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0.1 NASLOVNA STRAN 

 

 

 
TEHNIČNO POROČILO – PROJEKT ZA IZVEDBO 

 
 

INVESTITOR: 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, Štefanova 5, 1000 Ljubljana 

…………………………………………………………………………………. 
(ime, priimek in naslov investitorja oziroma njegov naziv in sedež)  

 
 

OBJEKT: 
 

OBJEKT CENTRALNE INTENZIVNE TERAPIJE (CIT) IN  
INTENZIVNE INTERNISTIČNE TERAPIJE(IIT) 

…………………………………………………………………………………. 
(poimenovanje objekta, na katerega se gradnja nanaša) 

 
 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

PZI 
…………………………………………………………………………………. 

(IDZ Idejna zasnova, IDP Idejni projekt, PGD Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
PZI Projekt za izvedbo, PID Projekt izvedenih del) 

 
 

ZA GRADNJO: 
 

ODSTRANITEV OBJEKTA, NOVA GRADNJA 
…………………………………………………………………………………. 
(nova gradnja, dozidava, nadzidava, rekonstrukcija, odstranitev objekta, 

sprememba namembnosti) 

 
 

PROJEKTANT: 
 

Arhitektura d.o.o., Riharjeva 28, 1000 Ljubljana 
…………………………………………………………………………………. 

(naziv projektanta, sedež, ime in podpis odgovorne osebe projektanta, žig)  

 
 

ODGOVORNI VODJA PROJEKTA: 
 

Peter Gabrijelčič, u.d.i.a. 
…………………………………………………………………………………. 

(ime in priimek, strokovna izobrazba,  osebni žig, podpis)  

 
 

ŠTEVILKA PROJEKTA, KRAJ IN DATUM IZDELAVE PROJEKTA: 
 

01/16, Ljubljana, september 2016 
…………………………………………………………………………………. 

(številka projekta, evidentirana pri projektantu, kraj in datum izdelave projekta)  
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0.2   KAZALO TEHNIČNEGA POROČILA 

 

 

0.1 Naslovna stran 
                                                                                                                

0.2 Kazalo vsebine tehničnega poročila 
 

0.3 Kazalo vsebine projekta 
                                                                                                            

0.4 Izjava odgovornega vodje projekta 

                                                                                                         

0.5 Lokacijski podatki 
                                                                                                               

0.6 Izhodišča in arhitketonski podatki 

0.7 Sestave konstrukcij 

                                                                                                                                  

0.8 Seznam prostorov in površin 

 

0.11 Kopije pridobljenih soglasij ter soglasij za priključitev 
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0.3   KAZALO VSEBINE PROJEKTA 

 
 

0 Tehnično poročilo št. 01/16 

1 Načrt i arhitekture  št. 01/16 

2 Načrt krajinske arhitekture  Ni sestavni del 
projekta 

3 Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti  

4 Načrt električnih inštalacij in električne opreme   

5 Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme  
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0.4  IZJAVA ODGOVORNEGA VODJE PROJEKTA  

 

 
 
 

Odgovorni vodja projekta načrta 
 

Peter Gabrijelčič u.d.i.a.  ZAPS 1350 
……………………………………………………………………………… 

(ime in priimek) 
 
 

I Z J A V L J A M 

 
1. da je načrt 01/16 skladen s prostorskim aktom, 
2. da je načrt skladen z gradbenimi predpisi, 
3. da je načrt skladen s projektnimi pogoji oziroma soglasji za priključitev, 
4. da so bile pri izdelavi načrta upoštevane vse ustrezne bistvene zahteve in  

da je načrt izdelan tako, da bo gradnja, izvedena v skladu z njim, zanesljiva, 
5. da so v načrtu upoštevane zahteve elaboratov 

 
 

 

       
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
01/16 

…………………………………………………… 
(št. projekta) 

 

 

 

 

 

Ljubljana, september 2016 
…………………………………………………….. 

(kraj in datum izdelave) 
 
 

 

 
Peter Gabrijelčič u.d.i.a.  ZAPS 1350 

…………………………………………………… 
(ime in priimek) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………………………….. 
(osebni žig, podpis) 
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0.5 LOKACIJSKI PODATKI 

 

objekt:                  SB JESENICE — INTENZIVNA INTERNISTIČNA TERAPIJA (IIT),  

       CENTRALNA INTENZIVNA TERAPIJA (CIT) 

naročnik:              SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE, 

                             Cesta maršala Tita 112, 

                             4270 Jesenice 

investitor:              MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE, 

                             Štefanova 5, 

                             1000 LJUBLJANA 

številka projekta:   01/16 

parc. Št.:               103/7-del, 106-del   

k.o.:                       Jesenice (2175) 

 

 

1. PREDHODNA IN UPOŠTEVANA DOKUMENTACIJA 

 

Splošne opombe: 

Načrt  je  potrebno  upoštevati  v  celoti  (risbe,  opisi  in popisi).  V  primeru  tiskarskih  napak  

in  morebitnih  neskladij v projektu, je ponudnik ali izvajalec dolžan na to opozoriti odgovornega 

projektanta arhitekture. Ponudnik  ali  izvajalec  je  dolžan opozoriti  na  morebitno  tehnično  

pomanjkljivost  izvedbenih  detajlov,  risb,  opisov ali popisov. Predloge potrdita odgovorni 

projektant arhitekture in investitor. 

 

Pri pripravi projektne dokumentacije so bili upoštevani naslednji dokumenti: 

- veljavni prostorski akti: 

- Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986-1999 (Ur. Vestnik Gorenjske, št. 8/88 in 

Ur.l.RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04) 

- Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenic (Ur.l.RS, Št. 107/99 in 113/04) 

- Prostorsko ureditveni pogoji za mesto Jesenice (Uri. RS, Št. 131/04, 27/05, 88/07, 18/09) v 

nadaljevanju PUP 

 

- predhodna projektna dokumentacija: 

- SB Jesenice, Južni trakt — ambulante (APP Jesenice, september 2010) 

- SB Jesenice, IDP DTS (PPS Medico d.o.o., februar 2011) 
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- SB Jesenice, lnvesticijski program DTS (Pro 55, biro za projektiranje in inženiring d.o.o., april 

2011) 

- SB Jesenice — Urgenca, IDZ - prostorska preveritev (Protim Ržišnik Perc d.o.o., maj 2012) 

- SB Jesenice — Urgenca, IDZ (Protim Ržišnik Perc d.o.o., maj 2012) 

- SB Jesenice — Urgenca, IDP (Protim Ržišnik Perc d.o.o., junij 2012) 

- Podatki investitorja in naročnika 

- Pripombe in navodila recenzentov s strani investitorja 

- Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti, MZ, junij 2008 

- Enotna metodologija oblikovanja urgentnih centrov v RS, MZ, november 2011 

- Zdravstvene smernice za ravnanje služb nujne medicinske pomoči v kemijskih nesrečah, MZ, 

2011 

- veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi 

- Enotna metodologija nameščanja medicinske in ostale opreme v urgentne centre v Republiki 

Sloveniji (MZ, marec 2012) 

- Projektni pogoji pristojnih soglasodajalcev, pridobljeni na podlagi IDZ (sestavni del IDP, Protim 

Ržišnik Perc d.o.o., št. Vi 19820, junij 2012) 

 

- zakoni in pravilniki: 

- Zakon o zdravstveni dejavnosti ZZDej-UPB 2 (Ur.l. RS, št. 23/2005 do 14/2013):  
 
- Zakon o urejanju prostora ZUreP-1 (Ur.l. RS, št. 110/2002, 8/2003, 58/2003, 33/2007, 
108/2009, 79/2010, 80/2010, 106/2010);  
 
- Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Ur.l. RS, št.41/2004 in popravki ter spremembe do 97/2012):  
 
- Zakon o graditvi objektov ZGO-1 (Ur.l. RS, št. 110/2002 in spremembe do 57/2012):  
 
- Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 66/2004, 54/2005,55/2008),  
 
- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v javni 
rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur.l. RS, št. 97/2003,77/2009),  
 
- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur.l. RS, št. 101/2005 s seznamom 
standardov Ur.l. RS, št. 120/2007),  
 
- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur.l. RS, št. 31/2004, 10/2005, 83/2005, 
14/2007,12/2013);  
 
- Pravilnik o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 42/2002,  
29/2004,93/2008,52/2010)  
 
- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur.l. RS, št. 42/2002, 105/2002) priloge 1, 2 in 
3  
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- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Ur.l. RS, št. 29/2004),  
 
- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur.l. RS, št. 14/1999,10/2012);  

 
- Zakon o gradbenih proizvodih ZGPro (Ur.l. RS, 52/2000, 110/2002);  
 
- Zakon o varstvu pred požarom ZVPoz (Ur.l. RS, št. 71/1993, 87*2001, 110/2002, 105/2006, 
3/2007, 9/2011, 83/2012):  
 
- Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ZVNDN (Ur.l. RS, št. 64/1994, 33/2000, 
87/2001, 41/2004 , 28/2006, 51/2006, 97/2010);  
 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu ZVZD (Ur.l. RS, št. 56/1999, 64/2001, 43/2011);  
 
- Zakon o zdravstveni inšpekciji ZZdre UPB 1 (Ur.l. RS, št. 99/1999, 31/2000, 52/2002, 
110/2002, 2/2004, 36/2004, 47/2004, 39/2006, 59/2006);  
 
- Zakon o nalezljivih boleznih (Ur.l. RS, št. 69/1995, 25/2004, 47/2004, 119/2005, 33/2006);  
 
- Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Ur.l. RS, št. 101/99, 70/2000, 7/2002, 13/2002, 
67/2002, 47/2004, 31/2006, 98/2009);  
 
- upoštevana je skladnost z veljavnimi lokalnimi odloki s področja komunale, varstva pred 
hrupom in varstva zraka ter določbami veljavnega UN (s sprejetimi spremembami) na obmo 
čju predvidene gradnje;  
 
- Uredba o zelenem javnem naročanju, Ur.l. RS, št. 102/2011, Spremembe: Ur.l. RS, št. 
18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013  
 
 

- druge strokovne podlage 

- Prostorska tehnična smernica TSG - 12640 - 001:2008 Zdravstveni objekti / zvezek 1 in 2  
 
- Tehnična smernica za graditev TSG - 1- 004: Učinkovita raba energije  
 
- Tehnična smernica TSG - 1 - 001:2010: Požarna varnost v stavbah  
 
- Tehnična smernica TSG - 1 - 005:2012: Zaščita pred hrupom v stavbah  
 
- Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti ISO po veljavnih zahtevah 
zakona RS in EU in usklajene z CE znakom evropske skladnosti, kar je potrebno opisati tudi v 
tehničnem poročilu poleg popisa del.  
 
- Vsi materiali morajo biti skladni z določili dajanja gradbenih proizvodov v promet po zakonodaji 
o gradbenih proizvodih, z zagotovljenimi pogoji STS  

 

- druga navodila za gradnjo in razpisno dokumentacijo 

- Ponudnik ali izvajalec je dolžan pred pričetkom del opozoriti na morebitno tehnično 
pomanjkljivost izvedenih detajlov, risb, opisov ali popisov del. Predloge potrdita odgovorni 
projektant arhitekture in investitor.  
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- Izvajalec mora za vse vgrajene materiale predložiti ustrezne certifikate zapožarne lastnosti ter 
jih moraja vnesti v Izkaz požarne varnosti faze PID;  
 
- V sklop izvajalčeve ponudbe sodijo vsi delavniški načrti, ki jih pred izvedbo glede tehnične 
pravilnosti, zahtevane kakovosti in izgleda potrdiodgovorni projektant arhitekture; 
 
- V primerih, kjer ni opredeljenega izvedbenega industrijskega detajla ali izdelka inza vse 
izrisane detajle, mora izvajalec pred pričetkom izvedbe predlog predstaviti, izbor potrdita 
odgovorni projektant arhitekture in investitor.  
 
- Vzorce vseh finalnih materialov, skladno s predloženimi projekti in opisi v popisu del, je 
ponudnik dolžan predložiti projektantu v potrditev, kjer so možne alternativne rešitve v izbiri 
materiala (finalne obloge površin, njegove obdelave, vidni in nevidni pritrdilni materiali, pod 
konstrukcije, vzorci potiskov, okovje, obdelave stavbnega pohištva in vsi ostali detajli), je pred 
izvedbo obvezno potrebno predložiti vzorce, ki jih potrdita odgovorni projektant arhitekture in 
investitor.  
 
- Vse izvedbe stropov, morajo zagotoviti ustrezno togost, primerno za prostor in vgradne 
elemente.  
 
- Pri vseh elementih v spuščenem stropu se morajo predvideti revizijske odprtine (prezračevalni 
distribucijski elementi, prezračevalni kanali, odprtine za jemanje vzorcev sanitarne vode, 
regulacije ogrevalnih vej itd.). Revizijske odprtinese morajo koordinirati tudi z električnimi 
inštalacijami ter načrti sekundarnih stropov iz arhitekture.  
 

 

 

2. SEZNAM ZEMLJIŠKIH PARCEL ZA GRADNJO 

 

2.1. PODATKI O OBSTOJEČEM STANJU ZEMLJIŠČ IN OBJEKTOV 

 

Območje Splošne bolnišnice Jesenice se nahaja na skrajnem zahodnem robu mesta Jesenice. 

Območje je utesnjeno med cesto na jugu in hribom na severu. Bolnišnica je dostopna 

neposredno z glavne ceste na jugu. V bližini je avtocestni priključek Hrušica. Obravnavano 

območje v naravi predstavljajo travnate in asfaltirane površine, ki služijo za namene bolnišnice, 

manjšo stavbo prizidka k glavni stavbi B. energetski objekt (transformatorska postaja in dizel 

agregat).Na obravnavanem območju posega stojijo naslednji objekti: Specialistične ambulante 

SB Jesenice(stavba A) in vratarnica z manjšo trgovino za medicinske pripomočke. Stavba A - 

specialističnih ambulant je bila zgrajena leta 1979. Za ta objekt je bilo izdano gradbeno 

dovoljenje (št.: 351-239/73-2, z dne 24.05.1974), ne pa tudi uporabno dovoljenje. Vratarnica je 

bila po podatkih iz javnih evidenc (Geodetska uprava RS, številka stavbe: 113, ko.:Jesenice-2 

175) zgrajena leta 1963. Investitor ima namen na območju Splošne bolnišnice Jesenice 

odstraniti manjšo stavbo v kateri se nahaja bolnišnični del CIT, ter zgraditi novo stavbo CIT in 

IIT k severnemu traktu obstoječe bolnišnice glavne stavbe B. 
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2.2. SEZNAM ZEMLJIŠKIH PARCEL NA KATERIH JE PREDVIDENA GRADNJA OBJEKTA 

 

Lastnik vseh obravnavanih zemljišč je Republika Slovenija Na zemljišču s parc. Št. 106 in 103/7 

sta začasna upravljavca Splošna bolnišnica Jesenice in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. 

Investitor ima v lasti vsa navedena zemljišča. 

 

3. OPIS USKLAJENOSTI S PROTSTORSKIMI AKTI 

 

3.1.  PODATKI O VELJAVNIH PROSTORSKIH AKTIH 

Na obravnavanem območju veljajo naslednji prostorski akti: 

 

-Družbeni plan Občine Jesenice za obdobje 1986-1999 (Ur. Vestnik Gorenjske, Št. 8/88 in 

-Ur.I.RS, št. 28/90, 31/90, 30/96, 46/96, 9/97, 51/98, 41/99 in 113/04) 

- Odlok o urbanistični zasnovi mesta Jesenic (Ur.I.RS, št. 107/99 in 113/04) 

- Prostorsko ureditveni pogoji za mesto Jesenice (Uri. RS, št. 131/04, 27/05, 88/07, 18/09) v 

nadaljevanju PUP 

 

 

 

območie ureiania:                  I - območje za inštitute, šole, bolnišnice 

 

ureditvena enota:                  x - posamični objekti s svojevrstnim oblikovanjem 

 

oznaka območja urejanja:     J2/I1/1-x 

 

3.2. OBRAZLOŽITEV NAMERAVANE GRADNJE, NAMEMBNOST IN ZMOGLJIVOST 

OBJEKTA 

 

Oddelka IIT in CIT se trenutno nahajata v Objektu B – glavni stavbi. Oddelek IIT ima v 

sedanjem stanju skupno bruto površino 74 m2, oddelek CIT pa 92 m2. Obe površini sta v 

trenutnem stanju premajhni za zagotavljanje ustreznega bolnišničnega delovanja obeh 

oddelkov.Investitor namerava na območju Splošne bolnišnice Jesenice zgraditi  nove površine 

za oddelka IIT in CIT etažnosti K+P+N. 

 

Opis skladnosti oz. dopustna odstopanja: 
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Odstranitev in gradnja IIT in CIT k stavbi B s pripadajočo zunanjo ininfrastrukturno ureditvijo je 

skladna z zahtevami PUP. PUP v 6. Členu za obravnavano območje urejanja predpisuje 

namensko rabo I — bolnišnice, podrobneje pa je namenjeno za zdravstvo in druge kvartarne 

dejavnosti. Predviden objekt ITT in CIT bo imel zdravstveno namembnost. Odstranitev in 

novogradnja stavb, ter infrastrukturna ureditev so skladni s 7., 8. in 6. točko, 10. Člena PUP, ki 

med drugim na območjih urejanja s svoje vrstnim oblikovanjem (X), dovoljuje novogradnje, 

rekonstrukcija, vzdrževalna dela in odstranitev objektov. Obravnavani poseg je predviden na 

zemljiščih ki že imajo zagotovljeno vso komunalno oskrbo, poseg pa predvideva odstranitev in 

novogradnjo. 

 

3.3 OBLIKOVANJE OBJEKTA IN LEGA OBJEKTA NA ZEMLJIŠČU 

ODSTRANITEV 

 

Predvidena je odstranitev pritličnega prizidka k stavbi B (zaledje oddelku CIT) na parceli 103/7 

k.o. Jesenice.. Na severni strani vzhodnega trakta stavbe B, je kletnem delu prizidan manjši 

prostor Shrambe 1 in shrambe 2, na zemljišču s parc. Št. 103/, k.o. Jesenice. Ki sta pravtako 

predvideni za odstranitev.  

 

Opis skladnosti oz. dopustna odstopanja: 

Odstranitev prizidka k stavbi B je skladna 6. točko, 10. člena PUP, ki med drugim na območjih 

urejanja s svojevrstnim oblikovanjem (X), dovoljuje odstranitev objektov. 

 

NOVOGRADNJA 

Obseg gradnje 

Izgradnja objekta oddelka CIT in IIT je predvidena v naslednjem obsegu: 

 Ureditev začasnega službenega dostopa do bolnišnice preko glavnega dostopa 

 Prestavitev vodov meteorne kanalizacije na območju bodoče stavbe CIT in IIT 

 Izgradnja novega objekta CIT in IIT etažnosti K + P +1 

 

GABARITI 

 

Odstranitev 

Prizidek CIT 

Tlorisne dimenzije:   4,32 m x 8,64 m (na stiku z zemljiščem) 

     4,82 m x 9,84 m (najbolj izpostavljen del stavbe - napušč) 

Višina:     4,54 m (merjeno od kote pritličja) 

     5,88 m (merjeno od kote terena) 
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Etažnost objekta:   P 

 

Del shrambenih prostorov glavne stavbe B 

Tlorisne dimenzije:   5,23 m x 8,47 m (na stiku z zemljiščem) 

Višina:     3,50 m  

Etažnost objekta:   K 

 

 

Nova gradnja 

Centralna intenzivna terapija (CIT) in intenzivna internistična terapija (IIT)  

Tlorisne dimenzije:   6,54 m x 24,03 m (najbolj izpostavljen del stavbe - fasada) 

Višina:     8,22 m (merjeno od kote pritličja) 

     9,46 m (merjeno od kote terena) 

Etažnost objekta:   K + P + 1 

 

Opis skladnosti: 

 

Predviden poseg se skladno s PUP nahaja v ureditveni enoti X, ki dovoljuje posega za 

posamične objekte s svojevrstno obliko. Nova gradnja CIT in IIT je skladna s 6. točko, 10. Člena 

PUP, ki dopušča dozidave, nove gradnje, vzdrževalna dela, rekonstrukcije in odstranitve 

objektov. Urbanistično oblikovanje predlaganega posega je skladno s 16., 17. 18. in 19. Členom 

PUP. Nov objekt se urbanistično zgleduje po orientaciji obstoječih stavb v bolnišničnem 

kompleksu in sledita razporeditvi gradbenih mas. S postavitvijo novih stavb v prostor se ne 

bodo zakrili pogledi, saj je prizidek od ostalih objektov. Odmiki Od sosednjih zemljišč so 

podobni kot pri ostalih objektih v širši okolici. Arhitekturno oblikovanje nove stavbe je skladno z 

21., 22. 23. in 36. Členom PUP. Nova stavba se arhitekturno zgledujeta Po obstoječih stavbah v 

bolnišničnem kompleksu, tako da tvorita kvalitetno razmerje stavbnih mas. Stavba s svojo 

obliko in fasado dopolnjuje obstoječe stavbe, ter jih oblikovno izboljšuje. Streha bo ravna in tako 

ne bosta bistveno odstopali od oblike streh obstoječih stavb, ki so nekatere prav tako ravne 

(stavba A) oz. so nizkega naklona. Celotna zunanja ureditev bo urejana tako, da se uredijo 

varne poti za pešce in dostopi za funkcionalno ovirane ljudi.  

 

PODATKI O PARCELI OBJEKTA 

 

Prizzidek CIT in IIT bo umeščen znotraj kompleksa obstoječe bolnišnice Jesenice, kjer je 

prikazano območje obravnavane gradnje, na katerem je možno vzdrževati nove stavbe in 

pripadajoče zunanje površine ob njih ter je razvidno iz grafične priloge (št. 0.8.4. — Zazidalna 

situacija). 
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Opis skladnosti: 

Za nameravano gradnjo, skladno s 37., 38. in 39. Členom PUP, ni omejitev za velikost in 

izkoriščenost gradbene parcele. V grafičnem delu je prikazana površina — Zemljišče 

namenjeno stavbi, na katerem je možna gradnja in kasnejše neovirano vzdrževanje obeh stavb. 

 

ODMIKI OBJEKTA 

Odmik objekta CIT in IIT od sosednjih zemljišč 

Stran neba Parc. številka k.o. odmik 

J 104/9 Jesenice 16,50 m 

J 104/2 Jesenice 23,60 m 

Z 102/2 Jesenice 90,5 m 

S 103/4 Jesenice 6,90 m 

S 105 Jesenice 16,20 m 

JV 104/9 Jesenice 21,50 m 

 

Odmik objekta CIT in IIT od sosednjih objektov 

Stran neba Parc. številka k.o. odmik objekt 

V 103/7 Jesenice 33,81 m odpadki 

Z 103/7 Jesenice 0,00 m Glavna stavba B 

 

Vsi odmiki so merjeni od najbolj izpostavljenih delov stavb (nadstrešek, rob fasade). Vsi odmiki 

nameravane gradnje so prikazani in definirani v grafični prilogi (št. 0.8.4. — Zazidalna situacija). 

 

Opis skladnosti: 

V PUP ni predpisanih minimalnih odmikov od sosednjih zemljišč au objektov v ureditvenih 

enotah s svojevrstnim oblikovanjem (X).  

 

3.4. ZUNANJA UREDITEV 

 

Obstoječa klančina v klet bo odstranjena, na mesto nje bo postavljena klet novega objekta CIT 

in IIT. Dostopi do glavnega objekta B bodo ohranjeni, pravtako bo zaradi posega  ostala 

nespremenjena okolica objekta. 

 

3.5. PROMETNA UREDITEV, DOVOZ IN DOSTOP DO OBJEKTA 
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Območje Splošne bolnišnice Jesenice se nahaja na skrajnem zahodnem robu mesta Jesenice, 

utesnjeno med državno cesto Hrušica-Javornik (Cesta Maršala Tita) na južni in hribom na 

severni strani. Bolnišnica je dostopna neposredno z državne ceste (R3-637IHruŠica-Javornik). 

V bližini je avtocestni priključek Hrušica. Uvoz na območje bolnišnice je obstoječ in je bil urejen 

ob gradnji parkirne hiše, ko je bilo pridobljeno tudi soglasje DRSC. Posegov v sam uvoz ni. 

 

3.6. PARKIRIŠČA 

 

Splošna bolnišnica Jesenice ima obstoječa parkirna mesta in garažno stavbo, ki zadostujejo 

trenutnim potrebam. S predvidenim posegom se ne bodo povečale potrebe po novih parkirnih 

mestih. Dodatna parkirna mesta niso predvidena. Parkiranje znotraj območja je možno na 

zunanjih parkiriščih in v garažni hiši: 

- 65 PM na parkirišču med glavno stavbo (stavba B) in upravno stavbo (stavba C); 

- 25 PM na parkirišču JUŽNO Od upravne stavbe (stavba C); 

- 17 PM na parkirišču južno od objekta A; 

- 306 PM v garažni hiši vzhodno od objekta A. 

 

Opis skladnosti: 

V veljavnem prostorskem aktu za stavbe za zdravstveno oskrbo, ni predpisane zahteve glede 

števila novih parkirnih mest. 

 

3.7. FAZNOST 

Postavitev etažnega objekta CIT in IIT je predvidena enofazno, s tem da je arhitekturno in 

konstrukcijsko omogčeno prihodnja nadzidava objekta 

 

4. PODATKI O OBMOČJIH VAROVANJ IN OMEJITEV 

 

 Območja, kj so s posebnim aktom oz. predpisom o zavarovanju opredeijena kot 
varovana območja: 

Obravnavno območje ni opredeljeno kot varovano območje. V širši okolici obravnavanega 
posega se nahaja kulturna dediščina EŠD 5360 Lokacija cerkve Sv. Barbare (v oddaljenosti 
cca. 140 m), vodotoka Jesenica (v oddaijenosti cca. 150 m) in Sava Dolinka (v oddaljenosti 
370 m), rob železniškega tira (v oddaljenosti 207 m) ter avtocesta (v oddaljenosti 410 m). 
Ker predvidena gradnja ne posega v varovana območja, se pristojne soglasodajalce ni 
zaprosilo za projektne pogoje in soglasja. 

 

 Varovalni pasovi objektov gospodarske javne infrastrukture, v katerih se nahajajo 
obravnavana zemljišča: 

Obravnavano obmoČje se nahaja v naslednjih varovalnih pasovih:  varovalnem pasu  
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- varovalnern pasu komunalnih vodov: vodovod, kanalizacija, elektrovod, TK vod, 
plinovod) 
 

Pri projektiranju so bile upoštevane vse omejitve in varovalni pasovi obstoječih 
infrastrukturnih vodov, ki zaradi večje preglednosti niso prikazani, so pa bili v celoti 
upoštevani pri pripravi projektne dokumentacije. 
 

 POŽARNA VARNOST 

Za načrtovani objekt je bila izdelana Študija požarne varnosti, v kateri so glede na predpisano 
raven varstva predvideni vsi pasivni in aktivni ukrepi. varstva pred požarom, kj so bili upoštevani 
pri pripravi projektne dokumentacije. Ukrepi, določeni v zasnovi požarne varnosti, so upoštevani 
v vseh posameznih načrtih, ki so sestavnj del tega projekta. Posamezni načrti so usklajeni s 
tistimi rešitvami zasnove, ki se nanašajo nanje. Prj jzdelavj zasnove požarne varnosti za 
predvideni objekt so bila upoštevana določila 7. Člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah 
(Uri. RS, št. 31/04), ki določa pogoje za projektiranje požarne varnosti z uporabo tehnične 
smernjce TSG-1-001:2010. Požarna varnost v stavbah, referenčni dokumenti in veljavni 
slovenski pravilniki na podroČju požarne varnosti. V zasnovi so ustrezno obdelani ustrezni 
dostopi za gasilce in reševalce, gradbeni materiali, rešitve za preprečitev prenosa požara na 
sosednje stavbe, evakuacijske poti in izhodi, požarni sektorji, zagotavljanje primerne količine 
vode za potrebe gašenja, javljalniki požara, število in dispozjcjje ročnih gasjlnikov, ki so bili 
upoštevani pri prjpravi projektne dokumentacjje. Zagotovljena bo varna evakuacija v primeru 
požara in zadostna količina požarne vode. V okolici so že obstoječi hidrantijDovoljena razdalja 
med zunanjim hidrantom jn zidom objekta je najmanj 5 m in najveČ 80 m. Za posredovanje v 
primeru požara se za to področje aktivira poklicna Gasilsko reševalna služba Jesenice, katera 
je Vl. kategorjje in je Od obravnavanega objekta oddaijena cca. 3.5 km. Skupnj Čas od alarma 
prj gasilcih do pričetka intervencije tako znaša do 5 min. Dovoz intervencijskih vozil do 
obravnavanega območja bo omogočen s JV strani preko servisnega dostopa. Predvidena je 
ena postavitvena površina na ploščadi pred servisnim vhodom v bolinišnico in ena delovna. 
Požarni sektorji in požarne celice so določeni Po smernici TSG-1-001:2010 in so podrobneje 
opisani v študiji požarne varnosti. Zagotovljeni odmiki od mej parcele objekta in sosednjih 
objektov oz. predvideni požarni ukrepi so ustrezni in ne predstavljajo neposredne nevarnosti za 
preskok požara na sosednje stavbe. Naprave, napeljave, postroji, izdelki, elementi ter sklopi 
konstrukcij objekta so načrtovani tako oz. iz takih materialov, da je zagotovljena požarna 
varnost v skladu s predpisi o graditvi objektov. 
 
 

5. OPIS OBMOČJA GRADBIŠČA IN ELEMENTI NJEGOVE UREDITVE 

 
 
V času gradnje bo območje gradbišča v celoti urejeno znotraj obravnavanega kompleksa 
splošne bolnišnice Jesenice in bo ograjeno z gradbiščno ograjo. Lega gradbiščne ograje in 
posameznih elementov ureditve gradbišča je prikazana na grafični prilogi št. 0.8.6. - Shema 
ureditve gradbišča. V času gradnje bosta dovoz in dostop do gradbišča urejen na mestu 
obstoječega parkirišča na območje bolnišnvice na V strani parcele. Dostop do gradbišča mora 
biti vedno prost ter redno očiščen in vzdrževan. 
Elementi ureditve gradbišča so: gradbiščna ograja, gradbiščna tabla, opozorilni napisi in znaki, 

kontejnerji za skladišča, garderobo, jedilnico in kemični WC, deponija gradbenega materiala, 

prostostoječa elektro omarica za gradbeni tok, betonski jašek za zunanji priključek vode ter 
kontejnerji za ločeno zbiranje odpadkov. 
Delovišče mora biti sproti očiščeno in urejeno, proste morajo biti dovozne in izvozne poti, 
ustrezno označene in zavarovane. Na celotnem gradbišču je treba omejiti hitrost na 10 km/h. 
Transportne poti znotraj gradbišča je potrebno označiti in jih locirati tako, da bodo čim bolj 
oddaljene od najbližjih sosednjih objektov. V primeru prašenja zaradi prevozov s tovornimi vozili 
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in gradbenimi stroji po neutrjenih poteh znotraj gradbišča je treba transportne poti ustrezno 
vlažiti in tako preprečiti čezrnerno prašenje. Gradbišče je treba organizirati tako, da tovorna 
vozila in gradbeni stroji ne bodo obratovali brez potrebe in v prostem teku. Po zaključku del je 
investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopni material odpeljati 
na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno ureditev zelenih površin. Začasno 
deponiranje materiala mora biti izvedeno znotraj obravnavanega območja. 
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0.6. IZHODIŠČA IN ARHITEKTONSKA ZASNOVA 

 
 

Oddelka IIT in CIT se trenutno nahajata v Objektu B – glavni stavbi. Oddelek IIT ima v 

sedanjem stanju skupno bruto površino 74 m2, oddelek CIT pa 92 m2. Obe površini sta v 

trenutnem stanju premajhni za zagotavljanje ustreznega bolnišničnega delovanja obeh 

oddelkov.Investitor namerava na območju Splošne bolnišnice Jesenice zgraditi  nove površine 

za oddelka IIT in CIT etažnosti K+P+N. 

 
Dimenzija stavbe: 

 

Tlorisne dimenzije:   6,54 m x 24,03 m (najbolj izpostavljen del stavbe - fasada) 

 

Višina:     8,22 m (merjeno od kote pritličja) 

     9,46 m (merjeno od kote terena) 

Etažnost objekta:   K + P + 1 

Etažnost objekta:   K + P + 1 

 
 
6.1.  PROGRAM 
 

V obstoječih površinah glavne stavbe - objekta B in v površinah prizidka bosta organizirana 
bolnišnična oddelka Centralne intenzivne terapije (CIT) in intenzivne internistične terapije (IIT).  
Etažna višina vseh etaž je 3,90 m. Višino pogojuje razvod instalacij in minimalna sanitarna 
višina prostorov 2,80 m. 
Vertikalne in horizontalne povezave potekajo po obstoječem komunikacijskem jedru s 

stopniščem in dvigali. Dostop do oddelkov CIT in IIT je preko komunikacijskih hodnikov 
glavne stavbe – objekta B. Do kletnih prostorov pa preko zunanjih stopnic in tovornega 
dvigala na dvorišču. Odvoz umazanega perila je preko notranjega dvigala v kletne 
prostore in od tod preko novega povezovalnega koridorja do glavnega hodnika v kleti 
obstoječega objekta. 
 
 
 
6.2.  GRADBENE IZVEDBE 

 
Opis rušitvenih in odstranjevalnih del: 
 
Na območju parcele se v sklopu načrtovane investicije ruši obstoječ objekt in temelji pritličnega 
prizidka CIT, dovozna klančina, zunanje stopnišče ter del opornega zidu, odstranitev 
določenega dela kletnih prostorov ter določenih parapetov in okenskih okvirjev ter vrat.  
 
Rušitve so natačno obdelane v ločenem načrtu v grafičnih prilogah. 
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Opis zemeljskih del in prirpava gradbene jame: 

 
Izkop za temelje se izvede v celotnem delu objekta. Poseg ne bo imel večjih vplivov na 
obstoječo gradnjo, razen lokalno, zaradi podobne globine obstoječih temeljev. Lokalni ukrepi se 
izvedejo v območju stika novega objekta z obstoječim.  

 
 
Opis betonskih in armiranobetonskih in kostrukcijskih del: 

 
Nosilna konstrukcija novega objekta je sestavljena iz AB etažnih plošč, katere so podprte s 
sistemom podpor in nosilcev iz jeklenih profilov HEA 240 in podporno fasadno steno, 
sestavljeno iz jeklenih profilov, ki poteka vzdolž celotnega oboda objekta. Objekt je temeljen s 
temeljno ploščo debeline 30 cm, nosilni obod kleti predstavljajo AB stene debeline 30 cm. Med 
določenimi prehodi iz starega v novi objekt so predvidene prekladne konstrukcije. 
 
Vsebino in projekt za izvedbo gradbeno-konstrukcijskega dela podrobno opisuje elaborat 
gradbenih konstrukcij. 
 
Opis vseh sten in medetažnih plošč se izvedejo v skladu s projektom PZI, 
 
 
Fekalna kanalizacija: 

 
Obstoječi objekti so že priključeni na javno kanalizacijsko omrežje. Načrtovani prizidek bo na 
javno omrežje priključen skladno s projektnimi pogoji upravljavca. Kanalizacijski sistem je v 
celoti načrtovan vodotesno ter v ločeni izvedbi za odvajanje komunalnih odpadnih in prečiščenih 
padavinskih vod. Vse odpadne vode morajo biti obvezno priključene na javni kanalizacijski 
sistem, ki se zaključi na komunalni čistilni napravi. Projektna rešitev odvajanja in čiščenja 
padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju 
komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. I. RS, št. 88/11 in 8/12) in Uredbo o emisiji snovi 
in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. I. RS, št. 47/05, 45/07 in 
79/09).  
 
Vsebino in projekt za izvedbo dela fekalne kanalizacije podrobno opisuje elaborat strojnih 
inštalacij. 
 
 
Meteorna kanalizacija: 
 
Meteorna kanalizacija se predvidi s polietilenskimi varjenimi cevmi. Horizontalna kanalizacija se 
predvidi iz polietilenskih cevi za spajanje z obojkami ali varjenjem. Meteorna kanalizacija je 
ločena od fekalne in odvedena v javno kanalizacijsko omrežje. Meteorna kanalizacija se izvede 
s podtlačnim sistemom »LORO X«,  »Pluvia« ali podobnim, ki omogoča manjše število vertikal 
in manjše dimenzije. Podrobnejši opis odvodne strešnih meteornih je opisan v poglavju streh in 
v elaboratu strojnih inštalacij. 

 
 
Streha: 
 
Streha nad objektom je ravna v minimalnem naklonu 2 stopinj, izvedena po principu gramozne 
balastne ravne strehe. Zaradi možnosti nadgradnje in etapne gradnje je smiselno uporabiti 
sistem strešne kritine, ki se lahko v času gradnje enostavno odstrani in včimvečji meri ponovno 
uporabi pri izvedbi strehe morebitne 2. Etape.  
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Balastna streha je tehnika pritrjevanja strešne kritine na strešino z majhnim naklonom, kjer 
gornji sloj z lastno maso pritrjuje hidroizolacijskomembrano, prosto položeno na podlago. Balast 
mora biti izdelan tako, da ustreza zahtevam za pritrjevanje, odvisnim od sile vetra.  
 
Predvideli smo izvedbo strehe v sestavu parna zapora, dva sloja toplotne izolacije, od tega en 
sloj v naklonu, na toplotno izolacijo se položi strešna kritina izdelani iz polimerne FPO strešne 
membrane, ki se spaja s segrevanjem. FPO membrano se obteži z gramoznim nasutjem.  
 
Strešna kritina FPO, se izvede tudi vertiakalno na atike, z zavihkom preko atike. Atike se zaščiti 
s ALU pločevinastimi kapami.  

 
z FPO kritino, popolnoma obloži tudi vse stebrne nastavke ter se jih dodatno zašč 
iti s ALU kapami. Prav tako se izdela pločevinste zaključke nad strehami jaškov, pri 
čemer se hidroizolacisji sloj zaključuje preko jaškov in stebernih nastavkov. 

 
 
Odvodnjavanje streh: 
 
Zaradi manjšega števila vertikal, z manjšimi preseki in aktivne odvodnje meteornih padavin, je 
predvideno podtlačno odvodnjavanje strehe, kot naprimer Loro X ali Pluvia. Vertikale so 
pritrjene na podlago s sistemskimi pritrdili, pri čemer je nujno potrebno upoštevati potrebni 
prostor za kolena in vtočnike. Mikrolokacijo vertikal, horizontal in vtočnikov je potrebno uskladiti 
ob izvajanju.  
 
Izvedba sistema je opisana v detajlu v grafičnih prilogah. 

 
 
Toplotna izolacija: 

 
Objekt je zaščiten s toplotno izolacijo ustreznih debelin in sestav za zagotavljanje najnovejših 
standardov energetske učinkovitosti. V območjih prekinitve vertikalne površine z horizontalno 
ploščo se predvidijo vsi ukrepi za preprečevanje toplotnih mostov.  
 
Streha objekta je po celotni površini opremljena z strešno izolacijo. Streha je na vseh nivojih 
poleg vseh ostalih slojev za pravilno sestavo zelene strehe predvidena v dveh slojih :  
- plošča za ravne strehe XPS toplotna izolacija v plošč 
  ah na preklop,  
- toplotna izolacija za ravne strehe v naklonu.  

 
Objekt je v iz vseh strani delno vkopan in delno nad niveleto terena. V območju fasadnih površin 
pod niveleto terena je v skladu z izračuni transmisije objekt izoliran s toplotno izolacijo - XPS, 
debeline 5 - 20 cm.  
 
Nad nivojem terena je prezračevana fasada z zračnim slojem med slojem toplotne izolacije in 
finalno oblogo zunanjega plašča. Kot toplotna izolacija se v tem primeru načrtuje iz izolacijskih 
plošč iz mineralne volne nižje gostote za izolacijo zunanjih zidov pri prezračevanih fasadah, 
vgradnja plošč s posebnimi fasadnimi pritrdili. Toplotna izolacija skladna s standardom EN 
13162:2008, požarnih lastnosti A1 skladnost o SIST EN 13501-1  
 
Vsi stekleni deli stavbe ( streha, fasada, okna) so izdelani iz toplotnoizolacijskega  
troslojnega stekla toplotnih prevodnosti U<0,8 W/m2K. Vsi stavbni elementi so vALU izvedbi z 
faktorjem U<1,0 W/m2K. 
Vse medetažne plošče so zaščitene z toplotno izolacijo pod estrihom.  
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Notranje predelne stene: 
 
predelne stene, z izjemo nekaterih sten iz plinobetonskih blokov, bodo suhomontažne – mavčno 
kartonske na kovinski podkonstrukciji s primerno zvočno izolativnostjo za steno brez vrat min. 
56 dB, za steno z vrati min. 47 dB in dosledno upoštevanimi detajli proizvajalca. Vse stene 
izdelane iz mavčno kartonskih plošč, morajo biti projektirane po navodilih proizvajalca, 
vodoodporne plošče in ojačena podkonstrukcija v sanitarijah, predvideti izvedbe s primerno 
zvočno izolativnostjo ter kompaktnostjo glede na namembnosti prostorov.  
 
Izvajalec je dolžan za vso potrjenoopremo izvesti vse potrebne ojačitve za vgradnjo sanitarnih, 
pohištvenih in drugih vgradnih elementov, na ali v mavčno kartonske stene, prav tako moracena 
na enoto v popisu zajemati te ojačitve, skladno s smernico TSG-12640-001:2008!  
 
Inštalacijske stene bodo suhomontažne– mavčno kartonske na kovinski podkonstrukciji s 
primerno zvočno izolativnostjo.  
 
V prostorih z višjo higiensko zahtevnostjo, je predviden končna obdelava mavčno kartonskih 
plošč, ki omogoča zagotavljanje potrebnih higienskih zahtev in vgradnjo potrebne opreme, 
skladno s smernicami za zdravstvo.  
 
Zastekljene predelne stene bodo izdelane v skladu z normativi zvočne izolativnosti ter v primeru 
prehode požarnih sektorjev z normativi požarne in dimne nepropustnosti. Stene so prikazane v 
risbah steklarskih detajlov.  
 
 
Stavbno pohištvo: 
 

Vse zunanje stavbo pohištvo – na fasadnih stenah, mora biti vgrajeno skladno s smernicami 
RAL vgradnje stavbnega pohištva.  
 
Okna iz ALU okvirjev po obliki, načinu odpiranja in shemi ustrezna arhitekturni zasnovi, ki 
morajo omogočiti zadostno osvetlitev prostorov. Zadostiti morajo veljavnim predpisom z zvočno 
in toplotno izolativnost opredeljeno v Elaboratu gradbene fizike (U<1,0 W/m2K). Omogočeno 
naj bo čim enostavnejše čišenje in vzdrževanje. Stekla v okenskih okvirjih so delno refleksna 
oz. odbojna v brezbarvnem oddtenku. Zasteklitve v notranjosti stavbe naj se izvedejo iz 
varnostnega stekla. 
 
Podrobni opisi in detajli okenskih ter vratnih sistemov so vključeni v shemi vrat in oken. 
 
 
Tesnenje stavbe: 
 

Zunanje tesnjenje stavbe mora biti zapora za veter in dež, mora pa biti paropropustno, tesnjenje 
na notranji strani pa mora biti zračno in paroneprepustno, in sicer mora notranje tesnjenje 
omejiti prehajanje pare v tolikšni meri, da se pred zunanjo zaporo para ne sme zadrževati.  
 
 
Stropovi: 

 
Stropovi zdravstvenih prostorov so izdelani iz mavčno kartonske in/ali kovinske obloge v viseč i 
izvedbi. Spuščena stropna obloga z vodoravno spodnjo ploskvijo brez fug s pokrito 
podkonstrukcijo, sestavljeno iz profilov iz pocinkane jeklene pločevine kot nosilnih (UA-profil 50 
x 40) in montažnih (stropni C-profil 60 x 27) profilov, z nonius spodnjim in zgornjim delom / 
navojno palico M 8*, pritrjeno na nosilni strop.  



 

 

ARHITEKTURA d.o.o., Riharjeva c. 28, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA 

tel. 041 38 90 90, 041 92 08 76,  031 41 00 81, email: infor@arhitektura-doo.si, url. www.arhitektura-doo.si 

 

Strop se predvidi glede na higienske zahteve prostora, skladno s standardom ISO 14644-1. 
Stropi so prikazani v risbah površinskih načrtov. 
 
 
Tlaki: 
 
Plavajoče estrihe se izvede skladno z načrtom tlakov. Ker se montažne stene pretežno gradi na 
plavajoči estrih, je izdelati prekinitve v plavajočem estrihu. Prekinitve se izdela skladno s 
standardom DIN 4109 tabela 29. Tako, da je možno zagotoviti akustično izolativnost med 
prostrori do 55 dB. Tlaki v hodnikih zdravstvenih prostorih. 
 
Kriteriji za izbiro tlakov v prostorih za zdravstvo temeljijo predvsem na sposobnosti vgrajenih 
materialov v zvezi z izpolnjevanjem zahtev kot so:  
 
- trdnost in neobčutljivost na mehansko obrabo  
- prožnost in manjša občutljivost na mehansko obrabo  
- neobčutljivost na čistila in dezinfekcijska sredstva  
- vodonepropustnost  
- ne drsnost – sposobnost preprečevanja zdrsov in padcev uporabnikov  
- antistatičnost  
- sposobnost preprečevanja drugih nesreč 
- električni udar in podobno  
- negorljivost – samo ugasljivo v primeru požara  
- sposobnost nudenja ugodnega počutja uporabnika  
- bakteriostaznost – sposobnost preprečevanja razvoja bakterij.  
 
V prostorih, kjer je zahtevan elektro-prevoden tlak, mora biti položen tlak permanentno 
elektrostatični, lepljen na cementni estrih z elektro prevodnim lepilom. Zahtevana prevodnost 
1.000.000≤R≤. Zaradi boljšega zagotavljanja prevodnosti mora imeti tlaknaneseno mrežo iz 
ogljikovih vlaken. Dobava visokokvalitetnega homogenega PVC-ja. Spadati mora v gorljivostni 
razred Bfl-s1 po (EN 13501-1) in  
v protizdrsnosti razred R9/R10 po BGR 181. Teža materiala mora biti minimalno 2900g/m2. 
Material mora biti trajno antistatičen in imeti možnost kombinacije barv. Odporen mora biti na 
stole na koleščkih in na agresivna čistila. Material mora imeti PUR ECO površinsko zaščito, ki 
omogoča trajnostno zaščito površine in čiščenje  
brez dodatnega premazovanja in vzdrževanje. Razred po EN685 23,33,43.  
 
Material mora biti dobavljiv rolah širine 183mm in pa ploščah dimenzije 60,8mm*60,8mm. 
Dinamični koeficient trenja mora biti po EN 13893 DS. Izguba debeline po EN 649 manjše eli 
enako 0,15mm. Barvo in vzorec določi arhitekt.  
 
Zakrožnice morajo biti izvedena skladno z rešitvami PZI z uporabo ALU zaokrožnega profila kot 
na primer Kueffner. Talna obloga mora brez prekinitve prehajati iz tlaka z nizko stensko obrobo.  
Višina zaokrožnice mora biti najmanj 10 cm iz mehansko odpornega materiala (ALU). Izbran 
tlak mora biti negorljiv (samougasen v primeru požara) in mora ustrezati standardu B1 - po TSG 
sist en 13501.  
 
 
Sanitarije: 
 

Stene naj bodo obdelane z visoko kvalitetnim homogenim PVC-jem do višine 200 cm, stik s 
tlakom z za-okrožnico, kitan s trajno elastičnim kitom. Sanitarna oprema naj bo srednjega 
kvalitetnega razreda, WC školjke konzolne, kotlički naj so podometni. Ob umivalnikih naj bodo 
električni priključki za sušilce las( v sanitarijah in prostorih garderob za zaposlene ), nerjaveči 
nosilci, ogledala z brušenimi robovi vpeljani v stensko keramiko.  
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Fasada: 
 
Na objektu je predvidena fasadana obloga iz mreže ekpsandiranega titana, cinkana pločevina 
na ALU L – kotnikih 70x70 mm obešena na tipsko ALU podkonstrukcijo obešene fasade, kot 
napr. GFT Avanti. Zračni sloj od toplotne izolacije ločujeta sloja cementne malte ter 
tankoslojnega fasadnega ometa v beli barvi. 
 
 
 
Odpadki: 
 

Odpadki so razdeljeni v tri kategorije (biološki, papir, steklo, embalaža -plastika in ostalo). 
Ločevanje odpadkov mora biti zagotovljeni že v fazi prenosa odpadka uporabnika v koše za 
smeti v posameznih prostorih s delitvijo papir, plastika, ostali odpadki. Bioloških odpadkov v 
objektu ne bo. Odpadki od vsake omenjenih kategorij se zbirajo ločeno v posebej označenih 
kontejnerjih.  
 
Pri projektiranju so upoštevani:  
 
- zakon o varstvu okolja (Ur.l. RS 32/93)  
 
- zakon o ravnanju z odpadki (Ur.l.SRS 8/78 IN 29/86)  
 
- neorganske snovi, ki niso podvržene fermentaciji in se zelo počasi razkrajajo, kot so: 
mineralne snovi, papir, steklo, keramika, platno, smeti od čiščenja stanovanj  
 
- organske snovi, ki so podvržene fermentaciji in razmeroma hitremu razkroju, kot so: snovi 
živalskega izvora, ostanki nepredelane hrane, kosti in podobno  
 
- ostanki po popravilih, razen ostankov od gradbenih in končnih del v hišah, industrijski in obrtni 
odpadki v stanovanjskih hišah, vrtne smeti, pomije, poginule živali in podobno.  
 
- Investitor mora v objektu predvideti prostor za posode (smetnjaki) za zbiranje odpadnih snovi, 
ki morajo biti na lahko dostopnem mestu za odvoz komunalnega podjetja.  
 
- Z upoštevanjem določil te dokumentacije in drugih predpisov, ki urejajo delovanje posameznih 
instalacij, obravnavana gradnja ne bo škodljivo vplivala na okolje.  
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0.7. SESTAVE KONSTRUKCIJ 

 
 
 
7.1.  ZIDOVI 
 
 
ZUNANJI ZID F1 
 

Končni sloj kitan in površina  barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     
2x protipožarna mavčno-kartonska plošča RF      2.5 cm 
2x OSB plošča (150 + 250 mm)        4.0 cm 
HEA 160 s polnilom izolacije – mineralna volna                20.0cm 
Toplotna izolacija – mineralna volna                  20.0cm 
Cementa malta          0.5 cm 
Tankoslojni fasadni omet, bele barve        0.3 cm 
Zračni sloj           8.0 cm 
Fasadna obloga  ekspandiran titan, cinkana pločevina na ALU L – kotnikih 70x70 mm 
obešena na tipsko ALU podkonstrukcijo obešene fasade, kot napr. GFT Avanti 
 
 
 
ZUNANJI ZID F2 
 

FPO strešna membrana pložena v preklopih 10 cm, kot napr. SARNAFIL TS 77 – 18     0.18 cm 
Naklonska toplotna izolacija v naklonu, kamena volna           0-15.0 cm 
Toplotna izolacija, kamena volna                 20.0 cm 
Parna zapora, kot napr. SARNAVAP 5000E SA         
2x OSB plošča (150 + 250 mm)        4.0 cm 
HEA 160 s polnilom izolacije – mineralna volna               20.0 cm 
Toplotna izolacija – mineralna volna                 20.0 cm 
Cementa malta          0.5 cm 
Tankoslojni fasadni omet, bele barve                   0.3 cm 
Zračni sloj                      8.0 cm 
Fasadna obloga  ekspandiran titan, cinkana pločevina na ALU L – kotnikih 70x70 m 
obešena na tipsko ALU podkonstrukcijo obešene fasade, kot napr. GFT Avanti 
 
 
 
ZUNANJI ZID F3 
 

Notranji omet, površina barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     2.5 cm 
AB stena                    30.0 cm 
Hidroizolacija, hladni bitumenski premaz, kot napr. Scudoplast FCTR 180 
Toplotna izolacija, mineralna volna                 20.0 cm 
Cementa malta          0.5 cm 
Tankoslojni fasadni omet, bele barve        0.3 cm 
Zračni sloj           8.0 cm 
Fasadna obloga  ekspandiran titan, cinkana pločevina na ALU L – kotnikih 70x70 mm obešena 
na tipsko ALU podkonstrukcijo obešene fasade, kot napr. GFT Avanti 
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NOTRANJI ZID Z1 

 
Končni sloj kitan in površina  barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     
2x mavčno-kartonska plošča                                                                                                2.5 cm 
Izolacija iz mineralne volne                   7.5 cm                                                                                                      
2x mavčno-kartonska plošča                                                                                                2.5 cm 
Končni sloj kitan in površina  barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     
 
 
 
NOTRANJI ZID Z2  
 
Notranji omet, površina barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     1.0 cm 
Polnilo iz plinobetonski bloki                                                                                               17.0 cm 
Notranji omet, površina barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     1.0 cm 
 
 
 
NOTRANJI ZID Z3  
 

Notranji omet, površina barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     1.0 cm 
Obstoječi opečni zidaki                                                                                                       58.0 cm 
Notranji omet, površina barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     1.0 cm 
 
 
 
NOTRANJI ZID Z4  
 

Obstoječa opečna stena                                                                                                     58.0 cm 
Toplotna izolacija – XPS                                                                                                        10 cm 
Večplastna bitumenska hidroizolacija, samolepljiv bitumenski trak, v skladu s  
SIST EN 13969 tip A in SIST 1031, v področju cokla (podzidka) min. 30 cm nad terenom  
Armirano-betonska stena           30 cm 
Notranji omet, površina barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     2.5 cm 
 
 
 
NOTRANJI ZID Z5  
 

Notranji omet, površina barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     1.0 cm 
Polnilo iz plinobetonskih blokov                 30.0 cm 
Toplotna izolacija – XPS                                                                                                        10 cm 
Večplastna bitumenska hidroizolacija, samolepljiv bitumenski trak, v skladu s  
SIST EN 13969 tip A in SIST 1031, v področju cokla (podzidka) min. 30 cm nad terenom  
Armirano-betonska stena           30 cm 
Notranji omet, površina barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     2.5 cm 
 
 
 
NOTRANJI ZID Z6 
 

Obstoječa opečna STENA  
Toplotna izolacija, mineralna volna                 20.0 cm 
2x OSB plošča (150 + 250 mm)        4.0 cm 
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HEA 160 s polnilom izolacije – mineralna volna               20.0 cm 
2x OSB plošča (150 + 250 mm)                   4.0 cm 
2x protipožarna plošča RF                    2.5 cm 
Končni sloj kitan in površina  barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     
 
 
 
NOTRANJI ZID Z7 
 

FPO strešna membrana v enem sloju prilepljena kot napr. SATRNAFILTS 77-18              2.5 cm 
Toplotna izolacija, kam volna                             10.0 cm 
Parna zapora kot napr. SARNAVAP 5000 E SA 
2x OSB plošča (150+250mm)                   4.0 cm 
HEA 160 in izolacija min. volna                    16 cm 
2x OSB plošča (150+250mm)                   4.0 cm 
Toplotna izolacija, min volna                             10.0 cm 
Obstoječa opečna stena                                                                                                     60.0 cm 

 
 
 
NOTRANJI ZID Z8 

 
Končni sloj kitan in površina  barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     
2x mavčno-kartonska plošča                                                                                                2.5 cm 
Izolacija iz mineralne volne                   4.5 cm 
Zračni sloj – inštalacijski nivo                  15.0 cm 
Izolacija iz mineralne volne                   4.5 cm 
2x mavčno-kartonska plošča                                                                                                2.5 cm 
Končni sloj kitan in površina  barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte,  
Obloga PVC do višine 2,00 cm na stran sanitarij    

 
 
 
NOTRANJI ZID Z9 
 
Končni sloj kitan in površina  barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     
2x mavčno-kartonska plošča                                                                                                2.5 cm 
Izolacija iz mineralne volne –inštalacijski nivo               10.0 cm 
2x mavčno-kartonska plošča                                                                                                2.5 cm 
Končni sloj kitan in površina  barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte,  
Obloga PVC do višine 2,00 cm na stran sanitarij    

 
 
 
NOTRANJI ZID Z10 

 
Končni sloj kitan in površina  barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     
2x mavčno-kartonska plošča                                                                                                2.5 cm 
Izolacija iz mineralne volne                   3.5 cm 
Zračni sloj – inštalacijski nivo                  15.0 cm 
Izolacija iz mineralne volne                   3.5 cm 
2x mavčno-kartonska plošča                                                                                                2.5 cm 



 

 

ARHITEKTURA d.o.o., Riharjeva c. 28, 1000 LJUBLJANA, SLOVENIJA 

tel. 041 38 90 90, 041 92 08 76,  031 41 00 81, email: infor@arhitektura-doo.si, url. www.arhitektura-doo.si 

 

Končni sloj kitan in površina  barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte,  
Obloga PVC do višine 2,00 cm na stran sanitarij    

 
 
 
NOTRANJI ZID Z11 

 
Končni sloj kitan in površina  barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     
2x mavčno-kartonska plošča                                                                                                2.5 cm 
Izolacija iz mineralne volne                   7.5 cm                                                                                                      
2x mavčno-kartonska plošča                                                                                                2.5 cm 
Končni sloj kitan in površina  barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte, 
Obloga PVC do višine 2,00 cm na stran sanitarij    

 
 
 
7.2.  MEDETAŽNE PLOŠČE 
 
 
MEDETAŽNA PLOŠČA  T1 
 

PVC – Vinil talna obloga, antibakterijska, antistatična, svetlo sive barve   1.0 cm 
Armirani cementi estrih, T.G.         7.0 cm 
PE folija 
Zvočna izolacija, mineralna volna        2.0 cm 
Armirano-betonska medetažna plošča                20.0 cm 
Jekleni profil HEA 240                  23.0 cm 
Spuščeni strop  na viseči kovinski konstrukciji, mavčnokartonski, 
antibakterijski premaz, kot napr. Knauf D112 
 
 
 
MEDETAŽNA PLOŠČA  T2 
 

PVC – Vinil talna obloga, antibakterijska, antistatična, svetlo sive barve   1.0 cm 
Armirani cementi estrih, T.G.                    7.0 cm 
PE folija 
Zvočna izolacija, XPS                     4.0 cm 
Armirano-betonska medetažna plošča                16.0 cm 
Notranji omet, površina barvana s pralno barvo primerno za zdravstvene objekte     2.5 cm 
 
 
 
TALNA KONSTRUKCIJA T3 

 
PVC – Vinil talna obloga, antibakterijska, antistatična, svetlo sive barve   1.0 cm 
Armirani cementi estrih, T.G.                    7.0 cm 
PE folija 
Toplotna izolacija, XPS                  10.0 cm 
Hidroizolacija, hladni bitumenski premaz, kot napr. Scudoplast FCTR 180 
Armirano-betonska  temeljna plošča                 30.0 cm 
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TALNA KONSTRUKCIJA T4 
 
PVC – Vinil talna obloga, antibakterijska, antistatična, svetlo sive barve   1.0 cm 
Podložni beton v naklonu 
Armirani cementi estrih, T.G.                    7.0 cm 
PE folija 
Toplotna izolacija, XPS                  10.0 cm 
Hidroizolacija, hladni bitumenski premaz, kot napr. Scudoplast FCTR 180 
AB temeljna plošča                   30.0 cm 
 
 
 
OBSTOJEČA MEDETAŽNA PLOŠČA T5 
 

PVC – Vinil talna obloga, antibakterijska, antistatična, svetlo sive barve   1.0 cm 
Obstoječa konstrukcija                    30.0 cm 
 
 
 
KONSTRUKCIJA STREHE S1 
 

Nasutje – prodec 
FPO strešna membrana pložena v preklopih 10 cm, kot napr. SARNAFIL TS 77 – 18     0.18 cm 
Naklonska toplotna izolacija v naklonu, kamena volna           0-15.0 cm 
Toplotna izolacija, kamena volna                 20.0 cm 
Parna zapora, kot napr. SARNAVAP 5000E SA       
medetažna plošča                     20.0 cm 
HEA 240                    23.0 cm 
Spuščeni strop  na viseči kovinski konstrukciji, mavčnokartonski,     
antibakterijski premaz, kot napr. Knauf D112 
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0.8. SEZNAM PROSTOROV IN POVRŠIN 

 
 
 
 
 
 
REKAPITULACIJA VSEH UPORABNIH POVRŠIN 
 

Vse skupaj              584,97 m2 

Novagradnja              423,18 m2 

Rekonstrukcija             161,79 m2 
 
 

 

REKAPITULACIJA VSEH UPORABNIH POVRŠIN PO ETAŽAH 
 
Kletna etaža              151,56 m2 

Pritličje – oddelek centralne intenzivne terapije CIT         233,08 m2 
1. nadstropje – oddelek intenzivne internistične terapije IIT          200,82 m2 

 

 

 

 

UPORABNE POVRŠINE – KLETNA ETAŽA 
 

prostor       kota gotovega tlaka  površina 
 
PISARNA ARHIVI     - 3.00 m   27,02 m2 

ARHIVI      - 3.00 m   98,11 m2 

SHRAMBE      - 3.50 m   26,43 m2 

 
 
 
UPORABNE POVRŠINE – PRITLIČJE, ODDELEK CENTRALNE INTENZIVNE TERAPIJE 
 

prostor       kota gotovega tlaka  površina 
 
POSTELJNI FILTER     + 0.00 m   11,44 m2 

FILTER      + 0.00 m     4,94 m2 

IZOLACIJA      + 0.00 m   19,75 m2 

NEČISTO      + 0.00 m     2,47 m2 

NEČISTO IZLIV     + 0.00 m     5,81 m2 

KOPALNICA      + 0.00 m     3,95 m2 

NADZOR      + 0.00 m     8,76 m2 

POČITEK OSEBJA     + 0.00 m   11,48 m2 

BOLNIŠKA SOBA     + 0.00 m   117,8 m2 

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA   + 0.00 m     8,32 m2 

SHRAMBA MEDICINSKEGA MATERIALA  + 0.00 m    10,24 m2 

SHRAMBA ZDRAVIL     + 0.00 m     8,88 m2 

FILTER OBISKOVALCEV    + 0.00 m     8,50 m2 

RAZGOVOR S SVOJCI – PISARNA VODJE + 0.00 m   10,74 m2 
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UPORABNE POVRŠINE – 1. NADSTROPJE, ODDELEK INTENZIVNE INTER. TERAPIJE 
 
prostor       kota gotovega tlaka  površina 
 
POSTELJNI FILTER     + 0.00 m   11,44 m2 

FILTER      + 0.00 m     4,94 m2 

IZOLACIJA      + 0.00 m   19,75 m2 

NEČISTO      + 0.00 m     2,47 m2 

NEČISTO IZLIV     + 0.00 m     5,81 m2 

KOPALNICA      + 0.00 m     3,95 m2 

NADZOR      + 0.00 m     8,76 m2 

POČITEK OSEBJA     + 0.00 m   11,48 m2 

BOLNIŠKA SOBA     + 0.00 m   117,8 m2 

GLAVNA MEDICINSKA SESTRA   + 0.00 m     5,30 m2 

SANITARIJE      + 0.00 m     2,24 m2 

PREDPROSTOR     + 0.00 m     2,76 m2 

FILTER OBISKOVALCEV    + 0.00 m     4,12 m2 
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1.5. RISBE 

       
 

 

 
 
-1.5.2.2       TLORIS TEMELJEV  
-1.5.2.3       TLORIS KLETI 
-1.5.2.4       TLORIS PRITLIČJA 
-1.5.2.5       TLORIS NADSTROPJA  
-1.5.2.6       TLORIS STREHE  
-1.5.2.7       PREREZ A-A  
-1.5.2.8       PREREZ B-B  
-1.5.2.9       PREREZ C-C  
-1.5.2.10     PREREZ D-D  
-1.5.2.11     FASADA VZHOD 
-1.5.2.12     FASADA SVER, JUG  
-1.5.2.13     RUŠITVENI NAČRT – TLORIS KLETI  
-1.5.2.14     RUŠITVENI NAČRT – TLORIS PRITLIČJA 
-1.5.2.15     RUŠITVENI NAČRT – TLORIS NADSTROPJA  
-1.5.2.16     FASADNI PAS 1,2 
 
- DETAJL D1  VERTIKALNA DILETACIJA, KLET  
- DETAJL D2  VERTIKALNA DILETACIJA, PRITLIČJE 
- DETAJL D3  DETAJL ZASTEKLITVE  
- DETAJL D4  DETAJL ZASTEKLITVE 
- DETAJL D5  DETAJL PRITDITVE OBEŠENE FASADE 
- DETAJL D6  DETAJL PROTIPOŽARNE OBLOGE  
- DETAJL D7  DILETACIJA STROP, NADSTROPJE  
- DETAJL D8  DILETACIJA STROP, PRITLIČJE  
- DETAJL D9  DILETACIJA STROP, KLET  
- DETAJL D10  DETAJL PRITRDITVE FASADE  
- DETAJL D11  DETAJL MEDETAŽNE PLOŠČE  
- DETAJL D12  DETAJL ZASTEKLITVE  
- DETAJL D13  DETAJL VENCA  
- DETAJL D15   DETAJL VENCA OB OBSTOJEČI STAVBI 
- DETAJL D13  DETAJL VENCA, ODVODNJAVANJE 
 
- SHEME OKEN IN VRAT 
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PISARNA ARHIV 2 DELOVNI MESTI
27,02 m2
T3 PVC
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PREDPROSTOR
4,85 m2
T5 PVC
sive barve

SHRAMBA
21 m2
T5 PVC
sive barve

-3.50

-3.50

24,22 m2

estrih

10,20 m2

keramika

9,10 m2
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29,60 m2
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pločevina

52,65 m2
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44,50 m2
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26,93 m2

estrih

19,11 m2

estrih

dvigalo

jašek

ELEKTRO PR.

REZERVNA

OSMOZA

SKLADIŠČE

CZ1

SKLADIŠČE

CZ2

SKLADIŠČE ELVIS

dvigalo

PODEST, STOPNICE

TOPLOTNA

PODPOSTAJA

ZRAČNI PR.

PISARNA

STROJNICA

ELEKTRO PR.

PISARNA

SANITARIJE



IZOLACIJA
19,75 m2NEČISTO

2,47 m2

POSTELJNI FILTER
11,44 m2

OBISKOVALCEV
8,50 m2

RAZGOVOR S SVOJCI
10,74 m2

FILTER

PISARNA VODJE +

NEČISTO, IZLIV
5,81 m2

ZDRAVIL
8,88 m2

SHRAMBA

MAT. + APARATI
10,24 m2

SHRAMBA MED.

R

R

BOLNIŠKA SOBA
117,80 m2
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8,32 m2

GLAVNA

POČITEK OSEBJA
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NADZOR
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8,76 m2

R
R

KOPALNICA
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POČITEK OSEBJA
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T6
19,59 m2



32,53 m2

pvc

PRIPRAVA

PACIENTA

12,85 m2

pvc

NEČISTO - ODPADKI

1,40 m2

pvc

HODNIK

9,17 m2

pvc

HODNIK

12,45 m2

pvc

KIRURŠKO

UMIVANJE

5,60 m2

pvc

WC

2,13 m2

pvc

FILTER

9,05 m2

pvc

keramika

ADMINISTRACIJA 1

18,85 m2

pvc

dvigalo

HODNIK

40,21 m2

pvc

ADMINISTRACIJA 2

11,76 m2

pvc

RAČUNALNIK +

HOLTER EKG

7,65 m2

pvc

PREDSTOJNIK

INTERNI ODDELEK

15,06 m2

pvc

KOPALNICA + WC -

PREDSTOJNIK IO

9,85 m2

keramika

NADZORNA SESTRA

INTERNI ODDELEK

9,35 m2

pvc

wc
2,24 m2

IZOLACIJA
19,75 m2

BOLNIŠKA SOBA
117,80 m2

NEČISTO
2,49 m2

FILTER
4,94 m2

POSTELJNI FILTER
11,44 m2

KOPALNICA
3,95 m2

MED.SESTRA
5,30m2

GLAVNA

NEČISTO, IZLIV
5,81 m2

MAT. + APARATI
SHRAMBA MED.

POČITEK OSEBJA
11,48 m2

NADZOR

R
R

R
R

OBISKOVALCEV
4,12 m2

FILTER
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PREDPROSTOR
2,76 m2
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sive barve
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T1 PVC
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PVC
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T5 PVC
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T5 pvc
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+3.80
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FILTER HODNIK 1

SANITARIJE

WC ŽENSKE

MATERIAL

KIRURŠKO

UMIVANJE "A"

SKLADIŠČE

MATERIALA + RTG

OPERACIJSKA

DVORANA "B"

OPERACIJSKA

DVORANA "C"

KIRURŠKO

UMIVANJE "B"

KIRURŠKO

UMIVANJE "C"

ANESTAZIJA +

MATERIAL

PRIPRAVA

PACIENTA

GLAVNA SESTRA -

VODJA SLUŽBE

PRELAGANJE

PACIENTA

FILTER ŽENSKE

HODNIK,

MANIPULACIJA

SKLADIŠČE

STERILNEGA

MATERIALA

FILTER MOŠKI

SANITARIJE

WC MOŠKI

NEČISTO

HODNIK,

MANIPULACIJA

FILTER HODNIK  2

dvigalo
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= 592.00

+3.80

±0.00

+7.60

590.77 (obstoj.teren)

-6.57

= 592.00

+3.80

±0.00
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-3.00

+8.22 venec

-4.18
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+8.20  

-3.00
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+5.30 

+2.80 

+1.50 
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-3.50
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+8.22 venec

+3.80 

±0.00
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±0.00
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PISARNA

ELEKTRO PR.

PISARNA

jašek

dvigalo

29,60 m2

5,00 m2

estrih

10,20 m2

keramika

10,20 m2

keramika

SANITARIJE

STROJNICA

ZRAČNI PR.

PODEST, STOPNICE

SHRAMBA

SHRAMBA

ELEKTRO PR.

3,00 m2

pločevina

42,50 m2

estrih

9,10 m2

estrih

22,75 m2

estrih

11,50 m2

estrih

24,22 m2

estrih

dvigalo

SKLADIŠČE

CZ2

REZERVNA

OSMOZA

26,93 m2

estrih

18,82 m2

keramika

TOPLOTNA

PODPOSTAJA

SKLADIŠČE ELVIS

SKLADIŠČE

CZ1
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44,50 m2
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52,65 m2
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dvigalo

WC OSEBJE

- CIT

SOBA ZA

OSEBJE - CIT

 - CIT

69,90 m2

pvc

BOLNIŠKA

SOBA - CIT

7,34 m2

pvc

VHOD

OBISKOVALCI - CIT

6,20 m2

pvc

SHRAMBA - CIT

DIALIZA VHOD

OSEBJE

pvc

pvc

1,55 m2

pvc

2,14 m2

pvc

52,51 m2

pvc

40,82 m2

pvc

55,45 m2

kamen

11,51 m2

pvc

4,27 m2

pvc

5,24 m2

keramika

12,31 m2

pvc

1,71 m2

keramika

12,53 m2

pvc

12,11 m2

pvc

4,05 m2

keramika

4,10 m2

keramika

2,70 m2

keramika

17,84 m2

pvc

ČAKALNA KABINA

RTG III

ČAKALNA KABINA

RTG III

ADMINISTRACIJA,

ARHIV

HODNIK

SHRAMBA

WC

WC

DIALIZA - BOLNIŠKA

SOBA 2

DIALIZA - BOLNIŠKA

SOBA 1

NADZORNA

SESTRA - DIALIZA

DIALIZA - SESTRSKI

PROSTOR

DIALIZA WC + TUŠ

OSEBJE



PREISKOVALNICA SOBA ZDRAVNIKI 1

p
=

8
2

NADZORNA SESTRA

INTERNI ODDELEK

9,35 m2

pvc

KOPALNICA + WC -

PREDSTOJNIK IO

9,85 m2
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PREDSTOJNIK

INTERNI ODDELEK

15,06 m2

pvc

RAČUNALNIK +

HOLTER EKG
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ADMINISTRACIJA 2
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pvc
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UZ - KARDIOLOŠKI
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pvc

EKG + UZ KARDIO

LABORATORIJ
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OBREMENILNI TEST

- KARDIOLOŠKI LAB.
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SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

P4

1 : 50



SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

N5

1 : 50



SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

N5

1 : 50



OPISI

VGRADNJA:         suhomontažna

ŠTEVILO: 10 kos

OKVIR:                   ALU

barva po izboru projektanta

ODPIRANJE: po horizontalni in vertikalni osi

ZASTEKLITEV:               izolacijsko steklo U = 1.1 W/m2K, folija za UV in sončno zaščito stekla

KLJUKA:                RF

POSEBNOSTI:     okno se mora odpirati ročno in mora imeti

zaskočko proti zapiranju

RAL vgradnja

možnost zaklepanja kril

ZIDARSKA MERA:      376/130

VIŠINA PARAPETA:        150

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

O1

1 : 50



OPISI

VGRADNJA:         suhomontažna

ŠTEVILO: 2 kos

OKVIR:                   ALU

barva po izboru projektanta

ODPIRANJE: po horizontalni in vertikalni osi

ZASTEKLITEV:               izolacijsko steklo U = 1.1 W/m2K, folija za UV in sončno zaščito stekla

KLJUKA:                RF

POSEBNOSTI:     okno se mora odpirati ročno in mora imeti

zaskočko proti zapiranju

RAL vgradnja

možnost zaklepanja kril

ZIDARSKA MERA:      295/130

VIŠINA PARAPETA:        150

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

02

1 : 50



OPISI

VGRADNJA:         suhomontažna

ŠTEVILO: 1 kos

OKVIR:                   ALU

barva po izboru projektanta

ODPIRANJE: fiksno

ZASTEKLITEV:               izolacijsko steklo U = 1.1 W/m2K

KLJUKA:                /

POSEBNOSTI:     /

ZIDARSKA MERA:      228/232

VIŠINA PARAPETA:        0

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

O3

1 : 50



OPISI

VGRADNJA:         suhomontažna

ŠTEVILO: 1 kos

OKVIR:                   ALU U-profil

ODPIRANJE: fiksno

ZASTEKLITEV:               kaljeno thermopan steklo

KLJUKA:                /

POSEBNOSTI:     /

ZIDARSKA MERA:      143/280

VIŠINA PARAPETA:        0

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

O4

1 : 50



OPISI

VGRADNJA:         suhomontažna

ŠTEVILO: 2 kos

OKVIR:                   ALU U-profil, med stekli fuga

ODPIRANJE: fiksna steklena predelna stena z drsnimi vrati velikosti 90/280

ZASTEKLITEV:               10 mm kaljeno steklo

KLJUKA:                /

POSEBNOSTI:     sistem predelnih sten izdelanih iz 10mm kaljenega stekla. Stekla so vpeta v alu U profil na tleh in

stropu. Kaljeno steklo je lahko prozorno ali jedkano. Kot naprimer FANTONI I-WALL 

SYSTEM

ZIDARSKA MERA:      408/280

VIŠINA PARAPETA:        0

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

O5

1 : 50
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P1
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SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

P5
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OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 1 kos

KRILO:                   Leseno,  z vsemi akustičnimi karakteristikami

Krilo barvano mat belo (stran ordinacije), RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira za 90 stopinj

PODBOJ:               Kovinski, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

KLJUKA: RF mat

KLJUČAVNICA:     cilindrično, v primeru izhoda na hodnik elektronsko odpiranje s kartico

POSEBNOSTI: talni odbojnik

vrata visoka 220 cm, od te višine do višine 280 višina kovinskega

 podboja in lesena maska barvana RAL 9010 (pure white)

ZIDARSKA MERA:      100/280

SVETLA MERA: 90/220

VRSTA VRAT:             enokrilna vrata

KRILO:                   8 kos

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V01

1 : 50



OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 1 kos

KRILO:                   Leseno,  z vsemi akustičnimi karakteristikami

Krilo barvano mat belo (stran ordinacije), RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira za 90 stopinj

PODBOJ:               Kovinski, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

KLJUKA: RF mat

KLJUČAVNICA:     cilindrično

POSEBNOSTI: talni odbojnik

vrata visoka 220 cm, od te višine do višine 280 višina kovinskega

 podboja in lesena maska barvana RAL 9010 (pure white)

ZIDARSKA MERA:      110/280

SVETLA MERA: 100/220

VRSTA VRAT:             enokrilna vrata

KRILO:                   1 kos

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V02

1 : 50



SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V05

1 : 50

OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 5 kos

KRILO:                   Leseno,  z vsemi akustičnimi karakteristikami

Krilo barvano mat belo (stran ordinacije), RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira drsno

PODBOJ:               Kovinski, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

KLJUKA: RF mat

KLJUČAVNICA:     /

POSEBNOSTI: odpiranje ob steni

ZIDARSKA MERA:      90/220

SVETLA MERA: 90/220

VRSTA VRAT:             drsna vrata

KRILO:                   5 kos



OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 1 kos

KRILO:                   Zasteklitev v ALU okvirju

mat belo, RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira za 90 stopinj

OKVIR:

PODBOJ:               ALU, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

OKVIR: RF mat

KLJUČAVNICA:     cilindrično

POSEBNOSTI: /

ZIDARSKA MERA:      130/232

SVETLA MERA: 120/227

VRSTA VRAT:             enokrilna vrata

KRILO:                   1 kos

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V06

1 : 50

ALU U-profil



OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 2 kos

KRILO:                   Leseno,  z vsemi akustičnimi karakteristikami

Krilo barvano mat belo (stran ordinacije), RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira za 90 stopinj

PODBOJ:               Kovinski, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

KLJUKA: RF mat

KLJUČAVNICA:     cilindrično

POSEBNOSTI: Požarna vrata, EI2

 

  30-C5Sa , dimotesna, skladno s standardom EN 179

ZIDARSKA MERA:      130/232

SVETLA MERA: 120/227

VRSTA VRAT:             enokrilna vrata

KRILO:                   2 kos

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V07

1 : 50



OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 1 kos

KRILO:                   steklena protipožarna vrata

Krilo barvano mat belo (stran ordinacije), RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira za 90 stopinj

PODBOJ:               Kovinski, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                Za izhod v paniki,zapah za primer panike, samozapiralo za usklajeno zapiranje vrat

KLJUKA: Na zunanji strani je kljuka, brez rozet in brez ključavnice, kot npr.FSB, model 1144 ali enakovredno.

Na notranji strani je mehanizem za izhod v paniki po SIST EN 1125 (v smeri evakuacije), kot npr.

Dorma ali enakovredno

KLJUČAVNICA:     /

POSEBNOSTI: Požarna vrata, EI2

 

  30-C5Sa , dimotesna, skladno s standardom EN 179

ZIDARSKA MERA:      200/210

SVETLA MERA: 180/205

VRSTA VRAT:             dvokrilna vrata

KRILO:                   1 kos

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT
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OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 1 kos

KRILO:                   Zasteklitev v ALU okvirju

mat belo, RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira za 90 stopinj

OKVIR:

PODBOJ:               ALU, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

KLJUKA: RF mat

KLJUČAVNICA:     cilindrično

POSEBNOSTI: Požarna vrata, EI2

 

  30-C5Sa , dimotesna, skladno s standardom EN 179

ZIDARSKA MERA:      82/210

SVETLA MERA: 77/205

VRSTA VRAT:             enokrilna vrata

KRILO:                   1 kos

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V09

1 : 50

ALU U-profil



OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 1 kos

KRILO:                   Leseno,  z vsemi akustičnimi karakteristikami

Krilo barvano mat belo (stran ordinacije), RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira za 90 stopinj

PODBOJ:               Kovinski, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

KLJUKA: RF mat

KLJUČAVNICA:     cilindrično

POSEBNOSTI: Požarna vrata, EI2

 

  30-C5Sa , dimotesna, skladno s standardom EN 179

ZIDARSKA MERA:      120/210

SVETLA MERA: 110/205

VRSTA VRAT:             enokrilna vrata

KRILO:                   1 kos

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V10

1 : 50



OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 1 kos

KRILO:                   Leseno,  z vsemi akustičnimi karakteristikami

Krilo barvano mat belo (stran ordinacije), RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira za 90 stopinj

PODBOJ:               Kovinski, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

KLJUKA: RF mat

KLJUČAVNICA:     cilindrično

POSEBNOSTI: Požarna vrata, EI2

 

  30-C5Sa , dimotesna, skladno s standardom EN 179

ZIDARSKA MERA:      149/210

SVETLA MERA: 139/205

VRSTA VRAT:             enokrilna vrata

KRILO:                   1 kos

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V10

1 : 50



OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 1 kos

KRILO:                   steklena protipožarna vrata

Krilo barvano mat belo (stran ordinacije), RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira za 90 stopinj

PODBOJ:               Kovinski, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                Za izhod v paniki,zapah za primer panike, samozapiralo za usklajeno zapiranje vrat

KLJUKA: Na zunanji strani je kljuka, brez rozet in brez ključavnice, kot npr.FSB, model 1144 ali enakovredno.

Na notranji strani je mehanizem za izhod v paniki po SIST EN 1125 (v smeri evakuacije), kot npr.

Dorma ali enakovredno

KLJUČAVNICA:     /

POSEBNOSTI: Požarna vrata, EI2

 

  30-C5Sa , dimotesna, skladno s standardom EN 179

ZIDARSKA MERA:      216/210

SVETLA MERA: 196/205

VRSTA VRAT:             dvookrilna vrata

KRILO:                   1 kos

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V12

1 : 50



OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 2 kos

KRILO:                   Leseno,  z vsemi akustičnimi karakteristikami

Krilo barvano mat belo (stran ordinacije), RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira za 90 stopinj

PODBOJ:               Kovinski, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

KLJUKA: RF mat

KLJUČAVNICA:     cilindrično

POSEBNOSTI: Požarna vrata, EI2

 

  30-C5Sa , dimotesna, skladno s standardom EN 179

ZIDARSKA MERA:      115/210

SVETLA MERA: 105/205

VRSTA VRAT:             enokrilna vrata

KRILO:                   2 kos

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V13

1 : 50



OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 1 kos

KRILO:                   Leseno,  z vsemi akustičnimi karakteristikami

Krilo barvano mat belo (stran ordinacije), RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira za 90 stopinj

PODBOJ:               Kovinski, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

KLJUKA: RF mat

KLJUČAVNICA:     cilindrično

POSEBNOSTI: Požarna vrata, EI2

 

  30-C5Sa , dimotesna, skladno s standardom EN 179

ZIDARSKA MERA:      125/210

SVETLA MERA: 115/205

VRSTA VRAT:             enokrilna vrata

KRILO:                   1 kos

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V14
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OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 1 kos

KRILO:                   Leseno,  z vsemi akustičnimi karakteristikami

Krilo barvano mat belo (stran ordinacije), RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira za 90 stopinj

PODBOJ:               Kovinski, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

KLJUKA: RF mat

KLJUČAVNICA:     cilindrično

POSEBNOSTI: /

ZIDARSKA MERA:      125/210

SVETLA MERA: 115/205

VRSTA VRAT:             enokrilna vrata

KRILO:                   1 kos

SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V15

1 : 50



SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V16

1 : 50

OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 3 kos

KRILO:                   Leseno,  z vsemi akustičnimi karakteristikami

Krilo barvano mat belo (stran ordinacije), RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira za 90 stopinj

PODBOJ:               Kovinski, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

KLJUKA: RF mat

KLJUČAVNICA:     cilindrično, v primeru izhoda na hodnik elektronsko odpiranje s kartico

POSEBNOSTI: talni odbojnik

ZIDARSKA MERA:      100/210

SVETLA MERA: 90/205

VRSTA VRAT:             enokrilna vrata

KRILO:                   3 kos



SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V17

1 : 50

OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 4 kos

KRILO:                   Leseno,  z vsemi akustičnimi karakteristikami

Krilo barvano mat belo (stran ordinacije), RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira drsno

PODBOJ:               Kovinski, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

KLJUKA: RF mat

KLJUČAVNICA:     /

POSEBNOSTI: odpiranje ob steni

ZIDARSKA MERA:      80/220

SVETLA MERA: 80/220

VRSTA VRAT:             drsna vrata

KRILO:                   4 kos



SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V17

1 : 50

OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 4 kos

KRILO:                   Leseno,  z vsemi akustičnimi karakteristikami

Krilo barvano mat belo (stran ordinacije), RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira drsno

PODBOJ:               Kovinski, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

KLJUKA: RF mat

KLJUČAVNICA:     /

POSEBNOSTI: odpiranje ob steni

ZIDARSKA MERA:      80/220

SVETLA MERA: 80/220

VRSTA VRAT:             drsna vrata

KRILO:                   4 kos



SPLOŠNA BOLNIŠNICA JESENICE

ODDELEK IIT + CIT

V01

1 : 50

OPISI

VGRADNJA:         suhomontaža

ŠTEVILO: 1 kos

KRILO:                   Zasteklitev v ALU okvirju

mat belo, RAL 9010 (pure white)

Krilo se odpira za 90 stopinj

OKVIR:

PODBOJ:               ALU, bela mat prašno barvano, RAL 9010 (pure white) 

OKOVJE:                standardno

OKVIR: RF mat

KLJUČAVNICA:     cilindrično

POSEBNOSTI: vrata visoka 220 cm nad njimi steklena maska

ZIDARSKA MERA:      100/280

SVETLA MERA: 90/220

VRSTA VRAT:             enokrilna vrata

KRILO:                   1 kos

ALU U-profil


