PROJEKTNI, ENOSTOPENJSKI NATEČAJ ZA IZBIRO STROKOVNO NAJPRIMERNEJŠE REŠITVE ZA

KAMPUS VRAZOV TRG
VPRAŠANJA IN ODGOVORI – Dodelava 1. sklop
1. Spoštovani,
posredujemo vprašanja vezana na prejete usmeritve za nadaljnje projek ranje:
1. Prosimo za pojasnilo režima delovanja celotnega kampusa. Ali pravilno razumemo, da je zamišljena
organizacija in kontrola dostopa preko centralnega vhoda? V kolikor se predvidi dodaten vhod, ali je la-ta
režimsko kontroliran (namenjen zgolj samo profesorjem oziroma zaposlenim)?
2. Kakšen p restavracije je predviden? Ali je namenjena zgolj samo zaposlenim in študentom? Ali je
predvideno, da je restavracija odprta / dostopna tudi izven ur obratovanja fakultete.
Ali je sprejemljivo, da se restavracija umes v zahodni trakt obstoječega objekta?
3. Kateri prostori iz oddelka MRC (razen MEC) so lahko brez naravne svetlobe?
4. Vezano na umes tev Sklopa B...ali je možna umes tev samo del enega sklopa?
5. Ali je dopustna peš povezava iz notranjos kareja do trga pred cerkvijo Sv. Petra?
Najlepša hvala.
ODGOVOR:
1. Predvidena je organizacija vhodov tako, da glavni vhod služi za dostope predavateljev, študentov,
obiskovalcev, sekundarni vhod (oziroma vhodi, če jih je več) pa so urejeni kot dostopi s kontrolo dostopa
(obvezno za MRC in MEC!). Interno je po posameznih OE zahtevana še dodatna kontrola dostopa.
2. Restavracija je prvenstveno namenjena zaposlenim in študentom, lahko pa se del (npr. strežba pijač,
avtoma s prigrizki) uredi tako, da je dostopen tudi javnos (kot npr. javni program v pritlični etaži).
Predlagamo, da je restavracija zaprta izven ur obratovanja fakultete (predavanja bodo predvidoma potekala
tudi do večera). Umes tev restavracije v zahodni trakt obstoječega objekta ni sprejemljiva.
3. Brez naravne svetlobe so znotraj MRC (poleg MEC) lahko še naslednji prostori:
Vsi airlocki in prostori sklopa MRC s šiframi IBKMGL1.1, IBKMGL1.2, IBKMGL4, IPAFI L1.1, IPAFIL3.1,
IPAFIL3.2, IPAFIL3.3, IPAFIL3.5, vsi prostori iz sklopa IBF (IBFL1 do vključno IBFL2), celoten sklop IBCL1 (1.1.1.3.), prostori LSI3, LSI4, LSI5.1 in LSI5.3.
4. Sklop B - Dopustno je umes tudi samo del enega sklopa.
5. Peš povezave iz notranjos kareja ni mogoče izves do trga pred cerkvijo Sv. Petra, saj je zemljišče na
severni strani od trga do oboda karejske pozidave v las župnije, vmesna zelenica pa ni opredeljena kot
javna površina. Zasnova parterja pa je lahko oblikovana tako, da omogoča morebitno vzpostavitev povezave
s trgom v prihodnje.

