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1.0 Letni plan izvajanja javne službe »urejanje in čiščenje 
javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za 
mesto Nova Gorica«
 

1.1 Vsebina javnih služb 
 
Gospodarska javna služba »urejanje in čiščenje javnih površin na območju 
Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova Gorica obsega.  
 
– urejanje javnih poti, površin za pešce oziroma trgov in ulic v mestih in 

naseljih mestnega značaja ter pripadajoče infrastrukture prometnih 
površin po merilih, ki veljajo za javne ceste ter drugih javnih površin v 
obsegu in v časovnih presledkih, določenih z gospodarskim planom javne 
službe in pravilnikom 

– urejanje zelenih površin, v smislu urejanja parkov, drevoredov, zelenic ter 
drugih javnih nasadov, zelenih otokov v mestu, cvetličnih loncev in gredic 
na vseh javnih površinah, na podlagi mnenja hortikulturne komisije, zlasti 
pa:  

•  negovanje in obnavljanje gozdnega in parkovnega drevja, grmičevja, 
cvetličnih nasadov in trat;  

•  zatiranje plevela in drugih rastlin, ki ovirajo rast parkovnih rastlin;  
•  varstvo rastlin pred požarom, mrazom, sušo, poplavo, rastlinskimi 

boleznimi, škodljivci in poškodbami;  
•  čiščenje suhih vej, odpadnega listja in drugih odpadkov ter čiščenje in 

manjše sanacije po posledicah elementarnih nezgod;  
•  druga dela, ki so potrebna, da so zelene površine urejene (košnja trave, 

obrezovanje, zalivanje, zasajevanje itd.),  
 

– vzdrževanje in obnavljanje poti, peskolovov, ograj, vodometov, klopi, posod 
za odpadke, igral in drugih elementov mestne opreme;  

– postavljanje, vzdrževanje in obnavljanje opozorilnih napisov (prepovedi, 
usmerjanje in podobno) na javnih površinah;  

– čiščenje, pometanje in pranje javnih poti, drugih prometnih površin in 
zelenih površin ter praznjenje in vzdrževanje košev za odpadke, kot 
elementov mestne opreme na javnih krajih;  

– čiščenje avtobusnih postajališč in vzdrževanje avtobusnih čakalnic;  

– interventno vzdrževanje in obnovo tlakov, robnikov, bankin, sistema 
odvodnjavanja in drugih elementov prometnih površin, postavljanje in 
obnavljanje talne in vertikalne signalizacije (razen svetlobne), skrb za 
pravilno vegetacijo, postavljanje in vzdrževanje elementov mestne opreme, 
postavljene na ali ob vzdrževanih površinah;  

– vodenje ustreznih katastrov in evidenc;  
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– sodelovanje pri razvoju, načrtovanju in pospeševanju javne službe;  

– redno vzdrževanje objektov in naprav, vzdrževanje prometnih površin, 
bankin, odvodnjavanja, brežin, prometne signalizacije in opreme, cestnih 
naprav in čiščenje javnih površin;  

– ostale storitve, ki sodijo skladno z zakoni, odlokom, ki ureja izvajanje 
navedene javne službe in drugimi predpisi v okviru javne službe;  

– priprava programov investicijskega vzdrževanja in drugih zahtevnejših 
posegov in organizacije njihove izvedbe po dogovoru s pristojnim občinskim 
organom.  

 
Dejavnosti so sestavni del gospodarske javne službe, kolikor se ne izvajajo na 
cestah v smislu zakona, ki ureja javne ceste ter jih delno ali v celoti 
vzdržujejo ali upravljajo izvajalci drugih javnih služb.  
 
Koncesionar ureja in vzdržuje tudi tiste površine, ki predstavljajo 
funkcionalno celoto s parkom, zelenico, prometno oziroma drugo površino 
ter elemente mestne opreme na teh površinah, za katere vzdrževanje je 
pooblaščen, če je za to podan javni interes.  
 
Javna služba obsega tudi strokovna opravila, potrebna za pravočasno 
pripravo pogojev za tekoče vzdrževanje javnih površin in urejanje nasadov na 
njih.  
 
V javno službo sodi tudi vzdrževanje in urejanje posameznih dreves in drugih 
nasajenih rastlin, rastočih v naseljih na javnih površinah. 
 
 

2.0 Okvirni standardi urejanja in čiščenja javnih površin 
 

2.1. Čiščenje in urejanje javnih površin 
 
 se izvaja z namenom: 
 

- Da se zagotovi čistočo javnih površin in urejen videz mesta 
- Da se prepreči negativne vplive odpadkov, odvrženih na javnih 

površinah, 
- Da se zmanjša nastajanje odpadkov na javnih mestih, 
- Da se zagotovi normalno uporabo javnih površin in delovanja 

komunalne infrastrukture, 
- Da se izboljša kvaliteto bivanja v urbanem okolju, 
- Da se polepša videz mesta in izboljša turistično ponudbo mesta, 
- Da se zagotovi varnost obiskovalcev odprtih javnih in zelenih površin 

ter varnost v cestnem prometu, 
- Da e ohrani obstoječe javne površine in spomenike oblikovane narave, 

Komunala Nova Gorica 4



- Da se pripomore k ohranjanju biotske raznovrstnosti, predvsem pa 
avtohtonih rastlinskih vrst. 

 
S storitvami javne službe se zagotavlja primeren standard vzdrževanja javnih 
površin, kar se izraža v pogostosti posameznih operacij urejanja oziroma 
vzdrževanja javnih površin. Izvajalec gospodarske javne službe vodi kataster 
javnih površin. Kataster vsebuje podatke o vrsti javne površine, o njeni 
velikosti, o komunalni opremi in prometni signalizaciji. Za potrebe katastra 
se vodi tudi oznake cone, v skladu z pravilnikom. 
 

2.2 Vzdrževanje javnih prometnih površin 
 
Glede na intenzivnost vzdrževanja so javne prometne površine v mestu in 
naseljih Mestne občine Nova Gorica razdeljene na več con. Številčna oznaka 
cone pomeni število dnevnih mesečnih oziroma letnih aktivnosti na območju 
posamezne cone. 
 

3.0 Pogostost izvajanja javnih služb 
 
 

3.1 Pometanje javnih prometnih površin 
 
Pometanje javnih prometnih površin se izvaja pretežno strojno, po potrebi 
tudi kot kombinacija strojnega in ročnega pometanja v naslednjih conah: 
 

- Cona ¨100-II¨. Zajema najbolj obremenjene javne površine, kjer je 
potrebno dvakrat tedensko pometanje. 

- Cona¨50-II¨. Zajema obremenjene prometne površine, kjer je potrebno 
pometanje enkrat na teden. 

- Cona¨25-II¨. Zajema manj obremenjene prometne površine, kjer je 
potrebno pometanje enkrat na teden. 

- Cona¨12-II¨. Zajema manj obremenjene prometne površine ( stranske 
ulice ), pometanje je potrebno enkrat na mesec. 

 
 

3.2 Urejanje in vzdrževanje javnih in zelenih površin 
 
 
Glede na intenzivnost vzdrževanja so javne zelene površine v mestu na 
naseljih Mestne občine Nova Gorica razdeljene na več con. Številčna oznaka 
cone pomeni število aktivnosti na letu na območju posamezne cone, kar je 
odvisno od klimatskih razmer v tekočem letu. 
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3.2.1 Pobiranje navlake in praznjenje košov 
 
Pobiranje navlake in praznjenje košov se izvaja v naslednjih conah: 
 

- Cona ¨360-II. Zajema najbolj obremenjene javne površine, kjer je 
potrebno dnevno pobiranje navlake in praznjenje košev za odpadke. 

- Cona ¨145-II. Zajema pasove javnih površin na in ob pohodnih 
površinah, kjer se odvija veliko peš prometa zato je potrebno pobiranje 
navlake in praznjenje košev trikrat tedensko. 

- Cona ¨50-II¨. Zajema pasove javnih površin na in ob pohodnih 
površinah, kjer se odvija peš, zato je potrebo potrebno pobiranje 
navlake in praznjenje košev enkrat tedensko. 

- Cona ¨25-II¨. Zajema pasove javnih površin na in ob pohodnih 
površinah, kjer se odvija peš, zato je potrebo potrebno pobiranje 
navlake in praznjenje košev dvakrat mesečno. 

- Cona ¨12-II¨. Zajema pasove javnih površin na in ob pohodnih 
površinah, kjer se odvija peš, zato je potrebo potrebno pobiranje 
navlake in praznjenje košev enkrat mesečno. 

Cona ¨6-II¨. Zajema pasove javnih površin na in ob pohodnih površinah, kjer 
se odvija peš, zato je potrebo potrebno pobiranje navlake in praznjenje košev 
enkrat na dva meseča. 
 
 

3.2.2 Košnja javnih zelenih površin 
 
Košnja javnih zelenih površin se izvaja v naslednjih conah: 
 

- Cona¨12-III¨. Zajema pomembne javne zelene površine in ulične 
zelenice obcestne pasove, na katerih se prične s košnjo, ko je trava 
visoka 13 cm, košnja pa se izvaja v povprečju dvanajstkrat letno. 

- Cona¨8-III¨. Zajema javne zelene površine in ulične zelenic pasove, na 
katerih se prične s košnjo, ko je trava visoka 20 cm, košnja pa se 
izvaja v povprečju osemkrat letno. 

- Cona ¨6-III¨ zajema javne zelene površine, na katerih se košnja izvaja 
šestkrat letno. 
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3.2.3 Grabljenje javnih zelenih površin 
 
Grabljenje javnih zelenih površin po košnji. 
 
Grabljenje javnih zelenih površin po košnji se izvaja v naslednjih conah:
 

- Cona¨12-III¨. Zajema javne zelene površine, kjer se izvaja grabljenje 
trave po vsaki košnji. 

Cona¨6-III¨. Zajema javne zelene površine, kjer se izvaja grabljenje po vsaki 
drugi košnji. 
 

3.2.4 Grabljenje javnih zelenih površin po odpadu listja. Grabljenje 
javnih zelenih površin po odpadu listja se izvaja v naslednjih conah. 
 

- Cona 1¨-III¨.zajema javne zelene površine, kjer se izvaja grabljenje 
listja enkrat letno. 

 
 

3.2.5 Oskrba vrtnic, enoletnic in pokrovih rastlin. Oskrba vrtnic, 
enoletnic in pokrovih rastlin se v posameznem letu izvaja. 
 

- Obrezovanje s pomlajevanjem in odvotom odpadkov ( 1 X ) 
- Gnojenje ( 1-X ) 
- Zimsko globoko prekopavanje ( 1-X ) 
- Okopavanje in pletje z odvozom ( 4 X ) 
- Škropljenje ( 3 X ) 
- Zamenjava enoletnic ( 2 X ) 
- Zalivanje po potrebi. 

 

3.2.6 Oskrba žive meje, dreves in grmovnic na javnih površinah v 
nasadih se izvaja v posameznem letu: 
 

- Obrezovanje žive meje z odvozom odpadkov ( 2 X ) 
- Odstranjevanje podrasti z odvozom odpadkov ( 2 X ) 
- Zalivanje po potrebi. 
 
 

3.2.7 Oskrba dreves in grmovnic se v posameznem letu izvaja: 
 

- Odstranitev motečih in suhih dreves ter zasaditev nadomestnih dreves 
(1-X ) 

- Obrezovanje grmovnic 
- Zalivanje po potrebi. 
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3.2.8 Peskanje parkovnih pešpoti 
 
Peskanje parkovnih pešpoti se izvaja enkrat letno. 
 
 

3.3 Vzdrževanje komunalne opreme na javnih površinah 
 
Vzdrževanje parkovnih klopi, varnostnih količkov, košev za odpadke, stojal 
za kolesa se izvaja enkrat letno oziroma po potrebi. Vzdrževanje fontan in 
pitnikov se izvaja kot redno vzdrževanje. 
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