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TEMA MESECA 

KLINIKA POD ŽAROMETI 

Glavni porabnik energije v katerikoli kliniki oz. bolnici je razsvetljava. Doseže lahko 
celo do 40% celotne električne porabe. Največji porabniki so hodniki in ostali prehodni 
prostori, kjer so svetila običajno (odvisno od količine dnevne svetlobe) prižgana 24 ur 
na dan. Pomembna je tudi pametna zasnova in uporaba dnevne svetlobe pri kateri 
upoštevamo izgube v hladnih mesecih z ogrevanjem in vročimi presežki v poletnem 
času. Svetila, ki komplementirajo take prostore so običajno tehnično dovršena z zelo 
dobrim izkoristkom (nad 75%) je pa tudi ta faktor povezan s ceno in kvaliteto izbranih 
materialov. Zaželjena je avtomatska regulacija s senzorji občutljivimi na svetlobo. LED 
svetila na hodnikih so tako optimalen izbor, začetna cena je visoka ampak se v takih 
primerih obrestuje. Vsa uporabljena svetila na hodnikih, sploh v operacijskih predelih, 
morajo ustrezati standardom, ki zahtevajo določeno stopnjo zaščite in faktor 
bleščanja, ter standardom, ki uravnavajo mejne vrednosti osvetljenosti prostorov.  

Nekaj na kar se pri nas redno pozablja je tudi vzdrževanje svetil: redno preverjanje 
pregorelih sijalk in čiščenje metakrilnih ali steklenih pokrovov bo drastično povečalo 
življenjsko dobo svetil ter količino oddane svetlobe. Zaželjeno je, da je večina svetil 
stropno-vgradnih ter da imajo faktor zaščite vsaj 43 (IP- Ingress Protection: 
preprečevanje vhoda delcev v notranjost svetila). Zahtevni prostori kot so operacijske 
dvorane imajo svetila z zaščito IP65, ki konstrukcijsko popolnoma preprečuje vstop 
prašnih delcev in ščiti svetilo pred vdorom curkov vode. Z vidika higienskih standardov 
je priporočeno, da svetila nimajo horizontalnih površin na katerih bi se lahko nabirali 
prašni delci (kot nosilci škodljivih bakterij) ter da se svetila zlahka čisti. Tudi šum je 
pomembna komponenta: ker je nivo "hrupa" nižji kot v običajnih prostorih morajo biti 
vsa fluorescentna svetila obvezno opremljena z visokofrekvenčnimi elektronskimi 
napravami. Indeks barvne reprodukcije pri sjalkah naj bo okoli Ra90 (skupina 1B). 
Standardi priporočajo temperaturo barve bele svetlobe pri sijalkah okoli 4000K, vendar 
se po naših izkušnjah na hodnikih in prostorih, kjer se ne izvajajo zahtevnejši posegi 
(tudi sobe), osebje in ostali uporabniki pri nas bolje odzovejo na toplejšo barvo 
svetlobe - 3000K. To je še vedno barva svetlobe, ki je hladnejša kakor npr. halogenska. 

Hladnejša barva bele svetlobe je nujna pri višjih nivojih osvetljenosti, predvsem 
operacijskih prostorih in tam, kjer se izvajajo natančnejši pregledi bolnikov. Spalni 
prostori z višino med 2.7 in 3m lahko predstavljajo nekaj problemov oblikovalcem 
svetlobe, še posebej tam, kjer so bolniki ločeni med seboj z zavesami in želimo ustreči 
tako osebju, ki želi dovolj svetlobe za pregled bolnika, kakor bolnikom, ki si ne želijo 
drugega kot počitka in okrevanja. Najboljša rešitev so kanali ob posteljnem vzglavju z 
integriranimi svetili, priključki za razne naprave (npr. plinski priključek). Za svetila 
potrebujemo vsaj 1.8m višine in dobro kontrolo nad bleščanjem (glej graf). Večja 
količina svetlobe usmerjene proti stropu je dovolj za splošni pregled pacienta, za 
pomoč pa je lahko še v kanal integrirano bralno svetilo, ki ga lahko uporablja tako 
pacient pri branju kakor osebje pri pregledu. 
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PROJEKT MESECA 

ORTOPEDSKA KLINIKA, LJUBLJANA  

(besedilo_Arcadia)  

lokacija_Ljubljana  
oblikovanje svetlobe_Arcadia Lightwear d.o.o.  

Zgradbo sedanje Ortopedske klinike, ki je del UKCL, sta kot sanatorij leta 1930 
projektirala slovenska arhitekta Domicijan Serajnik in Janko Omahen, učenca 
arhitekta Jožeta Plečnika. Posvetila sta se zlasti notranji opremi (pohištvo, 
lestenci, okovje, preproge). Zagovarjala sta predvsem funkcionalizem in se 
tako nista bistveno oddaljila od Plečnikovih načel in njegovega dekorativizma. 
Dr. Edo Šlajmer je bil utemeljitelj moderne kirurgije na Slovenskem, primarij 
splošne bolnice, častni univerzitetni profesor in častni meščan Ljubljane. Prvi v 
Sloveniji je vpeljal kirurško asepso, uporabo rentgenskega aparata in posege v 
lokalni in spinalni anesteziji. Po njem se je kasneje poimenoval sanatorij. Od 
leta 1947 v prostorih sanatorija Šlajmerjev dom deluje Ortopedska klinika. 
 
V glavni vhodni hali so bile v celoti obnovljene secesijske svetilke - zamenjali 
so se tudi okovi svetlobnih virov. V opalne svetilke so bile namesto klasičnih 
oz. halogenskih žarnic vstavljene varčne sijalke. K obnovljenemu ročaju, ki se 
v obliki kače (kaducej - kača kot simbol življenjskih tokov v človeškem telesu) 
spušča iz drugega nadstropja proti pritličju, smo dodali na stopniščne stene 
oblikovno primerno svetilo Vela Plisse. Večina hodnikov je rešenih na 
standardni ravni; z vgradnimi svetilkami s protibleščalnim rastrom in toplo belo 
svetlobo. Posebej obravnavan je bil hodnik Ortopedske klinike v pritljičju , 
kjer je diagnostično ambulantni in administrativni del klinike. Tu smo stara 
spuščena svetila zamenjali z novimi ter dodali stenska na mesta, kjer so mize 
in stoli za obiskovalce. 
 
Sobe imajo predpisan stenski kanal z vsemi potrebnimi priključki, dve opalni 
stropni svetili in eno stensko svetilo Tolomeo parete. To bralno svetilo je 
dodatek, katerega se lahko poslužuje tudi obiskovalec, medtem ko so ostala 
svetila ugasnjena in bolnik nemoteče počiva naprej. 
 
Zimski vrt je osvetljen decentno. Namizna Tolomeo svetila z namiznim 
pritrjevalom in transparentnim senčnikom so zagotovilo za mehko in prijetno 
svetlobo ob branju in druženju zaradi njihove teleskopske roke pa so izredno 
prilagodljiva v prostoru. S takimi prijemi vnesemo v okolje tudi nekaj topline 
in svobode, saj izključno tehnična svetila v prostor vnašajo občutek 
uniformiranosti, bledosti in ravnodušnosti do prostorskega izraza. 
 
Enkrat pozimi sem bil na Ortopediji na obisku pri prijatelju, ki je bil tam 
operiran. Takrat še nevedoč, da je delal na tem projektu moj kolega, sem kot 
običajno poskušal razumeti in razbrati koncept osvetlitve -tako zunanjosti kot 
notranjosti- ki je bil že na prvi vtis izredno prijeten. Danes lahko rečem, da je 
domiselna zunanja ureditev in ubrana notranjost nenavadno prijetna za javno 
ustanovo. Celotna stavba izraža urejenost in skrbnost, ki se običajno izražata 
pri nas v bolje urejenih privatnih prostorih. Verjetno to pomeni določeno mero 
lojalnosti in zdravega odnosa skrbnikov do svojega delovnega prostora, ki ima 
korenine v enem izmed plodnejših, če ne celo najplodnejših obdobij slovenske 
arhitekture. Nekaj redkega.  
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NOVOSTI IN ZANIMIVOSTI 

 
ARTEMIDE ... Led Net 

oblikovanje_M. De Lucchi 

Svetilo uporablja izključno LED izvor svetlobe in je na voljo v treh različicah: 
visečih in nadgradnih stropnih verzijah (modeli: circular, linear 66, linera 125). 
Na satinirano aluminijasto ploščo je neposredno tiskano vezje na katerega so 
naknadno pritrjeni še LED izvori. Vsaka LED ima metakrilno lečo, ohišje je 
metalno sive barve, distribucija svetlobe je v večji meri navzdol. 

LASTNOSTI:  

� moči- LED: moč je odvisna od modela in variira od 21 (9 LED) do 41W 
(18 LED). Topla bela barva svetlobe  

 
več o Led Net na Artemidini strani...  
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ESSE-CI ... Lint 

oblikovanje_Serge & Robert Cornelissen 

Ohišje iz aluminija in minimalističen dizajn ter 
vsestranska uporabnost (tudi kot kontinuirana 
linija) so odlike svetila Lint. Z najnovejšo LED 
DIMMERABILE tehnologijo (DALI DSI SWITCHDIM 
AMBIENT) imamo na voljo regulacijo, pri 
različnih pokrovih svetila pa se odločamo med 
intenzivnejšo DPL (Diamond PrismLed) in 
mehkejšo distribucijo svetlobe.  
Dodatna posebnost svetila je še "task lighting" 
modul. Ta modul ima vgrajene 4 LED in je 
namenjen dodatnemu delu, ki zahteva več 
svetlobe. Distribucija svetlobe je lahko navzdol 
ali navzdol-navzgor. Na voljo je tudi verzija z 
varnostnim modulom. 

LASTNOSTI:  

� LED: 48W /4800lm,60W /6000lm, 
72W /7200lm, 96W /9600lm, 
120W /12000lm  

� Topla bela (3000K) in 
nevtralno bela barva svetlobe (4000K)  

povezava na družino svetil Lint  

iGUZZINI ... Lens 

Estetska odličnost z mehkimi sinusoidnimi linijami se izraža pri svetilu 
Lens tudi v svetlobi. Čeprav je svetilo zasnovano za doseganje 
standardov osvetlitve delovnih površin, je Lens izredno rafinirano, 
formalno a preprosto svetilo. Kot izvor svetlobe so uporabljene 
fluorescentne sijalke, difuzor pa je iz metakrilata in deli razpršitev 
svetlobe navzgor in navzdol. Največji izkoristek vira svetlobe in 
posledično električne energije je seveda pri distribuciji navzdol-
navzgor. Zaradi odlične kontrole svetlobnega toka ima svetila izredno 
visok izkoristek: od 84-89% -odvisno od izbranega tipa svetila. 
Lens je lahko tudi kontinuirana svetlobna linija, vgradno, nadgradno 
ali viseče svetilo.  

LASTNOSTI:  

� 2x 28/35/49/54W...T5 fluorescentna sijalka (3000K, 4000K)  
� 4x 14/24W...T5 fluorescentna sijalka (3000K, 4000K)  

 
Lens 
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STROBO 

FLOS ... Wallflower 

oblikovanje_Marcel Wanders 

Vznemirljiva oblika in preprost koncept, ki mehčata podobo arhitekturne krajine in ustvarjata intimno atmosfero v temnih nočeh. Wallflower je 
zunanje stensko, stropno ali talno svetilo, ki je atraktivno tudi kadar je ugasnjeno. Na voljo je v dveh različicah: z opalnim ali bleščeče-kristalnim 
izgledom. S svojo živahno a diskretno prezenco je Wallflower svetilo, ki krasi in bogati tako naše domove kakor poslovna okolja.  

� Dimenzija: Ø 16 cm x globina 5.5 cm  
� Material: aluminij, steklo  
� Barva: prosojno steklo ali mat steklo  
� Svetlobni vir: 1 LED x 1W - 3000K - 72 LUMEN  

več o svetilu Wallflower  

Razmerja v oblikovanje_23. bienale 
oblikovanja 

23. bienale oblikovanja so v Muzeju za arhitekturo in oblikovanje 
odprli 27. septembra. Kustosinji Margo Konings in Margriet 
Vollenberg iz nizozemskega studia Organisation in Design sta izmed 
437 prijav izbrali dela, ki so umeščena v štiri sklope razstave – 
tehnologija, digitalizacija, globalizacija in izdelki. Tudi oblikovanje 
se, podobno kot arhitektura, zaveda prenasičenosti in over designa. 
Zato so letošnje nagrade prejeli predmeti, ki se ukvarjajo s 
trajnostnimi vprašanji in ekologijo: BIO-nagrade  
V sklopu BIOa poteka tudi razstava izbora del slovenskih 
oblikovalcev, nagrajenih z zlatimi medaljami na BIO iz zbirke Muzeja 
za arhitekturo in oblikovanje in vrsta ostalih dogodkov. www.bio.si 

Niko Kralj. Kralj stolov 

V sklopu Tedna oblikovanja, ki poteka na Dunaju od 3. do 10 oktobra, 
predstavlja Muzej za arhitekturo in oblikovanje iz Ljubljane v 
Arhitekturzentrum Wien, Hall 3 retrospektivno razstavo del 
najuspešnejšega slovenskega industrijskega oblikovalca, arhitekta 
Nika Kralja. »Kraljevi stoli odražajo brezčasno modernost in slovensko 
kulturno identiteto.« 

www.azw.at  

povezava na www.skica.at  

Nagrada Piranesi_razpis 

V začetku septembra je bil objavljen razpis za slovensko selekcijo za 
nagrado Piranesi. Rok za oddajo je 12. oktober 2012, letošnji 
selektor za Slovenijo pa prof. Jurij Kobe. www.pida.si 

11xena + 1 

29. oktobra bo v Ljubljanski galeriji Dessa otvoritev pete razstave 
11xena, ki predstavlja sodobne slovenske enodružinske hiše. 
Pobudnica in kustosinja razstave – prva je bila leta 2005 – je 
arhitektka in predsednica Društva arhitektov Ljubljane Maja Ivanič, 
letos s sodelovanjem Ane Strune Bregar, vodje Hiše arhitekture pri 
ZAPS. 

Navinškove šole_pobuda DAL 

Društvo arhitektov Ljubljane je ekspertni skupini za arhitekturo 20. 
stoletja, ki deluje na ZVKDS , poslalo pobudo, da se zaščitijo šolske 
stavbe arhitekta Emila Navinška. Navinškove šole se s svojimi 
brezčasnimi sodobnimi in inovativnimi zasnovami – šole brez 
hodnikov – uvrščajo v vrh slovenskega in svetovnega arhitekturnega 

Misliti prihodnost_Mesec oblikovanja 

Svojo tradicijo je ujel tudi Mesec oblikovanja, ki ga vsako leto od 18. 
oktobra do 18. novembra organizira Zavod Big. Kompleksen program 
sestavljajo Design Expo, nagrade, razstava in okrogla miza Mala 
turistična arhitektura, razstava Brezčasno slovensko oblikovanje, 
kulinarično-oblikovalski dogodek Oblikovalska okuševalnica, 
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načrtovanja. V Sloveniji je bilo v 30ih, 40ih, 50 in 60ih letih 20. 
stoletja zgrajenih čez petdeset Navinškovih šol. 

dvodnevna delavnica Rastlinjak mode ter Dizajn v mestu z dogodki in 
razstavami na 36ih lokacijah. www.mesecoblikovanja.com 

Piranski dnevi arhitekture 

24. novembra bodo v Piranu potekali jubilejni 30. mednarodni 
Piranski dnevi arhitekture. Vitruvijanski naslov letošnje konference 
30 let_utilitas, firmitas, venustas izpostavlja in ponavlja brezčasne 
vrednote arhitekture. Poleg šestih predavanj in okrogle mize bo v 
sklopu konference predvajan tudi novi dokumentarni film o Piranskih 
dnevih, 30XPida, ki je nastal v produkciji Televizije Slovenija. Večer 
se bo zaključil s podelitvijo nagrade Piranesi in z otvoritvijo štirih 
arhitekturnih razstav. 

www piranski dnevi  

TAP in nagrade ZAPS 

4. oktobra je dan arhitektov. Letos so bila na ta dan v Mariboru 
podeljena priznanja Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije 2012. 
Častni član ZAPS je postal arhitekt prof. Grega Košak, platinasta 
svinčnika so prejeli arhitekt mag. Janez Lajovic in Ofis, zeleni 
svinčnik Arhi3K arhitekti za poslovno stavbo Ekoprodukt, zlate 
svinčnike pa Peter Gabrijelčič in Boštjan Gabrijelčič (Arhitektura, 
d.o.o.) za individualno hišo Suha, Andreja Podlipnik in Uroš Lobnik 
(AU arhitekti) za večnamenski objekt Rinka v Solčavi ter Mika Cimolini 
in Igor Kebel (Elastik) za notranjo opreme trgovine Lara Bohinc v 
Londonu. V sklopu Tedna arhitekture in prostora, ki poteka od 29. 
septembra do 7. oktobra, je v Mariboru na ogled tudi razstava 
Slovenska arhitektura in prostor, ki bo v razstavišču RAZ:UM na ogled 
do 29. oktobra. 

teden arhitekture  

priznanja  

Beneški levi 

V prejšnjem e_Lightwearu smo poročali o arhitekturnem bienalu v 
Benetkah. Tokrat novico dopolnjujemo še z nagradami. Žirija – Wiel 
Arets (predsednik, NL), Kristin Feireiss (D), Robert A.M. Stern (ZDA), 
Benedetta Tagliabue (I) in Alan Yentob (VB) – jih je podelila takole: 
Zlatega leva za najboljši paviljon je prejela Japonska: Architecture 
possible here? Home-for-All, arhitekti Naoya Hatakeyama, Kumiko 
Inui, Sou Fujimoto, Akihisa Hirata, komisar Toyo Ito (Giardini). 
Zlatega leva za najboljši projekt: Torre David / Gran Horizonte, 
2012, Urban-Think Tank (Alfredo Brillembourg, Hubert Klumpner) in 
Justin McGuirk (Arsenale) Srebrnega leva za obetavno arhitekturno 
prakso: Grafton Architects_Yvonne Farrell and Shelley McNamara, 
Irska (Centralni paviljon, Giardini) Posebno priznanje je prejela 
Poljska, Making the walls quake as if they were dilating with the 
secret knowledge of great power, Katarzyna Krakowiak, komisarka 
Hanna Wróblewska, kurator Michał Libera (Giardini). Beneškega 
zlatega leva za življenjske dosežke, ki ga podeljuje ga mednarodni 
odbor beneškega bienala, predseduje pa mu Paolo Baratta, je prejel 
portugalski arhitekt Álvaro Siza Vieira. Bienale se zapira 25. 
novembra. 

http://www.world-architects.com/en/pages/biennale-architettura-2012  

http://www.labiennale.org/en/architecture/index.html  

Mariborska črna kocka_Black Box 

Na Trgu generala Maistra v Mariboru je bila 4. oktobra odprta 
minimalna bivalna enota Black Box, ki so jo na Katedri za arhitekturo 
Mariborske fakultete pri predmetu Studio Trajnostna stavba 2011/12, 
ki ga koordinira izr. prof. dr. Metka Sitar, zasnovale študentke Živa 
Gajšek, Helenca Kerin, Mojca Kac. Mentorja sta bila Werner 
Nussmueller, Gradec, Avstrija in asist. Nataša Šprah Horvat. 
Minimalna samooskrbna enota dokazuje, da za bivanje ni potrebno 
veliko prostora. Notranjo opremo sestavljajo večnamenski pohištveni 
elementi iz kartona. Študentke, avtorice projekta, čaka v boxu 
nekajdnevno poskusno bivanje. 

http://www.maribor2012.eu/nc/dogodek/prikaz/3227412/  

Mobilna hiša 

Na ploščadi pred Slovenskim etnografskim muzejem stoji mobilna 
lesena hiša na kolescih. Njen avtor je mladi japonski arhitekt Kyohei 
Sakaguchi, ki je dve leti stanoval na ulica Tokia in Indie in raziskoval 
življenje brezdomcev, hiša pa je poizkus reševanja bivalnih 
problemov najrevnejših slojev prebivalstva. Sakaguchijeve bivalne 
instalacije so tudi etični razmislek o tem, koliko nove arhitekture 
zares potrebujemo. 

http://www.bunker.si/  

Vander hotel Sadar+Vuga 

Stara Ljubljana ima novo pridobitev – dizajnerski hotel Vander, ki so 
ga zasnovali Sadar+Vuga arhitekti. Hotel, ki je umeščen v spoj lupin 
starih hiš, blešči zaradi svoje unikatnosti, ki jo soustvarjajo sodobna 
funkcionalna prostorska zasnova in moderen dizajn, s katerim so 
oblikovani ambienti interierja. 

http://www.sadarvuga.com/component/content/article/921-hotel-krojaka  

     

 

LIGHTWEAR. je spletni novičnik Arcadie d.o.o. in izhaja karseda redno v prvem tednu (sredi ali četrtku) novega meseca. 

T: 01 423 30 25 / 423 40 25  
F: 423 50 25 

m: info@arcadia-svetila.si 

http://www.arcadialightwear.com/  
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