
 

 

Številka: 350-1/2016-63 
Datum: 9.6.2016 
 
 
 

 
ZADEVA: UREJANJE ZELENIH POVRŠIN  
 
Ime razpisa: Zbiranje ponudb za strokovno vzdrževanje in nego dreves v mestu 
Nova Gorica 
 
Predmet zbiranja ponudb: 
Namen zbiranja ponudb je obrezovanje dreves, ki ga mora izvajati za to usposobljena in 
opremljena oseba, ki bo v skladu s pravili arboristične stroke izvedla strokovno 
oblikovanje krošenj nekaterih dreves na zelenicah v mestu Nova Gorica.  
Mestna občina Nova Gorica je na podlagi opozoril javnosti in upravljavca zelenih površin 
naročila oceno stanja nekaterih odraslih dreves na urbanih zelenih površinah v Novi 
Gorici.  
Strokovna ocena stanja posameznih dreves je bila podana s strani arborista z licenco, ki 
je na podlagi vizualnega pregleda in meritev z rezistografom podal mnenje ter predlog 
ukrepov za vsako drevo.  
 
O postopku oddaje tega javnega naročila se glede na njegovo vrednost vodi le evidenca 
in se zanj določbe Zakona o javnem naročanju ne uporabljajo. (peti odstavek 24. člena 
ZJN-2E). 
 
Pogoji za izbor ponudnika so: 

- Dosedanje reference  
- Usposobljenost in opremljenost oseb za izvajanje del - negovalec dreves, dela 

morajo biti izvedena v skladu s smernicami arboristične stroke in z Evropskimi 
navodili za obžagovanje dreves." 

- Zagotovljeno možnost za opravljanje tovrstnih del na višini z ustreznimi stroji in 
orodji (znanje in izkušnje pri delu s stroji in orodji ipd.) 

- Cena 
 
Obveznost del po pravilih arboristične stroke zajema: 
 

A. Dela na drevesih se lahko izvajajo po pravilih arboristične stroke v skladu z ukrepi 
predpisanimi v strokovnem mnenju arborista (Tisa, d.o.o., Ljubljana) za 
posamezna drevesa: 
 

1. Bor – odstranitev suhih vej 
2. Črni hrast – krajšanje vej, odstranitev suhih vej, razbremenitev glavne 

horizontalne veje 
3. Črni hrast – krajšanje vej, odstranitev suhih vej, vezava drevesne krošnje s 4 

tonsko pletenico dolžine 30 tm, odstranitev bršljana in žice iz glavne veje 
4. Črni hrast – razbremenitev zgornjega dela krošnje in krajšanje vej, statična vezava 

vrhov, vezava z navojnimi palicami 
5. Cedra – krajšanje vej 
6. Cedra – odstranitev suhih in polomljenih vej, rahlo krajšanje vej 



 

 
B. Orodje, dvigalo s košaro in nabava potrebnega materiala 
C. Koordinacija dela na terenu v času izvajanja del (zapora ceste, nadzor in 

opozarjanje mimoidočih itd.) 
D. Odvoz in spravilo na deponijo odstranjene lesne biomase 
E. Sanacija stanja po opravljenem delu 

 
Lokacije: 
 

1. Bor – Ledine 10, parcela št. 543/9 k.o. Nova Gorica – višina 22 m, obseg debla 
248 cm (na višini 1,3 m) 

2. Črni hrast – Kidričeva ul. 18, parcela št. 658/10 k.o. Nova Gorica – višina 10 - 15 
m 

3. Črni hrast – Kidričeva ul. 18, parcela št. 658/10 k.o. Nova Gorica – višina 10 - 15 
m 

4. Črni hrast – Kidričeva ul. 20, parcela št. 671/12 k.o. Nova Gorica – višina 12 m, 
obseg debla 230 cm 

5. Cedra – Rutarjeva 8, parcela št. 1433/5 k.o. Nova Gorica – višina 22 m 
6. Cedra – Gregorčičeva ul. 14, parcela št. 1350/1 k.o. Nova Gorica – višina 20 m, 

obseg debla 249 cm 
 
Vsebina ponudbe: 

1. Osnovna predstavitev ponudnika 
2. Navedba cene v EUR (z DDV) po sklopih: 
- Izvedba strokovnih del obžagovanja in ostala dela v skladu s popisom del 
- Morebitni najem strojev in orodja (urna postavka najema) 

3. Zapora ceste 
4. Reference 

 
Rok za oddajo ponudbe: 15.7.2016  
 
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: 
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja ponujena cena ob izpolnjevanju 
pogojev. 
 
 
 
 
 
Lepo pozdravljeni! 
 
 
 
 
Pripravila:    Aleksandra Torbica 
Nataša Likar           NAČELNICA 
Višja svetovalka 
za okolje in prostor 

 
 
 
 




