JAVNI, PROJEKTI, ODPRTI, ANONIMNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO
NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA REKONSTRUKCIJO DOGRADITEV
OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA V CERKLJAH OB KRKI

Vprašanja in odgovori_dodelava natečajnih elaboratov
1. Uvoz na skrajnem zahodnem robu investitorjeve parcele je že izven območja obdelave, ali lahko
vseeno predlagan uvoz uporabimo, saj se nam zdi zelo smiseln?
O:
Po skrajnem robu parc. št. 3127/11 je potrebno zagotavljati dostop do kmetijskih zemljišč (označena
ločena dejanska raba). Smotrno je združevanje priključka na državno cesto, zato je sama navezava na
natečajno območje lahko preko te poti, torej lahko na mestu preko 3127/10 in 3127/9 k.o. Cerklje , ki
sta tik ob območju natečajne rešitve.
2. Na vzhodni strani šole, kjer je uvoz na šolsko dvorišče, le-tega uporablja tudi trgovina za dostavo in
gasilski dom za pomožno garažo, obenem pa je mogoča tudi krožna pot. strinjamo se, da je območje
neurejeno in bi si ga želeli preurediti. ali je potrebno zadržali vse uvoze (dostava in garaža) ter
možnost krožne poti oz. ali lahko kaj od tega preuredimo?
O:
Ureditve naj omogočajo dostavo in dostop do garaže, vendar glede na velikost trgovine in občasnost
uporabe gasilnih avtomobilov, tovrstnega prometa ni veliko, zato je možna souporaba z
manipulativnimi površinami šole.
3. Ali je možnost povezave v smeri SJ – od ceste in vhodnih ploščadi proti igriščem – mišljena kot
notranja ali zunanja povezava?
O:
Mišljena je predvsem zunanja fizična povezava, torej peš dostop do športnega igrišča šole, ki bo
namenjena tudi krajanom v popoldanskem času. Glede na morfologijo kraja in vizure, je pomembna
tudi vizualna prehodnost. Seveda pa je enako pomembna interakcija objekta in zunanjih površin.
4. Kako se uporablja telovadni studio – kot samostojna enota ali v povezavi z garderobami
telovadnice, ki bodo glede na vaša priporočila verjetno v kleti?
O:
Telovadni studio (mala telovadnica, športna soba) je samostojno enota. Njena povezanost z
garderobami telovadnice naj bo izvedena uporabno in racionalno. Telovadni studio ima lahko tudi
ločene manjše garderobe, v katerih wc-ji in tuši niso potrebni – zgolj klop za preoblačenje.
5. Delno vkopana klet pomeni težji dostop za invalide. Verjetno je lahko uporabljeno že predlagano
dvigalo v stari šoli za povezavo s telovadnico, kar posledično pomeni več kleti?
O:
Osnovna šola Cerklje je objekt v javni rabi (Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje neoviranega dostopa,
vstopa in uporabe objektov v javni rabi ter večstanovanjskih stavb, U.l. RS 97/20013, 4. člen), zato
zanjo veljajo vse zahteve iz omenjenega pravilnika. Dober dostop, enostavna uporaba prostorov in
čim krajše komunikacijske poti za funkcionalno ovirane osebe sodijo med prvine kvalitetnega
projekta. Dvojno dvigalo bi bilo seveda neracionalen strošek.

