Priloga 7: Značilne rabe prostora
Aktivnost

Število gostov

Infrastruktura in
oprema

Tehnična podpora

Disko

Veliko

DJ mešalna miza
Srednje velik/velik
prostor
Garderoba
Toaletni prostori
Bar

Osvetlitev
Zvok
Akustične stenske
obloge

Zabava

Veliko

DJ mešalna miza
Srednje velik/velik
prostor
Garderoba
Toaletni prostori
Bar

Osvetlitev
Zvok
Akustične stenske
obloge

Ples

Veliko

Oder
Velik prostor
Garderoba
Toaletni prostori
Bar
Gostinske storitve

Osvetlitev
Zvok

Koncert

Srednje–veliko

Oder
Srednje velik/velik
prostor
Garderoba
Toaletni prostori
Bar

Osvetlitev
Zvok
Akustične stenske
obloge

Predavanje

Srednje

Oder/miza
Srednje velik/velik
prostor
Garderoba
Toaletni prostori
Stoli

Osvetlitev
Zvok

Filmska predstava

Srednje–veliko

Zaslon
Srednje velik/velik
prostor
Garderoba
Toaletni prostori
Stoli

Osvetlitev
Zvok
Projektorji
Posebna oprema

Tehnična delavnica

Malo–srednje

Srednje velik–velik
prostor
Skladišče
Toaletni prostori
Dodatni električni
priključki,
visokonapetostni
priključek
Umivalnik

-

Ustvarjalni
laboratorij (ang.
FabLab)

Srednje

Srednje velik–velik
prostor
Pisarniški prostor
Skladišče
Toaletni prostori
Dodatni električni
priključki,

Internet

visokonapetostni
priključek
Učinkovito dodatno
prezračevanje
Cevi pod tlakom
Umivalnik
Prostor za
udejanjanje idej
(ang. Makerspace)

Srednje

Enako kot FabLab

Internet

Kavarna popravljalnica

Srednje

Srednje velik–velik
prostor
Manjši prostor za
skladiščenje
Majhna kuhinja
Toaletni prostori
Ploščice
Umivalnik

Internet

Delavnica

Malo–srednje

Majhen–srednje velik
prostor
Skladišče
Mize, stoli
Toaletni prostori

Oprema za
predstavitev
Podaljški
Računalniki
(opcijsko) itn.
Internet

Soba za vaje
(gledališke,
glasbene, javnega
nastopanja ipd.)

Nič

Majhen–srednje velik
prostor
Toaletni prostori
Dušenje hrupa
skladišče

-

Glasbeni, umetniški
tečaji

Nič

Majhen–srednje velik
prostor
Toaletni prostori
Stoli
Prostor za
shranjevanje
instrumentov in
opreme
Tabla
Pisarniški prostor

-

Soba za jogo,
telovadnica

Srednje

Majhen–srednje velik
prostor
Toaletni prostori
ogledala
Podloga za telovadbo
Velika ogledala
(neobvezno)
Prhe (neobvezno)

Manjše ozvočenje
Podaljški
Vozički

Prostor za
soustvarjanje

Srednje

Srednje velik/velik
prostor
Mize, stoli
Toaletni prostori
Skladišče
Pisarniški prostor
Delilniki sobe

Oprema za
predstavitev
Pisarniška oprema
Akustična oprema
Bele table
Internet

Prostor sodela (ang.
Co-working)

Srednje

Enako kot prostor za
soustvarjanje

Enako kot prostor za
soustvarjanje

Sestanki

Malo

Majhen–srednje velik
prostor

Oprema za
predstavitev

Zvočna izolacija
Dodatni električni
priključki
Velika miza, stoli

Akustična oprema
(neobvezno)
Bele table
Internet

Tržnica

Veliko

Mize, priključki za
vodo in elektriko,
dodatni zaboji za
smeti, dodatno
čiščenje, dodatna
stranišča, velik
zunanji prostor

Podaljški, dodatna
tehnična varnost
osvetlitev

Kmečki/urbani vrt

Malo

Sistem za zalivanje,
oprema za
vrtnarjenje, uta,
velik zunanji prostor,
oprema za gradnjo,
orodja, shramba za
gradbeni material in
zemljo

Tehnična podpora ni
možna

Igrišče

Malo–srednje

Srednje velik, velik
zunanji prostor
Oprema za otroška
igrišča,
Varno območje

-

Veliko

Velik prostor, majhni
prostori, mize, stoli,
toaletni prostori,
table za
predstavitev,
projekcijski zasloni,
oder, gostinstvo

Internetna povezava,
oprema za
predstavitev,
varnost, zvok,
osvetlitev

Festival

Veliko

Zunanji prostor, velik
prostor, majhni
prostori, table za
predstavitev,
projekcijski zasloni,
oder, shramba,
gostinstvo,
toaletni prostori

Internetna povezava,
oprema za
predstavitev,
varnost, zvok,
osvetlitev, oprema za
projiciranje

Sejem

Veliko

Velik prostor, majhni
prostori, mize, stoli,
toaletni prostori,
table za
predstavitev,
projekcijski zasloni,
oder, gostinstvo,
stojnice

Internetna povezava,
oprema za
predstavitev, varnost

Bar/Kavarna

Srednje

Bar, gostinska
oprema,
skladiščenje,
čiščenje, mize, stoli,
srednje velik–majhen
prostor, toaletni
prostori

-

Skupna kuhinja

Malo

Kuhinja,
skladiščenje,
hladilnik,
zamrzovalnik,
stranišče

-

Konferenca,
zborovanje ipd.

Gostinstvo

Srednje

Bar, gostinska
oprema,
skladiščenje,
čiščenje, mize, stoli,
kuhinja, srednje
velik prostor,
toaletni prostori

-

Slavnostna večerja

Srednje–veliko

Mize, stoli, gostinske
storitve, okrasitev,
velik prostor,
toaletni prostori

Osvetlitev, ozvočenje

Družabni dogodek

Srednje–veliko

Mize, stoli, gostinske
storitve, okrasitev,
velik prostor,
toaletni prostori

Osvetlitev,
ozvočenje,
predstavitev

Razstava

Malo–srednje

Strukture
predstavitve, stene,
viseče konstrukcije,
velik prostor,
toaletni prostori

osvetlitev

Muzej

Srednje

Strukture
predstavitve, stene,
viseče konstrukcije,
velik prostor,
toaletni prostori

osvetlitev

Arhiv/knjižnica

Malo

Police, pisalne mize,
IT, toaletni prostori

-

Podjetje/Start-up
podjetje

Nič

Majhen–srednje velik
prostor, IT

Internetna povezava

Upravne, svetovalne
storitve

Malo

Majhen–srednje velik
prostor, IT

Internetna povezava

Ateljeji

Nič

Majhen–srednje velik
prostor

-

Pisarne

Nič

Majhen–srednje velik
prostor, IT

Internetna povezava

Dejavnosti
mladinskega kluba

Srednje

Več srednje velikih–
velikih prostorov,
toaletni prostori ,
oprema za
razvedrilo,
kuhinja/bar,
shramba, oprema za
delavnice

Osvetlitev, zvok,
vzdrževanje

Enkratni dogodki

Srednje

Majhen–srednje velik
prostor, toaletni
prostori

Internetna povezava,
podaljški, gradbeni
odri

