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Javni, projektni, enostopenjski nateeaj za izbiro strokovno najprimernejie regitve za projekt:
NOVA BRV eEZ MARIBORSKI OTOK

2. OBVESTILO o IZIDU NATECNA

2.1. OBVESTILOO IZIDU

MESTNA OBetNA MARIBOR

Ulica heroja Staneta I,
2000 Maribor

5tevil ka:

Datum :
4102-527/2021
4.11.2022

V skladu z 90. in 100. elenom Zakona o javnem naroeanju (Uradni list RS, it. 91/15 in 14/18, 121/21, 10/22,
74/22 – odI. US in 100/222– ZNUZSZS, v nadaljevanju: ZJ N-3), v povezavi s 65. Elenom Pravilnika o javnih
nateeajih za izbiro strokovno najprimernejgih regitev prostorskih ureditev in objektov (Uradni list RS, it.
108/04, 114/06 – ZU E, 33/07 – ZPNaert, 57/12 – ZGO-ID, 61/17 – GZ in 61/17 – ZU reP-2 in 199/21 – ZUREP-
3, v nadaljevanju: Pravilnik), vam posredujemo

OBVESTILO O IZIDU

javnega, projektnega nateeaja za izbiro strokovno najprimernej ge regitve za projekt:
NOVA BRV CEZ MARIBORSKI OTOK

Ocenjevalna komisija je sprejela odloeitev o dodelitvi nagrad:

1. NAGRADA
Ni podeljena

ENAKOVREDNA 2. NAGRADA
Nate€ajni elaborat z delovno gtevilko 2, gifra nateeajnika AS234

A\rroRI I :

Fernando Alonso Tuera Arhitect ETSAC /COAA

Sara Jesihar, mag. ini. arh.
dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. ini. grad.

SODELAVCI, KONZULTANTI, IZVEDENCI:

Matej Kueina, univ. dipl. ini. kraj. arh.
Rok Avsec, univ. dipl. ini. vod in korn. Ini.

Dominik Klemeneie, mag. ini. grad.
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ENAKOVREDNA 2. NAGRADA
Nateeajni elaborat z delovno !tevilko 3, iifra nateeajnika 65BOI

Avro RJ 1 :

dr. Viktor Markelj, univ. dipl. ini. grad.

Jernej Maher, univ. dipl. ini. grad.
Simon Sever, dipl. ini. grad.
mag. Peter Gabrijelie, univ. dipl. ini. arh.

Maia eelebie, mag. ini. arh.

SODELAVCI, KONZULTANTI, IZVEDENCI:

Mihael Kolbl, itudent gradbeniitva

3. NAGRADA
NateEajni elaborat z delovno !tevilko I, iifra nateeajnika 67275

AVTORJ I :

Vito Bogevski, mag. ini. arh.

Zoran Bo:evski, dipl. ing. arh.
Mr.sc. Nijaz Mujkanovie, dipl. ing. grad.

SODELAVCI, KONZULTANTI, IZVEDENCI:

lzv.prof.dr.sc. Andelko Vlagie, dipl. ing. grad.

Gordana Hrelja Kovaeevie, mag. ing. aedif.

Tatjana Uzelac, dipl. ing. grad.

Ratko Selihar, mag. ing. tr.
Ariana Modesto, mag. ing. prosp. arh.
Doroteja Mati6, univ. bacc. prosp.arh.
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Javni, projektni, enostopenjski nateeaj za izbiro strokovno najprimernejge reiitve za projekt:
NOVA BRV eEZ MARIBORSKI OTOK

2.2. OBRAZL02ITEV

Naroenik je na podlagi sklepa o za€etku postopka gt. 4102-527/2021-3 z dne 05.05.2021 prieel postopek
nateeaja za javni, projektni, enostopenjski nateeaj za izbiro strokovno najprimernejie re:itve za projekt
NOVA BRV eEZ MARIBORSKI OTOK (zaporedna itevilka javnega naroeila vtekoeem letu: 001622/2022) v
skladu s toeko b) prvega odstavka 100. Elena ZJN-3, kot projektni nateeaj, z nagradami ali pla€ili
udeleiencem. Dne 15. 03. 2022 je bilo javno naro6ilo tudi objavljeno na Portalu javnih naroeil – it. objave:
JN001622/2022-101. Dne 26. 4. 2022 je bil objavljen popravek – it. objave: JN001622/2022-K01.

V okviru prvega predhodnega preizkusa, ki ga je izvedla ocenjevalna komisija, je bit narejen zapisnik.

ZAPS je pravoeasno, to je do 15. 9. 2022 do 16.00, prejela tri (3) elaboratov (Tabela I).

OPRAVIL

Pri odpiranju pravoeasno prejetih nateeajnih omotov in izvedbi predhodnega preizkusa natetajnih
elaboratov dne 16. 9. 2022 ob 9.00 je bilo ugotovljeno, da vsi trije (3) elaborati prestanejo predhodni
preizkus: prispeli so pravoeasno, ne krgijo anonimnosti in imajo vse bistvene predpisane sestavne dele, ki
omogoEajo izvedbo ocenjevanja. Vsi sestavni deli posameznih elaboratov so bili pre:tevileeni z delovnimi
gtevilkami.

V nadaljnjo obravnavo so bili pripugeeni vsi trije (3) prispeli nateeajni elaborati. Ocenjevalna komisija jih je na
sejah pregledala, jih ocenila v skladu z merili za ocenjevanje iz nateeajnih pogojev ter podelila naslednje
nagrade in priznanja:

DELOVNA 5IFRA
2

3

1

5IFRA NATECAiNIKA
AS234

65BOI
67275

NAGRADA/PRIZNANJE

2. nagrada
2. nagrada
3. nagrada

Ocenjevalna komisija je soglasno sprejela sklep, da se enakovredni 2. nagradi podeli v zvilani vrednosti, 3.
nagrada pa v razpisani vrednosti.

NAGRADA
2. nagrada
2. nagrada
3. nagrada

ZNESEK
7.200,00 €
7.200,00 €
4.800,00 €
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Javni, projektni, enostopenjski nateeaj za izbiro strokovno najprimernejge regitve za projekt:
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Vsi navedeni zneski so v bruto bruto vrednosti.

Ocenjevalna komisija je podelitev nagrad utemeljila v zakljuenem poroeilu, ki je sestavni del tega obvestila o
izidu

Ocenjevalna komisija je 25. 10. 2022 ob 9.00 odprla neodprte kuverte AVTOR in NAKNADNI PREIZKUS
nateEajnih elaboratov, vseh predlaganih za nagrade.

Pri odpiranju kuvert je bil narejen zapisnik. ZAPS je v skladu z 89. elenom ZJN-3, 62. elenom Pravilnika in
nate6ajnimi pogoji pregledala, ali nateeajni elaborati, predlagani za nagrade, izpolnjujejo vse zahteve in
pogoje iz nateEajnega gradiva, ter ugotovila naslednje:

2. NAGRADA
Natetajni elaborat z delovno gtevilko 2, §ifra nateeajnika AS234

Avro RJ 1 :

Fernando Alonso Tuera Arhitect ETSAC / COAA

Sara Jesihar, mag. ini. arh.
dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. ini. grad.

Ponudba/nateEajni elaborat ponudnika Elea IC, d.o.o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana izpolnjuje vse
zahteve in pogoje iz nate6ajnega gradiva in je v skladu z Zi N-3 dopustna.

2. NAGRADA
Natetajni elaborat z delovno itevilko 3, iifra natetajnika 65BOI

AVrORJ I :

dr. Viktor Markelj, univ. dipl. ini. grad.
Jernej Maher, univ. dipl. ini. grad.
Simon Sever, dipl. ini. grad.

mag. Peter Gabrijelit, univ. dipl. ini. arh.
Maia eelebi6, mag. ini. arh.

Ponudba/nate6ajni elaborat ponudnika PONTING d.o.o., Strossmayerjeva 28, 2000 Maribor, izpolnjuje vse
zahteve in pogoje iz nate6ajnega gradiva in je v skladu z ZJ N-3 dopustna.

3. NAGRADA
Natetajni elaborat z delovno itevilko I, !ifra nateeajnika 67275

AVrORJ I :

Vito Bogevski, mag. ini. arh.
Zoran Bogevski, dipl. ing. arh.

Mr.sc. Nijaz Mujkanovie, dipl. ing. grad.
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Javni, projektni, enostopenjski nateeaj za izbiro strokovno najprimernejge regitve za projekt:
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Ponudba/nateeajni elaborat ponudnika STUDIO OWL d.o.o., Vlagka 81A, Zagreb, Hrvagka, izpolnjuje vse
zahteve in pogoje iz nateeajnega gradiva in je v sktadu z ZJN-3 dopustna.

Po pravnomoenosti obvestila o izidu, katerega sestavni deI je zakljueno poroeilo ocenjevalne komisije, bo
naroEnik izvedel javno naroeilo izbire izdelovalca projektne dokumentacije po postopku s pogajanji brez
predhodne objave v skladu s toEko b) Eetrtega odstavka 46. Elena ZJN-3, upogtevajoe vrstni red zmagovalcev
projektnega nate6aja.

Glede na ugotovitve ocenjevalne komisije je odloeitev naroenika utemeljena.

Odgovorna oseb/naroenika
Aleksander Sald/Arsenovie

2upan Ml fr©Me Maribor
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Javni, projektni, enostopenjski nateeaj za izbiro strokovno najprimernejge regitve za projekt
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2.3. PRAVNIPOUK

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z veljavnim Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naroeanja (v
nadaljevanju ZPVPJN) vlo2i vsaka oseba, ki ji je priznana aktivna legitimacija iz 14. elena ZPVPJN.

Gospodarski subjekt lahko v skladu s 25. elenom ZPVPJN v roku 8 delovnih dni od dneva prejema obvestila o
izidu in zakljuenega poro6ila javnega nate€aja pri naroEniku uveljavlja pravno varstvo zoper odloeitev o izbiri.

Kot datum prejema odloeitve naroenika se v skladu z desetim odstavkom 90. elena ZJN-3 iteje dan, ko je
odloeitev objavljena na portalu javnih naroEil.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora v takem primeru zahtevku za revizijo, ki ga vloZI, prilo2iti potrdilo o plaeilu
takse iz eetrtega odstavka 71. elena ZPVPJ N, in sicer v vigini 1.000 evrov.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse sestavine, doloeene v 15. elenu ZPVPJ N.

Zahtevek za revizijo se vloZI preko portala eRevizija.

Plaeilo takse se izvede na ra6un Ministrstva za finance, Zupaneieeva 3, 1000 Ljubljana, odprt pri Banki
Slovenije, Slovenska 35, 1506 Ljubljana, Slovenija, koda SWIFT: BS LJ SI 2X, gtevilka raeuna (IBAN): S156 0110
0100 0358 802, Referenca: SI11 16110-7111290-001622.

stran 7 od 27



iavni, projektni, enostopenjski nateeaj za izbiro strokovno najprimernejie reiitve za projekt:
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3. POROCILO o DELU OCENJEVALNE KOMISIJE IN NATECAINIH ELABORATIH

3.1. NAMENINCIUINATEeAJA

Oba bregova reke Drave torej ponujata izjemne potenciale za ureditev regionalno prepoznavnega javnega
prostora v mestu. Zato Zeli mesto preurediti oba bregova reke Drave v najbolj prepoznaven urbani prostor, ki
bo v vzpostavljal prostorsko razvojno in identifikacijsko obmoeje mesta.

Skupni cilj izvedenega nateeaja je bil s pridobljenimi regitvami izboljiati obstoje60 situacijo v obreenem
prostoru in pridobiti regitve za:

urejanje obreenega prostora v identifikacijsko, rekreacijsko, turistieno obmoeje mesta s prepoznavnim
prostorskim konceptom, ki bo omogoeal sinergijske uEinke

vzpostavitev prepoznavne javne odprte povrgine, ki ponuja ustrezen prostor za pegce, kolesarje,
rekreacijo in dru2enje na obeh bregovih reke Drave v kontekstu kro2ne povezovalne poti
vzpostavitev prepoznavnih programskih obmo€ij na potezi kro2ne povezovalne poti, ki navezujejo
mestne eetrti na prostor reke Drave
vzpostavitev obreEne promenade na historienem obmoeju mesta, kot najbolj reprezentan6nega
javnega odprtega prostora mesta in najbolj prepoznavnega segmenta kroZne povezovalne poti

oblikovanje javnega parterja , ki bo omogoEil kvalitetno povezovanje javnih institucij s prostorom
reke Drave ( tako na obmoeju obreene promenade na obmoeju Lenta kot izven njega )
urbano opremo in urbano infrastrukturo na nabreiju reke Drave
izboljlanje prometnega potenciala vodnega in obvodnega prostora reke Drave

izboljganje rekreacijskega potenciala vodnega in obvodnega prostora (veslanje, splavarjenje,
brodarjenje, ponudba na vodi...),

vzpostavitev javne odprte povrgine s Cim manjiim vplivom motoriziranega prometa na uporabnike
obreEnega prostora

oblikovanje javnega parterja, ki bo posredno vplival na kvaliteto strukturiranje javnega programa v
obstojetem stavbnem fondu (javne institucije)
povezovanje obeh bregov reke Drave (brvi in reeni promet) ter izboljianje premogeanja reke z novimi
povezavami kote mostov in kote nabre2ij z novimi dvigali

izboljganje infrastrukturne opremljenosti

MOM ugotavlja, da je s kvalitetnim oblikovanjem in programom mo2no vzpostavi klju6no prostorsko razvojno
urbano obmoeje mesta.

Glede na obseg projektno naertovalskih vpraianj, morfologijo mesta in kompleksnost procesa preurejanja
reenih bregov, z izgradnjo nekaterih manjkajoeih povezav (mostovi in brvi) preko Drave, bo lahko mesto
uporabnikom ponudilo kroZno sprehajalno pot s posamienimi prizorigei na skupni doliini cca. 11,4 km. S
celostnim urejanjem obeh dravskih nabre2ij lahko javne odprte povriine vzdoli reke Drave prevzamejo
kljutno vlogo v domeni novodobnega trajnostnega urbanega razvoja mesta.

Vzpostavitev oZjega in girgega obro6a pei in kolesarske poti pa temelji na izgradnji novih brvi in

m ostov:

I. brv na trasi najstarejgega mostu z Lenta na Taborsko nabre2je (ie izveden nateeaj in izdelana
projektna regitev)
II. nove brvi preko Mariborskega otoka – povezava levega in desnega brega ter
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III. predlog brvi iz obmoeja Svila z desnega na obmoeje MTT Metje na levem bregu;

S tem natetajem pa MOM igEe najprimernejgo regitev premostitve reke Drave preko Mariborskega
otoka na lokaciji, ki izkazuje najprirnernejgo umestitev, kot (usklajeno) najmanj moteeo naravovarstveno
lokacijo.

Zavedajoe se pomena umestitve tovrstnega premostitvenega inZenirsko – arhitekturnega objekta v tako
obeutljivo naravno, pa tudi ustvarjeno okolje, neposredno pod objektom hidrocentrale Mariborski otok,
spomenikom tehniEne dedigdine, je zasnova brvi in levobre2nih ter desnobreZnih sti6nih toek (opornikov),
predmet tega nateeaja. Nate€ajniki nal izdelajo predloge za preeenje Drave tako, da se lahko Eimprej in dim
uspegneje, celovito, vzpostavi wot)roC« peg in kolesarskih poti. Cilj nateeaja je tudi, da ta del obroda (s peg in
kolesarsko potjo) ustvarjata do2ivljajske prostore z raznolikimi mo2nosti uporabe oziroma integracijo
atraktivnih individualnih opcij.

Zasnova obroea peg in kolesarskih poti (tudi v obmoEju brvi) naj s svojo prostorsko vsebino in pojavnostjo
vzpostavlja privla€en, varen in uporabni:ko kakovosten javni odprti prostor - prostor socializacije, ki bo s
programom in oblikovno ureditvijo dopolnjeval ostale urbane aktivnosti, ki bodo nastale na obeh bregovih
reke Drave ter vzpostavil celovito obravnavo linijske poteze dveh velikosti (oZji in gir ii obroe), s prepoznavno
uporabnigko, oblikovno in pomensko identiteto.

Skupni cilj natedaja je pridobiti idejne predloge in izbrati najboljgo zasnovo za ureditev brvi eez Mariborski
otok, ki bo korespondirala s- in bila del “kro2ne” sprehajalno rekreacijske poti (ter posleditno) doiivljajskimi
obmoeji za vse generacije uporabnikov: otroci, mladostniki, mlade dru2ine, odrasli, starejgi ljudi. Cilj je torej
pridobiti idejno in (v nadaljevanju) projektno regitve najbolj pomembnega grajenega segmenta obvodnega
parterja na obmoeju obreZij reke Drave – brvi eez reko Dravo.

Z ustreznim naertovanjem ostalih prostorov - dostopov in mo2nosti za varno pre6kanje (z ustvarjanjem
pogledov), mora nova ureditev omogoeati enostavno dostopnost, samo preekanje reke Drave in s tem
vkljueenost vseh mo2nih uporabnikov, otrok in odraslih, pegcev, tekaeev, rolkarjev in kolesarjev, tudi
funkcionalno oviranih obiskovalcev in obiskovalcev s posebnimi potrebami v vsakdanje dejavnosti ob reki na
levem in desnem bregu reke. Zato je eden kljuenih pogojev tudi univerzalna dostopnost na- in preko brvi.

3.2. PREDMET NATEeAJA

Uspeinost razvoja in kvaliteto bivanja povezuje skupni imenovalec, ki ga tako domaeini kot obiskovalci
moramo zaznati v eisti in neokrnjeni naravi, geografski raznolikosti, pestrosti rastlinskega in 2ivatskega sveta
in bogati zgodovini. Brv 6ez Mariborski otok na reenem odseku med (preko) valobranom (rekobran) in otokom
samim, se je po mnogih, lai6nih in strokovnih razpravah, izkazala kot optimalna lokacija za regitev peg in
kolesarske povezave in je bila umegeena v Idejno zasnovo celovite re:itve Mariborske Dravske promenade.
lzbrana lokacija je segtevek prostorskih in geografskih danosti. Brv na tej lokaciji predstavlja najkrajgo smiselno
razdaljo med toEkami stika z bregovoma, zaokro2uje peg in kolesarsko pot in izboljguje navezavo na girgi
prostor

Predmet nateeaja je oblikovno konstrukcijska regitev z oceno vrednosti investicije premostitvenega objekta
Eez Mlariborski otok (reko Dravo), ki vkljuEuje slede€e prostorske sklope:

• brv z Ievim in desnim krajnim opornikom in opornikom v obmoEju Mariborskega otoka (v kolikor bodo
nateEajnimi predlagali re:itev brez stika z Mariborskim otokom, tega seveda ni potrebno urejati),
krajinsko ureditev poEivaligea (vstopno obmoeje, razgledne plogeadi) ob izteku brvi z navezavo na
obstojeEo pot (Dravska promenada) na desnem bregu (Limbulko nabre2je) in na levem bregu
{Huzarski skok):
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3.3. OCENJEVALNAKOMISIJA

Naroenik:

Predsednika ocenjevalne komisije (naroenik): GREGOR REICHENBERG, Dipl. Ing. Republika
Avstrija, pod2upan MOM

dr. SAMO MEDVED, univ. dipl. ini. grad.,
podiupan MOM

JELENKO AeANSKI, univ. dipl. ini. gradb.

mag. TOMA2 KANCLER, univ. dipl. ini. arh.

Clan (naroenik):

elan (naroEnik):
Namestnik 61anov (naroenik):

ZAPS - IZS:

Podpredsednik ocenjevalne komisije (ZAPS):

elan (IZS):

Namestnica Elana (ZAPS):

Namestnik dana (IZS):

DENIS ROVAN, mag. ini. arh.

mag. BOSTJAN DON5A, univ. dipl. gosp. Ini.

ALENKA PADE2NIK, univ. dipl. ini. kraj. arh.

dr. KSENIJA GOLOB, univ. dipl. gosp. Ini.

Poroeevalec A (ZAPS):

Poroeevalec za konstrukcijo (IZS) :

Poroeevalec KA (ZAPS):

lzvedenec za konstrukcijo/ investicijo (IZS):

lzvedenka za geotehniko (IZS):

Skrbnica nateeaja:

So-skrbnik nateEaja:

KLEMEN VODNIK, univ. dipl. ini. arh.

ALES BERKOPEC, univ. dipl. ini. grad.

ROBERT GOSTINeAR, univ. dipl. ini. kraj. arh.

AUOSA KLOBUeAR, univ. dipl. ini. grad.

KSENIJA STERN, univ. dipl. ini. grad.

DUNJA SUTANOVAC, univ. dipl. ini. arh.

ALJOgA KLOBUCAR, univ. dipl. ini. grad.

DODATNO IMENOVANI IZVEDENCt:

lzvedenka za hidrologijo:

lzvedenec za varstvo narave:
mag. MATEJA KLANEeEK, univ. dipl. ini. Grad
ANDREJ GRMOVgEK, univ. dipl. geog.

RnIRAN KRIVEC, konzervatorski svetniklzvedenec za varstvo kulturne dediieine:

3.4. POVZETEKSEJ OCENJEVALNE KOMISIJE

Ocenjevalna komisija (OK) se je zbrala na sedmih (7) sejah in enem ogledu lokacije, od tega na eni (1) seji
pred razpisom nateeaja, na eni (1) dopisni seji za odgovore na vpraianja nateeajnikov, na eni (1) seji za
predhodni preizkus, na treh (3) sejah za ocenjevanje in na eni (1) seji za naknadni preizkus z odpiranjem
kuvert (AVTOR in NAKNADNI PREIZKUS). Za nateEajnike je bil 7. 4. 2022 ob 14h organiziran ogled lokacije. V
easu ocenjevanja je komisija izkoristila moZnost individualnega ogleda nateeajnih elaboratov.

1. SEJA, 11. 2. 2022
Ocenjevalna komisija je pregledala nateeajno nalogo in nate6ajne pogoje ter razpravljala o njunih
dopolnitvah. Komisija je doloeila dopolnitve nateeajne naloge, merila za ocenjevanje in okvirni terminski plan
poteka nateeaja.
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OBJAVA NATEeAJA NA PORTALU iAVNIH NAROCIL, 15. 3. 2022 IN NJENEGA POPRAVKA
Dne 15. 3. 2022 je bilo javno naroeilo objavljeno na Portalu javnih naroeil – it. objave: JN001622/2022-101.
Dne 26. 4. 2022 je bil objavljen popravek – it. objave: JN001622- K01, s spremembo rokov za sprejemanje
ponudnikovih vpraganj in rokom za prejem elaboratov.

2a. SEJA, OGLED LOKACIJE IN NJENE OKOLICE, 7. 4. 2022

lzdelovalec nateEajne naloge pelje nateeajnike po nate6ajnem obmoeju in na lokacije, iz katerih so na
nateEajno obmoeje najboljii pogledi.

Na ogledu s strani nateeajnikov ni bilo postavljenih vpra:anj.

2. DOPISNA SEJA, 15. 4. 2022 - 9. 9. 2022
Od razpisa nateeaja do zadnjega roka za postavljanje vpraganj je ocenjevalna komisija, skupaj z naroenikom,
odgovorila na 9 sklopov vpraganj, postavljenih s stani nate6ajnikov na portal JN. Vsi odgovori so bili objavljeni
do predpisanega roka. Dne S. 9. 2022, po roku za postavljanje vsebinskih vpraganj, je bilo na portalu JN
postavljeno vsebinsko vpraganje, na katerega je naroEnik odgovoril z: »Naroenik na vpraganja, prispeta po
roku za postavljanje vsebinskih vpraganj, ne bo odgovarjal«.

3. SEJA, PREDHODNI PREIZKUS, 16. 9. 2022

Komisija je od nateeajne slu2be ZAPS prevzela zapisnik oddaje treh (3) elaboratov. V okviru predhodnega
preizkusa je ocenjevalna komisija ugotovila, da so vsi trije (3) prispeli elaborati uspegno prestali predhodni
preizkus; oddani so bili pravoeasno, izpolnjevali so zahtevano anonimnost in vsebovali zahtevane sestavne
dele, ki so ornogoeali enakovredno ocenjevanje elaboratov. Vsi sestavni deli elaboratov so bili pregtevileeni z
delovnimi giframi.

4. SEJA, POROeANJE, OCENJEVANJE, 26. 9. 2022

Poroeevalec za arhitekturo, poro6evalec za krajinsko arhitekturo in poro6evalec za konstrukcijo so poroeali o
pregledu elaboratov. Dodatne komentarje sta podala tudi izvedenec za konstrukcijo in investicijo ter
izvedenka za geotehniko.

Po poroeanju so poroeevalci in izvedenci odgovarjali na vpra:anja elanov komisije.

elani ocenjevalne komisije so nato podali svoja mnenja o posameznih reiitvah.

5. SEJA, OCENJEVANJE, 27. 9. 2022
elani ocenjevalne komisije so predhodno, po elektronski poiti, prejeli poroeilo izvedenke za geotehniko.

Komisija je nadaljevala z ocenjevanjem prejetih elaboratov in pregledom skladnosti z zahtevami nateeajne
naloge

Po pregledu in debati so se elani ocenjevalne komisije odloeili, da se naknadno imenuje dodatne izvedence in
sicer :

- izvedenca za varstvo kulturne dedi:dine
- izvedenca za varstvo narave
- izvedenca za hidrologijo

elani se dogovorijo, da bo nadaljnje odloeitve komisija sprejela po poroeanju dodatno imenovanih
izvedencev
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6. SEJA, OCENJEVANJE, 30. 9. 2022
Naknadno imenovani izvedenci so predhodno podpisali izjave o ravnanju z zaupnimi informacijami in
gradivom ter nato prejeli nateEajne elaborate v individualni pregled.
O pregledu elaboratov je na kratko ponovno poroeal poroeevalec za krajinsko arhitekturo, da je seznanil na
novo imenovane izvedence s kljuEnimi podatki o posameznih elaboratih.

Na seji je prvi poroeal izvedenec za konstrukcijo in investicijo.

elani ocenjevalne komisije so predhodno prejeli njegovo poroeilo.

V nadaljevanju so poroeali izvedenec za varstvo kulturne dedi:eine, izvedenec za varstvo narave in izvedenka
za geotehniko.

lzvedenka za hidrologijo je svoje poroeilo posredovala naknadno.

Po poroeanju izvedencev so elani ocenjevalne komisije nadaljevali z ocenjevanjem prejetih elaboratov in
pregledom skladnosti z zahtevami nateeajne naloge. Vsak elan ocenjevalne komisije in njihovi namestniki so
podali svoje mnenje o posameznih elaboratih ter svoj predlog podelitve nagrad. Ker so se mnenja elanov
razlikovala, je sledilo glasovanje. Glasujejo samo elani ocenjevalne komisije, pri Eemer se vsak od tlanov
izreee katero nagrado bi podelil vsakemu od treh elaboratov. Namestniki elanov ne glasujejo.

KonEni sklep o vrstnem redu nagrajencev je bil tako doloEen z (pre)glasovanjem, v okviru katerega trije (3) od
petih (5) Elanov glasujejo za naslednjo razvrstitev elaboratov:

- 1. nagrada se ne podeli.
- podeli se 2 (dve) enakovredni 2. nagradi, katere prejmeta elaborata z delovnimi gtevilkami 2 in 3.
- 3. nagrado prejme elaborat z delovno itevilko I.

V nadaljevanju so elani soglasno sprejeli sklep o vrednosti posameznih nagrad in sicer:

- enakovredni 2. nagradi se podeli v zviiani vrednosti 7.200 EUR.
- 3. nagrada se podeli v razpisani vrednosti 4.800 EUR.

elani ocenjevalne komisije so si razdelili delo za pisanje zakljuenega poroeila in eventuelnih priporoEil za
nadaljne projektiranje. Sledilo je usklajevanje besedil in potrjevanje zakljuenega poroeila.

7. SEJA, NAKNADNI PREIZKUS, 25. 10. 2022

lzvede se naknadni preizkus z identifikacijo vseh nate6ajnikov iz kuverte AVTOR in evidentiranjem
dokumentov iz kuverte NAKNADNI PREIZKUS. Po identifikaciji sledi naknadno ugotavljanje sposobnosti, ki ga
izvedeta ZAPS in IZS.

3.5. MERILAZAOCENJEVANJE

1. SKLADNOST ZASNOVE Z VEUAVNIMI PROSTORSKIMII AKTI

2. KONSTRUKCIJSKA IN ARHITEKTURN A ZASNOVA

- - sodobnost in izvirnost konstrukcijske zasnove, izbira nosilnega sistema in tehnologije gradnje,
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- preprieljiv odgovor na prostorski, kulturni in naravni kontekst lokacije ter kakovost krajinske
u reditve,
- izbrani materiali, trajnost konstrukcije in racionalnost,
- optimalno vodenje peg povezav in kolesarskega prometa,
- fu nkcionalnost in izvirnost zasnove objektov in ureditev odprtega prostora,
- izpolnjevanje drugih zahtev naroenika.

3. MERILA GOSPODARNOSTI, TRAJNOSTE IN ENERGETSKE UetNKOVITOST

- gospodarna gradnja,

- gospodarno vzdr2evanje objektov, opreme, naprav in ureditev
- gospodarna izvedba investicije kot celote
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3.6. SPLO5NO POROeILO o PRISPELIH ELABORATIH IN DELU OCENJEVALNE KOMISIJE

Mestna obeina Maribor je, v kontekstu vzpostavitve in zaokro2itve t.i. Dravske promenade, predvidela
postavitev brvi Eez Mariborski otok, ki sicer lahko ima sti€noto6ko z njim, a ne omogoea obiskovalcem dostopa.
Le-ta ostaja na pravkar saniranem historitnemu mostu danagnjega dostopa. Predvidena relitev torej izhaja iz
predpostavke neobremenjevanja tega edinstvenega reenega otoka z dodatnim wprometom« in na ta naEin
za:eito in ohranjanje edinstvenega habitata, torej varovanje narave ter tudi kulturne dediiEine samega
kopali iea .

Predvideni premostitveni objekt je bil torej zami:ljen kot brv, ki s krajnima opornikoma poveZe levi in desni
reeni breg, na otoku pa zgolj predvidi oporo. lzbrano obmoeje preekanja Drave je torej ume:eeno v skrajno
zahodni del otoka, kjer se ob rekobranu Drava razcepi na dvoje, tik za hidroelektrarno Mariborski otok. lzbrana
lokacija je prinesla investitorju, Mestni obeini Maribor in pripravljalcu nateEaja mnoge izzive. Zato je bil nateEaj
voden v sodelovanju Inienirske zbornice Slovenije in Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije. Prav tako in
zaradi tega, je tudi nateeajnikom postavil vee izzivov, ki jih je ocenjevalna komisija morala v svojem delu in
kriterijalno upogtevati. Tudi zaradi tega je mogoee vseeno bilo zgolj troje nate6ajnih elaboratov, ki so prispeli
v ocerljevarlje.

Predvideni razpon, ki seZe eez 280 m je bil tisti izziv, ki je v izhodigeu in pripravi nate6ajne naloge in nateeajnih
pogojev postavil visoke referenEne zahteve naertovalcev, konstrukterjev. Postavitev objekta v obeutljivo
naravno okolje in navezava na sonaravne bregove, na eni strani celo klifovsko privzdignjen teren proti
Huzarskemu skoku, je zahtevala subtilnost krajinsko arhitekturne obravnave. Sama umestitev t.r. vis-a-vis
histori6nemu objektu, grajeni dominanti v okolju, hidoelektrarni Mariborski otok, pa je iskala re:itev, ki bo
omogoeala sooblikovanje in vzpostavitev medsebojnega odnosa. S tem so se nate€ajniki spopadli, ocenjevalna
komisija pa v svojem deli upo:tevala, kot sledi v nadaljevanju, v pripravljenih zakljuEnih poro€ilih.

Ocenjevalna komisija je med prispelimi elaborati v bistvu obravnavala dvoje razlienih pristopov. Dva elaborata,
ki sta postavila visok nosilni pilon z napenjalkami, ki je konstrukcijsko omogoeil premostitev razpona, eden
linearno, drugi kro2ne forme. Tretja re:itev pa predvidela dokaj nepoznano, a v svetu Ze uporabljeno
konstrukcijsko regitev, ki pa s svojimi konstrukcijskimi elementi ne ustvarja takgne prostorske dominante, kot
ostala dva. To je bila osnovna dilema, ki smo jo morali objektivizirati v predhodno opisanih sejah ocenjevalne
komisije

Dvoje tako razlienih pristopov in vee kriterijalno postavljenih zahtev oz. prieakovanj ter posledieno tudi s tem
povezanimi nedoreeenosti, so vodili k odloeitvi ocenjevalne komisije, da ne podeli prve nagrade, paC pa med
dvoje tistih elaboratov, ki se najbolj pribli2ata mo2ni izvedbeni celovitosti predloga, podeli dvoje enakovrednih
drugih nagrad.
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3.7. POROeILO o NAGRAJENIH NATEeAJNIH ELABORATIH

NATECAINI ELABORAT Z DELOVNO ST. 2 (!ifra natetajnika AS234) - ENAKOVREDNA 2. NAGRADA

AVTO RJ 1 :

Fernando Alonso Tuera Arhitect ETSAC / COAA

Sara Jesihar, mag. ini. arh.
dr. Jaka Zevnik, univ. dipl. ini. grad.

SODELAVCI, KONZULTANTI, IZVEDENCI:

Matej Kueina, univ. dipl. ini. kraj. arh.
Rok Avsec, univ. dipl. ini. vod in korn. Ini.
Dominik Klemeneie, mag. ini. grad.

Brv je zasnovana kot trirazponski gredni sistem t.i. obrnjenega Finkovega palieja, z razpetinami 164 m + 117 m
+ 13 m in z le2iiei ter z dilatacijami na krajnih opornikih.

Skladnost s prostorskimi akti in prostorskimi doloeili nateEajne naloge
Objekt se na levi breg prikljueuje na nadmorski viiini 267,51 m.n.v., na desni breg pa na nadmorski viiini 262,90
n.m.v. Skupna do12ina premostitve znaia 294,5 m in poteka v premi ter se na bregove prikljueuje pod pravim
kotom. Brv ima na Mariborskem otoku osrednji piton vigine 34,0 m ter 12 podpornih vmesnih vertikalnih
tlaenih pilonovvigine 10,60 m – 25,60 m. Enakomerna girina brvi 7,85m se ob osrednjem pilonu razgiri do 10,25
m. Uporabna girina preteZno znaga 5,90 m. Prekladna konstrukcija pod prometno povr gino ima viiino 1,10 m.
Ograja je na obeh straneh vigine 1,2 m. Na brvi je enakomeren vzdo12ni naklon 1,5%. Varnostna vigina nad koto
gladine voda s stoletno povratno dobo je vee od 1,0 m.
Levi in desni opornik sta od re6ne meje oddaljena vee kot 3,0 m. Levi del brvi omogo€a plovno pot vi:ine vee
kot 4,5 m. Brv je projektirana v osrednjem delu obmoeja obdelave.
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Sodobnost in izvirnost konstrukcijske zasnove, izbira nosilnega sistema in tehnologije gradnje
Nate6ajni elaborat predstavlja povsem drugaeni pristop k podajanju zasnove regitve brvi Eez Mariborski otok.
Uporabljena je zasnova brvi z veejim :tevilom ni2jih pilonov, ki jih avtorji poimenujejojambori, s spreminjajoeo
vigino. Zasnova objekta je posebna in zelo zanimiva ter atraktivna na pogled. Botno sta fiksirana le vrhova
krajnih pilonov. Po oceni zasnovane konstrukcije, ta ne nudi zadostne boEne stabilnosti. S statienega vidika je
prednost te variante samo v simetrienosti konstrukcije glede na vzdo12no os, kar pa glede na sistem podpor
zbledi ob do12ini konstrukcije in torzijskih obremenitvah. Lastna frekvenca 1,35 Hz je neustrezna zaradi
moZnosti pojava resonance pri hoji. Projektna re:itev je glede temeljenja najbolj dodelana.

Prostorski, kulturni in naravni kontekst lokacije ter kakovost krajinske ureditve

Konstrukcijska tehnotogija premostitevnega objekta vnaga v prostor pali6je oz. pilone, ki po merilu in
pojavnosti ne presegajo vigino gozdnega sestoja na Otoku. Geometrija bmi s skorajda izravnanim vzdolinim
naklonom in tlorisna linearnost delujeta v kontekstu umiritve in ne preglasitve obstojeEega konteksta lokacije.
Tudi debelina konstrukcije in transparentnost teiita k Cim manjgi pojavnosti v prostoru. Elaborat sku ga z novim
elementom v prostoru Cim manj spreminjati znaeaj prostora, razmerja med elektrarno in Otokom, ter prete}no
sonaraven znaEaj obreZja. Tovrsten pristop re:uje z enostavno geometrijo, deloma uniformno in neizstopajo60
mreZo palieja, sorazmerno minimalistienimi dimenzijami brvi in enostavnosti palete materialov in avtohtono
zasaditvijo. V elaboratu je zaznati izpostavljen razmislek o kakovostni vpetosti taklnega premostitvenega
objekta v obstojeeo krajinsko podobo ureditve, ki jih takgen objekt v takgnem okolju zahteva, naroenik pa
prieakuje. V primerjavi z ostalima dvema elaboratoma takgna regitev bolj subtilno posega v prostor. V
elaboratu se prepozna kakovost urbane in krajinske ureditve, izpostavi funkciona}nost, izvirnost zasnove
objektov in ureditev odprtega prostora ter podaja najbolj prepri€1jiv odgovor na prostorski, kulturni in naravni
kontekst obravnavane lokacije.

lzbrani materiali, trajnost konstrukcije in racionalnost

Predvidena je jeklena konstrukcija - gkatlast nosilec, na katerega so pritrjeni jekleni preeniki, pod vsakim
jamborom, ki so iz poliranega nerjaveeega jekla. Preeniki so povezani s prednapetimi zategami. Tlak je iz
aluminijastih profilov z rebrieasto pohodno povr gino. Jekleni profili ograje so povezani z vrvjo iz nerjavnega
jekla. DrZalo ograje je v beljenem toplotno obdelanem lesu, pod njim pa je vgrajeno linijsko led svetilo. Pri
izboru materialov prevladuje premislek o eimbolj neopazni pojavnosti gradnikov nove brvi v prostoru.

Optimalno vodenje peg povezav in kolesarskega prometa

Kolesarski in peg promet poteka po najkrajgi poti Eez reko in v polo2nem vzdolZnem naklonu prometne
povriine. Kolesarski promet je umegeen na dolvodni strani, s eimer imajo pegci neoviran pogled proti objektu
elektrarne. Zaradi nivojev prikljuenih kot je na desnem bregu projektirana prikljuena klaneina 3,5%v nasipu, na
levem bregu pa v vkopu. Na desnem bregu je zasnovano izvennivojsko kri2anje brvi in obstojeee poti ob reki,
s eimer se vi:inska razlika med Ievim in desnim bregom skoraj izena€i. Zaradi vilinsko dvignjenega stika brvi na
desnem bregu se nakazuje moZnost kraj ie navezave iz smeri Limbuga na Dravsko kolesarsko pot.
Funkcionalno vodenje kolesarskega in peg prometa je delno ovirano zaradi stika pilonov s povrginami brvi, a
zaradi izpostavljene izvirnosti zasnove objektov in ureditev odprtega prostora, dosega priEakovanja
investitorja. V oblikovnem smislu je sama re:itev dojemljiva kot nekak gen splet, wpajdevina«, ki premo iea
prehod med Ievim in desnim bregom reke Drave.

Funkcionalnost in izvirnost zasnove objektov in ureditev odprtega prostora
Zasnova ureditve na bregovih teii kjasni in za obiskovalca prepoznavni ureditvi. Glavni namen je smiselno in
s Cim manj napora vodenje prometa (pegcev in kolesarjev) v prostoru, ob tem pa je nanizan dodatni program,
ki v prostor vnaga tri ureditve oz. razgiritve. Na levem bregu je jasno naertovano kriZigEe poti pred brvjo, ob
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poti pa je smiselno locirana razgledna plogead, ki sicer posega v naravno bre2ino, a hkrati omogoda poglede
na etektrarno in Mariborski otok, kot tudi dolvodno. Tudi na desnem bregu zasnova izhaja iz potreb pe:cev in
kolesarjev po am la2jih, krajgih in jasnih povezavah. Dodaten program je urejen neposredno ob pod. Tretja
programska ureditev je raz:iritev brvi ob osrednjem pilonu proti Elektrarni, kjer so klopi. Predvidena razgiritev
v obliki tope pugtice v smeri proti Elektrarni omogota vee pogledov iz razli6nih zornih kotov.

Zasnova te2i k dim manjgem poseganju v tIa a hkrati z razgledigeem na levem bregu in izvennivojskim kri2anjem
na desnem bregu dodatno spreminja rageen teren, kar pa ni podrobneje opredeljeno. Ureditev bre2in ne
podaja sanacije in bioin2enirskih ukrepov, podane so avtohtone drevesne vrste za zasaditev. Brv je osvetljena
nevsiljivo, Ie na dr2alu ograje. Tlorisno linearno oblikovana brv, skoraj izravnan vzdo12ni naklon, minimalna
osvetlitev, lahka konstrukcija palieja, ki varira po viiini in ustvarja dve rahlo konkavno ukrivljeni silhueti v viiini
gozdnega sestoja ter transparentnost brvi te2i k Cim manjgi pojavnosti v prostoru in skuia brv umestiti v
podrejenem polo2aju ob kulturni spomenik Elektrarna Mariborski otok in naravne prvine (Huzarski skok,
Mariborski otok, sklenjen pas sonaravne obvodne zasaditve).

Gospodarnost gradnje, vzdr2evanje objektov, opreme, naprav in ureditev
Prikazana regitev je sicer atraktivna na pogled, vendar je iz konstrukcijskega vidika nedodelana in ima kar nekaj
problematienih mest, ki niso razregena. Investicijska vrednost je zato v tem pogledu podcenjena.

Gospodarnost izvedbe investicije kot celote
Skupna vrednost investicije znaia 8.344.990,00 evrov

ZAKUUeEK

Elaborat ponuja regitev, ki z vidika pojavnosti v prostoru predstavlja najustreznejgi odgovor med prispelimi
elaborati, a je konstrukcija nedodelana in posledieno poraja pomisleke o ustreznosti izvedbe. Zaradi, v poro6ilu
zapisanih kriterijev iz nateeajnih pogojev ter postopka 2iriranja, je ocenjevalna komisija elaboratu podelila
enakovredno zviiano 2. nagrado.

Povzetek izvedenskega mnenja iz konstrukcijsko tehniEnega vidika

Konstrukcija predstavlja torzijski nosilec dol}ine cca. 300 m, ki je nerazumljivo torzijsko sproieen tudi na
vmesni podpori os 2. lzpis lastnih frekvenc kaie na to torzijsko mehkost sistema. Vpetje vmesnega jambora 1
pri pilonu v osi 1 je na mestu leii ie, kar bo povzroealo negativne reakcije na le2iiea in posledieno izjemno
zahtevno in te2ko izvedljivo (ter cenovno drago) reiitev vpetja

Dispozicijska zasnova (pre)kratkega tretjega polja povzroea prav tako negativne reakcije na le2iiea

Prikazana brv je veda od vseh do sedaj izvedenih brvi s tovrstnim konstrukcijskim sistemom. Predvsem je
problematiena ena linija sredinskih pilonov, ki so previtki in ne nudijo dovolj togosti sistemu v vertikalni smeri.
V kolikor je zasnova vpetja pilona os 3 na le2iidih, se pojavlja vpraganje ustreznosti stika kratkih zateg v temelj
iz preenika, ter pomikov vsled temperature.

Viiina pilonov 25 m, pri bistveno veeji kot na primerljivih brveh, je pri projektirani razpetini podcenjena, kar
se pozna na prikazanih notranjih stati6nih kolitinah v prekladi v polju 1.

Prikazana reiitev je sicer atraktivna na pogled, vendar je zelo nedodelana in ima kar nekaj problematiEnih
mest, ki niso razreiena. Povsem mo2no je, da bo potrebno zasnovo precej spremeniti, da bi bila nosilno
ustrezna. Analiza brvi je izvedena skromno, brez vseh zahtevanih dokazov. Dinamieni odziv konstrukcije ni
dokazart. Druga lastna vertikalna frekvenca je znotraj neustreznega obmo6ja frekvenc (1,25 – 2,3 Hz), prav
tako bi po mnenju izvedenca izpis veEih frekvenc pokazal, da je nevarno tudi obmoEje boenega zibanja.

Mnenje in usmeritve za morebitno nadaljnje projektiranje:
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- Preueitev izvedbe s tonijskim vpetjem nosilca tudi na vmesni podpori os 2
- Preu€itev ustreznosti iwedbe vpetja vmesnega jambora na mestu leii§l
- Preu€itev togosti sredinskih pilonov v vertikalni smeri.
- Re§itev zasnove vpetja pilona v osi 3
- preuCitev ustrezne vigine pilonov

Povzetek izvedenskega mnenja iz ReotehniEnega vidika

Elaborat predvideva 4 podpore (levi krajni opornik, sredinska podpora – na otoku, vmesna podpora na desni
bre2ini in krajni opornik) ter dodatno dve sidrni toEki v zaledju brvi, skupaj 6 podpor.

Temeljenje je predvideno globoko na uvrtanih pilotih. lz geotehni6nega vidika je tak princip temeljenja
ustrezen. Predvidenih je skupno 32 pilotov premera 1,0 m in dolZine 20,0 m. DolZina pilotov je ustrezna za
prevzem tako tlaenih kot nateznih obremenitev, projektna regitev je glede temeljenja najbolj dodelana.

Mnenje in usmeritve za morebitno nadaljnje projektiranje:
- potrebno je doloCiti toino §tevilo pilotov na posamezno podporo
- reliti nejasnosti glede podpiranja bmi no obmotju jambora na otoku, te u\Inane pilote uporabi tudi za
montaio konstrukcije

Povzetek izvedenskeRa mnenja iz naravovarstvenega vidika
V varstvenem obmo6ju varstva narave so na6rtovani posegi v obre2no vegetacijo ustrezno minimalni, s eimer
nanjo nimajo bistvenega vpliva. Elaborat predlaga diskretno osvetlitev iz roeajev ograje. lz vidika vpliva brvi
na vidne lastnosti naravne vrednote Mariborski otok je elaborat ocenjen kot najbolj primeren, saj najmanj
posega v vidno podobo otoka.

Povzetek izvedenskega mnenja iz kulturnovarstvenega vidika

Regitev ne bo imela neposrednega fizienega vpliva na kulturno dediieino. lz vidika varovanja nepremiene
kulturne dedi96ine je, v nasprotju z regitvami z izstopajoeo mostno konstrukcijo, ta re:itev ocenjena kot
primernejga.

Povzetek izvedenskega mnenja iz vidika urejanja voda in hidrotogije

Vsi grajeni deli prekladne konstrukcije so umegeeni nad koto dosega visokih voda.

Relitev je sprejemljiva tako iz vodarskega oz. hidrolo:ko hidravli6nega vidika, kot tudi iz vidika upo:tevanja
plovnega profila.

Mnenje in usmeritve za morebitno nadaljnje projektiranje:
- tehnologija gradnje mora v izvedbenem projektu obdelati tudi scenarij nastopa visokih voda,
- projektant naj pri projektiranju upoiteva tudi vpliv podnebnih sprememb
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NATECAJNI ELABORAT Z DELOVNO ST. 3 (iifra natetajnika 65Bor) - ENAKOVREDNA 2. NAGRADA

Avro RJ 1 :

dr. Viktor Markelj, univ. dipl. ini. grad.
Jernej Maher, univ. dipl. ini. grad.
Simon Sever, dipl. ini. grad.

mag. Peter GabrijeliE, univ. dipl. ini. arh.

Maia eelebi6, mag. ini. arh.

SODELAVCI, KONZULTANTI, IZVEDENCI:

Mihael Kolbl, itudentgradbeni:tva

Brv je zasnovana kot viseea konstrukcija z zakrivljeno osjo z enim razpononom do12ine 312 m, kjer je nosilni
kabel podprt s pilonom vi gina 59 m, prekladna konstrukcija brvi pa je z velalkami obelena na glavni kabel.

Skladnost s prostorskimi akti in prostorskimi doloeili nateEajne naloge

Objekt se na levi breg prikljueuje na nadmorski vigini 269,09 m.n.v., na desni breg pa na nadmorski vigini
259,70 n.m.v. Pilon vigine 59,7 m je na umegeen na robu Mariborskega otoka. Skupna dolZina premostitve
zna ia 312 m in poteka v zaokroZitvi. girina brvi je enakomerna in zna ia 5,4 m, pri eemer je uporabna svetla
girina brvi 4,0 m. Prekladna konstrukcija je vigine 2,2 m. Ograja je vigine 1,3 m. Na brvi je enakomeren
vzdolZni naklon 3,0%. Varnostna vigina nad koto gladine voda s stoletno povratno dobo je veE od 1,0 m. Levi
opornik je od reene meje oddaljen vee kot 3,0 m, desni je umeieen na trimetrsko mejo odmika. Levi del brvi
omogoea plovno pot vigina veE kot 4,5 m.

Brv je projektirana v celotni !irini obmoEja dovoljenega posega. Krajna opornika sta na vzhodnem robu
obmoeja, prekladni deI sega do roba na zahodni strani. Pilon je v osrednjem detu obmotja obdelave.

Sodobnost in izvirnost konstrukcijske zasnove, izbira nosilneRa sistema in tehnologije gradnje
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Nateeajna regitev, ki je izrazito prepoznavna kot premostitveni objekt, brv, zasnovan kot viseea konstrukcija z
zakrivljeno osjo z enim razponom. Kroino zasnovana prekladna konstrukcija visi na ekscentrienih veialkah, ki
se pripenjajo na dve glavni jeklenici, le-ti pa se navezujeta na osrednji pilon na Mariborskem otoku. Pohodna
greda je elastieno vpeta v oba krajna opornika, tako da je to integralna konstrukcija brez leZigE in dilatacij, kar
je mo2no zaradi zakrivljenosti konstrukcije brvi. StatiEna zasnova je ustrezna in ni prieakovati skritih
problemov, upoitevan je tudi prevzem horizontalnih obteZb sidranja glavnega nosilnega kabla na bregovih.
lzbran sistem tlorisno ukrivljene viseee vrvi, na enem parabolienem nosilnem kablu, je dober in ustrezen nosilni
sistem za premagovanje takih razpetin. Brv bo v svetovnem merilu med najve€jimi zgrajenimi brvmi takega
sistema. Predlo2en elaborat vsebuje vse potrebne prikaze, dokaze in analize in dodelan do te mere, da
omogo6a izvedbo brv skoraj identieno prikazani. Premostitev je sodobna in atraktivno in2enirsko re:itev, s
katere se bo odpiral Iep razgled na ge eno velieastno in2enirsko stvaritev (elektrarno). Zasnova objekta je
izrazito atraktivna in utemeljena, zanimiva tudi zaradi nekoliko veeje doliine, zaradi ukrivljenosti.

Prostorski, kulturni in naravni kontekst lokacije ter kakovost krajinske ureditve
Brv ima izrazite oblikovne in dimenzijsko izstopajoEe lastnosti. Geometrija in oblikovni besednjak, ki ne i iCe
skladnosti oz. ravnoteija v posnemanju, prilagajanju, temveC v vnaganju nove oblike in dimenzije v prostor.
Nateeajna regitev, med vsemi prispelimi, predstavlja najveeji oziroma najbolj izstopajoE poseg. Prostorska
struktura zaradi nagnjenega pilona in prostorske mre2e jeklenic, vegalk in polkroinega poteka daje izrazito
plastienost in opaznost, ki v celoti nadvlada prostor. Oblika brvi podaja dva moena geometrijska poudarka, ki
ne sledita obstojeeim razmerjem, oblikam, linijam v prostoru. Pilon kot izrazit vertikalen poudarek, je viden
dalee naokoli. Viseea brv polkroZne geometrijske oblike z merilom in obliko stoji v kontrastu z drobno
elenjeno strukturo naravnih prvin. Brv ne te2i k skladnosti in ravnovesju z obstojeeimi elementi v prostoru,
niti se jim ne podreja, temvee jih s svojimi preseZki nadvlada in ustvarja nov prepoznavni element v prostoru.
Osrednji pilon presega viiino drevesnega sestoja na otoku in je v zgornjem delu viden od daleE. Zaradi
ukrivljenosti brvi se sti€ni toeki z bre2ino prestavita nekoliko bolj dolvodno. Opisana konstrukcijska relitev
prina ia potrebo po veeji prostorski pojavnosti v ta obeutljivi prostor, zaradi tega tudi ne podaja preprieljiv
odgovor na prostorski, kulturni in naravni kontekst lokacije.

lzbrani materiali, trajnost konstrukcije in racionalnost
Temeljenje s podporno konstrukcijo in pilonom je predvideno v armiranem betonu. Nosilna greda je varjena
iz konstrukcijskega, kabli in veialke pa so iz visokovrednega jekla. Povr gina na brvi je predvidena v lesu za
pegce ter v epoksi tlaku s peieenim posipom za kolesarje, ograja pa iz jekla v kombinaciji z lesom. Predvidena
je prevladujoEa svetlo siva barva, kar brv ga dodatno poudari. lzbor materialov je ustrezen glede na izbrani
konstrukcijski sistem, manj ustrezen pa z vidika prilagajanja naravnemu in grajenemu kontekstu lokacije.

Optimalno vodenje peg povezav in kolesarskega prometa

Brv je oblikovana kot izrazita prometna povezava za pegce in kolesarje. Oblikovanje polkroZne poti ustvarja
zvezen prehod naertovane Dravske promenade preko reke, hkrati pa s tem nekoliko podaljga pot preko reke,
s eimer doseie ustrezen vzdo12ni naklon za kolesarski promet.

girina brvi je konstantna, ustreza minimalno potrebni. Kolesarski promet poteka je lo6en od prometa peicev,
kar je poudarjeno z razlieno talno povr gino. Vzdo12na preglednost pri vodenju kolesarjev v notranjosti krivine
je lahko za manj ugodna, saj grajeni elementi (parapet, veialke) zakrivajo pogled na izhod iz brvi. Na sami
brvi ni predvidenega poEivaligea oz. razgledigea za opazovanje naravnih in kulturnih prvin. Se pa zaradi
ukrivljenosti mostne konstrukcije spreminja zorni kot uporabnika, kar omogota vet pogledov iz razlienih
smeri. Obenem tlorisna postavitev polkroine brvi nad reko deluje deloma kot razgledi iee na kvalitete v
prostoru, predvsem na redke in teZko dostopne vedute na jez elektrarne Mariborski otok.

Funkcionatnost in izvirnost zasnove objektov in ureditev odprtega prostora
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Sama brv skuga ustvariti zvezen prehod naertovane Dravske promenade preko reke in ne dodaja dosti
programa oz. ureditvenih prvin na obe obre2ji. Na levem bregu je naErtovan manjgi linearni prostor za
poEitek pri prehodu brvi eez Dravo, v nadaljevanju pri Huzarskem skoku pa manjge terasno razgledigee, ki je
odmaknjeno od promenade. Manj ga ureditev prostora za poeitek je naertovana tudi na desnem bregu.
Kroina brv se zaradi svoje oblike boeno priklju6i na bregova reke kar posledieno poveea obmoeje posega v
ragden teren. Kljubtemu omogoea ustrezno reievanje stika mostne konstrukcije z obema bregovoma in s
tem povezanih ureditev ter navezavo na ureditev Dravske promenade. Sami stiki v oblikovanju in kakovostni
krajinski ureditve ne izstopajo, so podrejeni konstrukcijski reiitvi.

Gospodarnost gradnje, vzdrievanje objektov, opreme, naprav in ureditev
Glede na ugotovitve pri posameznih regitvah, je investicijska ocena elaborata gt. 3 najbli2je dejansko
potrebnim stro:kom za izgradnjo.

Gospodarnost izvedbe investicije kot celote
Skupna vrednost investicije zna ga 7.158.516,00 evrov.

ZAKUUeEK

Elaborat je izredno kvalitetno strokovno dodelan in hkrati ponudi atraktivno obliko, ki pa ima, v naravnem in
grajenem okolju, izrazito prevtadujo60 pojavnost. Zaradi, v poroeilu zapisanih kriterijev iz nateEajnih pogojev
ter postopka 2iriranja, je ocenjevalna komisija elaboratu podelila enakovredno zvilano 2. nagrado.

Povzetek izvedenskega mnenja iz konstrukcijsko tehnitnega vidika

lzbran sistem tlorisno ukrivljene viseee vrvi, na enem paraboliEnem nosilnem kablu, je dober in ustrezen
nosilni sistem za premagovanje takih razpetin. Brv bo v svetovnem merilu med najveEjimi zgrajenimi brvmi
takega sistema. Tlorisna zakrivljenost je odliena relitev odlaganja (vpenjanja) preklade v krajne opornike,
hkrati pa poveeuje torzijsko togost in prostorsko uravnote2uje sistem, ter zvezno vodi kolesarski promet na
prehodu iz objekta na nasip, brez ustvarjanja konfliktnih toek. Brv zato ne potrebuje leZI ge in dilatacij, s eimer
se bistveno poenostavi in poceni njeno vzdr2evanje v eksploataciji.

Povzetek izvedenskega mnenja iz geotehnienega vidika

Elaborat predvideva za podporne konstrukcije globoko temeljenje na uvrtanih pilotih. lz geotehniEnega
vidika je tak princip temeljenja ustrezen. Predvienih je skupno 22 pilotov premera 1,5 m in dol:ine 11,0 m oz.
18m v kombinaciji z geotehnienimi sidri. Piloti sredinske podpore (pilon) so predvidoma prekratki. Za
geotehniena sidra krajnih opornikov je predvideno, da bodo z veznim delom segala v lapor. V nasprotnem
primeru {krajni opornik na desnem delu) bodo potrebna »jet –grouting sidra. Zabiti jekleni profili so
predvideni za zaeasne podpore, a takgna regitev, zaradi lapornate podlage, ni zanesljiva.

Mnenje in usmeritve za morebitno nadaljnje projektiranje:
- regiti nejasnosti glede izvedbe geotehni€nih sider

- preutiti doliino pilotov predvsem na sredinski podpori

- preutiti moinost predlaganega sistema zaCasnih podpor

Povzetek izvedenskega mnenja iz naravovarstvenega vidika

V varstvenem obmoEju varstva narave so naertovani posegi v obreZno vegetacijo ustrezno minimalni, s timer
nanjo nimajo bistvenega vpliva. Elaborat predlaga diskretno osvetlitev iz roEajev ograje.
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Povzetek izvedenskega mnenja iz kulturnovarstvenega vidika

Re:itev ne bo imela neposrednega fizi6nega vpliva na kulturno dedi:6ino. lz vidika varovanja nepremiEne
kulturne dedigeine pa je zaradi z izstopajoeega elementa mostne konstrukcije - pilona manj primerna.
Negativen vpliv vertikalnih poudarkov bo vplival predvsem na pojavnost HE Brestrnica tako iz vzhodne, kot iz
zahodne smeri.

Povzetek izvedenskega mnenja iz vidika urejanja voda in hidrologije
Vsi grajeni deli prekladne konstrukcije so umeleeni nad koto dosega visokih voda.

Regitev je sprejemljiva tako iz vodarskega, oz. hidrologko hidravliEnega vidika, kot tudi iz vidika upogtevanja
plovnega profila.

Mnenje in usmeritve za morebitno nadaljnje projektiranje:

- tehnologija gradnje mora v izvedbenem projektu obdelati tudi scenarij nastopa visokih voda,
- projektant naj pri projektiranju upogteva tudi vpliv podnebnih sprememb
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NATEeAINI ELABORAT Z DELOVNO ST. 1 (iifra natetajnika: 67275) - 3. NAGRADA

bl

A\froRJ I :

Vito Bogevski, mag. ini. arh.
Zoran Bogevski, dipl. ing. arh.

Mr.sc. Nijaz Mujkanovie, dipl. ing. grad.

SODELAVCI, KONZULTANTI, IZVEDENCI:

lzv.prof.dr.sc. Andelko VIaliC, dipl. ing. grad.
Gordana Hrelja KovaEevie, mag. ing. aedif.

Tatjana Uzelac, dipl. ing. grad.

Ratko Selihar, mag. ing. tr.
Ariana Modesto, mag. ing. prosp. arh.

Doroteja MatiC, univ. bacc. prosp.arh.

Regitev predvideva brv z enim pilonom in dvema neenakima odprtinama do12in 185 in 115 m, premoi6enima
s po:evnimi zategami s skupno gestimi pari enostransko pritrjenih pogevnih vegalk.

Skladnost s prostorskimi akti in prostorskimi doloeili nateeajne naloge

Objekt se na levi breg prikljueuje na nadmorski viiini 270,00 m.n.v., na desni breg pa na nadmorski viiini
260,20. Pilon viiine 62,8 m je na LImelCen na robu Mariborskega otoka na nadmorski vigini 256,20 m.n.v.

Skupna dol iina premostitve zna ga 297,7 in ima dva, pri pilonu zalomljena linearna kraka pod kotom 8'. §irina
brvi znaia 5,6 m na obeh bregovih ter 7,3 ob pilonu. Uporabna girina brvi je spremenljiva in znaia med 4,5 m
in 6,2 m. Prekladna konstrukcija je viiine 2,0 m, na kateri je ograja vigine ograje 1,4 m. Na brvi je
enakomeren vzdolini naklon 3,4%. Minimalna razdalja do kote voda s stoletno povratno dobo znaga 1,2 m ali
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vee. Levi in desni opornik sta od reene meje oddaljena vee kot 3,0 m. Levi del brvi omogoEa plovno pot vigina
vee kot 4,5 m

Brv je projektirana v osrednjem delu predvidenega obmoEja obdelave.

Sodobnost in izvirnost konstrukcijske zasnove, izbira nosilnega sistema in tehnoloRije gradnje

Avtorji nateeajnega elaborata so izbrali relitev, ki s poudarjenim pilonom in ekscentritno obe:eno brvjo,
neizbe2no predstavlja dominantno pojavnost v obmoeju preeenja reke.
Zasnova objekta je statieno mo2na, v pre6ni smeri je glavna nosilna razponska konstrukcija obremenjena
enostransko, kar povzroEa velike torzijske momente in zahteva obe:anje preklade izven osi teZI iEa. To
povzro6a dvojno torzijo v isti smeri – lastna teia in koristna obremenitev vrtita istosueno. Boljga bi bila
izvedba z drugaenim vpenjanjem preklade, v ali bliZje striZnega sredi96a prereza. S tem bi se projektant
izognil moeni torziji ie vsled lastne teie objekta.
V nadaljnji natanenejgi analizi lahko nastopi problem zaradi izredno velikih nesimetrieno obremenjenih
temeljev podpor. Zaeasne vmesne podpore so omenjene ni pa razvidno kako bodo temeljene. Predlagana
brv je mo2na in izvedljiva z nekaj spremembami, ki bodo imele bolj ali manj velik vpliv na dispozicijsko
zasnovo brvi. Spremeniti bi bilo potrebno vpenjanje zateg na glavni nosilec, da se zmanjlajo velike torzijske
obremenitve.

Prikazana tehnologija gradnje je pomanjkljiva, saj bodo za izvedljivost tak:ne relitve najverjetneje potrebne
tudi vmesne zaeasne podpore. Predlagana brv predstavlja sodoben, a predvidljiv izbor konstrukcijske
zasnove. lzbira nosilnega sistema je ustrezna z doloeenimi korekcijami.

Prostorski, kulturni in naravni kontekst lokacije ter kakovost krajinske ureditve

Brv je zasnovana kot izraziti vertikalni ozna€evalec prostora, ki presega vigino drevesnega sestoja na Otoku in
obeh bregovih. S tem izstopa iz krajinsko kompleksnega obmoeja, vizualno izpostavljenih naravnih prvin
(Huzarski skok in Mariborski otok) in kulturne krajine s poudarkom na kulturnem spomeniku Jez-
Hidroelektrarna Mariborski otok. Brv ima v pogledu nesimetrieno obliko in nagnjeno prekladno konstrukcijo,
ki ne sledi obstojeeim linijam, poudarkom in razmerjem v prostoru. Pilon in del zateg je opazen iz !irge
okolice tako podnevi kot tudi pono€i. Zaradi obstojeee goste vegetacije ob reki vedutni pogledi proti
ureditvenemu obmoEju ne bi primerno izkazovali celotne kompozicije brvi, saj bi bil zgornji del pilona viden
od dale( ne da bi zares videli celotno brv.

Elaborat z reiitvijo brvi in pripadajoeih ureditev na Ievem in desnem bregu vnaga nov element v prostor, ki
izstopa tako po dimenzijah, pojavnosti in geometriji. Kljub naeelnim izhodi:dem elaborat izkazuje doloeene
pomanjkljivosti pri sonaravnih ureditvah in materialni pojavnosti.

lzbrani materiali, trajnost konstrukcije in racionalnost
Osnovni material premostitvenega objekta je jeklo. Podnice kolesarske steze so iz inox mreZe z vgrajenim
odvodnim sistemom v sredini. Pegpot je naertovana kot sistem na osnovi RHD reaktivnih smol, kompozitni
material, UV stabilen, z naravno barvo agregata. Protikorozijska zageita je predlagana v svetli mat barvi.
Pegpot je zasnovana iz kompozitnega materiala - reaktivnih smol. lzbor materialov je ustrezen glede na
izbrani konstrukcijski sistem, manj ustrezen pa z vidika prilagajanja naravnemu in grajenemu kontekstu
lokacije.

Optimalno vodenje peg povezav in kolesarskega prometa
Brv se na oba bregova prikljueuje pod pravim kotom na pribliino obstojeeih kotah terena. Dostopi na brv so
smiselni in ne predstavljajo veeje konfliktne toeke. Vodenje kolesarskega prometa in peg prometa na brvi je
loeeno, pri eemer poteka kolesarski promet na zunanji strani, s Eimer so pegcem moteni kvalitetni razgledi
proti objektu hidroelektrarne in bi zato lahko prihajalo do konfliktov pri uporabi.
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Smiselno bi bilo naertovati pegpot na delu brvi, kjer se odpira direkten pogled na jez, kolesarsko stezo, kjer je
tranzit hitrejii in ve€ji, pa na vzhodni strani brvi, kjer je direkten pogled na Mariborski otok.

Ustreznost vodenja kolesarskega prometa po brvi je zaradi velikega vzdo12nega naklona vpragljiva.

Funkcionalnost in izvirnost zasnove objektov in ureditev odprtega prostora

Zasnova te2i k tim manjgem poseganju v ragCen teren a hkrati z zasnovo in programom na bre2inah obeh
bregov dodatno spreminja morfologijo. Ureditev bre2in ne podaja sanacije in bioin2enirskih ukrepov. Veeji
vstopni plato z razgledi:eem na levem bregu izkorigea obstojeei skoraj raven teren, hkrati pa dodaja
razgledigee na breZini v zaledju, kar predstavlja dodaten poseg v raieen teren. Lokacija je vpragljiva, saj
vidljivost zaradi drevesne vegetacije ni optimalna. Ureditev na desnem bregu z odmikom ureditve od
nabreiine omogo6a laZji sestop in oblikuje prostor za posedanje, hkrati pa tudi tu posega v rageen teren.
PoEivali gee oz. razgledigee, umeieeno na sredino brvi, omogo6a univerzalne poglede na obe strani brvi, a
obenem veliko izpostavljenost poeivaliiea tranzitnim tokovom. Osvetljenost brvi je moteea z vidika varstva
narave v noenem easu, saj je predvidena v dr2aju ograje, na jeklenicah in na pilonu. Takgna osvetlitev je z
vidika pojavnosti v prostoru v noenem easu manj primerna, saj struktura wlebdi« brez zaznave konteksta
postavitve. V kriterijalni ustreznosti umestitve in oblikovanja stika mostne konstrukcije z obema bregovoma
in s tem povezanih ureditev ni zaznati oblikovalskih in ureditvenih prese2kov, posledieno pa pomanjkanje
kakovostne urbane in krajinske ureditve, ki jih tak gen objekt v tak inem okolju zahteva, naroenik pa pri6akuje.
Zato reiitev zgolj formalno izpolnjuje arhitekturne, oblikovalske in krajinsko-arhitekturne programske
zahteve naro6nika in iz tega vidika ne da dovolj preprieljiv odgovor na prostorski, kulturni in naravni kontekst
te posebne lokacije.

Gospodarnost gradnje, vzdr2evanje objektov, opreme, naprav in ureditev

Po mnenju komisije je investicijska vrednost podcenjena, saj ne upoiteva dolo6ene posege v easu gradnje,
postavlja se tudi vpraganje veEjega strogka vzdr2evanja.

Gospodarnost izvedbe investicije kot celote

Skupna vrednost investicije znaga 8.027.680,00 evrov

ZAKUUeEK

Elaborat sicer ponudi odgovor na ve6ino doloEil nateEajne naloge, a je hkrati zasnova brvi izstopajoea v
pojavnosti ter nekoliko pomanjkljivo konstrukcijsko relena. Na podlagi v poroeilu zapisanih kriterijev iz
nateeajnih pogojev ter postopka Ziriranja, ocenjevalna komisija elaboratu podeljuje 3. nagrado.

Povzetek izvedenskega mnenja iz konstrukcijsko tehnienega vidika

Brv je s konstrukcijskega vidika relativno solidno zasnovana in izvedljiva z upogtevanjem nekaterih
sprememb. Obeganje preklade je namre6 izven osi te2ii€a povzroea dvojno torzijo v isti smeri.

Spremembe bodo imele doloEen vpliv na dispozicijsko zasnovo brvi ter spremembo predvidenih dimenzij
njenih gradnikov, saj bi bilo verjetno potrebno spremeniti vpenjanje zateg na glavni nosilec, da se zmanjgajo
velike torzijske obremenitve. Regitev nateznega lezigea je ocenjena kot manj primerna, saj ote2uje njegovo
servisiranje, hkrati pa s precej velikimi dilatacijami pomeni veE stro:kov v fazi vzdr2evanja in eksploatacije
brvi

Mnenje in usmeritve za morebitno nadaljnje projektiranje:

• preutiti in morebiti preprojektirati na€in vpenjanja preklade, no nadn, da je bliije striinega sredig€a
prereza. S tem bi se projektant izognil moini toniji ie vsled lastne tele objekta.
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- Preutitev dodatnega tlatnega leiigta, ki ga zahtevajo velike tonijske obremenitve.

Povzetek izvedenskega mnenja iz Reotehnienega vidika

Elaborat predvideva za podporne konstrukcije globoko temeljenje na uvrtanih pilotih. lz geotehnienega
vidika je tak princip temeljenja ustrezen. Predvidenih je skupno 16 pilotov premera 1,5 m in doliine 12,0 m.
V opornikih bodo zaradi torzije razponskega nosilca nastale velike natezne site. Doliina pi}otov je, glede na
ocenjeno debelino proda na otoku in pri6akovane natezne obremenitve, ocenjena kot nezadostna. Ker na
kopnem iz plovila izvedba pilotov ni mogoea, bodo zato verjetno potrebni dodatnih nasipi oz. dostopne poti.
Varovanje gradbene jame je predvideno z zagatnicami. Temeljenje zaeasnih vmesih podpor, ki bodo verjetno
potrebne za eas gradnje, ni razvidno.

Mnenje in usmeritve za morebitno nadaljnje projektiranje:
- regiti nejasnosti glede izvedbe temeljenja
- preu€iti doliino pilotov predvsem na sredinski podpori

Povzetek izvedenskega mnenja iz naravovarstvenega vidika

V varstvenem obmoeju varstva narave so naertovani posegi v obreino vegetacijo ustrezno minimalni, s eimer
nanjo nimajo bistvenega vpliva. Elaborat predlaga reflektorsko osvetlitev iz osrednega pilona, kar bi lahko
imelo bistven vpliv na zavarovane prostoziveee vrste, zato taka reiitev, z naravovarstvenega vidika, ni
prlrrlerrla.

Mnenje in usmeritve za morebitno nadaljnje projektiranje:
- zasnovati diskretnejgo umetno osvetlitev bmi.

Povzetek izvedenskega mnenja iz kulturnovarstvenega vidika
Natetajna regitev predlaga izvedbo v obliki t.i. harfe, z osrednjim pilonom visokim 67 m, osvetljenim v
noenem easu. Regitev ne bo imela neposrednega fizienega vptiva na kulturno dedigeino. lz vidika varovanja
nepremiene kulturne dedigeine pa je, zaradi z izstopajoeega elementa mostne konstrukcije – pilona, manj
primerna. Negativen vpliv vertikalnih poudarkov bo vplival predvsem na pojavnost HE Brestrnica tako iz
vzhodne, kot iz zahodne smeri.

Povzetek izvedenskega mnenja iz vidika urejanja voda in hidrologije
Vsi grajeni deli prekladne konstrukcije so umeieeni nad koto dosega visokih voda.

Re:itev je sprejemljiva tako iz vodarskega, oz. hidrologko hidravlienega vidika, kot tudi iz vidika upogtevanja
plovnega profila.

Mnenje in usmeritve za morebitno nadaljnje projektiranje:
- tehnologija gradnje mora v izvedbenem projektu obdelati tudi scenarij nastopa visokih voda,
- projektant naj pri projektiranju upogteva tudi vpliv podnebnih sprememb.
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