
74469

JAVNI ARHITEKTURNI NATEČAJ ZA NOV POSLOVNI KOMPLEKS ELES, BERIČEVO



NOV POSLOVNI KOMLEKS ELES, BERIČEVO

2

1 IZHODIŠČA 3
1.1 Fotonapetostna polja – objekt kot sodobna kulturna krajina
1.2 Družbeno ozaveščeno in okoljsko odgovorno podjetje 
1.2 Prijetno delovno okolje

2 OPIS PROSTORSKE IN ARHITEKTURNE ZASNOVE 4
2.1 Odnos med objektom in krajino
2.2 Prometna ureditev in dostopi
2.3 Fleksibilnost zasnove in možnost širitve
2.4 Skladnost zasnove z razpisom in s prostorskimi akti
2.5 Podoba / fasade

3 OPIS RAZPOREDITVE PROGRAMSKIH 
SKLOPOV IN FUNKCIONALNIH POVEZAV 6

3.1 Javni program
3.2 CVZ
3.3 SOS in SMT
3.3 »B« faza

4 OPIS BISTVENIH ELEMENTOV ARHITEKTURE 7
4.1 Oblikovanje fasade in izbor uporabljenih materialov
4.2 Gradbene konstrukcije
4.3 Požarna varnost
4.4 Strategije za povečanje energetske učinkovitosti stavbe
4.5 Zeleni viri energije

5 INSTALACIJE 9
5.1 Prezračevanje
5.2 Ogrevanje in hlajenje

6 OCENA INVESTICIJE 10

7 PRIKAZ POVRŠIN 10

8 PONUDBA 14

9 PLAKATI 15

VSEBINA



NOV POSLOVNI KOMLEKS ELES, BERIČEVO

3

1. IZHODIŠČA 
Projekt posodobitve obstoječih služb, ki delujejo na RTP Beričevo ter umestitev dodat-
nih programov kompleksa smo zasnovali na naslednjih izhodiščih:

Objekti in naprave RTP Beričevo predstavljajo izrazit kontrast kontekstu obstoječe kul-
turne krajine in drobne strukture vasi Beričevo.  Povečanje obstoječih kapacitet kom-
pleksa bo konflikt lahko povečalo. Stikališče na tej lokaciji je dejstvo in posodobitev
CVZ in centra upravljanja je nujnost. Zato natečajni projekt predlaga ureditev načrto-
vanega kompleksa pod enotno streho iz fotonapetostnih panelov, ki se v blagem loku
dvigujejo od regionalne ceste. Objekta tako prebivalci Beričeva in mimo vozeči ne bodo
zaznavali kot objekt, temveč kot polja fotonapetostnih panelov, ki so zamenjala nekdan-
ja polja kulturnih rastlin. Na ta način je faza vizualne zasedbe prostora s strani objektov
stikališča sklenjena in lokacijo ponovno zasedajo polja, a tokrat v svoji najsodobnejši
obliki.

S predlagano postavitvijo fotonapetostne elektrarne na strehi kompleksa, postane kom-
pleks ikona družbene odgovornosti naročnika. Najprej je tu odgovornost do okolja, ki ga
predstavlja okolju prijazna oblika pridobivanja energije. Poleg tega pa  lahko način
uporabe pridobljene elektrike predstavlja tudi odgovornost in zavezanost naročnika
lokalnemu okolju. Predlagamo več ukrepov - od nabave električnega avtobusa za progo
št. 21 , ki bi se brezplačno polnil na končni postaji, brezplačno polnilnico električnih
avtomobilov za zaposlene in mimo-vozeče do darovane elektrike za prebivalce
Beričevega s čimer kompleks simbolično vrača površino stikališča njegovim prvotnim
lastnikom. Poleg tega je vzhodni pas območja urejen kot javni prostor ob končni postaji
avtobusa. Kompleks tako s svojim najbolj izpostavljenim delom dejansko predstavlja del
javne lokalne infrastrukture in ne izoliranega industrijskega kolosa.

Kvaliteta delovnega okolja je splet več dejavnikov, a ključna prednost, ki jo lahko ponudi
dobra zasnova objekta je, da omogoča kvalitetno interakcijo zaposlenih. V predlaganem
projektu so pisarniški sklopi kompleksa organizirani okoli  osrednjega »atrija«, ki nad
parkirišči (v kletni etaži) na nivoju prvega nadstropja povezuje kompleks v smeri vzhod-
zahod. Na atrij se neposredno navezujejo skupni deli programa (restavracija, fitness,
predavalnice, knjižnica) in nanj gleda večji del pisarniških prostorov. Atrij tako predstavl-
ja osrednji »javni« prostor kompleksa namenjen komunikaciji, aktivnemu zadrževanju in
preživljanju delovnih odmorov. Pisarne, ki ne gledajo na osrednji atrij, so orientirane v
zunanjost, stran od regionalne ceste - proti vzhodu in severu. 

Skladno z razpisno dokumentacijo smo predvideli tudi gradnjo B faze in sicer v zahod-
nem delu načrtovane strukture. A za selitev uprave ELES-a na to lokacijo ni posebnih
funkcionalnih razlogov. Taka selitev bi predstavljala tipičen primer negativnega procesa
suburbanizacije Ljubljane, ki z vidika racionalnosti širše družbene skupnosti ni smisel-
na, oziroma predstavlja poseg v nasprotju z logiko trajnostnega prostorskega razvoja
(povečana razpršenost gradnje, podaljšajo se poti in čas potovanja zaposlenih na
delo,….) Zato predlagamo, da naročnik o načrtovanem posegu razmisli tudi iz širšega
družbenega vidika. Kompleks, kakor smo ga predvideli v natečajni nalogi, bo povsem
enakovredno funkcioniral v primeru, da bo zgrajena samo faza A ali pa bosta zgrajeni
obe fazi načrtovane investicije. ELES bo bistveno bolj prepričljiv primer družbeno oza-
veščenega in okoljsko odgovornega podjetja, kakor podjetje sebe definira v svojih doku-
mentih, v kolikor bo investicija ostala samo pri programskih sklopih prve faze izgradnje.
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2. OPIS PROSTORSKE IN 
ARHITEKTURNE ZASNOVE

Obravnavano območje je razdeljeno na dva osnovna dela –
zahodni ozek pas med stikališčem in regionalno cesto je urejen
kot javni prostor z javnim programom, ostali, osrednji del območja
pa predstavlja interni del, kjer so umeščeni predvideni programski
sklopi. 

Javni del je organiziran pod vzdolžnim nadstreškom, ki leži v
smeri V-Z. Interno območje kompleksa zaznamuje fotonapetostna
elektrarna, ki ga celoti prekriva in ki se v lahnem loku dviguje s
strani regionalne ceste. 

Natečajni projekt izhaja iz odnosa med načrtovanim objektom in
obstoječo grajeno in kulturno krajino. S postavitvijo fotonapetostne
elektrarne na strehi, ki prekriva vse objekte, je načrtovani kom-
pleks postal ikonična podoba sodobne krajine. Namesto pros-
torske kompozicije volumnov, ki sestavljajo kompleks, se je le-ta
integriral v krajino.

Poleg fotonapetostnega polja zaznamuje podobo kompleksa nizka
pokrita lamela v smeri vzhod – zahod, ki združuje javne dele pro-
grama. V odnosu do okolja je kompleks tako izrazito zadržan, nje-
gov najbolj viden del pa ne označuje programa kompleksa temveč
tvori kvaliteten javni prostor okoli končne avtobusne postaje. 

Glavni dovoz do območja je urejen iz obstoječega semaforizirane-
ga križišča na jugovzhodnem vogalu območja. Avtobus se ustavi
na novi pokriti postaji urejeni v sklopu »pasarele« ter se po diago-
nalni povezovalni cesti vrne na regionalno cesto. Osebna vozila
zaposlenih se mimo avtobusne postaje zapeljejo pod površino
fotonapetostne elektrarne ter se spustijo na nivo parkirišč.
Parkiranje za obiskovalce je urejeno na nivoju pritličja pred
vhodom v objekt pod nadstrešnico ob avtobusni postaji. V sklopu
nadstreška je urejena tudi večja kolesarnica za zaposlene in
okoliške prebivalce, ki se do končne postaje pripeljejo s kolesom
ali mopedom.



NOV POSLOVNI KOMLEKS ELES, BERIČEVO

5

V sklopu zunanje ureditve je puščen priključek na lokalni pod-
voz pod regionalno cesto na tak način, da ga lahko kmetje
uporabljajo za dostop do kmetijskih površin severno od
območja ne da bi vozili po transportnih poteh znotraj območja
ELES.

Tovorna in delovna vozila dostopajo do manipulacijskega
dvorišča iz javne poti na zahodnem robu območja. Iz vzhodne
smeri dostopajo vozila na pot direktno iz regionalne ceste,
kadar pa pripeljejo iz zahodne smeri, se na končni postaji
avtobusa obrnejo in na isti način zapeljejo na dovozno cesto.

V sklopu natečajne rešitve je predvidena tudi morebitna gradn-
ja B faze – to je poslovnega objekta ELES-a. Ta je lociran na
zahodnem robu parcele, organiziran je pod enako oblikovano
elektrarno iz fotonapetostnih panelov ter tvori skupaj z objekti
A faze enovit volumen. 

Za morebitne nadaljnje širitve kompleksa je smiselno območje
kompleksa širiti na rezervna območja stikališča.  Z današnjo
tehnologijo je ekonomsko upravičeno nova stikališča graditi v
GIS-izvedbi, ki zaseda bistveno manjšo površino.  Tako samo
stikališče ne predstavlja nepremostljive ovire za morebitno
širitev kompleksa.

Natečajni projekt v celoti sledi natečajnim pogojem ter upošte-
va pogoje, ki jih postavljajo veljavni prostorski akti. Objekt se
drži vseh predpisanih odmikov, ki so bili določeni v natečajni
nalogi. 

Ob tem bi mimogrede opozorili, da je bilo tolmačenje varoval-
nih pasov ceste, ki ga je pridobila natečajna komisija,
napačno. Varovalni pas namreč pomeni, da je za gradnjo v
tem območju potrebno pridobiti soglasje soglasodajalca, ne pa
da je znotraj varovalnega pasu zazidava prepovedana. Kljub
temu smo se striktno držali interpretacije, ki jo je komisija
podala v odgovorih na vsebinska vprašanja in predvideli grad-
njo vseh objektov izven varovalnih pasov ceste. Predlagana
postavitev fotonapetostnih panelov, ki delno sega v varovalni
pas ceste, ne predstavlja zazidave, saj skladno s pravilnikom o
določanju površin in prostornin objektov SIST ISO 9836
območje postavitve sončnih zaslonov (kamor štejejo foton-
apetostni paneli) izrecno ne šteje v zazidano površino (točka
5.1.2.2). Fotonapetostni paneli so, tako kot npr. parkirišče, del
objekta, ki ne šteje v zazidano površino in zanj ne veljajo ome-
jitve glede meje zazidave.

SHEME FAZNOSTI GRADNJE

SHEMA POTI UPORABNIKOV

SHEMA RAZLIčNIH CON VAROVANJA
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3. OPIS RAZPOREDITVE PROGRAM-
SKIH SKLOPOV IN FUNKCIONALNIH
POVEZAV
Sklopi kompleksa so organizirani v več objektih pod enotno streho,
med seboj pa so povezani z več notranjimi povezavami, ki sledijo
zahtevam projektne naloge. Osrednja notranja komunikacijska os pote-
ka po vzhodni lameli kompleksa v smeri sever – jug.  

Glavna zunanja komunikacijska os območja leži v nadaljevanju
vzdolžnega nadstreška, ki poteka v smeri V-Z in pod katerim so
nanizani javni deli programa – polnilnica za električne avtomobile,
pokrita avtobusna postaja, kolesarnica, trafika ter parkirišče za obisko-
valce. Na to osrednjo os se navezuje glavni vhod v objekt  ter glavni
vhod v objekt B faze izgradnje. Na vzhodnem, javnem delu območja je
v okviru zunanje ureditve urejena tudi rastlinska čistilna naprava.

V severnem delu območja so umeščeni programi CVZ, ki zahtevajo
večje volumne ter so vezani na dovoz z večjimi tovornimi vozili ter se
delno vežejo tudi na vzdrževanje  stikališča. Na severnem delu vzdolž
skoraj celotne fasade ob manipulativnem dvorišču je organiziran sklop
garaž. Širina dvorišča omogoča tudi največjim vozilom enostaven uvoz
in izvoz iz garaže. V osrednjem delu sklopa CVZ v prečni smeri leži
talno skladišče z mostnim dvigalom. Južno od njega sta visokoregalno
skladišče ter preostanek talnega skladišča. Na vzhodnem robu sklopa
CVZ so prostori RTP in DV Beričevo ter nad njimi v prvem nadstropju
servisni prostori RTP in DV. Pisarne CVZ se nahajajo nad sklopom
garaž in se na eni strani odpirajo na sever ter na drugi severni manjši
notranji atrij. Atrij je namenjen dvigu kvalitete delovnega okolja pisarn
ter osvetlitvi osrednjega prostora skladišča.

Južno od sklopa CVZ se nahajajo pisarniški objekti v katerih so skupni
prostori, SOS ter SMT. Ti so organizirani v dveh vzdolžnih lamelah, ki
ležita pravokotno druga na drugo. Povezuje ju osrednji zazelenjen atrij,
ki leži na strehi službe za obratovanje. Skupni prostori centra kot so
restavracija, fitnes, knjižnica ter učilnice so organizirani v prečni lameli,
ki leži med objektom CVZ in atrijem. Sklop je osvetljen iz obeh strani,
saj je v višjih etažah med objektom in volumnom visokega dela talnega
skladišča z mostnim dvigalom urejen večji svetlobnik. Prostori vodstva
SOS, dela skupnih prostorov, ter SMT so urejeni v lameli, ki leži v
smeri sever jug in na južni strani katere je urejen glavni vhod v kom-
pleks. Pisarne so orientirane na vzhodno in zahodno stran. Pisarne
vodstva se nahajajo v drugem nadstropju, kjer so delovni pogoji
najboljši.

Zahodno od predvidenega objekta je predviden prostor za gradnjo B
faze – poslovnega objekta ELES.

TLORIS PRITLIčJA 
VZ

DO
žN
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RE

RE
Z
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4. OPIS BISTVENIH ELEMENTOV 
ARHITEKTURE

Fasade objekta so oblikovane predvsem utilitarno in jasno odražajo
ustroj hiše. 

Pisarniški deli objekta so oblečeni s strukturno stekleno fasado v rastru
širine 1m, delitev po višini je predvsem funkcionalna, prilagojena  viši-
nam etaž. Transparenca in pogledi se regulirajo z delnim emajliranjem
stekel ter zavesami v prostorih. Na ta način je dosežena optimalna in
prilagodljiva osvetlitev prostorov, ki ustvarja stalno spreminjajoč se
izgled. Troslojna zasteklitev ima zadostno toplotno izolativnost in zago-
tavlja optimalno delovno ugodje. Deli zasteklitve se odpirajo, kar
omogoča naravno prezračevanje prostorov. 
Tehnični in servisni prostori, ki potrebujejo naravno osvetlitev imajo
fasade zastekljene z dvoslojnimi Kopilit paneli po celotni višini. Tovrstna
zasteklitev prinaša prijetno osvetljenost prostorov, zaradi netransparent-
nosti pa zanimivo zakriva in hkrati odkriva dogajanje v prostoru.

Prostori, ki ne potrebujejo zunanje osvetlitve ali v katere nočemo
omogočiti pogledov, imajo fasado iz prefabriciranih betonskih panelov. 

Konstrukcijsko je objekt zasnovan kot armirano betonski prostorski
okvir - skelet. Zaradi velikih dimenzij je večkrat dilatiran in sicer je
vsega skupaj 5 konstrukcijskih sklopov. 

Celoten kompleks je zasnovan v osnovnem rastru 8 x 8m, s tem da je v
delu skladišča, kjer deluje mostno dvigalo razpon 16m ter svetlo višino
11m, skladno z zahtevami projektne naloge. Konstrukcija v delu
skladišča z mostnim dvigalom je montažna, nosilni stebri pa so na tem
delu občutno večji, groba konstrukcijska ocena predvideva stebre
dimenzije 70/70cm. 

Konstrukcija fotonapetostne elektrarne nad objektom deloma nalega na
objekte, na ostalih delih pa je podprta s kovinsko konstrukcijo v rastru 8
x 16m. Večji razponi so zmanjšani z ročicami v katere se na določeni
višini razcepijo nosilni stebri.

Glavna intervencijska dostopa do objekta sta urejena z južne strani iz
regionalne ceste ter iz zahodne strani iz lokalne javne poti. 

Poslovni del objekta – posamezna nadstropja internega dela objekta so
svoji požarni sektorji s tem, da zaradi ureditve več stopnišč dimenzija le
teh lahko dosega max 1.200 m², čemur je v projektu zadoščeno.
Dolžine evakuacijskih poti so ustrezne, saj je iz vsake pisarne v večjih
sektorjih možen pobeg v dve smeri.

CVZ – Skladišča, visokoregalno skladišče in garaže so opremljeni s sis-
temom šprinklerjev (močilnikov). Vodo za gašenje sistem črpa v
požarnem bazenu lociranem pod objektom CVZ.
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Svetlobnik na strehi poslovnega dela objekta je hkrati avtomatska lopu-
ta za odvod dima v primeru požara.

stavbe
Osnovna ideja ureditve objekta pod enovito streho je narekovala orga-
nizacijo programa znotraj enovitega volumna, kar je energetsko ugodna
rešitev. Glede na veliko količino programa imajo objekti relativno malo
zunanjih fasad. V zunanjost se odpirajo predvsem na mestih, kjer so
pisarniški prostori in vhodi/uvozi v objekt. 

Streho objekta, ki je v rahlem loku nagnjena proti jugu sestavljajo foton-
apetostni paneli, katerih ozadje je na delih nad osrednjim atrijem in
parkiriščem prozorno. Na ta način pride v osrednje območje ravno
toliko svetlobe, da tvori ugodno osvetlitev, a volumna ne pregreva.
Fotonapetostni paneli na strehi objekta nudijo polno senčenje strehe in
s tem zmanjšujejo pregrevanje in potrebe za hlajenje notranjosti.

Stekleni deli fasad so izvedeni iz troslojne termopan zasteklitve, ki
bistveno zmanjša toplotne izgube objekta in dviguje standard uporabe
prostorov neposredno ob zunanjih steklenih površinah. Fasade so na
delih, kjer niso zastekljene, obložene z ustrezno debelino toplotne izo-
lacije. 

Velike steklene površine pisarniških prostorov zmanjšujejo potrebe po
umetni osvetlitvi.

Prostori, ki se nahajajo na fasadi objekta imajo možnost naravnega
prezračevanja. 

Osrednji večnadstropni volumen vhodne avle objekta ima na strehi
svetlobnik, ki ga je možno odpirati. Tako se poleti topel zrak dviga skozi
strop ven, pozimi pa se topel zrak po prezračevalnem kanalu vrača
nazaj v pritličje. 

S postavitvijo fotonapetostne elektrarne na strehi objekta postane
objekt energetsko samozadosten. Energija pridobljena s fotonapetostni-
mi paneli postavljenimi na površini 10.900 m² je uporabljena tudi za
ogrevanje in hlajenje objekta in sicer preko sistema toplotnih črpalk
zrak – voda, ki poleg priprave tople vode skrbijo tudi za pripravo
hladilne vode za hladilne agregate.

Po grobi oceni bo objekt za lastne potrebe potreboval približno četrtino
pridobljene električne energije. Preostanek pridobljene energije pa bi
skladno s svojo politiko okolju zavezanega in družbeno odgovornega
podjetja uporabili za paleto predlaganih ukrepov: nabava električnega
avtobusa za progo št. 21 , ki bi se brezplačno polnil na končni postaji,
brezplačno polnilnico električnih avtomobilov darovano elektriko za pre-
bivalce Beričevega s čimer kompleks simbolično vrača površino
stikališča njegovim prvotnim lastnikom. Za slednje bi bilo potrebno
izdelati natančnejšo oceno potrebne in pridobljene elektrike, že groba
ocena kaže, da bi količina pridobljene energije več kot zadoščala.
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5. INSTALACIJE  

Vsi prostori sejnih sob, nadzornih sob, učilnic, restavracije, ter
pomožnih prostorov so umetno prezračevani. Pisarne se
prezračujejo naravno, delno pa se priprava svežega zraka tudi v
pisarnah regulira s centralnim sistemom. Osrednji večnadstropni
prostor komunikacije v pisarniškem delu objekta ima na strehi
svetlobnike, ki se poleti odprejo in se tako preko njih spušča seg-
reti zrak iz objekta. V tem osrednjem hall-u je nameščen sistem
za vračanje segretega zraka v nižje etaže, ki se vklaplja pozimi in
na ta način se z bistveno manj energije nadzoruje klimo v tem
prostoru.  

Objekt se ogreva s sistemom toplotnih črpalk zrak-voda. Na ta
način se izkoristi pridobljena električna energija s pomočjo katere
je objekt v energetskem smislu samozadosten. Sistem ogrevanja
je nizkotemperaturni. Prostori v objektu se, razen v prostorih kjer
ni stalnega zadrževanja, ogrevajo z ventilatorskimi konvektorji.
Toplotne črpalke pripravljajo tudi hladilno vodo za hladilne agre-
gate. 

Toplotne črpalke se nahajajo na strehi delov CVZ v odprtih zam-
reženih prostorih pod streho iz fotonapetostnih panelov. Hladilni
agregat se za pisarniški del nahaja v kleti objekta, za CVZ pa na
strehi objekta pod fotonapetostnimi paneli.

Ker na območju ni javnega kanalizacijskega omrežja, se komu-
nalne odplake odvajajo v rastlinsko čistilno napravo kapacitete
400 enot (PE). Čistilna naprava je del krajinske ureditve ob
prometnem otoku znotraj obračališča avtobusa na vzhodnem delu
območja.
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Situacija, merilo 1:1000

Projekt posodobitve obstoje�ih služb, ki delujejo na RTP Beri�evo 
ter umestitev dodatnih programov kompleksa smo zasnovali na 
naslednjih izhodiš�ih:

Fotonapetostna polja – objekt kot sodobna kulturna 
krajina
Objekti in naprave RTP Beri�evo predstavljajo izrazit kontrast kon-
tekstu obstoje�e kulturne krajine in drobne strukture vasi Beri�evo.  
Pove�anje obstoje�ih kapacitet kompleksa bo kon� ikt lahko 
pove�alo. Stikališ�e na tej lokaciji je dejstvo in posodobitev CVZ in 
centra upravljanja je nujnost. Zato nate�ajni projekt predlaga ure-
ditev na�rtovanega kompleksa pod enotno streho iz fotonapeto-
stnih panelov, ki se v blagem loku dvigujejo od regionalne ceste. 
Objekta tako prebivalci Beri�eva in mimovoze�i ne bodo zaznavali 
kot objekt, temve� kot polja fotonapetostnih panelov, ki so zamen-
jala nekdanja polja kulturnih rastlin. Na ta na�in je faza vizualne 
zasedbe prostora s strani objektov stikališ�a sklenjena in lokacijo 
ponovno zasedajo polja, a tokrat v svoji najsodobnejši obliki.

Družbeno ozaveš�eno in okoljsko odgovorno podjetje 
S predlagano postavitvijo fotonapetostne elektrarne na strehi kom-
pleksa, postane kompleks ikona družbene odgovornosti naro�nika. 
Najprej je tu odgovornosti do okolja, ki ga predstavlja okolju prijaz-
na oblika pridobivanja energije. Poleg tega pa  lahko na�in upora-
be pridobljene elektrike predstavlja tudi odgovornost in zavezanost 
naro�nika lokalnemu okolju. Predlagamo ve� ukrepov - od nabave 
elektri�nega avtobusa za progo št. 21 , ki bi se brezpla�no polnil 
na kon�ni postaji, brezpla�no polnilnico elektri�nih avtomobilov za 
zaposlene in mimo-voze�e do brezpla�ne elektrike za prebivalce 
Beri�evega s �imer kompleks simboli�no vra�a površino stikališ�a 
njegovim prvotnim lastnikom. Poleg tega je vzhodni pas obmo�ja 
urejen kot javni prostor ob kon�ni postaji avtobusa. Kompleks tako 
s svojim najbolj vidnim delom dejansko predstavlja del javne lo-
kalne infrastrukture in ne izoliranega industrijskega kolosa.

Prijetno delovno okolje
Kvaliteta delovnega okolja je splet ve� dejavnikov, a klju�na pred-
nost, ki jo lahko ponudi dobra zasnova objekta je, da omogo�a 
kvalitetno interakcijo zaposlenih. V predlaganem projektu so 
pisarniški sklopi kompleksa organizirani okoli  osrednjega »atrija«, 
ki nad  parkiriš�i (v kletni etaži) na nivoju prvega nadstropja pov-
ezuje kompleks v smeri vzhod-zahod. Na atrij se neposredno nav-
ezujejo skupni deli programa (restavracija, � tnes, predavalnice, 
knjižnica) in nanj gleda ve�ji del pisarniških prostorov. Atrij tako 
predstavlja osrednji »javni« prostor kompleksa namenjen komu-
nikaciji, aktivnemu zadrževanju in preživljanju delovnih odmorov. 
Pisarne, ki ne gledajo na osrednji atrij, so orientirane v zunanjost, 
stran od regionalne ceste - proti vzhodu in severu. 

Situacija na ortofoto, merilo 1:1000

Pogled na glavni vhod in vzhodno fasado

Shemati�ni prikaz faznosti objekta

uvoz v garaže CVZ
vhod CVZ 

uvoz v skladiš�a

fa
za

 B

vhod v kleti

glavni vhod v objekt faze B
glavni vhod v objekt faze A

postajališ�e za elektri�en avtobus
polnilnica elektri�nih avtomobilov
12 PM za obiskovalce
kolesarnica

R�N
glavni uvoz

Tloris kleti, merilo 1:1000

fa
za

 B

faza A: 189 PM - v kleti

fa
za

 B

pasarela:

1. ELES�BERI�EVO�SKUPNI�PROSTORI

1.6. Tehni�ni�prostori
1.6.1. Elektro�prostori�(UPS�napajanje)
1.6.2. Dizelski�agregat
1.6.3. Klimatska�strojnica�/�RCV,�OCV
1.6.4. Klimatska�strojnica�/�Pisarne
1.6.5. Klimatska�strojnica�/�Tehnološki�prostori
1.6.6. Kotlovnica
1.6.7. Gasilne�naprave
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1. ELES�BERI�EVO�SKUPNI�PROSTORI

1.1. Vhod�v�poslovno�stavbo
1.1.1. Vhodna�avla
1.1.2. Recepcija
1.1.3. Centralni�nadzorni�sistem�(CNS)
1.1.4. Shramba

1.5. Servisni�prostori
1.5.1. Sejna�soba�1
1.5.2. Sejna�soba�2
1.5.3. Sejna�soba�3
1.5.4. Fotokopirnica���fotokop.,�tiskanje,�rezanje
1.5.5. Hišnik
1.5.6. Vložiš�e�(vhodna�/�izhodna�pošta)
1.5.7. Okrep�evalnice�(avtomati�za�pija�e)
1.5.8. Kadilnice
1.5.9. Sanitarije
1.5.9.a Sanitarije�moški
1.5.9.b Sanitarije�ženske
1.5.9.c Sanitarije���funkcionalno�ovirane�osebe�1
1.5.9.d Sanitarije���funkcionalno�ovirane�osebe�2

4.3. Garaže�CVZ�Ljubljana
4.3.1. Garaže
4.3.1.a Garaža�za�tovorna�vozila�in�priklju�ke
4.3.1.b Garaža�za�kombinirana�in�terenska�vozila
4.3.1.c Garaža�za�delovne�stroje�in�priklju�ke
4.3.2. Avtomehani�na�delavnica
4.3.3. Avtopralnica
4.3.4. Skladiš�e�avtomehani�ne�delavnice
4.3.5. Pisarna
4.3.6. Sanitarije�z�garderobo

4. CENTER�VZDRŽEVANJA�LJUBLJANA�(CVZ�LJ)

4.4. RTP�Beri�evo
4.4.1. Pisarna
4.4.1. Pisarna�za�vodje�del�RTP
4.4.2. Delavnice
4.4.2.a Strojna�delavnica�s�prostorom�za�varjenje
4.4.2.b Elektro�delavnica
4.4.2.c Merilnica�RTP
4.4.3. Skladiš�a
4.4.3.a Skladiš�e�priro�nega�orodja�RTP
4.4.3.b Skladiš�e�vnetljivih�snovi
4.4.3.c Skladiš�e�plinov
4.4.4. Servisni�prostori
4.4.4. Kompresorski�prostor

4.5. DV�Beri�evo
4.5.1. Skladiš�e�priro�nega�orodja�DV
4.5.2. Skladiš�e,�servisni�prostor�motornih�žag

4.2. Delavnice�in�skladiš�a�CVZ�Ljubljana
4.2.1. Montažni�stolp���višina�11�m
4.2.2. Regalno�skladiš�e���pritli�je
4.2.3. Regalno�skladiš�e���pritli�je
4.2.5. Talno�skladiš�e
4.2.6. Talno�skladiš�e���ostanki,�material,�razno
4.2.7. Pisarna
4.2.8. Sanitarije�z�garderobo

2.2. Služba�za�obratovanje
2.2.1. Pisarne
2.2.1.a Pisarna�(srednji�management)
2.2.1.b Pisarna�za�strokovno�osebje���tiho
2.2.1.c Pisarna�za�strokovno�osebje���glasno
2.2.1.d Shramba
2.2.2. Center�vodenja
2.2.2.a Republiški�center�vodenja�(RCV)
2.2.2.b Obmo�ni�center�vodenja�(OCV)
2.2.2.c Soba�za�obiskovalce
2.2.2.d Ve�namenska�krizna�soba
2.2.2.e Priro�ni�arhiv
2.2.2.f Skupni�prostor�za�po�itek
2.2.2.g Manjši�prostor�za�po�itek
2.2.2.h Manjši�prostor�za�po�itek
2.2.2.i Jedilnica
2.2.2.j Kuhinja
2.2.2.k Garderoba
2.2.2.l Kopalnica
2.2.2.m Sanitarije

2.3. Služba�za�podporo�obratovanju
2.3.1. Pisarna�(srednji�management)
2.3.2. Pisarna�za�strokovno�osebje���tiho
2.3.3. Pisarna�za�strokovno�osebje���glasno
2.3.4. Shramba

2.5. Služba�za�procesni�sistem�vodenja
2.5.1. Pisarna�(srednji�management)
2.5.2. Pisarna�za�strokovno�osebje���tiho
2.5.3. Pisarna�za�strokovno�osebje���glasno
2.5.4. Shramba

2. SEKTOR�ZA�OBRATOVANJE�SISTEMA

2.2.3. Simulator�za�usposabljanje�operaterjev�(OTS)
2.2.3.a OTS
2.2.3.b Prostor�za�u�itelja���steklena�stena�proti�OTS
2.2.3.c Arhiv

Pogled na južno fasado

Tloris pritli�ja, merilo 1:200

Vzdolžen prerez, merilo 1:200

+1
5,

20
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Pogled s severozahoda

4. CENTER�VZDRŽEVANJA�LJUBLJANA�(CVZ�LJ)

4.1. Pisarne�CVZ�Ljubljana
4.1.1. Pisarna�(srednji�management)
4.1.2. Pisarna�za�strokovno�osebje���tiho
4.1.3. Pisarna�za�strokovno�osebje���glasno
4.1.4. Arhiv�CVZ�Ljubljana

4.2. Delavnice�in�skladiš�a�CVZ�Ljubljana
4.2.4. Regalno�skladiš�e���etaža

4.6. Servisni�prostori�RTP�in�DV
4.6.1. Garderoba�RTP
4.6.2. Garderoba�DV
4.6.3. Utility�(pralni�stro,�sušilni�stroj)
4.6.4. Sušilnica�oblek,��evljev
4.6.5. Sanitarije�(tuši,�WC,�pisoarji,�umivalnica)

1.2. Prostori�za�izobraževanje
1.2.1. U�ilnica�1
1.2.1.a U�ilnica�2
1.2.2. Knjižnica
1.2.2.a Centralni�arhiv
1.2.3. �italnica

1.3. Prostori�za�rekreacijo
1.3.1. Vadbeni�prostor
1.3.1.a Garderoba�moški�(tuš,�sanitarije)
1.3.2. Garderoba�ženske�(tuš,�sanitarije)

1.4. Gostinski�prostori
1.4.1. Restavracija
1.4.1.a Jedilnica

1.4.1.b Kuhinja
1.4.1.c Shrambe�in�hladilnice�za�kuhinjo
1.4.1.d Bar�s�to�ilnim�pultom
1.4.2. Sanitarije�gostinskih�prostorov
1.4.2.a Sanitarije���moški
1.4.2.b Sanitarije���ženske
1.4.2.c Sanitarije���funkcionalno�ovirane�osebe
1.4.3. Servisni�prostori�za�gostinsko�osebje
1.4.3.a Garderoba���moški
1.4.3.b Umivalnica���moški
1.4.3.c Sanitarije���moški�(1�kabina�+�pisoar)
1.4.3.d Garderoba���ženske�
1.4.3.e Umivalnica���ženske
1.4.3.f Sanitarije���ženske�(1�kabina)

1. ELES�BERI�EVO�SKUPNI�PROSTORI 2. SEKTOR�ZA�OBRATOVANJE�SISTEMA

2.4. Služba�za�razvoj�elektro�energetskega�sistema
2.4.1. Pisarna�(srednji�management)
2.4.2. Pisarna�za�strokovno�osebje���tiho
2.4.3. Pisarna�za�strokovno�osebje���glasno
2.4.4. Shramba

2.6. Služba�za�sekundarne�sisteme
2.6.1. Pisarna�(srednji�management)
2.6.2. Pisarna�za�strokovno�osebje���tiho
2.6.3. Pisarna�za�strokovno�osebje���glasno
2.6.4. Nadzorni�center�za�zaš�ito
2.6.5. Shramba

Tloris 1. nadstropja, merilo 1:200

Vzhodna fasada, merilo 1:200

Pogled s jugozahoda
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