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PREREZ OBMOČJA  m 1:500

SITUACIJA  m 1:500

LEGENDA SITUACIJE (M:1:500) 
     
1 glavni vhod 01     
2 vhod oddelek za nalezljive bolezni 02
3 vhod 03     
4 službeni vhod/ nadstrešen
5 vhod lekarna     
6 požarni izhodi     
7 dostava lekarna     
8 vhod zaposleni odmor/ nadstrešen, kadilnica
9 izhod nalezljive bolezni 
10 parkingi kolesa/ nadstrešna javna
11 parkingi kolesa     
12 3x PM invalidi     
13 3x PM  taxi     
14 3x PM  mamice z otroki 
15 2x PM za reševalna vozila in dostava
16 uvoz v garažo     
17 dostopna pot šola/ intervencijska pot
18 dvosmerna kolesarska steza 
19 dovozna cesta/ intervencijska pot
20 112 PM,  6x PM invalidi  
21 PM za Bibliobus 
22 klančina     
23 pokrita nadstrešnica za kolesa 
24 potopni ekološki otok 
25 parkovno urejena ploščad z zelenicami in klopmi
26 pitnik pri glavnem vhodu
27 veliki atrij objekta
28 mali atrij objekta
29 atrijski vrt za osebje 
30 glavni vhod knjižnica 
31 glavni vhod mestna četrt/ vhod dvorana/
32 vhod dvorana/ hall
33 službeni vhod knjižnice 
34 vhod/ izhod bibliobus
35 otroško igrišče     
36 talna označba slepi in slabovidni
37 avtobusna nadstrešnica 
38 PM za motorna kolesa in skiroje
39 vhod/ izhod podzemne garaže

SITUACIJA  m 1:1000

Parkirna mesta
V severozahodnem delu je urejenih 112 PM za obiskovalce območja, od tega je 6 PM namenjenih gibalno 
oviranim osebam.

Ob južnem delu parkirišča, dovozni cesti, je zasnovana pokrita nadstrešnica za kolesa, skiroje.

Parkingi so travnato zazelenjeni, ustrezno predpisom odvodnjavani, gosto ozelenjeni z drevesi tako, da 
se območje vizualno prepleta z robom Stražunskega gozda in deluje kot del parkovne ureditve, kadar je 
prazno.

Med parkirnimi površinami in športnim igriščem je predvidena parkovna ozelenitev.

Dostopi, dovozi, parkirišča
Glavna dovozna pot poteka na vzhodni stani objekta in napaja območje Zdravstvene postaje Tezno, 
Objekt Mestne četrti z obiskovalci in urgentnimi službami ter športni park. Zaključi se severovzhodno z 
parkirnim prostorom. Navezava na Ulico Heroja Nandeta je omogočena le kolesarjem in pešcem.

Uvozna klančina v kletno, garažno etažo, je vidno zasnovana v krajnem jugozahodnem delu območja.

Kolesarski promet se dvosmerno odvija ob skrajnem vzhodnem delu območja. Na ta način se zniža 
število prometnih križanj udeležencev v prometu na glavni dovozni poti. Kolesarji in gibalno ovirane osebe 
svobodno koristijo »shared space« območja, ki obsega področje južne in severne ploščadi pred in za 
objektom vse do območja športnih igrišč.

Zunanje tlakovane ploščadi so razdeljene z različnimi velikostmi zelenih površin in klopmi tako, da tvorijo 
manjše ambiente. Opremljene s svetili, koši, … na južni, vzhodni kot zahodni strani objekta so pod 
nadstrešnico predvidena parkirišča za kolesa, skiroje. Ob glavnem vhodu je umeščen pitnik. Potopni 
smetjaki so locirani v jugozahodni vogal, ob uvozni klančini, ter na vzhodnem delu severne ploščadi.

V območju Objekta Mestne četrti je v atrijskem delu predvideno manjše otroško igrišče za otroke starosti 
3-8 let. Osrednji prostor severne ploščadi je tlakovan in je predviden kot prostor za izvedbo manjših 
prireditev.

Na zahodni strani, ob službenem vertikalnem jedru je zasnovan ozelenjen atrij za odmore zaposlenih.

Zunanji parkirni prostori za kratkotrajno parkiranje; taxi službo (3x), gibalno ovirane osebe ( 3x) in mamice 
z otroci ( 3x) so zasnovani ob vzhodni fasadi objekta. Ob glavni dovozni poti so predvidena dodatna 3 PM 
za gibalno ovirane osebe za objekt Mestne četrti.

Rezerviran parkirni prostor za dostavo lekarne in prostor za urgentno reševalno vozilo je pred drugim 
glavnim vhodom v objekt.

Dodatno stopnišče z direktnim izhodom iz kleti je lociran pred objektom ob uvozni klančini.

Urbanistični koncept celotnega območja 

Zemljišče za gradnjo se nahaja znotraj različnih geometrij grajenih oblik in je hkrati dovolj oddaljeno od 
obstoječih stavbnih mas, da ga dojamemo kot prazen prostor, ki se rahlo spušča proti zelenemu robu 
zemljišča.

Zeleni rob – Stražunski gozd - predstavlja kvaliteto tega prostora.

Programska izhodišča za oba predvidena objekta predvidevajo visoko gostoto pozidave znotraj 
podolgovatega zemljišča, zato urbanistični koncept umestitve stavbnih volumnov v dani prostor sledi 
predvsem racionalni razporeditvi programa.

Kompaktna stavbna masa se pokaže kot smiselna stavbna forma, saj formalno povzema potrebe 
programa zdravstvene dejavnosti in prepleta funkcionalnih poti znotraj in zunaj objekta, kot optimalne 
navezave na obstoječe funkcionalne poti okolice ter novo predvidene programe. Upoštevajoč koncept 
minimalnega fasadnega ovoja pri velikem volumnu pripomore k energetsko varčni gradnji.

Ozelenjena poteza centralne osi obeh predvidenih objektov, z zasnovo dvignjenih stavbnih mas, je 
integrirana v arhitekturni koncept. Nanjo funkcionalno vežemo posamezne sklope programa (osrednjo 
čakalnico, čakalnice v nadstropjih, manjšo dvorano, otroško igrišče…)
Tako dobimo geometrijo dveh volumnov; parterno ureditev z vzdolžnimi pritličnimi lamelami nanizanimi 
v smeri sever – jug in kompatno masa dvignjenih volumnov z zgoščenim programom okoli osrednjega 
jedra – atrija.

Napajanje območja pozidave se predvidi z dovozno cesto na vzhodnem delu zemljišča v smeri sever-jug.

Gabariti
Kompakten, pravokoten tlorisni gabarit stavbe je zasnovan etažnosti K+P+2, s servisnim  izhodom nad 
nivo ravne strehe nad drugo etažo. Streha stavbe, tako priličnega dela, kot dela v prvi in drugi etaži je 
ekstenzivno ozelenjena. 

Tehnični elementi strojne in elektro opreme na strehi druge etaže so odmaknjeni od obodnega pasu 
strehe. Umeščeni so  vizualno nemoteče, zakriti z rastri in obdelavo fasadnih plošč, kot je sam objekt.
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POGLED S STRANI  OSNOVNE ŠOLE

KLET  m 1:200 PRITLIČJE m 1:200

KLET
 
15  GARAŽA
	 15.1. 56 PM/ 3 PM za invalide
 
11  SKUPNI PROSTORI
	 11.14. garderobni prostori
	 11.14.1. garderoba moški, 28 osWeb
	 11.14.2. moški wc, tuši
	 11.14.3. garderoba ženske, 28 oseb
	 11.14.4. ženski wc, tuši
	 11.15. skladišče patronažne službe
	 11.16. splošno skladišče
	 11.17. tehnični prostor
	 11.18. prostor za server
	 11.19. strojnica
	 11.20. prostor za server
	 11.21. odpadki
	 11.22. infektivni odpadki
 
13  KOMUNIKACIJE
		 13.13. hodniki
	 3.14.1. stopnišče B
	 13.15.1. stopnišče C
	 13.15.2. dvigalo 3 / postelja s  
  spremljevalcem - možnost evakuacije
	 13.16. zunanjo stopnišče 

PRITLIČJE
 
1		PROSTORI ZA POSREDOVANJEV PRIMERU
   NALEZLJIVIH BOLEZNI
	 1.1. triaža
	 1.2. centralna čakalnica
	 1.3. ambulanta za odrasle
	 1.3.1. ordinacija za odrasle 1
	 1.3.2. ordinacija za odrasle 2
	 1.3.3. sprejem odrasli
	 1.4. pediatrična ambulanta
	 1.4.1. pediatrična ordinacija
	 1.4.2. sprejem pediatrija
	 1.5. ginekološka ambulanta
	 1.5.1. ginekološka ordinacija
	 1.5.2. sprejem ginekologija
	 1.6. zobozdravstvena ambulanta
	 1.6.1. zobozdravstvena ordinacija
	 1.6.2. prostor za sterilizacijo
	 1.6.3. prostor za kompresor
	 1.6.4. čakalnica
	 1.7. skupni prostor za osebje
	 1.8. laboratorij
	 1.9. infektivni odpadki
	 1.10. izolacija
	 1.11. garderoba, 20 oseb
	 1.12. komunikacije
	 1.12.1. vhod v enoto ( vhod 2)
	 1.12.2. topli vhod v enoto
	 1.12.3. čisti hodnik
	 1.12.4. umazan hodnik
	 1.13. sanitarni prostori obiskovalci
	 1.13.1. moški wc obiskovalci
	 1.13.2. ženki wc obiskovalci
	 1.13.3. wc invalid
	 1.14. sanitarni prostori zaposleni
	 1.14.1. moški, ženski wc
	 1.14.2. tuši
	 1.15. prostor za čistilko
 
2  LEKARNA
	 2.1. sprejem zdravil
	 2.2 oficina
	 2.3. materialka
	 2.4. magistralna receptura
	 2.5. pomivalnica
	 2.6. prostor za svetovanje
	 2.7. garderoba
	 2.8. sanitarije zaposleni
	 2.9. pisarna vodje lekarne
	 2.10. prostor za odmor
	 2.11. administrativno delo
	 2.12. prostor za čistila
	 2.13.  arhiva
	 2.14. hodnik
	 2.15. vetrolov
 
3 LABORATORIJ
	 3.1. sprejem preventiva
	 3.1.2. odvzem preventiva
	 3.2.1. sprejem  kurativa
	 3.2.2. odvzem  kurativa
	 3.2.3. odvzem kurativa
	 3.3.1. odvzem otroški laboratorij
	 3.3.2. wc otroci
	 3.4.1. prostor za analizatorje iin opremo
	 3.4.2. pomivalnica
	 3.4.3. smeti
	 3.5. sanitarije
	 3.5.1. moški wc kurativa
	 3.5.2. ženski wc kurativa
	 3.5.3. wc preventiva, moški, ženski
	 3.5.4. wc invalidi
	 3.6. čakalnica preventiva
	 3.7. čakalnica kurativa
	 3.8. skupni prostor osebja-
   laboratorij/ MDPŠ
 
4. MEDICINA DELA PROMETA IN ŠPORTA
	 4.1.1. sprejem MDPŠ-1
	 4.1.2. ordinacija MDPŠ-1
	 4.2.1. sprejem MDPŠ-2
	 4.2.2. ordinacija  MDPŠ-2
	 4.3. čakalnica
	 4.4. prostor za fiziologijo, EKG in spirometrija
	 4.5. prostor za avdiometrijo
	 4.6. prostor za pregled vida
	 4.7. prostor za posege
	 4.8. arhiva MDPŠ
 
5 PATRONAŽNO VARSTVO
	 5.1. pisarna za 6 diplomiranih 
  medicinskih sester
	 5.2. govorilnica
	 5.3. čajna kuhinja
 
11 SKUPNI PROSTORI
	 11.1. vetrolov glavni (vhod -1)
	 11.2. vetrolov (vhod -3)
	 11.3. centralna čakalnica
	 11.4. notranji zazelenjen atrij
	 11.5. izolacija
	 11.6. smeti
	 11.7. prostor za čistilko
	 11.8. prostor, pult za informatorja
 
12 SANITARIJE
	 12.1. javne sanitarije
	 12.1.1. moški wc
	 12.1.2. ženski wc
	 12.1.3. wc invalidi
	 12.1.4. previjalnica
	 12.2. sanitaije za osebje
	 12.2.1. moški wc
	 12.2.2. ženski wc
 
13  KOMUNIKACIJE
	 13.1. hodniki
	 13.2.1. stopnišče A
	 13.2.2. dvigalo 1/ invalid s spremstvom
	 13.3.1. stopnišče B
	 13.3.2. dvigalo 2/ postelja z dvema 
  spremljevalcema/ možnost evakuacije
	 13.4.1. stopnišče C
	 13.4.2. dvigalo 3/ postelja s spremljevalcem/   
  možnost evakuacije
 
14  PROSTOR ZA ADMINISTRACIJO 
	 14.1. administracija  4  zaposleni
	 14.2. tajništvo
	 14.3. vodstvo
	 14.4. čajna kuhinja
	 14.5. arhiv

ARHITEKTURNI KONCEPT ZDRAVSTVENE POSTAJE 

TEZNO
 
Kompleksen  program v objektu in novo ustvarjeno razmerje pozidave v danem prostoru narekuje v 
konceptualni zasnovi prostorsko racionalno izrabo gradnji namenjenega zemljišča. S postavitvijo 
stavbnega telesa pravokotno na Prekmursko ulico, volumen longitudinalno, nekoliko umaknjeno od 
Prekmurske ulice, sledi vzdolžni obliki parcele in potezi navezave na objekt Mestne četrti ter predvidenih 
športnih igrišč ob robu Stražunskega gozda. 

Programski sklopi volumnov v pritličju se nizajo v dveh stavbnih masah, ločenih z notranjim atrijem 
objekta. V prvi in drugi etaži se volumni posameznih programskih sklopov funkcionalnega programa 
stavbe sklenejo tako, da tvorijo enovit stavbni volumen, tlorisni okvir okrog centralnega, ozelenjenega 
atrija.

Zasnova  objekta omogoča optimalno osvetlitev, ter naravno prezračevanje ambulantnih delovnih 
prostorov in čakalnic v dveh nizih prostorov;  ob atriju in ob zunanji fasadi objekta. 

Glavni vhod za obiskovalce ( vhod 1) je zasnovan pod nadstrešnico,  ob stičišču Prekmurske ulice in 
nove, pravokotno nanjo zasnovane, dovozne ceste.

Volumen  zgornjih etaž na vzhodni in zahodni strani  previsno sloni na pritlični etaži, tako, da tvori varen 
peš dostop v smeri sever- jug, ob celotni vzhodni fasadi objekta, kjer sta programsko nanizana vhoda 
za obiskovalce v objekt ( vhod 3)  in prostor lekarne. Pasaža pod previsom objekta je stransko odprta, 
opremljena s klopmi ob stebrih objekta ter omogoča varno pot obiskovalcev do Mestne četrti.

Previs objekta se z lomljeno linijo naveže v nadstrešnico v smeri vzhod - zahod , kjer je zahodno umeščen 
ločen vhod v oddelek za nalezljive bolezni ( vhod 2).

Zunanji vhod za službeno osebje je zasnovan ob zahodni fasadi objekta, katere neposredni vzdolžni 
prostor deluje kot poljavna površina ob objektu. Dostop je možen preko parkovne poti osnovne šole 
Martina Konšaka oz. neposredno iz garažne etaže preko vertikalnih komunikacij, ki so namenjene  
uslužbencem.

Iz delno tlakovane, delno  parkovno urejene ploščadi pred objektom  je ustvarjena povezava peš in 
kolesarskih poti iz vzhodne smeri, iz ulice Heroja Nandeta, iz območij stanovanjske pozidave v zaledju, 
kot tudi iz zahodne smeri vhoda  v objekt OŠ Martina Konšaka in v nadaljevanju večstanovanjske gradnje.

Neposredno iz zemljišča je dostopno avtobusno postajališče v obeh smeri prometa po Prekmurski ulici.

OBJEKT MESTNE ČETRTI TEZNO

Objekt mestne četrti Tezno sestavljata dve vzporedni lameli, kateri sta v kletni etaži in drugi etaži 
pravokotno povezani s prečno zasnovanima volumnoma.

Zasnova poudarja zeleno  prehodno potezo območja v smeri  jug- sever, od južne ploščadi objekta 
Zdravstvene postaje, skozi notranji atrij , ozelenitve ob otroškem igrišču med volumnoma objekta Mestne 
četrti, čez  transparentno zasnovano avlo dvorane v pritličju do prostora športnih igrišč in v nadaljevanju 
do Stražunskehga gozda. 

 

FUNKCIONALNO- PROGRAMSKA ZASNOVA 

Klet
V kleti so umeščeni skladiščni prostori za potrebe Bibliobusa, pisarna ter tehnični prostor.
Prostor skladišča knjižnice je zasnovan tako, da povezuje obe lameli, komunikacijsko vertikalo knjižnice  
v zahodni lameli objekta, kot komunikacijsko vertikalo mestne četrti v vzhodni lameli, kjer se pred objektom, 
ob vhodu,  Bibliobus polni. Za Bibliobus je na začetku javnih parkirišč rezerviran parkirni prostor.

V kleti so v vzhodnem delu zasnovane garderobe za nastopajoče dvorane s sanitarnimi in skladiščnimi 
prostori.

Z razširitvijo kletne garaže Zdravstvene postaje proti severu, pod ploščadjo med objektoma, do Četrtnega 
centra, pridobimo dodatnih 36 PM.

Pritličje
V zahodni lameli pritlične etaže je umeščena knjižnica , s centralnim sprejemom, sanitarnimi prostori za 
obiskovalce in osebje ter prostori za zaposlene.

Iz zahodne smeri lamele je predviden vhod za uslužbence ter gibalno ovirane osebe. 
V centralnem delu objekta je v celoti transparentno zasnovana vhodna avla dvorane, katera je namenjena 
tudi razstaviščni dejavnosti ter priložnostnim dogodkom.

Dvorana je dostopna preko avle ter preko vhoda mestne četrti iz vzhodne smeri.
Predvidenih je 165 sedišč, sanitarni prostori dvorane so zasnovani v etaži, kot tudi foaye, ki je v neposredni 
povezavi z gostinskim lokalom. Garderobe gledalcev so zasnovane na obeh dostopih v dvorano.

Gostinski lokal koristi teraso na strehi vhodne avle, od koder je razgled na celotno »zeleno potezo  
«sever- jug, kot na dogajanje na športnih igriščih.

FUNKCIONALNO- PROGRAMSKA ZASNOVA

Klet
V kletni etaži je umeščenih 56 PM za zaposlene, od tega so trije namenjeni gibalno oviranim osebam. 
Skupne garderobe za del zaposlenih so umeščene ob službenih vertikalnih komunikacijah. Skupni 
servisni prostori, skladišče patronažne službe, prostor za server ter tehnični prostor so zasnovani v 
severnem delu garaže.

Prostor za odpadke in infektivne odpadke je zasnovan ob izvozu/ uvozu v garažo.
Preko stopnišča ob drugem vhodu je v času ne obratovanja zdravstvene postaje možen direkten dostop 
do garažne etaže objekta. Zasilni izhod iz garaže se nahaja ob uvozni klančini.

Pritličje

a. dostopi

V pritlični etaži je centralna avla, kot čakalnica  umeščena ob daljši  stranici notranjega ozelenjenega 
atrija, povezuje prvi glavni ( vhod 1) in drugi vhod ( vhod 3) s razširjenim hodnikom. Vhodi so zasnovani 
tako, da obiskovalec ob vstopu v objekt neposredno uzre notranji atrij, ki prostor označuje kot centralna  
orientacijska točka stavbnega volumna. Neposredno ob vhodih sta vidno locirana stopnišča ( A in B)  
za obiskovalce, z dvigali, pri prvem vhodu je zasnovano dvigalo v velikosti za invalida na vozičku s 
spremstvom, pri drugem vhodu je zasnovano evakuacijsko dvigalo za reševalni voziček z dvema 
osebama v spremstvu.

Drugi vhod/ izhod je neposredno vezan na prostor za reševalno vozilo pred objektom. Stopnišče (B) vodi 
v klet, do garažnih prostorov in je namenjeno vstopu/ izhodu izven obratovalnega časa zdravstvenega 
doma. 

V osi drugega vhoda je na zahodni strani objekta zasnovan vhod za uslužbence, ob katerem je umeščeno 
drugo  evakuacijsko dvigalo in stopnišče (C). To dvigalo vodi v etažo kleti.  Vsa stopnišča so zasnovana 
kot evakuacijska, oba severna stopnišča vodita do kleti.

OE za posredovanje v primeru nalezljivih bolezni ima lasten vhod iz južne ploščadi pred objektom 
(vhod 2).

Lekarna ima lasten vhod za obiskovalce in vhod za uslužbence, kot dostavo na zahodni strani objekta, 
pod pasažnim hodnikom.

b. organizacijske enote:

OE  za nalezljive bolezni ima lasten vhod za obiskovalce iz južne ploščadi pred objektom, lastno triažo, 
čakalnico, ambulanti za odrasle s sprejemom, otroško ambulanto s sprejemom, ginekološko ambulanto 
s sprejemom, laboratorij, prostor za izolacijo.  Oddelek ima  neposredno povezavo iz avle objekta, ob 
glavnem vhodu, v primeru, da deluje del ali v celoti  kot običajen oddelek.

Ob internem vhodu na OE za nalezljive bolezni  je zasnovana zobozdravstvena ordinacija.
Službeni vhod za OE nalezljivih bolezni je predviden iz severne strani, ob službenem stopnišču, neposredno 
preko garderob in servisnih prostorov  namenjenih samo temu oddelku.

Dodatno opremljanje osebja z zaščitno opremo pred vstopom na oddelek kot ob izstopu iz oddelka se vrši 
v ločenih prostorih, brez križanja čistih in umazanih poti.

Centralni laboratorij se nahaja v jugozahodnem delu objekta, lahko dostopen in viden. Čakalnica 
laboratorija je prostorna in se lahko po potrebi pregradi v predavalnico. 
Otroški laboratorij je del centralnega laboratorija z ločenim odvzemom.

OE  MDPŠ se nahaja v severovzhodnem delu objekta. Čakalnica je znotraj enote, prostorsko po potrebi 
vezana tudi na centralno čakalnico.
Predvideno je, da si enoti laboratorija in MDPŠ delita skupne prostore za zaposlene. 

OE patronažnega varstva se zaradi lažjega dostopa locira tik ob vhodu. Oskrbovanci in svojci koristijo 
centralno čakalnico. Ta enota ima skladišče materiala v kleti, skupne prostore s čajno kuhinjo znotraj 
prostorov enote.

OE zobozdravstveno varstvo je predvideno znotraj oddelka za nalezljive bolezni. Locirano je tako , da je v 
primeru vsakdanje  uporabe enostavno dostopno preko centralne avle, neposredno ob glavnem stopnišču. 

Centralna administracija za zdravstveni dom je umeščena v zahodnem delu objekta. 

Lekarna

Lekarna ima lasten vhod ob prvem glavnem vhodu v objekt, oficina je orientirana na zahodno stran 
objekta. Dostava v lekarno je organizirana skozi  prostor za sprejem zdravil ob drugem vhodu, kjer  je 
pred objektom za dostavo rezervirano parkirno mesto. Prostor vodje oddelka je posredno osvetljen preko 
steklenih površin, ki mejijo na notranjo centralno avlo objekta in ozelenjen atrij.

Centralne sanitarije za obiskovalce vključujejo prostor za invalida in previjalnico. Zasnovane  so v centralni 
avli, sanitarije za zaposlene ob službenem vhodu. Ob službenem vhodu je umeščen prostor za izolacijo.

Sanitarni prostori OE za nalezljive bolezni so v sklopu samega oddelka.

PRITLIČJE PRITLIČJE

KLET KLET
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2. NADSTROPJE
 
9  PEDIATRIČNE RAZVOJNE AMBULANTE
 9.1.1. ordinacija 1
 9.1.2. sprejem 1
 9.1.3. psiholog 1
 9.1.4. logoped 1
 9.1.5. logoped 2
 9.1.6.	 prostor	za	nevrofizioterapijo	1
 9.1.7.	 prostor	za	nevrofizioterapijo	2
 9.1.8.	 prostor	za	nevrofizioterapijo	3
 9.1.9. delovna terapija 1
 9.1.10. deloivna terapija 2
 9.2.1. ordinacija 2
 9.2.2. sprejem 2
 9.2.3. psiholog 2
 9.2.4.	 logoped	3
 9.2.5. logoped 4
 9.2.6.	 prostor	za	nevrofizioterapijo	4
 9.2.7.	 prostor	za	nevrofizioterapijo	5
 9.2.8.	 prostor	za	nevrofizioterapijo	6
 9.2.9.	 delovna	terapija	3
 9.2.10. delovna terapija 4
 9.3.	 skupna	administracija,	3	zaposleni
 9.4. telovadnica
 9.5. senzorska soba 1
 9.6. senzorska soba 2
 9.7. socialni delavec
 9.8. socialni delavec
 9.9. timska soba za 10 ljudi
 9.10. arhiv
 9.11. skupni prostor za zaposlene
 9.12.	 čakalnica
 9.13.	 čakalnica
 
10  PEDIATRIČNA AMBULATA
 10.1. ordinacija
 10.2. sprejem
 10.3. prostor za posege
 10.4. Denver II
 10.5.	 čakalnica
 10.6. prostor za dojenje
 10.7. skupni prostor za zaposlene
 
11  SKUPNI PROSTORI
 11.11.	 prostor	za	čistilko
 11.12. prostor za smeti
 11.13. garderobe zaposleni
 11.13.1.	 garderobe	moški,	16	oseb
 11.13.2.	 garderobe	ženske,	22	oseb
 
12  SANITARIJE
 12.6. javne sanitarije
 12.6.1. moški wc
 12.6.2.	 ženski	wc
 12.6.3. wc invalidi
 12.7. javne sanitarije
 12.7.1. moški wc
 12.7.2.	 ženski	wc
 12.8. sanitarije za osebje
 12.8.1. moški wc
 12.8.2.	 ženski	wc
 
13  KOMUNIKACIJE 
 13.9. hodniki
 13.10.1.	 stopnišče	A
 13.10.2. dvigalo 1/ invalid s spremstvom
 13.11.1.	 stopnišče	B
 13.11.2. dvigalo 2/ postelja z dvema 
	 	 spremljevalcema/	možnost	evakuacije
 13.12.1.	 stopnišče	C
 13.12.2.	 dvigalo	3/	postelja	s
		 	 spremljevalcem/	možnost	evakuacije

OBJEKT ZDRAVSTVENE POSTAJE TEZNO

FUNKCIONALNO-	PROGRAMSKA	ZASNOVA 

1. Nadstropje
Prostori	 OE	 splošnega	 zdravstvenega	 varstva	 zavzemajo	 celotno	 severozahodno	 stran 
1.	nadstropja.	Enota	 je	enostavno	dostopna	s	strani	prvega	in	drugega	vertikalnega	komunikacijskega	
jedra.	Ambulante	so	pregledno	nanizane	ob	zunanji	in	notranji	obod	objekta.	Čakalnice	so	zasnovane	ob	
razširitvah		in	so	naravno	osvetljene,	umeščene	tako,	da	imajo	obiskovalci	pregledne	in	kratke	poti	do	
ambulant.	Ob	čakalnicah	sta	dva	sanitarna	sklopa	za	obiskovalce,	eden	vključuje	sanitarije	za	gibalno	
ovirane osebe.
 
OE	za	otroško	in	mladostniško	psihiatrijo	je	locirana	na	vzhodnem	delu	objekta	in	je	nekoliko	ločena	od	
ostalih	dveh	enot.	Ordinacije	so	nanizane	okoli	vzdolžne	čakalnice	,	ki	ima	odprt	pogled	na	osrednji	atrij.
 
OE	za	varstvo	žensk	je	locirana	v	južnem	delu	objekta.	Celotna	ambulanta	je	zaradi	zagotavljanja	večje	
intime	s	prehodi	povezana	tudi	znotraj	ambulante.	Čakalnica	je	del		osrednje	čakalnice	,	vezane	na	OE	
splošnega zdravstvenega varstva. 

Zaposleni	 te	 etaže	 imajo	 garderobe	 v	 kletni	 etaži,	 do	 delovnih	 prostorov	 dostopajo	 preko	 zahodnega	
vertikalnega	 jedra,	 ob	 katerem	 so	 v	 etaži	 umeščeni	 skupni	 prostor	 z	 izhodom	 na	 teraso	 ter	 skupne	
sanitarije.

2. Nadstropje
 

Zaradi	 obsežnega	 programa	OE	 razvojne	 pediatrične	 ambulante	 zavzema	 celotno	 etažo.	 Prostori	 so	
nanizani okoli notranjega in zunanjega oboda. 

Čakalnice	so	velike	in	omogočajo	lahek	dostop	do	prostorov	tudi	z	vozički,	so	svetle	in	odprte.		

Osebje	 razvojnih	pediatričnih	ambulant	 ima	garderobe	v	etaži,	neposredno	ob	komunikacijskem	 jedru	
uslužbencev	(	C),	kjer	je	umeščen	skupni	prostor	za	osebje	in	sanitarije	za	zaposlene.

Pediatrična	ambulanta	je	predvidena	kot	ločen	segment,	z	lastnim,	optično	ločenim	vhodom	in	čakalnico.
Sanitarije	so	v	sklopu	etaže	umeščene	ob	obeh	vertikalnih	komunikacijskih	jedrih.

OBJEKT MESTNE ČETRTI TEZNO

FUNKCIONALNO-	PROGRAMSKA	ZASNOVA 

1. Nadstropje
 
Vhod	 iz	 vzhodni	 strani	 	 vzhodne	 lamele	 je	 namenjen	 dostopu	 v	 upravne	 prostore	 Mestne	 četrti	 in		
krajevnega urada.

Vertikalno	jedro	povezuje	prostore	knjižnice	v	kleti,	dvorane	v	pritličju	ter	mestne	četrti	v	prvi	in	drugi	etaži	
objekta.

Zahodno	lamelo	objekta	v	nadstropju		tvorijo	knjižnični	prostor,	upravni	prostori	knjižnice,	računalniška	in	
video	soba	ter	knjižnični	oddelek	za	otroke.

2. Nadstropje
 
Drugo	 nadstropje	 je	 namenjeno	 prostorom	 knjižnice	 in	mestne	 četrti	 v	 sestavi;	 večnamenski	 dvorani/	
prostori	društev,	računalniška	učilnica,		čajna	kuhinja,	tehnični	prostor,	previjalnica	in	sanitarni	sklop.	

Prostori	knjižnice	v	zahodnem	delu	drugega	nadstropja	zajemajo	čitalniški	prostor	ter	študijski	sobi.

Fasadni	ovoj	te	etaže	je	predvidoma	zasnovan	transparentno,	tako,	da	nudi	obiskovalcem	lepe	vedute	na	
Stražun	in	na	okolico	iz	vseh	navedenih	prostorov.

RAZPOREDITEV	ČAKALNIC	V	OBJEKTU

OE	RAZVOJNE	PEDIJATRIČNE	AMBULANTE
PEDIATRIČNA	SPLOŠNA	AMBULANTA

2.	NADSTROPJE

OE	SPLOŠNO	ZDRAVSTVENO	VARSTVO
OE	ZA	MALDOSNIŠKO	IN	OTROŠKO	PSIHIATRIJO
OE	ZA	VARSTVO	ŽENSK

1.	NADSTROPJE

ODDELEK	ZA	NALEZLJIVE	BOLEZNI
LABORATORIJ
LABORATORIJ	ZA	OTROKE
OE	MEDICINA	DELA,	PROMETA	IN	ŠPORTA
OE	PATRONAŽNO	VARSTVO
OE	ZOBOZDRAVSTVENO	VARSTVO

PRITLIČJE

PRITLIČJE

1.	NADSTROPJE

2.	NADSTROPJE

1.NADSTROPJE
 
6  SLUŽBA ZA OTROŠKO IN MLADOSTNIŠKO   
     PSIHIATRIJO
 6.1.1. ambulanta 1, pedopsihiater 
 6.1.2. sprejem 1 pedopsihiater 
 6.2.1. ambulanta 2, pedopsihiater
 6.2.2. sprejem 2, pedopsihiater 
 6.3.1.	 ambulanta	3,	pedopsihiater
 6.3.2.	 sprejem	3,	pedopsihiater	
 6.4.1. ambulanta 4, pedopsihiater
 6.4.2. sprejem 4, pedopsihiater 
 6.5.1.	 klinični	psiholog	1
 6.5.2.	 klinični	psiholog	2
 6.5.3.	 klinični	psiholog	3
 6.5.4.	 klinični	psiholog	4
 6.6. psiholog
 6.7.1. logoped 1
 6.7.2. logoped 2
 6.8. specialni pedagog
 6.9. timska soba
 6.10.	 aministracija,	3	zaposleni
 6.11. kartoteke
 6.12. skupni prostor za zaposlene
 6.13. pisarna glavne sestre
 6.14.	 pisarna	vodje	službe
 6.15.	 čakalnica
 
7  SPLOŠNO ZDRAVSTVENO VARSTVO
 7.1.1.	 RA	1-	ordinacija
 7.1.2.	 RA	1-	sprejem
 7.1.3.	 RA	1-	prostor	za	DMS
 7.1.4.	 RA	1-	prostor	za	posege
 7.2.1.	 RA	2-	ordinacija
 7.2.2.	 RA	2-	sprejem
 7.2.3.	 RA	2-	prostor	za	DMS
 7.2.4.	 RA	2-	prostor	za	posege
 7.3.1.	 RA	3-	ordinacija
 7.3.2.	 RA	3-	sprejem
 7.3.3.	 RA	3-	prostor	za	DMS
 7.3.4.	 RA	3-	prostor	za	posege
 7.4.1.	 RA	4-	ordinacija
 7.4.2.	 RA	4-	sprejem
 7.4.3.	 RA	3-	prostor	za	DMA
 7.4.4.	 RA	3-	prostor	za	posege
 7.5.1.	 RA	5-	ordinacija
 7.5.2.	 RA	5-	sprejem
 7.5.3.	 RA	5-	prostor	za	DMS
 7.5.4.	 RA	5-	prostor	za	posege
 7.6.1.	 RA	6-	ordinacija
 7.6.2.	 RA	6-	sprejem
 7.6.3.	 RA	6-	prostor	za	DMS
 7.6.4.	 RA	6-	prostor	za	posege
 7.7.1.	 RA	7-	ordinacija
 7.7.2.	 RA	7-	sprejem
 7.7.3.	 RA	7-	prostor	za	DMS
 7.7.4.	 RA	7-	prostor	za	posege
 7.8.1.	 RA	8-	ordinacija
 7.8.2.	 RA	8-	sprejem
 7.8.3.	 RA	8-	prostor	za	DMS
 7.8.4.	 RA	8-	prostor	za	posege
 7.9. izolacija
 7.10. izolacija
 7.11. skupni prostor za osebje
 7.12.	 administracija	za	vse	RA	ambulante
 7.13.	 čakalnica
 7.14.	 čakalnica
 7.15.	 čakalnica
 
8  VARSTVO ŽENSK
 8.1. ginekološka ordinacija
 8.2.	 ginekološka	ambulanta,	prostor	za	DMS
 8.3. sprejem
 8.4. pripravana pregled, kabina 1, kabina2
 8.5.		 čakalnica
 
11  SKUPNI PROSTORI
 11.9.	 prostor	za	čistilko
 11.10. prostor za smeti
 
12  SANITARIJE
 12.3. javne sanitarije
 12.3.1. moški wc
 12.3.2.	 ženski	wc
 12.3.3. wc invalidi
 12.4. javne sanitarije
 12.4.1. moški wc
 12.4.2.	 ženski	wc
 12.5. sanitarije za osebje
 12.5.1. moški wc
 12.5.2.	 ženski	wc
 
13  KOMUNIKACIJE 
 13.5. hodniki
 13.6.1.	 stopnišče	A
 13.6.2. dvigalo 1
 13.7.1.	 stopnišče	B
 13.7.2. dvigalo 2
 13.8.1.	 stopnišče	C
 13.8.2.	 dvigalo	3

1. NADSTROPJE  m 1:200

PREREZ 1-1  m 1:200 PREREZ 2-2  m 1:200

2. NADSTROPJE  m 1:200

GIBANJE	V	OBJEKTU	
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ZAPOSLENIH

POTI	GIBANJA

A
B
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1.	NADSTROPJE

1.	NADSTROPJE
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2.	NADSTROPJE

ČAKALNICE



Materiali 

Materialni kolorit povzema materiale, barve neposredne okolice: lesena obloga pritlične etaže kot 
asociacija na bližnji gozd  je umeščena  pod previsom objekta in nadstreškom kot  temen kontrast 
svetlemu tonu zgornjih etaž. Predviden je toplotno obdelan les » thermowood«, ki ima s termo in parno 
obdelavo podaljšano življenjsko dobo in je enostaven za vzdrževanje.

Fasada objekta je zasnovana v vertikalnih rastrih iz vlaknocementnih  fasadnih plošč z  delnimi 
perforacijami. Plošče so kot senčila postavljene pravokotno na okenski okvir  integriranih steklenih sten. 
Tako tvorijo neprekinjen fasadni plač, trajen in enostaven za vzdrževanje.

Segmenti odprtin in polnih zidov se v različnih taktih enakomernega rastra izmenjujejo kot narekuje 
programska zasnova, vendar jih enovit plašč oblog poenoti v končno strukturirano svetlo telo.

Fasadno poenoten, vendar strukturno členjen volumen kot asociacija na krošnje v barvi zdravstva (bela) 
tako lebdi na temnem podstavku z leseno fasado obdanega podnožja.

Sodobna trajnostna stavba, fleksibilnost zasnove

Z uporabo trajnostnih gradbenih materialov in upoštevasnjem vidika ekonomske in energetske 
učunkovitosti stavbe ter zasnovo inštalacij z izkoriščanjem obnovljivih virov energije bo stavba Zdravstvene 
postaje Tezno lahko  primer vzorčnega objekta iz vidika trajnostne zelene gradnje. 

Odprta tlorisna zasnova s skoncentriranimi sanitarnimi in servisnimi jedri omogoča fleksibilnost 
preostalega programa, v kolikor se v prihodnosti izkaže potreba po prestrukturiranju le tega.

Notranjost atrija je v celoti zastekljena, transparentna, kar v največji meri omogoča naravno osvetlitev 
delovnih prostorov. Po potrebi so posamezni rastri lahko polni oziroma poltransparentni.  

Stavbno pohištvo je aluminijaste izvedbe, nosilna konstrukcija vertikal in poveznikov steklenih sten v 
kovinski izvedbi. Fiksni deli steklenih fasad so do parapeta izvedeni z lepljenim varnostnim steklom.
Strehe objekta so ravne, večinoma ekstenzivno zazelenjene. Predviden je sistem drenaže z zalogovnikom 
za vzdrževanje zazelenitev.

Posamezni , manjši segmenti strehe v 1. in 2.nadstropju  so predvideni kot pohodne terase, kot zaključni 
sloj se predvidi lesena obloga» thermowood«, ( telovadnica), prane betonske plošče na območju skupnih 
prostorov. Polnilo ograje je lepljeno varnostno steklo.

V atriju se predvidi podzemni zalogovnik deževnice za vzdrževanje rastlin. 

JUGOZAHODNA FASADA  m 1:200

SEVEROVZODNA FASADA  m 1:200

JUGOZAHODNA FASADA  m 1:200

SEVEROVZHODNA FASADA  m 1:200

POGLED NA ATRIJ

POGLED NA JUGOZAHODNO FASADO
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FASADNI PAS  m 1:20

ravna streha – ekstenzivna zazelenitev
- vegetacijska preproga
- zadrževalna plast _ rastna podlaga
- drenažni sistem z zalogovnikom
- protikoreninska membrana
- hidroizolacijska membrana
- toplotna izolacija iz naklonskih     
  toplotnoizolacijskih plošč iz negorljivega      
  materiala
- toplotna izolacija iz toplotnoizolacijskih plošč    
  iz negorljivega materiala
- parna zapora

obodni venec višine 60 cm
- alu barvana pločevina deb.2mm
- paropropustna folija
- podložna plošča iz usmerjenih lesenih trakov- po celotnem obodu
- toplotna izolacija

prezračevana obešena fasada 
- perforirane vlaknocementne plošče deb.8mm,  
  montaža na kovinsko podkonstrukcijo
- zračni sloj 
- paropropustna UV obstojna folija za fasade z          
  razmikom -antracit barve
- toplotno izolacijske plošče iz negorljivih materialov
- parna ovira
- opečna stena 25 cm – opečni zidak z izboljšanimi      
  termoizolacijskimi lastnostmi 
- AB slop dodatno izoliran z ekspandiranimi   
  fasadnimi ploščami

spuščen strop iz mineralnih plošč
- montaža na kovinsko podkonstrukcijo, plošče  
  so delno perforirane in  omogočajo zajem zraka  
  iz prostora , hkrati dušijo zvok v prostoru

- ob oknu podometna montaža lamelnih zaves na  
  električni pogon ( v ordinacijah)
- aluminijasti okenski okvirji s prekinjenim  
  toplotnim  mostom U=0,9W/m2K, okno se odpira  
  v gornji polovici
- zasteklitev parapeta – lepljeno varnostno steklo
  zunanje senčilo – vertikalna vlaknocementna    
  plošča deb.12 mm, točkovno vijačena v fiksen  
  kovinski okvir

strop v pasaži
- predhodno toplotno modificirani leseni morali obešeni na podkonstrukciji 
- zračni sloj
- paropropustna folija
- toplotno izolacijske plošče iz negorljivih materialov
- AB previsna plošča dodatno toplotno izolirana z ekstrudiranim polistirenom

fasada v pritličju
- steklene stene
- aluminijasti okenski okvirji s prekinjenim toplotnim mostom U=0,9W/m2K, 
- okno se odpita v gornji polovici
- zasteklitev parapeta – lepljeno varnostno steklo
- ob oknu podometna montaža lamelnih zaves na električni pogon (v ordinacijah)
- vertikalni leseni morali , fiksno pritrjeni v kovinsko prečko iz ploščatega železa
- leseni morali so predhodno toplotno modificirani 
- raster se zgosti po potrebi
- polne stene – prezračevana obešena fasada
- opečna stena 25 cm – opečni zidak z izboljšanimi termoizolacijskimi lastnostmi /AB stena
- parna ovira
- toplotnoizolacijske plošče iz negorljivih materialov
- paropropustna UV obstojna folija za fasade z razmikom - antracit barve
- predhodno toplotno modificirani leseni morali obešeni na podkonstrukciji

tlak v pritličju – avla  - lekarna
- teraco tlak
- pvc folija
- ekstrudirane toplotnoizolacijske talne plošče
- dvoslojna hidroizolacijska membrana na preklop
- AB plošča

tlak pred objektom
- betonski tlak _ prani _ poliran beton

AB nosilni steber 
- AB steber _ vidni beton z dodatkom belega cementa

tlak v ordinacijah
- poliuretanski samorazlivni tlak z dodano plastjo  
  gume za dušenje zvoka,
- zaokrožnice do višine 10 cm
- estrih
- toplotnoizolacijske plošče za preprečitev      
  udarnega zvoka
- toplotnoizolacijske plošče iz ekstrudiranega     
  polistirena


