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         STUDIO AB  
  



Na parceli št. 397/1 k.o. Cerklje se na željo investitorja, Občine Cerklje na Gorenjskem, zasnuje 
novogradnja zdravstvene postaje.  

 

 

STROKOVNA IZHODIŠČA 

 

Splošni pogoji in opis lokacije 

   Območje za gradnjo zdravstvene postaje je locirano na delu parcele št. 397/1 k.o.Cerklje, občina 
Cerklje na Gorenjskem. Zemljišče 397/1 je v procesu parcelacije – deli se na dva dela s številkama 
357/5 in 357/6, kar bo predvidoma pravnomočno v septembru 2017. 

   Obravnavan objekt je predviden na zemljišču s št. 397/5. Skupna površina navedene parcele je 3198 
m2, od česar bo 406,50 m2 predvideno za novo krožišče, 2791,50 m2 pa predstavlja parcelo, 
namenjeno gradnji obravnavanega objekta.Od te površine se lahko pozida (ob upoštevanju 
zahtevanih odmikov) največ 1116,60 m2 – zazidana površina, to je pravokotna projekcija nadzemnih 
delov objekta. Zelenih površin mora biti najmanj 558,30 m2, etažnost pa sme obsegati pritličje, 
nadstropje in mansardo. Ob posebnih ukrepih, ki jih pogojuje ARSO, bi bilo dovoljeno predvideti tudi 
kletno etažo. 

Lokacija novogradnje se nahaja na vzhodni strani glavne ceste v Cerkljah (Slovenske ceste), na križišču 
s Cesto na Polico, kjer je predvideno novo krožišče. Dostop na zemljišče bo omogočen s severne 
strani, s Ceste na Polico, preko novega cestnega priključka.  

S Slovenske ceste se proti severovzhodu odpirajo pogledi na Krvavec ter na vaško cerkev, ki se nahaja 
v starem vaškem jedru v bližini znane Hribarjeve vile, Petrovčeve hiše in drugih krajevnih 
znamenitosti.  

 

 

Osnovna določila za urbanistično – arhitekturno zasnovo objekta so določila Odloka o občinskem 
prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem. 

 

OPN Cerklje na Gorenjskem, oznaka prostorske enote CR16; CU 

 

Osnovna namenska raba 

CU – Območje centralnih dejavnosti 

Dopustne dejavnosti: poslovne dejavnosti, javna uprava, izobraževanje, zdravstvo in socialno varstvo 

Dopustni objekti glede na namen: poslovne in upravne stavbe, trgovine in stavbe za storitvene 
dejavnosti, stavbe splošnega družbenega pomena, večnamenske stavbe 

 

Funkcionalna in oblikovna merila 

Lega objekta 

   Novi objekti morajo biti od meje sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 4,0 m, nezahtevni in 
enostavni objekti (razen izjeme določene v prvem odstavku tega člena) pa najmanj 1,5 m.  



   Manjši odmiki so dovoljeni ob soglasju (pisna overjena soglasja) lastnikov sosednjih zemljišč, a 
morajo biti od parcelih mej odmaknjeni tako, da ni motena sosednja posest in da je omogočeno 
vzdrževanje in raba objektov v okviru parcele, namenjene gradnji. Od obstoječih objektov morajo biti 
odmaknjeni najmanj toliko, da so zagotovljeni svetlobno-tehnični, požarnovarnostni in drugi pogoji.   

   Nov objekt mora biti ob cestnega telesa državnih in lokalnih cest odmaknjen najmanj 8m. od javnih 
poti in ostalih nekategoriziranih javnih cest pa najmanj 6m. odstopanja so dopustna le v skladu z 
upravljalcem ceste in kadar morajo stavbe slediti obstoječi razpoznavni gradbeni liniji naselja. 

   Ograje se lahko postavijo na meji, vendar ne smejo posegati na sosednje zemljišče. Za tako ograjo je 
potrebno overjeno soglasje sosedov. Ograja ob javnih cestah potrebuje soglasje upravljalcev, od 
cestišča lokalnih cest morajo biti praviloma oddaljene min 1.5m, ob roba pločnika min 0.8m in ne 
smejo ovirati preglednosti ali vzdrževanja cest. 

   Objekti gospodarske infrastrukture ter druge prometne, manipulacijske, parkirne in podobne 
utrjene površine, se lahko brez soglasja lastnikov sosednjih zemljišč gradijo do meje, vendar tako, da 
ne posegajo na sosednje zemljišče.  

   Upoštevati je potrebno gradbeno linijo in gradbeno mejo, v kolikor je ta določena v grafičnih 
prilogah prostorskega načrta.  

 

Izkoriščenost zemljišča 

Faktor zazidanosti=max 0,40 

Faktor zelenih površin=min 20% 

 

Velikost objektov 

Velikost objektov: max (K)+P+1+M 

 

Oblikovanje stavb 

Obliko, naklon, kritino in smer strehe je treba prilagoditi splošni podobi okolice. Dovoljene so 
dvokapnice oz. sestavljene dvokapnice istega naklona. Naklon je 30 – 45o, z upoštevanjem 
prevladujočega naklona okolici. Barva kritine je lahko od sive do grafitno sive, rjave ali opečnate.  

Arhitekturno oblikovanje naj upošteva kakovostne principe trandicionalne in sodobne arhitekture, 
značilne za okolice. Izbor materialov, barv mora upoštevati lokalne značilnosti. Barva mora biti 
določena že v projektu za gradbeno dovoljenje.  

 

Oblikovanje javnih zelenih površin in okolice objektov 

Ohranjanje obstoječega, zasajanje avtohtonega rastja. 

Za tlakovanje povoznih površin naj se uporablja materiale v nevtralnih, neizstopajočih barvah, ki 
dajejo izgled členjenosti. 

Za ograjevanje parcel se uporablja žive meje, žične ali lesene ograje. 

 

Parkirni normativi 

Parkirišča se oblikujejo tako, da se na robovih in vmesnih pasovih zasadijo drevesa; eno drevo/4PM. 



Normativ za zdravstvene domove: 1PM/2 zaposlena + 1PM/30m2 koristne površine 

Za objekte v javni rabi velja še 5% parkirnih mest rezerviranih za invalide. 

 

Kadar na parceli, namenjeni gradnji, ni tehničnih in prostorskih možnosti za zagotovitev zadostnega 
števila parkirnih mest, mora investitor manjkajoča parkirna mesta, razen parkirnih mest za 
funkcionalno ovirane osebe, zagotoviti na drugih ustreznih površinah, pod pogojem, da je 
omogočena njihova trajna uporaba – dokazila pa morajo biti priložena projektu za pridobitev 
gradbenega dovoljenja.  

 

 

PRIKLJUČEVANJE NA KOMUNALNO INFRASTRUKTURO 

 Vodovodno omrežje: obvezno priključevanje (Soglasje za priključitev) 
 Fekalna kanalizacija: obvezno priključevanje (Soglasje za priključitev) 
 Meteorna kanalizacija: obvezno priključevanje oz. urejeno odvajanje (Soglasje k projektu) 
 Elektro vod: obvezno priključevanje (Soglasje za priključitev) 
 Telekomunikacijski vod: neobvezno priključevanje a predvideno (Soglasje za priključitev) 
 Plinovod: neobvezno priključevanje a predvideno (Soglasje za priključitev) 
 Cestni priključek: obvezno priključevanje (Soglasje za priključitev) 
 Odpadki: obvezna ureditev odvoza 

 

VAROVALNI PASOVI 

 Varovalni pas državne ceste (Soglasje k projektu) 
 Varovalni pas občinske ceste (Soglasje k projektu) 
 Varovalni pas telekomunikacijskih vodov (Soglasje k projektu) 

 

VAROVANA OBMOČJA 

 Ohranjanje kulturne dediščine (Soglasje k projektu) 
Zemljišče se nahaja v vplivnem območju kulturnega spomenika/dediščine: 
Naselbinska dediščina št. EŠD 9449 Cerklje na Gorenjskem – Vaško jedro 

 Arso (Soglasje k projektu) 
Poplavno območje, IV.vodovarstveno območje 

 

DRUGA OBMOČJA 

 Hrup, onesnaževanje 

Osrednje centralne dejavnosti spadajo pod III.stopnjo varstva pred hrupom in I.stopnjo varstva pred 
sevanjem. 

 

Opomba 

Krožišče je v fazi izgradnje, zato je potrebno lokacijo priključkov, morebitne prestavitve vodov in 
območja varovalnih pasov uskladiti s projektom cestnega telesa.  



ZASNOVA IDEJNE REŠITVE 

 

Obstoječe stanje 
   Zemljišče je nepozidano in v dejanski rabi kmetijsko (travnik) ter nima obstoječih priključkov na 
cesto ne na infrastrukturo. 
 
Predvideno stanje 
   Na nepozidani parceli se predvidi objekt, ki bo nudil prostore pretežno zdravstveni oskrbi in delno 
lekarni.  
   Stavba, v ''L''obliki, je umeščena v jugozahodnem delu zemljišča tako, da je z vogalom postavljena 
skoraj v skrajni del parcele, kraka pa sta orientirana proti cestama na zahodu in severu, od katerih ju 
loči parkirišče in zelenica. Pred stavbo, med obema krakoma, je predviden manjši trg, ki ima dostop 
na parkirišča in je povezan z javnimi površinami (pločnik). Parkirišče obsega 24 PM, ob vsakem 
parkirnem mestu je predvidena zelenica ter drevje, ki je pogosto nasejano tudi drugje, po 
nepozidanem delu parcele. 
   Cestni priključek na parcelo je predviden s Ceste na Polico, ki teče ob severni meji zemljišča. Cesta 
se po vstopu na parcelo razdeli v dve smeri; glavna se obrne proti novopredvidenemu krožišču in 
glavni cesti, stranska pa se nadaljuje proti jugu in vodi ob vzhodni meji zemljišča do zaledja objekta – 
to je dovozna pot za dostavo in odvoz odpadkov.  

 

Izkoriščenost zemljišča 

Faktor zazidanosti: 449 m2 = 0,16 

Faktor zelenih površin: 1014 m2 = 36% 

 

Oblikovanje 

   Objekt ima predvideno fasado v kombinaciji tankoslojnega ometa v beli barvi in lesene obloge ter 
cokel v kamnu. Streha je sestavljena dvokapnica v naklonu 34 stopinj in je grafitno sive barve. 

 

Kontrukcija 

   Konstrukcija je masivna, sestavljena iz obodnih nosilnih sten, betonskega komunikacijskega jedra in 
stebrov v notranjosti tlorisa za fleksibilen izkoristek programov. Mora biti potresno odporna, 
uporabljeni nosilni materiali in izolacija morajo imeti karakteristike primerne namenu stavbe 
(zdravstvo) in željenemu energetskemu razredu. 

 

 

PROGRAMSKA SHEMA 

   V obravnavanem objektu se bo vršila predvsem zdravstvena oskrba odraslih in otrok, predvidena 
pa je tudi lekarna. Prostori za strojnico in servis se nahajajo v mansardi objekta, parkirišča so 
predvidena v zunanji ureditvi objekta.  
   Zdravstveni del je dostopen iz skupne avle z umeščenim komunikacijskim jedrom, ob katerem se v 
obeh etažah za obiskovalce nahajajo tudi javne sanitarije. Razdeljen na pediatrijo, ki se ločeno od 
zdravstvenih programov za odrasle nahaja v pritličju, ter na ostale programe v nadstropju: 



zobozdravnik, dve splošni ambulanti z referenčno ambulanto ter fizioterapija. Vse zdravstveni 
programi imajo skupno čajno kuhinjo v nadstropju, kjer so tudi službene sanitarije. 
 

Pediatrija 

   Pediater je umeščen v pritličje in ima direktni vhod iz skupne avle. Deloval bo nekajkrat na teden ter 
bo ločeno opravljal sistematiko in kurativo, zato so prostori čim bolj optimizirani. Predvidena ena 
čakalnica s kotičkom za previjanje ter ločen prostor za izolacijo. Tako iz čakalnice kot iz izolirnice je 
vstop v prostor medicinske sestre ter nato k pediatru. Pri sestri je predviden kotiček za preoblačenje 
otrok in ločena soba za kartoteke.  

 

Zobozdravstvo 

   Prostori za zobozdravstvo imajo racionalno kvadraturo in so namenjeni delovanju zobodravnika s 
koncesijo. Soba za zobozdravnika je ločena od pisarne za sestro, pred obema prostoroma je na 
hodniku manjši prostor za čakalnico. 

 

Splošni ambulanti 

Čakalnica za obe splošni in referenčno ambulanto je skupna in omogoča ločen vhod v vsako od treh 
ambulant. Dostop je preko sprejemnega prostora (medicinska sestra) k splošnemu zdravniku oz. v 
referenčno ambulanto. Med splošnim zdravnikom in sestro je umeščena previjalnica, ločen pa je tudi 
prostor za kartoteke, ki hkrati lahko služi za neopažen vhod/izhod zaposlenih. Razporeditev opreme v 
ordinacijah in previjalnicah je predstavljena v 2 različnih možnih postavitvah. 

 

Fizioterapija 

Fizioterapija je umeščena v nadstropje tik ob komunikacije. Ima lastno manjšo garderobo za 
obiskovalce in zaposlene ter kotiček za pisarniško delo. Ostal prostor odprt in le delno pregrajen, da 
je možno izvajanje različnih terapevtskih programov. 

 

Lekarna 

   Lekarna ne nahaja v svojem krilu objekta, v pritličju in ima lastni vhod, dostopen s skupnega trga. 
Poleg prodajno/svetovalnega prostora obsega pisarne, prostore za pripravo zdravil, materialke, arhiv, 
prostore za zaposlene (čajna kuhinja, sanitarije, garderobe) ter prostor za odpadke. 

   Službeni oz. servisni vhod se vrši bodisi preko glavne avle, bodisi preko zadnjega vhoda, kjer je 
dostop do zaledja objekta oz. dostavne poti. 

 

Servisni prostori 

   Strojnica in drugi servisni prostori so predvideni v mansardi, saj je zaradi nizkih kolenčnih zidov le-ta 
slabše izkoriščena, kleti pa v objektu ni predvidene. 

 

 

 

  



SEZNAM POVRŠIN 

REKAPITULACIJA NETO POVRŠIN 

pritličje      308 m2 

nadstropje      329 m2 

mandarda      196 m2 

SKUPAJ NETO POVRŠIN     833 m2 

 

POVRŠINE PO ETAŽAH 

Pritličje 

skupni prostori (79 m2) 

01. komunikacije, hall      51 m2 

13. servisni vhod/odpadki      11 m2  

14. sanitarije za obiskovalce, čistilka     17 m2  

 

lekarna  (169 m2) 

02. vhod/vetrolov       3 m2 

03. oficina in svetovanje    81 m2 

04. vodja lekarne, server      9 m2 

05. materialka      22 m2  

06. magistralna receptura      8 m2  

07. pomivalnica         4 m2  

08. garderoba, čajna kuhinja   6,5 m2 

09. wc         2 m2 

10. čiščenje     1,5 m2  

11. prevzem      11 m2  

12. skladišče        3 m2  

13. servisni vhod/hodnik s hladilniki   18 m2 

 

pediatrična ambulanta (60m2) 

14. čakalnica         15 m2 

15. izolirnica          8 m2 

16. sestra        15 m2 

17. pediater        17 m2 

18. kartotečna soba         5 m2 

SKUPAJ       308 m2 

 



Nadstropje 

skupni prostori (79 m2) 

01. komunikacije, hodnik     47 m2 

02. sanitarije za obiskovalce (m,ž,inv)     19 m2  

18. čajna kuhinja za zaposlene, sanit.    13 m2 

 

zobozdravnik  (20 m2) 

03. zobozdravnik s sestro      20 m2  

 

fizioterapija  (81 m2) 

04. fizioterapija z garderobo     81 m2  

 

splošne ambulante (149m2) 

05. čakalnica         27 m2 

06. sestra I         11 m2 

07. splošni zdravnik I       18 m2 

08. previjalnica I       13 m2 

09. interni prehod I        4 m2 

10. kartotečna soba I         6 m2 

11. referenčna soba          11 m2 

12. referenčna sestra        7 m2 

13. sestra II         11 m2 

14. splošni zdravnik II       18 m2 

15. previjalnica II        13 m2 

16. interni prehod II        4 m2 

17. kartotečna soba II         6 m2 

SKUPAJ       329 m2 

 

 

Mansarda 

01. komunikacije, hodnik     23 m2 

02. strojnica/servisi         173 m2 

SKUPAJ          196 m2 

 

 

  



SEZNAM UPOŠTEVANIH PREDPISOV, STANDARDOV IN DRUGE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE TER 
STROKOVNE LITERATURE 

   Pri izdelavi IDP, PGD, PZI projektov za arhitekturo, krajinsko arhitekturo, konstrukcijski del, strojne in 
električne instalacije z opremo ter telekomunikacije, je obvezno upoštevati vse veljavne zakone, 
podzakonske akte, tehnične smernice, tehnične predpise, pravilnike in standarde. 

 

   Pri projektiranju Idejne zasnove zdravstvene postaje so bili upoštevani: 

 Zakon o graditvi objektov (ZGO-1-UPB 1, Uradni list RS, št. 102/2004, popravek Ur. l. RS, št. 
14/2005, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 
(62/2010popr.), 20/2011Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 
19/15) 

 Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/2008) 
 Prostorska tehnična smernica TSG-12640-001:2008 Zdravstveni objekti 
 Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa, vstopa in uporabe objektov v 

javni rabi ter večstanovanjskih stavb (Ur. l. RS, št. 97/03, 33/07 – ZPNačrt in 77/09 – odl. US) 


