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1. Namen in cilj projektne naloge 
 

S projektno nalogo se opredeljuje zahtevano vsebino in obseg za izdelavo sprememb in dopolnitev 

Občinskega podrobnega prostorskega načrta Rožna Dolina III (v nadaljevanju: SD OPPN ali OPPN) in 

strokovnih podlag. 

 

Območje se sedaj ureja v skladu z OPPN Rožna Dolina III, ki ga je izdelal City Studio d.o.o. in je bil 

sprejet leta 2008 (Uradni list RS, št. 76/2008). Za območje OPPN je bil leta 2008 sprejet tudi program 

komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 76/2008). 

 

Na severnem delu območja OPPN je v času po sprejetju OPPN prišlo do spremembe lastništva zemljišč. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, novi lastnik severnega dela območja OPPN ima investicijske 

interese, ki niso skladni z načrtovanimi prostorskimi ureditvami predvidenimi v OPPN. Na podlagi tega 

je v skladu z ZUreP-2 pripravil Izhodišča za spremembo in dopolnitev OPPN za stanovanjsko sosesko 

Rožna Dolina III v Mestni občini Nova Gorica in v sodelovanju z Mestno občino Nova Gorica (v 

nadaljevanju: MONG) zagotovil sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki javnega posveta s 

predstavniki krajevne skupnosti Rožna Dolina in ostalimi občani, ki jih načrtovane spremembe 

prostorske akta najbolj tangirajo.  

 

Župan je 30. 11. 2020 sprejel Sklep o začetku postopka priprave SD OPPN Rožna Dolina III, ki je bil 

objavljen v Uradnem listu RS, št. 189/2020, z dne 15.12.2020) s katerimi je potrdil pripravljena Izhodišča. 

V SD OPPN bo glede na izkazan investicijski interes novih lastnikov vključen le severni del območja 

OPPN. 

 

V postopku priprave trenutno veljavnega OPPN so bile izdelane naslednje strokovne podlage, ki se jih 

smiselno upošteva pri pripravi SD OPPN in so potrebne novelacije: 

- Geomehansko in geološko poročilo o pogojih temeljenja stanovanjsko poslovnih objektov na 

območju Rožne Doline III. Faze v Novi Gorici (Geoinženiring, julij 2000), 

- Hidrološko-hidravlična študija (Biro Log, oktober 2006), 

- Idejna zasnova zunanje ureditve (Landscape, maj 2007), 

- Idejne zasnove elektroenergetske in telekomunikacijske infrastrukture (Bonnet, maj 2007), 

- Idejne zasnove meteorne in fekalne kanalizacije, vodovoda, hidrantnega omrežja in regulacija 

Liskurja (Hydrotech, maj 2007), 

- Idejna zasnova plinovodnega omrežja (Arctur, maj 2007). 

 

Pri SD OPPN se upošteva tudi naslednje strokovne podlage: 

- Prometna analiza za spremembo OPPN Rožna Dolina III, IPOD d.o.o., avgust 2020,  

- Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste LK 286431 bolnica Stara gora in regulacijo 

vodotoka Liskur na območju OPPN Rožna Dolina III, ki je v izdelavi,  
- strokovne podlage arhitekture in urbanizma za območje sprememb v Etapi 2 veljavnega OPPN, 
- dopolnjena strokovna podlaga hidrološko-hidravlična študija za LN Rožna Dolina III  št. B1106 

(Biro Log 2006) ter  
- dopolnjena strokovna podlaga: OPPN Rožna Dolina III (meteorna, fekalna kanalizacija, 

vodovod, hidrantno omrežje in regulacija Liskurja) št. S-421107 (Hydrotech, maj 2007), ki je v 
izdelavi, 

- idejna zasnova GJI (plinovod, elektronska in telekomunikacijska infrastruktura) za območje E2, 
ki je v izdelavi, 

- dopolnjena strokovna podlaga geološko geomehansko poročilo o pogojih temeljenja 
stanovanjsko poslovnih objektov na območju Rožne Doline III faze v novi Gorici (Geoinžiniring, 
julij 2000), ki je v izdelavi, 

- strokovne podlage študije obremenitve s hrupom v kolikor bo zahtevana s strani nosilcev 
urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP). 
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2. Osnovni podatki o lokaciji 
Obravnavano območje se nahaja v Rožni Dolini, južno od reke Vrtojbice in regionalne ceste Selo – Nova 

Gorica ter zahodno od potoka Liskur in lokalne ceste bolnica Stara Gora.  

 

Območje predstavlja nepozidano stavbno zemljišče namenjeno kolektivni gradnji visoke gostote. 

Velikost obravnavanega območja vključenega v SD OPPN je okvirno 20.000 m2. 

 

 
Slika 1: Območje obdelave v SD OPPN (vir: PISO) 

 

3. Pravni temelj za pripravo OPPN 
 

Obravnavano območje se ureja z naslednjimi prostorskimi akti: 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 

13/20185 – uradno prečiščeno besedilo, št. 30/2018, št. 31/2020) 

 

Oznaka enote urejanja prostora (EUP):   RD-15/01, delno RD-13/01 in delno RD-13/02  

Način urejanja:     OPPN       OPN                      OPN 

Usmeritve za OPPN:    NE 

 

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Rožna Dolina III (Uradni list RS, št. 

76/2008) 

 

Območje OPPN je razdeljeno v pet prostorskih enot (P1, P2, P3, P4, P5) ter v več izvedbenih etap 

(etapa 1, 2 in 3). Rekonstruirane dostopne ceste so v posebnih enotah C1, C2 in C3. 

 

Prostorske enote  

Osrednji del OPPN predstavlja prostorska enota P1, ki obsega 40.383 m2 in je namenjena stanovanjski 

gradnji večstanovanjskih objektov in vrstnih hiš, skupaj 74 objektov. Od tega 19 vrstnih atrijskih hiš, 44 

vrstnih hiš in 11 stanovanjskih blokov. 

V manjši enoti P2, ki obsega 4.458 m2, je predvidena gradnja 12 vrstnih hiš.  
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V ostalih enotah so predvidene ureditve odprtega prostora in komunalne infrastrukture. 

 

Enota P3 obsega 8.868 m2 in je namenjena predvsem regulaciji potoka Liskur ter ureditvi parkovnih in 

rekreacijskih površin na desnem bregu potoka, do obstoječe lokalne ceste.  

 

Enota P4 obsega skrajni severni del območja in se nahaja na desnem bregu potoka Vrtojbica. Tam je 

predvidena ureditev zelenih površin ter peš brvi od državne ceste proti novi soseski. Enota skupaj 

obsega 1.624 m2.  

 

Enota P5 se nahaja na skrajnem jugu območja in obsega 3.416 m2. Namenjena je zelenim površinam 

v sklopu katerih se uredi tudi usedalnik zalednih voda. 

 

Etapnost izvedbe  

Z OPPN je predvidena etapnost izvedbe, ki omogoča ločeno izvedbo stanovanjske gradnje na južnem 

delu (etapa 1) in severnem delu (etapa 2). Etapa 3 pa obsega ureditev rekreacijskih površin na 

nasprotnem, desnem bregu Liskurja, do obstoječe lokalne ceste.  

Posamezne etape izvedbeno niso časovno soodvisne razen pogoja, da se vse pripadajoče komunalne 

ureditve, vključno z regulacijo potoka, izvedejo sočasno ali pred izvedbo etape 1, tudi če ležijo v 

območjih etap 2 ali 3. Posamezne objekte znotraj etap je možno graditi ločeno. 

 

  
Slika 2: Prostorske enote opredeljene v OPPN Rožna 
Dolina III (vir: OPPN Rožna Dolina III, list 3.2 - Pregledna 
situacija) 

Slika 3: Etape izvedbe opredeljene v OPPN Rožna 
Dolina III (vir: OPPN Rožna Dolina III, list 3.3 – 
Arhitektonsko zazidalna situacija – nivo pritličja in 
zunanja ureditev 
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4. Opis obstoječega stanja prostora 
 

Obravnavano območje se nahaja v naselju Rožna Dolina, južno od reke Vrtojbice in regionalne ceste 

Selo – Nova Gorica ter zahodno od lokalne ceste bolnica Stara Gora. Območje predstavlja nepozidano, 

komunalno neopremljeno stavbno zemljišče, v naravi deloma travnik, deloma poraslo z drevjem.  

 

Dostop do lokacije in priključevanje na lokalno cesto bolnica Stara Gora je v skladu z veljavnim OPPN 

predvideno v severnem in južnem delu OPPN. Lokalna cesta bolnica Stara Gora je zelo ozka in glede 

na z OPPN predvideno gradnjo potrebna rekonstrukcije.  

 

Na območju OPPN se nahaja tudi vodotok Liskur, ki se v severnem delu območja izteka v reko Vrtojbico. 

Z veljavnim OPPN je predvidena regulacija vodotoka na pretok povratne dobe Q100 s 50 cm 

varnostnega nadvišanja. 

   

 
 Meja območja OPPN 

 

Slika 4: Pogled na obravnavano območje (vir: PISO) 
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5. Območja varovanj in omejitev v prostoru 
 

5.1 Obstoječe omrežje GJI 

 

 
Slika 5: območje z obstoječimi komunalnimi vodi (Vir: PISO) 

 

Na ali tik ob območju se nahajajo sledeča omrežja GJI:  

▪ obstoječe vodovodno omrežje - poteka v lokalni cesti Rožna Dolina – Stara Gora ter prečno čez 

območje,  

▪ obstoječe kanalizacijsko omrežje - poteka tik ob območju, po južni strani Vrtojbice,  

▪ obstoječe plinovodno omrežje - poteka tik ob območju, po južni strani Vrtojbice,  

▪ obstoječe visokonapetostno omrežje (110 kV) - poteka v smeri S-J in prečka območje na vzhodnem 

robu,  

▪ obstoječe cestno omrežje - predstavljata ga dve lokalni cesti, ki potekata po celotnem vzhodnem (LK 

286431, bolnica Stara Gora) in delno po zahodnem (JP 785101 – Liskur) robu območja. Območje se 

preko lokalne ceste priključuje na regijonalno cesto R2 444.  
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5.2 Varovanja in omejitve  

 

 
Slika 6: Območje z obstoječimi varovanji in omejitvami (Vir:PISO) 

 

Na ali tik ob območju se nahajajo sledeča varovanja in omejitve:  

▪ območje plazljivosti PL1: stabilno območje. Na skrajnem jugozahodnem delu OPPN je območje 

plazljivosti PL2 – pretežno stabilno, možne lokalne nestabilnosti – ne posega na območje Etape 2,  

▪ varovalni pas vodotoka: vodotok Vrtojbica in potok Liskur,  

▪ območja poplavne nevarnosti: na skrajnem severnem delu OPPN preostala in srednja poplavna 

nevarnost.  

 

5.3 Območja ohranjanja narave, kulturne dediščine ter kmetijskih in gozdnih zemljišč, 

obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami  

 

Na območju OPPN niso prisotna območja varovanja narave, kulturne dediščine, varstva voda ter 

kmetijskih in gozdnih zemljišč, obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
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6. Parcelno stanje in lastniška struktura  
 

Obravnavano območje obsega naslednja zemljišča s parcelnimi številkami, ki so po podatkih 

zemljiškega katastra z leta 2020 vsa v lasti SSRS: 590/1, 537/13, 539/5, 537/11, 536/1, 536/2, 537/2, 

539/1, 537/14, 537/12, 536/3, 537/3, 537/4, 539/2, 537/6, 538/1, 538/2, 538/3, 539/3, 540/1, 537/15, 

537/16, 541/4, 541/3, 541/2, 537/8, 542/4, 542/3, 541/1, 542/2, 540/4, 540/3, 543/4 in 543/3 vse k.o. 

Rožna Dolina. 

 

 
 

Slika 7: Prikaz zemljiškega katastra z območjem SD OPPN Rožna Dolina III 
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7. Usmeritve za izdelavo SD OPPN 
 

Območje obdelave  

Spremembe in dopolnitve OPPN se nanašajo predvsem na območje v veljavnem OPPN opredeljeno 

kot Etapa 2, ki je v lastništvu SSRS. Območje obdelave opredeljeno s SD OPPN mora zajemati prostor, 

ki kakorkoli vpliva na izvedbo celotnega OPPN. Območje obdelave se glede na izkazane ugotovitve 

strokovnih podlag po potrebi razširi.  

 

Urbanistično arhitekturna ureditev  

Novo predvidena urbanistično arhitekturna ureditev severnega dela OPPN se mora smiselno 

priključevati na preostali del urbanistično arhitekturne ureditve južnega dela OPPN, ki ostaja 

nespremenjen. 

 

Zelene površine 

Na podlagi izdelane idejne zasnove je predvidena sprememba tipologije objektov (P+2), ki omogoča 

večjo izrabo prostora in hkrati več zelenih površin.  

Pri ureditvi zelenih površin naj se predvidi tudi otroška igrišča in igrišča za igro z žogo ter površine za 

preživljanje prostega časa stanovalcev.  

 

Komunalno urejanje območja 

Izgradnja komunalne infrastrukture naj se predvidi na način, ki omogoča neodvisno izgradnjo tako etape 

1 kot etape 2.  

 

 

8. Obseg in vsebina SD OPPN 
 

SD OPPN morajo biti izdelane v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017, v 

nadaljevanju ZUreP-2), podzakonskimi predpisi po ZUreP-2, Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 

priprave občinskega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/2007) in drugimi zakonskimi in 

podzakonskimi predpisi, ki bi bili sprejeti v času izdelave prostorske dokumentacije in jih je treba 

upoštevati pri izdelavi prostorskih aktov. 

 

Tekstualni del OPPN (odlok) mora biti izdelan v skladu z Nomotehničnimi smernicami Službe Vlade RS 

za zakonodajo in mora biti pred oddajo MONG lektoriran v vseh fazah priprave.   

 

Odlok o SD OPPN mora biti pripravljen za dvofazno obravnavo in sprejem na Mestnem svetu MONG. 

 

V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 

(Uradni list RS, št. 99/07) morajo SD OPPN podrobneje določiti naslednje vsebine: 

- območje SD OPPN, 

- vplive in povezave s sosednjimi območji, 

- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, 

- načrt parcelacije, 

- etapnost izvedbe prostorske ureditve, 

- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine, 

- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, 

- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 

varstvom pred požarom, 

- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 

dobro, 

- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev, 

- druge pogoje in zahteve za izvajanje SD OPPN. 
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SD OPPN mora vsebovati tekstualni in grafični del ter naslednje spremljajoče gradivo: 

- izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, 

- prikaz stanja prostora, 

- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve OPPN, 

- smernice in mnenja NUP, 

- obrazložitev in utemeljitev OPPN, 

- povzetek za javnost, 

- okoljsko poročilo za področje voda, 

- strokovna podlaga stroškov izgradnje GJI oz. elaborat ekonomike (v zahtevani obliki glede na 

postopek). 

 

 

9. Opis nalog izdelovalca OPPN 
 

Podlaga za izdelavo SD OPPN bodo: 
- strokovne podlage arhitekture in urbanizma za območje sprememb v Etapi 2 veljavnega OPPN (v 

nadaljevanju: idejna rešitev), 
- dopolnjena strokovna podlaga hidrološko-hidravlična študija za LN Rožna Dolina III  št. B1106 (Biro 

Log 2006)  
- dopolnjena strokovna podlaga: OPPN Rožna Dolina III (meteorna, fekalna kanalizacija, vodovod, 

hidrantno omrežje in regulacija Liskurja) št. S-421107 (Hydrotech, maj 2007), ki je v izdelavi, 
- idejna zasnova GJI (plinovod, elektronska in telekomunikacijska infrastruktura) za območje E2 
- dopolnjena strokovna podlaga geološko geomehansko poročilo o pogojih temeljenja stanovanjsko 

poslovnih objektov na območju Rožne Doline III faze v novi Gorici (Geoinžiniring, julij 2000), ki je v 
izdelavi, 

- strokovne podlage študije obremenitve s hrupom v kolikor bo zahtevana s strani nosilcev urejanja 
prostora (v nadaljevanju: NUP). 

 

Poleg strokovnih podlag naštetih v prvem odstavku tega člena bo pri izdelavi SD OPPN treba upoštevati 

tudi stanje v prostoru, že izdelane strokovne podlage, smernice NUP, druge že izdelane študije, poročila 

in raziskave. 

 

Naloga izvajalca bo izdelava SD OPPN in strokovnih podlag, predvsem pa: 

- sodelovanje z naročnikom in investitorjem pri izvedbi celotnega postopka OPPN, 
FAZA I. 
- izdelava osnutka OPPN (tekstualni in grafični del ter spremljajoče gradivo): 

- priprava gradiva za pridobivanje prvih mnenj pristojnih NUP in odločbe Ministrstva za okolje in 
prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju: 
MOP) glede potrebne izvedbe celovite presoje vplivov SD OPPN na okolje (v nadaljevanju: 
CPVO), 

- izdelava strokovnih podlag, 
FAZA II. 
- izdelava dopolnjenega osnutka OPPN (tekstualni in grafični del ter spremljajoče gradivo): 

- sodelovanje s pristojnimi službami v postopku pridobivanja prvih mnenj NUP z analizo prvih 
mnenj in predlog upoštevanja (v pisni obliki) pri pripravi dopolnjenega osnutka, s svetovanjem 
naročniku in investitorju, pripravo usklajevalnih gradiv in udeležbo na usklajevalnih sestankih, 

- priprava gradiva za 1. obravnavo na seji mestnega sveta (v nadaljevanju: MS), 
- priprava gradiva za javno razgrnitev, 
- priprava gradiva za objavo na spletni strani, 
- sodelovanje in tolmačenje gradiva na javni obravnavi, 
- sodelovanje in tolmačenje gradiva na sejah občinskih odborov in MS, 

FAZA III. 
- preučitev pripomb in predlogov javnosti na javno razgrnjeno gradivo in priprava pisnih stališč do 

pripomb in predlogov, 
- izdelava predloga OPPN na podlagi sprejetih stališč (tekstualni in grafični del ter spremljajoče 

gradivo): 
- priprava gradiva za pridobivanje drugih mnenj pristojnih NUP, 
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FAZA IV. 
- izdelava usklajenega predloga OPPN (tekstualni in grafični del ter spremljajoče gradivo): 

- sodelovanje s pristojnimi službami v postopku pridobivanja drugih mnenj NUP z analizo drugih 
mnenj in predlog upoštevanja (v pisni obliki) pri pripravi usklajenega predloga, s svetovanjem 
naročniku in investitorju, pripravo usklajevalnih gradiv in udeležbo na usklajevalnih sestankih, 

- priprava gradiva za 2. obravnavo na seji MS, 
- sodelovanje in tolmačenje gradiva na sejah občinskih odborov in MS, 

FAZA V. 
- izdelava končnega gradiva v obliki vezanih elaboratov OPPN in digitalni obliki (tekstualni in grafični 

del ter spremljajoče gradivo). 

 
V prejšnjem odstavku omenjene strokovne podlage zajemajo: 
- koncept požarne varnosti, 
- študijo osončenosti, 
- elaborat ekonomike v vseh fazah priprave prostorskega akta. 

 

10. Roki za izdelavo SD OPPN in strokovnih podlag 
 

Priprava gradiva za SD OPPN in strokovnih podlag mora biti skladna s področno zakonodajo ter 

časovno usklajena s spodnjimi roki: 

 

Faza Obveznost Okvirni 

rok 

Faza I. Priprava osnutka OPPN, okoljskega poročila in strokovnih podlag 75 

Faza II. Analiza prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in predlog 

upoštevanja le-teh pri pripravi dopolnjenega osnutka OPPN 
20 

Priprava dopolnjenega osnutka OPPN, okoljskega poročila in dopolnitev 

strokovnih podlag na podlagi pridobljenih prvih mnenj  

45 

Priprava gradiva za 1. obravnavo na seji mestnega sveta  5 

Priprava gradiva za javno razgrnitev in objavo na spletni strani MONG ter 

prostorsko informacijskem sistemu 

15 

Faza III. 
 

Preučitev pripomb in  predlogov javnosti na javno razgrnjeno gradivo in 

priprava pisnih stališč do pripomb in predlogov 

30 

Priprava predloga OPPN, morebitna dopolnitev okoljskega poročila in 

strokovnih podlag  

30 

Priprava gradiva predloga OPPN za objavo v prostorsko informacijskem 

sistemu 

15 

Faza IV. Analiza drugih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in predlog 
upoštevanja le-teh  

20 

Izdelava usklajenega predloga OPPN, dopolnitev okoljskega poročila in 
strokovnih podlag na podlagi pridobljenih pozitivnih mnenj 

30 

Priprava gradiva za sprejem na mestnem svetu 5 
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Navedeni roki se nanašajo na vsebine, ki so odvisne od izvajalca in veljajo za izdelavo posamezne 

dokumentacije v postopku SD OPPN in ne vključujejo zakonsko predpisanih rokov, komunikacije in 

usklajevanja med posameznimi fazami. Skrajni rok za izvedbo postopka je 36 mesecev od podpisa 

pogodbe. 

Izvajalec prične z vsako posamezno obveznostjo po pisni potrditvi predhodnega opravila s strani 

naročnika in po pridobitvi vseh potrebnih vhodnih podatkov. 
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11. Oddaja gradiv 
 

OPPN se izdela v vsebini in obliki po veljavnih zakonskih in podzakonskih aktih. Izdela se v digitalni 

obliki, arhiviranje in vpogled pa se morata zagotoviti tako v digitalni kot v analogni obliki, ki morata biti 

med seboj skladni. Digitalna oblika dokumenta mora biti izdelana tako, da bo možna in čim lažja njegova 

pretvorba v izvedbeni del OPN-ja.  

 

Zapis mora biti podan v ustreznem formatu in na ustreznih nosilcih digitalnih podatkov. Vsi digitalni 

podatki, tako v vmesnih fazah pri izdelavi, kot tudi končni dokument, so last naročnika Mestne občine 

Nova Gorica in jih mora izdelovalec naročniku predati v oblik in na način, da je možna njihova 

reprodukcija in nadaljnja obdelava in nadgradnja.  

 

Izvajalec OPPN mora predati gradivo v obliki in številu izvodov: 
- OPPN: 

- Izdelovalec mora zagotoviti v tiskani obliki 3 izvode osnutka, 3 izvode dopolnjenega 
osnutka, 2 izvoda predloga, 2 izvoda usklajenega predloga OPPN, 6 izvodov sprejetega 
OPPN.  

- Spremljajoče gradivo akta se v tiskani obliki oddaja le za namen javne razgrnitve in 
končnega gradiva (po 2 izvoda). 

- Grafični del naj bo pripravljen v novem koordinatnem sistemu D96/TM. Analogna in 
digitalna vsebina naj bosta enaka.  

- Za vse faze postopka se zagotavlja digitalen izvod v formatu .doc, .xls in .pdf.  
- Vsa gradiva v vseh fazah morajo biti izdelana v elektronski obliki, in sicer: 

- teksti, grafikoni, tabele, predstavitve z Microsoft Office programskimi orodji, 
- karte z ESRI, Acad ali Map Info Professional programskimi orodji, 
- karte morajo biti ločene od legend, 
- legende morajo biti v formatu .jpg z ločljivostjo 150 dpi, posamezno karto v vektorski 

obliki je potrebno pretvoriti v rastrsko obliko .tiff z ločljivostjo 300 dpi v velikosti izrisa s 
pripadajočo legendo, 

- v karti mora biti tudi sloj parcel, 
- karte morajo biti orientirane proti severu, 
- sheme morajo biti v formatih .tiff ali .jpg ali .pdf,  
- meja območja obdelave mora biti zajeta v vektorski obliki v formatu .shp ali .dwg,  
- tekstualni del naj bo pripravljen v .doc in .pdf obliki.  

- Vsi zapisi v elektronski obliki morajo biti predani v obliki, ki omogoča naročniku nadaljnjo 
obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje. 

- Predstavitveno gradivo dopolnjenega osnutka za potrebe javne razgrnitve in obravnave (izrisi 
grafičnega del, druga predstavitvena gradiva, izdela se PowerPoint prezentacija za potrebe 
javne razprave). 

- Informativno gradivo dopolnjenega osnutka za objavo na spletni strani (izrisi grafičnega del, 
druga predstavitvena gradiva, kratka multimedijska predstavitev kot PowerPoint prezentacija). 

- Okoljsko poročilo: 
- Izdelovalec mora zagotoviti 3 tiskane izvode za fazo dopolnjenega osnutka OPPN 

(razgrnitev) in 3 tiskane izvode končnega poročila.  
- Za vse faze postopka se zagotavlja digitalen izvod poročila v formatu .pdf (tudi za 

namen pridobivanja mnenj). 
- Elaborat ekonomike 

- Izdelovalec mora zagotoviti 3 izvode elaborata v fazi osnutka, 3 izvode v fazi 
dopolnjenega osnutka, 2 izvoda v fazi predloga in 7 izvodov v fazi usklajenega predloga 
OPPN, ki je tudi končno gradivo, v tiskani obliki.  

- Za vse faze postopka se zagotavlja digitalen izvod poročila v formatu .doc, .xls in .pdf.  

 

Končne izvode mora izvajalec predložiti naročniku v petnajstih dneh po objavi prostorskega akta v 

Uradnem listu Republike Slovenije. 
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12. Sodelavci pri projektu 
 

Pri projektu sodelujejo: 

- izvajalec zagotovi sodelovanje naslednjih strok: urbanistične, arhitekturne, krajinske, 

komunalne, prometne, okoljske in druge, ki se izkažejo za potrebne glede na obravnavano 

problematiko, 

- predstavniki investitorja, 

- predstavniki Mestne občine Nova Gorica, 

- nosilci urejanja prostora, 

- drugi sodelavci.  

 

Izvajalec izdela strokovne podlage, osnutek, okoljsko poročilo za segment voda, dopolnjeni osnutek, 

predlog, usklajeni predlog oz. druge z zakonom določene obveznosti, udeleži se javne razprave ter vseh 

potrebnih predstavitev zainteresirani javnosti ter Mestnem svetu MONG.  

 

Naročnik zagotovi geodetski načrt ter vso potrebno obstoječo prostorsko dokumentacijo, ki jo je treba 

upoštevati pri pripravi SD OPPN. Naročnik zagotovi tudi:  
- dopolnjena strokovna podlaga Hidrološko-hidravlična študija za LN Rožna Dolina III št. B1106 (Biro 

Log 2006) ter dopolnitev OPPN Rožna Dolina III (meteorna, fekalna kanalizacija, vodovod, 
hidrantno omrežje in regulacija Liskurja) št. S-421107 (Hydrotech, maj 2007), ki je v izdelavi, 

- Projektna dokumentacija za rekonstrukcijo ceste LK 286431 bolnica Stara gora in regulacijo 

vodotoka Liskur na območju OPPN Rožna Dolina III, ki je v izdelavi,  

 

Investitor zagotovi: 

- Prometno analizo za spremembo OPPN Rožna Dolina III, IPOD d.o.o., avgust 2020,  
- strokovne podlage arhitekture in urbanizma za območje sprememb v Etapi 2 veljavnega OPPN (v 

nadaljevanju: idejna rešitev), 
- idejna zasnova GJI (plinovod, elektronska in telekomunikacijska infrastruktura) za območje E2, ki je 

v izdelavi, 
- dopolnjena strokovna podlaga geološko geomehansko poročilo o pogojih temeljenja stanovanjsko 

poslovnih objektov na območju Rožne Doline III faze v Novi Gorici (Geoinžiniring, julij 2000), ki je v 
izdelavi, 

- strokovne podlage študije obremenitve s hrupom v kolikor bo zahtevana s strani nosilcev urejanja 
prostora (v nadaljevanju: NUP). 

 

 

 
 

 

 

 


