
Po preverbi vsebin povpraševanja bi vas prosili za nekaj pojasnil, sočasno pa bi zaradi pričakovanih 
upravnih postopkov in epidemioloških okoliščin predlagali prilagoditev rokov izdelave razpisane 
dokumentacije. 
  
1. Območje prečka VN 110 kV daljnovodno omrežje, ki se ohrani v prostoru. Zaradi takšne ovire v 

prostoru verjetno odsek pod omenjenim DV ni predmet urejanja? 
   odg: Območje je vse po OPPN-ju, razen območje 5 objektov pod DV.   
 
2. VN Daljnovod križa Pot na Šmohor in Sončno pot. Ali v ponudbo vključimo tudi izdelavo posnetka višin 

vodnikov pri stebru in na točki križanja z omenjenima cestama (prikaz odmikov) ali pa posnetek 
zagotovi naročnik? 

   odg: V ponudbo vključiti tudi posnetek višin vodnikov. 
  
3. Morebiti bo upravljalec VN daljnovoda zahteval izdelavo elaborata križanja, elaborata tangence z 

ozemljitvenim sistemov, vplivov daljnovoda na infrastrukturo. Predmetni elaborat sicer sodi v fazo 
izdelave PZI dokumentacije, saj DGD ni namenjen podrobnejšim tehničnim rešitvam. Prosimo za 
potrditev, da eventualno zahtevan elaborat ni predmet razpisanih del. 

   odg: Ni predmet razpisanih del. 
 
4. Za področje urejanja stanovanjskega območja je izdelano geotehnično poročilo ustrezno za DGD 

dokumentacijo. Za področje zalogovnika in dostopne ceste preiskave in geotehnično poročilo ni 
izdelano. Predvidevamo, da omenjene preiskave in poročilo niso predmet razpisa in da to zagotovi 
naročnik v fazi izdelave PZI dokumentacije. 

   odg: Tako je, poročilo zagotovi naročnik v fazi PZI-ja. 
  
5. V projektni nalogi je predvidena izdelava novelacije geodetskega posnetka (načrta geodezije), in sicer 

v sklopu zahtev A.  
- predvidevamo, da je potrebno izdelati posnetek s točkami v 3D, 
- predvidevamo, da je potrebno poleg novelacije (A) izdelati tudi posnetek za sklopa B in C. 
Naprošamo za potrditev obeh alinej. 

   odg: V ponudbo je potrebno vključiti posnetek za sklope A, B in C (s točkami v 3D). 
 
6. V projektni nalogi je navedeno, da se izdelajo popisi gradbenih del na nivoju PZI za cesto 2 za potrebe 

razpisa.  
- Predvidevamo, da je mišljena izdelava popisov z razdelanimi postavkami na nivoju PZI, vendar s 

količinami in vsebinami, ki jih je moč dobiti iz rešitev na nivoju dokumentacije DGD? Da 
- Predvidevamo torej tudi, da ni mišljena izdelava PZI tehničnih rešitev oz. PZI dokumentacije, torej se 

dopušča in zaveda, da lahko popisi del v vsebinah in količinah v tej (razpisani) fazi odstopajo od tistih, 
ki se pripravijo z dokumentacijo PZI.   

Naprošamo za potrditev obeh alinej. 
   odg: Predvidevanje drži.  

  
7. V razpisu je omenjen zalogovnik volumna zgolj 30 m3. Dejanska potreba za vodo je lahko večja (do 3 

kosi kot enovit sistem). Eventualno odstopanje je možno zgolj ob predhodni pridobitvi ustreznega 
potrdila s strani pristojne gasilske službe. Predvidevamo, da omenjeno potrdilo zagotovi naročnik?  

   odg: Da, zagotovilo in ustrezna dokazila zagotovi naročnik.  
  



8. Terminski roki: 
Podan razpisni rok v pogodbi v 4. členu je 4 mesece od podpisa pogodbe. Omenjen rok ne zajema časa 
potrebnega za uskladitev zahtev z mnenjedajalci, niti upravnih postopkov vezanih na pridobitev 
potrebnih mnenj (zakonske zahteve in izkušnje). Prav tako se rok 4 mesecev nekoliko razlikuje od 
rokov navedenimi v projektni nalogi. 
Pri temu se pričakujejo še težave zaradi epidemioloških okoliščin (oteženo pridobivanje podatkov in 
uskladitev z mnenjedajalci). 
Predlagamo roke: 
 

izdelava geodetskega posnetka,  
preverba in obnova zahtev mnenjedajalcev 

4 mesece od podpisa pogodbe 

izdelava idejne rešitve zalogovnika in dostopne ceste do 
zalogovnika, 
izdelava idejne rešitve trase NN elektrovoda 

15 dni od uskladitve zahtev z 
mnenjedajalci  

DGD dokumentacija za pridobitev mnenj 2 meseca od uskladitve z 
mnenjedajalci in naročnikom ter 
potrditve rešitev zalogovnika in 
NN elektrovoda 

DGD dokumentacija kompletirana s pridobljenimi 
mnenji 

5 delovnih dni od pridobitve 
mnenj 

sodelovanje pri pripravi vloge za pridobitev gradbenega 
dovoljenja 

v roku do 30 dni od predaje DGD z 
mnenji 

 
   odg: Potrjujemo predlagane roke.  
 


