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OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

naziv gradnje
LEKARNA ČRENŠOVCI

vzdrževalno - investicijska dela

kratek opis gradnje
Investitor, Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, namerava prenovit Lekarno 

Črenšovci v objektu na lokaciji Juša Kramarja 7a v Črenšovci. 

vrste gradnje

DOKUMENTACIJA

vrsta dokumentacije IZP (idejna zasnova za pridobitev projektnih pogojev)

## sprememba dokumentacije

PODATKI O PROJEKTNI DOKUMENTACIJI

številka projekta IZP 1811/2018

datum izdelave januar 2019

projektant (naziv družbe) PLAN B d.o.o.

sedež družbe Gregorčičeva 21/b, 2000 Maribor

vodja projekta Uroš Razpet, univ. dipl. inž. arh.

identifikacijska številka A-1028

podpis vodje projekta

odgovorna oseba projektanta Uroš Razpet, u.d.i.a.

podpis odgovorne osebe projektanta

davčna številka

PODATKI O 

UDELEŽENCIH, GRADNJI 

IN DOKUMENTACIJI

INVESTITOR

ime in priimek ali naziv družbe

naslov ali sedež družbe

elektronski naslov

telefonska številka

PODATKI O PROJEKTANTU
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PRILOGA 1A

PODATKI O UDELEŽENCIH, GRADNJI IN DOKUMENTACIJI

UDELEŽENI STROKOVNJAKI PRI PROJEKTIRANJU

POOBLAŠČENI ARHITEKTI

Uroš Razpet, univ. dipl. inž. arh., A-1028

1 Načrt arhitekture

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GRADBENIŠTVA

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA STROJNIŠTVA

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA TEHNOLOGIJE

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA POŽARNE VARNOSTI

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEOTEHNOLOGIJE IN RUDARSTVA

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA GEODEZIJE

POOBLAŠČENI INŽENIRJI S PODROČJA PROMETNEGA INŽENIRSTVA

POOBLAŠČENI KRAJINSKI ARHITEKTI

POOBLAŠČENI PROSTORSKI NAČRTOVALCI

STROKOVNJAKI DRUGIH STROK

po potrebi dodaj vrstice

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

navedba gradiv, ki so jih izdelali

ime in priimek, strokovna izobrazba

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

ime in priimek, strokovna 

izobrazba, identifikacijska številka

navedba gradiv, ki so jih izdelali

navedba gradiv, ki so jih izdelali

navedba gradiv, ki so jih izdelali

navedba gradiv, ki so jih izdelali

Neustrezno izpusti ali dodaj vrstice. V fazi DGD in pri PZI za odstranitev se kot "gradiva, ki so jih izdelali" navedejo kakršnakoli gradiva, ki služijo vodji 

projekta pri pripravi DGD ali PZI za odstranitev (skice, detajli, izračuni, strokovne podlage, ki jih pred izdelavo zahtevajo področni predpisi, npr. 

geodetski načrt, geomehansko poročilo), v fazi PZI in PID pa načrti ter poročila o preveritvi ustreznosti strokovnih rešitev, kadar se pri projektiranju ne 

uporabljajo pravila evrokodov ali tehničnih smernic.
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

PRILOGA 4

naziv gradnje

kratek opis gradnje

kratek opis spremembe zaradi večjih 

odstopanj od gradbenega dovoljenja

Izpolniti, če gre za spremembo gradbenega dovoljenja.

kratek opis pripravljalnih del

vrste gradnje

glavni objekt Lekarna Črenšovci

pripadajoči objekti

objekt z vplivi na okolje NE

številka GD za obstoječe objekte

datum GD za obstoječe objekte

navedba uprav. organa, ki je izdal GD

## gradnja se nanaša na stavbo

## seznam zemljišč je v priloženi tabeli

Izpolniti v IZP, DGD, PZI, PID samo za stavbe.

katastrska občina Črenšovci

številka katastrske občine 140

parc. št. 856/8

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnosti.

OSKRBA S PITNO VODO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ELEKTRIKA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

PLIN

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

LEKARNA ČRENŠOVCI

vzdrževalno - investicijska dela

Investitor, Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, namerava prenoviti Lekarno 

Črenšovci v objektu na lokaciji Juša Kramarja 7a v Črenšovci. 

OSNOVNI PODATKI O GRADNJI

SEZNAM A: OBJEKTI IN UREDITVE POVRŠIN

ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO

SEZNAM B: POTEKI PRIKLJUČKOV NA GJI
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

TOPLOVOD

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGA OSKRBA Z ENERGIJO

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

ODVAJANJE METEORNIH VODA

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

DRUGO (NAVEDI)

0

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri spremembi namembnost. V IZP se navede samo vrste infrastrukture, ki se prestavlja.

vrsta infrastrukture

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

katastrska občina

številka katastrske občine

parc. št.

SEZNAM C: PRESTAVITVE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV 

SEZNAM D: OBMOČJE GRADBIŠČA IZVEN SEZNAMA A

SEZNAM E: ZEMLJIŠČA ZA DRUGE UREDITVE

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti.

Seznam se izpolni samo v DGD, ne pri nezahtevnih objektih in spremembi namembnosti. Vpišejo se zemljišča za ureditve, ki jih je treba izvesti 

zaradi nameravane gradnje (npr. nadomestni habtitati).
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

LOKACIJSKI PODATKI

območje centralne dejavnosti

URBANISTIČNI KAZALCI

Samo v DGD, ni potrebno pri rekonstrukcijah.

samo za stavbe

a) površina vseh objektov na stiku z 

zemljiščem

b) tlakovane odprte bivalne površine

c) tlakovane prometne in funkcionalne 

površine

d) zelene površine

velikost gradbene parcele (a+b+c+d)

(obvezno po letu 2021) podatek se vpisuje po letu 2021)

ZAGOTAVLJANJE KOMUNALNE OSKRBE IN PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

Izpolniti v IZP in DGD, razen če gre za spremembo namembnosti.

predvidena 

komunalna oskrba
lokacija priključitve k.o. parcelna št.

obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
140 856/8

obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
140 856/8

obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
140 856/8

obstoječ priključek na parceli 140 856/8

obstoječ priključek na parceli 140 856/8

obstoječ priključek 140 856/8

obstoječ priključek
obstoječa merilna 

omarica
140 856/8

K DOKUMENTACIJI SE PRIDOBIJO NASLEDNJA MNENJA

VARSTVO VODA

Izpolniti v IZP in DGD, če je za poseg relevantno.

drugi podatki o gradbeni parceli - v skladu z zakonom o urejanju prostora

zazidana površina

faktor zazidanosti (FZ)

prostorski akt

faktor izrabe (FI)

faktor zelenih površin (FZP)

EUP

namenska raba

OSKRBA S PITNO VODO

ELEKTRIKA

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

VODNO MNENJE

OBČINA

VAROVANA OBMOČJA

TOPLOVOD

ODVAJANJE FEKALNIH VODA

ODVAJANJE METEORNIH VODA

DOSTOP DO JAVNE POTI ALI CESTE

ZBIRANJE KOM. ODPADKOV

TELEFONIJA

faktor odprtih bivalnih površin (FOBP)

SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

DRUGA MNENJA

PRIKLJUČEVANJE NA INFRASTRUKTURO

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

MNENJE Z VIDIKA VAROVANJA ENERGETSKIH SISTEMOV

MNENJE

PLIN

TELEFONIJA

JAVNE CESTE MNENJE ZA GRADNJO Z VIDIKA VAROVANJA JAVNIH CEST

VAROVALNI PASOVI INFRASTRUKTURE

ELEKTRIKA

PODATKI O POSAMEZNIH OBJEKTIH

Podatki se vpisujejo za vsak objekt posebej, pri čemer se uporabi ustrezno predlogo glede na vrsto objekta 

(stavbe, inženirski objekti, priključki, ureditve).
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

OBJEKT 1 - STAVBA

LEKARNA ČRENŠOVCI

investicijsko-

vzdrževalna dela

856/8

Črenšovci

manj zahteven

NE NE

Samo v PZI.

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

del stavbe (lekarna): 106,83

del stavbe (lekarna): 90,69

Bruto tlorisna površina (stavbe) del stavbe (lekarna): 106,8

Bruto prostornina (stavbe) del stavbe (lekarna): 308,7

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

Fasada

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

kratek opis objekta

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

12301 Trgovske stavbe

vrsta gradnje

zahtevnost objekta

požarno zahteven objekt objekt z vplivi na okolje

Investitor, Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, namerava 

prenoviti Lekarno Črenševci v objektu na lokaciji Juša Kramarja 7a v 

Črenšovci. 

parcelna številka

katastrska občina

klasifikacija po CC-SI

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

VELIKOST STAVBE

POVRŠINE IN PROSTORNINA

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

Zazidana površina (m2)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

najvišja višinska kota  (n. v.)

imenovanje objekta
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PRILOGA 4

SPLOŠNI PODATKI O GRADNJI

Oblika strehe Naklon (v stopinjah)

drug podatki zahtevani v PA

ZNAČILNOSTI ZA GRADBENO INŽENIRSKE OBJEKTE IN DRUGE GRADBENE POSEGE

OBJEKT 2 - 

NAVEDBA PODLAG ZA PROJEKTIRANJE

Samo v PZI.

požarna varnost v stavbah

nizkonapetostne električne inštalacije

zaščita pred delovanjem strele

učinkovita raba energije

zaščita pred hrupom v stavbah

Samo v DGD, ne kadar gre samo za rekonstrukcijo.

del 1 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 2 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 3 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 4 - klasifikacija po CC-SI  delež

del 5 - klasifikacija po CC-SI  delež

Samo v DGD.

višinska kota pritličja (n. v.)

Samo v IZP, DGD in PID.

Bruto tlorisna površina (stavbe)

Bruto prostornina (stavbe)

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE PO DOLOČILIH PROSTORSKIH AKTOV

Samo v DGD.

Število stanovanjskih enot (stavbe) Etažnost

Število ležišč število parkirnih mest

parcelna številka

katastrska občina

uporaba evrokodov ali drugih pravil v zvezi z zagotavljanjem 

mehanske odpornosti in stabilnosti pri projektiranju

objekt z vplivi na okolje

ZNAČILNOSTI ZA STAVBE

kratek opis objekta

vrsta gradnje

požarno zahteven objekt

klasifikacija po CC-SI

najvišja višinska kota  (n. v.)

KLASIFIKACIJA POSAMEZNIH DELOV OBJEKTA 

in delež v skupni uporabni površini, za najmanj 75 % vseh površin:

opis zmogljivosti, kapacitete, dimenzij, karakteristik objekta, če niso 

podane drugje

OSNOVNI PODATKI O OBJEKTIH

imenovanje objekta

VELIKOST STAVBE

zunanje mere na stiku z zemljiščem (maksimalna širina x dolžina, premer ali podobno)

najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.)

višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe do najvišje višinske kote)

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2)

Uporabna površina za stanovanja in poslovne dejavnosti (stavbe)

zahtevnost objekta
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 TEHNIČNO POROČILO 
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objekt:           LEKARNA ČRENŠOVCI 
 
investitor: JAVNI ZAVOD POMURSKE LEKARNE MURSKA SOBOTA 
 
št. projekta:   IZP  1811/2018 
 
 
 
 
 
 

I. UVOD 

 
 
Investitor, Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, namerava prenoviti Lekarno Črenšovci v objektu na 
lokaciji Juša Kramarja 7a v Črenšovcih, ki si ga deli z Zdravstveno postajo Črenšovci. Lekarno želi prenoviti v 
skladu s svojimi potrebami in Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti. 
 
Prenovo lekarne narekuje zagotovitev ustreznih pogojev za farmacevtsko delo oz. skladnosti z novo sprejetim 
Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti. Lekarna posluje, a nima zagotovljenih vseh potrebnih 
prostorov skladno z novim Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti. Potrebno je zagotoviti prostor 
za svetovanje, fizično ločiti magistralno recepturo od ostalih prostorov, urediti prostor za odmor, ter preprečiti 
križanje čistih in umazanih poti znotraj lekarne. 
 
 
 

II. PROGRAMSKA ZASNOVA 

 
 
Lekarna bo prenovljena skladno s Pravilnikom o pogojih za izvajanje lekarniške dejavnosti. Tako imenovani 
standardni sklop je vsebinsko zasnovan v skladu z 9. členom Pravilnika o pogojih za izvajanje lekarniške 
dejavnosti, ki govori o razporedu in opremi lekarniških prostorov.  

 
 

Lekarna vsebuje naslednje prostore:  
 

1. prostor za  izdajo zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja – 

oficina,  

2. prostor za farmacevtsko obravnavo pacienta – prostor za svetovanje,  

3. prostor za pripravo magistralnih zdravil – magistralna receptura, 

4. prostor za čiščenje pribora in ovojnine – pomivalnica, 

5. sanitarije in garderobo, 

6. prostor za opravljanje strokovno-administrativnih nalog - pisarna vodje lekarne, 

7. prostor za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev 

zdravja – materialka, 

8. prostor za prevzem zdravil in medicinskih pripomočkov, izdelkov za podporo zdravljenja in ohranitev zdravja 

– sprejem zdravil, 

9. prostor za odmor 
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Predmet prenove so prostori v pritličju, kjer se trenutno že nahaja lekarna. V objektu zraven se v pritličju nahaja 
tudi vhod v Zdravstveno postajo, v etaži nad lekarno pa so stanovanja. 
 
Dodatno posebej opozarjamo, da mora biti izvedba projektiranja in izvedba vseh delov lekarne, izvedena v 
skladu z dobro lekarniško prakso. Vsi uporabljeni materiali morajo biti visokega kvalitetnega razreda, ter 
odporni na postopke, ki se uporabljajo pri pripravi zdravil. Delavniške risbe, ter izbore materialov pregleduje in 
potrjuje naročnik. 
 
 
Cone znotraj lekarne so sledeče: 
 
Cona A – servisna cona / sprejem zdravil 
Cona B – cona za zaposlene / garderoba, sanitarije 
Cona C – cona za zaposlene / materialka 
Cona D – cona za zaposlene / pomivalnica, magistralna receptura 
Cona E – cona za zaposlene / čajna kuhinja, prostor za počitek 
Cona F – cona za zaposlene / pisarna vodje 
Cona G – poljavna cona / izdajni pult 
Cona H – poljavna cona / svetovanje 
Cona F – javna cona / oficina 
 
 

III. OPIS PROSTOROV 

 

 
Oficina – prostor za izdajo zdravil in medicinskih pripomočkov 
 
Zunanji vhod za stranke v oficino ostane nespremenjen, vetrolov pa se predela. Oficina, zaradi nove razporeditve 
ostalih prostorov, pridobi na kvadraturi, zato prostor ne deluje več utesnjeno.  Večja površina omogoča, da se v 
oficino umesti del prodajnega programa (police, vitrine).   
 
Pult lekarne, ki loči prostor kupcev in zaposlenih, je vsebinsko večnamenski. Vsebuje dve delovni mesti za izdajo 
zdravil na recept in za izdajo zdravil brez recepta. Pult je opremljen s predali specialne lekarniške izvedbe s 
horizontalnimi in vertikalnimi pregradami, kot na primer Villach ali Viola. Vsa računalniška ter druga oprema 
izdajnih mest (blagajne, POS terminali, čitalci kartic itd.) v pultu je obstoječa oz. jo dobavi naročnik sam (po 
lastnem izboru).  
 
Zaledje izdajnega pulta predstavlja retropult v katerem so v zgornjem delu razstavne police, v spodnjem pa 
zaprte omare. Odpiranje podpultnih omaric je z visokokvalitetnimi vodili in okovji, ki so potrebna zaradi velike 
frekvence odpiranj. 
 

 
Svetovanje/Prostor za sestanke 
 
Svetovanje strankam poteka ločeno v posebnem, ločenem prostoru, ki je hkrati dostopen iz oficine in iz strani 
zaposlenega. V prostoru je v liniji izdajnega pulta miza, ki se mestoma dvigne in omogoči prehod. Prostor je od 
oficine ločen s stekleno fiksno steno in vrati z zaklepanjem. V prostoru je tudi prostor namenjen brošuram. 

 
 
Magistralna receptura – prostor za izdelavo magistralnih pripravkov 
 
Magistralna receptura se organizira kot ločen, zaprt prostor v zaledju retropulta, nasproti materialke. Opremljena 
je z delovnim pultom z koritom, ter vsemi potrebnimi priključki za lekarniško opremo. Nad pultom so viseče 
omarice za shranjevanje z vgrajeno napo za odsesovanje. Med magistralno recepturo in pomivalnico je izdajno 
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okence za posodo. Vsa lekarniška oprema magistralne recepture, ki obsega tehtnice, unguator, brezprašno 
komoro ipd, je obstoječa oz. jo dobavi naročnik sam.  
 

 
Pomivalnica – prostor za čiščenje pribora in ovojnine 
 
Pomivalnica je predvidena v ločenem prostoru med magistralno recepturo in sprejemom zdravil. Opremljena je z 
delovnim pultom z koritom ter vsemi potrebnimi priključki za lekarniško opremo. Lekarniška oprema (sterilizator) 
je obstoječa oz. jo dobavi naročnik sam. 

 
 
Garderoba in sanitarije 
 
Prostor za garderobo se ohrani, vendar na novo opremi s petimi novimi garderobnimi omaricami. Vse garderobne 
omarice se v višino nadgradi s krilnimi vrati, ki so namenjene shranjevanju dokumentacije oz. arhivu. Zgornje 
omarice in garderobne, se opremi s ključavnicami. Sanitarije prav tako ostanejo na obstoječi poziciji. Namesto 
tuša, se predvidi večja omara za čistila in pralni stroj. Namesti se nova sanitarna oprema (umivalnik, stranišče) ter  
stenske in talne ploščice. 
 

Pisarna vodje  
 
Pisarna vodje lekarne se organizira ob vzhodni fasadi (ob vhodu v Zdravstveni dom). Do nje se dostopa iz 
materialke. Pisarna vsebuje pisalno mizo ter omaro za shranjevanje dokumentov. Ob pisalni mizi je tudi stol za 
stranke. V steni, ki meji na oficino, se predvidi steklena lina za omogočanje pregleda dogajanja v oficini iz 
pisarne. Vso računalniško opremo dobavi naročnik sam. 
 
 

Materialka – prostor za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov 
 
Materialka je postavljena za retropult in zajema shranjevalne površine, kar omogoča hiter in lahek dostop do 
zdravil in ostalih pripomočkov za zaposlene. Celotna oprema se odstrani ter umesti nova. 
 
Shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov zajema sledeče: 
- hramba zdravil za izdajo brez recepta 
- hramba zdravil za izdajo na recept 
- hramba medicinskih pripomočkov za izdajo brez recepta 
- hramba medicinskih pripomočkov za izdajo na recept 
 
V materialki so skladno s potrebo umeščeni sledeči elementi za shranjevanje zdravil in medicinskih pripomočkov: 
- lekarniški predali za izdajo zdravil brez receptov  
- lekarniški predali za izdajo zdravil na recept 
- poličniki  
-  omare 
- dva lekarniška hladilnika (obstoječa oz. dobavi naročnik sam)  
- omara za narkotike (obstoječa oz. dobavi naročnik sam) 
 

 
Prostor za prevzem zdravil in medicinskih pripomočkov 
 
Prostor za prevzem zdravil je na zahodni fasadi, kjer je obstoječ služben vhod. Prostor je opremljen z delovnim 
pultom, ter pultom ob vratih z prostorom za odlaganje plastičnih zabojev veledrogerij v katerih se dostavlja blago 
v lekarno, ki pa ne sme zapirati komunikacijskih poti oz. mora zagotoviti neoviran dostop do vseh površin.  
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V prostoru je OVS omara (dobavi naročnik sam), ki jo je potrebno umestiti pod pult tako, da bo lažje dostopna. 
Zagotoviti ji je potrebno tudi ustrezno prezračevanje. Vhod je namenjen tudi vstopu zaposlenim. 

 
 
 
Prostor za odmor s čajno kuhinjo 
 
Prostor za odmor se nahaja tik zraven pisarne vodje, do njega pa se dostopa skozi materialko. Prostor se opremi 
z majhno čajno kuhinjo, ki ima kuhališče z dvema ploščama, podpulten hladilnik, napo in korito. Poleg kuhinje je 
miza in 4 stoli.  

 

 

IV. OPIS MATERIALOV 

 
 
GOI dela 

Lekarna trenutno obratuje, vendar prenova predvideva novo prostorsko ureditev in začasno selitev lekarne na 
nadomestno lokacijo. Prenova zajema GOI dela, strojne inštalacije, elektro inštalacije ter opremo.  

 
Zaključna gradbena in obrtniška dela obsegajo: 
- rušitvena dela 
- suhomontažna dela 
- tlakarska dela 
- slikopleskarska dela 
- razsvetljava 
- mizarska dela 
- posegi na stavbnem ovoju 

 
 
Rušitvena dela 
 
Pri spremembi razporeditve znotraj obstoječega gabarita lekarne so predvidena rušitvena dela predelnih sten iz 
mavčnokartonskih plošč ter lesa. Odstranijo je vsi finalni tlaki, stenske ploščice in notranje stavbno pohištvo 
(notranja vrata) 

 
 
Suhomontažna dela  
 
V obstoječi lekarni je primarni armirano betonski strop. Na novo se predvidi spuščen strop nad vsemi prostori 
razen nad oficino, kjer ostane primaren strop. V spuščenem stropu so urejeni vsi razvodi inštalacij. Vse nove 
predelne stene znotraj lekarne so predvidene v mavčno kartonski izvedbi. V prostoru pisarne vodje, čajni kuhinji 
in pomivalnici so drsna vrata vgrajena v kaseto v MK steni. 
 
 

Tlakarska dela 

Lekarna ima v večini prostorov, razen v  sanitarijah in oficini (kjer je keramika), položeno gumo. 

V vseh prostorih se celoten tlak odstrani in predvidi nov tlak. V novo oblikovanih prostorih za stranke (oficina, 
vetrolov) se položi kamnit tlak (marmete), v prostorih za zaposlene se položi guma.  
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Posebno pozornost je potrebno nameniti ustrezni izravnavi tlakov, tako da se izogne višinskim zamikom pri 
prehodih med prostori. Potrebna bo tudi sanacija estriha na mestih posegov zaradi inštalacij. Estrih se izvede v 
hitrošušeči izvedbi.  

 
 
Slikopleskarska dela 

Vse stene se prebarvajo z visokokvalitetno (disperzijsko) barvo.  Obstoječim stenam je pred pleskanjem na 
mestih potrebno odstraniti oplesk ali oblogo iz keramičnih ploščic (sanitarije) in jih izravnati, nove stene pa se 
obdelajo s kitanjem in barvanjem.  

 

 
Razsvetljava 
 
Razsvetljava preurejenih prostorov lekarne se zasnuje energetsko varčno in skladno z arhitekturno zasnovo 
novih prostorov. Potrebno je zagotoviti ustrezno stopnjo osvetlitve posameznih delovnih površin, skladno z vsemi 
pravilniki, upoštevajoč standard za razsvetljavo delovnega okolja SIST EN 12464-1:2011. 
 

 
Mizarska dela 
 
Mizarska dela zajemajo tako polna vrata kot tudi vso opremo, od omar za shranjevanje sanitetnega materiala do 
lekarniških predalov ter pultov in podpultnih omaric.  
 
Vsi mizarski izdelki morajo biti narejeni iz visoko kvalitetnih materialov, odpornih na postopke, ki se uporabljajo pri 
pripravi zdravil. Primerni morajo biti za čiščenje ter odporni na kemikalije. Ročaji morajo biti primerni za uporabo. 
Odpiranje podpultnih omaric je z visokokvalitetnimi vodili in okovji, ki so potrebna zaradi velike frekvence odpiranj. 
Vsi predali so specialne lekarniške izvedbe s horizontalnimi in vertikalnimi pregradami, kot na primer Villach in 
Viola. Delavniške risbe ter izbore materialov pregleduje in potrjuje naročnik. 
  

 
Posegi na stavbnem ovoju  
 
Posegi na stavbnem ovoju zajemajo samo namestitev oz. osvežitev svetlobnih tabel in/ali znakov skladno z 
zahtevami Lekarniške zbornice ter Pomurskih lekarn.  
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V. PREGLED NETO POVRŠIN – obstoječe stanje 

 
 

št. prostora funkcija prostora površina tlak 

1 VETROLOV 2,65 m2 keramika 

2       OFICINA 16,66 m2 keramika 

3       PISARNA VODJE 7,89 m2 linolej 

4 MAGISTRALNA RECEPTURA 7,32 m2 linolej 

5 POMIVALNICA 4,42 m2 linolej 

6 SPREJEM 13,15 m2 linolej 

7 MATERIALKA  32,22 m2 linolej 

8 GARDEROBA 3,18 m2 keramika 

9 SANITARIJE 3,50 m2 keramika 

 SKUPAJ 90,99 m2  
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VI. PREGLED NETO POVRŠIN – novo stanje 

 
 

št. prostora funkcija prostora površina tlak 

1 VETROLOV 4,14 m2 predpražnik 

2       OFICINA 23,60 m2 marmete 

3       MAGISTRALNA RECEPTURA 5,62 m2  guma 

4 POMIVALNICA 3,20 m2 guma 

5 SPREJEM ZDRAVIL 10,30 m2 guma 

6 GARDEROBA 3,18 m2 guma 

7 SANITARIJE 3,50 m2 guma/keramika 

8 MATERIALKA 25,98 m2 guma 

9 ČAJNA KUHINJA 5,00 m2 guma 

10 PISARNA VODJE  6,17 m2 guma 

 SKUPAJ 90,69 m2  
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VII. STROJNE INSTALACIJE 

 

 
Vse sisteme strojnih inštalacij je potrebno prilagoditi na spremenjen tloris lekarne. Upoštevati je 
potrebno tudi vidike varčne uporabe energije.  
 
 
PREDVIDENI OBSEG STROJNIH INSTALACIJ 
 
Strojne instalacije bodo obsegale premike elementov ogrevanja v obstoječih prostorih ter, po potrebi, predelave 
drugih sistemov, npr. hlajenje, tako, da le-ti ustrezno in enovito zajamejo vse prostore lekarne. 
 
 
PREZRAČEVANJE 
 
Podatka o obstoječi prezračevalni instalaciji ni. Posledično je potrebno pred pričetkom izvedbe del izvesti 
strokovni pregled instalacij (sanitarije) ter način izvedbe prezračevanja prostorov uskladiti z naročnikom v PZI 
fazi.  
 
Na novo je potrebno je zagotoviti odsesovanje za lekarniške procese v magistralni recepturi ter ustrezno 
prezračevanje OVS omare.  
 
 
OGREVANJE 
 
Ogrevanje prostorov lekarne je radiatorsko. V sklopu prenove so predvideni lokalni premiki grelnih elementov 
(npr. radiatorjev) zaradi prilagajanja na novo tlorisno razporeditev. Potrebno je preveriti stanje radiatorskega 
razvoda (tlačni preizkus, pridobivanje projektne dokumentacije) ter izvesti optimizacijo glede na novo predvideno 
razporeditev notranjega pohištva in novo razporeditev prostorov.  
 
 
HLAJENJE 
 
S hlajenjem je potrebno v celotnem lokalu zagotavljati temperaturni režim od 18- 24°C. Zato je potrebno 
predvideti vse izračune hladilne obremenitve v skladu z VDI 2078. V lokalu se pregleda obstoječe razvode 
hlajenja ter opremo. Novo stanje hlajenja je potrebno uskladiti z novimi potrebami (nova razporeditev prostorov in 
notranjega pohištva). Potrebno je pazljivo načrtovanje hladilniškega razvoda in razvoda kondenzata, pri čemer ni 
zaželeno, da se pri notranjih napravah izvaja odvod kondenzata z napravami za dvig kondenzata, ampak 
gravitacijsko.  
 
 
VODOVOD IN KANALIZACIJA 
 
Izvesti je potrebno premike in predelave instalacij zaradi novega tlorisa. 
 
Pomembno je natančno načrtovati nove razvode tople in hladne vode, da ne pride do zastajanja in s tem 
poslabšanja mikrobiološke slike (slepi rokavi, pretočnost,  …).  
 
Po izvedbi je potrebno zagotoviti vse kvalitetne trdnostne in tesnostne preizkuse, iz katerih bo razvidno 
doseganje vseh v projektni dokumentaciji zahtevanih parametrov ter skladnost s predpisi in pravilniki. 
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SANITARNA OPREMA  
 
Strojne instalacije prav tako zajemajo tudi razvod instalacij ter priklop vse opreme v sanitarijah. Sanitarno opremo 
je potrebno izbrati v skladu s smernicami arhitekta in željami naročnika. 
 
 
 
 

VIII. ELEKTRO INSTALACIJE 

 
 

Vse sisteme elektro inštalacij je potrebno prilagoditi na spremenjen tloris lekarne. Upoštevati je 
potrebno tudi vidike varčne uporabe energije.  
 
Elektro instalacije bodo obsegale premike instalacij in elementov instalacij v obstoječih prostorih ter dobavo, 
montažo in priklop luči ter predelave drugih sistemov, npr. varovanje, tako, da le-ti ustrezno in enovito zajamejo 
vse prostore lekarne.  
 
 
PREDVIDENI OBSEG ELEKTRO INSTALACIJ 
 

V sklopu prenove električnih inštalacij se zaradi nove razporeditve prostorov in opreme predvideno obdelajo 

naslednji sistemski sklopi: 

 

EL. INŠTALACIJE NIZKE NAPETOSTI: 

 elektroenergetski razvodi splošnega in varnostnega napajanja 

 električni razdelilniki (vsa zaščitna oprema) 

 splošna in varnostna razsvetljava 

 električne inštalacije za tehnološko in malo moč 

 električne inštalacije strojnih naprav 

 izenačitev potencialov 
 

EL. INŠTALACIJE MALE NAPETOSTI: 

 sistemi telekomunikacij  

 sistem javljanja požara 

 splošni sistemi tehničnega varovanja 
 
 
Elektroenergetsko napajanje in meritve električne energije  
Priključni dovodni kabel za el. napajanje prostorov lekarne se ne spreminja. Izvedejo se prilagoditve oz. razvodi 
za splošno in varnostno napajanje novih električnih porabnikov lekarne, ki se po zahtevah in željah naročnika 
definirajo v PZI fazi. 
 
 
Razsvetljava 
V okviru razsvetljave se v prostorih predvidi splošna in varnostna razsvetljava. 
Predvidi se izvedba energetsko učinkovitega sistema razsvetljave. Vgradnja svetil je glede na arhitekturno 
zasnovo prostorov. V zalednem delu lekarne so večinoma vgradne svetilke, v oficini pa nadometne in viseče. 
Varnostna razsvetljava se izvede z napajanjem iz lokalno vgrajenih akumulatorskih baterij oz. kot obstoječe. 
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Priključki za tehnološko in malo moč, izvedba inštalacij 
V okviru razvoda tehnološke in male moči, se po novih prostorih lekarne predvidijo vtičnice in stalni priključki za 
napajanje vseh el. porabnikov za potrebe delovnega procesa. 
Izvedba električnih inštalacij naj bo v skladu s potrebami in glede na arhitekturno zasnovo prostorov. 
 
 
Električni razdelilniki 
V prostorih lekarne so že izvedeni električni razdelilniki. Instalacije se pregleda, uskladi s potrebami novega 
tlorisa oz. porabniki in po potrebi zamenja. 
 
 
Električne inštalacije strojnih naprav 
Električne inštalacije za strojne naprave naj se predvidijo za napajanje porabnikov strojnih naprav v novih 
prostorih lekarne. Te naprave se razdelijo po smiselno zaključenih sklopih strojnih inštalacij. 
 
 
Telekomunikacije 
V prostorih lekarne se izvedejo oz. prilagodijo sistemi telekomunikacijskih inštalacij, v skladu s potrebami delovnih 
mest in glede na novo arhitekturno zasnovo prostorov. Pri tem naj se upoštevajo sodobni trendi na področju 
komunikacijskega ožičenja, ki vplivajo na izbiro tehnologije. Predvidi se tudi nova komunikacijska omara. 
 

 
Sistem javljanja požara 
V prostorih obstoječe lekarne ni sistema javljanja požara. Tudi v prenovljeni lekarni ni predviden.  
 
 
Tehnično varovanje 
V skladu s sodobnimi trendi naj se izvedejo oz. se prilagodijo splošni sistemi tehničnega varovanja prostorov 
lekarne, brez videonadzora.  
 
 
 
 
Maribor, januar 2019 
 
 
 
Sestavili:                                                                                             Odgovorni projektant arhitekture: 
Tina Škrinjar, BA(Hons) DIP ARCH             Uroš Razpet, univ.dipl.inž.arh. 
Mojca Zavasnik, univ.dipl.inž.arh. 
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objekt:           LEKARNA ČRENŠOVCI 
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št. projekta:   IZP  1811/2018 
 
 
 
 

I. PRIKAZ ZEMLJIŠČA ZA GRADNJO 

 
Vsi ustrezni prikazi so zajeti v obstoječi dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega 
je bilo izdano gradbeno dovoljenje za celoten objekt. 
Zemljišče za gradnjo se s predvidenim posegom ne spreminja. 
 
 
 

II. PRIKAZ PROMETNIH IN FUNKCIONALNIH POVRŠIN 

 
Vsi ustrezni prikazi so zajeti v obstoječi dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega 
je bilo izdano gradbeno dovoljenje za celoten objekt. 
V prometne in funkcionalne površine se s predvidenimi deli ne posega. 
 
 
 

III. PRIKAZ MINIMALNE KOMUNALNE OSKRBE OBJEKTA 

 
Vsi ustrezni prikazi so zajeti v obstoječi dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega 
je bilo izdano gradbeno dovoljenje za celoten objekt. 
Komunalni priključki so obstoječi, v njih se s predvidenimi deli ne posega. 
 
 
 

IV. PRIKAZ VARSTVENIH OBMOČIJ 

 
Vsi ustrezni prikazi so zajeti v obstoječi dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, na podlagi katerega 
je bilo izdano gradbeno dovoljenje za celoten objekt. 
Vzdrževalna dela so predvidena znotraj gabarita obstoječih prostorov v lasti Javnega zavoda Pomurske lekarne 
Murska Sobota in ne posegajo v varstvena območja. 
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RISBA številka lista 
TLORIS – obstoječe stanje 01 

PREREZ AA in BB – obstoječe stanje 02 

TLORIS – novo stanje 03 

PREREZ AA – novo stanje 04 

PREREZ BB in CC – novo stanje 05 

TLORIS – novo stanje cone 06 

 
 
 



SPREJEM   13,15m²

GARDEROBA   3,18m²

SANITARIJE   3,50m²

MATERIALKA  32,22m²

POMIVALNICA   4,42m²

MAGISTRALNA REC.   7,32m²

PISARNA VODJE   7,89m²

OFICINA   16,66m²

VETROLOV   2,65m²

SKUPAJ   90,99m²
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PREREZ - OBSTOJEČE STANJE

02

1:75

št. lista

IZS 2436

VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE KOTE - NE MERI PO NAČRTU

1000 Ljubljana, slo

arhitekturni biro

sprememba opis spremembe podpis/datum

objekt

investitor

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM

2000 Maribor, slo
Gregorčičeva 21/b

plan b d.o.o. tel.:  +386 (0)2 25 01 956
fax.: +386 (0)2 25 01 957
email: info@planb.si
url: www.planb.si

Mesarska cesta 4

št. projekta

kraj/datum

PLAN B d.o.o., Gregorčičeva 21b, 2000 Maribor

odg. vodja projekta

projektant arh.

Uroš Razpet univ.dipl.inž.arh. A-1028

merilorisba

projektant

projektLEKARNA ČRENŠOVCI, Ulica Juša Kramarja 7, 9232 Črenšovci

januar 2019

naročnik

1811/2018

IZP

Tina Škrinjar BA(Hons) DIP ARCH, Mojca Zavasnik u.d.i.a., Anja Strmečki abs. arh.

Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota

ARHITEKTURA 02PREREZ AA in BB - OBSTOJEČE STANJE

Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota

0.32 4.95 0.23 1.63

0.3
4

2.5
5

0.2
4

2.6
52.8

9

6.55

PREREZ  B

PREREZ  A

2.760.305.200.30

PODHOD OFICINA MAG. REC.

0.3
4

2.5
5 2.8

9

8.26

+2.55

+0.00

+2.89
+2.65

+0.00

+2.89

+2.55

+0.00

+2.89

ZD
RA

VS
TV

EN
I D

OM

LEGENDA:

AB nosilna konstrukcija

opečnate predelne stene

MK stene



TLORIS - NOVO STANJE

03

1:75

št. lista

IZS 2436

VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE KOTE - NE MERI PO NAČRTU

1000 Ljubljana, slo

arhitekturni biro

sprememba opis spremembe podpis/datum

objekt

investitor

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM

2000 Maribor, slo
Gregorčičeva 21/b

plan b d.o.o. tel.:  +386 (0)2 25 01 956
fax.: +386 (0)2 25 01 957
email: info@planb.si
url: www.planb.si

Mesarska cesta 4

št. projekta

kraj/datum

PLAN B d.o.o., Gregorčičeva 21b, 2000 Maribor

odg. vodja projekta

projektant arh.

Uroš Razpet univ.dipl.inž.arh. A-1028

merilorisba

projektant

projektLEKARNA ČRENŠOVCI, Ulica Juša Kramarja 7, 9232 Črenšovci

januar 2019

naročnik

1811/2018

IZP

Tina Škrinjar BA(Hons) DIP ARCH, Mojca Zavasnik u.d.i.a., Anja Strmečki abs. arh.

Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota

ARHITEKTURA 03TLORIS - NOVO STANJE

Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota
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SPREJEM   10,30m²

GARDEROBA   3,18m²

SANITARIJE   3,50m²

MATERIALKA  25,98m²

POMIVALNICA  3,20m²

MAGISTRALNA REC.  5,62m²

PISARNA VODJE   6,17m²

ČAJNA KUHINJA   5,00m²

OFICINA   23,60m²

VETROLOV   4,14m²

SKUPAJ   90,69m²

LEGENDA:

AB nosilna konstrukcija

opečnate predelne stene

MK stene



PREREZ AA - NOVO STANJE

04

1:75

št. lista

IZS 2436

VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE KOTE - NE MERI PO NAČRTU

1000 Ljubljana, slo

arhitekturni biro

sprememba opis spremembe podpis/datum

objekt

investitor

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM

2000 Maribor, slo
Gregorčičeva 21/b

plan b d.o.o. tel.:  +386 (0)2 25 01 956
fax.: +386 (0)2 25 01 957
email: info@planb.si
url: www.planb.si

Mesarska cesta 4

št. projekta

kraj/datum

PLAN B d.o.o., Gregorčičeva 21b, 2000 Maribor

odg. vodja projekta

projektant arh.

Uroš Razpet univ.dipl.inž.arh. A-1028

merilorisba

projektant

projektLEKARNA ČRENŠOVCI, Ulica Juša Kramarja 7, 9232 Črenšovci

januar 2019

naročnik

1811/2018

IZP

Tina Škrinjar BA(Hons) DIP ARCH, Mojca Zavasnik u.d.i.a., Anja Strmečki abs. arh.

Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota

ARHITEKTURA 04PREREZ AA - NOVO STANJE

Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota
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LEGENDA:

AB nosilna konstrukcija

opečnate predelne stene

MK stene



PREREZ BB in CC - NOVO STANJE

05

1:75

št. lista

IZS 2436

VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE KOTE - NE MERI PO NAČRTU

1000 Ljubljana, slo

arhitekturni biro

sprememba opis spremembe podpis/datum

objekt

investitor

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM

2000 Maribor, slo
Gregorčičeva 21/b

plan b d.o.o. tel.:  +386 (0)2 25 01 956
fax.: +386 (0)2 25 01 957
email: info@planb.si
url: www.planb.si

Mesarska cesta 4

št. projekta

kraj/datum

PLAN B d.o.o., Gregorčičeva 21b, 2000 Maribor

odg. vodja projekta

projektant arh.

Uroš Razpet univ.dipl.inž.arh. A-1028

merilorisba

projektant

projektLEKARNA ČRENŠOVCI, Ulica Juša Kramarja 7, 9232 Črenšovci

januar 2019

naročnik

1811/2018

IZP

Tina Škrinjar BA(Hons) DIP ARCH, Mojca Zavasnik u.d.i.a., Anja Strmečki abs. arh.

Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota

ARHITEKTURA 05PREREZ BB in CC - NOVO STANJE

Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota
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LEGENDA:

AB nosilna konstrukcija

opečnate predelne stene

MK stene



TLORIS - NOVO STANJE CONE

06

1:75

št. lista

IZS 2436

VELJAJO IZKLJUČNO IZPISANE KOTE - NE MERI PO NAČRTU

1000 Ljubljana, slo

arhitekturni biro

sprememba opis spremembe podpis/datum

objekt

investitor

Nepooblaščeno razmnoževanje ali uporaba posameznih delov brez soglasja projektivnega podjetja ni dovoljeno in se obravnava v skaldu z Zakonom o avtorskih pravicah!

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PROJEKTOV SO MOŽNE LE S PRISTANKOM PROJEKTANTOV

VSE MERE KONTROLIRATI NA OBJEKTU SAMEM

2000 Maribor, slo
Gregorčičeva 21/b

plan b d.o.o. tel.:  +386 (0)2 25 01 956
fax.: +386 (0)2 25 01 957
email: info@planb.si
url: www.planb.si

Mesarska cesta 4

št. projekta

kraj/datum

PLAN B d.o.o., Gregorčičeva 21b, 2000 Maribor

odg. vodja projekta

projektant arh.

Uroš Razpet univ.dipl.inž.arh. A-1028

merilorisba

projektant

projektLEKARNA ČRENŠOVCI, Ulica Juša Kramarja 7, 9232 Črenšovci

januar 2019

naročnik

1811/2018

IZP

Tina Škrinjar BA(Hons) DIP ARCH, Mojca Zavasnik u.d.i.a., Anja Strmečki abs. arh.

Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota

ARHITEKTURA 06TLORIS - NOVO STANJE CONE

Javni zavod Pomurske lekarne Murska Sobota, Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota

NADSTREŠEK

PODHOD

ZDRAVSTVENI DOM

bojler

razdel.
omara

hidrant
el

80 20
0

80 20
0

klim
a

A A

B

B

2.1
3

1.8
0

1.9
3

0.9
6

2.13

0.34

2.13

0.30
3.23 0.32 0.30 1.20 1.23 1.00 1.22 0.23 0.95 0.68

3.23 0.32 4.95 0.23 1.63

10.36

4.90

6.8
2

0.52 0.32 0.851.00 1.20 2.30 0.60 0.23 0.60 1.03

1.631.52 0.32 4.95 0.23

3.8
6

0.1
5

1.9
5

0.1
5

2.1
4

8.2
6

4.52

VHOD ZD

linij
a b

alk
ona

2.7
1

STANOVANJSKI OBJEKT

STANOVANJSKI OBJEKT

lin
ija
 na

ds
tre
šk
a

VHOD STRANKE

VHOD ZAPOSLENI

OVS

pult

pult

vitrina

materialka
17,08m²

svetovanje

izdajno mesto 1

izdajno mesto 2

pultpult
napa

80 20
0

80 20
0

80 20
0

80 20
0

80200+65

p=165p=165p=113

p=8
3

p=8
3

p=8
3

p=8
3

p=206p=126

retropult
retropult

H

H

nark.

po
lic

e

okence

klop

po
lic

e

po
lic

e

pult

police in predali

C

C

plenice

plenice

PS čistila

95 20
0

vitr
ina

klo
p

vitr
ina

klo
p

pla
kat

pla
kat

pla
kat

CONE:

cona A - servisna cona / sprejem zdravil

cona B - cona za zaposlene / garderoba, sanitarije

cona C - cona za zaposlene / materialka

cona D - cona za zaposlene / pomivalnica, magistralna receptura

cona E - cona za zaposlene / čajna kuhinja, prostor za počitek

cona F - cona za zaposlene / pisarna vodje

cona G - poljavna cona / izdajni pult

cona H - poljavna cona / prostor za svetovanje

cona F - javna cona / oficina

SPREJEM   10,30m²

GARDEROBA   3,18m²

SANITARIJE   3,50m²

MATERIALKA  25,98m²

POMIVALNICA  3,20m²

MAGISTRALNA REC.  5,62m²

PISARNA VODJE   6,17m²

ČAJNA KUHINJA   5,00m²

OFICINA   23,60m²

VETROLOV   4,14m²

SKUPAJ   90,69m²

sanitarije
3,50m²

garderba
3,18m²

oficina
23,60m²

sprejem
10,30m²

čajna kuhinja
5,00m²

pisarna vodje
6,17m²

pomivalnica
3,20m²

mag rec
5,62m²

vetrolov
4,14m²


