega posega, zlasti dolžino, širino in globino predvidenih izkopov.
Investitor tudi ni tehnološko opredelil predviden poseg sanacije temeljev, ki je že del
konstrukcijske sanacije objekta, zato ZVKDS predpisuje izdelavo ustreznega projekta s
tehničnim poročilom, v katerem se bodo ta in druga predvidena dela z naslova energetske
sanacije bolj natančno opredelila.
Kulturnovarstveni pogoji za poseg v kulturni spomenik se določijo v skladu z aktom o razglasitvi
spomenika ali z določbami prostorskega akta V skladu s to določbo velja za kulturni spomenik,
naslov: Novo mesto - Grad Mostek (EŠD 10839), pare. št.: 624, k.o. Kandija, varstveni režim,
določen v 2. odstavku 4. člena Odloka o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega
pomena na območju Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 30/16). Navedeni akt
določa, da se pri stavbah ohranja:
-

-

tlorisno in višinsko zasnovo (gabarite),
gradivo (gradbeni material) in konstrukcijsko zasnovo,
oblikovanost zunanjščine (členitev objektov in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, barve
fasad, fasadni detajli, vključno z reklamnimi panoji, izveski in svetili, ki morajo biti v skladu z
oblikovno in vsebinsko zasnovo objektov),
funkcionalno zasnovo notranjščine in pripadajočega zunanjega prostora,
sestavine in pritikline,
stavbno pohištvo,
komunikacijsko in infrastrukturno navezava na okolico,
pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih stavbah),
celovitost dediščine v prostoru,
zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

ZVKDS je na podlagi vsega navedenega odločil, da je predlagani poseg investitorja možen v obsegu
in na način, kot je določen v izreku teh kulturnovarstvenih pogojev, ki so podani v skladu z zgoraj
navedenim varstvenim režimom.

Grad Kamen

Objekt se nahaja na robu zdravstvenega kompleks v Novem mestu, tik ob glavni cesti ki vodi proti
Dolenjskim Toplicam, na južnem bregu reke Krke. Objekt se nahaja na naslovu Kandijska cesta 6.
Objekt stoji na parcelni številki 615 v katastrski občini Kandija 1483. Grad kamen je na južni strani s
hodnikom povezan z objektom 1483/1871. Skupna površina stavbe znaša 708,2 m2, od tega je
uporabne površine 220,8 m2. Ustanovitelji in lastniki zavoda je Republika Slovenija, sam objekt pa
je pod začasnim upravljanjem Splošne bolnišnice Novo mesto. Objekt je bil zgrajen leta 1629. Gradič
je bil po letu 1945 prezidan v oddelek za pljučne bolezni novomeške bolnišnice. Grad je bil z
Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti in nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov v
občini Novo mesto, Uradni list RS št. 38/1992 razglašen za kulturni spomenik lokalnega pomena.
Objekt je oskrbovan s toplotno energijo in paro iz centralne kotlovnice zdravstvenega kompleksa
Splošne bolnišnice Novo mesto. Glavna toplotna postaja se nahaja v pljučnem oddelku (objekt s
katerim je grad Kamen povezan). Stavba je zgrajena leta 1629 predvidoma iz opeke in kamenja.
Medetažne konstrukcije so ponekod opečni oboki, ponekod pa je nosilna konstrukcija lesena.
Fasada objekta ni izolirana. Na objektu je bila leta 1997 zamenjana strešna kritina. Podstrešje
objekta je deloma izolirano 20cm mineralne volne. Zamenjan je bil tudi manjši del lesenega
stavbnega pohištva.
Preglednica 4: Lastnosti stavbe (vir: http://www.e-prostor.gov.si)
Katastrska občina:

1483 Kandija

Številka stavbe:

1219

Parcelna številka:

615

Naslov stavbe:

Kandijska cesta 6, 8000 Novo mesto

Površina stavbe

(m 2):

Uporabna površina stavbe

708,2
(m 2):

Površina zemljišča pod objektom

220,8
(m 2):

390,0

Dejanska raba objekta:

Bolnica, zdravstveni dom

Število etaž:

3

Število delov stavbe:

1

Višina stavbe (m):

14,9

Leto zgraditve:

1629

Material nosilne konstrukcije:

1 - opeka

Priključek na vodovodno omrežje:

Da

Priključek na električno omrežje:

Da

Priključek na kanalizacijsko omrežje:

Da

Vrsta (tip) stavbe:

1 – samostoječa stavba

V spodnji preglednicah so zbrani podatki o porabi in stroških energenta toplote za ogrevanje v letih
od 2018 do 2020. Največ se porabi energenta toplote, ki se uporablja za ogrevanje stavbe in pripravo
sanitarne tople vode.

Preglednica 5: Porabe in stroški za energente v obravnavanem obdobju
PREGLED
PORABE IN
STROŠKOV
Enota
1. Električna energija

Poraba
za
2018
MWh
18,61

Stroški
za 2018
EUR/leto
1.456,70

Poraba
za
2019
MWh,
18,98

Stroški
za 2019
EUR/leto
1.736,95

Poraba
za
2020
MWh
18,96

Stroški
za 2020
EUR/leto
1.710,69

2. Toplota
Skupaj (1+2)

49,70
68,31

1.472,87
2.929,57

50,33
69,31

1.663,91
3.400,86

54,42
73,38

1.562,92
3.273,61

Lokacijska informacija
Na Mestno občino Novo mesto je bila poslana prošnja za pridobitev lokacijske informacije za gradnjo
objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih za objekt na zemljiški parceli 615 v
katastrski občini Kandija. Naslov objekta Kandijska cesta 6.
Na obravnavanem območju veljajo naslednji prostorski akti:
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10teh.popr., 76/10-teh.popr., 77/10-DPN, 26/11-obv.razl., 4/12-teh.popr., 87/12-DPN,
- 102/12-DPN, 44/13-teh.popr., 83/13-obv.razl., 18/14, 46/14-teh.popr., 16/15, Dolenjski
uradni list, št. 12/15, 15/17-obv.razl., 13/18, 13/18-obv.razl., 15/18, 16/18)
- Občinski podrobnejši prostorski načrt: Odlok o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks
Novo mesto (Uradni list RS, št. 48/08, 81/11, 43/13 in Dolenjski uradni list št. 2/15)
Podatki o namenski rabi prostora:
- Osnovna namenska raba:
 območje stavbnih zemljišč
Podrobnejša namenska raba:
 CD – območja centralnih dejavnosti
 ZD – druge urejene zelene površine
- Podrobnejša namenska raba:
 CDz – območje zdravstva
Gradič kamen se nahaja v območjih, ki so s posebnim aktom oz. predpisom opredeljena kot
varovana območja. Parcelna številka 615 spada v območje mestnega jedra.
Na obstoječem objektu so dovoljena redna in investicijska vzdrževalna dela, rekonstrukcije ter
preureditve v objektu z namenom zagotovitve optimalnega funkcioniranja specialistične
bolnišnične dejavnosti. Po preselitvi pljučnega oddelka se glavni objekt namenja za podaljšane
programe po bolnišničnem zdravljenju, lahko pa tudi drugim zdravstvenim dejavnostim in
dejavnostim socialnega varstva. Gradič Kamen se lahko nameni tudi za druge dejavnosti
javnega značaja, za kar mora biti predhodno izdelan konservatorski program (oblikovanje
zunanje podobe objekta, lega objekta na zemljišču, ureditev okolice objekta.
Kulturno varstveni pogoji
Na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je bila poslana prošnja za pridobitev
kulturno varstvenih usmeritev v zvezi z izdelavo dokumentacije za energetsko sanacijo objekta na
naslovu Kandijska cesta 6, 8000 Novo mesto.
Gradič Kamen je registriran nepremičnina kulturne dediščine Novo mesto - Gradič Kamen (EŠD
10838), pare. št. 615, k.o.. Varovano je tudi območje gradiča Kamen (EŠD 10848).

Merila in pogoji za graditev objektov in izvedbo drugih del
Investitor mora pred energetsko sanacijo v obsegu toplotne izolacije objekta nad tlemi in
hidroizolacijo zunanjih sten pod terenom, toplotno izolacijo stropa proti neogrevanemu
podstrešju, potencialno izolacijo strehe, zamenjavo zunanjega stavbnega pohištva z vgradnjo
okenskih senčil, potencialno ureditvijo prezračevanja in hlajenja prostorov idr., ki pomenijo
poseg v kulturni spomenik lokalnega pomena izpolniti naslednje pogoje:

Za menjavo stavbnega pohištva na Gradu Kamen bo ZVKDS posredoval dopolnjene kulturno
varstvene pogoje po izvedenih raziskavah obstoječega zunanjega stavbnega pohištva ter
fasadnih ometov in beležev, ki jih mora investitor izvesti v skladu s 5. in 6. odstavkom 29. člena
ZVKD-1. Na fasadah in na stavbnem pohištvu je potrebno izdelati stratigrafsko raziskavo
materialov in opleskov, poleg tega pa tudi izdelati arhitekturni načrt značilnih oken in vrat ter
vsaj fasad, čeprav priporočamo, da investitor pristopi k izdelavi celovitega arhitekturnega
posnetka stavbe. Ne glede na predpisane raziskave toplotna izolacija fasad ni dovoljena,
prav tako na fasadah in strehi ni dovoljena vgradnja strojnih in električnih inštalacij in naprav,
umakniti bo potrebno tudi obstoječe zunanje enote klimatskih naprav. Pri posegih v tla,
npr. pri izkopih za hidroizolacijo kletnih zidov, bo potrebno zagotovi\iti arheoloških nadzor ob
gradnji.
Za grad Kamen (EŠD 10838) so kulturno varstveni pogoji določeni skladno z določbami
prostorskega akta. velja sledeči varstveni režim, določen v 97. členu Odloka o občinskem
prostorskem nač1tu Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju odlok, Uradni list RS, št. 101/09).
Kulturno varstveni pogoji:
(1)
Prepovedani so posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane
vrednote in prepoznavne značilnosti registrirane kulturne dediščine.
(2)
V registrirano kulturno dediščino se lahko posega na način, da se upošteva in ohranja njene
varovane vrednote.
(3)
Pri stavbni registrirani kulturni dediščini se ohranjajo varovane ,vrednote, kot so:
tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
gradivo (gradbeni material) in konstrukcijska zasnova,
oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno
pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih - cerkvah, gradovih,
znamenjih itd.),
celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne
dediščine).
ZVKDS je na podlagi vsega navedenega odločil, da je predlagani poseg investitorja možen v obsegu
in na način, kot je določen v izreku teh kulturno varstvenih pogojev.
Ker ZVKDS iz investitorjeve vloge ni mogel razbrati obseg in naravo del po posameznem objektu,
mora investitor na ZVKDS vložiti novo vlogo z bolj natančno definiranim obsegom del ter obenem
izdelati v izreku predpisano dokumentacijo, raziskave in konservatorski načrt.

Ginekološka zgradba
Objekt se nahaja v središču mesta Novo mesto, v Mestni občini Novo mesto, na desnem bregu reke
Krke. Nahaja se na naslovu Šmihelska cesta 1. Centralni del Splošne bolnišnice Novo mesto sestoji
iz več stavb (1483/222, 1483/1971 in 1483/1230 ter 1483/1228). Izmed teh treh objektov ima le
stavba s številko 1483/1971 hišno številko (Šmihelska cesta 1), ostale stavbe pa hišne številke
nimajo. Zaradi jasnosti bomo tekom REP, navajali naslov Šmihelska cesta 1 tudi za stavbo št.
1483/1230 in stavbo 1483/1228 (manjši servisni objekt). Ti dve stavbi sta tudi predmet REP. Stavba
stoji na zemljiški parceli 600, KO 1483 Kandija. Skupna površina stavbe znaša 10.282,5 m2, od tega

je skladno s podatki iz katastra uporabne površine 3.365,5 m2 (podatek v katastru je napačen).
Ustrezen podatek je naveden v nadaljevanju. V objektu se nahajajo prostori oddelka za ginekologijo.
Ustanovitelji in lastniki zavoda je Republika Slovenija, sam objekt pa je pod začasnim upravljanjem
Splošne bolnišnice Novo mesto.
Objekt je oskrbovan s toplotno energijo za ogrevanje stavbe iz skupne kotlovnice, ki se uporablja za
celoten bolnišnični kompleks, kot energent za pripravo tople vode in pare pa se uporablja zemeljski
plin (ZP). Toplota se distribuira do posameznih objektov, ki imajo svoje toplotne postaje. Stavba je
grajena v opečnati izvedbi, z nosilnimi AB vezmi in AB medetažnimi konstrukcijami. Fasada je
izolirana z izolacijo debeline 5 cm, deloma je izvedena tudi izolacija stropa proti hladnemu
podstrešju. Stavba je bila zgrajena leta 1995 in od takrat ni bila prenovljena. Največji porabniki
energije v objektu so za ogrevanje, prezračevanje, pripravo pare, razsvetljavo, pripravo tople
sanitarne vode, delovanje kuhinje in bolnišnično (tehnološko) opremo.
Na spodnji sliki je prikazan orto-foto posnetek stavbe SB Novo mesto – ginekologija. Na vzhodni
strani pa je prikazan »Energetski objekt«, št. stavbe 1228.

Slika 1: Posnetek stavbe »SB Novo mesto - ginekologija« (št. 1540) iz zraka (vir: e-prostor iz GURS).

Preglednica 6: Lastnosti stavbe (vir: http://www.e-prostor.gov.si)
SB Novo mesto

Energetski objekt

Katastrska občina:

1483 Kandija

Številka stavbe:

1230

Parcelna številka:

600

Naslov stavbe:

Šmihelska cesta 1

Površina stavbe (m 2):

10.282,5

Uporabna površina stavbe (m 2):

3.365,5

1483 Kandija
1228
600
Šmihelska cesta 1
139,3
139,3
165

Površina zemljišča pod objektom (m 2): 2.499

Dejanska raba objekta:

Bolnica, zdravstveni dom

Število etaž:

6

Število delov stavbe:

1

Višina stavbe (m):

19,4

Leto zgraditve:

1995

Material nosilne konstrukcije:

2 – beton, železobeton

Vrsta ogrevanja:

2 - centralno ogrevanje

Priključek na vodovodno omrežje:

Da

Priključek na električno omrežje:

Da

Priključek na kanalizacijsko omrežje:

Da

Vrsta (tip) stavbe:

1 – samostoječa stavba

Pomožni energetski objekt
1
1
4,5
1992
2 – beton, železobeton
2 - centralno ogrevanje
Da
Da
Da
1 – samostoječa stavba

V spodnji preglednicah so zbrani podatki o porabi in stroških energenta toplote za ogrevanje v letih
od 2018 do 2020. Stroški za toploto so preračunani glede na stroške plina, ki se porablja v skupni
kotlovnici za potrebe po energiji v celotnem kompleksu. Stroški se med posameznimi objekti ne delijo
glede na dejansko porabljeno toploto, pač pa glede na dogovorjeno razmerje. Največ se porabi
energenta ZP, ki se uporablja za ogrevanje stavbe, pripravo pare, pogon naprave za proizvodnjo
toplotne in električne energije, dogrevanje sanitarne tople vode, dogrevanje zraka za potrebe
mehanskega klimatiziranja prostorov in ostale potrebe. Poraba ZP niha v skladu z zunanjimi
temperaturnimi razmerami v kurilni sezoni. Skupni stroški obeh energentov za leto 2020 znašajo
155.463 EUR.
Preglednica 7: Porabe in stroški za energente v obravnavanem obdobju
PREGLED PORABE IN
STROŠKOV
Enota
1. Električna energija
2. Zemeljski plin
Skupaj (1+2)

Poraba za
2018

Stroški za
2018

Poraba za
2019

Stroški za
2019

Poraba za
2020

Stroški za
2020

MWh

EUR/leto

MWh,

EUR/leto

MWh

EUR/leto

1.234,81
1.333.118,00
1.334.352,81

96.680,88
39.508,16
136.189,04

1.259,98
1.349.893,00
1.351.152,98

115.281,13
44.632,93
159.914,06

1.258,60
1.459.724,00
1.460.982,60

113.538,92
41.923,93
155.462,85

Lokacijska informacija
Na Mestno občino Novo mesto je bila poslana prošnja za pridobitev lokacijske informacije za gradnjo
objektov oziroma izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih za stavbe »Splošna bolnišnica Novo
mesto«, na naslovu Šmihelska cesta 1, Novo mesto (k.o.: 1483 Kandija, št. parcele: 600).
Na obravnavanem območju veljajo naslednji prostorski akti:
- Občinski prostorski načrt Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 101/09, 37/10teh.popr., 76/10-teh.popr., 77/10-DPN, 26/11-obv.razl., 4/12-teh.popr., 87/12-DPN,
- 102/12-DPN, 44/13-teh.popr., 83/13-obv.razl., 18/14, 46/14-teh.popr., 16/15, Dolenjski
uradni list, št. 12/15, 15/17-obv.razl., 13/18, 13/18-obv.razl., 15/18, 16/18)
- Občinski podrobnejši prostorski načrt: Odlok o ureditvenem načrtu Zdravstveni kompleks
Novo mesto (Uradni list RS, št. 48/08, 81/11, 43/13 in Dolenjski uradni list št. 2/15)
Podatki o namenski rabi prostora:
- Osnovna namenska raba:
 območje stavbnih zemljišč
Podrobnejša namenska raba:
 CD – območja centralnih dejavnosti
 ZD – druge urejene zelene površine
- Podrobnejša namenska raba:



CDz – območje zdravstva

Kulturnovarstveni pogoji
Na Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) je bila poslana prošnja za pridobitev
kulturno varstvenih usmeritev v zvezi z izdelavo dokumentacije za energetsko sanacijo objekta na
naslovu Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Posebnih zahtev ni bilo navedenih, saj objekt ni spomeniško zaščiten. Tudi v pridobljeni lokacijski
informaciji podatkov o varovanjih in omejitvah ni.

4.

DOLOČITVE UKREPOV ENERGETSKE SANACIJE – PREDLOG SANACIJE

Ukrepi navedeni v nadaljevanju pomenijo usmeritev pri izdelavi projektne dokumentacije.
Predpostavke in izračuni so informativne narave ter niso ustrezna podlaga za izdelavo projektne
dokumentacije. Izdelovalec mora predpostavke in izračune pridobiti in preveriti sam. Prav tako
preveriti in morebiti spremeniti, dopolniti ukrepe.
Grad Mostek
Toplotna izolacija fasade in podzidka – izolativni omet
Toplotne prehodnosti zunanjih sten (obstoječo in prenovljeno stanje) ter toplotni tokovi in površinske
temperature na mestih toplotnih mostov so izračunane v programu KI ENERGIJA in URSA 4, po
standardih SIST EN ISO 6946 in SIST EN ISO 10211 po metodologiji, ki jo navaja Tehnična smernica
TSG-1- 004:2010. V pravilniku je zapisano, da je maksimalna dovoljena toplotna prehodnost
zunanjih sten Umax = 0,28 W/m2K. Pri izračunu se je upoštevalo površino in sestavo zunanjih sten
pred in po dodatku plasti izolacije na analiziranem objektu. Površina fasade, ki se izolira znaša 600
m2.
Obstoječa sestava fasade (opečnato kamniti zid, omet) ne ustreza zahtevam PURES-a. Izračunana
toplotna prehodnost U (W/m2K) zunanjih sten znaša cca. 0,98 W/m2K (zunanje stene); (Udop = 0,28
W/m2k).
Gre za alternativni ukrep s čimer bi izboljšali trenutno toplotno prehodnost zunanjih sten in zmanjšali
možnost pojava plesni. Obstoječ omet je poškodovan in odpada.
Ukrep je potrebno uskladiti s predstavniki ZVKD.
Izolativni omet (naprimer perlitna malta) se nanaša po navodilih proizvajalca navadno do debeline 4
cm v enem sloju. Izolativni omet se izvede do nivoja podzidka. Podzidek se sanira z materiali
odpornimi na navlaževanje.
V investicijo je zajeto:
 odstranitev obstoječega poškodovanega ometa in čiščenje fasade,
 montaža in demontaža fasadnega odra,
 demontaža in montaža obstoječih odtokov in žlebov, strelovodne instalacije
 čiščenje, struganje in izravnava,
 izvedba fasade z izolativnim ometom,
 izvedba podzidka.
Toplotna izolacija hladnega podstrešja
Izvede naj se dodatna toplotna izolacija stropa proti prezračevanemu podstrešju s toplotno izolacijo
debeline vsaj 20 cm (npr. mineralna volna, λ = 0,032 W/m2K). Toplotna prehodnost podstrešja po
izvedbi ukrepa bo 0,13 W/m2K.
V teoriji bi bila tu potrebna namestitev parne zapore pod izolacijo in paroprepustne folije nad izolacijo
a je vsaj na podstrešju taka izvedba vprašljiva zaradi potrebe po sušenju lesene konstrukcije.
Predlog izvedbe:
- odstranitev obstoječih parozapornih oblog
- odstranitev morebitnih obstoječih folij
- izvedba podkonstrukcije
- namestitev paroprepustne folije, izolacije in sekundarne kritine

-

izvedba pohodnega podstrešja z lesenimi deskami (razmak med deskami cca. 1 cm)

Zamenjava stavbnega pohištva
Stavbno pohištvo je deloma energetsko neučinkovito in potrebno obnove. Starejša okna so
»škatlastega« tipa z lesenimi okvirji. Težave se pojavljajo zaradi neustreznega tesnjenja,
transmisijskih in sevalnih izgub. V izračunu smo določili toplotno prehodnost obstoječih
nezamenjanih oken na 3 W/m2K.
Priporočamo, da se izbere zasteklitev s čim višjim faktorjem prehodnosti sončnega sevanja g – vsaj
0,6 in faktorjem LT – vsaj 0,75, saj se drugače zmanjšajo toplotni dobitki (g) in se poveča potreba
po umetni razsvetljavi (LT). Okna naj se vgradijo po sistemu RAL, oz. tako da so odpravljene
pomanjkljivosti klasične izvedbe samo s poliuretansko peno (pojav kondenzacije vodne pare v peni,
slabše tesnjenje itd.). Vgradnji oken je potrebno nameniti posebno pozornost in na to dodatno
opozoriti izvajalca in nadzornika, saj v praksi tu največkrat prihaja do napak in površne izvedbe
(neustrezno tesnjenje, neustrezno izvedene police).
Namestitev senčil zaradi zahtev ZVKD ni dovoljena.
Nujno je potrebno upoštevati smernice ZVKD.
Deloma so bila okna že zamenjana. Stara okna naj se zamenjajo po vzoru obstoječih.
V investicijski oceni smo predpostavili uporabo stavbnega pohištva boljšega od zahtev PURES
(toplotna prehodnost okna U = 1,2 W/m2K).
Cena menjave stavbnega pohištva na m2 površine je faktorsko (3x) večja od klasične menjave oken
saj je v investiciji všteta tudi obnova špalet (obokov) in izvedba ukrepa skladno s smernicami ZVKD.
V investicijo je zajeto:
 izdelava, dobava in montaža oken ter zunanjih senčil,
 obdelava okenske špalete/obokov,
 montaža po RAL standardu oz. enakovredno oz. po smernicah ZVKD,
 slikopleskarska obdelava notranje okenske špalete.
 izvedba polic
Posodobitev sistema hlajenja
Skladno z navodili ZVKD je potrebno iz fasade odstraniti vse hladilne naprave. Ker na oknih ni
dovoleno nameščati zunanjih senčil v poletnem času prihaja do pregrevanja objekta.
Predlagamo odstranitev obstoječih lokalnih hladilnih naprav in izvedbo centralne hladilne naprave.
Sanacija razsvetljave
Pri izračunu se je predpostavilo 2.500 urno delovanje svetil v stavbi, hkrati pa se je upoštevalo
njihovo moč, ki je ocenjena na podlagi pregleda tipičnih prostorov objekta.
Po priporočilih PURES se za razsvetljavo primarno izkorišča dnevno svetlobo, v primerih ko to ni
mogoče pa je treba uporabiti energijsko učinkovite svetilke in pripadajoče elemente. V ne
stanovanjskih stavbah je treba poleg tega urediti tudi predvideti ureditev razsvetljave, odvisno od
intenzitete dnevne svetlobe in prisotnosti uporabnikov v prostoru.

Razsvetljava je v celoti predvidena z LED svetilkami. V investicijo ni zajeta sanacija zasilne
razsvetljave. Predpostavljena je menjava svetilke po sistemu kos za kos. Potrebno je preveriti če tak
sistem sanacije zadostuje predpisanim standardom (CRI, osvetljenost, faktor bleščanja,
enakomernost osvetlitve, itd.).
V investicijo je zajeto:





demontaža starih svetilk in odvoz na deponijo,
zamenjava zastarele razsvetljave,
zamenjava starih svetilk, kjer je osvetljenost prostorov neustrezna,
izvedba potrebnih elektro inštalacij.

Centralni nadzorni sistem (CNS), energetski monitoring
CNS se izvaja preko centralne kotlovnice. Trenutno v stavbi obvladujejo večino energetskih tokov a
zardi nekompatibilnosti med posameznimi sistemi CNS ne deluje v skladu s pričakovanji uporabnikov.
Predlaga se posodobitev sistema in namestitev ustreznih dodatnih merilnikov.
Predvidi se vzpostavitev CNS nad strojnico sanitarne vode in strojnico ogrevanja. Predvidi se
povezava na lokalne krmilnike. Za izvajanje energetskega monitoringa se predvidi zamenjava
analizatorjev elektro omrežja v obstoječih glavnih razdelilnikih mreže. Predvidi se povezava na
kalorimetre v strojnicah STV in ogrevalne strojnice.
Scenariji celovite energetske prenove
Glede na cilje strategije Slovenije v tekoči perspektivi, kjer je predvidena celovita sanacija objektov,
je v nadaljevanju prikazana varianta z upoštevanjem soodvisnosti ukrepov.
V nadaljevanju so našteti ukrepi, ki so zajeti v scenariju celovite energetske prenove stavbe:
- Izolacija fasade – izolativni omet
- Toplotna izolacija hladnega podstrešja
- Zamenjava stavbnega pohištva
- Posodobitev sistema hlajenja
- Sanacija razsvetljave
- Centralni nadzorni sistem, energetski monitoring
- Organizacijski ukrepi
Zgoraj našteti ukrepi celovite energetske prenove stavb izpolnjujejo minimalne zahteve
energetske učinkovitosti stavb predpisane s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v
stavbah (PURES 2010). Da stavba izpolnjuje minimalne zahteve PURES 2010 je potrebna
celovita energetska prenova po scenariju celovite energetske prenove.

Grad Kamen
Toplotna izolacija fasade in podzidka objekta
Toplotne prehodnosti zunanjih sten (obstoječo in prenovljeno stanje) ter toplotni tokovi in površinske
temperature na mestih toplotnih mostov so izračunane v programu KI ENERGIJA in URSA 4, po
standardih SIST EN ISO 6946 in SIST EN ISO 10211 po metodologiji, ki jo navaja Tehnična smernica
TSG-1- 004:2010. V pravilniku je zapisano, da je maksimalna dovoljena toplotna prehodnost
zunanjih sten Umax = 0,28 W/m2K. Pri izračunu se je upoštevalo površino in sestavo zunanjih sten
pred in po dodatku plasti izolacije na analiziranem objektu. Površina fasade, ki se izolira znaša 780
m2.
Obstoječa sestava fasade (opečnato kamniti zid, omet) ne ustreza zahtevam PURES-a. Izračunana
toplotna prehodnost U (W/m2K) zunanjih sten znaša cca. 1,2 W/m2K (zunanje stene); (Udop = 0,28
W/m2k).
Gre za alternativni ukrep s čimer bi izboljšali trenutno toplotno prehodnost zunanjih sten in zmanjšali
možnost pojava plesni. Obstoječ omet je poškodovan in odpada.
Ukrep je potrebno uskladiti s predstavniki ZVKD.
Izolativni omet (naprimer perlitna malta) se nanaša po navodilih proizvajalca navadno do debeline 4
cm v enem sloju. Izolativni omet se izvede do nivoja podzidka. Podzidek se sanira z materiali
odpornimi na navlaževanje.

V investicijo je zajeto:
 odstranitev obstoječega poškodovanega ometa in čiščenje fasade,
 montaža in demontaža fasadnega odra,
 demontaža in montaža obstoječih odtokov in žlebov, strelovodne instalacije
 čiščenje, struganje in izravnava,
 izvedba fasade z izolativnim ometom,
 izvedba podzidka.
Toplotna izolacija preostalega hladnega podstrešja
Deloma je bilo podstrešje že izolirano. Na delu, kjer še ni bilo izvedeno se izvede dodatna toplotna
izolacija stropa proti prezračevanemu podstrešju s toplotno izolacijo debeline vsaj 20 cm (npr.
mineralna volna, λ = 0,032 W/m2K). Toplotna prehodnost podstrešja po izvedbi ukrepa bo 0,13
W/m2K.
V teoriji bi bila tu potrebna namestitev parne zapore pod izolacijo in paroprepustne folije nad izolacijo
a je vsaj na podstrešju taka izvedba vprašljiva zaradi potrebe po sušenju lesene konstrukcije.
Predlog izvedbe:
- odstranitev obstoječih parozapornih oblog
- odstranitev morebitnih obstoječih folij
- izvedba podkonstrukcije
- namestitev paroprepustne folije, izolacije in sekundarne kritine
- izvedba pohodnega podstrešja z lesenimi deskami (razmak med deskami cca. 1 cm)
Skupna površina, kjer naj se ukrep izvede je 180 m2, cena izvedbe pa je ocenjena na 70 € na m2.

Zamenjava stavbnega pohištva
Stavbno pohištvo je deloma energetsko neučinkovito in potrebno obnove. Starejša okna so
»škatlastega« tipa z lesenimi okvirji. Težave se pojavljajo zaradi neustreznega tesnjenja,
transmisijskih in sevalnih izgub. V izračunu smo določili toplotno prehodnost obstoječih
nezamenjanih oken na 3 W/m2K.
Priporočamo, da se izbere zasteklitev s čim višjim faktorjem prehodnosti sončnega sevanja g – vsaj
0,6 in faktorjem LT – vsaj 0,75, saj se drugače zmanjšajo toplotni dobitki (g) in se poveča potreba
po umetni razsvetljavi (LT). Okna naj se vgradijo po sistemu RAL, oz. tako da so odpravljene
pomanjkljivosti klasične izvedbe samo s poliuretansko peno (pojav kondenzacije vodne pare v peni,
slabše tesnjenje itd.). Vgradnji oken je potrebno nameniti posebno pozornost in na to dodatno
opozoriti izvajalca in nadzornika, saj v praksi tu največkrat prihaja do napak in površne izvedbe
(neustrezno tesnjenje, neustrezno izvedene police).
Namestitev senčil zaradi zahtev ZVKD ni dovoljena.
Nujno je potrebno upoštevati smernice ZVKD.
Deloma so bila okna že zamenjana. Stara okna naj se zamenjajo po vzoru obstoječih.
V investicijski oceni smo predpostavili uporabo stavbnega pohištva boljšega od zahtev PURES
(toplotna prehodnost okna U = 1,2 W/m2K).
Cena menjave stavbnega pohištva na m2 površine je faktorsko (3x) večja od klasične menjave oken
saj je v investiciji všteta tudi obnova špalet (obokov) in izvedba ukrepa skladno s smernicami ZVKD.
V investicijo je zajeto:
 izdelava, dobava in montaža oken ter zunanjih senčil,
 obdelava okenske špalete/obokov,
 montaža po RAL standardu oz. enakovredno oz. po smernicah ZVKD,
 slikopleskarska obdelava notranje okenske špalete
 izvedba polic
Sanacija razsvetljave
Pri izračunu se je predpostavilo 2.500 urno delovanje svetil v stavbi, hkrati pa se je upoštevalo
njihovo moč, ki je ocenjena na podlagi pregleda tipičnih prostorov objekta.
Po priporočilih PURES se za razsvetljavo primarno izkorišča dnevno svetlobo, v primerih ko to ni
mogoče pa je treba uporabiti energijsko učinkovite svetilke in pripadajoče elemente. V ne
stanovanjskih stavbah je treba poleg tega urediti tudi predvideti ureditev razsvetljave, odvisno od
intenzitete dnevne svetlobe in prisotnosti uporabnikov v prostoru.
Razsvetljava je v celoti predvidena z LED svetilkami. V investicijo ni zajeta sanacija zasilne
razsvetljave. Predpostavljena je menjava svetilke po sistemu kos za kos. Potrebno je preveriti če tak
sistem sanacije zadostuje predpisanim standardom (CRI, osvetljenost, faktor bleščanja,
enakomernost osvetlitve, itd.).
V investicijo je zajeto:





demontaža starih svetilk in odvoz na deponijo,
zamenjava zastarele razsvetljave,
zamenjava starih svetilk, kjer je osvetljenost prostorov neustrezna,
izvedba potrebnih elektro inštalacij.

Posodobitev sistema hlajenja
Skladno z navodili ZVKD je potrebno iz fasade odstraniti vse hladilne naprave. Ker na oknih ni
dovoleno nameščati zunanjih senčil v poletnem času prihaja do pregrevanja objekta.
Predlagamo odstranitev obstoječih lokalnih hladilnih naprav in izvedbo centralne hladilne naprave.
Centralni nadzorni sistem (CNS), energetski monitoring
CNS se izvaja preko centralne kotlovnice. Trenutno v stavbi obvladujejo večino energetskih tokov a
zardi nekompatibilnosti med posameznimi sistemi CNS ne deluje v skladu s pričakovanji uporabnikov.
Predlaga se posodobitev sistema in namestitev ustreznih dodatnih merilnikov.
Predvidi se vzpostavitev CNS nad strojnico sanitarne vode in strojnico ogrevanja. Predvidi se
povezava na lokalne krmilnike. Za izvajanje energetskega monitoringa se predvidi zamenjava
analizatorjev elektro omrežja v obstoječih glavnih razdelilnikih mreže. Predvidi se povezava na
kalorimetre v strojnicah STV in ogrevalne strojnice.
Scenariji celovite energetske prenove
Glede na cilje strategije Slovenije v tekoči perspektivi, kjer je predvidena celovita sanacija objektov,
je v nadaljevanju prikazana varianta z upoštevanjem soodvisnosti ukrepov.
V nadaljevanju so našteti ukrepi, ki so zajeti v scenariju celovite energetske prenove stavbe:
 Izolacija fasade – izolativni omet
 Toplotna izolacija preostalega dela hladnega podstrešja
 Zamenjava preostalega stavbnega pohištva
 Posodobitev sistema hlajenja
 Sanacija razsvetljave
 Centralni nadzorni sistem, energetski monitoring
 Organizacijski ukrepi.
Zgoraj našteti ukrepi celovite energetske prenove stavb izpolnjujejo minimalne zahteve
energetske učinkovitosti stavb predpisane s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije v
stavbah (PURES 2010). Da stavba izpolnjuje minimalne zahteve PURES 2010 je potrebna
celovita energetska prenova po scenariju celovite energetske prenove.

Ginekološka zgradba
Toplotna izolacija fasade in podzidka objekta
Toplotne prehodnosti zunanjih sten (obstoječo in prenovljeno stanje) ter toplotni tokovi in
površinske temperature na mestih toplotnih mostov so izračunane v programu KI ENERGIJA, po
standardih SIST EN ISO 6946 in SIST EN ISO 10211 po metodologiji, ki jo navaja Tehnična
smernica TSG-1- 004:2010. V pravilniku je zapisano, da je maksimalna dovoljena toplotna
prehodnost zunanjih sten Umax = 0,28 W/m2K. Pri izračunu se je upoštevalo površino in sestavo
zunanjih sten pred in po dodatku plasti izolacije na analiziranem objektu. Površina fasade, ki se
izolira znaša 3.950 m2.
Predvidena je izvedba fasade podobno kot na sosednjem objektu, ki je bil že saniran. Torej
namestitev toplotne izolacije iz kamene volne na obstoječo fasado (trenutna debelina izolacije
znaša 5 cm (EPS)) in izvedba prezračevane fasade s kerrock oblogo . V projektni dokumentaciji
je potrebno preučiti ali je potrebno obstoječo izolacijo odstraniti (požarna varnost).
Pri izvedbi je potrebno upoštevati vse ustrezne predpise in standarde ter uveljavljena pravila ter
upoštevati tehnične zahteve dobavitelja fasadnega sistema vključno z ustrezno termoizolacijo
špalet ustreznimi, odkapnimi in vogalnimi profili ter ustrezno montažo polic.
V investicijski oceni je zajeto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

montaža in demontaža fasadnega odra,
demontaža in montaža obstoječih odtokov, strelovodne instalacije, itd.
čiščenje, struganje in izravnava,
izvedba toplotnoizolacijske fasade,
zvedba okenskih špalet,
zamenjava okenskih polic
izvedba podzidka,
izvedba zaključnega sloja s kerrock ploščami po principu prezračevane fasade

Zamenjava oken, vrat in namestitev zunanjih žaluzij
Vgrajeno stavbno pohištvo objekta nima ustrezne toplotne prehodnosti kot to zahteva Pravilnik o
učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES). Okna so PVC z dvojno zasteklitvijo. V izračunu smo
predpostavili toplotno prehodnost obstoječih oken 1,6 W/m2K. Skupno se zamenja 1.410 m2 oken.
Zamenjava steklenega glavnega vhoda in izvedba ustreznega vetrolova se izvede v površini 40
m2.
Predvidena so okna s prekinjenim termočlenom, troslojna zasteklitev Ug=0,6 W/m2K, Uw=0.72
W/m2K in faktorjem LT – 0,75. Okna so nameščena na rob konstrukcije in se vgradijo po sistemu
RAL. Posebna pozornost je potrebno nameniti ustrezno izvedenemu tesnjenju s tesnilnimi trakovi,
ustrezno izvedenimi policami tako znotraj kot zunaj in ustrezno izoliranimi špaletami. Po izvedbi
ukrepa je obvezno potrebno izvesti termografsko analizo. V projektni dokumentaciji je potrebno

preučiti zahtevo glede požarnih sektorjev in izvedbo požarno odpornih oken. Senčila oken so
nadometne vidne žaluzije Al izvedbe – »krpanke« s pripadajočim vodilom in e-pogonom zaradi
zmanjšanja toplotnih izgub.
Vrata so večinoma v ustreznem stanju, razen glavnega vhoda, kjer se priporoča izvedba
ustreznega vetrolova in vgradnja energetsko učinkovitega stavbnega pohištva. Potrebna je
projektna obdelava. Predvidena vrata in steklene stene naj imajo toplotno prehodnost pod 1,3
W/m2K.

Toplotna izolacija strehe in menjava kritine
Podstrešje je hladno in prezračevano. Streha je krita z betonskimi strešniki iz časa izgradnje
stavbe. Eden izmed možnih ukrepov je celovita sanacija strehe iz zunanje strani in delna
pridobitev uporabne površine (to je deloma že izvedeno s prostorom kjer so locirani klimati) ter
menjava kritine.
Toplotna izolacija se izvede med špirovci (debeline 15 cm) in nad špirovci (debeline 10 cm), tako
da bo skupna debelina izolacije vsaj 25 cm (pri povprečni toplotni prevodnosti izolacije 0,35
W/mK).

V investicijo je zajeto:
1. statična preveritev konstrukcije
2. odstranitev in odvoz obstoječe kritine
3. namestitev izolacije med špirovci
4. namestitev izolacije čez špirovce (kot npr. Termotop)
5. izvedba prezračevalnega sloja (prečne in vzdolžne letve)
6. natančna položitev parne ovire
7. odprava transmisijskih toplotnih mostov
8. izdelava notranjega stropa
9. izvedba kritine z opečnimi strešniki (nižja obremenitev ostrešja)
10. potrebna krovsko kleparska dela
Toplotna izolacija poda podstrešja
Ekonomsko manj zahteven ukrep predstavlja izolacija poda podstrešne plošče. Ker so na podu
podstrešja trenutno locirani klimati bi bila izvedba težavna. V kolikor bi se klimate v celoti
zamenjalo bi bilo možno izvesti ustrezno podkonstrukcijo ter namestiti toplotno izolacijo ter
zaključni pohodni sloj, ter ponovno namestitev klimatov. Na ta način bi bili toplotni mostovi
ustrezno odpravljeni.
Predvidena je toplotna izolacija hladnega podstrešja z oz. brez podkonstrukcije. Ena izmed
možnosti je odstranitev obstoječe izolacije, namestitev nove izolacije in izvedba estriha. Druga
možnost je izvedba izolacije med leseno podkonstrukcijo. Ukrep zahteva projektno obdelavo
predvsem zaradi ustrezne rešitve glede tlačnih obremenitev (klimati).

V investicijo je zajeto:
1. statična preveritev podkonstrukcije

2.
3.
4.
5.

odstranitev in odvoz obstoječe izolacije
namestitev parne zapore in izolacije po podstrešni plošči
odprava transmisijskih toplotnih mostov
izvedba estriha oz. pohodnega sloja

Mehansko prezračevanje z rekuperacijo – zamenjava vseh klimatov
Obstoječi klimati so večinoma stari več kot 20 let in kljub ustreznemu delovanji niso skladni s
trenutnimi pravilniki. V celotni stavbi se lahko izvede zamenjava klimatskih naprav.
Ukrep prezračevanja je potrebno izvesti skladno z veljavnimi standardi, pravilniki in smernicami,
kot so:
1. Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti, zvezek 2
bolnišnice
2. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010) (Ur. l. RS, št 52/2010)
3. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. l. RS, št 42/2002)
Predvidene je izvedba zamenjave klimatskih naprav po principu »ena za ena«. Glede na trenutno
število in nazivne pretoke klimatskih naprav je povprečna stopnja izmenjave zraka v prostorih v
kolikor bi le ti delovali z nazivno močjo 4/h, kar najverjetneje presega trenutne zahteve. Ukrep je
zahtevnejši, zato je potrebna projektna obdelava in preučitev možnosti zmanjšanja moči in pretoka
naprav.
Prezračevanje sanitarnih prostorov se zaradi druge kategorije zraka ne rekuperira, temveč se ga
rešuje z lokalnimi odvodi.
V investicijski oceni je zajeto:
1. dobava in montaža prezračevalnih naprav higienik izvedbe po posameznih sklopih oz.
traktih (cca. 86.000 m3/h) z rekuperativnimi enotami,
2. izvedba novega kanalskega razvoda v investiciji ni upoštevana,
3. dobava in montaža ostalih elementov potrebnih za izvedbo »na ključ«
4. izvedba meritev,
5. karakteristike prezračevalnega sistema v skladu s PURES,
6. nov hladilni agregat za potrebe pohlajevanja (cca. 400 kW priključne električne moči).
Mehansko prezračevanje z rekuperacijo – zamenjava klimatov z glikolnimi rekuperatorji
Ukrep je neak kot zgoraj, le da se zamenjajo samo klimati z glikolnimi rekuperatorji. Klimati so
večinoma stari več kot 20 let in kljub ustreznemu delovanji niso skladni s trenutnimi pravilniki. V
celotni stavbi se lahko izvede zamenjava klimatskih naprav z glikolnimi rekuperatorji.
Ukrep prezračevanja je potrebno izvesti skladno z veljavnimi standardi, pravilniki in smernicami,
kot so:
1. Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti, zvezek 2
bolnišnice
2. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (PURES 2010) (Ur. l. RS, št 52/2010)
3. Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. l. RS, št 42/2002)

Predvidene je izvedba zamenjave klimatskih naprav po principu »ena za ena«. Glede na trenutno
število in nazivne pretoke klimatskih naprav je povprečna stopnja izmenjave zraka v prostorih v
kolikor bi le ti delovali z nazivno močjo 4/h, kar najverjetneje presega trenutne zahteve. Ukrep je
zahtevnejši, zato je potrebna projektna obdelava in preučitev možnosti zmanjšanja moči in pretoka
naprav.
V investicijski oceni je zajeto:
1. dobava in montaža prezračevalnih naprav higienik izvedbe po posameznih sklopih oz.
traktih (cca. 28.000 m3/h) z rekuperativnimi enotami,
2. izvedba novega kanalskega razvoda v investiciji ni upoštevana,
3. dobava in montaža ostalih elementov potrebnih za izvedbo »na ključ«
4. izvedba meritev,
5. karakteristike prezračevalnega sistema v skladu s PURES,
6. nov hladilni agregat za potrebe pohlajevanja (cca. 400 kW priključne električne moči).

Sanacija razsvetljave
Pri izračunu se je predpostavilo 2.500 urno delovanje svetil v stavbi, hkrati pa se je upoštevalo
njihovo moč, ki je ocenjena na podlagi pregleda tipičnih prostorov objekta.
Po priporočilih PURES se za razsvetljavo primarno izkorišča dnevno svetlobo, v primerih ko to ni
mogoče pa je treba uporabiti energijsko učinkovite svetilke in pripadajoče elemente. V ne
stanovanjskih stavbah je treba poleg tega urediti tudi predvideti ureditev razsvetljave, odvisno od
intenzitete dnevne svetlobe in prisotnosti uporabnikov v prostoru.
Razsvetljava je v celoti predvidena z LED svetilkami. Na hodniku so predvidene panelne svetilke
60x60cm vgrajene v obstoječi spuščen strop, ali nadometno (v prostorih, kjer je obstoječa
razsvetljava izvedena nadometno). Regulacija razsvetljave v hodnikih je predvidena preko Dali
regulatorjev samostojno glede na dnevno osvetljitev.
V investicijo ni zajeta sanacija zasilne razsvetljave. V bolniških sobah, ambulantah, sestrskih
sobah, pisarnah, laboratoriju se menjajo svetilke po sistemu kos za kos, razen v primerih kjer ni
zadosti osvetlitve in je potrebno število kosov ustrezno povečati, za zadostitev pogojev
standardov.
V operacijskih sobah so predvidene LED svetilke za čiste prostore s primernim številom za
doseganje 1000lx. V prostorih intenzivne in polintenzivne nege je predvidena lokalna regulacija
svetlobnega toka za izbiro dnevnega in nočnega režima. V ambulantah, laboratorijih, OP sobah,
intenzivnih negah in podobnih prostorih so predvidene svetilke s faktorjem barvne prepoznavnosti
skladno s standardom.
V sanitarijah, kopalnicah so predvidene svetilke z zaščito proti vlagi IP44. Prižiganje razsvetljave
v bolniških sobah, ambulantah, sestrske sobe, pisarne je predvideno namensko pri vhodu oz.
izhodu iz prostora, preko obstoječih stikal. Zamenjava svetilk v bolniških kanalih (za posteljami ni
predvidena).
1. demontaža starih svetilk in odvoz na deponijo,
2. zamenjava zastarele razsvetljave,

3. zamenjava starih svetilk, kjer je osvetljenost prostorov neustrezna,
4. izvedba potrebnih elektro inštalacij.
Centralni nadzorni sistem (CNS), energetski monitoring
Trenutno v stavbi obvladujejo večino energetskih tokov, a zaradi nekompatibilnosti med
posameznimi sistemi CNS ne deluje v skladu s pričakovanji uporabnikov. Predlaga se posodobitev
sistema in namestitev ustreznih dodatnih merilnikov.
Predvidi se vzpostavitev CNS nad novo predvidenimi prezračevalnimi napravami, strojnico
sanitarne vode in strojnico ogrevanja ter hladilnim agregatom. Predvidi se povezava na lokalne
krmilnike. Za izvajanje energetskega monitoringa se predvidi zamenjava analizatorjev elektro
omrežja v obstoječih glavnih razdelilnikih mreže. Predvidi se povezava na kalorimetre v strojnicah
STV in ogrevalne strojnice.

Prenova energetskega objekta
Poleg glavnega objekta je izveden energetski objekt, ki je potreben celovite statične in energetske
obnove. Poleg tega je potrebno zamenjati dotrajane energetske stroje in naprave.
V investicijski oceni je zajeto:
1. statična prenova objekta
2. sanacija ovoja stavbe (izolacija fasade, menjava vrat, sanacija strehe)
3. posodobitev vakuumske postaje

Scenariji celovite energetske prenove
Glede na cilje strategije Slovenije v tekoči perspektivi, kjer je predvidena celovita sanacija
objektov, je v nadaljevanju prikazana varianta z upoštevanjem soodvisnosti ukrepov.
V nadaljevanju so našteti ukrepi, ki so zajeti v scenariju celovite energetske prenove stavbe:
1. Toplotna izolacija fasade in podzidka objekta
2. Zamenjava oken, vrat in namestitev zunanjih žaluzij
3. Toplotna izolacija strehe in menjava kritine
4. Toplotna izolacija poda podstrešja
5. Mehansko prezračevanje z rekuperacijo – zamenjava vseh klimatov
6. Mehansko prezračevanje z rekuperacijo – zamenjava klimatov z glikolnimi
rekuperatorji
7. Sanacija razsvetljave
8. Centralni nadzorni sistem (CNS), energetski monitoring
9. Organizacijski ukrepi
10. Prenova energetskega objekta
Zgoraj našteti ukrepi celovite energetske prenove stavb izpolnjujejo minimalne zahteve
energetske učinkovitosti stavb predpisane s pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo
energije v stavbah (PURES 2010). Da stavba izpolnjuje minimalne zahteve PURES 2010
je potrebna celovita energetska prenova po scenariju celovite energetske prenove.

5.

VSEBINA POTREBNE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

V sklopu PZI projekta energetske sanacije je potrebno natančno obdelati vse ukrepe za
izvedbo GOI del za energetsko sanacijo SB NM v tej projektni nalogi.
Obseg in vsebina projektne dokumentacije je določena za projekt celovite energetske
prenove.
Splošna določila za izvedbo PZI projektne dokumentacije:
 PZI mora biti v celoti izdelan v skladu z zahtevami obstoječe slovenske zakonodaje
s področja graditve objektov in standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji za
projektiranje in graditev tovrstnih objektov, veljavnih prostorskih aktov za
predmetno območje pozidave ter morebitnih projektnih pogojev in soglasij
posameznih soglasodajalcev.
 PZI projektna dokumentacija mora biti izdelana v digitalni obliki (tekstualni del word, popisi - excel, risbe - dwg).
Pri izdelavi projektne dokumentacije faze PZI je potrebno posebej upoštevati:


Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.);



Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo
objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.);



Navodila za izvajanje operacij celovite energetske prenove javnih stavb na podlagi OP
EKP 2014-2020.

Popisi morajo biti pripravljeni na način, da so vključeni tako upravičeni kot tudi neupravičeni
stroški v skladu z dokumentom Navodili za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb
na
podlagi
OP
EKP
2014-2020
(http://www.energetikaportal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnihstavb/projektna-pisarna/) in navodili
naročnika glede neupravičenih stroškov. Upravičeni in neupravičeni stroški po posameznih
postavkah morajo biti prikazani ločeno in v seštevku.
Ukrepi celovite energetske prenove stavb v projektni dokumentaciji morajo izpolnjevati
minimalne zahteve energetske učinkovitosti stavb predpisane s pravilnikom, ki ureja
učinkovito rabo energije v stavbah (PURES 2010). Da stavba izpolnjuje minimalne
zahteve PURES 2010 je potrebna celovita energetska prenova po scenariju celovite
energetske prenove.
Navodila za izvajanje operacij energetske prenove javnih stavb na podlagi OP EKP 20142020 ( glej aktualne verzije: http://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetskaprenova-javnih-stavb/projektna-pisarna/ ):






Navodila in tehnične usmeritve za energetsko prenovo javnih stavb;
Navodila za delo posredniških organov in upravičencev pri ukrepu energetske prenove
stavb javnega sektorja;
Podrobnejše usmeritve javnim partnerjem pri ukrepu energetske prenove stavb
javnega sektorja;
Priročnik upravičenih stroškov pri ukrepu energetske prenove stavb javnega sektorja;
Smernice za energetsko prenovo stavb kulturne dediščine.
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Tehnično poročilo načrtov projektne dokumentacije obsega tehnične opise, lahko tudi rezultate
analiz in izračunov, sheme in druge prikaze, iz katerih so razvidni bistveni podatki v zvezi z
izpolnjevanjem bistvenih zahtev, izsledke predhodnih raziskav, empirične podatke, ter oceno
vrednosti materiala in del.
Projekt za izvedbo (PZI):
 vodilna mapa
 načrt arhitekture
 načrt gradbenih konstrukcij
 načrt električnih inštalacij in opreme
 načrt strojnih inštalacij in opreme
Elaborati in študije:
 elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah z
izkazom energijskih lastnosti stavbe – obstoječe stanje (stanje pred prenovo);
 elaborat gradbene fizike za področje učinkovite rabe energije v stavbah z
izkazom energijskih lastnosti stavbe – novo stanje (stanje po prenovi).
Izdelava študije požarne varnosti ni predmet obdelave po tej projektni nalogi. Študijo naročnik
zagotovi izvajalcu del po tej projektni nalogi.
Naročnik pred pričetkom izdelave PZI dokumentacije izvajalcu zagotovil arhitekturne podloge
objekta v elektronski obliki v odprtem DWG formatu.
Naročnik pred pričetkom izdelave PZI dokumentacije izvajalcu zagotovil aktualno projektno
dokumentacijo, ki se navezuje na projekt energetske prenove obravnavan v tej projektni nalogi
in dokumentu razširjeni energetski pregled objekta v elektronski obliki v odprtem word, excel
in DWG formatu.
Izvajalec mora projektno dokumentacijo predati naročniku v dogovorjenih tiskanih izvodih, in
sicer 3 izvode projektne dokumentacije + 1 izvod projektne dokumentacije v elektronski obliki
(popisi– Excel, tekstualni del – Word, risbe – pdf, dwg)
OPOMBA:
Pri energetski sanaciji objektov je nujno potrebno upoštevati vsa navodila in
predpisane ukrepe v tej projektni nalogi!

Novo mesto, maj 2021
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