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Uvod 

• Zakaj je bila gradnja potrebna : 
− prostorska stiska v pisarnah, računalniškem centru in učilnicah 
− pretesen računalniški center je bil zelo nezanesljiv in tudi širitve niso 

bile možne  
− obstoječo zgradbo je bilo treba energetsko sanirati 
− problematika parkiranja 

• Gradnjo je omogočilo sofinanciranje Evropske unije iz Evropskega 
sklada za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa 
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–
2013, razvojne prioritete: »Gospodarsko-razvojna infrastruktura, 
prednostne usmeritve: razvoj izobraževalno-raziskovalne 
infrastrukture«. 

• vrednost projekta 9,5 M EUR, od tega 7,2 M EUR iz EU, 1,3 M EUR 
iz proračuna RS in 1 M EUR prispevek IZUM-a 
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Kako se je odvijal projekt izgradnje novih prostorov 

• prve ideje o gradnji 2002 
• idejna zasnova 2007 
• izgradnja lastne transformatorske postaje 2009 
• pridobivanje zemljišč 2010  
• začetek projektiranja 2012 (Peter Kocmut, Komunaprojekt) 
• pridobitev gradbenega dovoljenja julija 2013 
• izbor projekta na MIZŠ “Dozidava k objektu IZUM in energetska 

sanacija obstoječega objekta“ za sofinanciranje EU oktobra 2013 
• pogodba za sofinanciranje operacije MIZŠ marca 2014 
• na javnem razpisu izbrano podjetje Strabag, ki je gradnjo izvajalo 

od aprila 2014 do decembra 2015 
• selitev v nove prostore decembra 2015 
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3D-vizualizacija idejne zasnove 2007 
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Zgradba IZUM-a pred začetkom gradnje 
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Pogled iz zraka 
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Komuniciranje z javnostjo – PROSTORI PRIHODNOSTI 
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Gradnja 
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Novi računalniški center 
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Dve hladni coni 
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Komunikacijska omara 

 



20/20 © IZUM, Prostori prihodnosti, 22.–23. 11. 2016 

Kaj smo pridobili s projektom PROSTORI PRIHODNOSTI 

• sodobno opremljene pisarne z optimalnimi pogoji za delo 
• nov sodobni računalniški center z možnostjo širitve za več kot 200 

% 
• novo računalniško opremo za podporo sistemov COBISS in E-CRIS  
• sodobno opremljene učilnice za izvajanje izobraževanj 
• parkirna mesta za sodelavce in obiskovalce 
• energetsko saniran obstoječi objekt  
• energetsko varčen novi objekt (standard PURES2012) 
• upravljanje energentov v zgradbi IZUM je izvedeno s centralnim 

nadzornim sistemom za optimiziranje porabe 
• pri dvakrat večji kvadraturi porabimo  manj energije kot pred 

gradnjo 
• restavracija za delavce in goste 
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Razpoložljivost COBISS/OPAC  jan-okt 2016 

Država Storitev COBISS/OPAC Lokacija 
opreme 

Skupni izpad Skupni izpad Razpoložljivost 

Bolgarija COBISS.BG IZUM 28 min 0,47 h 99,99 % 

Črna Gora  COBISS.CG IZUM 1830 min 30,50 h 99,58 % 

Republika Srbska COBISS.RS IZUM 21 min  0,35 h 99,99 % 

Albanija COBISS.AL IZUM 217 min 3,62 h 99,95 % 

Slovenija COBISS.SI IZUM 523 min 8,72 h 99,88 % 

            

Bosna in Hercegovina COBISS.BH ViBBiH 6720 min 112,00 h 98,47 % 

Makedonija COBISS.MK VBM 4320 min 72,00 h 99,01 % 

Srbija COBISS.SR VBS 2084 min 34,73 h 99,53 % 
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