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ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA
NOVO SODOBNO KULTURNO SREDIŠČE ISTRE V IZOLI
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Nov kulturni center ni zgolj prostor za kulturne
prireditve, objekt bo predstavljal Slovensko Istro,
njeno zgodovino, kulturo, ljudi, morje in nenazadnje
mesto Izola.

Lokacĳo zaznavamo kot prostor kulturnega
prepiha - mešanja vzhoda in zahoda, prepleta treh
kultur. Območje je kulturno temperamentno,
vzamimo za primer istrski dialekt, kjer se pojavljajo
tako slovenske kot hrvaške in italĳanske besede.
Kljub burni zgodovini, je preplet večih kultur močno
prisoten. Bogastvo in pestrost kulture pa se kaže
tudi skozi klimo, ugodno za rodovitnost in pridelavo
hrane, ki je osnova za kulturo ter nenazadnje skozi
prostor.

V istrski kulturi je prisotna visoka stopnja
urbanosti, zato je arhitektura mesta nepogrešljiv
del zasnove arhitekture kulturnega centra. Preplet
kultur je zahteval svetovljanski pogled na svet,
ljudje so bili vedno bolj odprti, meje med zunanjim
in notranjim prostorom so bile bolj zabrisane. Zato
je pomembno, da objekt kulture ni zgolj objekt,
ampak celotno območje kulture, ki se odpira na
nove trge, kaže gostoto, pestrost, frangmetiranost,
karakter na vsakem koraku - istrski značaj.
Potrebno je zasnovati odprt prostor, prostor za
ljudi.

Torej, vsekakor kot izhodišče arhitekturne
zasnove postavljamo značaj Istre ter se na
lastnosti te bogate kulture vsestransko
naslanjamo ter konstantno obravnavamo preko
več meril hkrati - od celotnega urbanizma
mesta do merila arhitekture mesta ter
arhitekture objekta.
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Kulturni center se umešča v večjo degradirano
industrĳsko cono, z zelo prisotnim značajem
obmorske zgodovine. Tukaj se srečajo mesto,
morje in obmorska industrĳa. Slednja ima v Izoli
poseben pomen, saj je mesto med razcvetom
rešila pred krizo. Območje škvera ter tovarn ima za
ljudi močan kolektivni spomin, ki se ga ne sme
izbrisati.

Območje je popolnoma neprehodno in slabo
povezano s starim mestnim središčem, vendar
pa bližina središča ustvarja pomembno
priložnost navezovanja novo urejenega
območja z mestnim jedrom.

Številčnost kulturno ter zgodovinsko pomembnih
objektov na lokacĳi, dajejo območju moč, da
skupaj z umestitvĳo novega kulturnega centra,
tvorĳo novo kulturno četrt. Urbanistično naloga
predstavlja začetek razvoja novega sodobnega
kulturno izobraževalnega središča, ki spodbuja
razvoj kulturne zavesti ter tvori mestno identiteto.

Urbanistična zasnova rešuje degradiran prostor
tako, da vzpostavi stičišče treh programsko
raznolikih osi - mestna, zelena in novo nastala
kulturna os. S tem se ustvari močna povezava na
staro mestno jedro ter zaledje mesta.
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Urbanistična zasnova postavlja objekte med na
novo vzpostavljene programske osi, ki gradĳo
identiteto mesta. MESTNA OS poveže območje s
starim mestnim jedrom z ureditvĳo obalne
promenade ter z nadaljevanjem poteze dvojne aleje
platan na Dantejevi ulici. V smeri sever – jug se
vzpostavi prečna ZELENA OS, katere namen je
navezati mesto z morjem ter novo KULTURNO
OSJO. Vzpostavlja se več prečnih povezav preko
širšega natečajnega območja. Najbolj pomembna
povezava se ustvari na zgodovinsko pomembni
točki, ki je nekoč predstavljala vstop v mesto ter
stik med starim in novim delom mesta.

Povezava poteka vzdolž novega kulturnega
centra, ter ustvari prostor vhoda v objekt, saj ne
želimo poudarjati morske ali mestne smeri,
temveč ustvarimo nov trg, ki obe strani poenoti
in dodaja nov karakter območju, obogati mesto
in ga povezuje z morjem.

Na območju je stičišče dveh orientacĳ obstoječih
objektov, zato se del na novo nastalih objektov
orientira v smeri objektov iz zahoda, del pa v smeri
objektov iz vzhoda. S tem ustvarimo trge raznolikih
proporcov, vizur, karakterjev z različnimi odmiki in
orientacĳami, ki vzpostavljajo pestre ambiente -
prostor Istre.

URBANISTIČNA ZASNOVA IN ZASNOVA
KRAJINSKE ARHITEKTURE
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V območju C se
predvidi objekte z
javnim pritličjem s
trgovskimi, gostinskimi
in storitvenimi
dejavnostmi. Dejavnosti
se odpirajo in
komunicirajo na trge
med objekti. V objektih
C1 in C2 je ob Dantejevi
ulici v zgornjih
nadstropjih predvidena
bivanjska raba, v
objektu C3 prostori za
kulturna društva ter v
objektu C4 poslovne
dejavnosti. Pomemben
del kulturne osi bo tudi
območje do bivše
tovarne Argo oziroma
novega ribiškega
muzeja, kar se odraža v
urbanistični zasnovi.SHEME PROGRAMOV NA OBMOČJU B,C,D M 1:500
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V območju A se ob objektu ustvarĳo trĳe novi
trgi, vzhodi in zahodi se izvedeta v prvi fazi, trg
na jugu pa v drugi fazi.

Vzhodni trg Fontana Fora ohranja obstoječo
ozelenitev in predstavlja vrt kavarne kulturnega
centra. Vzpostavi se nov vodni element kot spomin
na fontano foro. Dodajo se drevesa, ki mečejo
senco terasi kavarne kulturnega centra.

Glavna elementa zahodnega Ribjega trga sta
avditorĳ in škver. Zamejujejo ga fasada kulturnega
centra z restavracĳo v pritličju, obmorska pot
Lungo mare, dva objekta z javnim programom in
odprtim pritličjem ter fasada nove info točke, ki kot
plomba v kareju srednje šole dviguje kvaliteto
zasnove trga z avditorĳem. Info točko z
razstavnim prostorom in sanitarĳami postavljamo
ob objekt srednje šole, saj želimo odprtost trga z
avditorĳem ter menimo, da je potrebno vzpostaviti
novo fasado ob srednji šoli, ki lahko konkurira
preostalim novo nastalim fasadam in daje prostor
javnemu programu. V zgornjih nadstropjih se
oblikujejo razstavni prostor info točke ter ozelenjeni
balkoni, na katere se navežejo obstoječi prostori
srednje šole.

Južni Kulturni trg je hkrati tudi vhod v kulturni
center ter kasneje v javne programe pritličĳ novih
objektov na južnem delu širšega natečajnega
območja. S tem namenom je volumen kulturnega
centra na vhodu poudarjen in se odpira na nov
vhodni trg. Kljub temu, da se vstopni trg formira v
drugi fazi, je v prvi fazi predvidena široka
promenada, ki poveže mesto z morjem.

URBANISTIČNA ZASNOVA
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Jasno strukturirano urbanistično zasnovo
omehčajo krožne oblike v zasnovi tlakovanja,
vodnjaka, travnatih površin in okrogle klopi
okrog dreves.

Obmorska pot Lungo mare se uredi z drevoredom
ter klopmi za posedanje ob morju. Nasip za
avtomobile se odstrani, namesto tega se umesti
stopnice za dostop do morja. Na prečnih
navezavah morja z mestom se predvidi drevorede.
Obstoječa široka dvojna aleja platan se kot
osrednjo krajinsko arhitekturno potezo v mestu
nadaljuje do bodočega ribiškega muzeja.
Tlakovanje je kamnito, na novo nastalih trgih so
umeščene “kamnite preproge“ iz kamnitih plošč
bolj gostega rastra. Glavna prečna zelena os je v
tlakovanju poudarjena od škvera do vzhodnega
trga.

Za zasnovo vegetacĳe se skrbno izbere zgolj
avtohtone sorte rastlin ter dreves. Za nizko
vegetacĳo so uporabljene divje trajnice - smilj,
rožmarin, šetraj, rman, žajbelj. ki so primerne za
toplo klimo in ne potrebujejo veliko vzdrževanja in
zalivanja. Za drevesno zasaditev je uporabljen
koprivovec (Celtis australis), ki je avtohton, ni
alergen in je prilagojen sušnim obdobjem. Z veliko
krošno daje bogato senco poleti ter pozimi
prepušča sončne žarke. Uporabi se tudi pinĳo, ki
naj bi bilo drevo poetov in znamenje toplega juga.

ZASNOVA KRAJINSKE ARHITEKTURE
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VSTOPNI TRG FONTANA
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PRITLIČJU IN FOJER

PRED VELIKO DVORANO
SE ODPIRA NA MORJE
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21. 3. 21. 9. 21. 12.

Skladno z natečajno nalogo in prostorskimi akti dosegamo minimalno osončenost okenskih površin
stanovanjskih prostorov.
Na referenčne datume, v pomladanskem času 21.3. In jesenskem času 21. 9. Presegamo minimalno predpisane
pogoje, saj večji del dneva senca objekta ne pada na stanovanjske objekte. V zimskem času dosegamo minimalno
predpisano osončenost (1 ura), pri čemer gledališki stolp ne senči stanovanjskih objektov oziroma poslabša stanja
bivanja.

SHEMA OSONČENOSTI STANOVANJSKIH OBJEKTOV
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Meja med zunanjim in
notranjim prostorom je
še posebej v istrski
ugodni klimi pogosto
zabrisana, kar vpliva
tudi na kulturni razvoj.
Javno pritličje je
obvezna sestavina
kulture. Zato je izhodišče
arhitekturne zasnove
objekta, da se zunanji
prostor na nivoju parterja
nadaljuje v pritličje
objekta ter s tem
nakazuje na to, da je
dostopno vsem - javno.
Da dosežemo čimbolj
odprto pritličje, je
tehnični prostor - glavna
dvorana pomaknjena v
višje nadstropje. Pritličje
sprostimo, ga
povežemo z mestom in
morjem, s svojo
zasnovo deluje kot
pokrit trg, notranja
“piazza“.

ARHITEKTURNA ZASNOVA

TEHNIKA
KULTURA
AVLAAVLA AVLA

KAVARNA

KAVARNA
KAVARNA

RESTAVRACIJA

RESTAVRACIJA

RESTAVRACIJA

TEHNIKA
KULTURA
AVLAAVLA AVLA

KAVARNA

KAVARNA
KAVARNA

RESTAVRACIJA

RESTAVRACIJA

RESTAVRACIJA

ODPIRANJE HORIZONTA NA MORJE PRITLIČJE KULTURE MORA BITI JAVNO!



I Z 1 3 7

AVLA - NOTRANJA LOŽA, NI MEJE MED NOTRANJOSTJO IN ZUNAJ!

RESTAVRACĲA S
POGLEDOM NA MORJE

IN VSTOPNI TRG

VELIKA DVORANA SE
DVIGA NAD

RESTAVRACĲO IN
ODPIRAPOGLEDE PROTI

MORJU

ZASTEKLJEN DEL SE
LAHKO POLETI NA DELIH
ODPIRA IN OMOGOČI
IZVEDBA DOGODKOV
TUDI NA VSTOPNEM
TRGU

OBJEKT C1

ČIPKA OPEČNATE
FASADE, KI S
PREPUŠČANJEM
SONČNE SVETLOBE V
OBJEKT TVORI
KARAKTER AVLE
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Programska zasnova deli tehnični del od
javno dostopnega.

Javni prostor v pritličju objema pododrje
dvorane. Na vstopnem delu je oblikovana
široka vzdolžna notranja avla, ki povezuje
restavracĳo, ki se odpira na Ribji trg z
avditorĳem. Na vzhodni strani se avla naveže
na kavarno s knjigarno, ki se odpirata na
vzhodni Trg Fontana fora. Večja dvorana za 125
oseb in manjša dvorana za 50 oseb sta
umeščeni ob kavarni in knjigarni in se lahko po
dolgi stranici v celoti odpreta v kavarno ter
programsko povežeta. Večnamenski dvorani se
lahko povezujeta tudi medsebojno.

Avla se na obeh straneh zaključuje tudi z
odprtim stopniščem, ki povezuje pritličje s
fojerji v drugem nadstropju.

V prvem in drugem nadstropju je zasnovana
glavna dvorana, kjer so v prvem nadstropju za
odrom umeščeni garderobni prostori za
nastopajoče, v drugem nadstropju pa mala
dvorana. Velika dvorana se odpira na fojer s
pogledom na morje in staro mestno jedro Izole,
mala dvorana pa fojer s pogledom na mesto.
Oba fojerja sta dostopna iz avle preko
odprtega stopnišča oz. Preko skrajnih dveh
stopniščnih jeder z dvigali za gibalno ovirane.

PROGRAMSKA ZASNOVA
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DVIGNJENA DVORANA NA STEBRIH KOT SPOMIN NA STARO POPRAVLJALNICO LADĲ, RESTAVRACĲA SE ODPIRA NA TRG

POGLED NA ŠKVER,
ODPRT VOGAL OBJEKTA

STOPNIŠČE, DOSTOP DO
GLAVNE DVORANE

DVIGALO IN POŽARNO
STOPNIŠČE ZA DOSTOP
DO GLAVNE DVORANE

GROB AKUSTIČNI OMET
SESTAVLJA NOTRANJO
FASADO OBJEKTA,
SPOMINJA NA ELEMENT
MEDITERANSKE
ARHITEKTURE TER
REŠUJE AKUSTIKO
PROSTORA



I Z 1 3 7

GSPublisherVersion 0.1.100.74

±0,0

±0,0

±0,0

-3,75 ±0,0

±0,0=3,6 m n. v.

±0,0=3,6 m n. v.

+ 0,1=3,7 m n. v.

±0,0=3,6 m n. v.

- 1,3=2,3 m n. v.

-1,6=2,0 m n. v.

-1,9=1,7 m n. v.

JD_VDO1

JD_VDO3

JD_VDO4 JD_VDO5

GO 01

GO 02

GO 02

GO 02

GO 02
JD_VDO7

JD_VD10

KD06

KD01

KD02

PP01 PP02

TP09

ZO_VD27

VEČNAMENSKA DVORANA 1

VEČNAMENSKA DVORANA 2

GARDEROBA BLAGAJNA Z INFO TOČKO

MALA DVORANAVELIKA DVORANA

SP03

KAVARNA S KNJIGARNO
RESTAVRACIJA

TP01

A
A

B

B

dostava

dostava restavracija

PIAZZA FONTANA FORA

drop off

srednja šola

VSTOPNA PLAZA

 INFO TOČKA

C2

C1

parkirišča za večja reportažna vozila

dostava scene
nastopajoči,

zaposleni

ZUNANJI
ODER AVDITORIJ

AVLA

DREVORED 1. MAJA

DANTEJEVA ULICA

ŠKVER

terasa
restavracije

drevored - koprivovec

navadni
koprivovec

pinia

PEŠČENA
TERASA

KAVARNE

reper

reper

bar oljka

RIBJI TRG

UREDITVENA SITUACĲA S TLORISOM PRITLIČJA Z NAVEZAVAMI NA SOSEDNJA OBMOČJA , M 1:400

NAČRTI



I Z 1 3 7

GSPublisherVersion 0.1.100.74

±0,0

±0,0

±0,0

-3,75 ±0,0

±0,0=3,6 m n. v.

±0,0=3,6 m n. v.

+ 0,1=3,7 m n. v.

±0,0=3,6 m n. v.

- 1,3=2,3 m n. v.

-1,6=2,0 m n. v.

-1,9=1,7 m n. v.

JD_VDO1

JD_VDO3

JD_VDO4 JD_VDO5

GO 01

GO 02

GO 02

GO 02

GO 02
JD_VDO7

JD_VD10

KD06

KD01

KD02

PP01 PP02

TP09

ZO_VD27

VEČNAMENSKA DVORANA 1

VEČNAMENSKA DVORANA 2

GARDEROBA BLAGAJNA Z INFO TOČKO

MALA DVORANAVELIKA DVORANA

SP03

KAVARNA S KNJIGARNO
RESTAVRACIJA

TP01

A
A

B

B

dostava

dostava restavracija

PIAZZA FONTANA FORA

drop off

srednja šola

VSTOPNA PLAZA

 INFO TOČKA

C2

C1

parkirišča za večja reportažna vozila

dostava scene
nastopajoči,

zaposleni

ZUNANJI
ODER AVDITORIJ

AVLA

DREVORED 1. MAJA

DANTEJEVA ULICA

ŠKVER

terasa
restavracije

drevored - koprivovec

navadni
koprivovec

pinia

PEŠČENA
TERASA

KAVARNE

reper

reper

bar oljka

RIBJI TRG

TLORIS PRITLIČJA, M 1:200



I Z 1 3 7

GSPublisherVersion 0.1.100.74

+4,0

0,00,0

PP06

PP07

KD05

SP_KD10

ZO_MD07

OD_VD17

OD_VD18

OD_VD19

OD_VD15
proscenij

pododrska
naprava

SP_PP08

OD_VD16

ZO_MD08 ZO_MD09 PP03

ZO_VD23 ZO_VD24 ZO_VD26

ZO_VD25ZO_VD22

ZO_VD21

ZO_VD20

VELIKA DVORANA

oder

stranski oder

stranski oder

zadnji oder

A
A

B

B

0,0

TLORIS 1. NADSTROPJA, M 1:200



I Z 1 3 7

GSPublisherVersion 0.1.100.74

+4,0 +8,0+8,0

PP05

PP07

PP04

SP_PP11ZO_MD10

ZO_MD06

OD_MD02

DV_MD01

DV_VD13

OD_MD03

TLORIS 2. NADSTROPJA
JD_VD03
DV_MD01
OD_VD14
OD_MD02
OD_MD05
ZO_MD06
TP_MD04
DV_VD13
PP04
PP05
PP07
ZO_MD10
SP_PP11
TPO06
TPO06a

OD_MD05TP_MDO4

JD_VDO3 JD_VDO3

VELIKA DVORANA
FOJER VELIKE

DVORANE
FOJER MALE
DVORANEMALA DVORANA

+8,0

A

B

B

367,2 m²
210,0 m²
41,3 m²
60,0 m²
18,0 m²
26,2 m²
14,6 m²
373,0 m²
27,2 m²
69,9 m²
10,5 m²
14,2 m²
10,0 m²
50 m²
50 m²

IZOLA
PARK

OD_VD14

TPO06

TPO06a

TLORIS 2. NADSTROPJA, M 1:200



I Z 1 3 7

TLORIS KLETI M 1:200

GSPublisherVersion 0.1.100.74

-3,75

KD03

KD04

SP_KD11

TP02 TP01

TP03

TP04

JD_VD09

JD_VD11

JD_VD06

TP08

ZP04

TP07

GO 02

TP_SP02

TP07

TP07

TP07

TP05

TP_SP02

pododrska
naprava

JD_VD12c
4

JD_VD12c
4 SP_KD09

4 JD_VD12c

TP07

SP04 TP_SP01 JD_VD08

JD_VD12a
JD_VD12b
SP_GO04 SP_GO05 JD_VD12aJD_VD12b

JD_VD12b JD_VD12a

SP_KD07 SP_KD08

A
A

B

B



I Z 1 3 7

POGLED NA MESTO IN PARK IZ MALE DVORANE V PARTERJU
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TLA IZ LESENIH PLOŠČ
IN ZAVESE REŠUJEJO
AKUSTIKO PROSTORA

TEHNIČNI STROP
DVORANE OMOGOČA
RAZNOLIKO UPORABO
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Tehnični del je oblikovan v obliki lamele vzdolž
celotnega objekta in tako napaja program po
celotni dolžini. Pomaknjen je na sever proti
območju, kjer je najbolj primerno zagotoviti
dostop za servis, zaposlene, manipulacĳsko
ploščad in dostavo kuhinje ter dvorane. Po
servisni lameli potekajo vsi infrastrukturni vodi
in napeljave za vzdrževanje objekta.

Ker bo v stavbi veliko različnih in gostujočih
nastopajočih, je posebna pozornost namenjena
jasnim in enostavnim potem za nastopajoče,
pomočnike, scenske delavce in tehnike.
Garderobe so združene centralno s hitrimi in
enostavnimi potmi do odrov vseh dvoran.
Prostori so oblikovani z željo, da spodbujajo
druženje in komunikacĳo vseh kulturnih
delavcev. Jedro ob službenem vhodu je
namenjeno komunikacĳi zaposlenih med
različnimi etažami.

V kleti je umeščeno dvovišinsko pododrje
velike dvorane skladišča, tehnični prostori in
garderobe od zaposlenih v restavracĳi.
Omogočen je direkten dostop na trg z
avditorĳem preko klančine za opremo
zunanjega avditorĳa in povezavo tehnike.
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Fasada objekta je sestavljena večplastno.

Prva fasada je del ambienta notranjosti in je obod
volumnov tehničnih prostorov ter dvoran, ki morajo
biti zaprte. Zasnovana je kot poln volumen iz
armiranega betona in obdana z grobim ometom,
ki je tradicionalni element istrske arhitekture,
predstavlja preprostost in skromnost, hkrati pa
rešuje akustiko notranjih prostorov.

Druga fasada je zasteklitev, ki obdaja javni prostor
objekta ter s tem zabriše meje med notranjim in
zunanjim prostorom in vpeljuje prostor mesta v
notranjost objekta.

Tretji element fasade je zavesa iz opeke, ki se na
viseči kovinski podkonstrukcĳi nosi in odmika od
zastekljenega toplotnega ovoja objekta ter s tem
tvori vmesni prezračevani pas in nadstrešen zunanji
prostor v pritličju. Fasada je dvignjena nad
pritličjem, da se notranjost odpre na zunanji
prostor. Fasadni element iz opeke je
poltransparenten, da dopušča vdor svetlobe in na
delih odpira poglede iz objekta, deluje kot čipka iz
opeke - podnevi sprejema ljudi in sonce v
notranjosti riše sence, ponoči pa notranji prostor
izžareva navzven ter riše sence navzven. To
dosežemo z ustvarjanjem različnih razmikov med
opekami, ki sestavljajo razgibano fasado.

Opeka je izbrana kot mediteranski element,
uporabljen že v rimskih časih ter kot navezava na
zgodovino lokacĳe - dimnik tovarne Argo. Fasada
govori o večplastnosti, raznolikosti in bogastvu
kulture v Istri, zato smo izbrali opeko, saj je
kljub isti obliki vsaka opeka drugačna.

Tlak v notranjosti je iz brušenega betona, razen v
dvoranah, kjer je pod iz črnih lesenih vezanih plošč.

ZUNANJA PODOBA, MATERIALI IN
KONSTRUKCIJA

GSPublisherVersion 0.1.100.74
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SHEMA: VHOD IZ GLAVNEGA KULTURNEGA TRGA
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Vhod v objekt je nakazan z zagubano fasado, kjer je opečnat sloj odmaknjen od zastekljenega toplotnega ovoja stavbe. Poleg
tega, da jasno nakaže vhod v objekt, ustvarja vetrolov, ki pušča notranjo vhodno ložo odprto. Vhodna loža se obiskovalcu
takoj ob prihodu v objekt odpre vzdolž celotnega kulturnega programa v obliki dvovišinske sodobne arkadne lože - notranje
mestne lože, kjer ambient prostora gradi poltransparentna fasada iz opeke ter na drugi strani poln notranji volumen prostorov
za kulturo.
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Objekt kulturnega centra je zasnovan z željo po
čimvečjem vključevanju trajnostnih principov tako
pri zasnovi arhitekture kot pri gradnji, uporabi
objekta ter tudi odstranitvi. Trajnostni principi so
upoštevani skozi naslednja merila trajnostne
gradnje:

- spodbujanje okolju prĳazne proizvodnje
- zmanjšanje vpliva na okolje - skoraj nič
energĳska stavba

- zmanjšanje stroškov v življenjski dobi z nizko
porabo energĳe

- ohranjanje varnosti, zdravja in ugodja v stavbah
- uporaba obnovljivih virov energĳe pri obratovanju
objekta

- zagotavljanje oblikovne in urbanistične kakovosti

Opečnata fasada s prezračevanim slojem ščiti
objekt pred toplotnimi pribitki in pregrevanjem v
poletnem času. Opeka predstavlja nenadomestljiv
trajnostni ter naravni material, ki bo imel
pomembno vlogo tudi pri razgradnji, hkrati pa je
zgodovinsko močno vpletena pri mediteranski
arhitekturi. Opeka nudi odlično akumolacĳo
toplote, je odmaknjena od zastekljenega
toplotnega fasadnega ovoja in s tem nudi
prevetrenost poleti ter preprečuje hlajenje pozimi.
Opeko enostavno recikliramo brez negativnega
vpliva na okolje. Na delih objekta, kjer ni
opečnate fasade, so predvidena tekstilna
senčila.

Trajnost in ekonomičnost nagovarjamo z
rešitvami v času gradnje in z vidika uporabe ter
vzdrževanja v življenjskem ciklu stavbe. Objekt je
zasnovan kar se da racionalno ter enostavno.
Uporabljeni so enostavni materiali ter običajna
gradbena tehnika - betonska AB konstrukcĳa z
ometom, jekleno paličje, jekleni stebri in nosilci ter
obešena fasada iz opeke. Enostavna tlorisna
zasnova in zasnova enakomernih rastrov ugodno
vplivata na ekonomičnost gradnje ter omogočata
kasnejšo prilagodljivost prostorov glede na
spremembe programa.
Vsi uporabljeni materiali so enostavni za
vzdrževanje, kar je pri kulturnem centru bistvenega
pomena za dolgoročno vzdrževanje objekta in
odpornost na uporabo.

TRAJNOSTNA ZASNOVA,
VZDRŽEVANJE IN EKONOMIČNOST

POLETJE
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NOČ
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POGLED NA AVLO



I Z 1 3 7

Za načrtovanje strojnih inštalacĳ se upoštevajo
principi trajnostne gradnje in energetske
učinkovitosti. Sistemi so enostavni, hkrati pa
omogočajo popolno sinergĳo na nivoju nadzora
nad vsemi parametri, ki so pomembni za varčno
obratovanje objekta. Za uporabo splakovanja
stranišč ter zalivanja okoliških zelenic se uporabi
siva voda.

Za pohlajevanje in ogrevanje prostorov se uporabi
kombinacĳo naravnih in prisilnih metod. Velik
potencial vira energĳe predstavlja morje, ki ga
lahko preko izmenjevalca in toplotne črpalke
uporabimo za osnovni vir. Ker je sistem Seadrion
še v raziskovalni fazi, predlagamo uporabo
zaprtega notranjega sistema, ki ima možnost
priklopa na dva izmenjevalca zunanjih krogov. Tudi
sistem Seadrion priporoča tovrstno kombinacĳo
črpanja energĳe iz morja in iz geosonde. S tem je
zagotovljen tudi redundančni vir. Na ta način bo
zagotovljeno dovolj energĳe, s katero bo moč
ogrevati in hladiti objekt v kritičnih obdobjih.

Naravni principi slonĳo na naravnem nočnem
režimu prezračevanja skupnih javnih prostorov
objekta. Ker je mogoče z odpiranjem steklenih
površin v nočnem času prečno prezračiti prostore
restavracĳe, avle in kavarne, s tem znižamo in
akumuliramo hlad v poletnem času, medtem ko z
istim principom spuščamo v zimskem času topel
zrak ogret med opeko in steklom, v primeru, da je
zunanja temperatura višja od notranje, predvsem v
prehodnih obdobjih (pomlad, jesen).

Prezračevanje objekta je zagotovljeno preko
rekuperatorjev za varčevanje z energĳo odpadnega
zraka. Klima v dvoranah je regulirana izključno
strojno skladno s pravilniki. Za razvod strojnih
inštalacĳ so predvideni enostavno dostopni jaški
ob vertikalnih komunikacĳskih jedrih in spuščenem
medstropovju. V kleti se umesti prostore s strojnimi
inštalacĳami (toplotna postaja, prostor klimatov,
prostor elektro omar in prostor za strežnike).
Prostori različnih klimatov so medsebojno ločeni in
enostavno dostopni za potrebe servisa.

ZASNOVA STROJNIH INŠTALACIJ
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Prostorsko in arhitekturno akustiko rešujemo v
dveh različnih ambientih v stavbi. Akustično
zahtevnejši so prostori dvoran, ki so
konceptulno rešeni preko tlorisa in prereza,
drugi pristopi pa so uporabljeni v javnih
prostorih avle, restavracĳe in kavarne.

Velika dvorana je v stavbo umeščena centralno
in tako s samo pozicĳo zagotavlja dobro zvočno
izolacĳo pred hrupom iz okolice. Velika dvorana je
z vmesnimi prostori - hodniki in servisnimi prostori
učinkovito zvočno izolirana tudi pred hrupom, ki bi
ga v stavbi povzročali drugi prostori, saj meji na
same tihe prostore. Tako bo zagotovljeno, da raven
hrupa v dvorani ne bo presegla 30 dB(A), kar so
standardizirane zahteve za prostore s tako
namembnostjo.

Vhodi v veliko dvorano so organizirani prek
zvokolovov - prek dvojnih vrat, kar zagotavlja
dobro zvočno izolacĳo.

Velika dvorana je v tlorisu preprost pravokotnik –
skoraj kvadrat, za dobro akustiko pa skrbĳo
stenske obloge, ki zvok usmerjajo proti publiki.
Zadnja stena v nadstropju (galerĳi) je zvočno vpojna,
da se prepreči nastanek odmevov. Predvideno je,
da se v primerih rabe dvorane kot koncertne
dvorane brez ozvočenja, na oder namesti akustična
školjka, ki zagotavlja prve odboje proti poslušalcem
in s tem večjo glasnost, bolj enakomerno zvočno
polje in tako boljšo akustiko.

PROSTORSKA AKUSTIKA
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SHEMA: POGLEDI IZ DVOVIŠINSKE AVLE
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V prerezu je avditorĳ zasnovan klasično, s fiksnimi
sedeži v stopničastih vrstah, kar omogoča
postavitev sedežev, ki se akustično obnašajo
podobno kot človeško telo. Glede na to, da so
predvidene zelo različne rabe dvorane, je
predvideno, da se strop lahko dviga in spušča
ter tako poveča ali zmanjša prostornina
dvorane s tem pa tudi njen odmevni čas.

Reverberacĳski čas je zaradi različnih predvidenih
rab naravnan na 1.2 do 1.4 sekunde.

Black box je geometrĳsko preprost pravokotnik,
na stenah so zvočno absorpcĳski elementi, ki
preprečujejo nastanek odmeva. Z dodatno
absorpcĳo na stropu poskrbimo za primerno
akustiko prostora.

Stene in stropovi proti skupnim in javnim
prostorom v pritličju so ometani z akustičnim
celuloznim ometom K-13, ki skrbi za prerečevanje
odmeva, obenem pa oblikuje ambient vseh
skupnih prostorov.

Zunanji prireditveni prostor je rahlo rotiran glede
na fasado novega objekta in preostalih stavb, ki
tvorĳo obod trga, da se prepreči odmev nazaj na
oder. Z oblikovanjem nevzporednih fasad objekta je
povdarjena akustika in akustična barvitost trga.

GLAVNA DVORANA Z AKUSTIČNIMI OBLOGAMI IN ZAVESAMI
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PREČNI PREREZ SKOZI OBMOČJE, M 1:500

GSPublisherVersion 0.1.100.73

VZDOLŽNI PREREZ SKOZI OBMOČJE, M 1:500
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S področja odrske tehnike gre za tri različne
prostore po tipu opremljanja, veliko dvorano in
malo dvorano (black box), ki sta tehnično
zahtevnejša in večnamenski dvorani, ki sta
tehnično manj zahtevni. Dodatno je predvidena
odrska tehnika za zunanji prireditveni prostor, ki
je opremljen specifično s tehniko na konstukcĳi
nad odrom.

Tehnično najzahtevnejša in bolj opremljena je
velika dvorana. V elaboratu predlagamo
razširjeno pododrje zaradi izkušenj pri
manipulacĳi in delovnih procesih pri tovrstnih
dvoranah, ki nudĳo širok spekter dogodkov. Na
ta način je oder dvorane dvignjen na nivo
prvega nadstropja, dostava iz dostavnega
prostora preko manipulativne ploščadi pa je
mogoča direktno v del medetaže pododrja in
nato s tovornim dvigalom ali dvižno ploščadjo
na oder ali v skladišča.

Ta rešitev omogoča fleksibilno delo z scenskim
materialom in omogoča nemoten transport tudi v
primeru postavitve na odru. Pododrje je razširjeno
na velikost stranskih odrov in zaodrja. Prav tako je
razširjen gledališki stolp v celotno zaodrje in tudi za
dodatna 2 metra v oba stranska odra za
manipulacĳo vrvišča z dvižnimi vlaki za potrebe
obešanja odrskih naprav. Vrviščna konstrukcĳa je
izvedena v dveh nivojih z dostopom preko
stopnišča. Vrvišče v gledališkem stolpu ima
enostavno in hitro povezavo s prostorom
reprodukcĳe in prostorom pododrja.

Predlagamo opremo prostora z dimerskim
sistemom 160 kanalov za LED odrska svetila, na
katerega so priključena inteligentna večbarvna
svetila (spot in wash) večbarvna svetila.

Dvorana se ozvoči s sistemom za pokrivanje
širokega spektra dogodkov, ki omogoča postavitev
lupine za akustične dogodke, kot tudi s sistemom,
ki podpira kino oz. projekcĳske dogodke. Na
sistem je možno priključiti tudi dodatne
ventilatorske naprave in napravo za meglo.
Predlagamo namestitev projektorja.

Black box je drugačen tip odra, pri katerem je
povdarjena njegova fleksibilnost in nevtralnost
za izvedbo zelo širokega spektra dogodkov in
predstav, katerega prostorska konfiguracĳa
sedišč in odra je prilagojena dogodku. Prostor
omogoča namestitev različnih tipov akustičnih
oblog na stenah. Celoten strop male dvorane ima
jekleno kovinsko konstukcĳo, ki omogoča različne
načine konfiguracĳe avdio vizualne opreme in
scenskih elementov. Tehnično je prostor opremljen
s podobnim tipom luči in ozvočenja.

Večnamenski dvorani sta manj zahtevni in
opremljeni z možnostjo priklopa različnih tehničnih
luči in ozvočenja, ki jih je mogoče nadgraditi z
opremo iz velike in male dvorane v primeru
zahtevnejšega dogodka. Dvorani sta opremljeni
tudi za zunanje uporabnike in vadbo zunanjih
obiskovalcev. Ozvočenje večnamenskih dvoran je
osnovno s sistemom mikrofonov in zvočnikov
preko mešalne mize. Večnamenski dvorani sta
lahko neposredno povezani s kavarno, kar
omogoča organizacĳo različnih možnosti
dogodkov in vsebin, ki so vidne in privlačĳo
mimoidoče.

V celotnem objektu se predvidi ambientalno
ozvočenje, v javnosti nedostopnih delih služi tudi
kot notranje ozvočenje za klicanje osebja in
izvajalcev.

ODRSKA TEHNIKA
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POGLED NA MORJE IN IZOLO IZ FOJERJA PRED GLAVNO DVORANO

KOLAŽ OPEČNATE
FASADE USTVARJA

RAZLIČNE AMBIENTE,
NOTRANJI VOLUMEN JE

ODMAKNJEN OD
FASADE

OKNO OKVIRI POGLED
NA MORJE IN IZOLO:

POUDAREK NA MORSKO
VEDUTO

VHOD V GLAVNO
DVORANO

NOSILNA
KONSTRUKCĲA STREHE
IN FASADE

TEHNIČNA LAMELA V
OZADJU, DOSTOP DO
DVIGALA IN POŽARNEGA
STOPNIŠČA
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Tehnična lamela je umeščena na severni del
območja, kjer je najboljša točka za servisni dostop,
dostavo ter vhod za zaposlene. Neposredno ob
stranskih vhodih so zasnovani tehnični in servisni
prostori. Predviden je dostop za dostavo kuhinje in
dvorane, dostop za nastopajoče, zaposlene ter
upravo. Po poti vzdolž tehnične lamele objekta je
možen dostop za dostavo do zunanjega odra. Ob
poti so umeščena parkirna mesta za gibalno
ovirane obiskovalce, ki se odpirajo na vzhodni trg
ob objektu. Ob Dantejevi ulici je predvidena “drop
off“ cona s parkiranjem za največ 15 minut ter
avtobusna postaja. Na obeh straneh objekta so
predvidene nadkrite kolesarnice.

Sosledje trgov v urbanistični zasnovi z
vertikalnimi vizurami vodĳo pešca in kolesarja
preko kulturnega območja ter delajo območje
atraktivno za posedanje in ustvarjanje.

DOSTOPNOST OBMOČJA IN OBJEKTA
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Stavba Istrskega kulturnega centra je
zasnovana z delitvĳo na servisni pas na severni
strani in večji programski južni del. Objekt ima
zaradi umestitve prostorov dvoran in gostinskega
programa javni značaj. V omenjenih prostorih se bo
zadrževalo veliko število obiskovalcev in
zaposlenih.

Koncept požarne varnosti je zasnovan na način,
da vsa vertikalna evakuacĳa poteka preko štirih
zaščitenih stopnišč v servisnem pasu. Kulturni
center je razdeljen na več požarnih sektorjev (velika
dvorana, mala dvorana, restavracĳa s kuhinjo in
barom, tehnični prostori v kleti) , ki so medsebojno
ločeni s požarno odpornimi stenami in stavbnim
pohištvom.

Najzahtevnejši prostor za evakuacĳo je velika
dvorana, za potrebe katere sta zahodni dve
stopnišči dimenzionirani na širino rame 170 cm z
direktnim dostopom iz dvorane. Preostali del
evakuacĳe se preko zaščitenega hodnika
zagotavlja po drugih dveh stopniščih. Evakuacĳa iz
zaščitenih stopnišč poteka na prosto. Evakuacĳa iz
pritličja je mogoča skozi izhode na stekleni fasadi.

Zaradi širjenja požara na sosednje objekte je
fasada na delih požarno odporna. Požarno
nezaščitene površine so skladne z odmiki do
relevantne meje.

V objektu bodo sledeči sistemi aktivne požarne
zaščite: odvod dima in toplote, sistem
avtomatskega javljanja in alarmiranja požara,
varnostna razsvetljava. V kleti je dovolj prostora
tudi za sprinklersko strojnico in bazen, v kolikor bi v
nadaljnji fazi projektiranja ugotovili, da s
sprinklerjem dobimo bolj optimalne rešitve.

Za prvo gašenje bo predvideno notranje hidrantno
omrežje in gasilni aparati.

Okoli objekta bo urejena utrjena krožna
intervencĳska pot, ki povezuje Dantejevo cesto na
severni strani in promenado ob morju. Hidrantno
omrežje bo zasnovano na medsebojni razdalji
največ 80 m, za gašenje se lahko uporabi tudi
voda iz morja. Ob intervencĳski poti bosta dve
tlakovani intervencĳski površini ob severni in južni
strani stavbe.

ZASNOVA POŽARNE VARNOSTI

glavni vhod

požarno varni hodniki

požarno varni hodniki

požarno varni hodniki

požarno varna jedra

požarno varna jedra

požarni izhod // vhod zaposleni

interno odprto stopnišče

interno odprto stopnišče

požarni izhodi
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OPEČNATA FASADA NAVZVEN KAŽE ŽIVLJENJE OBJEKTA = KULTURA ŽIVI
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TABELE IN IZRAČUNI
ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRŠIN

REKAPITULACIJA
programski sklopi površine površina v natečajni rešitvi

izhodiščne površine natečajna zasnova
Legenda programskih sklopov: IKCI_vsi programski sklopi stavbe skupaj 6.820,0 m² 7.094,0 m² 104%

SKLOP_VELIKA DVORANA
DV - velika dvorana VD, mala dvorana MD Velika dvorana DV_VD VELIKA DVORANA  skupaj VELIKA DVORANA skupaj
JD - javni del stavbe Javni del velika dvorana JD_VD 
OD - oder Veliki oder OD_VD 
ZO - zaodrje garderobe, prostori za rekvizite Zaodrje velike dvorane ZO_VD 2.412,0 m² 2.420,2 m² 100%

SKLOP_MALA DVORANA
Mala dvorana DV_MD MALA DVORANA skupaj Mala dvorana skupaj
Mali oder OD_MD
Zaodrje male dvorane ZO_MD 
Tehnični prostori male dvorane TP_MD 461,0 m² 485,8 m² 105%

SKLOPI_UPRAVA, VEČNAMENSKE DVORANE, GOSTINSKI DEL, TEHNIČNI PROSTORI, SERVISNI PROSTORI, KOMUN.
PP - uprava / pomožni prostori PP uprava / pomožni prostori 218,0 m² 237,5 m² 109%
SP - servisni prostori KD večnamenske dvorane 411,0 m² 418,4 m² 102%
TP - tehnični prostori GO gostinski del 718,0 m² 757,4 m² 105%

*TP tehnični prostori 1.230,0 m² 1.395,6 m² 113%
KD - večnamenske dvorane SP servisni prostori 70,0 m² 68,2 m² 97%
GO - gostinski del *Komunikacije 25% 1.300,0 m² 1.311,0 m² 101%

SKLOP_ZUNANJE PRIZORIŠČE. ZUNANJE UREDITVE
ZP - zunanje prizorišče ZP*  zunanje prizorišče 1.222,0 m² 1.263,8 m²
ZU - zunanja ureditev ZU* zunanja ureditev 520,0 m² 6.266,7 m²

*površina je določena okvirnoISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRŠIN
skupina prostorov
VELIKA DVORANA_VD vpis etaže
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov
opombe

vnesi podatke vnesi podatke
JD_VD01 Vhod 1 z vetrolovom P obiskovalci 35,0 m² 34,8 m² predvidi se več vhodov iz različnih smeri
JD_VD02 Vhod 2 z vetrolovom P obiskovalci 35,0 m² 0,0 m² predvidi se več vhodov iz različnih smeri
JD_VD03 Foyer (0, +1, +2 etaže skupaj) P,+2 obiskovalci 900,0 m² 902,7 m² predviden pred vsemi dvoranami; predvidi naj se 

0.6 do 1.2m2 na obiskovalca; ob sočasnem 
delovanju vseh programov je lahko v objektu 
sočasno tudi 1000 obiskovalcev

JD_VD04 Garderoba, obiskovalci P obiskovalci 75,0 m² 75,0 m² VD, MD, večnamenska dvorana 1, 2
JD_VD05 Blagajna z info centrom P zaposleni 25,0 m² 25,0 m² 2-3 osebe
JD_VD06 Skladišče, blagajna in info center P zaposleni 18,0 m² 18,0 m²
JD_VD07 Kavarna / prostor za postrežbo, prostor za pripravo 

hrane
P zaposleni, obiskovalci 175,0 m² 175,0 m² 80 gostov sedeča postrežba, 130 gostov stoječa 

postrežba, terasa 40 gostov sedeča postrežba; 
prostor za pripravo pijače/hrane; garderobe in 
sanitarije za zaposlene

JD_VD08 Kavarna/ garderobe, sanitarije zaposleni K zaposleni 20,0 m² 31,9 m² 5 oseb
JD_VD09 Kavarna / skladišče K zaposleni 20,0 m² 20,0 m²
JD_VD10 Knjigarna P zaposleni, obiskovalci 20,0 m² 20,0 m²
JD_VD11 Knjigarna / skladišče K zaposleni 10,0 m² 10,4 m²
JD_VD12a Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 35,0 m² 26,4 m² 11 wc
JD_VD12b Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 35,0 m² 26,4 m² 7 wc + 7 pisoar
JD_VD12c Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc
DV_VD13 Velika dvorana - parter +1 obiskovalci 340,0 m² 373,0 m² min 420 sedežev sedeži poklopni z rokonasloni, hrbtni naslon srednje 

visok, 2% sedežev / prostorov za gibalno ovirane 
dim 140/90 cm (8-9 sedežev)

DV_VD13a Velika dvorana - balkon / obiskovalci 0,0 m² balkon ni zaželen, a je dopusten
OD_VD14 Reprodukcija svetlobe, audio, video +2 zaposleni 45,0 m² 41,3 m² 1 -  4 osebe klimatiziran prostor, ista požarna cona kot dvorana, 

v sklopu tega prostora je lahko tudi prostor za 
simultano prevajanje

OD_VD15 Veliki oder +1 zaposleni, nastopajoči 120,0 m²

130,0 m²

odrska tla min 12 X 10 m, oder 0.8 m nad najnižjo 
točko dvorane; portalna odprtina min 12 X 8 m; 
grid na min višini 2.5 kratnik portalne odprtine

OD_VD16 Proscenij / pododrska naprava 2 K zaposleni, nastopajoči 15,0 m² 15,0 m² dolžina 10 m, globina 1.5 m
OD_VD17 Stranski oder 1 +1 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m² širina 5 m, višina min 8 m
OD_VD18

Stranski (zadnji) oder 2, s pododrsko napravo 1
+1

zaposleni, nastopajoči 110,0 m² 115,0 m²
širina 5 m; višina min 8 m; pomična ploščad med 
kletjo (pododrjem) in odrom

OD_VD19 Stranski oder 3 +1 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m² širina 5 m, višina min 8 m
ZO_VD20 Sanitarije M/Ž, nastopajoči +1 zaposleni, nastopajoči 11,0 m² 5,5 m² (1 m, 1 ž/inv), v bližini izhoda na oder
ZO_VD21 Prostor za čakanje na izhod na oder +1 zaposleni, nastopajoči 60,0 m² 60,0 m² lahko del komunikacij v zaodrju
ZO_VD22 Rekvizitarna velikega odra (VD) +1 zaposleni, nastopajoči 30,0 m²

30,0 m²
širina prostora min 4 m,  priključki za štedilnik, 
hladilnik, pomivalni stroj

ZO_VD23 Garderoba 1 nastopajoči VD M/Ž +1 nastopajoči 40,0 m²

40,0 m²

do 15 oseb prostor naj z drsno steno/zaveso omogoča 
prilagajanje števila nastopajočih po spolu, prostor 
ima tudi funkcijo maskirnice

ZO_VD24 Garderoba 2 nastopajoči VD M/Ž +1 nastopajoči 40,0 m² 40,0 m² do 15 oseb prostor naj z drsno steno/zaveso omogoča 
prilagajanje števila nastopajočih po spolu, prostor 
ima tudi funkcijo maskirnice

ZO_VD25 Garderoba / soba za soliste +1 nastopajoči 12,0 m² 11,8 m² 1 do 2
ZO_VD26 Garderoba 3 / za zbore +1 nastopajoči 40,0 m² 40,0 m² do 15 oseb
ZO_VD27 Notranja manipulacijska ploščad P zaposleni, nastopajoči 42,0 m²

49,0 m²
širina prostora min 6 m, višina min 7.5 m; direktno 
povezan z dostavo 

VD VELIKA DVORANA - skupaj / 2.412,0 m² 2.420,2 m²

skupina prostorov
MALA DVORANA_MD vpis lokacije

šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
DV_MD01 Mala dvorana in oder (black box) +2 nastopajoči, zaposleni, 

obiskovalci
210,0 m² 210,0 m² min 130 sedežev Dim min 21 X 10 m, uporabna višina min 5.5 m; 

130 sedežev, enovit prostor (Black Box) z zložljivo 
tribuno

OD_MD01 Oder MD (skupaj z dvorano) +2 nastopajoči, zaposleni, 
obiskovalci

0,0 m²

OD_MD02 Stranski oder MD +2 zaposleni, nastopajoči 60,0 m² 60,0 m² Ob krajši stranici male dvorane, globina 6 m
OD_MD03 Površina za reprodukcijo svetlobe, audio, video +2 zaposleni 18,0 m² 18,0 m² 2 - 3 osebe Del dvorane - del prostora v dvorani
TP_MD04 Tovorno dvigalo K,P,+1,+2 zaposleni, nastopajoči 8,0 m² 14,6 m² Nosilnost tovornega dvigala naj min 3,5 t. 

Kabina mora imeti notranje mere min  4 x 2 x 3 m (D 
X G X V). 

ZO_MD05 Prostor za čakanje na izhod na oder +2 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m²
ZO_MD06 Rekvizitarna 2 male dvorane (MD) +2 zaposleni, nastopajoči 20,0 m² 26,2 m²
ZO_MD07 Kadilnica +1 zaposleni, nastopajoči 7,0 m² 18,8 m² do 5 Namenjena nastopajočim, dostopna  naj bo iz 

zaodrja za nastopajoče v mali in veliki dvorani
ZO_MD08 Garderoba 3 nastopajoči MD M/Ž +1 nastopajoči 25,0 m² 25,0 m² 6
ZO_MD09 Garderoba 4 nastopajoči MD M/Ž +1 nastopajoči 25,0 m² 25,0 m² 6
ZO_MD10 Sanitarije M/Ž, nastopajoči +1 nastopajoči, zaposleni 14,0 m² 14,2 m² 1 wc m + 1 pisoar, 1 wc ž; v bližni izhoda na oder
JD_VD08 Foyer P,+2 obiskovalci kvadratura se šteje v skupno 

kvadraturo foyera
JD_VD04 Garderoba, obiskovalci P obiskovalci skupna uporaba za vse 

obiskovalce
JD_VD12a Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc
JD_VD12b Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 2wc + 2 pisoar
JD_VD12c Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci skupna uporaba za vse obi. 1

MD MALA DVORANA - skupaj / 461,0 m² 485,8 m²

skupina prostorov
UPRAVA / POMOŽNI PROSTORI_PP

vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
PP01 Služben vhod P zaposleni, nastopajoči 10,0 m² 10,2 m²
PP02 Vratarnica/ kontrola dostopa P zaposleni 8,0 m² 8,2 m² 1
PP03 Garderoba za hostese +1 zaposleni 20,0 m² 18,1 m² 10
PP04 Pisarna vodje + sejna soba +2 zaposleni 30,0 m² 27,2 m² 1 + 6
PP05 Večja pisarna odprtega tipa +2 zaposleni 70,0 m² 69,9 m² cca 4 - 6 
PP06 Prostori za oddajanje / coworking +1 obiskovalci 50,0 m² 58,3 m² 4
PP07 Čajna kuhinja +1,+2 zaposleni 6,0 m² 21,5 m²
SP_PP08 Sanitarije uprava + obiskovalci coworking +1 zaposleni, obiskovalci 12,0 m² 14,2 m² 30 1 wc  Ž, 1 wc  M + 1 pisoar
SP_PP11 Tehnično prostor /  server K zaposleni 12,0 m² 10,0 m²

PP UPRAVA - skupaj / 218,0 m² 237,5 m²

skupina prostorov
VEČNAMENSKE DVORANE_KD vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
JD_VD08 Foyer-predprostor za pogostitev, garderobe

P
obiskovalci kvadratura se šteje v skupno 

kvadraturo foyera
KD01 Dvorana 1 / z možnostjo pregraditve

P

obiskovalci 145,0 m²

154,0 m²

do 120 oseb z možnostjo pregraditve / akustična pomIčna stena; 
svetla višina prostora vsaj 3.00 m: krajša stranica 
dvorane naj meri min 9 m

KD02 Dvorana 2 / balet
P

obiskovalci 70,0 m²
70,0 m²

do 50 oseb svetla višina prostora 3.00 m: krajša stranica 
dvorane naj meri min 7 m

KD03 Skladišče za opremo, prostor za multimedijo 1 K zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m²
KD04 Skladišče za opremo, prostor za multimedijo 2 K zaposleni, nastopajoči 30,0 m² 30,0 m²
KD05 Pisarna za pripravo nastopajočih +1 zaposleni, nastopajoči 15,0 m² 15,0 m²
KD06 Čajna kuhinja, prostor za postrežbo P zaposleni, nastopajoči 18,0 m² 16,4 m²
SP_KD07 Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc + 3 pisoar
SP_KD08 Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc
SP_KD09 Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci, nastopajoči 4,0 m² 4,0 m² 1 wc ž/inv
SP_KD10 Garderobe s sanitarijam in tušem Ž + M +1 obiskovalci, nastopajoči 30,0 m² 30,0 m² 1 wc ž + 2 tuš , 1wc m + 1 piso + 2 tuš
SP_KD11 Servisni prostor / čistila K zaposleni, nastopajoči 25,0 m² 25,0 m²

KD VEČNAMENSKE DVORANE - Skupaj / 411,0 m² 418,4 m²

skupina prostorov
GOSTINSKI DEL_GO vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
GO 01 Restavracija P obiskovalci 380,0 m² 380,0 m² 120 gostov
GO 02 Kuhinja, priprava hrane, prostori za zaposlene, 

pomožni prostori
P zaposleni

230,0 m²

229,4 m²
vključuje tudi vse shrambe, hladilnice in garderobe, 
sanitarije s tuši za zaposlene; 10 zaposlenih 

GO 03 Terasa / lounge bar P obiskovalci 100,0 m² 140,0 m² cca 30 gostov
SP_GO04 Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc + 1 pisoar
SP_GO05 Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc ž

GO GOSTINSKI DEL - Skupaj / 718,0 m² 757,4 m²

skupina prostorov
TEHNIČNI, SERVISNI PROSTORI, KOMUNIKACIJE_TP, SP, K

vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
TP01 Skladišče (pododrje) - VD, MD

K

zaposleni, nastopajoči 200,0 m² 366,5 m² Skladišča morajo biti manipulacijsko povezana, brez 
horizontalnih in vertikalnih preprek, vstopna vrata 
v prostore morajo biti min 2,20 x 2,20 m, min 
delovna višina 3.0 m

TP02 Skladišče s priročno delavnico - SVETLOBA K zaposleni, nastopajoči 35,0 m² 35,9 m² min delovna višina 3.0 m
TP03 Skladišče s priročno delavnico - AVDIO K zaposleni, nastopajoči 35,0 m² 35,9 m² min delovna višina 3.0 m
TP04 Priročna mizarska delavnica K zaposleni 60,0 m² 73,1 m² min delovna višina 3.0 m
TP05* Prostor za teristorske omare, prostor za serverje

K
zaposleni 70,0 m² 55,8 m² min širina prostora 4.0 m; min delovna višina 3.0 m

TP06* Prostor za motorje pogona vrvišča 1

STOLP

zaposleni 50,0 m²

50,0 m²

Velikost prostora: min širina 5.0 m; min delovna 
višina 3.0 m; Priporočeno je, da je na vsaki strani 
odra po en prostor velikosti 50 m2.

TP06a* Prostor za motorje pogona vrvišča 2 STOLP zaposleni 50,0 m² 50,0 m² .
TP07* Tehnični prostor - toplotna postaja in TČ, 

prezračevanje, klimatizacija  K zaposleni 600,0 m² 539,3 m²
TP08* Tehnični prostor - telekomunikacije, rezervno 

napajanje K zaposleni 70,0 m² 70,0 m²
TP09* Transformatorska postaja

P

zaposleni 15,0 m² 17,1 m² V objektu dostopna od zunaj ali del zunanje 
ureditve; transformatorska postaja mora biti 
locirana na stalno dostopnem mestu, dostopna s 
težko mehanizacijo

TP10* Vertikalni jaški
K,P,+1,+2

50,6 m² Dostop do jaškov v vsakem nadstropju, minimalna 
dimenzija odprtine za dostop je 1,5 m²

TP_SP01* Sanitarije s tuši, garderobe  M/Ž, tehniki K 20,0 m² 30,0 m² 1 wc, 1 tuš
TP_SP02* Prostor za čistila, opremo za čiščenje K zaposleni 25,0 m² 21,5 m²

TP TEHNIČNI PROSTORI- skupaj / 1.230,0 m² 1.395,6 m²
vnesi podatke vnesi podatke

SP03 Zaprt prostor za zbiranje odpadkov

P

zaposleni 60,0 m² 58,2 m² Ločeno zbiranje odpadkov gostinskega dela in 
kavarne, odpadkov z odra ter odpadkov preostalih 
programov

SP04 Čajna kuhinja za zaposlene v TP K zaposleni 10,0 m² 10,0 m²

SP SERVISNI PROSTORI- skupaj / 70,0 m² 68,2 m²
vnesi podatke vnesi podatke

Komunikacije (hodniki, stopnišča, dvigala...) * K,P,+1,+2 vsi sklopi 1.300,0 m² 1.311,0 m² ocenjena vrednost 25%

K KOMUNIKACIJE -  skupaj / 1.300,0 m² 1.311,0 m²

LEGENDA 

Legenda programskih sklopov:
DV - (VD) velika dvorana, (MD) mala dvorana
JD - javni del stavbe
OD - oder
ZO - zaodrje, pododrje 

PP - uprava, pomožni prostori
SP - servisni prostori
TP - tehnični prostori

Legenda za vpis lokacije prostorov:
KD - večnamenske dvorane -1 - klet
GO - gostinski del 0 - pritličje

+1 - prvo nadstropje
ZP - zunanje prizorišče +2 - drugo nadstropje
ZU - zunanja ureditev +3 - tretje nadstropje

TP00*- površina teh prostorov je podana okvirno, natečajnik naj jo prilagodi skladno s svojo predlagano rešitvijo



I Z 1 3 7

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRŠIN
skupina prostorov
VELIKA DVORANA_VD vpis etaže
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov
opombe

vnesi podatke vnesi podatke
JD_VD01 Vhod 1 z vetrolovom P obiskovalci 35,0 m² 34,8 m² predvidi se več vhodov iz različnih smeri
JD_VD02 Vhod 2 z vetrolovom P obiskovalci 35,0 m² 0,0 m² predvidi se več vhodov iz različnih smeri
JD_VD03 Foyer (0, +1, +2 etaže skupaj) P,+2 obiskovalci 900,0 m² 902,7 m² predviden pred vsemi dvoranami; predvidi naj se 

0.6 do 1.2m2 na obiskovalca; ob sočasnem 
delovanju vseh programov je lahko v objektu 
sočasno tudi 1000 obiskovalcev

JD_VD04 Garderoba, obiskovalci P obiskovalci 75,0 m² 75,0 m² VD, MD, večnamenska dvorana 1, 2
JD_VD05 Blagajna z info centrom P zaposleni 25,0 m² 25,0 m² 2-3 osebe
JD_VD06 Skladišče, blagajna in info center P zaposleni 18,0 m² 18,0 m²
JD_VD07 Kavarna / prostor za postrežbo, prostor za pripravo 

hrane
P zaposleni, obiskovalci 175,0 m² 175,0 m² 80 gostov sedeča postrežba, 130 gostov stoječa 

postrežba, terasa 40 gostov sedeča postrežba; 
prostor za pripravo pijače/hrane; garderobe in 
sanitarije za zaposlene

JD_VD08 Kavarna/ garderobe, sanitarije zaposleni K zaposleni 20,0 m² 31,9 m² 5 oseb
JD_VD09 Kavarna / skladišče K zaposleni 20,0 m² 20,0 m²
JD_VD10 Knjigarna P zaposleni, obiskovalci 20,0 m² 20,0 m²
JD_VD11 Knjigarna / skladišče K zaposleni 10,0 m² 10,4 m²
JD_VD12a Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 35,0 m² 26,4 m² 11 wc
JD_VD12b Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 35,0 m² 26,4 m² 7 wc + 7 pisoar
JD_VD12c Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc
DV_VD13 Velika dvorana - parter +1 obiskovalci 340,0 m² 373,0 m² min 420 sedežev sedeži poklopni z rokonasloni, hrbtni naslon srednje 

visok, 2% sedežev / prostorov za gibalno ovirane 
dim 140/90 cm (8-9 sedežev)

DV_VD13a Velika dvorana - balkon / obiskovalci 0,0 m² balkon ni zaželen, a je dopusten
OD_VD14 Reprodukcija svetlobe, audio, video +2 zaposleni 45,0 m² 41,3 m² 1 -  4 osebe klimatiziran prostor, ista požarna cona kot dvorana, 

v sklopu tega prostora je lahko tudi prostor za 
simultano prevajanje

OD_VD15 Veliki oder +1 zaposleni, nastopajoči 120,0 m²

130,0 m²

odrska tla min 12 X 10 m, oder 0.8 m nad najnižjo 
točko dvorane; portalna odprtina min 12 X 8 m; 
grid na min višini 2.5 kratnik portalne odprtine

OD_VD16 Proscenij / pododrska naprava 2 K zaposleni, nastopajoči 15,0 m² 15,0 m² dolžina 10 m, globina 1.5 m
OD_VD17 Stranski oder 1 +1 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m² širina 5 m, višina min 8 m
OD_VD18

Stranski (zadnji) oder 2, s pododrsko napravo 1
+1

zaposleni, nastopajoči 110,0 m² 115,0 m²
širina 5 m; višina min 8 m; pomična ploščad med 
kletjo (pododrjem) in odrom

OD_VD19 Stranski oder 3 +1 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m² širina 5 m, višina min 8 m
ZO_VD20 Sanitarije M/Ž, nastopajoči +1 zaposleni, nastopajoči 11,0 m² 5,5 m² (1 m, 1 ž/inv), v bližini izhoda na oder
ZO_VD21 Prostor za čakanje na izhod na oder +1 zaposleni, nastopajoči 60,0 m² 60,0 m² lahko del komunikacij v zaodrju
ZO_VD22 Rekvizitarna velikega odra (VD) +1 zaposleni, nastopajoči 30,0 m²

30,0 m²
širina prostora min 4 m,  priključki za štedilnik, 
hladilnik, pomivalni stroj

ZO_VD23 Garderoba 1 nastopajoči VD M/Ž +1 nastopajoči 40,0 m²

40,0 m²

do 15 oseb prostor naj z drsno steno/zaveso omogoča 
prilagajanje števila nastopajočih po spolu, prostor 
ima tudi funkcijo maskirnice

ZO_VD24 Garderoba 2 nastopajoči VD M/Ž +1 nastopajoči 40,0 m² 40,0 m² do 15 oseb prostor naj z drsno steno/zaveso omogoča 
prilagajanje števila nastopajočih po spolu, prostor 
ima tudi funkcijo maskirnice

ZO_VD25 Garderoba / soba za soliste +1 nastopajoči 12,0 m² 11,8 m² 1 do 2
ZO_VD26 Garderoba 3 / za zbore +1 nastopajoči 40,0 m² 40,0 m² do 15 oseb
ZO_VD27 Notranja manipulacijska ploščad P zaposleni, nastopajoči 42,0 m²

49,0 m²
širina prostora min 6 m, višina min 7.5 m; direktno 
povezan z dostavo 

VD VELIKA DVORANA - skupaj / 2.412,0 m² 2.420,2 m²

skupina prostorov
MALA DVORANA_MD vpis lokacije

šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
DV_MD01 Mala dvorana in oder (black box) +2 nastopajoči, zaposleni, 

obiskovalci
210,0 m² 210,0 m² min 130 sedežev Dim min 21 X 10 m, uporabna višina min 5.5 m; 

130 sedežev, enovit prostor (Black Box) z zložljivo 
tribuno

OD_MD01 Oder MD (skupaj z dvorano) +2 nastopajoči, zaposleni, 
obiskovalci

0,0 m²

OD_MD02 Stranski oder MD +2 zaposleni, nastopajoči 60,0 m² 60,0 m² Ob krajši stranici male dvorane, globina 6 m
OD_MD03 Površina za reprodukcijo svetlobe, audio, video +2 zaposleni 18,0 m² 18,0 m² 2 - 3 osebe Del dvorane - del prostora v dvorani
TP_MD04 Tovorno dvigalo K,P,+1,+2 zaposleni, nastopajoči 8,0 m² 14,6 m² Nosilnost tovornega dvigala naj min 3,5 t. 

Kabina mora imeti notranje mere min  4 x 2 x 3 m (D 
X G X V). 

ZO_MD05 Prostor za čakanje na izhod na oder +2 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m²
ZO_MD06 Rekvizitarna 2 male dvorane (MD) +2 zaposleni, nastopajoči 20,0 m² 26,2 m²
ZO_MD07 Kadilnica +1 zaposleni, nastopajoči 7,0 m² 18,8 m² do 5 Namenjena nastopajočim, dostopna  naj bo iz 

zaodrja za nastopajoče v mali in veliki dvorani
ZO_MD08 Garderoba 3 nastopajoči MD M/Ž +1 nastopajoči 25,0 m² 25,0 m² 6
ZO_MD09 Garderoba 4 nastopajoči MD M/Ž +1 nastopajoči 25,0 m² 25,0 m² 6
ZO_MD10 Sanitarije M/Ž, nastopajoči +1 nastopajoči, zaposleni 14,0 m² 14,2 m² 1 wc m + 1 pisoar, 1 wc ž; v bližni izhoda na oder
JD_VD08 Foyer P,+2 obiskovalci kvadratura se šteje v skupno 

kvadraturo foyera
JD_VD04 Garderoba, obiskovalci P obiskovalci skupna uporaba za vse 

obiskovalce
JD_VD12a Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc
JD_VD12b Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 2wc + 2 pisoar
JD_VD12c Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci skupna uporaba za vse obi. 1

MD MALA DVORANA - skupaj / 461,0 m² 485,8 m²

skupina prostorov
UPRAVA / POMOŽNI PROSTORI_PP

vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
PP01 Služben vhod P zaposleni, nastopajoči 10,0 m² 10,2 m²
PP02 Vratarnica/ kontrola dostopa P zaposleni 8,0 m² 8,2 m² 1
PP03 Garderoba za hostese +1 zaposleni 20,0 m² 18,1 m² 10
PP04 Pisarna vodje + sejna soba +2 zaposleni 30,0 m² 27,2 m² 1 + 6
PP05 Večja pisarna odprtega tipa +2 zaposleni 70,0 m² 69,9 m² cca 4 - 6 
PP06 Prostori za oddajanje / coworking +1 obiskovalci 50,0 m² 58,3 m² 4
PP07 Čajna kuhinja +1,+2 zaposleni 6,0 m² 21,5 m²
SP_PP08 Sanitarije uprava + obiskovalci coworking +1 zaposleni, obiskovalci 12,0 m² 14,2 m² 30 1 wc  Ž, 1 wc  M + 1 pisoar
SP_PP11 Tehnično prostor /  server K zaposleni 12,0 m² 10,0 m²

PP UPRAVA - skupaj / 218,0 m² 237,5 m²

skupina prostorov
VEČNAMENSKE DVORANE_KD vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
JD_VD08 Foyer-predprostor za pogostitev, garderobe

P
obiskovalci kvadratura se šteje v skupno 

kvadraturo foyera
KD01 Dvorana 1 / z možnostjo pregraditve

P

obiskovalci 145,0 m²

154,0 m²

do 120 oseb z možnostjo pregraditve / akustična pomIčna stena; 
svetla višina prostora vsaj 3.00 m: krajša stranica 
dvorane naj meri min 9 m

KD02 Dvorana 2 / balet
P

obiskovalci 70,0 m²
70,0 m²

do 50 oseb svetla višina prostora 3.00 m: krajša stranica 
dvorane naj meri min 7 m

KD03 Skladišče za opremo, prostor za multimedijo 1 K zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m²
KD04 Skladišče za opremo, prostor za multimedijo 2 K zaposleni, nastopajoči 30,0 m² 30,0 m²
KD05 Pisarna za pripravo nastopajočih +1 zaposleni, nastopajoči 15,0 m² 15,0 m²
KD06 Čajna kuhinja, prostor za postrežbo P zaposleni, nastopajoči 18,0 m² 16,4 m²
SP_KD07 Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc + 3 pisoar
SP_KD08 Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc
SP_KD09 Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci, nastopajoči 4,0 m² 4,0 m² 1 wc ž/inv
SP_KD10 Garderobe s sanitarijam in tušem Ž + M +1 obiskovalci, nastopajoči 30,0 m² 30,0 m² 1 wc ž + 2 tuš , 1wc m + 1 piso + 2 tuš
SP_KD11 Servisni prostor / čistila K zaposleni, nastopajoči 25,0 m² 25,0 m²

KD VEČNAMENSKE DVORANE - Skupaj / 411,0 m² 418,4 m²

skupina prostorov
GOSTINSKI DEL_GO vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
GO 01 Restavracija P obiskovalci 380,0 m² 380,0 m² 120 gostov
GO 02 Kuhinja, priprava hrane, prostori za zaposlene, 

pomožni prostori
P zaposleni

230,0 m²

229,4 m²
vključuje tudi vse shrambe, hladilnice in garderobe, 
sanitarije s tuši za zaposlene; 10 zaposlenih 

GO 03 Terasa / lounge bar P obiskovalci 100,0 m² 140,0 m² cca 30 gostov
SP_GO04 Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc + 1 pisoar
SP_GO05 Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc ž

GO GOSTINSKI DEL - Skupaj / 718,0 m² 757,4 m²

skupina prostorov
TEHNIČNI, SERVISNI PROSTORI, KOMUNIKACIJE_TP, SP, K

vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
TP01 Skladišče (pododrje) - VD, MD

K

zaposleni, nastopajoči 200,0 m² 366,5 m² Skladišča morajo biti manipulacijsko povezana, brez 
horizontalnih in vertikalnih preprek, vstopna vrata 
v prostore morajo biti min 2,20 x 2,20 m, min 
delovna višina 3.0 m

TP02 Skladišče s priročno delavnico - SVETLOBA K zaposleni, nastopajoči 35,0 m² 35,9 m² min delovna višina 3.0 m
TP03 Skladišče s priročno delavnico - AVDIO K zaposleni, nastopajoči 35,0 m² 35,9 m² min delovna višina 3.0 m
TP04 Priročna mizarska delavnica K zaposleni 60,0 m² 73,1 m² min delovna višina 3.0 m
TP05* Prostor za teristorske omare, prostor za serverje

K
zaposleni 70,0 m² 55,8 m² min širina prostora 4.0 m; min delovna višina 3.0 m

TP06* Prostor za motorje pogona vrvišča 1

STOLP

zaposleni 50,0 m²

50,0 m²

Velikost prostora: min širina 5.0 m; min delovna 
višina 3.0 m; Priporočeno je, da je na vsaki strani 
odra po en prostor velikosti 50 m2.

TP06a* Prostor za motorje pogona vrvišča 2 STOLP zaposleni 50,0 m² 50,0 m² .
TP07* Tehnični prostor - toplotna postaja in TČ, 

prezračevanje, klimatizacija  K zaposleni 600,0 m² 539,3 m²
TP08* Tehnični prostor - telekomunikacije, rezervno 

napajanje K zaposleni 70,0 m² 70,0 m²
TP09* Transformatorska postaja

P

zaposleni 15,0 m² 17,1 m² V objektu dostopna od zunaj ali del zunanje 
ureditve; transformatorska postaja mora biti 
locirana na stalno dostopnem mestu, dostopna s 
težko mehanizacijo

TP10* Vertikalni jaški
K,P,+1,+2

50,6 m² Dostop do jaškov v vsakem nadstropju, minimalna 
dimenzija odprtine za dostop je 1,5 m²

TP_SP01* Sanitarije s tuši, garderobe  M/Ž, tehniki K 20,0 m² 30,0 m² 1 wc, 1 tuš
TP_SP02* Prostor za čistila, opremo za čiščenje K zaposleni 25,0 m² 21,5 m²

TP TEHNIČNI PROSTORI- skupaj / 1.230,0 m² 1.395,6 m²
vnesi podatke vnesi podatke

SP03 Zaprt prostor za zbiranje odpadkov

P

zaposleni 60,0 m² 58,2 m² Ločeno zbiranje odpadkov gostinskega dela in 
kavarne, odpadkov z odra ter odpadkov preostalih 
programov

SP04 Čajna kuhinja za zaposlene v TP K zaposleni 10,0 m² 10,0 m²

SP SERVISNI PROSTORI- skupaj / 70,0 m² 68,2 m²
vnesi podatke vnesi podatke

Komunikacije (hodniki, stopnišča, dvigala...) * K,P,+1,+2 vsi sklopi 1.300,0 m² 1.311,0 m² ocenjena vrednost 25%

K KOMUNIKACIJE -  skupaj / 1.300,0 m² 1.311,0 m²

LEGENDA 

Legenda programskih sklopov:
DV - (VD) velika dvorana, (MD) mala dvorana
JD - javni del stavbe
OD - oder
ZO - zaodrje, pododrje 

PP - uprava, pomožni prostori
SP - servisni prostori
TP - tehnični prostori

Legenda za vpis lokacije prostorov:
KD - večnamenske dvorane -1 - klet
GO - gostinski del 0 - pritličje

+1 - prvo nadstropje
ZP - zunanje prizorišče +2 - drugo nadstropje
ZU - zunanja ureditev +3 - tretje nadstropje

TP00*- površina teh prostorov je podana okvirno, natečajnik naj jo prilagodi skladno s svojo predlagano rešitvijo
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ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRŠIN
skupina prostorov
VELIKA DVORANA_VD vpis etaže
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov
opombe

vnesi podatke vnesi podatke
JD_VD01 Vhod 1 z vetrolovom P obiskovalci 35,0 m² 34,8 m² predvidi se več vhodov iz različnih smeri
JD_VD02 Vhod 2 z vetrolovom P obiskovalci 35,0 m² 0,0 m² predvidi se več vhodov iz različnih smeri
JD_VD03 Foyer (0, +1, +2 etaže skupaj) P,+2 obiskovalci 900,0 m² 902,7 m² predviden pred vsemi dvoranami; predvidi naj se 

0.6 do 1.2m2 na obiskovalca; ob sočasnem 
delovanju vseh programov je lahko v objektu 
sočasno tudi 1000 obiskovalcev

JD_VD04 Garderoba, obiskovalci P obiskovalci 75,0 m² 75,0 m² VD, MD, večnamenska dvorana 1, 2
JD_VD05 Blagajna z info centrom P zaposleni 25,0 m² 25,0 m² 2-3 osebe
JD_VD06 Skladišče, blagajna in info center P zaposleni 18,0 m² 18,0 m²
JD_VD07 Kavarna / prostor za postrežbo, prostor za pripravo 

hrane
P zaposleni, obiskovalci 175,0 m² 175,0 m² 80 gostov sedeča postrežba, 130 gostov stoječa 

postrežba, terasa 40 gostov sedeča postrežba; 
prostor za pripravo pijače/hrane; garderobe in 
sanitarije za zaposlene

JD_VD08 Kavarna/ garderobe, sanitarije zaposleni K zaposleni 20,0 m² 31,9 m² 5 oseb
JD_VD09 Kavarna / skladišče K zaposleni 20,0 m² 20,0 m²
JD_VD10 Knjigarna P zaposleni, obiskovalci 20,0 m² 20,0 m²
JD_VD11 Knjigarna / skladišče K zaposleni 10,0 m² 10,4 m²
JD_VD12a Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 35,0 m² 26,4 m² 11 wc
JD_VD12b Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 35,0 m² 26,4 m² 7 wc + 7 pisoar
JD_VD12c Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc
DV_VD13 Velika dvorana - parter +1 obiskovalci 340,0 m² 373,0 m² min 420 sedežev sedeži poklopni z rokonasloni, hrbtni naslon srednje 

visok, 2% sedežev / prostorov za gibalno ovirane 
dim 140/90 cm (8-9 sedežev)

DV_VD13a Velika dvorana - balkon / obiskovalci 0,0 m² balkon ni zaželen, a je dopusten
OD_VD14 Reprodukcija svetlobe, audio, video +2 zaposleni 45,0 m² 41,3 m² 1 -  4 osebe klimatiziran prostor, ista požarna cona kot dvorana, 

v sklopu tega prostora je lahko tudi prostor za 
simultano prevajanje

OD_VD15 Veliki oder +1 zaposleni, nastopajoči 120,0 m²

130,0 m²

odrska tla min 12 X 10 m, oder 0.8 m nad najnižjo 
točko dvorane; portalna odprtina min 12 X 8 m; 
grid na min višini 2.5 kratnik portalne odprtine

OD_VD16 Proscenij / pododrska naprava 2 K zaposleni, nastopajoči 15,0 m² 15,0 m² dolžina 10 m, globina 1.5 m
OD_VD17 Stranski oder 1 +1 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m² širina 5 m, višina min 8 m
OD_VD18

Stranski (zadnji) oder 2, s pododrsko napravo 1
+1

zaposleni, nastopajoči 110,0 m² 115,0 m²
širina 5 m; višina min 8 m; pomična ploščad med 
kletjo (pododrjem) in odrom

OD_VD19 Stranski oder 3 +1 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m² širina 5 m, višina min 8 m
ZO_VD20 Sanitarije M/Ž, nastopajoči +1 zaposleni, nastopajoči 11,0 m² 5,5 m² (1 m, 1 ž/inv), v bližini izhoda na oder
ZO_VD21 Prostor za čakanje na izhod na oder +1 zaposleni, nastopajoči 60,0 m² 60,0 m² lahko del komunikacij v zaodrju
ZO_VD22 Rekvizitarna velikega odra (VD) +1 zaposleni, nastopajoči 30,0 m²

30,0 m²
širina prostora min 4 m,  priključki za štedilnik, 
hladilnik, pomivalni stroj

ZO_VD23 Garderoba 1 nastopajoči VD M/Ž +1 nastopajoči 40,0 m²

40,0 m²

do 15 oseb prostor naj z drsno steno/zaveso omogoča 
prilagajanje števila nastopajočih po spolu, prostor 
ima tudi funkcijo maskirnice

ZO_VD24 Garderoba 2 nastopajoči VD M/Ž +1 nastopajoči 40,0 m² 40,0 m² do 15 oseb prostor naj z drsno steno/zaveso omogoča 
prilagajanje števila nastopajočih po spolu, prostor 
ima tudi funkcijo maskirnice

ZO_VD25 Garderoba / soba za soliste +1 nastopajoči 12,0 m² 11,8 m² 1 do 2
ZO_VD26 Garderoba 3 / za zbore +1 nastopajoči 40,0 m² 40,0 m² do 15 oseb
ZO_VD27 Notranja manipulacijska ploščad P zaposleni, nastopajoči 42,0 m²

49,0 m²
širina prostora min 6 m, višina min 7.5 m; direktno 
povezan z dostavo 

VD VELIKA DVORANA - skupaj / 2.412,0 m² 2.420,2 m²

skupina prostorov
MALA DVORANA_MD vpis lokacije

šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
DV_MD01 Mala dvorana in oder (black box) +2 nastopajoči, zaposleni, 

obiskovalci
210,0 m² 210,0 m² min 130 sedežev Dim min 21 X 10 m, uporabna višina min 5.5 m; 

130 sedežev, enovit prostor (Black Box) z zložljivo 
tribuno

OD_MD01 Oder MD (skupaj z dvorano) +2 nastopajoči, zaposleni, 
obiskovalci

0,0 m²

OD_MD02 Stranski oder MD +2 zaposleni, nastopajoči 60,0 m² 60,0 m² Ob krajši stranici male dvorane, globina 6 m
OD_MD03 Površina za reprodukcijo svetlobe, audio, video +2 zaposleni 18,0 m² 18,0 m² 2 - 3 osebe Del dvorane - del prostora v dvorani
TP_MD04 Tovorno dvigalo K,P,+1,+2 zaposleni, nastopajoči 8,0 m² 14,6 m² Nosilnost tovornega dvigala naj min 3,5 t. 

Kabina mora imeti notranje mere min  4 x 2 x 3 m (D 
X G X V). 

ZO_MD05 Prostor za čakanje na izhod na oder +2 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m²
ZO_MD06 Rekvizitarna 2 male dvorane (MD) +2 zaposleni, nastopajoči 20,0 m² 26,2 m²
ZO_MD07 Kadilnica +1 zaposleni, nastopajoči 7,0 m² 18,8 m² do 5 Namenjena nastopajočim, dostopna  naj bo iz 

zaodrja za nastopajoče v mali in veliki dvorani
ZO_MD08 Garderoba 3 nastopajoči MD M/Ž +1 nastopajoči 25,0 m² 25,0 m² 6
ZO_MD09 Garderoba 4 nastopajoči MD M/Ž +1 nastopajoči 25,0 m² 25,0 m² 6
ZO_MD10 Sanitarije M/Ž, nastopajoči +1 nastopajoči, zaposleni 14,0 m² 14,2 m² 1 wc m + 1 pisoar, 1 wc ž; v bližni izhoda na oder
JD_VD08 Foyer P,+2 obiskovalci kvadratura se šteje v skupno 

kvadraturo foyera
JD_VD04 Garderoba, obiskovalci P obiskovalci skupna uporaba za vse 

obiskovalce
JD_VD12a Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc
JD_VD12b Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 2wc + 2 pisoar
JD_VD12c Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci skupna uporaba za vse obi. 1

MD MALA DVORANA - skupaj / 461,0 m² 485,8 m²

skupina prostorov
UPRAVA / POMOŽNI PROSTORI_PP

vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
PP01 Služben vhod P zaposleni, nastopajoči 10,0 m² 10,2 m²
PP02 Vratarnica/ kontrola dostopa P zaposleni 8,0 m² 8,2 m² 1
PP03 Garderoba za hostese +1 zaposleni 20,0 m² 18,1 m² 10
PP04 Pisarna vodje + sejna soba +2 zaposleni 30,0 m² 27,2 m² 1 + 6
PP05 Večja pisarna odprtega tipa +2 zaposleni 70,0 m² 69,9 m² cca 4 - 6 
PP06 Prostori za oddajanje / coworking +1 obiskovalci 50,0 m² 58,3 m² 4
PP07 Čajna kuhinja +1,+2 zaposleni 6,0 m² 21,5 m²
SP_PP08 Sanitarije uprava + obiskovalci coworking +1 zaposleni, obiskovalci 12,0 m² 14,2 m² 30 1 wc  Ž, 1 wc  M + 1 pisoar
SP_PP11 Tehnično prostor /  server K zaposleni 12,0 m² 10,0 m²

PP UPRAVA - skupaj / 218,0 m² 237,5 m²

skupina prostorov
VEČNAMENSKE DVORANE_KD vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
JD_VD08 Foyer-predprostor za pogostitev, garderobe

P
obiskovalci kvadratura se šteje v skupno 

kvadraturo foyera
KD01 Dvorana 1 / z možnostjo pregraditve

P

obiskovalci 145,0 m²

154,0 m²

do 120 oseb z možnostjo pregraditve / akustična pomIčna stena; 
svetla višina prostora vsaj 3.00 m: krajša stranica 
dvorane naj meri min 9 m

KD02 Dvorana 2 / balet
P

obiskovalci 70,0 m²
70,0 m²

do 50 oseb svetla višina prostora 3.00 m: krajša stranica 
dvorane naj meri min 7 m

KD03 Skladišče za opremo, prostor za multimedijo 1 K zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m²
KD04 Skladišče za opremo, prostor za multimedijo 2 K zaposleni, nastopajoči 30,0 m² 30,0 m²
KD05 Pisarna za pripravo nastopajočih +1 zaposleni, nastopajoči 15,0 m² 15,0 m²
KD06 Čajna kuhinja, prostor za postrežbo P zaposleni, nastopajoči 18,0 m² 16,4 m²
SP_KD07 Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc + 3 pisoar
SP_KD08 Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc
SP_KD09 Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci, nastopajoči 4,0 m² 4,0 m² 1 wc ž/inv
SP_KD10 Garderobe s sanitarijam in tušem Ž + M +1 obiskovalci, nastopajoči 30,0 m² 30,0 m² 1 wc ž + 2 tuš , 1wc m + 1 piso + 2 tuš
SP_KD11 Servisni prostor / čistila K zaposleni, nastopajoči 25,0 m² 25,0 m²

KD VEČNAMENSKE DVORANE - Skupaj / 411,0 m² 418,4 m²

skupina prostorov
GOSTINSKI DEL_GO vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
GO 01 Restavracija P obiskovalci 380,0 m² 380,0 m² 120 gostov
GO 02 Kuhinja, priprava hrane, prostori za zaposlene, 

pomožni prostori
P zaposleni

230,0 m²

229,4 m²
vključuje tudi vse shrambe, hladilnice in garderobe, 
sanitarije s tuši za zaposlene; 10 zaposlenih 

GO 03 Terasa / lounge bar P obiskovalci 100,0 m² 140,0 m² cca 30 gostov
SP_GO04 Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc + 1 pisoar
SP_GO05 Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc ž

GO GOSTINSKI DEL - Skupaj / 718,0 m² 757,4 m²

skupina prostorov
TEHNIČNI, SERVISNI PROSTORI, KOMUNIKACIJE_TP, SP, K

vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
TP01 Skladišče (pododrje) - VD, MD

K

zaposleni, nastopajoči 200,0 m² 366,5 m² Skladišča morajo biti manipulacijsko povezana, brez 
horizontalnih in vertikalnih preprek, vstopna vrata 
v prostore morajo biti min 2,20 x 2,20 m, min 
delovna višina 3.0 m

TP02 Skladišče s priročno delavnico - SVETLOBA K zaposleni, nastopajoči 35,0 m² 35,9 m² min delovna višina 3.0 m
TP03 Skladišče s priročno delavnico - AVDIO K zaposleni, nastopajoči 35,0 m² 35,9 m² min delovna višina 3.0 m
TP04 Priročna mizarska delavnica K zaposleni 60,0 m² 73,1 m² min delovna višina 3.0 m
TP05* Prostor za teristorske omare, prostor za serverje

K
zaposleni 70,0 m² 55,8 m² min širina prostora 4.0 m; min delovna višina 3.0 m

TP06* Prostor za motorje pogona vrvišča 1

STOLP

zaposleni 50,0 m²

50,0 m²

Velikost prostora: min širina 5.0 m; min delovna 
višina 3.0 m; Priporočeno je, da je na vsaki strani 
odra po en prostor velikosti 50 m2.

TP06a* Prostor za motorje pogona vrvišča 2 STOLP zaposleni 50,0 m² 50,0 m² .
TP07* Tehnični prostor - toplotna postaja in TČ, 

prezračevanje, klimatizacija  K zaposleni 600,0 m² 539,3 m²
TP08* Tehnični prostor - telekomunikacije, rezervno 

napajanje K zaposleni 70,0 m² 70,0 m²
TP09* Transformatorska postaja

P

zaposleni 15,0 m² 17,1 m² V objektu dostopna od zunaj ali del zunanje 
ureditve; transformatorska postaja mora biti 
locirana na stalno dostopnem mestu, dostopna s 
težko mehanizacijo

TP10* Vertikalni jaški
K,P,+1,+2

50,6 m² Dostop do jaškov v vsakem nadstropju, minimalna 
dimenzija odprtine za dostop je 1,5 m²

TP_SP01* Sanitarije s tuši, garderobe  M/Ž, tehniki K 20,0 m² 30,0 m² 1 wc, 1 tuš
TP_SP02* Prostor za čistila, opremo za čiščenje K zaposleni 25,0 m² 21,5 m²

TP TEHNIČNI PROSTORI- skupaj / 1.230,0 m² 1.395,6 m²
vnesi podatke vnesi podatke

SP03 Zaprt prostor za zbiranje odpadkov

P

zaposleni 60,0 m² 58,2 m² Ločeno zbiranje odpadkov gostinskega dela in 
kavarne, odpadkov z odra ter odpadkov preostalih 
programov

SP04 Čajna kuhinja za zaposlene v TP K zaposleni 10,0 m² 10,0 m²

SP SERVISNI PROSTORI- skupaj / 70,0 m² 68,2 m²
vnesi podatke vnesi podatke

Komunikacije (hodniki, stopnišča, dvigala...) * K,P,+1,+2 vsi sklopi 1.300,0 m² 1.311,0 m² ocenjena vrednost 25%

K KOMUNIKACIJE -  skupaj / 1.300,0 m² 1.311,0 m²

LEGENDA 

Legenda programskih sklopov:
DV - (VD) velika dvorana, (MD) mala dvorana
JD - javni del stavbe
OD - oder
ZO - zaodrje, pododrje 

PP - uprava, pomožni prostori
SP - servisni prostori
TP - tehnični prostori

Legenda za vpis lokacije prostorov:
KD - večnamenske dvorane -1 - klet
GO - gostinski del 0 - pritličje

+1 - prvo nadstropje
ZP - zunanje prizorišče +2 - drugo nadstropje
ZU - zunanja ureditev +3 - tretje nadstropje

TP00*- površina teh prostorov je podana okvirno, natečajnik naj jo prilagodi skladno s svojo predlagano rešitvijo
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ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRŠIN
skupina prostorov
VELIKA DVORANA_VD vpis etaže
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov
opombe

vnesi podatke vnesi podatke
JD_VD01 Vhod 1 z vetrolovom P obiskovalci 35,0 m² 34,8 m² predvidi se več vhodov iz različnih smeri
JD_VD02 Vhod 2 z vetrolovom P obiskovalci 35,0 m² 0,0 m² predvidi se več vhodov iz različnih smeri
JD_VD03 Foyer (0, +1, +2 etaže skupaj) P,+2 obiskovalci 900,0 m² 902,7 m² predviden pred vsemi dvoranami; predvidi naj se 

0.6 do 1.2m2 na obiskovalca; ob sočasnem 
delovanju vseh programov je lahko v objektu 
sočasno tudi 1000 obiskovalcev

JD_VD04 Garderoba, obiskovalci P obiskovalci 75,0 m² 75,0 m² VD, MD, večnamenska dvorana 1, 2
JD_VD05 Blagajna z info centrom P zaposleni 25,0 m² 25,0 m² 2-3 osebe
JD_VD06 Skladišče, blagajna in info center P zaposleni 18,0 m² 18,0 m²
JD_VD07 Kavarna / prostor za postrežbo, prostor za pripravo 

hrane
P zaposleni, obiskovalci 175,0 m² 175,0 m² 80 gostov sedeča postrežba, 130 gostov stoječa 

postrežba, terasa 40 gostov sedeča postrežba; 
prostor za pripravo pijače/hrane; garderobe in 
sanitarije za zaposlene

JD_VD08 Kavarna/ garderobe, sanitarije zaposleni K zaposleni 20,0 m² 31,9 m² 5 oseb
JD_VD09 Kavarna / skladišče K zaposleni 20,0 m² 20,0 m²
JD_VD10 Knjigarna P zaposleni, obiskovalci 20,0 m² 20,0 m²
JD_VD11 Knjigarna / skladišče K zaposleni 10,0 m² 10,4 m²
JD_VD12a Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 35,0 m² 26,4 m² 11 wc
JD_VD12b Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 35,0 m² 26,4 m² 7 wc + 7 pisoar
JD_VD12c Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc
DV_VD13 Velika dvorana - parter +1 obiskovalci 340,0 m² 373,0 m² min 420 sedežev sedeži poklopni z rokonasloni, hrbtni naslon srednje 

visok, 2% sedežev / prostorov za gibalno ovirane 
dim 140/90 cm (8-9 sedežev)

DV_VD13a Velika dvorana - balkon / obiskovalci 0,0 m² balkon ni zaželen, a je dopusten
OD_VD14 Reprodukcija svetlobe, audio, video +2 zaposleni 45,0 m² 41,3 m² 1 -  4 osebe klimatiziran prostor, ista požarna cona kot dvorana, 

v sklopu tega prostora je lahko tudi prostor za 
simultano prevajanje

OD_VD15 Veliki oder +1 zaposleni, nastopajoči 120,0 m²

130,0 m²

odrska tla min 12 X 10 m, oder 0.8 m nad najnižjo 
točko dvorane; portalna odprtina min 12 X 8 m; 
grid na min višini 2.5 kratnik portalne odprtine

OD_VD16 Proscenij / pododrska naprava 2 K zaposleni, nastopajoči 15,0 m² 15,0 m² dolžina 10 m, globina 1.5 m
OD_VD17 Stranski oder 1 +1 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m² širina 5 m, višina min 8 m
OD_VD18

Stranski (zadnji) oder 2, s pododrsko napravo 1
+1

zaposleni, nastopajoči 110,0 m² 115,0 m²
širina 5 m; višina min 8 m; pomična ploščad med 
kletjo (pododrjem) in odrom

OD_VD19 Stranski oder 3 +1 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m² širina 5 m, višina min 8 m
ZO_VD20 Sanitarije M/Ž, nastopajoči +1 zaposleni, nastopajoči 11,0 m² 5,5 m² (1 m, 1 ž/inv), v bližini izhoda na oder
ZO_VD21 Prostor za čakanje na izhod na oder +1 zaposleni, nastopajoči 60,0 m² 60,0 m² lahko del komunikacij v zaodrju
ZO_VD22 Rekvizitarna velikega odra (VD) +1 zaposleni, nastopajoči 30,0 m²

30,0 m²
širina prostora min 4 m,  priključki za štedilnik, 
hladilnik, pomivalni stroj

ZO_VD23 Garderoba 1 nastopajoči VD M/Ž +1 nastopajoči 40,0 m²

40,0 m²

do 15 oseb prostor naj z drsno steno/zaveso omogoča 
prilagajanje števila nastopajočih po spolu, prostor 
ima tudi funkcijo maskirnice

ZO_VD24 Garderoba 2 nastopajoči VD M/Ž +1 nastopajoči 40,0 m² 40,0 m² do 15 oseb prostor naj z drsno steno/zaveso omogoča 
prilagajanje števila nastopajočih po spolu, prostor 
ima tudi funkcijo maskirnice

ZO_VD25 Garderoba / soba za soliste +1 nastopajoči 12,0 m² 11,8 m² 1 do 2
ZO_VD26 Garderoba 3 / za zbore +1 nastopajoči 40,0 m² 40,0 m² do 15 oseb
ZO_VD27 Notranja manipulacijska ploščad P zaposleni, nastopajoči 42,0 m²

49,0 m²
širina prostora min 6 m, višina min 7.5 m; direktno 
povezan z dostavo 

VD VELIKA DVORANA - skupaj / 2.412,0 m² 2.420,2 m²

skupina prostorov
MALA DVORANA_MD vpis lokacije

šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
DV_MD01 Mala dvorana in oder (black box) +2 nastopajoči, zaposleni, 

obiskovalci
210,0 m² 210,0 m² min 130 sedežev Dim min 21 X 10 m, uporabna višina min 5.5 m; 

130 sedežev, enovit prostor (Black Box) z zložljivo 
tribuno

OD_MD01 Oder MD (skupaj z dvorano) +2 nastopajoči, zaposleni, 
obiskovalci

0,0 m²

OD_MD02 Stranski oder MD +2 zaposleni, nastopajoči 60,0 m² 60,0 m² Ob krajši stranici male dvorane, globina 6 m
OD_MD03 Površina za reprodukcijo svetlobe, audio, video +2 zaposleni 18,0 m² 18,0 m² 2 - 3 osebe Del dvorane - del prostora v dvorani
TP_MD04 Tovorno dvigalo K,P,+1,+2 zaposleni, nastopajoči 8,0 m² 14,6 m² Nosilnost tovornega dvigala naj min 3,5 t. 

Kabina mora imeti notranje mere min  4 x 2 x 3 m (D 
X G X V). 

ZO_MD05 Prostor za čakanje na izhod na oder +2 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m²
ZO_MD06 Rekvizitarna 2 male dvorane (MD) +2 zaposleni, nastopajoči 20,0 m² 26,2 m²
ZO_MD07 Kadilnica +1 zaposleni, nastopajoči 7,0 m² 18,8 m² do 5 Namenjena nastopajočim, dostopna  naj bo iz 

zaodrja za nastopajoče v mali in veliki dvorani
ZO_MD08 Garderoba 3 nastopajoči MD M/Ž +1 nastopajoči 25,0 m² 25,0 m² 6
ZO_MD09 Garderoba 4 nastopajoči MD M/Ž +1 nastopajoči 25,0 m² 25,0 m² 6
ZO_MD10 Sanitarije M/Ž, nastopajoči +1 nastopajoči, zaposleni 14,0 m² 14,2 m² 1 wc m + 1 pisoar, 1 wc ž; v bližni izhoda na oder
JD_VD08 Foyer P,+2 obiskovalci kvadratura se šteje v skupno 

kvadraturo foyera
JD_VD04 Garderoba, obiskovalci P obiskovalci skupna uporaba za vse 

obiskovalce
JD_VD12a Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc
JD_VD12b Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 2wc + 2 pisoar
JD_VD12c Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci skupna uporaba za vse obi. 1

MD MALA DVORANA - skupaj / 461,0 m² 485,8 m²

skupina prostorov
UPRAVA / POMOŽNI PROSTORI_PP

vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
PP01 Služben vhod P zaposleni, nastopajoči 10,0 m² 10,2 m²
PP02 Vratarnica/ kontrola dostopa P zaposleni 8,0 m² 8,2 m² 1
PP03 Garderoba za hostese +1 zaposleni 20,0 m² 18,1 m² 10
PP04 Pisarna vodje + sejna soba +2 zaposleni 30,0 m² 27,2 m² 1 + 6
PP05 Večja pisarna odprtega tipa +2 zaposleni 70,0 m² 69,9 m² cca 4 - 6 
PP06 Prostori za oddajanje / coworking +1 obiskovalci 50,0 m² 58,3 m² 4
PP07 Čajna kuhinja +1,+2 zaposleni 6,0 m² 21,5 m²
SP_PP08 Sanitarije uprava + obiskovalci coworking +1 zaposleni, obiskovalci 12,0 m² 14,2 m² 30 1 wc  Ž, 1 wc  M + 1 pisoar
SP_PP11 Tehnično prostor /  server K zaposleni 12,0 m² 10,0 m²

PP UPRAVA - skupaj / 218,0 m² 237,5 m²

skupina prostorov
VEČNAMENSKE DVORANE_KD vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
JD_VD08 Foyer-predprostor za pogostitev, garderobe

P
obiskovalci kvadratura se šteje v skupno 

kvadraturo foyera
KD01 Dvorana 1 / z možnostjo pregraditve

P

obiskovalci 145,0 m²

154,0 m²

do 120 oseb z možnostjo pregraditve / akustična pomIčna stena; 
svetla višina prostora vsaj 3.00 m: krajša stranica 
dvorane naj meri min 9 m

KD02 Dvorana 2 / balet
P

obiskovalci 70,0 m²
70,0 m²

do 50 oseb svetla višina prostora 3.00 m: krajša stranica 
dvorane naj meri min 7 m

KD03 Skladišče za opremo, prostor za multimedijo 1 K zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m²
KD04 Skladišče za opremo, prostor za multimedijo 2 K zaposleni, nastopajoči 30,0 m² 30,0 m²
KD05 Pisarna za pripravo nastopajočih +1 zaposleni, nastopajoči 15,0 m² 15,0 m²
KD06 Čajna kuhinja, prostor za postrežbo P zaposleni, nastopajoči 18,0 m² 16,4 m²
SP_KD07 Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc + 3 pisoar
SP_KD08 Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc
SP_KD09 Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci, nastopajoči 4,0 m² 4,0 m² 1 wc ž/inv
SP_KD10 Garderobe s sanitarijam in tušem Ž + M +1 obiskovalci, nastopajoči 30,0 m² 30,0 m² 1 wc ž + 2 tuš , 1wc m + 1 piso + 2 tuš
SP_KD11 Servisni prostor / čistila K zaposleni, nastopajoči 25,0 m² 25,0 m²

KD VEČNAMENSKE DVORANE - Skupaj / 411,0 m² 418,4 m²

skupina prostorov
GOSTINSKI DEL_GO vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
GO 01 Restavracija P obiskovalci 380,0 m² 380,0 m² 120 gostov
GO 02 Kuhinja, priprava hrane, prostori za zaposlene, 

pomožni prostori
P zaposleni

230,0 m²

229,4 m²
vključuje tudi vse shrambe, hladilnice in garderobe, 
sanitarije s tuši za zaposlene; 10 zaposlenih 

GO 03 Terasa / lounge bar P obiskovalci 100,0 m² 140,0 m² cca 30 gostov
SP_GO04 Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc + 1 pisoar
SP_GO05 Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc ž

GO GOSTINSKI DEL - Skupaj / 718,0 m² 757,4 m²

skupina prostorov
TEHNIČNI, SERVISNI PROSTORI, KOMUNIKACIJE_TP, SP, K

vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
TP01 Skladišče (pododrje) - VD, MD

K

zaposleni, nastopajoči 200,0 m² 366,5 m² Skladišča morajo biti manipulacijsko povezana, brez 
horizontalnih in vertikalnih preprek, vstopna vrata 
v prostore morajo biti min 2,20 x 2,20 m, min 
delovna višina 3.0 m

TP02 Skladišče s priročno delavnico - SVETLOBA K zaposleni, nastopajoči 35,0 m² 35,9 m² min delovna višina 3.0 m
TP03 Skladišče s priročno delavnico - AVDIO K zaposleni, nastopajoči 35,0 m² 35,9 m² min delovna višina 3.0 m
TP04 Priročna mizarska delavnica K zaposleni 60,0 m² 73,1 m² min delovna višina 3.0 m
TP05* Prostor za teristorske omare, prostor za serverje

K
zaposleni 70,0 m² 55,8 m² min širina prostora 4.0 m; min delovna višina 3.0 m

TP06* Prostor za motorje pogona vrvišča 1

STOLP

zaposleni 50,0 m²

50,0 m²

Velikost prostora: min širina 5.0 m; min delovna 
višina 3.0 m; Priporočeno je, da je na vsaki strani 
odra po en prostor velikosti 50 m2.

TP06a* Prostor za motorje pogona vrvišča 2 STOLP zaposleni 50,0 m² 50,0 m² .
TP07* Tehnični prostor - toplotna postaja in TČ, 

prezračevanje, klimatizacija  K zaposleni 600,0 m² 539,3 m²
TP08* Tehnični prostor - telekomunikacije, rezervno 

napajanje K zaposleni 70,0 m² 70,0 m²
TP09* Transformatorska postaja

P

zaposleni 15,0 m² 17,1 m² V objektu dostopna od zunaj ali del zunanje 
ureditve; transformatorska postaja mora biti 
locirana na stalno dostopnem mestu, dostopna s 
težko mehanizacijo

TP10* Vertikalni jaški
K,P,+1,+2

50,6 m² Dostop do jaškov v vsakem nadstropju, minimalna 
dimenzija odprtine za dostop je 1,5 m²

TP_SP01* Sanitarije s tuši, garderobe  M/Ž, tehniki K 20,0 m² 30,0 m² 1 wc, 1 tuš
TP_SP02* Prostor za čistila, opremo za čiščenje K zaposleni 25,0 m² 21,5 m²

TP TEHNIČNI PROSTORI- skupaj / 1.230,0 m² 1.395,6 m²
vnesi podatke vnesi podatke

SP03 Zaprt prostor za zbiranje odpadkov

P

zaposleni 60,0 m² 58,2 m² Ločeno zbiranje odpadkov gostinskega dela in 
kavarne, odpadkov z odra ter odpadkov preostalih 
programov

SP04 Čajna kuhinja za zaposlene v TP K zaposleni 10,0 m² 10,0 m²

SP SERVISNI PROSTORI- skupaj / 70,0 m² 68,2 m²
vnesi podatke vnesi podatke

Komunikacije (hodniki, stopnišča, dvigala...) * K,P,+1,+2 vsi sklopi 1.300,0 m² 1.311,0 m² ocenjena vrednost 25%

K KOMUNIKACIJE -  skupaj / 1.300,0 m² 1.311,0 m²

LEGENDA 

Legenda programskih sklopov:
DV - (VD) velika dvorana, (MD) mala dvorana
JD - javni del stavbe
OD - oder
ZO - zaodrje, pododrje 

PP - uprava, pomožni prostori
SP - servisni prostori
TP - tehnični prostori

Legenda za vpis lokacije prostorov:
KD - večnamenske dvorane -1 - klet
GO - gostinski del 0 - pritličje

+1 - prvo nadstropje
ZP - zunanje prizorišče +2 - drugo nadstropje
ZU - zunanja ureditev +3 - tretje nadstropje

TP00*- površina teh prostorov je podana okvirno, natečajnik naj jo prilagodi skladno s svojo predlagano rešitvijo

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRŠIN
skupina prostorov
VELIKA DVORANA_VD vpis etaže
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov
opombe

vnesi podatke vnesi podatke
JD_VD01 Vhod 1 z vetrolovom P obiskovalci 35,0 m² 34,8 m² predvidi se več vhodov iz različnih smeri
JD_VD02 Vhod 2 z vetrolovom P obiskovalci 35,0 m² 0,0 m² predvidi se več vhodov iz različnih smeri
JD_VD03 Foyer (0, +1, +2 etaže skupaj) P,+2 obiskovalci 900,0 m² 902,7 m² predviden pred vsemi dvoranami; predvidi naj se 

0.6 do 1.2m2 na obiskovalca; ob sočasnem 
delovanju vseh programov je lahko v objektu 
sočasno tudi 1000 obiskovalcev

JD_VD04 Garderoba, obiskovalci P obiskovalci 75,0 m² 75,0 m² VD, MD, večnamenska dvorana 1, 2
JD_VD05 Blagajna z info centrom P zaposleni 25,0 m² 25,0 m² 2-3 osebe
JD_VD06 Skladišče, blagajna in info center P zaposleni 18,0 m² 18,0 m²
JD_VD07 Kavarna / prostor za postrežbo, prostor za pripravo 

hrane
P zaposleni, obiskovalci 175,0 m² 175,0 m² 80 gostov sedeča postrežba, 130 gostov stoječa 

postrežba, terasa 40 gostov sedeča postrežba; 
prostor za pripravo pijače/hrane; garderobe in 
sanitarije za zaposlene

JD_VD08 Kavarna/ garderobe, sanitarije zaposleni K zaposleni 20,0 m² 31,9 m² 5 oseb
JD_VD09 Kavarna / skladišče K zaposleni 20,0 m² 20,0 m²
JD_VD10 Knjigarna P zaposleni, obiskovalci 20,0 m² 20,0 m²
JD_VD11 Knjigarna / skladišče K zaposleni 10,0 m² 10,4 m²
JD_VD12a Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 35,0 m² 26,4 m² 11 wc
JD_VD12b Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 35,0 m² 26,4 m² 7 wc + 7 pisoar
JD_VD12c Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc
DV_VD13 Velika dvorana - parter +1 obiskovalci 340,0 m² 373,0 m² min 420 sedežev sedeži poklopni z rokonasloni, hrbtni naslon srednje 

visok, 2% sedežev / prostorov za gibalno ovirane 
dim 140/90 cm (8-9 sedežev)

DV_VD13a Velika dvorana - balkon / obiskovalci 0,0 m² balkon ni zaželen, a je dopusten
OD_VD14 Reprodukcija svetlobe, audio, video +2 zaposleni 45,0 m² 41,3 m² 1 -  4 osebe klimatiziran prostor, ista požarna cona kot dvorana, 

v sklopu tega prostora je lahko tudi prostor za 
simultano prevajanje

OD_VD15 Veliki oder +1 zaposleni, nastopajoči 120,0 m²

130,0 m²

odrska tla min 12 X 10 m, oder 0.8 m nad najnižjo 
točko dvorane; portalna odprtina min 12 X 8 m; 
grid na min višini 2.5 kratnik portalne odprtine

OD_VD16 Proscenij / pododrska naprava 2 K zaposleni, nastopajoči 15,0 m² 15,0 m² dolžina 10 m, globina 1.5 m
OD_VD17 Stranski oder 1 +1 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m² širina 5 m, višina min 8 m
OD_VD18

Stranski (zadnji) oder 2, s pododrsko napravo 1
+1

zaposleni, nastopajoči 110,0 m² 115,0 m²
širina 5 m; višina min 8 m; pomična ploščad med 
kletjo (pododrjem) in odrom

OD_VD19 Stranski oder 3 +1 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m² širina 5 m, višina min 8 m
ZO_VD20 Sanitarije M/Ž, nastopajoči +1 zaposleni, nastopajoči 11,0 m² 5,5 m² (1 m, 1 ž/inv), v bližini izhoda na oder
ZO_VD21 Prostor za čakanje na izhod na oder +1 zaposleni, nastopajoči 60,0 m² 60,0 m² lahko del komunikacij v zaodrju
ZO_VD22 Rekvizitarna velikega odra (VD) +1 zaposleni, nastopajoči 30,0 m²

30,0 m²
širina prostora min 4 m,  priključki za štedilnik, 
hladilnik, pomivalni stroj

ZO_VD23 Garderoba 1 nastopajoči VD M/Ž +1 nastopajoči 40,0 m²

40,0 m²

do 15 oseb prostor naj z drsno steno/zaveso omogoča 
prilagajanje števila nastopajočih po spolu, prostor 
ima tudi funkcijo maskirnice

ZO_VD24 Garderoba 2 nastopajoči VD M/Ž +1 nastopajoči 40,0 m² 40,0 m² do 15 oseb prostor naj z drsno steno/zaveso omogoča 
prilagajanje števila nastopajočih po spolu, prostor 
ima tudi funkcijo maskirnice

ZO_VD25 Garderoba / soba za soliste +1 nastopajoči 12,0 m² 11,8 m² 1 do 2
ZO_VD26 Garderoba 3 / za zbore +1 nastopajoči 40,0 m² 40,0 m² do 15 oseb
ZO_VD27 Notranja manipulacijska ploščad P zaposleni, nastopajoči 42,0 m²

49,0 m²
širina prostora min 6 m, višina min 7.5 m; direktno 
povezan z dostavo 

VD VELIKA DVORANA - skupaj / 2.412,0 m² 2.420,2 m²

skupina prostorov
MALA DVORANA_MD vpis lokacije

šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
DV_MD01 Mala dvorana in oder (black box) +2 nastopajoči, zaposleni, 

obiskovalci
210,0 m² 210,0 m² min 130 sedežev Dim min 21 X 10 m, uporabna višina min 5.5 m; 

130 sedežev, enovit prostor (Black Box) z zložljivo 
tribuno

OD_MD01 Oder MD (skupaj z dvorano) +2 nastopajoči, zaposleni, 
obiskovalci

0,0 m²

OD_MD02 Stranski oder MD +2 zaposleni, nastopajoči 60,0 m² 60,0 m² Ob krajši stranici male dvorane, globina 6 m
OD_MD03 Površina za reprodukcijo svetlobe, audio, video +2 zaposleni 18,0 m² 18,0 m² 2 - 3 osebe Del dvorane - del prostora v dvorani
TP_MD04 Tovorno dvigalo K,P,+1,+2 zaposleni, nastopajoči 8,0 m² 14,6 m² Nosilnost tovornega dvigala naj min 3,5 t. 

Kabina mora imeti notranje mere min  4 x 2 x 3 m (D 
X G X V). 

ZO_MD05 Prostor za čakanje na izhod na oder +2 zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m²
ZO_MD06 Rekvizitarna 2 male dvorane (MD) +2 zaposleni, nastopajoči 20,0 m² 26,2 m²
ZO_MD07 Kadilnica +1 zaposleni, nastopajoči 7,0 m² 18,8 m² do 5 Namenjena nastopajočim, dostopna  naj bo iz 

zaodrja za nastopajoče v mali in veliki dvorani
ZO_MD08 Garderoba 3 nastopajoči MD M/Ž +1 nastopajoči 25,0 m² 25,0 m² 6
ZO_MD09 Garderoba 4 nastopajoči MD M/Ž +1 nastopajoči 25,0 m² 25,0 m² 6
ZO_MD10 Sanitarije M/Ž, nastopajoči +1 nastopajoči, zaposleni 14,0 m² 14,2 m² 1 wc m + 1 pisoar, 1 wc ž; v bližni izhoda na oder
JD_VD08 Foyer P,+2 obiskovalci kvadratura se šteje v skupno 

kvadraturo foyera
JD_VD04 Garderoba, obiskovalci P obiskovalci skupna uporaba za vse 

obiskovalce
JD_VD12a Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc
JD_VD12b Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 2wc + 2 pisoar
JD_VD12c Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci skupna uporaba za vse obi. 1

MD MALA DVORANA - skupaj / 461,0 m² 485,8 m²

skupina prostorov
UPRAVA / POMOŽNI PROSTORI_PP

vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
PP01 Služben vhod P zaposleni, nastopajoči 10,0 m² 10,2 m²
PP02 Vratarnica/ kontrola dostopa P zaposleni 8,0 m² 8,2 m² 1
PP03 Garderoba za hostese +1 zaposleni 20,0 m² 18,1 m² 10
PP04 Pisarna vodje + sejna soba +2 zaposleni 30,0 m² 27,2 m² 1 + 6
PP05 Večja pisarna odprtega tipa +2 zaposleni 70,0 m² 69,9 m² cca 4 - 6 
PP06 Prostori za oddajanje / coworking +1 obiskovalci 50,0 m² 58,3 m² 4
PP07 Čajna kuhinja +1,+2 zaposleni 6,0 m² 21,5 m²
SP_PP08 Sanitarije uprava + obiskovalci coworking +1 zaposleni, obiskovalci 12,0 m² 14,2 m² 30 1 wc  Ž, 1 wc  M + 1 pisoar
SP_PP11 Tehnično prostor /  server K zaposleni 12,0 m² 10,0 m²

PP UPRAVA - skupaj / 218,0 m² 237,5 m²

skupina prostorov
VEČNAMENSKE DVORANE_KD vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
JD_VD08 Foyer-predprostor za pogostitev, garderobe

P
obiskovalci kvadratura se šteje v skupno 

kvadraturo foyera
KD01 Dvorana 1 / z možnostjo pregraditve

P

obiskovalci 145,0 m²

154,0 m²

do 120 oseb z možnostjo pregraditve / akustična pomIčna stena; 
svetla višina prostora vsaj 3.00 m: krajša stranica 
dvorane naj meri min 9 m

KD02 Dvorana 2 / balet
P

obiskovalci 70,0 m²
70,0 m²

do 50 oseb svetla višina prostora 3.00 m: krajša stranica 
dvorane naj meri min 7 m

KD03 Skladišče za opremo, prostor za multimedijo 1 K zaposleni, nastopajoči 50,0 m² 50,0 m²
KD04 Skladišče za opremo, prostor za multimedijo 2 K zaposleni, nastopajoči 30,0 m² 30,0 m²
KD05 Pisarna za pripravo nastopajočih +1 zaposleni, nastopajoči 15,0 m² 15,0 m²
KD06 Čajna kuhinja, prostor za postrežbo P zaposleni, nastopajoči 18,0 m² 16,4 m²
SP_KD07 Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc + 3 pisoar
SP_KD08 Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 12,0 m² 12,0 m² 3 wc
SP_KD09 Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe K obiskovalci, nastopajoči 4,0 m² 4,0 m² 1 wc ž/inv
SP_KD10 Garderobe s sanitarijam in tušem Ž + M +1 obiskovalci, nastopajoči 30,0 m² 30,0 m² 1 wc ž + 2 tuš , 1wc m + 1 piso + 2 tuš
SP_KD11 Servisni prostor / čistila K zaposleni, nastopajoči 25,0 m² 25,0 m²

KD VEČNAMENSKE DVORANE - Skupaj / 411,0 m² 418,4 m²

skupina prostorov
GOSTINSKI DEL_GO vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
GO 01 Restavracija P obiskovalci 380,0 m² 380,0 m² 120 gostov
GO 02 Kuhinja, priprava hrane, prostori za zaposlene, 

pomožni prostori
P zaposleni

230,0 m²

229,4 m²
vključuje tudi vse shrambe, hladilnice in garderobe, 
sanitarije s tuši za zaposlene; 10 zaposlenih 

GO 03 Terasa / lounge bar P obiskovalci 100,0 m² 140,0 m² cca 30 gostov
SP_GO04 Sanitarije M, obiskovalci K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc + 1 pisoar
SP_GO05 Sanitarije Ž, obiskovalci K obiskovalci 4,0 m² 4,0 m² 1 wc ž

GO GOSTINSKI DEL - Skupaj / 718,0 m² 757,4 m²

skupina prostorov
TEHNIČNI, SERVISNI PROSTORI, KOMUNIKACIJE_TP, SP, K

vpis lokacije
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora etaža/lokacija uporabniki izhodiščna površina (m2) natečajna zasnova (m2) število uporabnikov opombe

vnesi podatke vnesi podatke
TP01 Skladišče (pododrje) - VD, MD

K

zaposleni, nastopajoči 200,0 m² 366,5 m² Skladišča morajo biti manipulacijsko povezana, brez 
horizontalnih in vertikalnih preprek, vstopna vrata 
v prostore morajo biti min 2,20 x 2,20 m, min 
delovna višina 3.0 m

TP02 Skladišče s priročno delavnico - SVETLOBA K zaposleni, nastopajoči 35,0 m² 35,9 m² min delovna višina 3.0 m
TP03 Skladišče s priročno delavnico - AVDIO K zaposleni, nastopajoči 35,0 m² 35,9 m² min delovna višina 3.0 m
TP04 Priročna mizarska delavnica K zaposleni 60,0 m² 73,1 m² min delovna višina 3.0 m
TP05* Prostor za teristorske omare, prostor za serverje

K
zaposleni 70,0 m² 55,8 m² min širina prostora 4.0 m; min delovna višina 3.0 m

TP06* Prostor za motorje pogona vrvišča 1

STOLP

zaposleni 50,0 m²

50,0 m²

Velikost prostora: min širina 5.0 m; min delovna 
višina 3.0 m; Priporočeno je, da je na vsaki strani 
odra po en prostor velikosti 50 m2.

TP06a* Prostor za motorje pogona vrvišča 2 STOLP zaposleni 50,0 m² 50,0 m² .
TP07* Tehnični prostor - toplotna postaja in TČ, 

prezračevanje, klimatizacija  K zaposleni 600,0 m² 539,3 m²
TP08* Tehnični prostor - telekomunikacije, rezervno 

napajanje K zaposleni 70,0 m² 70,0 m²
TP09* Transformatorska postaja

P

zaposleni 15,0 m² 17,1 m² V objektu dostopna od zunaj ali del zunanje 
ureditve; transformatorska postaja mora biti 
locirana na stalno dostopnem mestu, dostopna s 
težko mehanizacijo

TP10* Vertikalni jaški
K,P,+1,+2

50,6 m² Dostop do jaškov v vsakem nadstropju, minimalna 
dimenzija odprtine za dostop je 1,5 m²

TP_SP01* Sanitarije s tuši, garderobe  M/Ž, tehniki K 20,0 m² 30,0 m² 1 wc, 1 tuš
TP_SP02* Prostor za čistila, opremo za čiščenje K zaposleni 25,0 m² 21,5 m²

TP TEHNIČNI PROSTORI- skupaj / 1.230,0 m² 1.395,6 m²
vnesi podatke vnesi podatke

SP03 Zaprt prostor za zbiranje odpadkov

P

zaposleni 60,0 m² 58,2 m² Ločeno zbiranje odpadkov gostinskega dela in 
kavarne, odpadkov z odra ter odpadkov preostalih 
programov

SP04 Čajna kuhinja za zaposlene v TP K zaposleni 10,0 m² 10,0 m²

SP SERVISNI PROSTORI- skupaj / 70,0 m² 68,2 m²
vnesi podatke vnesi podatke

Komunikacije (hodniki, stopnišča, dvigala...) * K,P,+1,+2 vsi sklopi 1.300,0 m² 1.311,0 m² ocenjena vrednost 25%

K KOMUNIKACIJE -  skupaj / 1.300,0 m² 1.311,0 m²

LEGENDA 

Legenda programskih sklopov:
DV - (VD) velika dvorana, (MD) mala dvorana
JD - javni del stavbe
OD - oder
ZO - zaodrje, pododrje 

PP - uprava, pomožni prostori
SP - servisni prostori
TP - tehnični prostori

Legenda za vpis lokacije prostorov:
KD - večnamenske dvorane -1 - klet
GO - gostinski del 0 - pritličje

+1 - prvo nadstropje
ZP - zunanje prizorišče +2 - drugo nadstropje
ZU - zunanja ureditev +3 - tretje nadstropje

TP00*- površina teh prostorov je podana okvirno, natečajnik naj jo prilagodi skladno s svojo predlagano rešitvijo

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRŠIN
skupina prostorov
ZUNANJI PRIREDITVENI PROSTOR vpis površin
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora uporabniki izhodiščna površina površina v natečajni zasnovi število uporabnikov opombe

vnesi podatke
ZP01 Oder  / prostor za oder / zaposleni, nastopajoči 375,0 m² 375,0 m² min 25 X 15 m; statični ali montažni oder
ZP02 Tribuna  / prostor za sedišča

/

zaposleni, nastopajoči 500,0 m² 582,8 m² min 600 sedežev sedišča na tribuni; prvi dve vrsti stoli 
(demontažni/nakladalni/ z rokonasloni/ s spajanjem 
v vrsto); statična ali montažna tribuna

ZP03 Reprodukcija svetlobe, audio, video zaposleni 45,0 m² 45,0 m² možnost postavitve na različnih lokacijah, glede na 
organizacijo prizorišča

ZP04 Skladišče za opremo/stole,… / zaposleni 120,0 m² 120,0 m² glede na predvideno zasnovo se prostor lahko 
predvidi v sklopu zunanjega prizorišča ali znotraj 
objekta kulturnega centra 

ZP05 Info točka 
/

zaposleni, obiskovalci 150,0 m² 109,0 m² GALERIJA NA PROSTEM Info točka z razstavnim prostorom, manjša 
okrepčevalnca s priročnim skladiščem. 

ZP06 Sanitarije obiskovalci Ž/inv

/

obiskovalci 16,0 m² 16,0 m² 4 wc ž; ob večjih prireditvah se del potreb pokrije 
znotraj stavbe kulturnega centra in s prenosnimi 
sanitarijami

ZP06a Sanitarije obiskovalci M

/

obiskovalci 16,0 m² 16,0 m² 3 wc + 4 pisoar; ob večjih priredivah se del potreb 
pokrije znotraj stavbe kulturnega centra in s 
prenosnimi sanitarijami

ZP ZUNANJE PRIZORIŠČE - skupaj 1.222,0 m² 1.263,8 m²

skupina prostorov
ZUNANJA UREDITEV vpis površin
šifra prostora   v 
risbi

ime prostora uporabniki izhodiščna površina površina v natečajni zasnovi število uporabnikov opombe

vnesi podatke
ZU01* Zunanja terasa kavarne / 0,0 m² 500,0 m² ca 40 gostov
ZU02* Utrjene površine / 0,0 m² 3.695,5 m²
ZU03 Površine za parkiranje / parkirna mesta / obiskovalci/gibalno ovirani, 

taxi, reportažna vozila, 
kombi

400,0 m² 295,8 m² / za gibalno ovirane: 12 pm; za taxi/drop off: 5 pm; za 
reportažno vozilo: 2 pm; za kombinirano vozilo: 1 
pm

ZU04 Površine za parkiranje koles / 120,0 m² 98,0 m² / 50 pm za kolesa
ZU05* Zunanje  površine za dostavo in manipulacijo / 0,0 m² 421,7 m² / za dostavo s tovornim vozilom za kontejner, 

kombiniranim vozilom, dostop smetarskega vozila 
ZU06* Parkovne/zelene površine / 0,0 m² 1.255,7 m² /

ZP ZUNANJE PRIZORIŠČE - skupaj 520,0 m² 6.266,7 m²

legenda programskih sklopov:
ZP ZP - zunanje prizorišče
ZU ZU - zunanja ureditev

ZU*- površine so podane okvirno ali niso podane, natečajnik jo prilagodi skladno s svojo natečajno rešitvijo



I Z 1 3 7

ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRŠIN

URBANISTIČNI KAZALCI

določilo prostorskega akta/ 
natečajna naloga

natečajna zasnova

vnesi podatke
Zazidana površina maks. 3418.10 m2 2.809,5 m²
Faktor zazidanosti (FZ) do 0.4 0.33
Faktor izrabe (FI) 1.25 0.66
Odprte zelene površine na raščenem terenu 1.255,7 m²
Bruto tlorisna površina  nad terenom IKCI 5.596,6 m²
Bruto tlorisna površina  pod terenom IKCI 2.521,8 m²

Površina za izračun urb. kazalcev 8545,29 m2

Skupaj pogodbena cena iz priloge Informativna ponudba znaša 1.102.000,00 eur brez DDV za obseg
projektne dokumentacĳe in koordinacĳe in 90.000,00 eur brez DDV za spremljanje gradnje skladno z
predvidenim obsegom del določenim v natečajnih pogojih.

Ocenjena investicĳska vrednost GOI del in orpeme za objekt znaša 15.000.000,00 eur brez DDV in
ocena za zunanjo ureditev 1.150.000,00 eur brez DDV.
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POMANJŠANI PLAKATI










