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I. PREDSTAVITEV PODJETJA

Firma in sedež: Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o.
Goriča vas 11 A, 1310 Ribnica

Organizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo
Matična številka: 5068053000
Davčna številka: SI 81322496
Transakcijski račun: 02321-0254133360
Telefon, fax: 01/8361-138;
Internetni naslov: www.komunala-ribnica.si
E-naslov: komunala.ribnica@siol.net

Kapital:
Osnovni kapital: 28.372.532,37 sit

Lastniška struktura na dan 31.12.2004
 Občina Ribnica 70,73%
 Občina Sodražica 16,67%
 Občina Loški Potok           12,60%

Osnovna dejavnost družbe:
 41.000 zbiranje, čiščenje

Organi družbe v letu 2006:
 Skupščina, ki so jo sestavljajo naslednji člani:

do meseca novembra:
Janez Novak– predsednik
Andrej Pogorelc 
Alojz Marn

od meseca novembra do decembra:
Janez Novak– predsednik
Jože Levstek 
Blaž Milavec

 Uprava družbe, ki jo sestavlja direktor Jože Zakrajšek

Poprečno število zaposlenih ljudi v letu 2006 je 20.

V skladu z Zakonom o  gospodarskih družbah se uvršča JKP Komunala Ribnica 
d.o.o. med male družbe.

Podatki o poslovanju

Družba je registrirana za naslednje dejavnosti:
 Oskrba z toplotno energijo,
 Čiščenje stavb,
 Gradnja objektov in delo z objekti,
 Druge pomožne dejavnosti v prometu,
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 Projektiranje in tehnično svetovanje,
 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
 Storitve javne higiene,
 Druge storitvene dejavnosti,
 Pogrebne storitve,

Podjetje opravlja  na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Ribnica 
naslednje storitve, kot gospodarske javne službe:

A. OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

 Zbiranje, odvoz in deponiranje odpadkov – občine Ribnica, Sodražica, 
Loški Potok;

 Kanalizacija in delovanje čistilnih naprav- občini Ribnica, Sodražica;
 Vzdrževanje zelenic in parkov- občini Ribnica, Sodražica.

B. IZBIRNE JAVNE SLUŽBE

 Oskrba s toplotno energijo- občini Ribnica, Sodražica;
 Pogrebne storitve in pokopališka služba – občine Ribnica, Sodražica, 

Loški Potok;
 Vzdrževanje cest in parkirišč - občini Ribnica, Sodražica.

Dejavnosti  komunalne oskrbe, ki obsegajo: zbiranje, odvoz  in deponiranje 
odpadkov, kanalizacijo in delovanje čistilnih naprav, daljinsko ogrevanje, pogrebne 
storitve, ter vzdrževanje cest, zelenic in parkov.
Omenjene dejavnosti se v letu 2006 z lastno ceno pokrivajo do višine enostavne 
reprodukcije.

II. POROČILO DIREKTORJA DRUŽBE

JKP Komunala Ribnica d.o.o. je poslovno leto 2006 zaključilo s pozitivnim 
rezultatom.
Pozitivni rezultat poslovanja je naznanilo, da so se dosežene cene posameznih 
storitev približale nivoju pokrivanja enostavne reprodukcije.
Z doseženo ravnjo cen je podjetje v letu 2006 v celoti pokrilo stroške poslovanja.
Z povišanjem cen na nivo razširjene reprodukcije bo podjetje pristopilo k posodobitvi 
osnovnih sredstev (nabava kamiona za pobiranje komunalnih odpadkov, nabava
specialnega vozila za kosovni odpad in nabava nakladalca).

Fizični obseg storitev je v primerjav z letom 2005 manjši, kar je posledica sortiranja 
odpadkov in varčnejša poraba pitne vode.
Komunala Ribnica ima v upravljanju dve čistilni napravi in sicer v občini Ribnica 
čistilno napravo s 4.000 enotami in v občini Sodražica čistilno napravo s 650 
enotami. Poleg omenjenih čistilnih naprav upravlja podjetje s celotnim sistemom 
kanalizacijskega omrežja v obeh občinah. Rezultati analiz obeh čistilnih naprav so bili 
v letu 2006 pozitivni. 
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Stroške, ki nastajajo pri odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, 
podjetje zaračunava uporabnikom. V letu 2006 je bilo očiščeno 265.000,00 m3

odpadnih voda.
V letu 2006 smo iz ČN Ribnica in Sodražica odpeljali 265 m3 dehidriranega blata, kar 
je za 2,26 % več kot  v letu 2005. Omenjena količina dehidriranega blata je bila 
odložena na komunalni deponiji Mala gora. 

          Slika 1: dehidracija blata na ČN Ribnica

Komunala Ribnica je v letu 2006 izvajala s pooblastilom občine Ribnica in Sodražica, 
tudi investicijska dela na CČN Ribnica in na kanalizacijskem omrežju in sicer:

 Občina Ribnica- izgradnja fekalne postaje in peskolova v vrednosti 
47.064.573,19 sit brez DDV;

 Občina Sodražica- izgradnja kanalizacijskega omrežja Strmca –II. faza  v 
vrednosti 10.982.806,40 sit brez DDV.

Ker je investicije izvajala Komunala Ribnica je bilo zaradi poračuna DDV izvedenih 
za 9.412.919,20 sit več del v občini Ribnica in 2.250.160,88 sit v občini Sodražica.
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Slika 2: kanalizacija Strmca              Slika 3: fekalna postaja – CČN Ribnica 

V občini Ribnica in Sodražica urejamo 2 mestna naselja. To sta Ribnica in Sodražica. 
Vzdržujemo 224 m2 cvetličnih gredic s spomladanskim in jesenskim cvetjem. Kosimo 
vse zelene površine, katere so javne in merijo 74.958 m2. 

Slika 4: urejanje cvetličnih gredic

Poleg urejanja gredic in zelenih površin se izvajajo dela tudi na obrezovanju dreves, 
čiščenju in grabljenju listja ter v zimskem času kidanje snega v gradu Ribnica, kjer se 
odvijajo poročne svečanosti.
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                 Slika 5: grad Ribnica

Podjetje ima v registru tudi pogrebno in pokopališko dejavnost. To opravlja v občinah 
Ribnica, Sodražica in Loški potok, skupaj upravlja z 11 pokopališči – Dolenja vas –
stari in novi del, Hrovača, Sodražica, Hrib-Loški potok, Draga, Sv. Marko, Sv. Gregor, 
Gora, Trava, Stari kot. Na vseh pokopališčih ureja tudi mrliške vežice in skrbi za letno 
in zimsko vzdrževanje objektov, zelenic in cvetličnih gredic.

Stroške, ki nastajajo pri izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti, pokriva z 
zaračunavanjem storitev uporabnikom.  

Stroški vzdrževanja pokopališke in pogrebne dejavnosti so se nam v letu 2006 precej 
zvišali, saj vzdržujemo skoraj vsa pokopališča v vseh treh občinah. To pa pomeni, da 
so se bistveno zvišali stroški električne energije, stroški vzdrževanja objektov in 
stroški dela, ki nastanejo pri pogrebni dejavnosti. 

    Slika 6: mrliška vežica Hrib – Loški Potok
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Po Odloku je Komunala Ribnica zadolžena tudi za čistočo v mestnem naselju 
Ribnica. V omenjenem naselju čistimo pločnike, mestne ulice, ulične peskolove, 
praznimo ulične koše in čistimo platoje, kjer stojijo veliki kesoni. Vsakodnevno 
pometamo avtobusna postajališča in parkirne prostore. V spomladanskem in 
jesenskem času izvajamo tudi strojno pometanje mestnih ulic, tako da počistimo 
pesek in vso nastalo nesnago, ki se preko zime nabere na ulicah. 

Slika 7: čiščenje ulic

Javno Komunalno podjetje KOMUNALA Ribnica ima v upravljanju dva sistema 
kotlovnic: Ribnica – stanovanjska soseska Knafljev trg s 15.570 m2 ogrevalne 
površine, del kotlovnice v Prijateljevem trgu, iz katere se ogreva daljinski sistem 
Ribnice, kateri pokriva 7.400 m2 in v Sodražici, kjer se ogreva 2 stanovanjska bloka 
in občinska hiša z gasilnim domom, v izmeri 1.150 m2. Vsi navedeni ogrevalni sistemi 
so v kurilni sezoni 2006 porabili 433.087l kurilnega olja oziroma za 63.940 l manj kot 
v letu 2005.  

V strukturi cene, katero zaračunavamo uporabnikom, imamo samo stroške kurilnega 
olja, električne energije, materialne stroške pisarniške dejavnosti in kurjača. Glede na 
tako oblikovano ceno ne zaračunavamo stroškov vzdrževanja in amortizacije 
kotlovnic, kar se pozna pri samem vzdrževanju omenjenih objektov. Da pa ne 
zaračunavamo stroške amortizacije in vzdrževanja, je krivo to, da so objekti v lasti 
lastnikov stanovanj, kateri ne želijo omenjene objekte prenesti v upravljanje 
Komunalnemu podjetju. 

         Slika 8: kotlovnica Knafljev trg



- 8 -

Najbolj obsežna dejavnost v Javnem Komunalnem podjetju Komunala Ribnica d.o.o. 
je odvoz in deponiranje komunalnih odpadkov. Podjetje odvaža komunalne odpadke 
iz treh občin – Ribnica, Sodražica in Loški potok. V vseh občinah pobiramo smeti 
tedensko. V letu 2000 smo vse vasi opremili z malimi kesoni, v velikosti 240 do 900 l. 
S to posodobitvijo smo dosegli bistveno zmanjšanje bio odpada – veje, slama, kar se 
pozna pri deponiranju komunalnih odpadkov, saj v letu 2006 nismo imeli nobenega 
požara na komunalni deponiji Mala gora. S to obliko pobiranja  smo precej  zmanjšali 
volumen odpadkov in podaljšali življenjsko dobo deponije. 

V občini Ribnica  je za gospodinjstva postavljenih 42 ekoloških otokov, v občini 
Sodražica je postavljenih 11 ekoloških otokov ter v občini Loški Potok 9 ekoloških 
otokov. 
V sodelovanju z Papir Servisom in Slopak-om iz Ljubljane skrbimo, da so ekološki 
otoki redno prazni. 

Rezultati zbiranje so vzpodbudni, saj smo v letu 2006 sprejeli in odpeljali 303,56 ton 
ločeno zbranih komunalnih odpadkov.

Da pa bi preprečili odlaganje nevarnih odpadkov na deponijo smo v letu 2005 začeli 
z brezplačnim zbiranjem nevarnih odpadkov s premično zbiralnico. 

Samo zbiranje se izvaja dvakrat letno na pomlad in jesen po sistemu ločenega 
zbiranja odpadkov s pomočjo  premičnih zbiralnic podjetja Kemis po programu, ki 
vsebuje časovni razpored in lokacijo pobiranja. 
Premična zbiralnica je tovornjak opremljen z zaboji v katere se odlaga nevarne 
odpadke.
Na samem mestu zbiranja je občane pričakala usposobljena ekipa podjetja Kemis, ki 
je odpadke prevzemala in jih ustrezno odlagala v za to namenjene posode.

Slika 9: Akcija pobiranja nevarnih odpadkov
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Odziv prebivalcev na akcijo zbiranja nevarnih odpadkov v letu 2006 je bila uspešna, 
saj smo zbrali v vseh treh občinah 7,8 ton nevarnih odpadkov.
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Ribnica 13.05.2006, 7.10.2006 2071 974 0 10 44 101 3 0 0 0 164 660 5 183 389 41 5 4650 97
Sodražica 20.05.2006, 14.10.2006 918 364 10 4 9 0 3 0 0 0 61 175 0 1 142 1 1 1689 27
Loški potok 27.05.2006, 21.10.2006 827 278 8 0 8 0 2 0 0 0 30 221 0 1 98 0 0 1473 28

Pobrani nevarni odpadki (kg) v Občini Ribnica, Sodražica in Loški Potok

S sredstvi okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov in 
sredstev občinskega proračuna smo začeli z urejanjem ekoloških otokov v vseh treh 
občinah. Investicijska dela so bila izvedena v občini Ribnica v višini 8.222.810,00 sit 
brez ddv, v občini Sodražica v višini 1.814.070,00 sit brez ddv in v občini Loški Potok 
v višini 1.612.306,00 sit brez ddv. 

            Slika 10: urejanje ekološkega otoka Goriča vas

Na sami deponiji smo v preteklem letu na podlagi izbranega izvajalca gradbenih in 
obrtniških del, zgradili tri nova polja za odlaganje odpadkov. Investicija se je izvajala 
s sredstvi občinskega proračuna vseh treh občin in s sredstvi Službe vlade za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko.  Investicijska dela so bila izvedena v višini 
59.829.270,38 sit brez ddv. Od te vrednosti je Službe vlade za lokalno samoupravo 
in regionalno politiko sofinancirala 23.509.720,00 sit z ddv.
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Slika 11: gradnja novih odlagalnih polj na deponiji Mala Gora

V letu 2006 smo na komunalno deponijo odpeljali 2.819,42 ton gospodinjskih 
odpadkov. Poleg tega odpada smo na komunalni deponiji odložili tudi 325 ton 
kosovnega odpada. Podjetje Papir servis, kateri je bil v letu 2006 zbran za prevzem 
kosovnega odpada je iz sortirnice v Mali gori odpeljal v nadaljnjo predelavo 110 m3

bele tehnike, 110 m3 lesa.

Vse omenjene odpadke smo sortirali in zbrali na sami deponiji Mala gora. 

Slika 12: sortirnica

Občina Ribnica in Občina Sodražica sta sprejeli Odlok o vzdrževanju lokalnih in 
javnih poti. Komunala Ribnica izvaja vzdrževalna letna in zimska dela na lokalnih in 
javnih poteh v obeh občinah. S to dejavnostjo smo pričeli s 1. oktobrom 1999. leta. 
Prevzeli smo 84 km lokalnih in 111 km javnih poti v občini Ribnica in 25.019 km 
lokalnih in 24.728 km javnih poti v občini Sodražica. V omenjenem letu smo izvajali 
letno in zimsko vzdrževanje, to pomeni pluženje, posipanje in odvoz snega iz 
mestnega naselja Ribnica in Sodražica. Za izvajanje dejavnosti vzdrževanja lokalnih 
in javnih poti se poslužujemo kooperatnov, kajti nesmiselno je nabavljati strojno 
opremo, katera  je na razpolago pri kooperantih, ki so že do sedaj pri Cestnem 
podjetju Novo mesto opravljali to dejavnost. Samo podjetje se je opremilo s
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preglednim vozilom in materialnimi sredstvi, ki so potrebni za vsakodnevno izvajanje 
dejavnosti.

V občina Ribnica smo za vzdrževanje lokalnih in javnih poti porabili  69.101.840,62
sit z ddv, v Občini Sodražici pa  24.124.867,49 sit z ddv.

                      Slika 13: poškodba cestišča zaradi neurja

V občini Ribnica in Sodražica upravljamo tudi plakatirna mesta, to so kozolčki, ki jih 
je skupaj 17 in skrbimo za postavitev, oziroma obešanje transparentov na lokacijah, 
kjer je to mogoče. Ob občinskih in državnih praznikih obešamo v mestu Ribnica tudi 
občinske in državne zastave.

                               Slika 14: kozolček za plakate

III. GOSPODARSKA GIBANJA V DRŽAVI

Država je v mesecu decembru 2004 sprejela Pravilnik o oblikovanju cen storitev 
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, kateri določa 



- 12 -

oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih gospodarskih služb varstva okolja 
tako, da upravljalci javne infrastrukture zaračunavajo samo stroške, ki nastanejo z 
upravljanjem te dejavnosti. Lastniki infrastrukture- lokalne skupnosti pa morajo 
zagotavljati po novem investicijski tolar in amortizacijska sredstva.

Analiza doseženih poslovnih izidov po dejavnosti pokaže izboljšanje poslovnega 
rezultata napram letu 2005. Izboljšanje poslovnega rezultata na vseh osnovnih 
komunalnih dejavnostih so posledica dviga cen in bolj racionalnega opravljanja 
posameznih dejavnosti.

Svojo delo želimo čim bolj približati našim uporabnikom. V ta namen smo jim v letu 
2006 v lokalnih obvestilih večkrat posredovali zanimive informacije v vezi delovanja 
posameznih dejavnosti. 
S postavitvijo domače strani na spletu pa postajamo za javnost še bolj dostopni.
Najdete nas na spletni strani www.komunala-ribnica.si.

Z opisom posameznih dejavnosti smo prikazali delovanje Javnega Komunalnega 
podjetja KOMUNALA Ribnica d.o.o. v letu 2006. Poročilo dopolnjujemo še s 
finančnim poročilom o uspehu posameznih dejavnosti, kateri prikazuje pozitivni 
uspeh podjetja.

Lep pozdrav!
Ribnica, 12.02.2007                                                                        Direktor:
                                                                                           Jože Zakrajšek i.g.


