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1. UVOD 
 

1.1. Poslanstvo, vizija in vrednote podjetja Želva d.o.o. 
 
 

POSLANSTVO 
 
Osnovno in glavno poslanstvo podjetja Želva d.o.o. je usposabljanje in 
zaposlovanje oseb s posebnimi potrebami (predvsem motnje v duševnem 
razvoju) in drugih težje zaposljivih oseb ter nenehno iskanje novih zaposlitvenih 
priložnosti zanje. 
 
VIZIJA 
 
Podjetje Želva želi postati vodilno podjetje za usposabljanje in zaposlovanje 
invalidov v Sloveniji – postati najučinkovitejše, najbolj strokovno in najprijaznejše.  
Z vsakim našim dejanjem, z visoko ravnjo kulture odnosov in poslovanja med 
seboj, s kupci oziroma uporabniki naših storitev in izdelkov ter z drugimi poslovnimi 
partnerji bomo nenehno gradili dobro ime podjetja. 
 
VREDNOTE PODJETJA 
 
- Kreativnost 
- Inovativnost 
- Odgovornost 
- Timsko sodelovanje 
- Samoiniciativnost 
- Človečnost 
- Toleranca 
- Okoljevarstvena naravnanost 

 
 

1.2. Izvajanje dejavnosti čiščenja javnih površin ter ostalih vrtnarsko  
komunalnih del  

 
 
Želva d.o.o. , PE Nova Gorica že od leta 1996 opravlja dela pobiranja navlake, 
košnjo zelenic, obrezovanje dreves, grmovnic in živih mej, praznjenje košev za 
smeti, sanacijo divjih odlagališč ter drugih podobnih del v mestni občini Nova 
Gorica. Prav na teh delih imajo invalidi možnost aktivnega usposabljanja in 
nadaljnje redne zaposlitve. S tem jim je omogočeno, da se samostojno preživljajo 
in niso breme družbe. 
Delež invalidov je v našem podjetju precej velik, saj invalidne osebe predstavljajo 
kar 70% delež vseh zaposlenih. Nenehno dokazujemo, da je z dobro organizacijo 
dela, humanim pristopom in zahtevano usposobljenostjo hendikepiranih oseb, delo 
prav tako mogoče opraviti kvalitetno in v zadovoljstvo vseh občanov. 
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2. PREDMET LETNEGA PROGRAMA 
 

 
V podjetju Želva d.o.o. bomo v letu 2011 na območju izvajanja gospodarske javne 
službe za naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava zagotavljali primeren 
standard vzdrževanja javnih površin. Zagotavljali bomo redno in kvalitetno opravljanje 
vseh v nadaljevanju navedenih nalog na tem območju, prav tako pa bomo v omenjenih 
naseljih ponudili našo storitev tudi ostalim lastnikom parcel na tem območju, saj bo le 
tako celotna podoba urejenosti naselij zaživela v celoti in popolno, tako, da bomo tudi 
dejansko dosegli urejen videz  naselij in izboljšali kvaliteto bivanja v urbanem okolju. 
Slednjo bomo v letu 2011 zagotovili tudi tako, da bomo obstoječo komunalno opremo 
(mestne koše za smeti, klopi) obnovili, predvsem pa, da bomo pripravili plan 
namestitve novih košev in klopi, tam kjer se bo pokazala potreba, z namenom 
zmanjšanja nastajanja odpadkov na javnih mestih in preprečevanja negativnih vplivov 
na okolje. 

 
Naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava so na osnovi Pravilnika o urejanju 
in čiščenju javnih površin na območju Mestne občine Nova Gorica za mesto Nova 
Gorica in naselja Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava, ki ga je sprejel Mestni 
svet Mestne občine Nova Gorica na seji 6. maja 2010, razdeljena na več con, za 
katere je natančno opredeljena aktivnost izvajanja posameznih del na posamezni coni.  
V podjetju Želva d.o.o. zagotavljamo, da bomo v letih za katere se podeljuje koncesije, 
redno in kvalitetno opravljali vse v pravilniku navedene naloge. Prav tako 
zagotavljamo, da imamo potrebno znanje, izkušnje ter stroje in opremo za nemoteno 
kvalitetno izvajanje nalog, ki so navedene v programu dela. 
V letu 2011 bomo izvajali  pobiranje navlake in praznjenje mestnih košev za smeti, 
pometali javne prometne površine, izvajali košnjo javnih zelenih površin, grabili javne 
zelene površine, grabili odpadno listje, posebno skrb bomo posvetili rožam, saj je 
mesto Nova Gorica mesto vrtnic, zato bomo v navedenih naseljih oskrbovali vrtnice, 
enoletnice in ostale pokrovne rastline. Oskrbeli bomo vso živo mejo, drevesa in 
grmovnice na javnih površinah in nasadih ter peskali parkovne pešpoti. Že v prvem 
odstavku letnega programa smo navedli, da bomo redno in kvalitetno vzdrževali 
parkovne klopi, varnostne količke, koše za odpadke, stojala za kolesa in ostalo 
opremo na javnih površinah.  
V naseljih Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava bomo redno vzdrževali vse v 
teh krajih obstoječe fontane, pitnike in spomenike. 
Vse zgoraj navedene storitve podjetje Želva d.o.o. že izvaja, od leta 1996 tudi v Mestni 
občini Nova Gorica, tako da bomo v letu 2011 ustrezne kadre, stroje in opremo, ki so  
do sedaj  delovali v samem mestnem jedru Nove Gorice, premestili v naselja Solkan, 
Kromberk, Rožna Dolina in Pristava. 
V podjetju Želva d.o.o. bomo v letu 2011 zagotavljali vsa nujna intervencijska in 
vzdrževalna dela. Tudi v letu 2011 bo  tako  podjetje  Želva d.o.o. , kot tudi vodja 
Želvine enote Nova Gorica, aktiven član Civilne zaščite v Mestni občini Nova Gorica 
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(številka pogodbe 846-9/2007). Ker je vodja Želvine enote Benjamina Mikuž   aktiven 
član Civilne zaščite v Mestni občini Nova Gorica  je njena telefonska številka 
objavljena na spletnih straneh v načrtu dejavnosti občinske uprave Mestne občine 
Nova Gorica, ki ga je pripravila CZ Mestne občine in je v primeru intervencijskih in 
nujnih vzdrževalnih del dosegljiva na v načrtu dejavnosti navedeni številki. Na tej 
telefonski številki bo vsem v letnem načrtu navedenim Krajevnim skupnostim 
dosegljiva  tudi  v primeru intervencijskih in nujnih vzdrževalnih del. Podjetje Želva 
d.o.o. bo v slučaju nepredvidenih dogodkov zagotavljalo interventne sanacije. 
 
V letnem programu izvajanja gospodarske javne službe urejanja in čiščenja 
javnih površin na območju naselij Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava 
zagotavljamo: 

1. Pobiranje navlake in praznjenje košev za smeti 
2. Pometanje javnih prometnih površin 
3. Košnjo javnih zelenih površin 
4. Grabljenje  javnih zelenih površin 
5. Oskrba vrtnic, enoletnic in pokrovnih površin 
6. Vzdrževanje komunalne opreme 

 
2.1. Pobiranje navlake in praznjenje košev za smeti bomo izvajali po 

naslednjem razporedu: 
 
CONA “360-II. 1“ zajema najbolj obremenjene javne površine, kjer je potrebno 
dnevno pobiranje navlake in praznjenje košev za odpadke.   
V naseljih Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ni naselij, ki bi bile 
označene s to cono. 
 
CONA “145-II. 1” 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. Tudi v tej coni zagotavljamo pobiranje odpadkov  in praznjenje 
mestnih košev za smeti trikrat tedensko in sicer ob ponedeljkih, sredah in petkih. 
 
Cona “50-II. 1” zajema pasove javnih površin na in ob pohodnih površinah, kjer se 
odvija peš promet, zato je potrebno pobiranje navlake in praznjenje košev enkrat 
tedensko. V tej coni zagotavljamo pobiranje odpadkov  in praznjenje mestnih košev za 
smeti enkrat  tedensko in sicer ob ponedeljkih.  
 
Cona “25-II. 1” zajema pasove javnih površin na in ob pohodnih površinah, kjer se 
odvija tudi peš promet zato je potrebno pobiranje navlake in praznjenje košev dvakrat 
mesečno. V tej coni zagotavljamo pobiranje odpadkov  in praznjenje mestnih košev za 
smeti dvakrat mesečno  in sicer vsak drugi in četrti ponedeljek v mesecu.   
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Cona “12-II. 1” zajema pasove javnih površin na in ob pohodnih površinah, kjer se 
odvija tudi peš promet zato je potrebno pobiranje navlake in praznjenje košev enkrat 
mesečno. V tej coni zagotavljamo pobiranje odpadkov  in praznjenje mestnih košev za 
smeti enkrat  mesečno  in sicer vsak prvi ponedeljek v mesecu.   
 
Cona “6-II. 1” zajema pasove javnih površin na in ob pohodnih površinah v naseljih 
izven širšega območja mesta Nova Gorica, kjer se odvija tudi peš promet, zato je 
potrebno pobiranje navlake enkrat na dva meseca. V tej coni zagotavljamo pobiranje 
odpadkov  in praznjenje mestnih košev za smeti enkrat  na dva meseca  in sicer vsak 
prvi ponedeljek v mesecu  februarju, aprilu, juniju, avgustu, oktobru in decembru. 
 
   

2.2. Pometanje javnih prometnih površin  
 

Pometanje javnih prometnih površin bomo v podjetju Želva d.o.o. izvajali  pretežno 
strojno, po potrebi tudi kot kombinacijo strojnega in ročnega pometanja. Za pometanje 
javnih prometnih površin imamo na razpolago vsa potrebna sredstva za delo in sicer 
pometalni stroj in usposobljene delavce za njegovo upravljanje.   
 
Cona “100-II. 2” zajema najbolj obremenjene javne površine, kjer je potrebno dvakrat 
tedensko pometanje. V naseljih Solkan, Kromberk, Rožna Dolina in Pristava ni 
naselij, ki bi bile označene s to cono. 
 
Cona “50-II. 2” zajema obremenjene prometne površine, kjer je potrebno pometanje 
enkrat na teden. V tej coni planiramo strojno pometanje vsak ponedeljek v mesecu. 
Zagotavljamo tudi mobilno ekipo, ki bo izvajala ročno pometanje na krajih, kjer strojno 
pometanje zaradi različnih fizičnih ovir ni možno. 
 
Cona “25-II. 2 zajema manj obremenjene prometne površine, kjer je potrebno 
pometanje enkrat na dva tedna. V tej coni planiramo strojno pometanje vsak drugi 
ponedeljek v mesecu. Zagotavljamo tudi mobilno ekipo, ki bo izvajala ročno pometanje 
na krajih, kjer strojno pometanje zaradi različnih fizičnih ovir ni možno. 
 
Cona “12-II. 2” zajema manj obremenjene prometne površine (stranske ulice), 
pometanje je potrebno enkrat na mesec. V tej coni planiramo strojno pometanje vsak  
prvi ponedeljek v mesecu. Zagotavljamo tudi mobilno ekipo, ki bo izvajala ročno 
pometanje na krajih, kjer strojno pometanje zaradi različnih fizičnih ovir ni možno. 
 
 

2.3. Košnja javnih zelenih površin  
 
V podjetju Želva razpolagamo z zadostnim številom kosilnic za izvajanje košnje. Kjer 
košnja z večjimi kosilkami ni možna, bomo zagotovili košnjo z nahrbtnimi kosilkami, 
tako da bo videz urejenosti travnatih površin na zahtevanem nivoju.   
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Cona “12-III. 1” zajema pomembne javne zelene površine in ulične zelene obcestne 
pasove, na katerih se prične s košnjo, ko je trava visoka 13 cm, košnja pa se izvaja v 
povprečju dvanajstkrat letno.  
V conah označenih s to kategorijo bomo izvedli košnjo nemudoma ko bo trava visoka 
13 cm. Zagotavljamo strojno košnjo trave, le tam kjer je to neizvedljivo se bomo 
posluževali nahrbtnih kosilnic na nitko. Pokošene površine bomo zapustili čiste in 
urejene, prav tako bomo iz pločnikov oz. asfaltiranih javnih površin odstranili vse 
ostanke trave, ki bi ob sami košnji pomazala javno površino. 
 
Cona “8-III. 1” zajema javne zelene površine in ulične zelene obcestne pasove, na 
katerih se prične s košnjo, ko je trava visoka 20 cm, košnja pa se izvaja v povprečju 
osemkrat letno.  
V conah označenih s to kategorijo bomo izvedli košnjo nemudoma ko bo trava visoka 
20 cm. Zagotavljamo strojno košnjo trave, le tam kjer je to neizvedljivo se bomo 
posluževali nahrbtnih kosilnic na nitko. Pokošene površine bomo zapustili čiste in 
urejene, prav tako bomo iz pločnikov oz. asfaltiranih javnih površin odstranili vse 
ostanke trave, ki bi ob sami košnji pomazala javno površino. 
 
Cona “6-III. 1” zajema javne zelene površine, na katerih se košnja izvaja šestkrat 
letno.  
V conah označenih s to kategorijo bomo izvedli šestkrat letno. Prilagajali se bomo 
intenzivnosti rasti trave, tako da bo tudi ta cona zagotavljala urejen videz v naselju.  
Zagotavljamo strojno košnjo trave, le tam kjer je to neizvedljivo se bomo posluževali 
nahrbtnih kosilnic na nitko. Pokošene površine bomo zapustili čiste in urejene, prav 
tako bomo iz pločnikov oz. asfaltiranih javnih površin odstranili vse ostanke trave, ki bi 
ob sami košnji pomazala javno površino. 
 
 

2.4. Grabljenje  javnih zelenih površin  
 
a.) Grabljenje javnih zelenih površin po košnji  

Grabljenje javnih zelenih površin po košnji bomo izvajali  v naslednjih conah:  
Cona „12-III. 2.1“ zajema javne zelene površine, kjer se izvaja grabljenje trave po 
vsaki košnji. V tej coni bomo izvajali strojno pobiranje trave po vsaki košnji. Kjer bo 
strojno pobiranje trave moteno bomo zagotovili ročno grabljenje trave.  
Cona „6-III. 2.1“ zajema javne zelene površine, kjer se izvaja grabljenje trave po vsaki 
drugi košnji. V tej coni bomo izvajali strojno pobiranje trave po vsaki drugi košnji.  Kjer 
bo strojno pobiranje trave moteno bomo zagotovili ročno grabljenje trave po vsaki 
drugi košnji. 
 

b.) Grabljenje javnih zelenih površin po odpadu listja  
Grabljenje javnih zelenih površin po odpadu listja bomo  izvajali  v naslednji coni:  
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Cona „1-III. 2.2“ zajema javne zelene površine, kjer se izvaja grabljenje listja enkrat 
letno.  
V navedeni coni bomo izvajali grabljenje listja enkrat letno in sicer se bomo prilagajali 
letnemu času oz vremenskim razmeram, saj bomo listje glede na to, da je predvideno 
le enkratno grabljenje, pograbili v času, ko bo vsaj večji del listja že na tleh.  
Odpadlo listje bomo odvažali na javno deponijo. 
 
 
2.5. Oskrbo vrtnic, enoletnic in pokrovnih površin  
 

- OSKRBA VRTNIC, ENOLETNIC IN POKROVNIH RASTLIN  
Oskrba vrtnic, enoletnic in pokrovnih rastlin se v posameznem letu izvaja:  
- Obrezovanje s pomlajevanjem in odvozom odpadkov - 1 x  
- Gnojenje - 1 x  
- Zimsko globoko prekopavanje - 1 x  
- Okopavanje in pletje z odvozom odpadkov - 4 x  
- Škropljenje - 3 x  
- Zamenjava enoletnic - 2 x  
- Zalivanje po potrebi  
 
- Oskrba žive meje, dreves in grmovnic na javnih površinah v nasadih in  
 
Oskrba žive meje se v posameznem letu izvaja:  
- Obrezovanje žive meje z odvozom odpadkov - 2x  
- Odstranjevanje podrasti z odvozom odpadkov - 2x  
- Zalivanje po potrebi.  
- Oskrba dreves in grmovnic se v posameznem letu izvaja:  
- Odstranitev motečih in suhih dreves ter zasaditev nadomestnih dreves - 1x  
- Obrezovanje grmovnic  
- Zalivanje po potrebi  
- Peskanje parkovnih pešpoti  
Peskanje parkovnih pešpoti se izvaja enkrat letno.  
 
2.6. Vzdrževanje komunalne opreme na javnih površinah 
 

- Vzdrževanje parkovnih klopi,varnostnih količkov, košev za odpadke, 
stojal za kolesa se izvaja enkrat letno oziroma po potrebi.  
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- Vzdrževanje fontan in pitnikov se izvaja kot redno vzdrževanje.  
 
2.7. Vzdrževanje javnih prometnih površin znotraj mesta in naselij v skladu s 
pravilnikom o vzdrževanju cest 
 

- Redno vzdrževanje javnih prometnih površin znotraj mesta in naselij se 
izvaja v skladu s pravilnikom o vzdrževanju cest.  

 
2.8. Intervencije in nujna vzdrževalna dela  
 

- Na javnih površinah je potrebno zagotoviti v slučaju nepredvidenih dogodkov 
interventne sanacije(odstranitev porušenih dreves, odstranitev nanosov, 
čiščenje rešetk in vtokov ipd…)  

- V primeru vandalizma na komunalni opremi, prometni signalizaciji in 
posameznih primerih na zelenih površinah je potrebno zaradi zagotavljanja 
varnosti in racionalnosti interventno sanirati stanje.  

 
   

 
 
 


