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2 Osnovna izhodišča 
 
Projektna naloga je povzeta iz natečajnega gradiva, ki je ustrezno dopolnjeno in bolj 
podrobno obdelano. Projektna naloga obravnava samo stavbo centra sodobnih 
umetnosti (CSU) v območju urejanja opuščene tovarne Rog. 
 
2.1 Splošen opis delovanja  
 
Center sodobne umetnosti na območju opuščen tovarne Rog bo organiziran v naslednjih           
programskih sklopih: 
1. prostori centra za arhitekturo in centra za industrijsko oblikovanje, 
2. prostori za sodobne prakse ustvarjanja na področju likovnih umetnosti,  
3. predstavitveni prostori in prostori druţabnosti. 
 
CSU bo imel funkcijo produkcijskega prostora s programi gostujočih umetnikov, arhitektov in 
oblikovalcev. Produkcijske prostore zato lahko delimo v sklop tistih, kjer se bodo projekti izvajali 
s pomočjo sodobne računalniške tehnologije in tistih, ki bodo za izvedbo projektov uporabljali 
klasične načine in priprave. Ker bo CSU vpet v mednarodno mreţo podobnih centrov, je v 
določenem delu potrebno predvideti tudi bivalne ateljeje. Produkcijski prostori morajo omogočiti 
čim bolj fleksibilno rabo prostorov kot tudi večanje oziroma zmanjšanje posameznih ateljejev. 
Dostop do ateljejev in bivalnih prostorov mora biti tako iz varnostnega vidika kot specifičnega 
načina dela v teh prostorih zagotovljen vseh 24 ur. Produkcijski prostori so sicer tudi javno 
dostopni manjšemu številu obiskovalcev, zato jih je smiselno umestiti v gornje etaţe objekta 
CSU. Večje število obiskovalcev je predvideno v predstavitvenih prostorih in prostorih, ki se z 
njimi povezujejo. 
 
Predstavitveni prostori obsegajo: razstavišče, s katerim se povezujejo dostop v CSU, recepcija, 
galerijska trgovina, garderoba za obiskovalce, manjši prostor za zaposlene, ki izvajajo program 
v predstavitvenih prostorih, prostor za izvajanje pedagoških programov (Svet kulture), 
mediateka in arhiv. Poleg razstavišča je za prirejanje manjših razstav in predavanj potrebno je 
zagotoviti več manjših dvoran, ki se jih lahko zdruţi v večjo dvorano do 1000 m² površine. 
Zaradi dostopnosti za obiskovalce je te programe smiselno umestiti v spodnje etaţe. 
 
Ker je CSU poleg prostora za razstave in umetniško ustvarjanje tudi socialni prostor  
komunikacije in druţenja, je v stiku med produkcijskimi in razstavnimi prostori potrebno 
predvideti prostor, ki bo deloval kot središče CSU. To je glavni prostor druţenja, ki ga je 
smiselno umestiti v povezavi s teraso v 1. nadstropju. 
 
Za izvajanje programa predvsem v razstavnih prostorih je potrebno zagotoviti tudi depo za 
hranjenje razstavnih eksponatov ter opremo in teraso, ki je potrebna za postavitve razstav, 
vzpostavitev predavalnic, ipd. Za manjša popravila je potrebno predvideti v povezavi z depojem 
tudi delavnico. Depojski prostori morajo biti povezani z razstavnimi prostori in dostopni s 
tovornim vozilom. Iz depoja naj se predvidi direkten dostop v večjo dvorano in preko nje do 
ostalih dvoran. 
 
CSU bo vodila uprava z vodjem ustanove in programskimi vodji za posamezne sklope v 
sodelovanju s programskim svetom. Pisarniški prostori za upravo so interni in se umestijo kjer 
koli v sklopu CSU.  
 
2.2 Razporeditev prostorov 
 
Prostori CSU, ki so namenjeni individualnem ustvarjanju, naj se razporedijo v  gornja 
nadstropja, prostori bolj javnega značaja pa v pritličje in prvo nadstropje. 
Ateljeji (umetniški, medijski, bivalni) in pisarne se naj razporedijo v drugo in tretje nadstropje 
stavbe stare tovarne.  
Večnamenske dvorane, svet kulture z varstvom otrok in mediateka naj se razporedijo v 
prvem nadstropju. 
Velike razstavne dvorane naj bodo v pritličju v novem prizidku. 
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Vhodni in komunikacijski prostor povezuje vse dejavnosti CSU vključno s teraso nad 
severnim prizidkom in omogoča komunikacijo med posameznimi umetniškimi dejavnostmi. 
Razteza se od prve kleti do najvišjega nadstropja, v pritličju se preko osbtoječega juţnega 
prizidka povezuje s Petkovškovim nabreţjem ob Ljubljanici in preko notranjega parka s  
Trubarjevo ulico. 
Trgovine in lokali naj se razporedijo v pritličju starega dela stavbe. 
Depoji se uredijo v kleti. 
 
2.3 Osnovna izhodišča 
 
V proces usklajevanja med kulturno-varstvenimi pogoji, tehničnimi in arhitekturnimi zahtevami 
ter programsko zasnovo se mora ţe od vsega začetka vključiti izdelovalca poţarne študije.   
 
Osnove za izdelavo načrta strojnih instalacij so arhitekturne predloge, tehnični predpisi, 
spomeniško varstvena izhodišča, zahteve investitorja in študijo poţarne varnosti.  
Pri izdelavi tehnične dokumentacije je potrebno upoštevati  veljavno slovensko zakonodajo, 
tehnične standarde, pravilnike in priporočila za to vrsto objektov. V kolikor  slovenski standardi 
in priporočila ne obstajajo se je potrebno nasloniti na drugo veljavno tehnično standardizacijo in 
tehnična priporočila. 
 
Vse trase strojnih instalacij  in postavitve strojne opreme je potrebno predhodno uskladiti s 
projektantom arhitekture in spomeniško-varstvenimi zahtevam. Prav tako je potrebno zaradi  
estetskega videza s projektantom  arhitekture uskladiti vso vidno strojno opremo, kot so 
radiatorji in prezračevalni elementi, izpusti in pogoni na vseh fasadah, terasah in strehi. 
  
2.4 Faznost  izgradnje celotnega območja Rog 
 
Območje urejanja se bo gradilo v naslednjih fazah: 

- I. Faza : garaţa (gradbeno-tehnološko je ni mogoče izvesti v več fazah, ker ima skupen 
uvoz-izvoz in leţi pod nivojem podtalnice, za kar potrebuje enotno obodno steno.) 

- II. A Faza): CSU  
- II. B Faza): hotel  
- II. C Faza): stanovanja. 

 
 
3 Spomeniško varstveni vidik 
 
Ohrani se spomeniško zaščiteni tovarniški objekt tovarne Rog, z izjemo obstoječega jedra 
vertikalnih komunikacij, ki se poruši. Skladišče in ostali pomoţni objekt se porušijo da dajo 
prostor novim vsebinam in povezavam, ki se jih zaradi specifičnih potreb programa CSU  
ne da umestiti v obstoječe pomoţne objekte nekdanje tovarne. 
Glede na obstoječe stanje dotrajanosti in veljavne predpise je potrebno narediti naslednje 
adaptacije na  tovarniški stavbi. 
 
3.1 Konstrukcija 
 
Ohrani se praktično vsa konstrukcija. Na severni strani je potrebno spremeniti nekatera okna v 
prvem nadstropju v vrata, da se omogoči dostop na teraso. Odstrani se parapet in delitev 
stenske odprtine na vratni in okenski del, s tem da se ohrani obstoječa okenska razdelitev. Na 
severnem delu se spremeni obstoječa okna v vrata za dostop iz obstoječe stavbe na prizidani 
zunanji hodnik (vertikalni foyer). V pritličju se povsod, razen na  juţni fasadi, poveča velikost 
odprtin in s tem omogoči dovolj širok prehod med posameznimi sklopi zgradbe. Na juţni fasadi 
se v pritličju odpre vsa slepa okna, ki se spremenijo v okna ali vrata z namenom, da se lahko 
poveţe notranjost objekta z nabreţjem Ljubljanice. Zaradi premajhne višine ( 1,90m) slepih 
oken se ustrezno zniţa nivo nabreţja ob stavbi. Po obstoječih predpisih je potrebno statično 
preveriti obstoječo konstrukcijo in jo po potrebi ojačati na način, ki na fasadah od zunaj ne bo 
viden. 
Vsaj v eni etaţi naj se ohrani nedeljen, odprt prostor z vidno konstrukcijo, tudi pri ureditvi  
bivalnih ateljejev naj se ohranja odprti tloris. Pomoţni prostori (npr.sanitarije, garderobe, 
prevajalske kabine,idr.) in ateljeji naj bodo zasnovani kot samostojne prostorske enote v višini 
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npr. 2,5 m, ki so vstavljeni v enoten prostor tovarniške dvorane. Ob tem je potrebno poskrbeti 
za zasebnost, varnost in mir ustvarjalcev. Čim več instalacij naj bo razpeljanih v prizidanem 
zunanjem hodniku. V stari stavbi so glede na ţelezobetonsko konstrukcijo sprejemljivi vidni, 
nadometni vodi, pri čemer je potrebno ohraniti konstrukcijske elemente nedotaknjene. 
 
3.2 Arhitekturni elementi 
 
Okna na juţni fasadi 
Obstoječi predpisi zahtevajo uporabo sodobnih okenskih profilov brez toplotnega mostu. 
Obstoječi okenski okvir in profili so dotrajani in uničeni, tako da je potrebno vsa okna zamenjati. 
Da se zagotovi izviren videz fasade kot pred posegom, morajo nova okna upoštevati obliko 
originalnih tovarniških oken tako po delitvi kot širini profilov. Namesto dvojnega okna, ki je imelo 
v svojem času funkcijo sodobnega okna s termopan zasteklitvijo, se vgradi nova izolativna okna 
tako, da se podoba fasade ne spremeni. Nova okna naj se odpirajo, senčila naj bodo 
nameščena z notranje strani ali med stekli. Problem varnosti zaradi prenizkih parapetov naj se 
reši z dodatnimi horizontalnimi profili v notranjosti na zahtevani višini parapeta 110 cm.  
 
Svetlobniki 
Ohranijo se v celoti razporeditev in velikost svetlobnikov, zamenja se celotna konstrukcija zaradi 
dotrajanosti in prilagajanja obstoječim predpisom. 
 
Okna na severni fasadi 
Ohrani se velikost in razporeditev (mreţa) oken, ki se jim zaradi potrebe po povezovanju s 
prizidanim zunanjim hodnikom odstranijo parapeti,  okensko odprtino pa spremni v steklena 
balkonska vrata. Na ta način se ohrani obojestranska osvetlitev prostorov.  
 
Predelne stene 
Se odstranijo 
 
Obstoječe instalacije 
So dotrajane in neustrezne se odstranijo. 
 
Strešna kritina 
Preveri se njeno stanje in se jo glede na rezultate popravi ali zamenja. Predvidi naj se moţnost 
postavitve sončne elektrarne, ki naj bo postavljena tako, da ne bo vidna iz značilnih pogledov 
na stavbo iz mesta. 
 
Fasadi omet 
Fasadni omet se na delih, kjer je poškodovan rekonstruira, ostale površine se sanira. 
 
Notranji omet 
Notranji omet se na novo omeče. 
 
Višina prizidka 
Novo jedro vertikalnih komunikacij naj ne preseţe več kot za 2,5m višine obstoječe strehe, zato 
da se omogoči dostop na streho in izvede strojnica tovornega dvigala. Vsi instalacijski jaški, 
naprave, oddušniki se primerno oblikujejo in poveţejo v enoten arhitekturni element.  
Novo jedro vertikalnih komunikacij se nad nivojem strehe predvidi iz ne-transparentnega 
materiala, ovoj ostalega dela naj bo iz stekla, da se ohrani videz obstoječega komunikacijskega 
jedra. Rekonstruira naj se tudi originalni znak »Rog« na strehi stare stavbe. 
 
Tlaki 
Obstoječe stanje tlakov sega v razponu od zelo dotrajanih do popolno uničenih delov. Zaradi 
razvoda inštalacij (elektrika, voda, gretje) je potrebno obnoviti celotni tlak. Zaščiteni tlak v prvem 
nadstropju se v finalni obdelavi rekonstruira. Glede na dotrajanost je moţno čiščenje, brušenje, 
delna zamenjava lesenih kock. 
Glede na varovani tlak v 1. nadstropju, naj bodo ateljeji, ki morajo imeti tlak kemično odporen na 
barve, urejeni v višjih nadstropjih. Končni tlaki naj se v celoti podrejajo industrijskemu karakterju 
objekta (epoksidni sistemi talnih premazov za industrijo). Predhodno bo potrebno pripraviti izbor 
materialov, ki jih bodo lahko uporabili lastniki lokalov pri finalizaciji obrtniških del. 



 

 6 

 
4 Ateljeji 
 
Različni ateljeji naj bodo vstavljeni v  enotno opremljen prostor proizvodne dvorane stare  
tovarne. Enoten prostor naj se pregradi z lahkimi pregradami, ki se lahko poljubno prestavljajo 
glede na različne umetniške  projekte. Ateljeji so namenjeni umetniškemu ustvarjanju v sklopu  
za Kreativne industrije (slikarstvo, kiparjenje, fotografija, oblikovanje zvoka, video umetnost, idr.) 
in za Umetniške prakse (ateljeli in bivalni ateljeji). Število ateljejev oziroma velikosti posameznih 
ateljejev se mora prilagoditi modulom razdelitve oken obstoječe stavbe. 
Modul delitve prostora naj bo modul enega okna (širina cca 3m x globina 9m ). Najmanši atelje 
torej obsega dva modula (cca 6m x 9m= 54m2).  
Tlak v ateljejih naj bo odporen na udarce in na barve ter ostale kemikalije, ki se po navadi 
uporabljajo pri kiparjenju in slikanju. Predelne stene med ateljeji  naj bodo lahke vendar odporne 
na obrabo, ki je posledica delovanja ateljeja. Določene ateljeje  je potrebno tudi zvočno izolirati, 
za kar naj se v IDP predvidi ustrezen katalog predelnih sten različnih konstrukcij. 
 
Max. število oseb na m2 
Enako kot galerijski ali muzejski prostori naj bodo tudi ateljeji dimenzionirani 10m2 na osebo.  
 
Ventilacija, klimatizacija in ogrevanje 
Predvidi se centralni nadzor z moţnostjo individualne regulacije +-5 stopinj Celzija. Izvedejo se 
talni konvektorji ali podokenske naprave. Po stropu naj se zaradi spomeniško-varstvenih 
smernic ne vodi prezračevalnih kanalov. V produkcijskih prostorih se ne zahtevajo posebno 
ugodni klimatski pogoji za uporabnike, saj so prostori namenjeni za ustvarjalno umetniško delo 
in ne za pisarne ali stanovanja.  
 
Moţnost odpiranja oken 
Okna je moţno odpirati. Zato naj imajo vgrajen poseben senzor, ki izključi gretje in klimatizacijo, 
da pri nenadzorovanem odpiranju  oken ne bo prihajalo do večjih energetskih izgub. 
 
Priključki – elektrika 
Predvidijo naj se 4x4 električni priključki na tleh. 
 
Priključki za telefon, podatke in video 
So skupni (1GB, v medijskih ateljejih naj se predvidi moţnost instalacije optičnega kabla. Število 
priključkov se določi v skladu z ţeljami naročnika (del, ki bo namenjen medijskim ateljejem mora 
imeti več priključkov (enako kot za pisarne). Audio priključek se v ateljejih za obdelavo zvoka 
izvede glede na posebne zahteve naročnika. 
 
Umetna osvetlitev 
Osnovna osvetlitev prostorov naj se dimenzionira na 200 luksov, kar ustreza delu z računalniki. 
Na stropu se namestijo tračnice za dodatno fleksibilno osvetlitev, tako da se lahko ateljeje, 
namenjene slikanju, osvetli do 1000 luxov (točkovno tudi do 2000 luxov). V prostoru se na 
razdalji vsakega dva modula predvidi merilec, ki uravnava stopnjo umetne osvetljenosti z  
osnovno osvetlitvijo zaradi varčevanja z električno energijo. 
 
Kontrola sončne osvetlitve  
Zagotovi se delna ali popolna zatemnitev prostorov s senčili z ročno regulacijo. 
 
4.1 Posebni ateljeji, namenjeni dejavnostim, ki uporabljajo vnetljive 

snovi 
 
Prostor v velikosti pribliţno 10 ateljejev se nameni dejavnostim, kjer se  uporabljajo vnetljive 
snovi in je temu primerno opremljen. Da ne bi bilo potrebno tega prostora opremiti  kot 
tovarniško lakirnico, ki potrebuje poseben elaborat za uporabo potencialno eksplozivnih snovi in  
posebno varnostno konstrukcijo, se uporaba in količina hranjenja vnetljivih snovi podredi  
normativom, s čimer se zmanjša obseg  posebnih del pri adaptaciji zgradbe. Tukaj je potrebno  
predvideti negorljive ali slabo gorljive materiale ter uporabiti anti-eksplozivne električne naprave 
ter zagotoviti ustrezno prezračevanje. V teh ateljejih  se občasno lahko uporabljajo tudi barve in 
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laki, ki  se  hranijo v varnih kovinskih omarah. V poţarni študiji se naj opredeli dopustna raba 
nevarnih snovi. 
 
5 Velike razstavne dvorane 
 
Organizacija razstavnega prostora 
Večnamenska dvorana se razdeli na dva dela. Prvi del je večja dvorana površine 800m2, ki bo 
namenjena predvsem razstavam, drugi del naj bo razdeljen na manjše, vendar zdruţljive 
dvorane v skupni površini 1000m2. Oba dela imata skupaj 1800m2 razstavnega prostora. Sklop 
manjših dvoran naj ima moţnost direktne povezave z zunanjim prostorom, namenjenim 
različnim dogodkom in prireditvam na prostem. 
 
Dimenzioniranje volumna razstavnih prostorov  
V sklopu manjših dvoran se upošteva v konicah gostota zasedenosti dvoran največ  
2 obiskovalca/m2. Za ta primer naj se ustrezno dimenzionirajo tudi izhodi za primer poţara. Za 
razliko od tega naj se prezračevanje in klimatizacija razstavnih dvoran dimenzionira na uporabo 
1 osebe/m2, saj bo uporaba 4 oseb/m2  samo izjemoma (n.pr. na otvoritvah).   
 
Predelne stene manjših dvoran naj bodo izvedene iz premičnih akustičnih sten, kar omogoča 
prirejanje različnih  razstav ob istem času. 
 
Dimenzioniranje nosilne konstrukcije  
Zaradi moţnosti razstavljanja teţjih umetniških del naj se upošteva koristna obteţba 500kg/m2. 
Predvidi naj se tudi moţnost obešanja  eksponatov na stropne nosilce. Največja dopustna  teţa 
teh eksponatov je prepuščena oceni projektantov. 
 
Prezračevanje in klimatizacija:  
Predvideno sta mehansko prezračevanje in klimatizacija razstavnih prostorov s centralnim 
nadzorom vlaţnosti (dodajanje in odvzemanje - 50 ali 55 ± 5% relativne vlaţnosti). Pri izračunih 
Se naj upošteva zmerna gostota obiska prostora - 1oseba/10m2, razen v času prireditev, ki so 
časovno omejene (otvoritve, predavanja, koncerti), ko število uporabnikov hitro naraste in hitro 
pade. Temperatura pri razstavni dejavnosti naj bo v mejah pozimi 19 ± 1 ºC in poleti do  
24 ± 1 ºC.  
 
Onesnaţenost zraka 
a. Delci odstranjeni do 80 % učinkovitosti - Eurovent 4/5 
b. Ţveplov dioksid in dušikov dioksid morata biti odstranjena do nivoja, ki je pod 10 μg/m3. 
c. Ozon do nivoja , ki je pod 2 μg/m3 
Količina zraka se določa na podlagi predvidenega števila obiskovalcev. 
 
Hrup 
Raven hrupa v razstavnih prostorih naj zaradi prometa in drugih izvorov hrupa ne presega  
35dB. Klimatske naprave morajo biti zvočno ločene od razstavnih prostorov in zračni kanali 
opremljeni z ustreznimi dušilniki. 
 
Moţnost odpiranja oken 
Predvidi naj se senzor povezan s klimatsko centralo (izklop klima/ogrevanja ob daljšem odprtju 
vrat) ter varnostno sobo za kontrolo dostopa do razstavnih prostorov. 
 
Priključki elektrike 
Razvod je razpeljan po tleh s talnimi registri. Število registrov naj bo na mreţi 3m x 7,5m, manjši 
naj bo register priključkov na podatkovne in video napeljave. Predvideni naj bodo tudi priključki 
pod stropom. Priključki 240V za video in priključki za reflektorje za video inštalacije in posebne 
prireditve. 
 
Priključki – telefon, podatki, video 
Video – v skupnem registru z elektriko. 
Dodatni video in električni priključi na stropu za video projektorje. 
 
Umetna osvetlitev 
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Naj bo fleksibilna in naj za potrebe razstav omogoča osvetlitev od 5 do 1000 luxov točkovno. 
Fleksibilnost osvetljevanja naj bo zagotovljena s sistemom tračnic za mobilno postavljanje 
projektorjev in reflektorjev. Poleg tega naj bo omogočeno  dodatno obešanje reflektorjev za 
posebne prireditve na mreţi nosilne konstrukcije pod stropom. Merilec naravne svetlobe naj bo 
povezan s sistemom nadzora umetne osvetlitve. 
 
Nadzorovanje dostopa in varovanje   
Predvidi naj se kamere, primerne za snemanje v temi. Dvorana, ki nima večjih steklenih površin 
v pritličju je opremljena z protivlomnimi stekli in vrati klase EF0/1 in ET1 po standardu DIN 
18054 in DIN 18103  
 
Kontrola sončne osvetlitve  
Moţna mora biti popolna zatemnitev prostorov. Vertikalne zavese , roloji ročni ali avtomatični, 
horizontalne zavese na svetlobnikih so avtomatične. Deleţ UV svetlobe v viru svetlobe ne sme 
presegati 75W/lm za kar mora biti predviden ustrezen senzor svetlobe. 
 
Video  
Predvidena naj bo mreţa priključkov na stropu za video projektor. 
 
6 Manjše večnamenske dvorane 
                                           
Organizacija dvoran 
Predvideni manjši razstavni prostor Arhitekturnega centra in Centra sodobnega oblikovanja, 
izobraţevalne delavnice Kreativnih industrij in manjši razstavni prostor Umetniških praks se 
zdruţi v eno enoto, ki se predeli s premičnimi stenami. Ta dvorana je namenjene tako za 
organizacijo razstav kot tudi za predavanja, strokovna srečanja in manjše koncerte. 
 
Dimenzioniranje volumna razstavnih prostorov  
Predvidi naj se gostota uporabe največ  2 oseb / m2. 
 
Dimenzioniranje nosilne konstrukcije  
Ker ni predvidenih fiksnih sedišč, se naj pri dimenzioniranju upošteva obteţbo 500kg/m2 
 
Predelne stene  
Predelne stene manjših dvoran naj bodo konstruirane iz premičnih akustičnih sten, kar 
omogoča odvijanje različnih prireditev v istem času. 
 
Zvok 
Predvidi se osnovni  sistem ozvočenja za konference, ki je primeren tudi za prirejanje  
koncertov. Potrebno je predvideti močnejši priključek za elektriko, ozvočenje in osvteljevanje z 
reflektorji, ki se za posebne prireditve najamejo posebej. Tudi prevajalske kabine se lahko 
najamejo in priključijo na podatkovno/video omreţje. 
 
Hrup 
Raven hrupa v razstavnih prostorih zaradi prometa in drugih virov hrupa naj ne presega 35dB – 
klimatske naprave morajo biti zvočno ločene od razstavnih prostorov in zračni kanali opremljeni 
z ustreznimi dušilniki. 
 
Moţnost odpiranja oken in vrat 
Predvidi naj se senzor, povezan s klima centralo, ki avtomatično izklaplja klimo/ogrevanje ob 
daljšem odiranju vrat in oken. Nadzor dostopov v razstavne prostore se opravlja s kamerami iz  
centralne varnostne sobe.  
 
Kontrola sončne osvetlitve  
Zagotoviti je potrebno popolno zatemnitev prostorov. Predvidijo se naj ročni ali avtomatični roloji 
(screen), horizontalne zavese na svetlobnikih so avtomatične. Deleţ UV svetlobe v viru svetlobe 
ne sme presegati 75W/lm, kar naj uravnava ustrezen senzor svetlobe. 
 
Video  
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Platno za video projekcije in video projektorja (beamer) za prirejanje konferenc se predvidijo v 
dveh dvoranah. Poleg teh naj se predvidijo dodatni video priključki za postavitve razstav. 
  
Akustična izolacija 
Na stropu naj bodo nameščeni paneli ustrezne konstrukcije za absorbcijo zvoka. 
 
Prevajalske kabine 
Prevajalske kabine se lahko najamejo in se priključijo na podatkovno/video omreţje. 
 
Priključki elektrike 
Razvode se predvidi po tleh s talnimi registri. Število registrov je na mreţi 3m x 7,5m, manjši je 
register za elektriko in podatke/video). Predvideni naj bodo tudi priključki pod stropom. Na 
stropu se naj predvidijo še priključki 240V za video in priključki za reflektorje za posebne 
prireditve. 
 
Umetna osvetlitev 
Naj bo fleksibilna in naj za potrebe razstav omogoča osvetlitev od 5 do 1000 luxov točkovno. 
Fleksibilnost naj bo predvidena s sistemom tračnic za različne postavitve projektorjev.  
Omogočeno naj bo dodatno obešanje posebnih reflektorjev na mreţi nosilne konstrukcije pod 
stropom. Merilec naravne svetlobe naj bo povezan z sistemom nadzora umetne osvetlitve. 
 
7 Depo 
 
Depo je v prvi kletni etaţi in nima naravne osvetlitve. Višina depoja naj bo enaka višini prve 
kletne etaţe. Velikost eksponatov naj določa velikost odprtine vrat tovornega dvigala. Ob vhodu 
v depo naj se uredi manjšo delavnico  za manjša popravila hišnega inventarja in za pripravo 
postavitve razstav. 
 
Dimenzioniranje volumna 
Upošteva se 1 oseba / 40m2  
 
Dimenzioniranje nosilne konstrukcije  
Upošteva se obteţba 500 kg/m2 
 
Ventilacija in klimatizacija 
Sistem omogoča vzdrţevanje vlage v razponu min. 40 % in max 70 %, nihanji od 3 - 5 % glede 
od izbrane vrednosti. 
 
Priključki elektrike 
Pri vhodu, na radiju 20m. 
 
Priključki – telefon, podatki, video 
Pri vhodu 1 priključek.  
 
Umetna osvetlitev 
Zagotovi se naj osvetlitev 300 luxov 
 
Nadzor dostopa in varovanje 
Predvidi naj se dostop z magnetnimi (čip) karticami z moţnostjo namestitve bralnika prstnih 
odtisov. Kamere naj bodo primerne za snemanje v temi. Vgradijo naj se proti vlomna vrata in 
proti vlomne rešetke na ventilaciji ET2 po DIN 18103 
 
8 Lokali 
 
Lokali v CSU se bodo oddali v najem ali prodali. Zato potrebujejo vsi lokali svoj samostojen 
števec elektrike, vode, plina in vse potrebne priključke na hišne inštalacije. 
 
V projektu naj se predvidi moţna namembnost posameznih lokalov in jih smiselno loči na 
trgovine in restavracije s kuhinjo. Za lokale s kuhinjo se predvidi instalacije za tipično kuhinjo s 
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primernimi ventilacijskimi tuljavami, ki se jih spelje nad streho. Vsi lokali naj imajo sanitarne 
prostore za zaposlene, bifeji in restavracije pa dodatno ločene sanitarije za obiskovalce.  
Polaganje končnega tlaka in ostale finalne obdelave se prepusti bodočim lastnikom oziroma 
najemnikom, ki pa morajo upoštevati oblikovalska izhodišča, opredeljena v projektu. V ta namen 
projektant  projekta arhitekture pred izvedbo potrdi načrte notranje opreme lokalov.  
Notranje instalacije projektira in izvedejo najemnik oziroma lastnik sam. 
 
Dimenzioniranje prostorov: 
Upošteva se velikost 1-2osebi / m2 za bife brez miz in za trgovine manj 1 oseba /10m2. 
 
Ventilacija in klimatizacija 
Zagotovi se priključek na ventilacijo in klimatsko napravo, končni razvod si najemnik / lastnik 
napelje sam.  Obstoječ obokan strop se v večji meri zaščiti pred napeljavo instalacij, predvidi se 
naj razvod po tleh, ker stara stavba ni podkletena. 
 
Moţnost odpiranja oken 
Se zagotovi in upošteva. 
 
Ogrevanje 
Talno z samostojnim števcem ali s toplim zrakom. 
 
Priključki na elektriko 
Predvidi se električna omarica s števcem (končni razvod si najemnik / lastnik napelje sam) 
 
Priključki – telefon, podatki, video 
Predvidi se centralni priključek (končni razvod si najemnik / lastnik napelje sam) 
 
Umetna osvetlitev 
Predvidi in izvede vsak najemnik / lastnik posebej.  
 
Dostop - varnost 
Senzor prisotnosti in video-kamere povezane s centralno varnostno sobo 
 
Kontrola naravne svetlobe 
Svetlobnik ima  horizontalno senčilo, ki je del glavnega projekta. 
 
Logistika 
Oskrbovanje in napajanje lokalov nista posebej urejena.  
 
9 Administracija  
 
Prostori za upravo in druge pisarne so zdruţeni na enem mestu. Stalno upravo CSU sestavlja 
največ 10 oseb direktorja zavoda, tajništva, računovodstva in strokovnega vodstva. Glede na 
različne prireditve je potrebno predvideti še dodatne prostore za občasno delo 10 ljudi v 
organizaciji in za izvedbo posebnih prireditev dodatnih 10 delovnih mest, skupaj največ do 30 
delovnih mest. Površino prostorov za strokovne delavce Arhitekturnega centra in Centra 
sodobnega oblikovanja se tako zmanjša glede na delovna mesta. 
 
Dimenzioniranje prostorov 
Upošteva se 1 oseba / 8m2 
 
Prezračevanje, klimatizacija in ogrevanje:  
Je predvideno enako kot pri ateljejih, vendar z večjim udobjem delovnega okolja.  
 
Moţnost odpiranja oken: 
Predvidi se isto kot pri ateljejih 
 
Priključki na elektriko: 
Predvidi se isto kot pri ateljejih, vendar z enim talnim registrom na delovno mesto. 
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Priključki na telefon, podatki, video: 
Se predvidijo skupaj z registrom za elektriko. 
 
Umetna osvetlitev: 
Zagotovi se osvetljenost 200 luxov. Z dodatno namizno osvetlitvijo se naj doseţe od 400-500 
luxov 
 
Kontrola naravne svetlobe:  
Predvidi se pol-prosojne zavese (screen) ali roloji na oknih z ročnim upravljanje.  
 
Akustika 
Akustične obloge na stropu so namenjene dušenju zvoka tako, da se lahko izvede odprta 
organizacija pisarn (oceanski tloris). Akustični paneli naj se namestijo med konstrukcijske 
elemente, tako da ne posegajo  v vidni del konstrukcije. 
 
Hrup 
Ventilacijske naprave naj ne povzročajo hrupa več kot 40dB.  
 
9.1  Arhiv 
 
Se optimizira po površini in uredi v pritličju s slabšo naravno osvetlitvijo. V pritličnih prostorih, ki 
niso podkleteni, zaradi upoštevanja obteţbe do 2000kg/m2 ni potrebno ojačati konstrukcije. V 
arhivu se naj predvidi uporaba kompaktnih omar za shranjevanje dokumentov (papir) in 
zagotovi konstantna umetna osvetlitev 400 luxov. 
 
9.2  Mediateka 
 
Prostor za mediateko naj bo urejen kot pisarniški prostori, pri čemer se naj upoštevajo 
naslednje posebnosti. Pri vratih naj se predvidi posebni senzor za dodatno zaščito prostora proti 
kraji. V ta namen naj bo mogoče okna odpirati samo za čiščenje s posebnim ključem.  
Število električnih in podatkovnih priključkov naj se določi glede na razporeditev delovnih mest. 
V projektu naj se določi posamezne cone za poslušanje glasbe, za video projekcije, za izposojo, 
idr., ki se jih predeli s pohištvom ali steklenimi stenami. 
 
9.3 Prostori za pedagoške programe in delavnice (Svet kulture) 
 
Prostor za Svet kulture naj bo urejen kot pisarniški prostori, pri čemer se naj upoštevajo 
naslednje posebnosti. Osvetlitev naj bo 500 luxov, delovni prostori za risanje in modeliranje naj 
bodo osvetljeni do 1000 luxov.  
 
Varstvo otrok 
Prostor igralnice je namenjene otrokom in staršem z otroci, ki bodo obiskovali različne prireditve 
in delavnice v CSU. Velikost prostora naj zadostuje desetim otrokom ter eni varuški. Prostori za 
otroke naj vsebujejo tudi ustrezno prilagojene sanitarije. Predvidi naj se še delovni prostor za 2 
osebi. Tukaj naj bo urejena tudi manjša soba za dojenje in previjanje dojenčkov.   
 
10 Vhodni del 
 
Vhodni prostori CSU obsegajo vhodno avlo, zunanje hodnike in jedro vertikalnih komunikacij. 
Poleg svoje osnovne funkcije, foyerji predstavljajo prostor spontanega srečanja, hitrih in 
improviziranih razstav in prostor za digitalne konzultacije. 
 
Dimenzioniranje površin: 
Zadostuje računati na 2 osebi / 1m2.  
 
Ventilacija in klimatizacija:  
Umetna 
 
Moţnost odpiranja oken: 
Ni predvidena.  
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Ogrevanje: 
Talno, s konvektorji ali stropno 
 
Priključki za elektriko: 
Predvidi se 1 talni register na cono in za recepcijo 2 talna registra. 
 
Priključki za telefon, podatke in video: 
Se izvedejo skupaj z elektriko, omogočeno naj bo obešanje posebnih reflektorjev z mreţo 
nosilne konstrukcije pod stropom. 
 
Umetna osvetlitev: 
Zadostuje osvetlitev 200 luxov, predvi se naj moţnost dodatne fleksibilne osvetlitve, kjer je 
mogoče postaviti ad-hoc razstavo. Za minimalno nočno osvetlitev se predvidi LED svetila z 
nizko porabo   
 
Kontrola naravne svetlobe:  
Zaradi severne orientacije komunikacijskih prostorov dejansko ni potrebna.  
 
Recepcija in prodaja kart: 
Predvidi se pult za dve delovni mesti. 
 
Garderobe: 
Zraven recepcije je treba predvideti omarice dveh različnih velikosti (za torbe ali kovček) 
 
Galerijska trgovina: 
Ob recepciji in prodaji kart je smiselno predvideti tudi galerijsko trgovino, ki se lahko povezuje 
tudi z lokalom na nabreţju 
 
Dostop invalidov: 
Omogoči naj se dostop invalidov do vseh prostorov s pomočjo klančin, premičnih platform ali 
dvigal. Dvigala naj imajo prilagojene dostope in ostale elemente namenjene obiskovalcem z 
omejeno moţnostjo gibanja (označba s pisavo »Braille«, oprijemalo v kabin, itd.) V kompleksu 
CSU naj bodo po normativih zagotovljeno ustrezno število sanitarij za invalide. 
 
11 Terasa  
 
Terasa v prvem nadstropju se nameni uporabi centra CSU. Tukaj se predvidijo zunanji priključki 
za elektriko in vodo. Diskretna osvetlitev naj omogoča uporabo terase ponoči. Število 
obiskovalcev se omeji glede na statično dovoljeno obteţbo strehe. 
Kot je ţe omenjeno v splošnem opisu programa, naj bo terasa povezana preko prvega 
nadstropja z zunanjim hodnikom in komunikacijskim jedrom (vertikalni foyer), prizidanim na 
severno fasado stare tovarne.  
 
12 Klet 
 
Glede na dostop manjšega dostavnega vozila v klet je potrebno predvideti uporabno višino prve 
kleti od najmanj 2.40m do 3.00m, kjer naj se uredi tudi dostop do komunikacij (vertikalni foyer) 
neposredno iz garaţe. V prvo klet naj se umestijo sanitarije in ostali pomoţni prostori, ki 
oskrbujejo razstavne prostore v pritličju. 
 
13 Vodovodna instalacija 
 
Instalacija hladne vode naj se priključi na javno vodovodno omreţje preko skupnega 
vodomernega mesta  znotraj ali zunaj objekta, odvisno od moţnosti priključitve in postavitve. V 
vodomernem mestu bodo kombinirani obračunski  vodomer za skupno hidrantno omreţje in 
poslovni del objekta ter vodomeri za poslovne prostore.  
Število hidrantov naj bo določeno na podlagi študije poţarne varnosti.  
Točna razporeditev vodomernih mest bo določena na podlagi zahtev distributerja vode. 
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Razvod vode do DN 32 naj bo iz cevi iz umetne mase. Hidrantno omreţje naj bo iz jeklenih 
pocinkanih cevi (DIN2440 ali JUS C.B5.225 iz materiala St.00). Notranje vodovodno omreţje 
hladne sanitarne vode naj bo nameščeno v tlaku in zidnih utorih in naj bo toplotno izolirano s 
toplotno izolacijo iz sintetičnega kavčuka minimalne debeline 9mm s polietilenskim zaščitnim 
ovojem, notranje vodovodno omreţje tople sanitarne vode pa s toplotno izolacijo iz sintetičnega 
kavčuka minimalne debeline 13mm. 
 
Priprava tople sanitarne vode naj se predvidi s skupnim akumulatorjem vode ali alternativno z 
električnimi grelniki vode za posamezne sklope sanitarij – odvisno od zasnove in postavitve 
porabnikov tople vode. 
 
Za potrebe sanitarnih prostorov naj se predvidi sanitarne elemente in sanitarno opremo 
srednjega kakovostnega razreda in sicer: 
WC školjke konzolnega tipa vključno s pripadajočim tipskim podometnim izplakovalnim 
kotličkom z dvonivojsko sproţitveno tipko in samostoječim podometnim pocinkanim nosilnim 
okvirjem WC školjke in kotlička. 
Umivalniki naj bodo iz sanitarne keramike prve kvalitete bele barve prostostoječega tipa za 
montaţo na zid brez noge/polnoge opremljeni s stoječimi elektronskimi mešalnimi baterijami s 
fiksnim izlivom in kromiranim sifonom. Alternativno: z navadnimi mešalnimi baterijami. 
stenski pisoarji iz sanitarne keramike prve kvalitete bele barve opremljenih z notranjim 
priključkom sanitarne vode, notranjim izlivnim sifonom ter podometnim EM ventilom na 
fotocelico. 
V prostorih čistil: trokadero iz sanitarne keramike prve kvalitete s spodnjim iztokom in 
izplakovalnik s sproţitvijo na pritisk DN20 ter kromirano bakreno vezno cevjo s kromiranimi 
medeninastimi enoročnimi zidnimi mešalnimi baterijami, vključno z izlivom v školjko in gibljivo 
prho na vodilu. 
V invalidskem WC-ju je tipska sanitarna oprema iz sanitarne keramike prve kvalitete prilagojena 
za uporabo invalidov vključno s tipsko WC školjko in ustreznimi zidnimi drţali (fiksnimi in 
pregibnimi), gibljivega tipskega umivalnika iz sanitarne keramike prve kvalitete z gibkim 
odtočnim sifonom in pripadajočim gibljivim ogledalom. 
 
Za odvod fekalnih odplak od posameznih sanitarnih elementov do vzidanih skupnih odtočnih 
vertikal in v zunanjo kanalizacijo se predvidi iz standardne polipropilenske odtočne cevi s 
spajanjem na obojke. 
Za vertikalne kanalizacijske cevi se predvidijo nizkošumne kanalizacijske cevi. 
Za razvode fekalnih odplak vodenih vidno pod stropom naj se predvidi uporaba litoţeleznih 
kanalizacijskih cevi in fazonov predvidenih za spajanje z gumijastimi tesnili in objemkami iz 
nerjaveče pločevine. 
Odzračevanje fekalne kanalizacije naj se spelje na streho objekta. 
Pred prehodi kanalizacije iz vertikal v horizontale naj se predvidi vgradnja čistilnih kosov. 
 
V kolikor bo potrebno naj se v kleti (garaţi) zaradi niţjega nivoja tal predvidi črpališče fekalnih 
vod in črpališče meteornih vod, ki naj bo opremljeno z dvema potopnima črpalkama (ena 
delovna in ena rezervna), plovnimi stikali in samostojno avtomatiko.  
 
Notranja hidrantna mreţa 
Za gašenje poţarov v objektu naj se predvidi »mokra« hidrantna mreţa. Število hidrantov bo 
določeno v Študiji poţarne varnosti, s katero bo določen tudi tip notranje hidrantne omarice. 
 
Cevna mreţa naj bo izvedena iz pocinkanih cevi s pripadajočimi fitigi. Cevovodi naj potekajo v 
zidnih utorih ter tlaku in naj bodo ustrezno izolirani proti rosenju.  
 
Za preprečitev zastajanja vode v hidrantnem omreţju je potrebno zagotoviti stalno cirkulacijo 
vode v hidrantnem omreţju. 
 
14 Ogrevanje in hlajenje 
 
Toplotne izgube in osnovne ventilacijske izgube naj se izračuna po EN12831. Toplotne dobitke 
(letna obremenitev) naj se določi po ASHRAE ali VDI normah. 
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Posebno pozornost je potrebno posvetiti veljavnemu Pravilniku o učinkoviti rabi energije v 
stavbah (PURES). 
 
Temperature po posameznih prostorih bodo skladne s predpisi in priporočili glede na 
namembnost prostorov. Poleti bo temperatura v prostorih min. 26°C oz. dT=6°C glede na 
zunanjo temperaturo. Razen za večnamenske razstavne dvorane, kjer so temperature in 
vlaţnost posebej navedene v projektni nalogi (kontrola vlaţnosti 50 ali 55 ± 5%relativne 
vlaţnosti, temp. pozimi 19 ± 1 ºC, poleti do 24 ± 1 ºC.). 
 
Sistem ogrevanja naj se deli  in sicer na: 
- radiatorsko ogrevanje pomoţnih prostorov (garderobe, sanitarije, čistila,..) 
- konvektorsko ogrevanje glavnih prostorov 
- segrevanje zraka za prezračevanje (grelniki klimata) 
 
Sistem hlajenja naj se deli in sicer na: 
- konvektorsko hlajenje  
- hlajenje zraka za prezračevanje (hladilniki klimata) 
 
Oskrba objekta z energijo se določi na osnovi projektnih pogojev in študije izvedljivosti 
alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, ki mora biti izdelana pred pričetkom 
projektiranja. 
 
Osnovni energent za ogrevanje objekta se bo vročevodni ali plinski priključek (skladno s 
projektnimi pogoji Energetika Ljubljana) oz. toplotna črpalka (TČ) voda/voda v kolikor bo 
uporabiti vodo iz  Ljubljanice, ki poteka v neposredni bliţini objekta. Moţnost uporabe TČ 
voda/voda bo bolj jasna po pridobitvi smernic  ARSO. 
 
Toplotna postaja (TP)  naj bo opremljena z vso potrebno avtomatiko in varnostno opremo. 
Urejena naj bo ločena priprava ogrevalne vode  po sklopih in uporabnikih z moţnostjo merjenja 
porabljene energije. 
V IDP naj se navedejo sklopi uporabnikov. 
V toplotni postaji naj se predvidi mehčalna naprava in avtomatsko polnjenje sistema. 
 
Razvodno omreţje v TP oz. kotlovnici se predvidi iz črnih jeklenih brezšivnih cevi po DIN 2448. 
Cevi naj bodo izolirane z ustrezno toplotno izolacijo. 
 
Toplotna postaja (TP) oz. kotlovnica naj bo opremljena s krmilnim sistemom, ki omogoča 
minimalne zahteve, kot so:  
- nastavitev temperature ogrevalne vode v odvisnosti od zunanje temperature 
- krmiljenje mešalnih ventilov in nastavitev temperature ogrevalne vode za posamezne 
ogrevalne skupine v odvisnosti od zunanje temperature 
- nastavljanje časovnih programov  
- zaščito pred zmrzovanjem  
- priključitev na CNS. 
 
Varovanje sistema proti previsokemu tlaku in proti previsoki temperaturi naj bo urejeno z zaprto 
ekspanzijsko posodo ali avtomatskim uravnavanjem tlaka in z varnostnim ventilom. 
 
Za regulacijo in upravljanje posameznih ogrevalnih sistemov naj bo v TP oz. kotlovnici 
nameščen razdelilnik s prirobničnimi oziroma navojnimi priključki. 
 
Za oskrbo klimatov in konvektorjev s hladilno vodo naj se predvidi vgradnja hladilnega agregata 
zrak/voda. Temperaturni reţim hladilne vode bo 7/12°C. V kolikor je moţno za ogrevanje 
uporabiti TČ voda/voda naj se ista TČ uporabi tudi za potrebe hlajenja objekta (reverzibilna TČ). 
Hladilni agregat zrak/voda naj se predvidi kot toplotna črpalka z moţnostjo ogrevanja vode. 
Uredi naj se avtomatika, ki bo avtomatsko preklapljala med delovanjem toplotne črpalke 
(delovanje pri zunanji temp. ≥5°C) in toplotno postajo (delovanje pri zunanji temp. <5°C). 
Za izračun hladilnih obremenitev naj se za letno obdobje izbere maksimalna zunanja 
temperatura 34°C in 26°C za temperaturo v prostorih. 
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Hladilni agregat zrak/voda za pripravo hladilne vode naj bo postavljen na strehi objekta. Agregat 
naj bo kompaktne izvedbe in ustrezne hladilne moči z zračno hlajenim kondenzatorjem. Agregat 
naj ima tovarniško prigrajen tkim. hidravlični modul, ki vsebuje obtočno črpalko, akumulator 
vode, varnostni ventil, zaščitni presostat, ekspanzijsko posodo. Hladilni agregat naj se opremi z 
avtomatiko, ki omogoča povezavo na CNS. 
Predvidi naj se ločena priprava hladilne vode po sklopih in uporabnikih z moţnostjo merjenja 
porabljene energije. Preveri na se moţnost vgradnje banke ledu za pripravo hladilne vode 
(odvisno od toplotnih obremenitev). V IDP je potrebno prikazati in uskladiti prostore s hladilnim 
agregatom, kondenzatorji ipd.  
 
Konvektorsko ogrevanje in hlajenje 
Predvidi naj se štiricevni sistem konvektorskega ogrevanja in hlajenja. S konvektorji se opremijo 
hodniki, pisarniški prostori, sejne sobe in ateljeji. Predvidi naj se vgradnjo parapetnih in stropnih,  
kasetnih ventilatorskih konvektorjev skladno z arhitekturno zasnovo prostorov. Konvektorji naj 
bodo krmiljeni preko CNS-a z: 
1. regulacijo temperature prostorov z moţnostjo korekcije +/- 2 do 4°C  
2. izklop konvektorjev v primeru odpiranja fasadnih oken. 
3. regulacijo temperature po posameznih prostorih v odvisnosti od prisotnosti osebja (npr. v  
primeru, da je pisarna prazna za daljši čas, se ogrevanje/hlajenje izklopi). 
4. regulacija urnika delovanja ogrevanja/hlajenja po posameznih prostorih v odvisnosti od 
delovnega časa posameznih pisarn. 
 
Vsi konvektorji naj se opremijo s kombiniranimi avtomatskimi omejevalniki pretoka z 
regulacijskimi ventili. Potrebno je urediti kondenčno instalacijo konvektorjev.  
 
Cevni razvodi ogrevalne in hladilne vode  
Za glavne transportne cevovode ogrevanja in hlajenja naj se predvidi uporaba jeklenih 
srednjeteţkih navojnih cevi po DIN 2440 iz jekla St33 in jeklenih brezšivnih cevi po DIN 2448. 
Cevovodi ogrevanja naj bodo toplotno izolirani z izolacijo iz sintetičnega kavčuka s koeficientom 
prehoda 0,036 W/m°K pri 0°C; cevovodi hlajenja pa z obojestransko parozaporno izolacijo iz 
sintetičnega kavčuka s koeficientom prehoda 0,036 W/m°K pri 0°C in upornostjo proti difuziji 
vodne pare 7000 z debelino izolacije 19 mm (oz. progresivno od 15,5 -25 mm odvisno od 
premera cevi). 
Armatura naj bo ločena in sicer navojna armatura za premere do vključno DN 50 ter prirobnična 
armatura za premere od DN 65 dalje.  
 
Radiatorsko ogrevanje 
Predvidi se dvocevni sistem radiatorskega ogrevanja s temperaturo ogrevalne vode 75/55°C. 
Radiatorji naj bodo iz jeklene pločevine. Regulacija temperature po posameznih prostorih naj se 
uredi s termostatskimi glavami. Za radiatorske grelnike naj se predvidijo kotni priključki (iz 
stene)! 
Temperatura ogrevalne vode za sistem radiatorskega ogrevanja naj se nastavlja s tripotnim 
elektromotornim mešalnim ventilom vodenim z avtomatiko v odvisnosti od zunanje temperature. 
Za razvodno omreţje se predvidi dvocevni sistem in sicer cevi iz umetne mase, ki naj potekajo v 
tlaku. V vsako etaţo naj se vgradijo revizijske ventilske omarice za potrebe razvoda teh cevi. 
 
Talno ogrevanje 
Talno ogrevanje se predvidi v prostorih za otroke. Za talno ogrevanje se predvidi klasični sistem 
talnega ogrevanja s panelnimi ploščami z utori za cevi. 
Cevi talnega ogrevanja naj bodo iz mreţnega polietilena visoke gostote (VPE-ax) z difuzijsko 
zaščito po DIN 4729.  
Temperatura ogrevalne vode naj bo največ 45-40 C in se nastavlja z avtomatiko, ki deluje v 
odvisnosti od zunanje temperature.  
V objektu bodo nameščene podometne omarice za talno ogrevanje z razdelilnikom z vsemi 
potrebnimi armaturami (manometrom, termometrom na dovodu, krogličnimi pipami, 
odzračevalnim ventilom ter polnilnimi pipami). 
Temperaturo v prostorih s talnim ogrevanjem naj uravnavajo sobni stenski termostati.  
 
15 Prezračevanje in klimatizacija 
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Prezračevalni sistemi naj bodo načrtovani skladno s Pravilnikom o tehničnih zahtevah za 
ventilacijske in klimatizacijske sisteme (Ur.l. RS 96/2004).  
Vsi kanali naj bodo iz pocinkane pločevine. Kanali naj bodo po potrebi toplotno in proti rosenju 
izolirani. Vsi klimati naj se opremijo z dušilniki zvoka. 
Za vse predvidene klimatske naprave naj bo predvidena dobava elektrokrmilnih omar z 
moţnostjo povezave na CNS. Skladno s študijo poţarne varnosti se na mejah med poţarnimi 
sektorji na prezračevalne kanale vgradijo poţarne lopute s predpisano poţarno odpornostjo.  
Prezračevanje naj se deli na sledeče sklope: 
- pisarne, ateljeji in manjše sejne sobe 
- razstavni prostori, večnamenski prostor in galerije 
- avla in skupni hodniki 
- garaţa. 
 
Za večnamenske razstavne dvorane in depoje naj se uredi klimatizacija prostorov, ogrevanje in 
hlajenje s prezračevalnim zrakom. 
Klimatske naprave naj zagotovijo ogrevanje in hlajenje sveţega zraka z ločenimi izmenjevalci, 
delovanje naprav samo s sveţim zrakom, samo obtočnim zrakom ter mešanico sveţega in 
obtočnega zraka, rekuperacijo odpadne toplote in z vgrajeno frekvenčno regulacijo delovanja 
dovodnega in odvodnega ventilatorja. 
Krmiljenje delovanja klimatske naprave za večnamenske razstavne dvorane naj bo vezano na 
CO senzor v povratnem prezračevalnem kanalu (dodajanje sveţega zraka v odvisnosti od 
zasedenosti). Za določitev klimatskih in prezračevalnih naprav naj se predvidi zunanje stanje 
zraka +32, φ= 40% r.v. poleti in -13°C, φ= 90% r.v. pozimi. 
 
Prezračevanje garaţe 
Način prezračevanja garaţ v kleteh bo določen glede na določila in smernice študije poţarne 
varnosti (ŠPV). Količina zraka mora zadoščati minimalnim zahtevam za zagotavljanje ustrezne 
kvalitete zraka v garaţi. Minimalne količine zraka se določi na podlagi količine izpušnih plinov 
oz. CO, ki nastajajo pri zagonu avtomobilov in zahtevani izmenjavi zraka v prostoru.  
Predvidi naj se merjenje oz. kontrola zraka preko senzorjev CO. 
 
16 Nadzor klimatizacije, ogrevanja, hlajenja in ostalih naprav 
 
Nadzor naj bo centraliziran z moţnostjo dostopa do informacij preko telefona, kar omogoča 
nadzorovanje sistema iz katerekoli lokacije,  s čimer se zmanjša število osebja za vzdrţevanje 
stavbe. 
 
17 Sprinkler protipoţarna instalacija 
 
Potrebno je obdelati gasilno instalacijo po sistemu »sprinkler«. Osnova za izdelavo načrta 
sprinkler instalacije je Študija poţarne varnosti. Napajanje sprinkler instalacije naj se zagotovi iz 
javnega vodovoda. Potrebno je predvideti ustrezno sprinkler postajo z ustrezno signalizacijo in 
moţnostjo prenosa alarma na poţarno centralo. 
Cevni razvod se naj vodi v spuščenem stropu ali vidno pod stropom. Omreţje mora zadostiti 
zahtevam iz standarda NFPA 13. Cevovodi so spojeni z varjenjem ali z navojnimi spoji 
primernimi za sprinkler instalacije – vse v skladu z zahtevami iz NFPA 13. Lahko se uporabljajo 
šivne ali brezšivne cevi v skladu s standardom ASTM A 795. 
 
18 Varnost 
 
Kontrola dostopa: 
CSU je javna stavba, v kateri se naj izvaja kontrolo dostopa samo ob vhodu v interne prostore. 
Kontrola dostopa do razstavnih prostorov je odvisna od značaja prireditev. Zaradi sorazmerno 
velikega števila uporabnikov stavbe, se kot optimalna rešitev ponuja čip kartica z centralnim 
nadzorom dostopov, ki omogoča hitro preprogramiranje dostopov glede na nove uporabnike 
ateljejev. Vrata na  poti od vhoda v stavbo do varnostne sobe naj imajo poleg čip kartice tudi 
navadno ključavnico, ki se jo uporabi v primeru okvare elektronskega sistema. 
 
Varnostna soba: 
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Varnostna soba naj bo poleg recepcije v pritličju in naj ima prostor za dve delovni mesti. V njej 
se nahajajo:  
- centrala za poţar 
- centrala za video nadzor  
- centrala za nadzor dostopov 
- centrala za nadzor osvetlitve.  
 
Video kamere: 
So nameščene v foyerjih, razstavnih prostorih in depoju.  
 
Video zvonec 
Pri glavnih dostopih in logističnih dostopih je omogočeno komuniciranje preko video-zvonca z 
varnostno sobo, od koder je omogočeno odpiranja vhodnih vrat. 
 
Senzorji prisotnosti 
Svetlobni senzorji, ki se uporabijo v razstavnih dvoranah in depoju, naj imajo tudi infrardeči 
senzor prisotnosti, ki je povezan z varnostno centralo. 
 
Generator v primeru izpada elektrike pokriva naslednje sklope: 
- osnovno osvetlitev 
- varnostni sistem  
- protipoţarne naprave. 
 
19 Tovorno dvigalo  
Najmanjša  nosilnost dvigala naj bo 3000 kg, širina vrat najmanj 2m, višina najmanj 2,3m 
 
20 Logistika smeti: 
Ravnanje z odpadki naj bo enako kot v starem mestnem jedru. Moţna povezava s hotelsko 
logistiko za smeti. 
 
21 Dostava gradiva: 
Manjše kombinirano vozilo za prevozu različnega gradiva naj ima zagotovljen dostop v prvo 
etaţo garaţe. 
 
22 Zagotavljanje stabilnosti in varnosti konstrukcije 
 
22.1 Zasnova konstrukcije 
 
Izdela se projektna dokumentacija za rekonstrukcijo, dozidavo in novogradnjo na območju 
nekdanje tovarne Rog. Ohranita se obstoječi, štirietaţni tovarniški objekt in pritlični prizidek na 
juţni strani objekta. Na severni strani je tik ob obstoječem objektu opuščene tovarne predvidena 
izgradnja novih objektov na skupni garaţi.v kleti. Vkopani del novogradnje obsega tri etaţe po 
celotnem kompleksu. Višinski gabarit objekov je od P+1 in P+3 (prizidka k obstoječem objektu 
na severni strani) do P+5 (stanovanjski objekt) ter P+9 (hotelski objekt), ki stojijo na 3 kletnih 
etaţah.  
 
22.2 Rekonstrukcija  tovarniškega objekta 
Zahteve spomeniškega varstva so, da se ohrani celotna armirano betonska okvirna konstrukcija 
obstoječega tovarniškega objekta. Glede na veljavno zakonodajo  morajo vsi objekti ustrezati 
veljavnim standardom, zato bo potrebno preveriti konstrukcijo v celoti in jo ustrezno ojačiti, da 
bo zagotavljala predpisano dinamično in statično odpornost in stabilnost. Preveriti je potrebno 
tudi ustreznost obstoječih materialov za rekonstrukcijo. Preveriti in ustrezno sanirati je potrebno 
vse konstruktivne elemente od pasovnih temeljev, vertikalnih AB okvirjev in medetaţnih AB in 
obočnih konstrukcij. Obstoječa konstrukcija mora biti po rekonstrukciji sposobno prenašati nove  
obremenitve ustrezno s predpisano varnostjo.  
 
22.3 Vkopani del objekta 
Ker bo vkopani del objekta tik ob obstoječem tovarniškem objektu, ki ni podkleten, je potrebno 
predvideti ustrezno varovanje gradbene jame in okoliških objektov. Zaradi bliţine vode pa je 
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potrebno zagotoviti ustrezno vodotesnost vkopanega dela konstrukcije. Kletne etaţe je na stiku 
z zemljino potrebno izvesti v neprepustni kesonski izvedbi (stene ter talna plošča). Celotni 
objekt je  ločen od ostalih objektov, celoten kompleks je potrebno razdeliti v smiselne 
dilatacijske enote glede na višinske gabarite in načine temeljenja. Dilatacije morajo biti 
popolnoma vodotesne. 
Vkopani del naj bo zasnovan kot armiranobetonska konstrukcija z obodnimi stenami in 
vmesnimi stebri ter jedri vertikalnih komunikacij.  
Natančni  pogoji za višino podtalne vode in pogoje temeljenja bodo opredeljen glede na 
izsledke geomehanskega poročila. 
 
22.4 Novogradnje 
Novograjeni objekti bodo zgrajeni kot nadaljevanje kletne konstrukcije. Zasnova konstrukcije 
bodo armirano betonske stene in kombinacija armirano betonskih sten z armirano betonskim 
skeletom.  Stebri skeletne konstrukcije se lahko z višino objekta manjšajo, vendar mora biti 
minimalna dimenzija stebrov na vrhu objekta vsaj Φ40 cm. Minimalna dimenzija je pogojena s 
poţarno odpornostjo konstrukcije, višino etaţe objekta ter kvaliteto izvedbe. Posamezni 
preskoki v dimenziji stebra morajo biti omejeni na manjšo izmed vrednosti: največ 10 cm 
oziroma 1/5 premera stebra. Stebre se naj armira samo z mehko rebrasto armaturo kvalitete S 
500. Obvezna je uporaba visoko duktilnega armaturnega ţeleza kategorije C (po SIST EN 
1992-1-1: 2005, dodatek C, preglednica C1.). Uporaba močnejšega jekla ni dovoljena 
Trdnostni razred betona, ki se uporablja za stebre, se naj giblje v razponu od C 30/37 do 
maksimalno C 50/60. Preboji razvodo instalacij skozi stebre niso dovoljeni.  
 
22.5 Armiranobetonske stene 
 
Vse potresne armiranobetonske stene morajo potekati kontinuirano od temeljev do vrha 
objekta. Stene se lahko z višino objekta tanjšajo, vendar mora biti minimalna debelina stene na 
vrhu objekta vsaj 20 cm. Podobno kot pri stebrih je minimalna debelina stene določena z 
poţarno odpornostjo konstrukcije, višino etaţe objekta ter kvaliteto izvedbe. Posamezni 
preskoki v debelini stene morajo biti omejeni na manjšo izmed vrednosti:največ 7.5 cm oziroma  
1/5 debeline stene. Stene se bo betoniralo na licu mesta. Uporabinaj se jekleni opaţni sistem. 
Stene naj se armira samo z mehko rebrasto armaturo kvalitete S 500. Obvezna je uporaba 
visoko duktilnega armaturnega ţeleza kategorije C (po SIST EN 1992-1-1: 2005, dodatek C, 
preglednica C1.). Uporaba močnejšega jekla ni dovoljena. Trdnostni razred betona, ki se 
uporablja za stene, naj se giblje v razponu od C 25/30 do maksimalno C 50/60. 
Preboji skozi stene so izjemoma dovoljeni le v področju manjših obremenitev in ob potrditvi 
projektanta konstrukcij. Preboji niso dovoljeni skozi vogale in proste robove vseh sten. Dolţina 
teh mest je cca 1/10 dolţine posamezne stene. 
 
OPOZORILO: 
• Pri stenah in stebrih je obvezna uporaba visoko duktilnega armaturnega železa kvalitete S 
500-C. 
• Preklapljanje vzdolžne armature v stebrih in ojačitev sten se lahko izvaja z navojnimi preklopi, 
ki bistveno zmanjšujejo vzdolžno armaturo ter ugodno vplivajo na hitrost gradnje ter zmanjšujejo 
segregacijo zalitega betona. Ta način izvedbe je z vidika stroška materiala načeloma dražji, 
zato ga mora investitor potrditi.  
 
22.6 Medetaţne armiranobetonske plošče 
Plošče naj se betonira na mestu s primernim opaţnim sistemom.  
Plošče se v osnovi armira z mehko rebrasto armaturo kvalitete S 500 
Plošče se projektira s trdnostnim razredom betona min C 25/30 
Vsi preboji skozi medetaţne plošče morajo biti predhodno določeni ţe v fazi projektiranja,  saj 
naknadnaizvedba prebojev v področju armaturnih palic lahko bistveno oslabi njeno nosilnost 
 
22.7 Temeljenje objekta 
Za potrebe projektiranja objekta se izdela ustrezna klasifikacija zemljine. Ta se lahko določi na 
podlagi ustreznih terenskih raziskav v geomehanskemm poročilu. Geomehansko poročilo s 
pogoji temeljenja bo osnova za zasnovo ustreznega temeljenja celote in posameznih objektov v  
območju. Geomehansko poročilo mora vsebovati podatek o prisotnosti podtalne ali kake druge 
vode na obravnavanem področju.  
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22.8 Mejno stanje uporabnosti (pomiki in lastne frekvence stropov)  
De bi se omejile poškodbe nekonstruktivnih elementov in opreme v objektu so omejeni 
medetaţni horizontalni pomiki konstrukcije. Omejitve so v skladu s SIST EN 1990 ter SIST EN 
1998-1. Zaradi ugodnega počutja v objektu so omejene lastne frekvence stropov. Minimalna 
frekvenca mora biti večja kot 3 Hz.  
 
22.9 Raba standardov 
Statična in dinamična analiza nosilne konstrukcije mora biti izvedena v skladu s standardi 
EUROCODE. Kratek pregled glavnih standardov je sledeč: 
• SIST EN 1990: Osnove projektiranja 
• SIST EN 1991: Vplivi na konstrukcije 
• SIST EN 1992: Projektiranje betonskih konstrukcij 
• SIST EN 1993: Projektiranje jeklenih konstrukcij 
• SIST EN 1994: Projektiranje sovpreţnih konstrukcij iz jekla in betona 
• SIST EN 1995: Projektiranje lesenih konstrukcij 
• SIST EN 1996: Projektiranje zidanih konstrukcij 
• SIST EN 1997: Geotehnično projektiranje 
• SIST EN 1998: Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij 
Poleg glavnih standardov je potrebno upoštevati še vse pripadajoče podstandarde, anexe ter 
nacionalno določene parametre. 
 
22.10 Obteţba na objekt 
 
Koristna obteţba na objektu je brez predvidene opreme, ki se določi ločeno.  
Velikost koristne obteţbe se določa po SIST EN 1991-1-1. Investitor lahko v fazi projektiranja 
določi tudi višji nivo koristne obteţbe, o tem bo projektant pisno obveščen. Manjše obteţbe kot 
s standardi določene so nedovoljene. 
• ravna streha – kategorija H (pohodna samo za vzdrţevanje)  q = 1.20 kN/m2 

• pohodne terase – kategorija I      q = 3.00 kN/m2 

• bivalni prostori – kategorija A      q = 2.00 kN/m2 

• pisarniški prostori in ateljeji – kategorija B   q = 3.00 kN/m2 

• balkoni – kategorija A       q = 2.50 kN/m2 

• restavracija – kategorija C1      q = 3.00 kN/m2 

• dvorane s pritrjenimi sedišči – kategorija C2    q = 4.00 kN/m2 

• vhodni lobby – kategorija C3      q = 5.00 kN/m2 

• koncertne dvorane brez fiksnih sedišč – kategorija C5  q = 5.00 kN/m2 

• pomoţni prostori – kategorija A     q = 2.00 kN/m2 

• stopnišča – kategorija B      q = 3.00 kN/m2 

• trgovine – kategorija D1      q = 4.00 kN/m2 

• garaţe – kategorija F (lahka osebna vozila z lastno teţo  
   in tovorom do 30kN)                                 q = 2.50 kN/m2 

 
Predelne stene 
Obteţbo lahkih predelnih sten se upošteva kot ploskovno obteţbo in se jo prišteje k koristni 
obteţbi. Za lahke predelne stene se štejejo mavčno-kartonske  stene ali stene iz poro-betona, 
katerih teţa je manjša kot 3 kN/m. 
 
Upoštevanje sneţne obremenitve na objekt 
Objekt je predviden v sneţni coni A2 z nadmorsko višino h=300 m (po SIST EN 1991-1-3). Za 
to področje je predvidena sneţna obremenitev na ravno tlorisno površino s=1.22 kN/m2. 
 
Upoštevanje vetrovne obremenitve na objekt 
Objekt je predviden v vetrovni Coni A1 z nadmorsko višino terena h=300 m (po SIST EN 1991-
1-3). Za to področje je določena temeljna vrednost hitrosti vetra vb,0=20 m/s. 
 
Upoštevanje potresne obremenitve na objekt 
Objekt bo zgrajen na območju z razmeroma dobro temeljno podlago. Predvideni pospešek 
temeljnih tal znaša ag=0.25%g. Za kategorijo temeljnih tal se lahko privzame kategorija B po 
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SIST EN 1998-1. Objekt se glede na strateško pomembnost razvršča med običajne objekte – 
kategorija II po SIST EN 1998-1 
 
Obteţba zasipa za kletnimi stenami 
Celotne zemeljske pritiske zaradi vkopa objekta v teren je potrebno prevzeti ali s posebno 
varovalno konstrukcijo izkopa ali s kletnimi stenami.  
S projektom je potrebno določiti ustrezen sistem prevzemanja obteţbe okoliške zemljine. 
 
Obteţba podzemne talne vode 
Nivo obteţbe podtalne vode na objekt je odvisna od nivoja vkopa objekta v razmočeni del 
podzemnega terena. Pritisk podzemne vode se določi kot produkt višine potopitve objekta ter 
specifične gostote vode po enačbi qw = h * γv = h *10kN/m2 

Pritisk talne vode je potrebno upoštevati na temelje in kletne stene. 
 
Poţarna obremenitev na konstrukcijo 
Nivo poţarne obremenitve se določi v študiji poţarne varnosti (ŠPV). ŠPV mora določiti na 
kolikšen nivo poţarne obremenitve je potrebno dimenzionirati konstrukcijske elemente. 
Obremenitve je potrebno podati ločeno za posamezne konstrukcijske elemente in  
konstrukcijske materiale. Posebej je potrebno določiti vpliv sprinkler sistema na poţarno 
odpornost konstrukcije. 
 
OPOZORILO: 
• Investitor bo določil lokacije za predvidena skladišča (depoje) in prostore arhiva v objektu. Za ti 
dve kategoriji standard Eurocode predvideva, da se obtežba določa v dogovoru z investitorjem. 
• Predvidena težja vozila (viličarji, tovornjaki, cisterne) se morajo ustrezno kategorizirati glede 
nivoja koristne obtežbe. 
• Dostop do prometnih površin kategorije F mora biti omejen s fizičnimi ovirami, vgrajenimi v 
konstrukijo, ki preprečujejo dostop težjim vozilom. 
• Projektant gradbenih konstrukcij bo obveščen o namestitvi težke opreme v objektu. Za težko 
opremo se šteje vsa oprema, ki ima težo >2 kN/m2

 njene površine. 
 
 
23 ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN NAPRAVE 
 
23.1 SPLOŠNO O ELEKTRIČNIH INSTALACIJAH 
 
 
V objektu so predvidene naslednje električne instalacije in naprave: 
 
Razsvetljava: splošna, tehnološka in zasilna 
Razsvetljava »light design« 
EIB krmiljenje, dimanje razsvetljave 
Splošna in tehnološka moč 
Elektroenergetski razvodi, s stikalnimi bloki (mreţni,agregatski in UPS) 
Avtomatika strojnih naprav, nadzorni sistem – CNS 
Strukturirana telefonska in računalniška instalacija 
Splošno ozvočenje in audio video naprave 
TV instalacija 
Centralna naprava za detekcijo poţara 
Kontrola pristopa 
Sistem protivlomnega varovanja 
Video nadzor 
Strelovodna naprava, z galvanskimi povezavami 
Brezprekinitveno UPS napajanje  
Diesel električni aparat 
Zunanji priključki za elektriko in telefon 
Kabelski sistemi 
 
23.2 JAKI TOK 
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ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE 
Objekt CSU se bo napajal z električno energijo iz nove TP, po projektnih pogojih, Elektro 
Ljubljana. Po predvidevanju bo lokacija nove TP v sklopu območja Rog.  
TP in SN vzankanje ni predmet tega projekta, projekt izdela Elektro Ljubljana. Predmet tega 
projekta je zagotovitev prostora za TP v CSU in NN priključek za CSU. 
 
V objektu CSU je potrebno zagotoviti poseben energetski prostor za namestitev priključnih 
električnih omar, kjer bodo nameščeni števci za porabljeno električno energijo. 
 
DIESEL ELEKTRIČNI AGREGAT 
Za napajanje nujnih porabnikov se predvideva instalacija novega diesel električnega agregata 
moči do 200 kVA (?). Nujni porabniki so: del razsvetljave (katera bo zagotovila nemoteno 
obratovanje in delovanje video nadzora), oprema aktivne poţarne zaščite, računalniška – UPS 
oprema, itd. 
Agregat bo kontejnerske izvedbe, z dodatnim dušilcem zvoka, nameščen v posebnem prostoru 
objekta CSU. 
 
BREZPREKINITVENO NAPAJANJE 
Za napajanje računalniških in varnostnih sistemov predvidevamo instalacijo naprave za 
brezprekinitveno napajanje – UPS. 
 
RAZDELILNIKI 
Vsi razdelilniki naj bodo izdelani iz pločevine, podometne ali nadometne izvedbe, glede na 
obdelavo prostora v katerem bodo nameščeni. Po potrebi bodo razdelilniki sestavljeni iz 
mreţnega, agregatskega in UPS dela. V razdelilniku  mora biti prigrajeno ustrezno glavno 
stikalo, s katerim je moţno postaviti instalacijo in stikalni blok v breznapetostno stanje.  
Varovalni elementi naj bodo avtomatskega tipa. Vsak stikalni blok mora imeti določeno 
prostorsko rezervo za moţno razširitev instalacije.  
 
INSTALACIJA 
Električna instalacija se izvede z vodniki PP-Y. Tam kjer instalacija poteka v spušenem stropu 
se vodniki poloţijo na kabelske police. Vodniki do posameznih izpustov se poloţijo v RB cevi, 
podometno. 
Vodniki kateri bodo potekali v tlaku se poloţijo v raster talnih instalacijskih kanalov (kot je 
Ackermann). 
 
PRIKLJUČKI ZA TEHNOLOGIJO IN MALO MOČ 
Vse priključke za opremo in vtičnice je uskladiti z dispozicijo zahtevanih priključkov dobaviteljev 
opreme in razporeditvijo notranje opreme.  
Vsako delovno mesto naj bo opremljeno z dvema mreţnima vtičnicema, dvema agregatskima 
vtičnicema in dvema UPS vtičnicnicema,  
 
AVTOMATIKA STROJNIH NAPRAV 
Električni razdelilniki klimatov bodo dobavljeni skupaj z klimati. Krmilniki klimatov bodo pred 
programirani, namenski z povezavo na CNS. 
Krmiljenje ostalih sistemov, kot so ogrevanje, hlajenje, konvektorji, itd, je potrebno projektno 
obdelati. V teh sistemih predvidevamo pred programirane, namenske krmilnike z povezavo na 
CNS. 
 
CENTRALNI NADZORNI SISTEM – CNS 
CNS naj omogoča nadzor in prikaz stanja ter krmiljenje katerekoli naprave ali sistema v objektu 
iz nadzornega računalnika – scade.  
CNS bo povezan z:  
- prezračevanje, ogrevanje in klimatizacija, klimati, konvektorji,…. 
- krmiljenje in dimenzioniranje razsvetljave prostorov, 
Nadzorni računalnik naj omogoča: 
- upravljanje s sistemi iz enega mesta, 
- nadziranje stanja in delovanja naprav, 
- grafično prikazovanje delovanja sistemov s prikazom potrebnih parametrov, 
- izdelava urnikov delovanja za posamezne sisteme, 
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- arhiviranje vseh dogodkov, 
- javljanje in arhiviranje napak in alarmov na sistemih, GSM obveščanje vzdrţevalcev 
 
RAZSVETLJAVA 
Nivo osvetljenosti se izvede po zahtevah tehnologije in priporočilih za tovrstne prostore. 
Razsvetljava v ateljejih, večnamenskih dvoranah, vhodnem delu, se izvede tako, da je moţna 
regulacija osvetljenosti – dimanje.  
Način razsvetljave in izbira svetilk se uskladi z arhitektom notranje opreme.  
Dimanje in krmiljenje razsvetljave naj se izvede s sistemom, protokolom, kateri je namenjen za 
instalacije, preizkušan v praksi in katerega podpira večje število proizvajalcev in večje število 
serviserjev, na primer evropski standard EIB. 
Minimalno ena tretina,  razsvetljave skupnih prostorov se priklopi na diesel električni agregat.  
 
ZASILNA RAZSVETLJAVA 
Zasilna razsvetljava naj nakazuje in osvetljuje poti za umik iz objekta, z min osvetljenostjo 1 lx. 
Svetilke zasilne razsvetljave imajo prigrajene lastne akumulatorje za enourno autonomijo. 
Zasilna razsvetljava mora biti usklajena s poţarno študijo. 
 
OPREMA 
Oprema, ki se bo vgrajevala mora biti višje kvalitete. Stikala in vtičnice iz proizvodnega 
programa kot je Vimar, Ticino ali podobno. 
 
ZAŠŠITA PRED ELEKTRIČNIM UDAROM                  
V objektu je predviden TN-C-S sistem električne instalacije. Zaščita pred posrednim dotikom je 
predvidena z avtomatičnim nadtokovnim odklopom napajanja.  
 
IZENAČEVANJE POTENCIALA 
V objektu je skladno s standardi izvesti galvanske povezave, v dozah IP. Glavno dozo za 
izenačevanje potencialov (GIP) je postaviti v energetski prostor, kamor je pripeljati tudi ozemljilo 
objekta. 
 
ZAŠČITA PRED PRENAPETOSTJO 
V objektu je predvidena selektivna prenapetostna zaščita z odvodniki prenapetosti, 
nameščenimi v vseh razdelilnikih. Uporabijo se prenapetostni odvodniki tip B in C. 
 
STRELOVODNA NAPRAVA 
Na objektu se predvidi strelovodna naprava, v obliki kletke, skladno z veljavno zakonodajo, 
katera odvede atmosfersko razelektrenje v zemljo brez škodljivih posledic. 
 
 
23.3 ŠIBKI  TOK 
 
TELEFONSKA IN RAČUNALNIŠKA INSTALACIJA 
Telefonska in računalniška instalacija se izvede z UTP vodniki CAT 6, po principu 
strukturiranega oţičenja. Strukturirano oţičenje se zaključi v komunikacijski omari na patch 
panelih. V komunikacijsko omaro se uvede tudi zunanji telefonski kabel. Na strani uporabnika 
se instalirajo RJ 45 konektorji. Vodniki se poloţijo v instalacijske cevi, instalacijske police in 
talne kanale. Vodniki se polagajo ločeno od ostalih instalacij. 
Detajle okoli strukturiranega oţičenja je uskladiti z investitorjevo sluţbo za informatiko. Aktivna 
oprema za strukturirano oţičenje ni predmet tega projekta. 
 
SPLOŠNO OZVOČENJE IN AUDIO – VIDEO NAPRAVE 
Splošno ozvočenje, za predvajanje glasbe in obvestil je predvideno v javnih rostorih.  
V večnamenskih dvoranah se predvidi instalacijo in priključke za LCD projektor, projekcijsko 
platno, elektromotorni pogon zaves in lokalno ozvočenje z brezţičnim mikrofonom. 
V kolikor bo poţarni elaborat zahteval tudi alarmiranje in obveščanje preko ozvočenja, je sistem 
prilagoditi zahtevam. Prav tako se sistem prilagodi posebnim zahtevam v ateljejih namenjenim 
delu z zvokom. 
 
TV INSTALACIJA 
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Za TV instalacijo predvidevamo sistem z digitalmin UTP razvodom. 
 
CENTRALNA NAPRAVA ZA DETEKCIJO POŢARA 
Sistem javljanja poţara se bo izvedel po zahtevah poţarnega elaborata. 
Predviden je sistem, ki ga sestavljajo avtomatski javljalniki nameščeni v vsakem prostoru, ročni 
javljalniki, in adresibilna poţarna centralna, nameščena v recepciji. Poţarna centrala bo krmilila 
tudi aktivno poţarno zaščito. 
 
KONTROLA PRISTOPA 
Vhodi v objekt in vhodi v nekatere prostore bodo opremljeni z kontrolo pristopa, 
Katero tvori električna ključavnica in brez kontaktni čitalec kartic. 
Kartice kodira poseben računalnik - kodirnik pri varnostniku? 
Projektant bo dobil od investitorja spisek vrat opremljenih s kontrolo pristopa. 
 
SISTEM PROTIVLOMNEGA VAROVANJA 
Sistem protivlomnega varovanja se izvede za celoten objekt po pravilih stroke. 
 
VIDEO NADZOR 
Videonadzorni sistem naj pokrije vse vhode v objekt, večnamenske dvorane, vhodni del in 
foyer. 
Video nadzorni sistem se sestavli iz kamernih mest in digitalne snemalne naprave z monitorjem, 
nameščene pri Varnostniku. 
 


