
Vprašanje 1/I: 

Prosimo oz podatke o vseh površinah, ki sestavljajo območje obdelave ( C in F ) ter površini, 

ki se prav tako upošteva F in A. 
Odgovor 1/I: 
Razpisno dokumentacijo v delu:  

II. DEL: TEHNIČNI OPIS PREDMETA NAROČILA IN ZAHTEVE NAROČNIKA,  

2. KRAJ GRADNJE OZIROMA IZVEDBE DEL,  

Objekt obdelave – zemljišče - se nahaja v katastrski občini 2030-Suha in obsega parcele:  

južni del parc. št. 471/1, parc. št. 471/5, 471/2 in 470/1 ter del parc. št. 1065, vse iste k.o., ki 

ležijo blizu objekta z naslovom Lipica 1, 4220 Škofja Loka. Območje obsega urejanje dela 

funkcionalne enote F in C Ureditvenega načrta, z ureditvami po se posega tudi na del 

funkcionalne enote E in A (poti, zunanja razsvetljava in parkiranje). 

dopolnjujemo s podatki: 

»Ocenjena površina obdelave: enota E in del enote A: cca 0,3 ha, del enote F in del enote C: 

cca 0,5 ha, del enote C: cca 0,62 ha in del enote F: cca 0,2 ha.« 

 
Vprašanje 2/I: 

Prosimo za izsek iz tehničnega poročila dokumentacije OPPN za območje. 
Odgovor 2/I: 
Odgovoru prilagamo sken Obrazložitve Ureditvene načrta (izsek).  

Upoštevati razpisno dokumentacijo, I. DEL: POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN NAVODILA 

PONUDIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, 7.1 DOSTOP DO DOKUMENTACIJE ZA ODDAJO 

NAROČILA. 

 
Vprašanje 3/I: 
Ali je predmet obdelave tudi nov poslovilni in funkcionalni objekt ter spominski prostor? 
Odgovor 3/I: 
Navedeni objekti niso predmet tega postopka. 
 
Vprašanje 4/I: 
Predvidevamo, da je v razpisni dokumentaciji napaka: zahtevana sta profila KA in P, najbrž 

sta mišljena profila KA in A, saj prostorski načrtovalci (P) pri predmetu obdelave najbrž niso 
potrebni? 
Odgovor 4/I: 
Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev upošteval licenco A. 
 
Vprašanje 5/I: 

V razpisni dokumentaciji ni navedeno ali je predložena ureditvena situacija zavezujoča 
(razporedite poti, postavitev objektov)  
Odgovor 5/I: 
V postopku izdelave projektne dokumentacije je treba upoštevati in spoštovati veljavni 
Ureditveni načrt. 
 
Vprašanje 6/I: 

V kakšnem obsegu je predvidena idejna zasnova, ki je navedena v predhodnih postopkih 

PREDRAČUNA?  
Odgovor 6/I: 
Idejna zasnova je v postopku potrebna zaradi pridobitve projektnih pogojev. 


