
 

 

Številka: 350-1/2016-117 
Datum: 25.8.2016 
 
 
 

 
ZADEVA: UREJANJE ZELENIH POVRŠIN  
 
Ime razpisa: Zbiranje ponudb za zasaditev dreves v mestu Nova Gorica  

 
Predmet zbiranja ponudb: 

Namen zbiranja ponudb je zasaditev nadomestnih dreves na zelenih površinah v mestu 
Nova Gorica in naselju Solkan.  
 
Izvedba del: 

 Nabavo visokodebelnih sadik funkcionalnih dreves s koreninsko grudo, velikosti 
16-18 cm (obseg debla na 1 m višine), kvalitetne in enovrhnate, zdrave, brez 
poškodb debla, bolezni in žuželk. 

 Upoštevanje standardov DIN 19815 Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji, 
Zemeljska dela, DIN 19816 Vegetacijska tehnika v krajinski gradnji, Sadike in 
sajenje  

 Velikost sadilne jame: 1,5 x velikost premera bale 

 Dodati založno gnojilo z dolgotrajnim delovanjem na rob koreninske grude  

 Po saditvi sadilno površino poravnati, zrahljati in očistiti 

 Izdelati velikosti drevesa primerne zalivalne sklede, da teče voda k rastlini  

 Izvesti močno namakanje: 15 l/drevo 

 Debelino vegetacijskega oz. rastnega sloja: 60 - 80 cm plast 

 Zasajene površine pod drevesi se zastrejo z zastirko – lubje, v debelini 3 cm 

 Na sadiko se uporabi 3 oporne kole 

 V času ene vegetacijske dobe se izvajajo vsa potrebna oskrbovalna dela; vodo za 
zalivanje rastlin. Stroški so vključeni v ceno sajenja drevnine. 

 Sanacija stanja po opravljenem delu. 
 
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 (usposobljen vrtnar ali 

parkovni drevesničar) 
- Dela morajo biti izvedena v skladu s strokovnimi smernicami in standardi. 
- Cena 

 
Lokacije in vrste nadomestne drevnine: 

 
1. Park v Solkanu, parcela št. 1533/1, k.o. Solkan – Liquidambar styraciflua, Cercis 

siliquastrum, Cryptomeria japonica 
2. Kare 7 (sredi klopi), parcela št. 473/12, k.o. Nova Gorica – Tilia cordata 
3. Cankarjeva 54, parcela št. 516/1, k.o. Nova Gorica – Pinus wallichiana 



 

4. Ulica Marija Kogoja 1b, parcela št. 1464/13, k.o. Nova Gorica – Caprinus betulus 
»Fastigiata« 

5. Trubarjeva 18, parcela št. 1430/1 k.o. Nova Gorica – Sophora japonica 
6. Erjavčeva ulica 11 in 13, parcelna št. 1381/1 k.o. Nova Gorica – Paulownia 

imperilais 
 
Natančna lokacija saditve dreves bo določena na terenskem ogledu ob posvetu 
izbranega ponudnika na terenu. 
 
Rok izvedbe saditve: oktober - november 2016 
 
Rok za oddajo ponudbe: 25.9.2016  

 
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika: 
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najnižja ponujena cena ob izpolnjevanju 
pogojev. 
 
 
 
 
Pripravila:    Aleksandra Torbica 
Nataša Likar           NAČELNICA 
Višja svetovalka 
za okolje in prostor 

 
 
 
 


