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A. UVOD/SPLOŠNO  
 

Namen 
 

Predmet programske projektne naloge je zemljišče z objektom (v nadaljevanju lokacija), za 

namen PROJEKT LOGISTIKE IN DEPOJEV SCENSKIH ELEMENTOV SNG DRAMA LJUBLJANA. 

Programska projektna naloga je osnova za izvedbo razpisa, s ciljem pridobitve stvarnega 

premoženja, ki ga predstavlja zemljišče z novozgrajenim objektom, v skladu z zahtevami 

uporabnika oziroma investitorja. 

 

Izhodišča 
 

V skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda SNG Drama Ljubljana (Uradni 

list RS št. 56/2003 z dne 13.6.2003), SNG Drama Ljubljana upravlja s Skladiščem 

Šentvid. 
 

SNG Drama Ljubljana (v nadaljevanju Drama), se s projektom Celovite prenove loteva 

spremembe logističnih sistemov skladiščenja in upravljanja s scenskimi elementi. 

Za učinkovito in kvalitetno izvedbo Celovite prenove Drame, je bila kot eden od razlogov 

navedena tudi preobremenjenost prostorov s skladišči v Drami. S spremembo logistike in 

načina skladiščenja, se del skladišč seli v depo scenskih elementov, ki ga je treba prilagoditi 

oziroma adaptirati, v skladu z novimi logističnimi zahtevami. 
 

Predvidena  nova lokacija je Skladišče Šentvid, Ob zdravstvenem domu 4, Ljubljana, ki je v 

upravljanju Drame in v lasti RS. (glej foto 1) 
 

V skladu s Sklepom o ustanovitvi javnega zavoda SNG Drama Ljubljana (Uradni list 

RS št. 56/2003 z dne 13.6.2003) 25. členom, SNG Drama  skupaj z javnim zavodom 

SNG Opera in balet Ljubljana soupravlja Gledališki atelje. 
 

Gledališki atelje izdeluje opremo predstav Drame ter Opere in baleta. Izdelava elementov je 

specifična, ker je mešanica obrti, umetniških znanj, oblikovanja in vsakršnih ostalih znanj. 

Scenografi in kostumografi, s pomočjo zaposlenih v ateljeju, na odrih obeh zavodov ustvarjajo 

iluzijo realnega.  

Zaradi v zadnjem desetletju izkazane nezdružljivosti tehnologij, opreme in pristopov k delu, se 

mora Gledališki atelje, ki je del produkcije odrsko scenske uprizoritvene dejavnosti, razdeliti na 

oba zavoda. 

V ta namen je potrebno spremeniti ustanovni akt obeh zavodov in izvesti delitev premičnega 

in nepremičnega premoženja. (glej foto 2) 

 

Pogoji 
 

- Zahtevana velikost novozgrajenega objekta za potrebe logistike in depojev je 

minimalno 2.000 m2, do največ 2.500 m2. 

- Skupna velikost zemljišča na katerem bo umeščen objekt je 2.933 m2. Površina 

zemljišča na lokaciji je zadostna in  ustreza zgoraj navedenim površinam objekta, pri 

čemer naj bo zagotovljen  prostor za zelene površine, prostor za manipulacijo večjega 

tovornega vozila in ustrezno število parkirišč. (glej render 3) 
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B.  ARHITEKTURNI DEL  
 

Izhodišča 

 

Obstoječi objekt, kjer se trenutno nahaja Skladišče Šentvid, je star in namensko neprimeren 

za tovrstno, skladiščno, uporabo. V času pred Prenovo Drame so prostorske kapacitete 

skladišča  zadoščale. V izpolnjevanju pogojev  za delo s stališča varovanja zdravja ne.   

Glede na to, da se v objektu nahajata depoja scenskih elementov in kostumov je sedanji 

način skladiščenja z vidika izrabe prostora popolnoma neprimeren.  

S predvideno Celovito prenovo Drame bodo, zaradi povečane produkcije  iz tehnološkega 

kot količinskega vidika, prostori postali premajhni, neprimerni, neustrezni.  

Objekt Logistike in depojev scenskih elementov s priročnimi delavnicami, ki jih Drama kot 

uporabnik in MK kot investitor v prihodnosti potrebuje, morajo biti fleksibilne in zasnovane 

s pogledom 30 let naprej.  

  

Obstoječi objekt, kjer se trenutno nahaja Gledališki atelje, je star in namensko neprimeren 

za tovrstno, industrijsko, uporabo. V času pred obnovo Opere so prostorske kapacitete 

delavnic še nekako zadoščale. V izpolnjevanju pogojev  za delo s stališča varovanja zdravja  

ne.   

Glede na to, da se v objektu nahaja mizarska delavnica (možnost prašne eksplozije) in poleg 

nje ključavničarska delavnica (varjenje, rezanje) je požarna ogroženost velika. Že v tem 

trenutku je objekt pogojno varovan pred požarom. V bližini GA so ALUO in stanovanjski 

objekti, dostop intervenciji je otežen oz. onemogočen.  

S predvideno Celovito prenovo Drame bodo, zaradi povečanih produkcij tako iz 

tehnološkega kot količinskega vidika, prostori ateljeja postali neprimerni, neustrezni.  

Priročne delavnice, ki jih Drama kot uporabnik in MK kot investitor v prihodnosti potrebuje, 

morajo biti fleksibilne in zasnovane s pogledom 30 let naprej.  

(glej foto 2 do 5) 

 

 

Namen 

 

Predmet naloge je umestitev novega objekta, v skladu z zahtevami naročnika, na zemljišču 

Ob zdravstvenem domu 4, Ljubljana Šentvid, št. parcele 277/2 in 283/3, katastrska občina 

Šentvid nad Ljubljano.  

(glej render 1, 2 in 3) 

 

Predmet naloge je objekt Logistike in depojev scenskih elementov s priročnimi delavnicami 

za potrebe  Drame. V projektu celovite prenove Drame je predviden nov način 

transportiranja scenskih in ostalih elementov predstav, ki ga je v novograjenem objektu 

potrebno poenotiti.  
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V ta namen Drama na lokaciji potrebuje: 

 

 

1. LOGISTIKA IN DEPOJI 

 

 

 

 

 

2. PROSTORSKE ZAHTEVE 

 

 

PROSTOR Min m2 Oblika 

prostora 

Transport Tehnične zahteve 

 

1.1. 

Depo scenskih 

elementov 

 

930 

Širina >= 

14,5 m 

Višina >= 

9,0 m 

VT Regalno skladišče v treh nivojih, , na strehi 

zelena površina, brez podpornih stebrov, 

točkovni vleki, kran, Geni, viličar nosilnosti 

min. 3t (kot npr. štirismerni viličar BULMOR 

EFY), PT 

 

1.2. Depo kostumov 
450 Višina >= 

5,0 m 

MT Dvonivojsko regalno skladišče, prezračevanje, 

ogrevanje, uravnavanje vlage 

 

1.3.1. Skladišče rekvizitov 
 

100 

Višina >= 

2,7 m 

MT Večnivojsko  regalno skladišče, prezračevanje, 

ogrevanje, uravnavanje vlage 

 

1.3.2. 

Arhiv 

 

170 

Višina >= 

2,7 m 

MT Večnivojsko  regalno skladisce, protipožarne 

omare, prezračevanje, ogrevanje, uravnavanje 

vlage, arhiv dokumentarnega gradiva (papir, 

zgoščenke, vinil, VHS, …) 

 

1.4.1. 

 
Mizarska delavnica 

200 Višina >= 

9,0 m,  

 

VT Tračna žaga, rezalniki, kombinirna žaga, 

točkovni vitli, brez podpornih stebrov, PT 

 

zap. 

št. 

Funkcija   m2 

1.1. DEPO SCENSKIH ELEMENTOV  930 

 od tega police, scena 500  

1.2. DEPO KOSTUMOV     450 

1.3. SKLADIŠČE REKVIZITOV ARHIV  270 

1.4. DELAVNICA  400 

1.5. PISARNE, SKUPNI PROSTORI  155 

 SLAČILNICE, receptor  60 

 SKUPAJ OBJEKT 2.265 

1.6. MANIPULACIJA PRED SKLADIŠČEM  250 

1.7. ZELENE POVRŠINE 733 333 

 od tega streha 400  

1.8. PARKIRIŠČA  85 

 SKUPAJ VSE 2.933 
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stranica 

12m 

 

 

1.4.2. Kovinarska delavnica 100 Višina >= 

4,5 m 

VT Varilna miza d/7m, rezalniki, CNC stroj, 

točkovni vitli, brez podpornih stebrov, PT 

1.5.1 Pisarna 1/sejna soba 25 / / Oddaja dokumentacij, skupna soba 

 Pisarna 2 25 / / Pisarna, 2 osebi, stalni delovni mesti 

 Pisarna 3 18 / / Pisarna, 2 osebi, začasni delovni mesti 

 

Šivalnica  

87 / MT Šivalnica, ukrojevalnica, pomerjevalnica, 

pralnica, sušilnica, likalnica, 5 delovnih mest 

1.5.2. Garderobne omarice, 

Sanitarije, Tuš 

35 / / 2 stalni delovni mesti, 8 začasnih delovnih 

mest  {80/20 % MZ} 

 Receptor  12 / /  

1.6.1. Manipulacija  pred 

objektom 

220 / Tovorno 

vozilo  

Nadstrešek nad vstopom v dep1 

1.6.2. Stiskalnica odpadkov, 

prašna komora 

30 / MT  

1.7.1. Zelene  površine ob 

objektu 

333 / /  

1.7.2. Zelene površine na 

strehi objekta 

0 / / Kadilnica, klop, miza, 400 m2 

 

1.8. Parkirišča  

 

85 

   

 Dvigalo –  

veliki transport  / VT 

21 Višina >= 

3m 

VT Nosilnost min 2.5 T 

 Dvigalo –  

mali transport / MT 

4 Višina >= 

2m 

MT Nosilnost min 800 kg 

 

 

 

SKUPAJ VSE 2 933  m2  

 

 

 
 

 

3. SESTAVA TLAKOV 

 

 

3.1. Tlaki v stavbi 
 

Tlaki v objektu, kjer bo potekala splošna raba objekta in ne bo posebnih obremenitev 

morajo biti izvedeni v skladu z veljavnimi standardi v sestavu: 

- AB plošča, 

- toplotna izolacija – 6 cm, 

- estrih – mikrovlakna - 6 cm, 

- zaključni sloj tlaka (keramika, parket). 
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3.2. Posebni tlaki v  stavbi (PT) 
 

Tlaki v stavbi (regalno skladišče, sestavljalnica, transportne poti VT), kjer bo potekalo 

pretovarjanje in skladiščenje morajo biti zaradi posebnih obremenitev  izvedeni v 

skladu z veljavnimi standardi v sestavu: 
 

- utrjen tampon, 

- podložni beton – 10 cm, 

- hidroizolacija, 

- mikroarmirani beton – 15 cm, 

- zaključni sloj (epoksi ali podobno). 

 

Tlaki v teh prostorih morajo biti izvedeni v skladu s DIN STANDARDOM 18202, tabela 

3, vrstica 3 (glede na obremenitve, gladkost, ravnost), ki prenesejo obremenitev 

tovora vsaj 3 tone. 

 

 

 

 

C. ELEKTRO INŠTALACIJE  

 

 

1.0. SPLOŠNO 
 

Izdelati je potrebno projekt elektroinštalacij jakega in šibkega toka, ter strelovodne 

instalacije, ki je sestavni del ostale tehnične dokumentacije. Projekt elektroinštalacij 

mora biti izdelan po veljavnih tehničnih predpisih, standardih in navodilih investitorja, 

ter usklajen z gradbenim in strojnim projektom in projektom notranje opreme. 

  Stevilka obstojecega odjemnega mesta  3/4568 

 

 

2.0. RAZSVETLJAVA 
 

2.1.  Splošna razsvetljava 
 

V delavnicah in skladiščih se predvidi razsvetljava z vgradnimi/nadgradnimi LED 

svetilkami. V prostorih z delovnimi mesti se morajo uporabiti svetilke, ki ustrezajo 

zahtevam: UGR≤19, Ra>80. V skladiščih in pomožnih prostorih se lahko uporabijo 

svetilke z UGR <25. Barva svetlobe v celotnem objektu mora biti 4000K. 

Obvezno je potrebno uporabiti svetilke, ki imajo garancijo najmanj 4 leta. 

Vklop/izklop razsvetljave je s stikali, v prostorih, kjer ni stalne prisotnosti pa preko IR 

stikal. Predvideni so centralni stikalni tabloji in klasične inštalacije. Stikala se vgradi 

na višini h=1,2m od tal. 
 

Srednja osvetljenost v posameznih prostorih znaša: 
 

• Delavnice, pisarne                     500lx 

• Skladišča                                150-250lx 

•   Hodniki, stopnišča, sanitarije     150-250lx 
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• Nakladalne rampe                      300lx 

• Garaža                                       150-200lx 

 

 

2.2. Varnostna razsvetljava 
 

Varnostna razsvetljava se izvede po zahtevah študije požarne varnosti. Vse svetilke 

morajo biti LED, z lastnim akumulatorjem. Predvidena je centralna krmilna enota za  

 

nadzor varnostne razsvetljave. Svetilke varnostne razsvetljave morajo imeti garancijo 

najmanj 4 leta, tudi tiste na baterije. 

 

2.3. Celonočna in zunanja razsvetljava 
 

Pred objektom bodo svetilke na kandelabrih, v objektu pa se predvidi minimalno 

osvetlitev pritličnega hodnika oziroma avle. 

Krmiljenje zunanje in celonočne razsvetljave se izvede preko "astro ure" ali ure  v 

kombinaciji s fotorelejem in fotocelico. Vklop mora biti 1-0-2 (avtomatsko - izklop -

ročno). 

 

3.0. MOČ 
 

3.1. Odjemno mesto 
 

Odjemno mesto bo eno. Pri projektiranju je potrebno upoštevati konično moč in 

možnost povečave za dve stopnji varovalk.  
 

3.2.    Električni razdelilniki 
 

Za napajanje prostorov se predvidijo električni razdelilniki ustrezne velikosti, oblike in 

vgradnje. V razdelilnikih mora biti najmanj 30% rezervnega prostora. 

Za napajanje klima naprav, kotlovnice, toplotne podpostaje ipd. se predvidijo  

samostojni elektro razdelilci tipske izvedbe. Za večje objekte predvideti NN razvodno 

polje. Lokacijo razdelilcev uskladiti z opremo, namembnostjo prostora, zunanjim 

priključkom in ostalo inštalacijo. 

V objektu se ne predvideva rezervno napajanje preko diesel agregata. 

Napajanje električnih porabnikov se predvidi mrežno in preko lokalnih 

brezprekinitvenih  napajanj (UPS).  

 

4.0 IZVEDBA INSTALACIJE 
 

Elektroinštalacije izvesti delno pod ometom, delno nadometno v spuščenem stropu 

(predvideti kabelske police) in parapetnih kanalih pod pultom. 
 

Vtičnice za splošno uporabo predvideti na višini h=0,4m od tal, nad delovnimi 

površinami h=1,2m od tal. Za priklop ventilatorjev, bojlerjev, štedilnika, ipd. 

predvideti izpuste zaključene s priključnico za fiksni priklop. 
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Za napajanje instalacij pultov, delovnih in pisalnih miz predvideti izpuste v tleh ali 

steni, priklop pa se izvede po montaži pulta. V primeru, da se izpust predvidi iz tal, je 

potrebno cevi in kable predvideti max. 0,1m od roba, kjer se kota spremeni iz 0,00 

m na koto +0,15 m. Instalacije za pult predvideti v  pločevinastem dvo- ali tro-

prekatnem kovinskem parapetnem kanalu. Stikalna oprema v parapetnem kanalu 

mora biti od proizvajalca parapetnega kanala. 

 

Vsako delovno mesto je potrebno opremiti z: 
 

• vtičnica mreža 230V - kom 6 

• dvojna računalniška vtičnica CAT7 RJ45 - kom 2 
 

Ogrevanje klančin, ramp, žlot itd. je potrebno predvideti z električnimi grelnimi kabli, 

ki se predvidijo v soglasju z investitorjem. 

Za dvigala in dvižne ploščadi predvideti samostojni energetski elektro razdelilec z 

gumijastim predpražnikom. Dvigalo in dvižne ploščadi je dimenzionirati s frekvenčnim 

pretvornikom. 
 

4.1. Prilagoditev elektro inštalacij s strojnimi inštalacijami 
 

Elektroinštalacije je potrebno uskladiti in prilagoditi projektu strojnih instalacij. V 

projektu elektroinštalacij je potrebno obvezno predvideti vklop ogrevanja in hlajenja 

preko tedenske programske ure.  
 

4.2. Omrežno napajanje  
 

Predvideti za instalacije razsvetljave, moči, strojnih instalacij, dvižnih ploščadi in 

dvigala. 
 

4.3. Neprekinjeno napajanje (UPS) 
 

Lokalno z "online" UPS-i. 

 

5.0. STRELOVODNA INSTALACIJA 
 

Predvideti je potrebno strelovodno instalacijo objekta, pri čemer je potrebno 

upoštevati veljavne tehnične predpise. Objekt bo zaščiten s strelovodno zaščito po 

principu Faraday-eve kletke. Pred neposrednim udarom strele je potrebno zaščititi vse 

električne porabnike, ki bodo na strehi (izoliran lovilni sistem). V fasadi se lahko 

polagajo odvodi RF fi10mm, ki morajo biti neprekinjeni in uvlečeni v samogasne 

zaščitne cevi. V nasprotnem primeru morajo biti odvodi na tipskih nosilcih. Ves 

material mora biti atestiran in uporabljen po navodilih proizvajalca. 

 

6.0. OZEMLJITVE  
 

Predvideti je treba potrebne ozemljitve in galvanske izenačitve potencialov (GIP) vseh 

kovinskih mas v objektu (in izven) to je elektro razdelilec pošte, razdelilec UPS, 

razdelilec klime, kotlovnice, podpostaje, kovinskih vrat, trezorjev, okvirjev, klima 

kanalov, klimatske naprave, centralnega ogrevanja, vodovoda, hidranta, sanitarij, 

kotlovnice, parapetnih kanalov, ipd.. 
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V objektu je potrebno predvideti glavno omarico za izenačitev potenciala (GIP) in 

projektno obdelati vse ozemljitve in galvanske izenačitve potencialov. 

 

7.0. PRENAPETOSTNA ZAŠČITA 
 

Skladno z veljavnimi predpisi je potrebno zaščititi električne inštalacije v objektu pred 

prenapetostmi. Prenapetostni odvodniki v priključno merilni omarici PMO (Elektro LJ- 

okolica) bodo pod ključem elektro distribucije, zato je potrebno projektirati 

samostojen sistem kot da v PMO ni zaščit. 

 

8.0. TELEFON, PODATKOVNA MREŽA 
 

Predvideti je potrebno kabelsko priključno omarico na fasadi objekta z vgrajenimi 

KRONE letvicami. Tip in lokacije zunanje omarice uskladiti s pristojno enoto TELEKOM. 

Povezavo med telefonsko omarico na fasadi in komunikacijsko omarico predvideti s 

kabli CAT 7 in JY(St)Y. 

Za potrebe telefonije in računalniške mreže se predvidi sistemska komunikacijska 

omara RACK dimenzij 2100x900x600 mm (višina x globina x širina). Predvidi se omara 

naslednje konfiguracije: 
 

• Omara višine 42HE 

• stranice (1par) 

• sprednja stranica - steklena vrata 

• zadnja stranica - vrata 

• zgornja stranica za zračenje in uvod kablov 

• stabilizacijske regulacijske noge 

• koleščki 

• polica za monitor 

• izvlečna polica za tipkovnico 

• dodatna fiksna polica  

• dodatni okvir 19 / x HE za vgradnjo pasivne in aktivne mrežne opreme 

• patch paneli za telefonijo 

• patch paneli za računalniško mrežo 

• povezovalne vrvice patch-patch dolžine l=1,5m in l=3m 

• povezovalne vrvice krona-patch dolžine l=1,5m in l=3m 

• glavni delilnik sestavljen iz krona letvic 

• linijska prenapetostna zaščita telefonskih in podatkovnih linij 

• napajalni modul s 6 kom vtičnic 230V z energetsko prenapetostno zaščito  

 3.stopnje 

• organizatorji kablov 
 

Vsako delovno mesto je potrebno opremiti s po dvema dvojnima računalniškima 

vtičnicama CAT7 RJ45. Ožičenje telefonske in računalniške instalacije se predvidi s 

kabli CAT 7.  
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Predvidi se direktna telefonska linija za priklop alarmne centrale in centrale za 

javljanje požara. 
 

Za inštalacije je potrebno pridobiti sistemski certifikat. 

 

9.0. KABELSKA TV (CATV) 
 

Med projektiranjem preveriti možnost priključitve objekta na CATV. 

 

10.0. ELEKTRIČNE URE 
 

Niso predvidene. 

 

11.0. TEHNIČNO VAROVANJE 
 

11.1. Aktivna požarna zaščita 
 

Pri projektiranju je potrebno upoštevati zahteve požarnega elaborata (študija požarne 

varnosti). Predvidi se sistem aktivne požarne zaščite, ki mora biti skladen z veljavnimi 

predpisi. Požarna centrala bo ob glavnem vhodu v objekt. Detekcija požara se izvede 

z optičnimi in termičnimi javljalniki požara. Ročno aktiviranje alarma bo preko ročnih 

javljalnikov. Alarmiranje se izvede z adresabilnimi sirenami, napajanimi dvostransko.  

V kletni etaži se vgradijo senzorji CO. Alarmiranje se izvede preko požarne centrale 

(izh vmesnik vključi sireno v garaži in svetlobni napis v in pred garažo). Alarm se na 

gasilsko službo prenese po direktni liniji, na katero je povezana tudi protivlomna 

centrala.  
 

11.2. Protivlomna zaščita 
 

Predvideti je potrebno sistem protivlomne zaščite. Detekcija vloma se izvede s 

kombiniranimi PIR+MV senzorji. Alarmiranje bo preko bliskavke s sireno, na fasadi 

objekta. 

In signalizacijo varnostni službi preko telefonske linije. 
 

11.3. Videonadzor 
 

Predvidijo se IP kamere na fasadi objekta, v garaži in vhodu. Snemalna naprava bo v 

komunikacijskem prostoru. 

 

12.0. GOVORILNA NAPRAVA 
 

Na službenem vhodu predvideti videodomofon s kamero v pozivnem tabloju, 

električno ključavnico in govorilnim aparatom z monitorjem nameščenim na delovnem 

mestu vodje.  

 

13.0. ZUNANJI KOMUNALNI PRIKLJUČKI 
 

Projektno je potrebno obdelati vse zunanje komunalne priključke: 
 

• NN električni dovod 
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Projektno je potrebno obdelati samostojno priključno mesto v skladu z navodili 

pristojne elektro distribucije. 
 

• Telefonski TK priključek 
 

 

Projektno je potrebno izdelati telefonski priključek za objekt v skladu z navodili 

pristojne enote Telekom. 
 

• CATV priključek 
 

Ni predviden. V fazi projektiranja preveriti možnosti priklopa. 

 

Vsi projekti morajo biti narejeni v skladu z zahtevami pristojnih upravljalcev 

komunalnih priključkov (Elektro distribucija, Telekom, Kabelski TV sistemi). Vsi 

komunalni priključki v območju objekta naj se predvidijo zemeljski.   

 

14.0. REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA 
 

V dogovoru z investitorjem predvideti namestitev sistema za registracijo delovnega 

časa. 

 

 

 

D.   STROJNE INŠTALACIJE  

   

 

1.0. SPLOŠNO 
 

Načrt strojnih inštalacij naj se izdela na podlagi pripravljenih arhitekturnih podlog 

skladno z veljavno zakonodajo, predpisi, standardi, smernicami oz. projektnimi pogoji 

upravljalcev javne komunalne infrastrukture in študijo požarne varnosti. 
 

Obseg načrta strojnih inštalacij: 

- Vodovodni priključek 

- Plinovodni priključek 

- Zunanje hidrantno omrežje 

- Notranje hidrantno omrežje 

- Notranje vodovodno omrežje in vertikalna kanalizacija 

- Centralno ogrevanje 

- Centralno pohlajevanje 

- Centralno prezračevanje z vračanjem toplote 

- Odsesavanje 

- Komprimiran zrak 
 

Posamezen del načrta mora biti sestavljen iz tehničnega poročila, osnovnih izračunov 

ter grafičnih podlog. Vsebina in obseg načrta strojnih inštalacij mora biti skladna s 

Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur. list RS št. 55/2008)  

   Stevilka obstojecega odjemnega mesta  ____________  -  voda 

Stevilka obstojecega odjemnega mesta  01 507 528 509 - plin 



Programsko-projektna naloga PROJEKT LOGISTIKE IN DEPOJEV SCENSKIH ELEMENTOV  
SNG DRAMA LJUBLJANA 
 

14 
 

 

2.0. KOMUNALNI PRIKLJUČKI 

 

2.1. Vodovodni priključek 
 

Vodovodni priključek na vodovodno omrežje z vodomernim mestom je potrebno 

projektno obdelati skladno s projektnimi pogoji upravljalca oziroma soglasjem in 

veljavno tehnično regulativo. Mesto priključitve, potek priključka in lokacija 

vodomernega jaška mora biti usklajena z upravljalcem. Kapaciteta vodovodnega 

priključka mora zadostovati sanitarnim in požarnim zahtevam. 

 

2.2. Plinski priključek 
 

Plinski priključek na omrežje zemeljskega plina je potrebno projektno obdelati skladno 

s projektnimi pogoji upravljalca oziroma soglasjem in veljavno tehnično regulativo. 

Mesto priključitve, potek priključka in lokacija glavne plinske zaporne pipe ter 

plinomera mora biti usklajena z upravljalcem.  

 

3.0. HIDRANTO OMREŽJE  
 

Zunanje in notranje hidrantno omrežje mora biti projektno obdelano v skladu s študijo 

požarne varnosti ter veljavno zakonodajo in tehnično regulativo; Zakon o varstvu pred 

požarom (Ur. list RS št. 71/93, 87/01, 105/06, 3/07, 9/11, 83/12), Pravilnik o požarni 

varnosti v stavbah ( Ur. l. RS št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13), Tehnična 

smernica TSG-1-001:2010; Požarna varnost v stavbah,  Pravilnik o tehničnih 

normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov  (Ur. list SFRJ št. 30/1991, UR. 

l. RS št. 83/05). Hidrantno omrežje mora biti izvedeno pretočno na način, da 

preprečuje zastajanje vode v cevovodih. 
 

Cevni razvodi 
 

Materiali cevovodov morajo biti skladni z veljavnimi pravilniki ter standardi s tega 

področja.  

Zunanji vkopani cevni razvodi morajo biti izvedeni s PEHD cevmi ustrezne tlačne 

stopnje. Položeni morajo biti na ustrezno pripravljeno posteljico, ustrezno obsuti ter 

po potrebi sidrani. 

Notranji cevovodi morajo biti izvedeni z jeklenimi pocinkanimi cevmi spajani s 

sistemom hladnega stiskanja.  

 

4.0. NOTRANJE VODOVODNO OMREŽJE IN VERTIKALNA KANALIZACIJA 
 

4.1. Notranje vodovodno omrežje 
 

Notranje vodovodno omrežje mora biti projektirano v skladu z veljavno zakonodajo in 

tehnično regulativo ter zahtevami investitorja razvidnih iz arhitekturnih podlog in 

programskih zahtev. Notranje vodovodno omrežje mora obsegati inštalacije hladne in 

tople sanitarne vode ter cirkulacije. Cirkulacija mora biti izvedena na način, da 

volumen iztočene vode med priključkom cirkulacijske cevi na cev tople vode in 

iztočnim mestom ne presega predpisane.  
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Cevni razvodi 
 

Materiali cevovodov morajo biti skladni z veljavnimi pravilniki ter standardi s tega 

področja. Izvedeni naj bodo z večplastnimi cevmi spojenimi s hladnim stiskanjem. 

Cevovodni, ki potekajo vidno morajo biti izvedeni s cevmi v palicah in obešeni oz. 

pritrjeni na ustreznih konzolah v predpisanem razmaku. Cevovodi, ki potekajo 

nevidno bodo izvedeni s cevmi v kolutu. Vsi cevovodi morajo biti toplotno izolirani v 

skladu s PURES. S cevnimi razvodi se je potrebno obvezno izogibati arhivom. 

 

4.2. Vertikalna kanalizacija 
 

Vertikalna kanalizacija mora biti projektirana v skladu z veljavno zakonodajo in 

tehnično regulativo ter zahtevami investitorja razvidnih iz arhitekturnih podlog in 

programskih zahtev. Vertikalni deli odtočnih cevi naj imajo na najvišjih delih nad 

streho izveden oddušnik, na najnižjih delih pa čistilno odprtino. V  vseh prostorih 

kjer lahko pride do nekontroliranega izpusta vode »mokrih prostorih« predvideti 

pretočne talne sifone. 
 

Odtočne cevi 
 

Materiali cevovodov morajo biti skladni z veljavnimi pravilniki ter standardi s tega 

področja. Odtočne cevi vodene nevidno naj naj bodo izvedene s PP cevmi spojenimi 

z natičnimi spoji. Vertikalni del odtočnih cevi naj bodo izvedeni s PP protišumnimi 

cevmi spojenimi z natičnimi spoji. Vidni del odtočnih cevi katere so lahko 

izpostavljene mehanskim obremenitvam je potrebno izvesti z lito-železnimi cevmi. 

Vidni del odtočnih cevi mora biti obešen oz. pritrjen na ustreznih konzolah v 

predpisanem razmaku. 
 

 

4.3. Priprava sanitarne tople vode 
 

Predvidi naj se centralna akumulacijska priprava sanitarne tople vode. Predvidi naj 

se ustrezno mehčanje vode pred vstopom vode v bojler na trdoto 5 do 8N s 

sistemom doziranja polifosfatov za nevtralizacijo vodnega kamna ali mehčanjem z 

ionskimi mehčalci. Moč in akumulacija naj ustrezata količinskim in časovnim 

potrebam sanitarnih porabnikov. Sistem priprave sanitarne tople vode mora 

omogočati občasno periodično pregrevanje vode nad 60C (70C) za potrebe 

preprečevanja nastanka legionele.  
 

 

4.4. Sanitarna oprema 
 

V sanitarijah predvideti sanitarno opremo za konzolno pritrditev, podometne WC 

splakovalne kotličke z dvokoličinsko tipko, pisoarje s senzorskim splakovalnikom. 

Iztočne armature naj bodo enoročne mešalne. Kvaliteto in tip sanitarne opreme 

predvideti v skladu z zahtevami arhitekta in naročnika 
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5.0. CENTRALNO OGREVANJE IN POHLAJEVANJE 
 

Cevni razvodi 
 

Materiali cevovodov morajo biti skladni z veljavnimi pravilniki ter standardi s tega 

področja. Vsi vidni deli cevovodov bodo izvedeni iz nelegiranega ogljikovega jekla 

spojenimi s hladnim stiskanjem. Vsi nevidni deli cevovoda bodo izvedeni z 

večplastnimi cevmi spojenimi s hladnim stiskanjem. Cevovodni, ki potekajo vidno 

morajo biti obešeni oz. pritrjeni na ustreznih konzolah v predpisanem razmaku. 

Cevovodi, ki potekajo nevidno bodo izvedeni s cevmi v kolutu. Vsi cevovodi morajo 

biti toplotno izolirani v skladu s PURES. Spoji izolacije morajo biti lepljeni ter 

bandažirani za preprečevanje kondenzacije. S cevnimi razvodi se je potrebno 

obvezno izogibati arhivom. Kondenzni vodi naj bodo ustrezno toplotno izolirani spoji  

 

lepljeni in bandažirani v smislu preprečevanja kondenzacije ter vodeni v kanalizacijo 

preko ustreznih sifonov. 
 

5.1. Centralno ogrevanje 
 

Izračun toplotnih izgub naj se izvede v skladu s standardom SIST EN12831 ob 

upoštevanju SIST CR 1752, PURES ter zunanje in notranjih projektnih temperatur. 

Notranja projektna temperatura v času ogrevanja je 21C relativna vlažnost 40 do 

50% oziroma v skladu s programskimi zahtevami. Toplotne prehodnosti posameznih 

gradbenih konstrukcij bodo določene v elaboratu gradbene fizike. 
 

5.2. Centralno pohlajevanje 
 

Izračun toplotnih dobitkov naj se izvede v skladu s standardom VDI 2078 ob 

upoštevanju SIST CR 1752, PURES ter zunanjih in notranjih projektnih temperatur. 

Vse stekleno stavbno pohištvo orientirano V, JV, J, JZ, Z mora imeti ustrezna zunanja 

senčila za preprečevanje prekomernih toplotnih dobitkov. Notranja projektna 

temperatura v času pohlajevanja je 26C relativna vlažnost 40 do 50% oziroma v 

skladu s programskimi zahtevami. Toplotne prehodnosti posameznih gradbenih 

konstrukcij bodo določene v elaboratu gradbene fizike. 
 

5.3. Naprave za ogrevanje/pohlajevanje posameznih prostorov 
 

Za ogrevanje posameznih prostorov naj se uporabijo; radiatorji, talni cevni 

kolektorji, ventilatorski konvektorji, stropna sevala. Izbira vrste ogrevala je odvisna 

od namembnosti prostora in zahtev naročnika. 

Za pohlajevanje posameznih prostorov naj se uporabijo; ventilatorski konvektorji in 

stropna sevala. Izbira vrste hladilnega elementa je odvisna od namembnosti 

prostora in zahtev naročnika. 
 

5.4. Generator toplote 
 

Za pripravo tople vode temperaturnega režima v skladu s PURES za potrebe 

ogrevanja objekta in pripravo sanitarne tople vode se primarno uporabi toplotna  
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črpalka reverzibilne  izvedbe z inverterskim pogonom kompresorja. Kot sekundarni 

vir naj se uporabi plinski kondenzacijski kotel. Sekundarni vir bo uporabljen za 

pokrivanje konic ter pregrevanje sanitarne tople vode za potrebe preprečevanja 

nastanka legionele. 
 

5.5. Generator hladu 
 

Za pripravo hladne vode temperaturnega režima v skladu s PURES za potrebe 

pohlajevanja objekta se uporabi toplotna črpalka reverzibilne  izvedbe z inverterskim 

pogonom kompresorja. Toplotna črpalka naj v zimskem obdobju služi kot generator 

toplote. 

 

 

6.0. CENTRALNO PREZRAČEVANJE Z VRAČANJEM TOPLOTE 
 

Predvidi naj se dvocevno mehansko prezračevanje z vračanjem odpadne toplote z 

izkoristkom 80% ali več. Prezračevanje naj bo obdelano v skladu z veljavno 

zakonodajo in tehnično regulativo; Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb 

(Ur. list RS 42/02, 105/02), SIST CR 1752, PURES, SIST EN 12097 ter zahtevami 

investitorja razvidnih iz namembnosti prostorov in programskih zahtev. Distribucijski 

elementi naj zagotavljajo visoko induktivnost za preprečevanja prepiha v delavni 

oziroma bivalni coni ter zagotavljanja čim večjega ugodja.  V primeru, da se bodo 

določeni prostori prezračevali s prehodnim zrakom je potrebno posvetiti pozornost 

tlačni razliki med posameznimi prostori. Kvaliteta filtracije vtočnega zraka naj bo v 

skladu s SIST EN 779 minimalno M6. Prezračevalna naprava mora imeti dušilce 

zvoka. Na podlagi namembnosti prostora in programskih zahtev je za določene 

prostore potrebno predvideti kontrolirano stopnjo vlažnosti. Za vlaženje naj se 

uporabi parno ali adiabastko vlaženje. Za ogrevanje ali pohlajevanje zraka naj se 

uporabijo vodni izmenjevalci ali izmenjevalci z direktno ekspanzijo hladilnega 

sredstva. Prezračevalni kanali morajo biti v smislu toplotnih izgub in preprečevanja 

kondenzacije ustrezno izolirani, spoji lepljeni in bandažirani. 

 

 

7.0. ODSESAVANJE 
 

V mizarskih delavnicah kjer prihaja do stranskih produktov obdelave je potrebno 

predvideti odsesavanje delcev s ciklonskim ločevanjem in filtracijo. Odsesovalni vodi 

naj bodo načrtovani tako, da omogočajo učinkovit transport delcev brez zastajanja 

ali usedanja. Podrobnosti odsesavanja se določijo s projektom tehnologije. 
 

V prostorih kjer prihaja do nastanka plinov je potrebno predvideti odsesavanje le 

teh. Glede na potencialno agresivnost, korozivnost je potrebno predvideti izvedbo 

odsesovalnih cevi v nerjaveči izvedbi ustrezne kvalitete. Podrobnosti odsesavanja se 

določijo s projektom tehnologije. 
 

Pri sistemih odsesavanja je potrebno posvetiti pozornost dovodu zraka za 

preprečevanje prekomernega podtlaka v delavnem okolju. 
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8.0. KOMPRIMIRAN ZRAK 
 

Potrebno je predvideti centralno pripravo komprimiranega zraka in fiksen razvod do 

odjemnih mest. Lokacije priklopov, količina in tlak bodo definirane s projektom 

tehnologije in zahtevami naročnika. Komprimiran zrak naj ima tudi predvideno 

ustrezno sušenje in filtracijo, ter po potrebi mazanje. Priprava komprimiranega zraka 

je lahko predvidena z vijačnimi ali batnimi, membranskimi napravami odvisno od 

količine in konstante odjema. 
 

Cevni razvodi 

Materiali cevovodov morajo biti skladni z veljavnimi pravilniki ter standardi s tega 

področja. Vsi cevovodov bodo izvedeni iz nelegiranega ogljikovega jekla spojenimi s 

hladnim stiskanjem. Cevni razvod naj bo izveden krožno, vertikalni deli cevi naj bodo 

na horizontalen razvod priklopljeni z vrha. Cevovodni morajo biti obešeni oz. pritrjeni  

 

na ustreznih konzolah v predpisanem razmaku. Barva cevovodov mora biti v skladu 

z DIN 2403. 

 

 

9.0. KRMILJENJE 
 

Temperaturna regulacija naj bo predvidena dvonivojsko in sicer primarno glede na 

zunanjo temperaturo ter sekundarno po prostorih. Natančnost regulacije 

ogrevanja/pohlajevanja mora biti v skladu s PURES. Regulacija ogrevanja, 

pohlajevanja in prezračevanja naj ima možnost  povezave s centralnim nadzornim 

sistemom, ki naj omogoča nadzorovanje in upravljanje. 

 

 

10.0. POŽARNA IN EKSPLOZIJSKA ZAŠČITA 
 

Vsi prehodi skozi meje požarnih sektorjev naj bodo ustrezno požarno zatesnjeni, na 

inštalacije nameščene ustrezne požarne objemke, protipožarni ventili ali 

protipožarne lopute. Vsi elementi aktivne požarne zaščite morajo biti vezani na 

požarno centralo. 
 

Naprave v prostorih z eksplozijsko ogroženostjo morajo biti v EX izvedbi z ustreznimi 

certifikati. 

 

 

11.0. OSTALO 
 

Investitor, Ministrstvo za kulturo si pridržuje pravico spremeniti oziroma 

dopolniti projektno nalogo glede na specifičnost objekta. Projektant je 

dolžan v fazi projektiranja sodelovati z investitorjem in pred dokončno 

predajo projekta investitorju, predložiti projekt v pregled in potrditev. 

Projekt elektroinštalacij mora biti izdelan v skladu z investitorjevimi 

navodili in zahtevami. 

 



Programsko-projektna naloga PROJEKT LOGISTIKE IN DEPOJEV SCENSKIH ELEMENTOV  
SNG DRAMA LJUBLJANA 
 

19 
 

 

foto 1 
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foto 3 
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