Vprašanja in odgovori:
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
1.
Pozdravljeni.
Včeraj smo že prejeli natečajno gradivo, vendar se nam je ob tem porodilo eno ključno vprašanje. Se
pričakuje od natečajnikov bolj arhitekturni tip rešitve (zamiki, globina ograje, detajl osvetlitve,
postavitev skulpture) ali bolj oblikovalski pristop (torej samo grafična rešitev "panojev" kot zaščitne
ograde gradbišča)?
Odgovor: bolj arhitekturni
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
2.
Spoštovani!
Hvala za poslano gradivo. Zanima me, če za samo izdelavo projektov dobimo tudi kaj grafičnih
predlog in konkretnih dimenzij potrebnih aplikacij, ki bodo na ograji?
Odgovor: ne
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
3.
Pozdravljeni,
koliko je višino predvidene gradbiščne ograje
dolžina
100 m Celovška cesta
120 m Tivolska cesta
Odgovor: višina je cca 2,0 m

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
4.
Spoštovani,
zanima me ali moram poslati kakšno posebno prijavo za skupino ali par, ali pač s tem ko oddamo se
tudi prijavimo.
Odgovor: oddaja elaborata skladno z razpisom

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
5.
Pozdravljeni.
Ali je potrebno ograjo peljati točno po liniji, ki je označena na predlogi, ali lahko ograja delno poseže
v notranjost? Bolj točno se zanimam za vogal oz. vhodni del PGC Ilirija.
Odgovor: na predlogi je nakazan približni potek ograje

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
6.
Pozdravljeni,
najprej hvala za poslamo gradivo, imam pa tudi nekaj vprašanj glede natečaja.
Je dovoljeno, da znotraj skupine, polek študenta arhitekture, sodeluje študent strojništva?
Na spetni strani FA sem iskala objavljena vprašanja in odgovore v zvezi z natečajem, a jih nisem našla.
So že sploh objavljena in kje bodo, če še niso?
Odgovor: natečaj je študentski, lahko sodeujejo tudi drugi študenti, vprašanja in odgovori bodo
objavljeni na spletni strani Fakultete za arhitekturo v Ljubljani

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7.
Ali je določen buget za celoten projekt ograje ?
Ali je predpisana okvirna višina ograje?
Ali morajo biti "panoji" standardnih mer in materialov ali so lahko unikatne izdelave?
Odgovor: višina ograje je cca 2,0 m, proračun za ograjo še ni določen. Če mislite »natečajne panoje«,
morajo biti takšnih dimenzij kot je predpisano v natečajni nalogi.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
8.
Spoštovani!
Zanima me naslednje:
‐ V razdelku 1.4. navodil za natečaj je zapisano da mora projekt izražati "namen in dejavnost centra ‐
v samem projektu bodo vrisane tudi dejavnosti centra". Ali to pomeni, da je potrebno na ograjo na
nek način prikazati plavalne bazene, gimnastično dvorano, fitnes, trgovine, parkirišča?
Odgovor: ograja naj bi izražala vse alineje pod tč. 1.4.
‐ V razdelku 2.3.2. piše "Tekstualni del mora vsebovati tudi (načelno) oceno stroškov izvedbe ograje."
Ali naj ta cena predstavlja samo ceno materiala ali naj vključuje tudi ceno projekta za izvedbo (PZI)
in/ali ceno stroškov postavitve (manualno delo)?
Odgovor: ocena stroškov izvedbe ograje = vsi stroški oblikovanja, izdelave in postavitve
‐ Kje se bo nahajal uvoz na gradbišče za delovne stroje, druga motorizirana sredstva in delavce?
Odgovor: predvidoma iz Tivolske ceste, izven obsega dela ograje, ki je predmet natečaja
‐ Ali je predvideno, da bo ograja stala na vrhu opornega zidu gradbene jame?
Odgovor: ne
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
9.
Pozdravljeni,
zanima me, kako je glede grafičnih ponazoritev na ograji. V primeru, da jih predvidimo; kje dobimo
material (skice, idejne zasnove, renderje, itd.), ki naj bi se uporabil za prikaz projekta? Ali naj samo
predvidimo kje bo temu namenjen prostor na ograji in kaj naj bi se na njem prikazalo?
Odgovor: grafične ponazoritve naj se predvidijo kje bo temu namenjen prostor na ograji in kaj naj bi
se na njem prikazalo
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
10.
Pozdravljeni,
imam vprašanje glede območja na katerem lahko poteka ograja.
V priponki vam pošiljam orto foto z označenimi možnimi poteki ograje.
Torej ali mora ograja potekati na nivoju ter po robu pločnika, se pravi pod parkiriščem ‐ rdeča linija
ali lahko poteka po nivoju ter robu parkirišča ‐ rumena linija oziroma ali lahko ograja posega v prostor
med rdečo in zeleno linijo?
Odgovor: možni so vsi trije poteki ograje na tem delu
Še eno vprašanje glede drevoreda, označenega z zeleno barvo ‐ ali ta drevored ostaja na svojem
mestu tudi med gradnjo novega kopališča?
Odgovor: da

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
11.
Spoštovani,
zanima me ali je lahko napisan pod kontakt soavtor oz. konzultant ali mora biti tretja oseba? Se pravi,
da se pod kontakt ne piše nobenih osebnih podatkov avtorjev, sodelavcev, ...?
Odgovor: …kontakt naj ne izdaja imena avtorjev
Pri prilogi avtor: kdo mora biti pooblaščeni zastopnik avtorjev? Profesor?
Odgovor: lahko je kdorkoli
Ali je za samo ograjo predviden oz. predhodnje določena višina ograje?
Odgovor: višina ograje je cca 2,0 m
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

