
Priloga A: Obremenitev proračunskih postavk 
 
  I. Urejanje in čiščenje javnih površin na območju mesta in primestnih naselij 
  Pror. post. Naziv pror. postavke Komunala v € (z ddv) Želva  v € (z ddv) Skupaj v € (z ddv) Sredstva pror. post. 

l.1 16/07.114 Splošna Komunalna dejavnost 186.188,53 100.828,44 287.016,97 300.000,00 
l.2 15/07.053 Pobiranje navlake in odvoz  284.433,34 37.153,90 321.587,24 350.000,00 
l.3 16/07.110 Vzdrževanje zelenic, parkov in  243.453,54 54.732,61 298.186,15 300.000,00 
l.4 16/07.116 Vzdrževanje garažnih hiš 23.256,00 0,00 23.256,00 80.000,00 
                            

  II. Vzdrževanje občinskih javnih cest vključno z zimsko službo z izjemo rednega vzdrževanja nekategoriziranih poti po KS 
  Pror. post. Naziv pror. postavke Komunala  v € (z ddv) CPG v €  (z ddv) Skupaj v € (z ddv) Sredstva pror. post. 

ll.1 13/07.007 
Redno vzdrževanje lokalnih cest 
in ulic 131.539,20 178.459,83 309.999,03 310.000,00 

ll.2 23/07.005 Redno vzdrževanje javnih poti 0,00 129.990,19 129.990,19 130.000,00 
ll.3 13/07.133 Redno vzdrževanje signalizacije 96.291,60 23.708,40 120.000,00 120.000,00 
ll.4 13/07.004 Zimska služba 31.949,76 182.373,20 214.322,96 200.000,00 

 
Dodatno pojasnilo tabele: 
 
Ad l. 1- V okviru te proračunske postavke, se poleg plačila izvajanja del po koncesijski pogodbi (pometanje javnih površin in vzdrževanje 
komunalne opreme in naprav) poravnava tudi vodarino in električno energijo za delovanje fontan, vodnjakov. 
 
Ad l. 2- V okviru te proračunske postavke, se poleg plačila izvajanja del po koncesijski pogodbi za pobiranje navlake in praznjenje košev 
poravnava tudi  odvoze javnih kontejnerjev, za kar je sklenjena posebna pogodba s Komunalo d.d. vodarino in električno energijo za delovanje 
fontan, vodnjakov. 
 
Ad I. 4- V okviru te proračunske postavke, se poleg plačila izvajanja del po koncesijski pogodbi(vzdrževanje garažnih hiš) poravnava tudi 
vodarino in električno energijo za garažne hiše, tržnico in javne sanitarije. Prav tako pa "Želva d.o.o." po posebni pogodbi izvaja dežurstvo in 
vzdrževanje javnih sanitarij na avtobusni postaji v Novi Gorici.  Javno podjetje Mestne storitve d.o.o. pa po posebni pogodbi vzdržuje in opravlja 
dežurstvo na  tržnici v Novi Gorici. 
 


