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SITUACIJA z zunanjo ureditvijo in prometnimi navezavami _ m 1:500

območje obravnave se nahaja na stičišču različnih stavbnih tipologij izstopajoča velika stavbna masa ob robu zelenega klina analiza kvalitetne stavbne strukture OŠ - kompozicija lamel L oblike pozicioniranje lamel glede na program in okoliške pogoje kompozicija objektov preplet grajene strukture z odprtimi in pol odprtimi urbanimi prostori; 
navezava nove zasnove na širši prostor

SHEMA UMESTITVE OBJEKTOV V PROSTOR

Koncept urbanistične umestitve

Koncept urbanistične umestitve novega objekta ZP Tezno in objekta Četrtnega centra Tezno (ČC) z območjem s parkirišči ter v povezavi z novo 

predvidenim športnim parkom zvišuje kvaliteto urbanega prostora. Novi objekti se vklapljajo v obstoječe stavbno tkivo, nova prostorska ureditev 

pa se naveže na obstoječo okoliško infrastrukturo. Umestitev stavbne mase novih objektov izhaja iz analiza obstoječe stavbne dominante (OŠ) in 

jo na sodoben način reinterpretira v novo členjeno kompozicijo stavbnih mas v obliki črke L. »L« stavbni volumni so nanizani z južne strani od 

Prekmurske ulice do predvidenega športnega parka na severu. S kompozicijo L volumnov nove ZP Tezno in Četrtnega centra Tezno se v prostoru 

ustvarijo sekvence odprtih in pol odprtih urbanih zunanjih prostorov. SV del območja ob robu Stražunskega gozda se fraktalno prelije v parkovno 

ureditev s parkirnimi prostori za potrebe celotnega novega kompleksa.

Vstopna točka na območje je na JV robu. Nova napajalna cesta povezuje vse parterne površine vzdolž območja ter skupaj z obcestnim tkivom deluje 

po principu »shared-space«, deljenih prometnih površin. Glavni vhod v objekt ZP Tezno je na vzhodni fasadi. Vhodi v zdravstveno postajo, lekarno 

in knjižnico, ki je del objekta Četrtnega centra, so z nadkrite promenade nakazane z drevoredom. Dovoz za intervencijo je urejen preko odprte 

zunanje tlakovane in urbano urejene površine na južnem robu ob Prekmurski ulici. Tako imenovani južni trg tvori predprostor vhodu v prostore 

za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni ter ločen sekundarni vhod v objekt ZP. Vhodi v Četrtni center so urejeni z urbanega trga, ki ga tvorita 

objekta ZP Tezno ter ČC Tezno, ter s tlakovane ploščadi na S robu, ki se navezuje na odprte tribune športnega parka. 

Smiselno umeščena urbana oprema pripomore k povezanemu urbanemu prostoru z dopolnjujočimi se vsebinami: izobraževanje (OŠ), športne 

površine, kulturni program (kino in gledališče na prostem), zeleno površine (čakalnica v zelenem), otroška igrala … Z uvajanjem mestotvornega 

programa se ustvarja novo središče in povečuje mestni utrip. 
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velika stavbna masa ne omogoča umestitve vsega programa naravna osvetlitev mogoča le po obodu
z dodatnim členjenjem L volumnov se ustvarijo 

kvalitetni pogledi in svetli prehodi

kompaktna zasnova L stavbnih volumnov zadosti potrebam programa členjenje L volumna omogoča naravno osvetlitev vsega programa nova kompozicija stavbnih mas ustvarja odprte 
urbane in zelene vmesne prostore, ki se navezujejo in 

povezujejo z okolico
SHEMA OBLIKOVANJA STAVBNIH VOLUMNOV
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SHEMA RAZPOREDITVE PROGRAMA PO ETAŽAH

Koncept arhitekturne zasnove

Koncept arhitekturne zasnove nove ZP Tezno odgovarja na zahteve kompleksne prostorske organizacije zdravstvenega programa, medsebojnih 

povezav, velikega števila uporabnikov, ekonomičnosti gradnje ter urbane kvalitete širšega prostora. 

Kompozicija »L« volumnov nove ZP Tezno in ČC oblikovno izhaja iz obstoječe kompozicije stavbnih mas v prostoru (objekt OŠ na Z robu). Nova 

zasnova predstavlja sodoben preplet grajene strukture, ki z vmesnimi površinami tvorijo odprte prostore - »trge«, ki se navezujejo na že obstoječe 

ureditve.

Transparentne cezure med kompaktno zasnovanimi L lamelami prepuščajo kvalitetne poglede in omogočajo enostavno orientacijo znotraj objek-

ta. Z umestitvijo komunikacijskih jeder na presečišče L lamel so omogočeni enakovredni pogoji za vse uporabnike. Premišljena pozicioniranost 

vertikalnih komunikacij omogoča kratke poti do vseh ambulant v ZP. Lamelasta zasnova objekta omogoča tudi enostavno izolacijo posameznih 

programov. V primeru epidemije se prostori za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni ločijo od ostalega programa ZP brez potrebnih dodatnih 

posegov: južna L lamela v pritličju se osami. Zunanjost objekta je kombinacija obešenih betonskih plošč iz brušenega betona na prečnih fasadah 

ter strukturirane steklene fasade s poudarjenim vertikalnim in horizontalnim rastrom kovinskih okrasnih lamel z integriranim stavbnim pohištvom 

na čelnih fasadah. Fasade reflektirajo program v objektu in se smiselno odzivajo na robne pogoje. Strukturirane fasade z vertikalnim rastrom lamel 

se navezujejo na vizualno podobo Stražunskega gozda v neposredni bližini. Objekt se kljub večji stavbni masi zlije z naravno okolico.   

Objekt ZP je oblikovno zasnovan kot kompozicija razmaknjenih tro etažnih »L« volumnov, ki skupaj z »L« volumnom ČC, tvorijo zunanje odprte 

medprostore, ki se povezujejo in navezujejo na parterni program. V presečišču L lamel ZP so zasnovani vsi primarni in sekundarni vhodi v zdra-

vstveno postajo. Vsi vhodi pripeljejo do vstopne avle, ki je locirana centralno glede na program. Vstopni lobby se preko dvovišinskega prostora 

širi v višino ter preko steklene stene odpira v zeleno zaledje. Vertikalne komunikacije umeščene simetrično na vhodno avlo napajajo vse etaže. 

Ob komunikacijskih jedrih so zasnovane centralne čakalnice, ki se dopolnjujejo z manjšimi prostori za kratkočasno čakanje pred posameznimi 

ambulantami. Prostorsko funkcionalna zasnova posameznih sklopov s transparentnimi vmesnimi prostori, cezurami, omogoča odpiranje pogledov 

v zeleno okolico in tako obiskovalcem nudi pozitivno uporabniško izkušnjo.      

Obsežna programska vsebina in zahtevane povezave med programskimi sklopi so v objekt umeščeni na način, da je orientacija za uporabnika 

enostavna, sklopi pa so jasno definirani in smiselno zaključeni. Enostavno oblikovana stavbna masa izpolnjuje robne pogoje OPPN-ja in hkrati v 

funkcionalni zasnovi omogoča fleksibilnost in prilagajanje na trenutne potrebe zdravstvene oskrbe. 

Programsko funkcionalna organizacija

Programsko funkcionalna zasnova objekta po etažnih sklopih v celoti izpolnjuje zahteve natečajne naloge. Tloris pritličja je razdeljen na tri sklope: 

lekarna, prostori za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni z lastnim vhodom in ločen vstopni del za celotno zdravstveno postajo. Slednji se 

nahaja na vozlišču dveh možnih prihodov do objekta: z južne strani, s smeri avtobusne postaje, ter s severne strani, iz parkirišča. Ob vhodu je 

prostor triaže ter izolacija, v neposredni bližini je laboratorij deljen na kurativo in preventivo, v severno lamelo pa je umeščen program medicine 

dela, prometa in športa ter pisarna patronažnega varstva. Prostori za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni so umeščeni v skrajno zahodno 

lamelo. Zasnova omogoča, da ta sklop prostorov deluje kot samostojna enota; ima lasten vhod (ločen za obiskovalce in zaposlene), dostopen z 

južnega trga. Ob vhodu za obiskovalce je triaža z izolacijo, zaposleni pa vstopajo ločeno v garderobni sklop in od tam na hodnik, ki povezuje posa-

mezne ambulante (tako sta čisti in nečisti del ločena). Večja čakalnica ob vhodu je namenjena odraslim obiskovalcem, kjer je organiziran sprejem 

za ambulanti za odrasle, ginekologijo in zobozdravstvo, medtem ko ima pediatrija svojo manjšo čakalnico pred sprejemom za otroke. Lekarna je 

programsko popolnoma ločena (z lastnima vhodoma za zaposlene in obiskovalce), prostorsko pa je umeščena v severni del objekta z urejenimi 

parkirnimi mesti za gibalno ovirane v bližini vhoda. 

Dostop v zgornje etaže zdravstvene postaje je jasno nakazan z dvema vertikalnima komunikacijama, umeščenima simetrično glede na vhodno avlo. 

Ob dostopu v 1. nadstropje sta zasnovana dva večja odprta prostora namenjena čakanju na obravnavo. Čakalnici se odpirata proti notranjemu 

zelenemu dvorišču in se preko dvovišinskega prostora vizualno povezujeta z vhodno avlo v pritličju. V 1. nadstropju je ob južnem povezovalnem 

jedru umeščen program splošnega zdravstvenega varstva, ob severnih komunikacijah pa ginekologija ter prostori otroške in mladostniške psihia-

trije. Slednji program zapolnjuje severni dve lameli s pisarnama glavne sestre in vodje službe na sredini. Ambulante pedopsihiatrije so zasnovane 

v zgornji severni lameli z ločeno manjšo čakalnico vezano na sprejem, ostale ambulante pa so nanizane v drugi lameli. Prostori za zaposlene 

(sanitarije in skupni prostor) so v vseh etažah umeščeni centralno, blizu obeh komunikacijskih jeder. Ostali servisni prostori (prostor za čistila, 

prostor za odpadke, tehnično vozlišče) so prav tako vezani na jedro enakovredno po vseh etažah.

Dostop v 2. nadstropju je zasnovan enako preko centralnih komunikacijskih jeder. Ob vertikalnih komunikacijah sta zasnovani čakalnici, ki se 

odpirata na notranje dvorišče. Celotna zgornja etaža je namenjena pediatričnim razvojnim ambulantam ter pediatriji. Prostori razvojne so smi-

selno razporejeni: sprejem je lociran ob čakalnici, bolj hrupen program je v svoji lameli (nevrofizioterapija,...) senzorna soba pa je zasnovana v 

mirnejšem delu. Telovadnica, ki je v souporabi obeh razvojnih ambulant, je umeščena na sredini. Prostori pediatrije s čakalnico so zasnovani ob 

južnem komunikacijskem jedru. V etaži je zasnovanih več manjših, delno pregrajenih prostorov, namenjenih dojenju. Prostori za zaposlene ter 

servisni prostori so zasnovani enako kot etažo nižje – centralno, ob servisnih jedrih. V tej etaži je tudi pisarna administracije, arhiv je predviden 

v kletni etaži.

Streha objekta je predvidena kot ekstenzivna zelena ravna streha z minimalnim naklonom in po potrebi s centralno nadgradnjo za potrebe posta-

vitve tehničnih naprav. Zelena streha pripomore k akumulaciji meteorne vode, poveča fazni zamik pred pregrevanjem objekta ter sledi načelom 

sonaravne in trajnostne uporabe materialov. Atika strehe je nad višana, kar omogoča enostavno in vizualno nemotečo izgradnjo sončne elektrarne.   

- Dostopi / Vhodi

Dostop do novega objekta je omogočen s strani Prekmurske ulice. Z izjemo parkirišč za gibalno ovirane in mamice z vozički je parkiranje za obisko-

valce organizirano na območju severno od objekta. S parkirišča je speljana peš pot, ki je pretežno nadkrita. Za zaposlene se predvidi podkletena 

garaža s 58 parkirnimi mesti, dostopna preko nadkrite dvosmerne klančine na skrajnem vzhodnem delu območja. Element klančine z nadstreškom 

je tako umaknjen stran od objekta in vizualno ne posega v samo arhitekturo. Nadkrito parkirno mesto za reševalno vozilo je urejeno na južnem 

trgu, kjer sta organizirana vhoda v prostore za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni ter sekundarni vhod v zdravstveno postajo. Glavni vhod je 

organiziran na vzhodni fasadi; s parkirišča na severu dostopen preko peš (nadkrite) povezave, z južne strani pa preko trga. Vhod v lekarno je ločen 

od vhodov v zdravstveno postajo in sicer je organiziran s strani severnega trga za obiskovalce, za zaposlene pa južneje vzdolž drevoreda. Območje 

je dostopno tako za motorni promet kot tudi za kolesarje, ki si po principu shared space delijo javne površine s pešci. Površine ob objektu so 

tlakovane ter opremljene z urbano opremo (klopi, kolesarska stojala, smetnjaki, javna razsvetljava,…). 

- Komunikacije / Čakalnice

Vse vertikalne in horizontalne komunikacije v objektu so dimenzionirane skladno s Prostorsko tehnično smernico TSG-12640-001:2008 za zdra-

vstvene objekte. Vertikalne komunikacije so umeščene simetrično glede na vhodno avlo in so jasno vidne ob vstopu v objekt. Pred stopniščem 

in dvigalom je v vseh etažah zasnovan večji odprt prostor, ki omogoča nemoteno prehajanje večjega števila ljudi, hkrati pa se ta prostor koristi za 

čakalnice. Hodniki so naravno osvetljeni. Poti med programom so zasnovane tako, da se v osi hodnikov odpirajo pogledi skozi objekt v okolico, kar 

omogoča uporabniku boljšo orientacijo v prostoru.

Vstopna točka vsake etaže je večji odprt prostor namenjen čakanju na obravnavo. Čakalnice so naravno osvetljene in se odpirajo proti notranjemu 

zelenemu dvorišču. So svetle ter zračne s pogledom v zeleno in omogočajo čakanje večjega števila, ne da bi prišlo do prekomerne koncentracije 

ljudi na enem prostoru. Čakalnice prvega nadstropja se preko dvovišinskega prostora vizualno povezujejo z vhodno avlo v pritličju, kar še pridoda 

k občutku prostornosti. Poleg centralnih čakalnic formiranih ob komunikacijskih jedrih so predvideni še posamični prostori za kratkotrajno čakanje 

pred vhodom v ambulante. Za centralno čakalnico predlagamo možnost uvajanja informacijskih sistemov naročanja, klicanja ter obveščanja v 

kombinaciji s klasičnim načinom - vse v izogib prevelikemu zbiranju ljudi pred ordinacijami. Natečajna zasnova ponuja večplastno uporabo pro-

storov čakalnic: lahko se občasno koristi za preventivo in svetovanje (hitra kontrola krvnega pritiska...) oziroma galerijo s tematskimi razstavami s 

področja zdravstva, preventive, svetovanja.

-  Notranje zeleno dvorišče

V osi glavnega vhoda, na zahodnem delu objekta, je oblikovano zeleno dvorišče. Nanj se poleg ambulant odpirajo tudi centralne čakalnice, v 

parterju pa je neposredna vezan na vhodno avlo. Dvorišče je delno tlakovano in delno za zelenjeno z nizom grmovnic ter posameznimi drevesi. 

Tako postane prostor umika v zeleno oz. čakalnica na prostem. 

-   Južni trg

Južno od objekta je zasnovan večji odprt prostor. Služi kot predprostor objekta in omogoča dostop z južne smeri v zdravstveno postajo ter ločen 

dostop do prostorov za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni. Trg in dostopi so tlakovani, ustvarjena je zelena cezura med trgom in cestnim 

telesom na jugu. Del ploščadi »trga« je nadkrit in namenjen parkiranju reševalnega vozila.

-  Severni trg

Med objektoma zdravstvene postaje in četrtnega centra se oblikuje odprt javni prostor. Deluje kot predprostor vhodom v četrtno skupnost ter 

lobby večnamenske dvorane. Oblikujejo ga vsebine, kot je zbiranje obiskovalcev prireditev pred in po dogodku, letne uprizoritve na trgu, gostinska 

dejavnost dopolnjena z otroškimi igrali in prostori za posedanje v zelenem. Severni trg se preko fizičnih poti in vizualnih povezav naveže na zunanjo 

ureditev osnovne šole ter ureditev športnega parka severno od območja obdelave. 

TLORIS PRITLIČJA _ m 1:200

TLORIS GARAŽE _ m 1:200

0.4 PATRONAŽA
0.4 pisarna za dipl. med. sestre 49.00 m2

PERSPEKTIVNI POGLED - VHODNA AVLA

 KLET
3.1 parkirni prostor  1,780.00 m2 
3.2 2x stopnice  25.70 m2
3.3 2x dvigalo  6.90 m2
3.4 strojnica  50.80 m2
3.5 tehnični prostor 35.00 m2
3.6 infektivni odpadki 15.80 m2
3.7 skladišče materiala za patronažo           30.00 m2
3.8 skladišče za ostale OE 25.70 m2

 
3.9 odpadki  18.40 m2 
3.10 kompresor  13.50 m2
3.11 arhiv administracije 17.50 m2
3.12 prostor za čistilke/čistila 7.90 m2
3.13 garderobe za zaposlene ženske              45.00 m2
3.14 garderobe za zaposlene moški               45.00 m2
3.15 stopnišče iz garaže na prosto                  18.50 m2
3.16 hodnik  41.70 m2

0.1 NALEZLJIVE BOLEZNI
0.1.1 triaža na vhodu 10.50 m2
0.1.2 centralna čakalnica 
0.1.3 ambulanta za odrasle 1 16.20 m2
0.1.4 ambulanta za odrasle 2 16.20 m2
0.1.5 sprejem odrasli 25.50 m2
0.1.6 pediatrična ambulanta 16.20 m2
0.1.7 sprejem otroci 23.00 m2
0.1.8 ginekološka ambulanta 17.60 m2
0.1.9 zob. amb.-ordinacija 24.00 m2
0.1.10 zob. amb.-kompresor 14.20 m2
0.1.11 zob. amb.-sterilizacija 19.60 m2
0.1.12 zob. amb.-čakalnica  
0.1.13 skupni prostor za osebje 16.20 m2
0.1.14 laboratorij 22.40 m2
0.1.15 infektivni odpadki 2.50 m2
0.1.16 izolacija 8.70 m2
0.1.17 komunikacije s čakalnicami 162.80 m2
0.1.18 prostor za čistilke 4.10 m2
0.1.19 sanitarije za paciente 20.00 m2
0.1.20 sprejem ginekologija 20.60 m2
0.1.21 garderoba za zaposlene 18.30 m2

0.2 LEKARNA
0.2.1 sprejem zdravil 20.00 m2
0.2.2 oficina 54.30 m2
0.2.3 materialka 59.50 m2
0.2.4 magistralna receptura 8.20 m2
0.2.5 pomivalnica 5.10 m2
0.2.6 prostor za svetovanje 8.30 m2
0.2.7 garderoba 9.10 m2
0.2.8 sanitarije 5.70 m2
0.2.9 pisarna vodje lekarne 10.20 m2
0.2.10 prostor za odmor 15.10 m2
0.2.11 administrativno delo 10.20 m2
0.2.12 arhiv, čistila 5.40 m2
0.2.13 komunikacije 14.70 m2

0.3 LABORATORIJ
0.3.1 sprejem/odvzem preventiva 16.70 m2
0.3.2 sprejem/odvzem kurativa 16.70 m2
0.3.3 prostor za analizatorje in opremo          50.40 m2
0.3.4 WC za oddajo urina 13.40 m2
0.3.5 čakalnica preventiva 13.80 m2
0.3.6 čakalnica kurativa 29.00 m2

0.5 OE MEDICINE DELA, PROMETA IN ŠPORTA
0.5.1 amb. disp. MDPŠ 1-sprejem                  20.60 m2
0.5.2 amb. disp. MDPŠ 1-ordinacija               18.60 m2
0.5.3 amb. disp. MDPŠ 2-sprejem                  20.60 m2
0.5.4 amb. disp. MDPŠ 2-ordinacija               18.60 m2
0.5.5 prostor za fiziologijo 18.60 m2
0.5.6 prostor za avdiometrijo 18.60 m2
0.5.7 prostor za pregled vida 20.60 m2
0.5.8 prostor za posege 15.20 m2
0.5.9 arhiva MDPŠ 16.20 m2

0.6 PROSTORI SKUPNE RABE VSEH OE
0.6.1 triaža 26.00 m2
0.6.2 skupni prostor za zaposlene 20.00 m2
0.6.3 ločene sanitarije za zaposlene                14.50 m2
0.6.4 ločene sanitarije za paciente                  20.00 m2
0.6.5 komunikacije s čakalnicami 285.00 m2
0.6.6 prostor za odpadke 8.80 m2
0.6.7 2x dvigalo 6.90 m2
0.6.8 2x stopnišče  33.70 m2
0.6.9.1 izolacija 1 9.80 m2
0.6.9.2 izolacija 2 9.80 m2
0.6.10 prostor za čistilke/čistila 2.50 m2
0.6.11 NN/TK prostor 2.50 m2

otroška in mladinska psihiatrija
pediatrična razvojna ambulanta
pediatrična ambulanta
družinska medicina
ginekološka ambulanta
medicina dela, prometa in športa

laboratorij
nalezljive bolezni

lekarna
garaža
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pediatrične razvojne ambulante

pediatrična ambulanta

družinska medicina

ginekološka ambulanta

medicina dela, prometa in športa
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laboratorij
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garaža

povezave
usmerjeni pogledi
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TLORIS  2. NADSTROPJA _ m 1:200

2.1 PEDIATRIČNA AMBULANTA
2.1.1 ordinacija 17.60 m2
2.1.2 sprejem  24.30 m2
2.1.3 prostor za posege  15.90 m2
2.1.4 prostor za DENVER II  18.60 m2
2.1.5 prostor za dojenje  10.90 m2

2.2 PEDIATRIČNE RAZVOJNE AMBULANTE
2.2.1 PRA 1-ordinacija 22.00 m2
2.2.2 PRA 1-sprejem 22.00 m2
2.2.3 PRA 1-psiholog 17.40 m2
2.2.4 PRA 1-logoped 31.40 m2
2.2.5 PRA 1-logoped 31.40 m2
2.2.6 PRA 1-nevrofizioterapija 35.30 m2
2.2.7 PRA 1-nevrofizioterapija 35.30 m2
2.2.8 PRA 1-nevrofizioterapija 52.50 m2
2.2.9 PRA 1-delovna terapija 35.30 m2
2.2.10 PRA 1-delovna terapija 35.30 m2
2.2.11 PRA 1-specialni pedagog 20.00 m2
2.2.12 PRA 1-administracija 16.20 m2
2.2.13 PRA 1-čakalnica 
2.2.14 PRA 2-ordinacija 24.00 m2
2.2.15 PRA 2-sprejem 24.00 m2
2.2.16 PRA 2-psiholog 16.20 m2
2.2.17 PRA 2-logoped 40.70 m2
2.2.18 PRA 2-logoped 40.70 m2

2.2.19 PRA 2-nevrofizioterapija 40.70 m2
2.2.20 PRA 2-nevrofizioterapija 40.70 m2
2.2.21 PRA 2-nevrofizioterapija 44.60 m2
2.2.22 PRA 2-delovna terapija 34.80 m2
2.2.23 PRA 2-delovna terapija 36.80 m2
2.2.24 PRA 2-pecialnegi pedagog 19.60 m2
2.2.25 PRA 2-administracija 17.60 m2
2.2.26 PRA 2-čakalnica
2.2.27 telovadnica 34.80 m2
2.2.28 senzorna soba 1 52.50 m2
2.2.29 senzorna soba 2 59.80 m2
2.2.30 socialni delavec 1 17.40 m2
2.2.31 socialni delavec 2 16.20 m2
2.2.32 timska soba za 10 ljudi  19.60 m2
2.2.33 arhiv 24.00 m2

2.3 ADMINISTRACIJA
2.3 prostor za administracijo 56.30 m2

2.4 PROSTORI SKUPNE RABE VSEH OE
2.4.1 skupni prostor za zaposlene 24.00 m2
2.4.2 ločene sanitarije za zaposlene                14.50 m2
2.4.3 ločene sanitarije za paciente                  40.00 m2
2.4.4 komunikacije s čakalnicami 425.70 m2
2.4.5 prostor za odpadke 8.80 m2

2.4.6 2x dvigalo  6.90 m2
2.4.7 2x stopnišče  33.70 m2
2.4.8 prostor za čistilke/čistila 4.10 m2
2.4.9 2x previjalnica 5.00 m2
2.4.10 prostor za dojenje 33.30 m2
2.4.11 NN/TK prostor 2.50 m2

TLORIS  1. NADSTROPJA _ m 1:200

PREREZ C-C _ m 1:200

PREREZ B-B _ m 1:200

PREREZ A-A _ m 1:200

FASADNI PAS

A A

B
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1.1.26 RA 7-sprejem                                           15.70 m2
1.1.27 RA 7-prostor za dipl. med. sestro           13.70 m2 
1.1.28 RA 7-prostor za posege 13.70 m2
1.1.29 RA 8-ordinacija 14.70 m2
1.1.30 RA 8-sprejem 15.70 m2
1.1.31 RA 8-prostor za dipl. med. sestro           12.70 m2
1.1.32 RA 8-prostor za posege 13.70 m2
1.1.33 izolacija 1 9.80 m2
1.1.34 izolacija 2 9.80 m2
1.1.35 administracija 16.20 m2

1.1 OE SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO 
1.1.1 RA 1-ordinacija 12.50 m2
1.1.2 RA 1-sprejem 13.00 m2
1.1.3 RA 1-prostor za dipl. med. sestro           12.50 m2
1.1.4 RA 1-prostor za posege 12.50 m2
1.1.5 RA 2-ordinacija 14.70 m2
1.1.6 RA 2-sprejem 15.20 m2
1.1.7 RA 2-prostor za dipl. med. sestro           12.50 m2
1.1.8 RA 2-prostor za posege 14.70 m2
1.1.9 RA 3-ordinacija 14.70 m2
1.1.10 RA 3-sprejem 15.70 m2
1.1.11 RA 3-prostor za dipl. med. sestro           12.50 m2
1.1.12 RA 3-prostor za posege 14.70 m2
1.1.13 RA 4-ordinacija 14.70 m2
1.1.14 RA 4-sprejem 15.70 m2
1.1.15 RA 4-prostor za dipl. med. sestro           13.00 m2
1.1.16 RA 4-prostor za posege 14.70 m2
1.1.17 RA 5-ordinacija 14.70 m2
1.1.18 RA 5-sprejem 15.20 m2
1.1.19 RA 5-prostor za dipl. med. sestro           12.50 m2
1.1.20 RA 5-prostor za posege 14.70 m2
1.1.21 RA 6-ordinacija 14.70 m2
1.1.22 RA 6-sprejem 15.70 m2
1.1.23 RA 6-prostor za dipl. med. sestro           13.70 m2
1.1.24 RA 6-prostor za posege 13.70 m2
1.1.25 RA 7-ordinacija 14.70 m2

1.2 VARSTVO ŽENSK 
1.2.1 ginekološka ordinacija 34.80 m2
1.2.2 ginekologija-prostor za DMS                  14.70 m2
1.2.3 ginekologija-sprejem 19.10 m2
1.2.4 priprava - kabina 1 6.00 m2
1.2.5 priprava - kabina 2 6.00 m2

1.3 OTROŠKA IN MLADOSTNIŠKA PSIHIATRIJA
1.3.1 ambulanta 1 (pedopsihiater)                 15.20 m2
1.3.2 sprejem 1 (pedopsihiater) 22.80 m2
1.3.3 ambulanta 2 (pedopsihiater)                 15.20 m2
1.3.4 sprejem 2 (pedopsihiater) 22.80 m2
1.3.5 ambulanta 3 (pedopsihiater)                 15.20 m2
1.3.6 sprejem 3 (pedopsihiater) 22.80 m2

1.3.7 ambulanta 4 (pedopsihiater)                 15.20 m2
1.3.8 sprejem 4 (pedopsihiater) 23.00 m2
1.3.9 ambulanta 5 (klinični psiholog)             17.90 m2
1.3.10 ambulanta 6 (klinični psiholog)             17.90 m2
1.3.11 ambulanta 7 (klinični psiholog)             17.90 m2
1.3.12 ambulanta 8 (klinični psiholog)             17.90 m2
1.3.13 ambulanta 9 (psiholog) 16.20 m2
1.3.14 ambulanta 10 (logoped) 16.20 m2
1.3.16 ambulanta 12 (specialni pedagog)        16.20 m2
1.3.17 timska soba (za 25 ljudi) 42.60 m2
1.3.18 skupna administracija 25.50 m2
1.3.19 prostor za kartoteke  24.00 m2
1.3.20 pisarna glavne sestre 15.40 m2
1.3.21 pisarna vodje službe 15.40 m2

1.4 PROSTORI SKUPNE RABE VSEH OE
1.4.1 skupni prostor za zaposlene 24.00
1.4.2 ločene sanitarije za zaposlene 14.40
1.4.3 ločene sanitarije za paciente 40.00
1.4.4 komunikacije s čakalnicami 543.30
1.4.5 prostor za odpadke 8.80
1.4.6 2x dvigalo 6.90
1.4.7 2x stopnišče  33.70
1.4.8 prostor za čistilke/čistila 4.10
1.4.9 NN/TK prostor 2.50

0 0.5 1m
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PERSPEKTIVNI POGLED - ZELENO DVORIŠČEPERSPEKTIVNI POGLED - ČAKALNICA

JV FASADA _ m 1:200

SZ FASADA _ m 1:200

JZ FASADA _ m 1:200SV FASADA _ m 1:200

SZ PERSPEKTIVNI POGLED - ODPRT JAVNI PROSTOR

gozd

povezovanje odprtih prostorov

Krajinska ureditev

Zasnova odprtega prostora izhaja iz arhitekturne in urbanistične zasnove območja. Zasnova objektov vzpostavlja posamezne odprte prostore z 

različnim programom. Ob dostopni cesti, ki poteka po vzhodnem robu območja, je na vstopu v območje predviden »javen trg«, na katerem je 

možno posedati na klopeh v senci mrežno zasajenih dreves. Prostor je od dostopa za reševalno vozilo in dostopa do dela namenjenega nalezljivim 

boleznim ločen z živo mejo. Ob dostopni cesti je urejena tlakovana površina, namenjena pešcem in kolesarjem, ki je na območju glavnega vhoda 

v zdravstveno postajo in vhoda v lekarno poudarjena z drevoredom. 

Iz glavne avle, čakalnice, zdravstvene postaje je mogoč prehod v odprto zeleno dvorišče, ki je namenjeno čakanju na obravnavo in počitku za-

poslenih. Atrij je oblikovan kot mozaik tlakovanih ploščadi s klopmi, površin zasajenih z nižjimi, višjimi grmovnicami in pokrovnimi rastlinami ter 

gručami dreves. Med objektom zdravstvene postaje in četrtnega centra Tezno je vzpostavljen večji odprt prostor, ki ga ob dostopni cesti obeležuje 

utrjena površina s klopmi in mrežno zasajenimi drevesi. Ob avli večnamenske dvorane je predvidena večja tlakovana površina, ki se navezuje na 

otroško igrišče ter zatravljeno površino z drevesi. Ob fasadi zdravstvene postaje in lekarne je predvidena zasaditev z grmovnicami, kar zagotavlja 

diskretnost izvajanja zdravstvena programa. 

Od vhodu v prostore četrtne skupnosti je predviden zatravljen prireditveni prostor, ki se navezuje na osrednjo dvorano. Pot ob glavni dostopni cesti 

se zaključi na trgu pred knjižnico, ki ga členi skupina dreves s klopjo. Med objektom četrtnega centra in predvidenim športnim igriščem je urejena 

pot, ki se navezuje na sistem poti ob osnovni šoli in povezuje športno igrišče z objektom četrtnega centra ter parkiriščem. 

Ob knjižnici je predvidena utrjena površina namenjena začasnemu parkiranju bibliobusa, daljše parkiranje je predvideno na vzhodnem delu 

obravnavanega območja (območje 2). Predvidenih je 118 parkirnih mest; parkirna mesta so zatravljena (utrjena s travnimi rešetkami ali izve-

dena s travo na grušču), dostopne ceste so predvidene v protiprašni izvedbi makadama, posamezna parkirna mesta so izpuščena in zasajena z 

visokodebelno vegetacijo. Taka rešitev omogoča, da večina padavinskih vod ponika na licu mesta obenem pa preprečuje pregrevanje površine. 

Relief vzhodnega območja je preoblikovan tako, da celotno območje pada od juga proti severu in od zahoda proti vzhodu. Zaradi preoblikovanja 

reliefa predlagamo, da se tribune ob športnem igrišču podaljša proti severu in doda še eno vrsto tribun. Dostop do parkirišča je omogočen preko 

povezovalnih poti, ki se navezujejo na pot ob glavni dostopni cesti in omogoča čim hitrejše dostope do posameznih programov. 

Na severni strani je ureditev zaključena z navezavo na program športnega parka. Predvidena je ureditev koloparka (»pumptrack«) in prostora s 

fitnes napravami na prostem. Z navezavo in širitvijo na območje športnega parka je tu mogoča tudi izvedba otroškega igrišča.

Prometna ureditev

- Dovoz

Dostop z avtomobilom do objekta ZP Tezno in objekta Četrtnega centra Tezno je urejen preko priključka s Prekmurske ulice. Glavni vhod v objekt  ZP 

je urejen z vzhodne strani preko tlakovane nadkrite vhodne ploščadi. Vzdolž nove napajalne ceste je speljana peš povezava od trga na jugu objekta 

ZP do parkirišča s parkovno ureditvijo na severnem delu območja. Povezava je v večini nadkrita in mestoma z drevoredom pregrajena od ceste. 

Vhod za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni je urejen z južne strani preko manjše vstopne ploščadi, ki se navezuje na obstoječo avtobusno 

postajo in Prekmursko ulico. Ob vhodu je nadkrito parkirno mesto za reševalno vozilo. Dostop za intervencijo je preko nove napajalne ceste na 

južnem robu. Ločen dostop oz. vhod v lekarno je urejen na severo - vzhodnem vogalu za obiskovalce, južneje vzdolž drevoreda pa še ločeno za 

zaposlene. Ob objektu, vzdolž napajalne ceste, je po sistemu »shared space« urejena pot za pešce in kolesarje. Vzhodni rob obravnavanega 

območja je predviden za parkiranje gibalno oviranih, mamic z vozički ter uvozno izvozna klančina za dostop do podzemne garaže za zaposlene, 

servis in dostavo.   

  - Dostop za pešce

Dostopi do objekta za pešce so urejeni s Prekmurske ulice, z avtobusne postaje in s severne strani športnega parka in parkirišča. Vzhodna fasada 

objekta konzolno previsa, kar vzpostavi nadkrit dostop do glavnega vhoda z parkirišča na severu. Urbani trg, ki ga oblikujeta stavbni masi ZP Tezno 

in Četrtnega centra, se pripne na obstoječo tlakovano povezavo ob OŠ Martina Konška. Med športnim parkom in objektom Četrtnega centra je 

urejena tlakovna površina z zelenimi predahi, ki povezuje različne javne programe: izobraževalni, športni, kulturni ter gostinski. 

- Dostop za reševalna vozila

Dostop za intervencijska (reševalna) vozila je urejen preko skupnega cestnega priključka s Prekmurske ulice. Parkiranje pod nadstreškom je omo-

gočeno med vhodoma v prostore za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni ter sekundarnim vhodom v zdravstveno postajo. 

- Parkirne površine

Parkirne površine so razdeljene v tri sklope. Prvi sklop je zatravljeno parkirišče za obiskovalce s parkovno ureditvijo na SV delu s 118 PM ter 

parkiriščem za bibilobus v izteku dovozne ceste. Drugi sklop so parkirna mesta za gibalno ovirane ter mamice z vozički vzdolž nove dostopne ceste, 

neposredno pred vhodi v ZP in lekarno. Tretji sklop je garaža v kletni etaži za zaposlene, dostavo ter servisna vozila. Skupno je 58 PM, od tega sta 

2 PM namenjeni gibalno oviranim ter 2 PM za patronažno varstvo, ki sta locirani ob skladišču patronaže. Kletna etaža ima ločeno stopnišče za 

izhod iz garaže, ki omogoča parkiranje v garaži za zunanje uporabnike izven delovnega časa ZP. Nadkrite parkirne površine za kolesarje so urejene v 

neposredni bližini vseh vhodov v objekta ZP in ČC: ob vhodih na južnem trgu, ob glavnem vhodu na vzhodni stranici objekta ZP, ob vhodu v lekarno 

ter ob vhodu v knjižnico, ki je del objekta ČC.    
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