2. SKLOP (2. STOPNJA)_____________________________________________________

Datum 24.2.2020
1.

VPRAŠANJE:
Ali je za drugo fazo z izgradnjo zunanjega bazena potrebno predvideti povečanje
garderobnih kapacitet (z dodatnimi zunanjimi garderobami)?
ODGOVOR:
Povečanje garderobnih kapacitet (z dodatnimi zunanjimi garderobami) za 2. fazo z
izgradnjo zunanjega bazena v natečajni nalogi ni predvideno. V kolikor natečajnik
glede na normative, standarde, zakonodajna določila ali smiselnost rešitve oceni, da
bo logistika delovanja 2. faze bazenskega kompleksa ustreznejša, če so izvedene
tudi zunanje garderobe, naj temu prilagodi natečajno rešitev. Dodatne zunanje
garderobe ne bodo izločitveni kriterij.

2.

VPRAŠANJE:
Ali je potrebno “drop off” cono zasnovati tako, da je omogočena vožnja drugega
avtobusa mimo že parkiranega prvega avtobusa, ali je dovolj, da se primere z dvema
sočasnima avtobusoma rešuje s prometnim režimom?
ODGOVOR:
Primere z dvema sočasnima avtobusoma se rešuje s prometnim režimom.

3.

VPRAŠANJE:
1.
Komu je namenjen gostinski lokal; uporabnikom bazena, ali zunanjim
gostom (in staršem, ki čakajo otroke na treningu)? V primeru uporabe istih
površin lokala za zunanje goste in plavalce ni mogoče zagotoviti ločitve
čistih in nečistih površin.
2.
Ali je po tem dopustna izvedba dveh lokalov?
ODGOVOR:
3. 1.
Optimalna rešitev za naročnika je, da je isti gostinski lokal namenjen tako notranjim
gostom (uporabnikom bazena) kot zunanjim gostom (npr. staršem, ki čakajo otroke
na treningu). Pri tem je potrebno v predlagani rešitvi pozornost nameniti klimatsko
ločenim prostorom.
3. 2.
Izvedba dveh lokalov ni dopustna.

4.

VPRAŠANJE:
V posameznih priporočilih nas komisija opozarja, naj večjo pozornost namenimo
oblikovanju “vhodnega platoja s parkirišči”. Katera površina je s tem mišljena;
večnamenski prostor (plazza) med bazenom in velodromom, ali drop off cona in 50
parkirišč ob cesti 4?
ODGOVOR:
S tem je bilo mišljeno oblikovanje plazze med bazenom in velodromom in »drop off«
cone s parkirišči ob cesti 4.

5.

VPRAŠANJE:

V natečajnih pogojih se v točki 6.3 razpis sklicuje na priloženo shemo plakatov za 2.
stopnjo. V natečajnih podlogah najdemo samo shemo plakatov za 1. stopnjo. Kje
najdemo omenjeno shemo plakatov za 2. stopnjo?
ODGOVOR:
Enako kot odgovor, objavljen 18. 2. 2020 na spletni strani ZAPS:
Predpisana shema plakatov za 2. stopnjo ni bila mišljena, v natečajnih pogojih
(poglavje 6, točka 6.3. - Sestava, oblika in vsebina natečajnega elaborata 2. stopnje;
stolpec OBLIKA) je prišlo do neželene napake. Plakati naj bodo kaširani na plošče,
dimenzije 70/100 cm (ležeči format), s prikazom severa in šifro natečajnega
elaborata. Oblikujejo se lahko poljubno, pomembno pa je, da prikazujejo vso
zahtevano vsebino (natečajni pogoji, poglavje 6, točka 6.3. - Sestava, oblika in
vsebina natečajnega elaborata 2. stopnje; stolpec VSEBINA).

Datum 25.2.2020
1.

VPRAŠANJE:
V natečajnih pogojih 6.3. - PLAKATI je predvideno, da se ureditveno situacijo 1. faze
prikaže s prikazom pritličja M 1:500, ureditveno situacijo končnega natečajnega
območja 1. in 2. faze pa s prikazom strehe in prometne ureditve M 1:500. Zanima
nas ali se lahko ureditveno situacijo 1. faze prikaže s prikazom strehe M 1:500,
ureditveno situacijo končnega natečajnega območja 1. in 2. faze pa s prikazom
pritličja in prometne ureditve M 1:500?
ODGOVOR:
Ne. Vsebina prikazov na plakatih naj bo prikazana na način, kot je navedeno v
Natečajnih pogojih (točka 6.3).

2.

VPRAŠANJE:
Ali se lahko v drugi stopnji natečaja pod avtorstvo vključi dodatna oseba?
ODGOVOR:
Da. V 2. stopnji lahko v avtorski skupini nastopa dodatna oseba.

_________________________________________________________________________

