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Povabilo k oddaji PONUDBE za  IZDELAVO Idejnega projekta za objekt odvodnja 
zalednih vod območja Iztokove ulice in izvedbo ukrepov za preprečitev hudourniških 
poplav na območju. 
 
 
Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe Mestne občine Nova Gorica poziva 
usposobljene izvajalce k oddaji ponudbe za izdelavo IDP  za objekt odvodnja zalednih vod 
območja Iztokove ulice in  izvedbo ukrepov za preprečitev hudourniških poplav na območju 

Predvidena dela obsegajo izdelavo projektne dokumentacije IDP na osnovi projektne naloge: 
 

Projektna naloga za pripravo IDP:  
 
 

1. Opis obstoječega stanja 

Na obravnavanem območju obstaja velik problem hudourniških voda, ki se zbirajo v globeli na izteku 
depresije nad skupino stanovanjskih hiš v Iztokovi ulici, ki ob večjem deţevju privrejo preko globeli na 
vrtove in dvorišča okoliških hiš. Na objektih se ţe pojavljajo poškodbe. 
Zaradi odtekanja velikih količin vode na cestišče, ki znatno presegajo še dopusten pretok vode v 
obstoječem kanalizacijskem omreţju, prične odvečna voda poplavljati ulico ter povzroča dodatno 
škodo s poplavljanjem pritličnih prostorov in odtokov fekalne kanalizacije. 
Posnetki predhodnih poplav so na vpogled na odelku za infrastrukturo MONG. 
Za območje je bilo izdelano inţenirsko geološko poročilo o poplavnih vodah na objektu Iztokova 56 v 
Kromberku, z obravnavo širšega območja, ki ga je izdelal GEOINŢENIRING d.o.o  dne 8.11.2010. 
 
2. Predlog rešitve 

 
Za ureditev in kontrolirano odvodnjo hudourniških voda bo potrebno obnoviti vodno strugo – kanal, ki 
bo zbiral vodo v območju nad objekti in bo potekal do zadrţevalnika – umirjevalnika. Od 
zadrţevalnika naprej bo potekala vodna pot preko cevi  - propusta, ki bo meteorno vodo odvajal po 
prvi varianti v obnovljeno kanalizacijsko omreţje, po drugi varianti pa v najbliţji vodotok. Predvideti je 
potrebno obe rešitvi na nivoju IDZ z oceno izvedljivosti in stroškov, v IDP pa se obdela samo izbrana 
varianta. 
Za določitev količin je potrebno predhodno natančneje določiti prispevne površine in izdelati 
hidravlično hidrološko preverbo.  
 
 
3. Obseg del 

Projekt IDP mora obdelati tehnično izvedljivo umestitev v prostor predvidenega sistema 
odvodnjavanja zalednih, ki gravitirajo na območje.  
V IDZ je potrebno preveriti moţnost izvedbe sistema, ki bo meteorno vodo odvajal po prvi varianti v 
obnovljeno kanalizacijsko omreţje, po drugi varianti pa v najbliţji vodotok, z ustrezno umestitvijo v 
prostor iz krajinskega in urbanističnega vidika in vidika narave.  
 



 

 

4. Specifikacija ponudbe 

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z določil Zakona o graditvi objektov (ZGO-UPB1) 
(Ur. l. Ra 102/2004), Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o graditvi objektov (ZGO-1B) (Ur.l. 
RS, št. 126/2007) in Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/2008): 
 
Projekt IDP mora mora biti izdelan na podlagi geodetskega posnetka in vsebovati naslednje načrte 
oziroma elaborate: 

 0 – Vodilno mapo 

 1 – Načrti gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti  

 Hidrološko-hidravlične elaborate 

 Katastrski elaborat (na podlagi 6. mesecev starega DKN) 

Zajeti morajo biti vsi tangirani lastniki zemljišč. Izdelati je potrebno tabelo (v Excel-u), ki mora 
vsebovati naslednje rubrike: 

 zaporedna številka (1,2,3…) 
 številka parcele 
 katastrska občina  
 priimek, ime in naslov posestnika 
 skupna površina parcele (v ha, a, m2) 
 potrebna (odvzeta) površina (v ha, a, m2) zaradi ureditev 
 potreba (odvzeta) površina (v ha, a m2) zaradi sluţnosti v zvezi s kom.vodi – 

začasen odvzem 
Katastrska situacija (na osnovi DKN) naj bo prikazana v merilu 1: 1000  in naj vsebuje vrisano  traso 
novogradnje.      
V katastrsko situacijo je potrebno vrisati vse komunalne vode (linijski prikaz), ki segajo izven posega 
in jih prikazati v tabeli kot začasen odvzem (poseg= dolţina x širina začasnega izkopa). V opombi pa 
navesti za kateri kom.vod je potrebno izvesti odkop. 

 geodetski posnetek z vrisanimi obstoječimi komunalnimi vodi 

 

V IDP mora biti za posamezne načrte izdelan popis del in projektantski predračun. 
V predračunskem elaboratu je potrebno zajeti celotno vrednost investicije. V ločenih poglavjih je 
prikazati: 

 stroške za vsak objekt oz. konstrukcijo posebej  

 stroške izvedbe vsake infrastrukture, oceno stroškov prestavitve in zaščite vsake 
infrastrukture, 

 oceno stroškov odkupa zemljišč in sluţnosti (za oceno se upošteva vrednost stavbnih zemljišč 
v višini 85,00 eur/m2 in vrednost kmetijskih  zemljišč v višini 3,00 eur/m2, za sluţnost se 
upošteva vrednost 20 % vrednosti zemljišča) 

 stroške rušitev 

 stroške pridobitve dokumentacije in nadzora 
 
 
Pri izvedbi je potrebno upoštevati vso veljavno zakonodajo in standarde. 
 
Ponudba naj vsebuje: 

 rok za izvedbo del; 

 reference pri izdelavi po vsebini in obsegu sorodnih nalog..  

 cena za izvedbo vseh del (DDV naj bo prikazan posebej), ki mora biti fiksna do zaključka 
investicije. 

 
Ponudnik naj pismeno ponudbo pošlje najkasneje do 25.07.2011  do 12.00 ure, na naslov Mestna 
občina Nova Gorica, Oddelek za infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe, Trg Edvarda Kardelja 1, 



 

5000 Nova Gorica s pripisom »ponudba za objekt odvodnja zalednih vod območja Iztokove ulice 
in  izvedbo ukrepov za preprečitev hudourniških poplav na območju – ne odpiraj«. 

 
Za vse dodatne informacije potrebne za izdelavo ponudbe smo vam na voljo na Oddelku za 
infrastrukturo in gospodarske javne sluţbe, Zoran Ušaj, I. nadstropje št. 21, tel 05 3350146 ali pisno 
na elektronski naslov zoran.usaj@nova-gorica.si . 
 
 
 
Pripravil:         NAČELNICA: 
Vodja sluţbe za 
gospodarjenje s stavbnimi  zemljišči                                                           Silvana Matelič 
Zoran Ušaj 
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