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Poročilo direktorja 
 

Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. opravlja osnovno dejavnost obveznih 

občinskih gospodarskih javnih sluţb in tudi trţno dejavnost. V letu 2013 je podjetje poslovalo 

na osnovi sprejetega gospodarsko finančnega načrta. Poslovanje podjetja smo tekoče 

spremljali ter naše aktivnosti sproti prilagajali novonastalim razmeram. Poslovanje je 

potekalo v oteţenih razmerah, ki so posledica slabih razmer v splošnem poslovnem okolju. Še 

posebej pa je bilo oteţeno zaradi nedoseganja pokrivanja stroškov s cenami, ne dejavnostih 

odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Ti dve dejavnosti tudi izkazujeta izgubo iz poslovanja.  

 

 

Celotno poslovanje podjetja v letu 2013 je pozitivno, saj smo izgubo na dejavnostih odvajanja 

in čiščenja odpadnih voda pokrili iz dobička na drugih dejavnostih. 

 

V letu 2013 je podjetje občinam lastnicam javne infrastrukture za infrastrukturo, ki jo imamo 

v najemu, plačevalo najemnino. Na dejavnosti ravnanja z odpadki smo plačali polno 

najemnino. Na dejavnostih odvajanja in čiščenja odpadnih voda je bila v prvi polovici leta 

najemnina plačana v niţjem znesku  kot znaša polna amortizacija, od uveljavitve novih cen pa 

smo plačevali polno najemnino.   

 

Na dejavnosti odvoza odpadkov smo nadaljevali z ločenim zbiranjem odpadkov na celotnem 

terenu. Veliko pozornosti smo namenili obveščanju občanov o pravilnem in nujnem ločevanju 

odpadkov na izvoru. Organizirali smo tudi nekaj akcij, ki se jih je udeleţilo veliko število 

občanov. Glede na to, da se količina odpadkov, ki jih odloţimo še naprej zmanjšuje je 

usmeritev prava. Skladno z navodili Inšpektorata RS za Kmetijstvo in okolje ter ARSO smo 

izvedli zapiralna dela na zaprti deponiji nenevarnih odpadkov Mala gora.  

 

Meseca maja smo imeli slavnostno otvoritev Čistilne naprave Ribnica. Po enoletnem 

poskusnem obratovanju in opravljenih vseh potrebnih meritvah ugotavljamo, da ČN Ribnica 

dobro deluje. V obdobju od maja do julija je prišlo do uskladitve cen na področju odvajanja in 

čiščenja odpadnih voda v vseh treh občinah. Cene na teh dejavnostih so bile nazadnje 

usklajene leta 2007. Od takrat so se pogoji in zakonske zahteve izvajanja te javne sluţbe 

bistveno spremenili. Ţal skoraj vsaka taka sprememba pomeni tudi višje stroške teh storitev. 

Od uskladitve cen dalje smo občinam plačevali polno najemnino za infrastrukturo, katero 

zaračunavamo našim uporabnikom preko postavke omreţnina. Občine bodo na ta način prišle 

do prepotrebnih sredstev za vzdrţevanje javne infrastrukture.   

 

Na pogrebni in pokopališki dejavnosti smo v Loškem potoku zgradili tlakovano stezo na 

pokopališču. Občina Ribnica je z Ţupnijo Sveti Gregor podpisala pogodbo za najem 

tamkajšnjega pokopališča katerega smo od Občine dobili v upravljanje. Na njem smo 

postavili vrtni umivalnik s tekočo vodo. Na pokopališčih v Sodraţici in Hrovači smo sanirali 

razpadajoče obzidje. Hkrati smo skrbeli za redno vzdrţevanje veţic in pokopališč. 

  

Cestno dejavnost je v letu 2013 zaznamovala izredno velika količina zapadlega snega. Konec 

februarja je bilo pri nas preko 135cm snega. Velike količine snega na nekaterih odsekih 

praktično ni bilo mogoče normalno spluţiti ampak ga je bilo potrebno odmetati. Posledično so 

zelo narastli stroški za zimsko sluţbo. Pri opravljanju del smo stremeli k temu, da čim bolj 

izkoristimo naše stroje, dela ki jih sami nismo mogli opraviti pa smo oddali podizvajalcem. 

Poudarek pri izvajanju del je na kvaliteti opravljenih storitev, saj na ta način zmanjšujemo 

stroške vzdrţevanja v prihodnosti. Za potrebe vzdrţevanja cest smo nabavili novo vozilo 

Iveco Daily s prekucnim kesonom.   
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Vzdrţevanje javnih površin in zelenic je podjetje opravljalo v Občinah Ribnica in Sodraţica. 

Na tej dejavnosti smo nabavili nov mulčer za košnjo zelenic in bolj zaraščenih površin. Pri 

novoletni krasitvi smo zaradi dotrajanosti zamenjali del novoletne razsvetljave z LED 

svetilkami. Na novo smo okrasili tudi nekaj dreves v centru Ribnice. 

 

Trţna dejavnost podjetja je bila v letu 2013 uspešna. Opravljali smo gradbena dela kot so: 

izdelava steze na pokopališču v Loškem potoku, obnova parkirišča v Rakitnici, gradbena dela 

pri obnovi bazena v ŠCR,  izdelava zajetja vode za zasneţevanje smučišča v Sodraţici, 

izgradnja ograja na našem zbirnem centru, priprava dvorišč za asfaltiranje. Trţna dejavnost je 

bila za podjetje zelo pomembna, saj se iz dobička te dejavnosti delno pokriva izguba na 

dejavnostih odvajanja in čiščenja padavinskih voda. 

 

V 2013 je podjetje  imelo 2.047.814 € prihodkov. Obseg poslovanja je večji za 10% kot v preteklem 

letu. Ustvarili pa smo 71.397 € dobička, ki je 312% večji kot v letu 2012. Poslovanje podjetja 

ocenjujem kot uspešno.  

 

 

 

Vsem zaposlenim in članom skupščine podjetja se zahvaljujem za zgledno sodelovanje, trud 

pri opravljanju svojega dela in večanje ugleda podjetja. Obenem vas naprošam za tvorno 

sodelovanje in pomoč tudi v bodoče. 

 

 

Direktor 

Bojan Trdan dipl.inţ.str. 
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PREDSTAVITEV PODJETJA 

 

Firma in sedeţ:  Javno komunalno podjetje Komunala Ribnica d.o.o. 

Goriča vas 11 A, 1310 Ribnica 

Organizacijska oblika: Druţba 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: 118.396,00 EUR 

Lastniška struktura na dan 31.12.2013: 

1. Občina Ribnica         70,73% 

2. Občina Sodraţica     16,67% 

3. Občina Loški Potok  12,60% 

 

Osnovna dejavnost druţbe: 

38.110 zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 

 

Organi druţbe v letu 2013: 

 Svet ustanoviteljev, ki ga sestavljajo naslednji člani: 

1. Joţe Levstek 

2. Blaţ Milavec 

3. Janez Novak 

 

 Uprava druţbe, ki jo predstavlja direktor  Bojan Trdan dipl.inţ.str. 

 

Povprečno število zaposlenih v letu 2013  je 27. 

 

V skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah se uvršča Komunala Ribnica d.o.o. med mikro 

druţbe. 

 

Podatki o poslovanju 

 

Druţba je registrirana za naslednje dejavnosti: 

 oskrba z toplotno energijo, 

 čiščenje stavb, 

 gradnja objektov in delo z objekti, 

 druge pomoţne dejavnosti v prometu, 

 projektiranje in tehnično svetovanje, 

 tehnično preizkušanje in analiziranje, 

 storitve javne higiene, 

 druge storitvene dejavnosti, 

 pogrebne storitve. 

 
 

 

 

http://www.komunala-ribnica.si/
mailto:komunala.ribnica@siol.net
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PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI KOMUNALE RIBNICA D.O.O. 

 

1. ODPADKI 

 

Podjetje je v občinah Ribnica, Sodraţica in Loški Potok izvajalec obvezne gospodarske javne 

sluţbe zbiranja in odvoza odpadkov. Deponiranje odpadkov pa po pogodbi opravlja Javno 

komunalno podjetje Grosuplje, ki v letu 2013 pridobilo novo okoljevarstveno dovoljenje za 

odlaganje in obdelavo komunalnih odpadkov. 

 

V letu 2013 smo izvedli zaključna dela na deponiji nenevarnih odpadkov Mala Gora. 

Zaradi finančne konstrukcije so se neizvedena zapiralna dela izvedla v dveh fazah: 

 Prva faza se je izvajala letu 2011, kjer se je: 

 prerazporedilo stare odpadke za doseganje ustreznih površin 

 ureditev breţin z ustreznim naklonom z prekritjem bokov; 

 
Slika 1: Premetavanje starih odpadkov 

 

 Druga faza se je izvajala v letu 2013, kjer se je: 

  uredilo breţine z ustreznim naklonom z zaključnim prekritjem bokov s 

slojem 40 cm. 

 zaključni sloj kape odlagališča, ki je sestavljen iz: 

 ločilni geotekstil 200 g/m
2
, ki se je poloţil na poravnane 

odpadke pokrite z zemljino, 

 45 cm komposta. 

Navedena sestava zaključnega sloja omogoča zadovoljivo tesnjenost za 

minimizacijo infiltracije padavin v telo odlagališča in potrebno 

ozelenitev. Nagibi površine odlagališča so 5 % in omogočajo odvod 

površinskih vod z odlagališča.  

 Dograditev  dveh biofiltrov  

 Izgradnja kape biofiltrov, ki je sestavljena iz: 

 drenaţna folija SECUDRAIN 201 WD 601 201 
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 kapa trapezne oblike iz komposta dimenzije 1,8x4x4m 

 protierozijski material Secumat ES 601 G4 sidrana s sidri  iz 

 betonskega ţeleza fi 6x300 mm s kljuko 100 mm 

 biotorkretiranje neozelenelih bokov; 

 nasutje in utrditev vzdrţevalne poti s peskom granulacije 0-100 mm  

 popravilo ograje, vrat in okolice ter postavitev opozorilnih tabel. 

 

 

    Slika 2: Dovozna cesta na kapo deponije          Slika 3: Izdelava kape odplinjevalnega jaška 

 

   Slika 4 in 5: Končna zgled kape deponije  

 

Vsa zapiralna dela so bila narejena v skladu s projektom »Zapiranje odlagališča nenevarnih  

odpadkov Mala Gora -Dopolnitev po pozivu ARSO št. 35467-10/2003-45, ki ga je projektiral  

IRGO Consulting d.o.o., Slovenčeva 93, 1000 Ljubljana in  s dokumentom MOPE 

»Usmeritve za ureditev odlagališč, ki prenehajo obratovati 31.12.2003«, z dne 02.06.2003.   
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Preostanek odpadkov 

 

Uvedbo zbiranja preostanka odpadkov (mešani komunalni odpadki) po sistemu od vrat do 

vrat se je izkazala za zelo učinkovito, saj smo odloţili 1.473.990 kg preostanka odpadkov 

oziroma  6% manj od leta 2012 in kar cca 64 % manj odpadkov kot v letu 2011.  

 

 

 
               Diagram1: Primerjava količin odloţenih PO v letih 2009-2013      

 

 

Biološki odpadki 

 

V novembru 2010 smo začeli ločeno zbirati biološke odpadke iz vseh pokopališč in iz vseh 

blokovskih naselji. Z julijem 2011 pa smo pričeli tudi z ločenim pobiranjem bioloških 

odpadkov  iz tistih individualnih gospodinjstev, ki so to storitev naročila in imajo zabojnik za 

biološke odpadke.  

 

Odvoz bioloških odpadkov smo  v letnem času (16.3.-31.10.) vršili enkrat tedensko (cca. štirje 

odvozi na mesec) in v zimskem času (1.11.-15.3.) na štirinajst dni (cca. dva odvoza na 

mesec).  

V letu 2013 smo zbrali 201.760kg bioloških odpadkov oziroma 2,7% več kot v letu 2012. 

Ţal ugotavljamo, da še vedno preveč bioloških odpadkov konča v zabojnikih za preostanek 

odpadkov.  
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Diagram2: Primerjava zbranih BIO v letih 2009- 2013      

 

Mešana embalaţa 

V letu 2013 smo odpadno komunalno embalaţo zbirali po sistemu »od vrat do vrat« s 

pomočjo »rumenih vreč«.  
 

Uvedba rumenih vreč se je izkazala za zelo učinkovito, saj smo zbrali 468.570 kg mešane 

embalaţe oziroma za cca 11 % več kot v letu 2012 oziroma 100% več kot v letu 2011.  

 

 

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

LETO
2009

LETO
2010

LETO
2011

LETO
2012

LETO
2013

MEŠANA EMB. 95.630 137.694 234.050 421.950 468.570

Te
ža

 (
kg

)

 
                       Diagram 3: Primerjava zbrane mešane embalaţe v letih 2009-2013  
 

V letu 2013 smo imeli tudi probleme s prevzemanjem mešane embalaţe s strani DROE 

Interseroh d.o.o.. Druţba  ni prevzemala deleţa, ki ga je določilo MKO, tako, da nam je vsak 

mesec ostalo cca.6 t neprevzete mešane embalaţe. Zaradi tega smo imeli na zbirnem centru 

cca. 75t embalaţe oziroma. 

S pomočjo Inšpektorat RS za kmetijstvo in okolje in našo vztrajnostjo  nam je uspelo v 

mesecu decembru sprazniti skladišče za 70%, tako da nam je na skladišču ostalo cca 20 t 

mešane embalaţe, za katero upamo, da nam jo bo uspelo v letu 2014  oddati v sklopu rednega 

prevzemanja. 
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Slika 6: Skladiščenje neprevzete mešane embalaţe 

 

 

Zbirni center 

 

V Zbirnem centru  zbiramo naslednje odpadke: kosovne odpadke, tekstil, embalaţo, papir, 

karton, steklo, les, nevarne odpadke (baterije, kemikalije, zdravila, varčne sijalke, kartuše, 

fluorescentne svetilke,...), zeleni odrez in bio odpad, OEEO, gume, gradbene odpadke in 

azbestno cementne izdelke. 

Surovine, ki jih zberemo, ločeno predamo pooblaščenim organizacijam.  

 

Od uvedbe ločenega zbiranja odpadkov od vrat do vrat se je količina odpadkov v zbirnem 

centru povečala za 30%. 

 

VRSTA ODPADKA TEŽA (kg) KG/na osebo 

LES 77.006 6 

KOSOVNI ODPAD  174.100 14 

GUME 38.556 3 

OEEO  57.205 5 

SALONITNE PLOŠČE  15.356 1 

NEVARNI ODAPKI 18.228 1 

MEŠANA EMBALAŽA 93.714 8 

STEKLENA EMBALAŽA 29.020 2 

PAPIR IN KARTONSKA EMBALAŽA 26.936 2 

PAPIR 43.662 4 

KOVINE 23.140 2 

GRADBENI MATERIAL 47.660 4 

TEKSTIL 9.702 1 

SKUPAJ 650.767 53 

 Tabela 1: Prikaz zbranih količin v zbirnem centru v letu 2013, ter prikaz količine na 

prebivalca 
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Diagram 4: Primerjava zbranih količin v zbirnem centru v letih 2009-2013 

 

 

Odpadna električna in elektronska oprema 

 

V mesecu maju smo v sodelovanju z druţbo Zeos d.o.o. ponovno organizirali akcijo »Aparat 

ni za kosovni odpad«. Akcija zbiranja je potekala od 1. maja do 31. maja 2013 v Zbirnem 

centru Ribnica. Za vse, ki jim je pot do Zbirnega centra predstavljala teţavo, smo v treh 

majskih sobotah organizirali dodatno zbiranje na posameznih lokacijah, ki so bile bliţje 

občanom.  

 

V akciji je sodelovalo 338 občanov vseh treh občin, ki so skupaj oddali kar 10.009 kg 

odpadne električne in elektronske opreme. To pomeni, da so občani Ribnice, Sodraţice in 

Loškega Potoka v  mesecu dni zbrali 0,75 kg na posameznega  prebivalca.  

 

Zbrane količine  v majski akciji  v Zbirnem centru, občini Ribnica, Sodraţica in Loški Potok 

 

Odpadna OEEO 

ZBIRNI 
CENTER na 

sedežu 
komunalnega 

podjetja v 
Goriči vasi 

Terenska 
akcija 

11.5.2012 
Ribnica  

Terenska 
akcija 

18.5.2012 v 
občini 

Sodražica  

Terenska 
akcija 

25.5.2012 v 
občini Loški 

Potok 
Skupaj 

zbrana OEEO 

VGA 380,00 150,00 200,00 0,00 730,00 

HZA 1.920,00 0,00 200,00 500,00 2.620,00 

TV IN EKRANI 1.623,00 410,00 500,00 1.230,00 3.763,00 

MGA 1.185,00 350,00 390,00 290,00 2.215,00 

SIJALKE 15,00 6,00 10,00 14,00 45,00 

BATERIJE 100,00 23,00 20,00 30,00 173,00 

AKUMULATORJI 320,00 23,00 80,00 40,00 463,00 

SKUPAJ 5.543,00 962,00 1.400,00 2.104,00 10.009,00 

Tabela 2: Prikaz zbranih količin v majski akciji v zbirnem centru, občini Ribnica, Sodraţica 

in Loški potok 
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                                          Slika 7: Utrinki iz akcije zbiranja OEEO 

 

V letu 2013 smo v zbrali 57.205 kg oeeo. 

 

 
VRSTA OEEO 

  VGA HZA MGA TV, EKRAN SIJALKE BATERIJE SKUPAJ 

2013 8.000 11.040 18.260 18.760 663 482 57.205 

Tabela 3: Prikaz zbranih količin v  letu 2013 

 

 
Diagram 5: Primerjava zbranih količin oeeo v letih 2009-2013 

 

V sklopu akcije »E – odpadke ločuj in okolje varuj!« smo pred osnovno šolo dr. Franceta 

Prešerna v Ribnici postavili E-transformer. 

E-transformer je multimedijsko vozilo, ki se v celoti napaja iz lastne solarne elektrarne, 

nameščene na strehi prikolice. V notranjosti so si  učenci in učenke od 2. do 9. razreda ter 

predšolski otroci pod vodstvom podjetja Zeos d.o.o. ogledati razstavljene najbolj značilne 

električne in elektronske aparate ter kratek film o zbiranju in predelavi tovrstnih odpadkov, 

starejši učenci, pa so se preizkusili v razporejanju odpadne električne in elektronske opreme v 

namenski igri ZEOS Zetris. 
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E- transformer si je  ogledalo 400 otrok in 20 občanov.  

Namen obiska E- transformerja  je bil povečati ozaveščenost o okoljskih vprašanjih v zvezi s 

proizvodnjo in uporabo električne in elektronske opreme (OEEO),  ravnanjem z OEEO in 

njihovo obdelavo ter predelavo (vključno s ponovno uporabo in recikliranjem), s posebnim 

poudarkom na ozaveščanju gospodinjstev in šolskih otrok. 

 
Slika 8: E- transformer 

 

  
 

 
                                          Slika 9: Utrinki iz obiska e-transformerja 
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Zbiralnice ločenih frakcij - ekološki otoki 

 

V občini Ribnica je za gospodinjstva postavljenih 59 ekoloških otokov, v občini Sodraţica 22 

ekoloških otokov ter v občini Loški Potok 13 ekoloških otokov.  

 

 

 
Diagram 6: Prikaz zbranih frakcij na zbiralnicah ločenih frakcij v občinah Ribnica, Sodraţica 

in Loški Potok v obdobju 2009-2013 

  

Nevarni odpadki 

 

Da bi preprečili odlaganje nevarnih odpadkov na deponijo, smo začeli v letu 2005 v 

sodelovanju s podjetjem Kemis d.o.o. z brezplačnim zbiranjem nevarnih odpadkov s 

premično zbiralnico. Nevarne odpadke zbiramo v okviru akcij dvakrat letno v 

spomladanskem in jesenskem terminu v vseh treh občinah. Poleg tega se odpadke zbira tudi v 

Zbirnem centru na sedeţu  Komunale Ribnica, Goriča vas 11a. 

V akciji je sodelovalo 276 občanov vseh treh občin, ki so skupaj oddali 17.016 kg.  
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Slika 10: Utrinki iz akcije zbiranja nevarnih odpadkov 

 

 

 
Diagram 7: Prikaz primerjave zbranih nevarnih odpadkov v obdobju od 2009-2013 v občini 

Ribnica, Sodraţica in Loški Potok 
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Analiza leta 2013 

Rezultat celoletnega truda pri uvajanju ločevanja na izvoru se kaţe v razmerju med vsemi  

zbranimi odpadki in odloţenimi odpadki. Zaradi boljšega ločevanja nam je količino odloţenih 

odpadkov uspelo zmanjšati za cca. 35% od leta 2010 in posledično se je zboljšalo razmerje 

med zbranimi in odloţenimi odpadki. 

 
Zbrani 

odpadki za 

predelavo 

(kg)
Odloženi 

odpadki (kg) Skupaj

Zbrani 

odpadki za 

predelavo 

%

odloženimi  

odpadki 

%

LETO 2009 744.787 2.393.262 3.138.049 23,7341 76,2659

LETO 2010 605.371 3.356.140 3.961.511 15,2813 84,7187

LETO 2011 1.010.814 2.657.760 3.668.574 27,5533 72,4467

LETO 2012 1.495.090 1.560.630 3.055.720 48,9276 51,0724

LETO 2013 1.427.465 1.477.440 2.904.905 49,1398 50,8602  
 

LETO 2009 LETO 2010 LETO 2011 LETO 2012 LETO 2013

23,7341
15,2813

27,5533

48,9276 49,1398

76,2659
84,7187

72,4467

51,0724 50,8602

Zbrani odpadki za predelavo % odloženimi  odpadki
%

 
Tabela-diagram 4-8: Prikaz razmerja med odloţenimi in zbranimi odpadki za predelavo v 

obdobju 2009-2013 

 

Z ločevanjem na izvoru smo dosegli tudi enega od ciljev Uredbe o odlaganju odpadkov na 

odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61/2011), ki predpisuje, da je letna količina preostanka mešanih 

komunalnih odpadkov, ki se odda v odlaganje, največ 222 kg na prebivalca občine. V letu 

2013 je bila količina odloţenih odpadkov na osebo 120 kg.   
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2. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA 

 

Čistilne naprave 

Komunala Ribnica d.o.o. ima v upravljanju štiri čistilne naprave. 

  

Slika 11: CČN Ribnica 

Z mesecem marcem 2013 smo prevzeli v 

obratovanje in najem Centralno čistilno 

napravo Ribnica.  Naprava se nahaja JV od 

Hrovače, na desnem bregu Bistrice in 

pokriva celotno mestno naselje Ribnica 

Zmogljivost čistilne naprave  je 6.500 PE. 

Tip je SBR, kar pomeni da deluje na 

principu sekvenčnega biološkega reaktorja z 

mehanskim predčiščenjem. Naprava je 

sestavljena iz pretočnega bazena, črpališča, 

finih elektromotornih grabelj, peskolova z 

maščobnikom, dveh sekvenčnih bazenov, 

merilnika pretoka in vzorčevalnika, 

zgoščevalca in zalogovnika blata, objekta strojnega zgoščanja blata, kompresorske postaje in 

sprejem gošč iz malih komunalnih čistilnih naprav. 

 

Na podlagi okoljevarstvenega dovoljenja smo v prvem letu obratovanja izvajali monitoring 

odpadnih vod mesečno.  Rezultati čiščenja odpadnih voda na ČN Ribnica so odlični: učinek 

čiščenja po KPK 97,6%; po BPK5 99,2%. 

 

V letu 2013 je bilo na CČN Ribnica očiščenih 425.650 m3 odpadnih voda in obdelanega 316 t 

dehidriranega blata.  

 

Slika 12: MKČN Hrastje 

Zaradi razvoja mesta z novimi 

zazidalnimi območji se je v naselju 

Hrastje leta 2008 zgradila mala 

komunalna čistilna naprava z 

zmogljivostjo čiščenja 100 PE za potrebe  

naselja Hrastje. Čistilna naprava je 

sestavljena iz mehanske stopnje, črpalke, 

biološke stopnje, elektro krmiljenja in 

puhala. V letu 2013 smo sami opravljali 

meritve odpadnih vod iz čistilne naprave. 

Rezultati analiz izpustnih voda za leto 

2013  so bili pozitivni. (KPK 130mg/l). 
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Slika 13:MKČN Sodraţica 

V  v upravljanju imamo tudi čistilno napravo 

Sodraţica s kapaciteto 650 PE. Nahaja se v 

naselju Zamostec in pokriva mestno naselje 

Sodraţica. Čistilno napravo sestavlja 

biodisk, zadrţevalni bazen velikosti 163 m
3
, 

primarni in naknadni usedalnik v skupni 

velikosti 173 m
3
. Deleţ razpoloţljivih 

kapacitet bi bil lahko tudi bistveno višji, če 

bi omejili dotok meteorne in tuje vode, ki 

zaradi razredčevanja ostale, to je odpadne 

vode predstavlja motnjo v delovanju 

naprave, posredno pa tudi povečuje stroške 

obratovanja. Kljub temu je trenutni učinek 

čiščenja zadovoljiv oziroma v okviru normativnih vrednosti (nad 90 % na kemijsko in na 

biokemijsko onesnaţenje). V letu 2013 je bilo na čistilni Sodraţica očiščenih 56.070 m
3 

odpadnih voda. 

 

Slika 14: MKČN Novi pot 

 

V letu  2008 se je v vasi Novi Pot   zgradila 

mala komunalna čistilna naprava z 

zmogljivostjo čiščenja 16 PE. 

Čistilna naprava je sestavljena iz mehanske 

stopnje, črpalke, biološke stopnje, elektro 

krmiljenja in puhala. 

Zaradi podobremenjenosti čistilne naprave 

so rezultati izpustnih voda iz MKČN Novi 

Pot negativni. 

 

 

 

 

Slika 15: MKČN Ţimarice 

Čistilna naprava je postavljena na parcelno 

številko 225/2 k.o. Ţimarice, med drţavno 

cesto Bloška polica – Sodraţica in potokom 

Bistrica.  

Čistilno napravo sestavljajo črpališče, 

primarni usedalnik »Emšer«, precejalnik 

Bioclere, nazivne velikosti 280 PE in dva 

retenzijska bazena.  

Kot upravljavec čistilne naprave vodimo 

dnevnik obratovanja, opravljamo razne 

analize ter skrbimo, da čistilna naprava 

deluje v skladu z zakonodajo. V letu 2013 se 

je na čistilno napravo priključilo 3/4 

uporabnikov. V letu 2013 so bile izvedene tudi prve meritve, ki so bile pozitivne (učinek 

čiščenja po KPK 86,2%; po BPK5 93,6%). 
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Kanalizacijski sistem 

Kot izvajalec javne sluţbe skrbimo za nemoteno obratovanje, vzdrţevanje ter nadzor 

delovanja in uporabe javne kanalizacije v občini Ribnica in Sodraţica. O obratovanju, 

vzdrţevanju in nadzoru objektov javne kanalizacije vodimo predpisane evidence.  

 

Pri vzdrţevanju javne kanalizacije moramo kot izvajalec javne sluţbe zagotavljati tekoči 

nadzor stanja na objektih javne in interne kanalizacije, ki obsega sistematične letne preglede 

revizijskih jaškov, kontrolo iztokov in priključkov, zasledovanje in analiziranje podatkov iz 

kontrolnih instrumentov ter zbiranje predlogov in pripomb uporabnikov javne kanalizacije, 

sistematično čiščenje in vzdrţevanje objektov javne kanalizacije, letno deratizacijo ter 

čiščenje in popravilo javne kanalizacije.   

 

 
Slika 16: Čiščenje meteorne kanalizacije  

 

Greznice 

Podjetje opravlja prevzem in prevoz komunalnih odpadnih voda iz nepretočnih greznic, 

obstoječih greznic in blata iz malih komunalnih čistilnih naprav. 

Prevzem grezničnih gošč se izvaja od 1. januarja do 31. decembra tekočega leta. Moţna so 

določena odstopanja glede na vremenske razmere ter nujni intervencijski posegi, ki se 

izvajajo tudi izven omenjenega termina. V letu 2013 smo prevzeli 1314 m3 grezničnega blata. 

 
Slika 17: Praznjenje cisterne v zalogovnik grezničnega blata na ČN Ribnica 
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Komunalne odpadne vode prevaţamo z traktorjem SAME 110 Explorer 3 110 DT D 80kW in 

cisterno CREINA CGKC 6500 volumna 6,5 m
3
. Cisterna ima tudi visokotlačno črpalko 

rezervoar čiste vode, visokotlačno cev s prebijalnimi glavami, s čimer lahko prebijamo 

zamašene odtočne cevi. 

 

Stroške, ki nastajajo pri odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, podjetje 

zaračunava uporabnikom.  
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3. POGREBNA DEJAVNOST 

 

Pogrebno dejavnost opravljamo v občinah Ribnica, Sodraţica in Loški potok, skupaj 

upravljamo z 12 pokopališči: Dolenja vas, Prigorica, Hrovača, Sodraţica, Hrib-Loški potok, 

Draga, Sv. Marko, Sv. Gregor, Gora, Trava, Stari kot in Velike Poljane. Na vseh pokopališčih 

upravljamo mrliške veţice in skrbimo za letno in zimsko vzdrţevanje objektov, zelenic in 

cvetličnih gredic. 

 

V letu 2013 smo opravili 134 pogrebov od tega v občini Ribnica 86, v občini Sodraţica 17, 

ter v občini Loški Potok 31. 

 

OBČINA 
ŠTEVILO POGREBOV V LETU  

2009 2010 2011 2012 2013 

RIBNICA 71 53 70 75 86 

SODRAŢICA 31 21 19 21 17 

LOŠKI POTOK 28 29 36 38 31 

SKUPAJ 130 103 125 134 134 

 

 
Tabela – Diagram 5-9: Primerjava opravljenih pogrebov od leta 2009 – 2012 v občini Ribnica 

 

 

Občina Ribnica 

 

POKOPALIŠČE 
ŠTEVILO POGREBOV V LETU  

2009 2010 2011 2012 2013 

HROVAČA 44 35 39 49 55 

PRIGORICA 16 12 18 11 18 

SV. GREGOR 6 3 2 6 3 

VELIKE POLJANE 3 0 3 3 7 

RAKITNICA 2 3 8 6 3 

SKUPAJ 71 53 70 75 86 
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Tabela – Diagram 6-10: Primerjava opravljenih pogrebov od leta 2009 – 2012 v občini 

Ribnica 

 

 

Občina Sodraţica 

 

POKOPALIŠČE 
ŠTEVILO POGREBOV V LETU  

2009 2010 2011 2012 2013 

SODRAŢICA 24 15 17 16 14 

GORA 2 2 2 2 0 

SV. MARKO 5 4 0 3 3 

SKUPAJ 31 21 19 21 17 

 

 

 

 
Tabela – diagram 7-11: Primerjava opravljenih pogrebov od leta 2009 – 2012 v občini 

Sodraţica 
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      Občina Loški Potok 

           

POKOPALIŠČE 
ŠTEVILO POGREBOV V LETU  

2009 2010 2011 2012 2013 

LOŠKI POTOK 18 19 26 24 23 

TRAVA 5 3 3 7 4 

DRAGA 3 6 4 4 4 

STARI KOT 2 1 3 3 0 

SKUPAJ 28 29 36 38 31 

 

 
Tabela – diagram 8-12: Primerjava opravljenih pogrebov od leta 2009 – 2012v občini Loški 

Potok 

 

 

 

Na vseh pokopališčih zbiramo odpadne nagrobne sveče, mešano embalaţo (lončke od 

cvetličnih sadik,  vrečke od zemlje..) in bio odpad. V letu 2013 smo zbrali 16.960 kg 

odpadnih nagrobnih sveč. 

 

V letu 2013 smo na vseh pokopališčih, ki jih imamo v upravljanju izvajali vzdrţevalna dela, 

kot so zamenjava poškodovanih fontan, urejanje gredic pred veţicami, košnja trave, urejanje 

peščenih stezic, popravila obzidij, pluţenje in odstranjevanje snega ….  

 

Stroške, ki nastajajo pri izvajanju pogrebne in pokopališke dejavnosti, pokrivamo z 

zaračunavanjem storitev uporabnikom.   

 

 

 

4. OGREVANJE 

 

V letu 2013 je Komunala Ribnica izvajala ogrevanje samo v blokovski soseski v Sodraţici.  

Vsi navedeni ogrevalni sistemi so v kurilni sezoni 2013 porabili  24.403 l kurilnega olja. 
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5. VZDRŢEVANJE JAVNIH POVRŠIN 

 

Vzdrţevanje javnih površin se izvaja v Ribnici, na Griču in v Dolenji vasi. V obdobju 

vegetacije v omenjenih naseljih kosimo zelene površine najmanj 1x mesečno.  

 

Poleg košnje trave v  mestnem naselju Ribnica, izvajamo tudi čiščenje in pometanje javnih 

površin, urejanje gredic, katere so zasajene z vrtnicami ali grmovnicami in obrezujemo 

parkovno drevje. V zimskem času iz pohodnih javnih površin (pločniki, stezice) 

odstranjujemo sneg. 

 

 
Slika 18: Košnja zelenic v Ribnici z novim mulčarjem 

 

V občini Ribnica upravljamo s plakatnimi mesti in izvajamo plakatiranje, ter skrbimo za 

obešanje transparentov. V letu 2013 smo zaradi dotrajanosti zamenjali dva kozolčka za 

oglaševanje in sicer SV. Gregor in Velike Poljane. 

 

Ob občinskih in drţavnih praznikih obešamo v mestu Ribnica občinske in drţavne zastave.  

V času novoletnih praznikov poskrbimo  za novoletno okrasitev Ribnice.  

V letu 2013 smo zamenjali dotrajane okraske, ter dodatno okrasili drevesa na avtobusni 

postaji v središču mesta. 

 

 
Slika 19: postavljanje novoletne jelke v centru Ribnice 
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6. VZDRŢEVANJE LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI 

 

Komunalno podjetje Ribnica od leta 1999 izvaja redno vzdrţevanje lokalnih cest in javnih 

poti v občini Ribnica od leta 2001 pa tudi v občini Sodraţica. Skupaj vzdrţujemo 84 km 

lokalnih cest in 131 km javnih poti. Vzdrţevanje obsega tudi vzdrţevanje javnih površin v teh 

občinah (pločniki in  parkirišča). 

V sklopu zimskega vzdrţevanja so se izvajala dela pluţenja, posipanja, odvoza snega, ročnega 

odstranjevanja snega, krpanja z hladno maso in pregleda cest. 

 

  
Slika 20: Izredne zimske razmere 

 

V letnem času smo izvajali stojno in ročno pometanje cest, košnjo ob cestah, asfaltiranje, 

popravilo bankin, obsekovanje vejevja, čiščenje jarkov, jaškov in peskolovov, barvanje ograj 

na mostovih, obnovo horizontalne in vertikalne signalizacije in vsa ostala dela rednega 

vzdrţevanja. 

Naše podjetje ima organizirano 24 urno deţurstvo skozi celo leto, ki opravlja intervencijska 

opravila izven delovnega časa, preglede cest v zimskem času in na osnovi tega odreja  

pluţenje in posipavanje cest. 

Za izvajanje vzdrţevanja cest imamo na razpolago nekaj svoje opreme in strojev, dela pa 

izvajamo tudi s pomočjo kooperantov. V letu 2013 so za potrebe vzdrţevanja cest kupili nov 

kombi IVECO DAILY s prekucnim kesonom 

V letu 2013 smo opravili tudi naslednja večja vzdrţevalna dela na cestah: 

 v Rakitnici obnova cestišča  

 frezanje poškodovanega cestišča in asfaltiranje na cestah Ribnica – Jurjevica, Hrovača, 

Prigorica – Dolenja vas, Gorenjska cesta v Ribnici, Lipovec,  

 v Hojčah izdelava meteorne kanalizacije s ponikovalnico 

 

Zaradi velike količine zapadlega snega se je v letu 2013 porabilo 540t soli in 1390 m
3
 sipine 

za zimsko vzdrţevanje v občini Ribnica in Sodraţica. 

 

                      Občina                     

Leto 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Ribnica – sol (t) 127 276 455 172 367,2 388,8 

 Sodraţica – sol (t) 73 153 176 145 142,8 151,2 

SKUPAJ SOL  (t) 200 429 698 317 510 540 
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Tabela – diagram 9-13: Primerjava porabe soli od leta 2008-2013 za občino Ribnica in 

Sodraţico  

 

                 Občina                     

Leto 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Ribnica – sipina (m3) 276 837 1053 282 539 963 

 Sodraţica-sipina (m3) 212 243 658 314 346 430 

SKUPAJ SIPINA 

(m3) 
488 1080 1711 596 885 1393 

 

 
Tabela – diagram 10-14: Primerjava porabe sipine od leta 2008-2013 za občino Ribnica in 

Sodraţico  

 

 

Občina Ribnica je za potrebe vzdrţevanja cest v letu 2013 namenila 469.900 € (274.900 za 

zimsko in 195.000 za letno vzdrţevanje), Občina Sodraţica pa  143.475€ (110.038 € za 

zimsko in 33.437 € za letno vzdrţevanje). 
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                Občina                     

Leto 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ribnica  - zimska 

(€/km) 
864 1201 2494 1166 1367 1751 

Sodraţica- zimska 

(€/km) 
780 1154 2096 970 853 1743 

 

 
Tabela – diagram 11-15: Primerjava porabe sredstev za zimsko vzdrţevanje od leta 2008-

2013 za občino Ribnica in Sodraţico  

 

 

 

                     Občina                     

Leto 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Ribnica - letna (€/km) 1213 796 2006 1679 1623 1242 

 Sodraţica - letna 

(€/km) 
525 666 671 773 613 583 

 

 



Letno poročilo Komunale Ribnica d.o.o. o poslovanju za leto 2013 

 

  26 

Tabela – diagram 12-16: Primerjava porabe sredstev za letno vzdrţevanje od leta 2008-2013 

za občino Ribnica in Sodraţico  

 

7. TRŢNA DEJAVNOST 

  

Komunalno podjetje Ribnica izvaja različna dela v sklopu trţne dejavnosti. V letu 2013  smo 

v tej dejavnosti za Občino Ribnica izdelali parkirišče pri TVD Partizan, klančine za invalide v 

Ribnici, dostopno pot do stavbe Občine, dela pri obnovi bazena, obnova športnega igrišča 

Dolenji Lazi. V občini Loški potok smo naredili tlakovano stezo na pokopališču. V Občini 

Sodraţica pa smo za SK Sodraţica zgradili novo zajetje za vodo za zasneţevanje smučišča.  

Za ostale naročnike pa smo pripravili in asfaltirali tudi nekaj dvorišč in prekopov cest, izvajali 

zapore cest, pluţili in posipavali dvorišča in dovozne poti obrezovali ţive meje, mulčali 

zaraščene površine,.... 

 

 
Slika 21: Prebijanje stene na stavbi športnega centra Ribnica 

 

Na cestnem oziroma gradbenem delu trţne dejavnosti smo v letu 2013 opravili za cca 86.000 

€ realizacije. 

 

 
Slika 22: Priprava cestišča za asfaltiranje 

 

 

 

2010 2011 2012 2013 

Vrednost gradbenih del 

(€) z ddv 
20.450 23.000 34.570 49.435 
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Tabela – diagram 13-17: Primerjava izvedenih gradbenih del od leta 2010-2013 za občino 

Ribnica in Sodraţica  

 

 

 
Slika 23: Izdelava tlkaovane steze na pokopališču Loški Potok 

 

 

 

Z opisom posameznih dejavnosti smo prikazali delovanje Komunale Ribnica d.o.o. v letu 

2013. Poročilo dopolnjujemo s finančnim poročilom o uspehu posameznih dejavnosti. 


