SPLOŠNO POJASNILO:
Naloga umestitve novih objektov UL FFA in UL FS je izjemno zahtevna in specifična, ker gre za dva
naročnika, dve stavbi in en urbanizem. Koncept dveh faz in dveh sklopov naj bi zato omogočil da:
je za vsako posamezno fakulteto izbrana najboljša arhitekturna rešitev, kar pomeni, da lahko v
obeh arhitekturnih sklopih zmagata rešitvi dveh različnih ponudnikov (ali enega samega, če je
v obeh arhitekturnih sklopih najboljši),
se na podlagi rešitev 1. urbanistične faze definira zgolj ključna urbanistična določila kot
izhodišče za arhitekturna sklopa 2. faze,
bi izbrani arhitekturni rešitvi delovali kot celota,
je natečaj v vseh fazah odprt in da so omejitve za sodelovanje sorazmerne in utemeljene.
Klasična izvedba dvostopenjskega natečaja, kjer izbrani natečajniki iz prve faze v drugi fazi zgolj
nadgrajujejo svojo rešitev iz prve faze (oz. združitev obeh stopenj v enostopenjsko natečajno nalogo)
bi lahko privedla do situacije, kjer bi en natečajnik zmagal z objektom UL FFA, drug pa z objektom UL
FS, pri čemer bi bila hkratna umestitev obeh zmagovalnih objektov na parcelo neizvedljiva.
AD POVZEMANJE REŠITEV
Javna objava rešitev 1. faze je v skladu z 10. alinejo tabele 5. poglavja Natečajni roki natečajnih
pogojev predvidena šele po zadnji zaključeni arhitekturni fazi natečaja.
AD ANONIMNOST
V skladu z določili točk 6.3. in 6.4. natečajnih pogojev ocenjevanje vseh faz in sklopov natečaja poteka
anonimno pod šiframi. Isti natečajnik, ki bo sodeloval v več delih natečaja mora svoje elaborate
označiti z različnimi šiframi. Kot dodatni ukrep zagotovitve popolne anonimnosti se v natečajnih
pogojih:
1. Točka 4.16. nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»V 1. fazi bo ocenjevalna komisija izbrala najprimernejšo urbanistično zasnovo celotnega
kompleksa obeh fakultet, predlagala vrstni red nagrad in priznanj, pripravila zaključno poročilo
za 1. fazo in ga potrdila. Na podlagi rezultatov 1. faze bo ocenjevalna komisija pripravila
urbanistična izhodišča za 2. arhitekturno fazo natečaja, ki bodo javno objavljena.
Po potrditvi zaključnega poročila bo strokovna komisija (glej tudi poglavje 3. Opredelitev
pojmov), v kateri ne bo članov ocenjevalne komisije, izvedla identificiranje vseh avtorjev, na
podlagi odpiranja vseh kuvert AVTOR. Strokovna komisija bo samo za nagrajene elaborate
odprla tudi kuverte NAKNADNI PREIZKUS, evidentirala njihovo vsebino ter izvedla
ugotavljanje sposobnosti (preverjanje razlogov za izključitev in preverjanje izpolnjevanja
pogojev za sodelovanje ter izpolnjevanje ostalih zahtev naročnika). Ugotavljanje sposobnosti
se izvede v skladu s točko 4.19.. O odpiranju, evidentiranju in preverjanju strokovna komisija
vodi zapisnik, ki članom ocenjevalne komisije do javne objave rezultatov ni dostopen. V
zaključnem poročilu, ki bo javno objavljeno po zaključeni 1. urbanistični fazi (po zaključku
zadnjega arhitekturnega sklopa) se objavijo imena vseh avtorjev razen nenagrajenih, ki na
prilogi AVTOR označijo, da objave imen ne želijo.«
2. Točka 2.6. nadomesti z besedilom, ki se glasi:
»Natečajni elaborat mora prispeti najpozneje do srede 7.11.2018 do 16:00 ure, maketa mora
prispeti najpozneje do srede 14.11.2018 do 12:00 ure, kuverta ANKETA mora prispeti
najpozneje do petka 17.5.2019, vse ne glede na način dostave (osebno, dostavne službe,
poštna pošiljka). Elaborate prevzema Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije (ZAPS),
na naslovu Vegova 8, 1000 Ljubljana.«
3. V točki 4.13.:
– 2. odstavek nadomesti z besedilom, ki se glasi: »1.faza urbanizem: UL FFA in UL FS –
natečajna dokumentacija brez makete in kuverte ANKETA
Natečajni elaborat mora prispeti najpozneje do srede 7.11.2018 do 16:00 ure.«

- pod 3. odstavek se doda nov odstavek, ki se glasi: »1.faza urbanizem: UL FFA in UL FS –
kuverta ANKETA
Natečajni elaborat mora prispeti najpozneje do petka 17.5.2019 do 16:00 ure.«
4. V točki 4.14.:
V 1. stavku 1. odstavka beseda »vsakokratnem« nadomesti z besedno zvezo »prvem in
drugem«,
Za 2. odstavkom doda 3. odstavek, ki se glasi: »Oddaja kuverte ANKETA za natečajnika
ni obvezna, zato ocenjevalna komisija po tretjem roku za oddajo predhodnega preizkusa
ne bo izvedla, neoddaja kuverte ANKETA pa ni izločitveni dejavnik..«
5. V točki 4.20. v 2. stavku besedna zveza »vsakokratnem zaključenem ugotavljanju
sposobnosti« nadomesti z »vsaki zaključeni fazi oz. sklopu«.
6. V točki 4.24. na konec 3. odstavka doda zapis: »V delu, ki se nanaša na 1. fazo – urbanizem,
v zvezi s katero se zaradi zagotovitve načela anonimnosti v nadaljnjih natečajnih fazah
postopek izvede na način, določen v točki 4.16., imetnik avtorskih pravic dovoljuje, da se za
namen izvedbe nadaljnje arhitekturne faze natečaja še pred izplačilom nagrade ali priznanja
izdela in objavi ključna urbanistična določila na podlagi njegove rešitve, kot izhodišče za
razpis 2. arhitekturne faze natečaja. Izplačilo zneska nagrade ali priznanja v takem primeru
zajema tudi honorar za prenos pravic iz prejšnjega stavka.«
7. V točki 4.25.:
V 3. odstavku v zadnjem stavku besedna zveza »13. člen« nadomesti z besedno zvezo
»14. člen«,
V 4. odstavku izbriše alineja, ki se glasi: »- za potrebe izdelave izvlečka urbanistične
sheme za potrebe razpisa in izvedbe 2. faze natečaja (arhitektura),»
Na koncu 4. odstavka doda besedilo, ki se glasi: »Z oddajo natečajnega elaborata imetnik
avtorskih pravic ne glede na drugačne določbe iz te točke soglaša in dovoljuje, da se za
namen izvedbe nadaljnje arhitekturne faze še pred izplačilom nagrade ali priznanja izdela
in objavi ključna urbanistična določila na podlagi njegove rešitve kot izhodišče za izvedbo
druge arhitekturne faze natečaja.«,
V 5. odstavku besedna zveza 1. stavka, ki se glasi »Kljub določilom prejšnjega odstavka«
izbriše, beseda »naročnik« pa se začne z veliko začetnico.
8. V tabeli iz poglavja 5. Natečajni roki:
besedilo 8. vrstice nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Oddaja natečajno ponudbene
dokumentacije brez makete in brez kuverte ANKETA - sreda 7.11.2018 do 16:00 ure«
pod 9.vrstico doda alineja
Oddaja kuverte ANKETA
petek 17.5.2019 do 16:00 ure
besedilo 9. vrstice nadomesti z besedilom, ki se glasi: »Odločitev o izzidu natečaja z
zaključnim poročilom – 16.10.2019«.
9. V tabeli točke 6.2. besedilo 5.vrstice 4. stolpca nadomesti z besedilom, ki se glasi »Izpolnjena
anonimna anketa se vstavi v kuverto z napisom ANKETA NATEČAJ, oz. se izpolni na spletu
ali pošlje ločeno po pošti do petka 17.5.2019 do 16.00 ure«.
10. V točki 6.3. na konec 3. odstavka doda stavek »1.faza: urbanizem UL FFA in UL FS anketa:
"NATEČAJ – 1.FAZA UL FFA in UL FS ANKETA"«

11. V prilogi AVTOR
v 3. točki »IZJAVLJAMO, da:« dodata dve novi vrstici, ki se glasita:

•

-

z oddajo natečajnega elaborata naročniku še pred izplačilom nagrade ali priznanja
izrecno dovoljujemo, da na podlagi naše rešitve izdela in objavi ključna
urbanistična določila kot izhodišče za drugo arhitekturno fazo natečaja,
• nismo v prepovedanem razmerju konflikta interesov, kot je opredeljen v 5.
odstavku točke 4.19.2. natečajnih pogojev (ESPD Točka C2).
v B/ točki besedilu »Ime, Priimek., naziv, morebitno podjetje« doda še beseda »podpis«.

12. V prilogi VZOREC POGODBE se v 1. odstavku 14. člena črta vrstica, ki se glasi: »-za potrebe
izdelave izvlečka urbanistične sheme za potrebe razpisa in izvedbe 2. faze natečaja
(arhitektura),«.
13. V prilogi ANKETA se v prvem odstavku črta besedna zveza: »v roku enega tedna po oddaji
natečaja«.

Na spletni strani ZAPS se v skladu z zgornjimi določili objavi dopolnjena priloga AVTOR (Priloga
AVTOR dop.docx).

