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UVOD 
 

Odpadki spremljajo človeštvo že od začetka njegovega obstoja. Dolga stoletja z njimi ni bilo 
težav, ker so se v celoti povrnili v naravni življenjski krog. Odkar število prebivalstva narašča in 
se naravni viri porabljajo, kot še nikoli doslej, postajajo odpadki velik problem in pritisk na 
okolje. Odpadki so odraz našega današnjega načina življenja, oziroma tega, kar je z njim 
narobe. 

Gospodarjenje z odpadki se dotika različnih ravni našega vsakdana, čeprav se tega večinoma 
ne zavedamo. Proizvodnja izdelkov se skoraj vedno začenja s pridobivanjem surovin iz 
naravnih virov, ki vstopajo v proizvodne procese in iz njih nastanejo izdelki za potrošnjo. Ti 
dosežejo uporabnike, druga podjetja in končne potrošnike, ter ob koncu življenjske dobe 
postanejo  odpadek.  

Ena od osnovnih usmeritev na področju ravnanja z odpadki je čim večji delež ponovne uporabe 
in predelave, vendar ima ta usmeritev realne omejitve. Prvo izhajajo iz možnosti ločenega 
zbiranja na izvoru, ki ni nikoli popolna, saj izločitveni potencial vedno zaostaja, kar je najbolj 
značilno za komunalne odpadke. Tudi dolgoročno ni realno pričakovati odprave nastajanja 
odpadkov, hkrati pa imajo tudi sodobne tehnologije predelave in recikliranja svoje stranske 
produkte.  

Poleg obdelave odpadkov je naša največja tendenca skrb za okolje v ožji in širši okolici centra. 
Poleg tega, da zadostimo vsem Uredbam, ki se tičejo naše dejavnosti, ter veljavnim OVD-jem, 
je naša skrb v veliki meri posvečena trajni ohranitvi in čim manjšemu vplivu naše dejavnosti 
na okolje. Zavedamo se potencialnega vpliva odlagališča nenevarnih odpadkov in z njim 
povezane problematike, ki je nastala ob koncu leta 2017 in začetku leta 2018. Z vso resnostjo 
in skrbnostjo se posvečamo, raziskujemo, ter iščemo rešitve za sanacijo zatečenega stanja, 
zato smo se povezali z zunanjimi institucijami, da skupaj z njimi poiščemo trajno rešitev, ker 
želimo biti v prihodnje odgovorni do okolja, prebivalcev v neposredni bližini in občanov, ki 
uporabljajo naše storitve. 

Center za ravnanje z odpadki Zasavje izvaja vse predpisane monitoringe skladno z 
Okoljevarstvenim dovoljenjem št. 35407-86/2006-21, z dne 29.11.2011, spremenjeno z 
odločbo št. 35406-3/2014-2, z dne 10.01.2014, z odločbo št. 35406-31/2013-8, z dne 
27.11.2014, ter z odločbo 35406-16/2015-10, z dne 09.09.2015. 
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ZAKONODAJNI OKVIR IN USMERITVE EVROPSKE UNIJE 

Politika Evropske unije na področju ravnanja z odpadki temelji na ciljih povečanja učinkovitosti 
virov ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje v njihovem celotnem življenjskem ciklusu.  

V šestem okoljskem akcijskem programu EU (1600/2002/ES), ki je zajemal obdobje 2002–
2012, sta bila preudarna uporaba naravnih virov in varstvo globalnega ekosistema, skupaj z 
gospodarsko blaginjo in uravnoteženim socialnim razvojem, opredeljena kot pogoja 
trajnostnega razvoja. Posledice naraščanja količine odpadkov v Evropski uniji so predvsem 
izguba naravnih virov, povečano onesnaževanje in dodatne emisije toplogrednih plinov 
povezane z odlaganjem biorazgradljivih sestavin v odpadkih. V okviru ciljev in prednostnih 
nalog na področju trajnostne rabe naravnih virov in gospodarjenja z njimi ter na področju 
ravnanja z odpadki so bili sprejeti naslednji sklepi v Operativnem programu ravnanja z 
odpadki, Vlada RS, 2013: doseči je treba zmanjšanje količin nastalih odpadkov, boljšo 
učinkovitost uporabe virov in premik k bolj trajnostnim vzorcem proizvodnje in porabe, znatno 
je treba zmanjšati količine odpadkov, namenjenih za odlaganje, in količine proizvedenih 
nevarnih odpadkov, da bi se izognili emisijam v zrak, vodo in tla, spodbujati je treba ponovno 
uporabo odpadkov in nameniti prednost predelavi ter zlasti recikliranju odpadkov tako, da se 
količina odpadkov odlaganje pomembno zmanjša, in spodbujati je treba uporabo energije iz 
obnovljivih virov, to je iz odpadkov biološkega izvora. 

Tudi sedmi okoljski akcijski program EU (1386/2013/EU), ki zajema obdobje do leta 2020, kot 
temelje okoljske politike EU določa načelo odgovornosti povzročitelja, previdnostno načelo, 
preventivno delovanje in načelo odpravljanja onesnaževanja pri viru. Na področju odpadkov 
se je Evropska unija zavezala, da bo še okrepila prizadevanja za varovanje našega naravnega 
kapitala, spodbujala nizkoogljično rast z učinkovito uporabo virov in inovacije, ter varovala 
zdravje in dobro počutje ljudi, ob tem pa spoštovala naravne omejitve našega planeta. 
Poseben poudarek med  prednostnimi cilji je tudi na spreminjanju odpadkov v vir z večjim 
preprečevanjem, ponovno uporabo in recikliranjem ter opuščanjem potratnih in škodljivih 
praks, kot je odlaganje na odlagališčih. 

Za spreminjanje odpadkov v vir je zato treba v vseh državah zagotoviti popolno izvajanje EU 
zakonodaje, ki temelji na dosledni uporabi hierarhije ravnanja z odpadki in vključuje različne 
vrste odpadkov. Prizadevanja so usmerjena predvsem v absolutno zmanjšanje nastajanja 
odpadkov na prebivalca, omejitev energetske predelave odpadkov na materiale, ki jih ni 
mogoče reciklirati, postopno ukinjanje odlaganja na odlagališčih, zagotovitev 
visokokvalitetnega recikliranja in razvoj trgov za sekundarne surovine. 

Na podlagi izhodišč iz okoljskih akcijskih programov so v EU sprejeti zakonodajni akti, v katerih 
so podrobneje določeni cilji varstva okolja ter roki, v katerih morajo države članice EU 
zagotoviti njihovo doseganje.  
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Slika 1: Hierarhija ravnanja z odpadki (vir; https://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2017:0034:FIN:SL:PDF) 
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PRAVNE PODLAGE RAVNANJA Z ODPADKI V SLOVENSKEM PROSTORU 

Slovenija je z vstopom v Evropsko unijo prevzela evropski pravni red in s tem obveznosti, ki 
izhajajo iz okoljevarstvenih direktiv. Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki, ki 
ga je Vlada RS sprejela marca 2013, je sledil strateškim usmeritvam evropskih politik, ki ob 
poudarjanju preprečevanja nastajanja odpadkov dajejo ponovni uporabi in recikliranju 
prednost pred energetsko predelavo odpadkov, če in kjer sta to najboljši ekološki možnosti.  

Vlada RS je junija 2016 sprejela Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja 
odpadkov, v skladu z zahtevami Uredbe o odpadkih (Uredba o odpadkih, Uradni list RS, št. 
37/15 in 69/15), Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno embalažo, Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – 
popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – ZIURKOE), ter 
Uredbe o odlagališčih odpadkov (Uredba o odlagališčih odpadkov, Uradni list RS, št. 10/14, 
54/15, 36/16 in 37/18). Programa kot združen dokument predstavljata Operativni program in 
instrument Vlade RS za izpolnitev preprečevanja nastajanja odpadkov, zagotavljanje 
predpisanega ravnanja z odpadki in dosego ciljev ravnanja z odpadki za obdobje do leta 2020 
oziroma 2030. 

Glavni namen operativnega programa je, da z izvajanjem tega programa Slovenija sledi 
strateškim usmeritvam evropskih politik, ki ob poudarjanju preprečevanja nastajanja 

odpadkov dajejo prednost pripravi odpadkov za ponovno uporabo in njihovemu recikliranju 
pred energetsko predelavo odpadkov, predelavi odpadkov pa prednost pred njihovim 
odstranjevanjem, če in kjer to predstavlja najboljšo možnost z vidika varstva okolja, ob 
upoštevanju tehnične izvedljivosti in ekonomske smiselnosti. 

V skladu s slovenskim pravnim redom na področju varstva okolja je navedeni operativni 
program akt, ki šteje za nacionalno strategijo, ki jo mora Slovenija kot članica EU pripraviti na 
podlagi določil Direktive 1999/31/ES o odlaganju odpadkov na odlagališčih. 

Že v Operativnem programu ravnanja s komunalnimi odpadki, ki ga je Vlada RS sprejela marca 
2013, je bilo predvideno, da bodo najkasneje s 1.1.2016 vsi prevzeti mešani komunalni 
odpadki pred odlaganjem na odlagališču obdelani v skladu z zahtevami Direktive 1999/31/ES 
in slovenskega predpisa o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Uredba o odpadkih in Uredba 
o odlagališčih odpadkov tako določata, da je na odlagališčih dovoljeno odlagati le predhodno 
obdelane odpadke, zahtevano je tudi zmanjšanje količin biorazgradljivih odpadkov, ki se lahko 
letno odložijo na odlagališčih. 

Mešani komunalni odpadki so pred odlaganjem ustrezno obdelani, če se mehansko biološko 
obdelajo po postopkih D8 in D9 iz Uredbe o odpadkih ter izpolnjujejo pogoje za odložitev na 
odlagališču (kurilna vrednost pod 6.000 kJ/kg suhe snovi, TOC pod 18 odstotkov mase suhih 
mehansko biološko obdelanih komunalnih odpadkov in sposobnost sprejemanja kisika, 
izražena v AT4, pod 10 mg O2/g suhe snovi biološko razgradljivih odpadkov). 

Preostanek mešanih komunalnih odpadkov je po ustrezni obdelavi dovoljeno odložiti na 
odlagališču odpadkov, ki ima za odlaganje odpadkov pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.  
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Uredba o odlagališčih odpadkov določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati odpadki, ki se 
odlagajo, pravila ravnanja in druge pogoje za odlaganje odpadkov ter pogoje in ukrepe v zvezi 
z načrtovanjem, gradnjo, odlaganjem in zapiranjem odlagališča odpadkov, ter ravnanje po 
njegovem zaprtju. Uredba podrobneje določa tudi oskrbovalni standard za center za ravnanje 
s komunalnimi odpadki ter obdelavo mešanih komunalnih odpadkov v centru.  

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1)  (Zakon o varstvu okolja, Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 
ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) določa, da sta obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov in 
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov obveza občinske 
gospodarske javne službe, pri tem pa s podzakonskimi akti ni določeno, za katere vrste 
komunalnih odpadkov se v okviru javne službe izvaja obdelava. V skladu s pojasnilom 
Ministrstva za okolje in prostor  z dne 21.1.2016 se stroški obdelave biološko razgradljivih 
kuhinjskih odpadkov in zelenega vrtnega odpada vključijo v ceno zbiranja bioloških odpadkov. 
Zakon določa, da občina zagotovi izvajanje javnih služb skladno s predpisi, ki jih predpiše Vlada, 
in s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.  

Zakon o gospodarskih javnih službah (Zakon o gospodarskih javnih službah, Uradni list RS, št. 
32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) določa, da način 
opravljanja lokalnih gospodarskih javnih služb predpiše lokalna skupnost z odlokom tako, da 
je zagotovljeno njihovo izvajanje v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih 
sistemih. Objekti in naprave, potrebni za izvajanje obvezne občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja, so infrastruktura lokalnega pomena. Zakon nadalje opredeljuje, da lahko 
lokalna skupnost zagotavlja gospodarske javne službe v naslednjih oblikah: v režijskem obratu, 
kadar bi bilo zaradi majhnega obsega ali značilnosti službe neekonomično ali neracionalno 
ustanoviti javno podjetje ali podeliti koncesijo, v javnem gospodarskem zavodu, kadar gre za 
opravljanje ene ali več gospodarskih javnih služb, ki jih zaradi njihove narave ni mogoče 
opravljati kot profitne oziroma, če to ni njihov cilj, v javnem podjetju, kadar gre za opravljanje 
ene ali več gospodarskih javnih služb večjega obsega ali kadar to narekuje narava monopolne 
dejavnosti, ki je določena kot gospodarska javna služba, gre pa za dejavnost, ki jo je mogoče 
opravljati kot profitno, z dajanjem koncesij. 

Občinske javne službe se financirajo s ceno javnih dobrin, iz proračunskih sredstev in iz drugih 
virov, določenih z zakonom ali odlokom lokalne skupnosti.  
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REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z ODPADKI ZASAVJE 

Skladno z okolijskimi usmeritvami na področju ravnanja z odpadki je bilo treba zagotoviti 
izgradnjo regijskih odlagališč, ki z vso pripadajočo infrastrukturo omogočajo ponovno uporabo 
dela odpadkov kot surovino in ločevanje pripeljanih odpadkov ter njihovo obdelavo in 
odlaganje. S sredstvi Kohezijskega sklada za okolje se je v programskem obdobju 2007-2013 
načrtovala gradnja oz. nadgradnja Centra za ravnanje z odpadki Zasavje. 

V ta namen so Občine Hrastnik, Litija, Radeče, Trbovlje in Zagorje ob Savi na podlagi 
Medobčinske pogodbe o izgradnji in obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki in 
Družbene pogodbe za izvajanje obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave 
določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja 
komunalnih odpadkov in za izvajanje navedenih gospodarskih javnih služb na lokaciji Unično, 
Brdce 41 B, Dol pri Hrastniku, zgradile potrebno gospodarsko javno infrastrukturo.  

Projekt Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju CEROZ – II. faza je evropski Kohezijski 
projekt, v katerem skupaj sodeluje pet občin zasavske regije. Celoten projekt sestoji iz štirih 
podprojektov: izgradnje sortirnice in kompostarne na regijski deponiji Unično v občini 
Hrastnik, širitve prostorskih kapacitet odlagališča Unično v občini Hrastnik, predelave inertnih 
gradbenih odpadkov na odlagališču Neža v občini Trbovlje ter rekonstrukcije ceste Marno – 
odlagališče Unično. 

Dokončanje II. faze investicije omogoča uporabo objektov in naprav za mehansko in biološko 
obdelavo komunalnih in gradbenih odpadkov. Januarja 2016 je po opravljenem tehničnem 
pregledu center za ravnanje z odpadki začel poskusno delovati.  

Občine Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje, Hrastnik in Radeče (v nadaljevanju: občine 
ustanoviteljice) so januarja 2005 z odlokom (Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Center za 
ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (CEROZ d.o.o.),  Uradni list RS, št. 23/2005) ustanovile javno 
podjetje Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. (v nadaljevanju CEROZ). Podjetje CEROZ 
je center za ravnanje z odpadki prevzelo v upravljanje 1.6.2005. Občine ustanoviteljice so s 
Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture (Pogodba o poslovnem najemu javne 
infrastrukture, številka: 350-24/2009 z dne 1.1.2010) opredelile pogoje in način uporabe 
infrastrukturnih objektov in naprav, ki jih CEROZ uporablja za izvajanje javne službe obdelave 
in odlaganja komunalnih odpadkov. 

Podjetje CEROZ opravlja predvsem naslednje storitve: upravljanje z regijskim centrom za 
ravnanje z odpadki Zasavje, gospodarjenje z ločeno zbranimi frakcijami odpadkov, nadaljnja 
obdelava preostanka komunalnih odpadkov zbranih v posameznih občinah, kompostiranje 
kompostibilne frakcije, odlaganje, kot zadnji proces pri odstranjevanju odpadkov, ki so 
procesirani in materialno ali energetsko izrabljeni, predelava gradbenih odpadkov, izvajanje 
monitoringa obstoječega stanja na odlagališču in vodenje obratovanja čistilne narave in sežiga 
odlagališčnega plina na bakli, izvajanje monitoringa po zaprtju odlagališča, rekultivacija 
zaprtega odlagališča. 

CEROZ na podlagi občinskih odlokov izvaja javno službo obdelave in odlaganja komunalnih 
odpadkov za: Občino Hrastnik (Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini Hrastnik, 
Uradni vestnik Zasavja št. 14/09 in 20/12), Občino Zagorje ob Savi (Odlok o ravnanju s 
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komunalnimi odpadki v Občini Zagorje ob Savi (uradno prečiščeno besedilo (UPB 1), Uradni 
list RS, št. 45/11), Občino Radeče (Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju 
Občine Radeče, Uradni list RS, št. 45/2011), Občino Trbovlje (Odlok o ravnanju s komunalnimi 
odpadki v Občini Trbovlje, Uradni vestnik Zasavja, št. 35/2008) in Občino Litijo (Odlok o 

spremembah in dopolnitvah Odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v Občini Litija, Uradni 
list RS, št. 30/17), ki so kot ustanoviteljice imetnice poslovnih deležev v CEROZ-u in solastnice 
javne infrastrukture. 

 

Graf 1: Struktura poslovnih deležev družabnikov podjetja CEROZ d.o.o. (vir; AJPES, Redni izpis iz 

sodnega/poslovnega registra, 2019) 

Občine ustanoviteljice so zaradi ugotovljenih prostih kapacitet gospodarske javne 
infrastrukture v okviru veljavnih okoljevarstvenih dovoljenj in zaradi zagotovitve stroškovne 
učinkovitosti v začetku leta 2016 sprejele soglasje za sprejemanje določenih vrst komunalnih 
odpadkov v obdelavo in/ali odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih 
odpadkov iz občin ne ustanoviteljic CEROZ-a (Sklep o soglasju za sprejemanje odpadkov iz 
občin ne ustanoviteljic javnega podjetja CEROZ d.o.o. in pooblastilo skupščini javnega podjetja 
CEROZ d.o.o., januar 2016). 

Občine ustanoviteljice in občine ne ustanoviteljice: Mestna občina Nova Gorica, Občina Brda, 
Občina Kanal ob Soči, Občina Miren - Kostanjevica, Občina Renče - Vogrsko in Občina 
Šempeter - Vrtojba so z namenom skupnega zagotavljanja obvezne občinske javne službe 
ravnanja z odpadki 19.3.2018 sklenile Sporazum o sodelovanju pri izvajanju gospodarskih 
javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem. S sporazumom so se 
navedene občine odločile, da bodo gospodarski javni službi obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov izvajale na lokaciji Unično in tako nadgradile postopek horizontalnega sodelovanja 
občin pri podelitvi koncesije o izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja 
komunalnih odpadkov. 

Občine ustanoviteljice in ne ustanoviteljice so se v sporazumu tudi dogovorile, da bodo z 
ustreznimi občinskimi akti ustanovile Svet CEROZ-a s ciljem, da zagotovijo enotna pravila na 
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področju oblikovanja in določanja cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov vseh občin, ki zagotavljajo izvajanje gospodarskih javnih 
služb s skupnim izvajalcem CEROZ d.o.o., ter v ta namen sprejele Odlok o ustanovitvi Sveta 
CEROZ, ter oblikovanju in določanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 
obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov. Kljub podpisu sporazuma o sodelovanju pri izvajanju 
gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na Uničnem pa občine 
ne ustanoviteljice CEROZ-u niso podelile koncesije o izvajanju gospodarskih javnih služb 
obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov ter sklenile ustrezne koncesijske pogodbe. 
Decembra  2016 je bila s strani CEROZ d.o.o. na ARSO podana Prijava nameravane spremembe 
o obratovanju obstoječe naprave, ki je zajemala, tudi citiram: »Povečanje količin odpadkov, ki 
se bodo obdelovali v sortirnici iz 20.000 ton/leto odpadkov (94,3 ton/dan) na 25.000 ton/leto 
odpadkov, pri čemer se bo obdelovalo 23.200 ton/leto mešanih komunalnih odpadkov (št. 
odpadka 20 03 01), po postopku D9 ter 1.800 ton/leto kosovnih odpadkov (št. odpadka 20 03 
07) po postopkih R12 in R13. Ločeno zbrane frakcije, ki se v obstoječem stanju lahko 
obdelujejo, se v sortirnici ne bodo več obdelovale.« V začetku leta 2019 CEROZ d.o.o. poda 
umik vloge nameravane spremembe o obratovanju obstoječe naprave. 

Z aprilom 2019 CEROZ d.o.o. ne sprejema in obdeluje, ter odlaga mešanih komunalnih 
odpadkov z občin ne ustanoviteljic CEROZ d.o.o..  
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I. PREDSTAVITEV DRUŽBE 

 

OSNOVNI PODATKI: 

IME PODJETJA: Center za ravnanje z odpadki Zasavje 

SKRAJŠANO IME: CEROZ  d.o.o. 

SEDEŽ DRUŽBE: Brdce 41 b, Dol pri Hrastniku 

OBLIKA ORGANIZIRANOSTI: Družba z omejeno odgovornostjo 

OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE: 10.005,00 EUR 

DRUŽABNIKI IN NJIHOV OSNOVNI VLOŽEK: 

OBČINA % VLOŽEK V EVR 

Hrastnik 16,05 1.605,81 

Litija 22,14 2.215,11 

Zagorje ob Savi 26,43 2.644,32 

Trbovlje 28,31 2.832,41 

Radeče  7,07 707,35 

 

Družba spada med majhne družbe oziroma med majhna podjetja. Povprečno je bilo v družbi 
v letu 2019 zaposlenih 37,60 delavcev.  
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DEJAVNOST DRUŽBE: 

Dejavnost družbe je: 

37.000 Ravnanje z odplakami 

38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov 

38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov 

38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki 

38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki 

38.310 Demontaža odpadnih naprav 

38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov 

46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala 

46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov 

46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki 

52.100 Skladiščenje 

52.240 Pretovarjanje 

62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov 

63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti 

73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja 

77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup 

81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje 

82.920 Pakiranje 

96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 
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ORGANIZACIJSKA SHEMA DRUŽBE NA DAN 31.12.2019 

 

Slika 2: Organizacijska shema družbe CEROZ d.o.o. 
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II. POROČILO DIREKTORJA 
 

Javno podjetje CEROZ d.o.o. je bilo ustanovljeno na podlagi Medobčinske pogodbe o izgradnji 
in obratovanju regijskega centra za ravnanje z odpadki in podpisane Družbene pogodbe o 
ustanovitvi javnega podjetja CEROZ d.o.o., ter vpisa v sodni register podjetji. S svojim 
poslovanjem je pričelo 01.06.2005. 

CEROZ d.o.o. zagotavlja izvajanje javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov 
skladno z odloki, upoštevaje organizacijsko in prostorsko zasnovo, vrsto in obseg ter pogoje za 
zagotavljanje in uporabo javnih dobrin, vrsto in obseg objektov in naprav potrebnih za 
izvajanje javne službe, ter vire financiranja javne službe. Dokončanje II. faze investicije je 
omogočal začetek uporabe objektov in naprav za mehansko in biološko obdelavo komunalnih 
odpadkov v letu 2016.  

Podjetje CEROZ d.o.o. je poslovno leto 2019 zaključilo z negativnim rezultatom poslovanja. 
Poslovanje je potekalo v prvih treh mesecih z obdelavo odpadkov zasavskih občin in tudi 
odpadkov novogoriških občin. Cena, ki je bila sprejeta za obdobje 2018 in 2019 ni pokrivala 
celotnega poslovanja podjetja, saj z obdelavo po tej ceni ni bilo mogoče pokrili vse fiksne in 
tekoče stroške poslovanja. Zato smo v prvih mesecih intenzivno delali na pripravi elaborata 
cen, ki bi pokrival stroške za nemoteno obratovanje podjetja. Nova cena je bila sprejeta konec 
meseca marca in je stopila v veljavo s 1. aprilom 2019. Istočasno smo  prenehali z obdelavo 
odpadkov novogoriških občin in tako do konca leta obdelovali samo odpadke iz zasavskih 
občin. Cena, ki je bila sprejeta z elaboratom je vsebovala tudi posebno storitev obratovanja 
podjetja, kjer smo predvideli dodatno odlaganje stabilizirane težke frakcije v mesečni količini 
500 ton, da smo pokrili vse stroške.  

V začetku poslovnega leta je podjetje izkazovalo tudi obveznosti do neizplačanih upniških 
zadev v višini 467.859,00 EUR (zapadle in nezapadle), zato smo se dogovorili z vsemi upniki, 
da jih poplačamo v obdobju 10. mesecev. Teh upnikov je bilo 35. V mesecu maju smo tudi 
začeli z dodatno tržno dejavnostjo sortiranja MKOE, da smo tudi iz tega naslova pridobili 
sredstva za poplačilo neplačanih obveznosti.  V letu 2019 smo poravnali 391.014,20 EUR. 
Konec leta 2019 je preostalo še 76.844,80 EUR neplačanih obveznosti iz naslova preteklih let.  

V začetku poslovnega leta 2019, smo prenesli zaloge lahke frakcije iz preteklega obdobja v 
izmerjeni količini 7.718 ton, kar je predstavljalo po takratnih razmerah na trgu vrednost 
1.003.340 EUR, pri oceni 130 EUR/t. 

Poleg redne količine, ki smo jo sproti oddajali tudi po dvigu cen, smo v letu 2019 oddali še -
415.464 kg iz zaloge.  

Proti koncu leta so se na tem področju pojavile težave z oddajo, ker je prišlo do ustavitve izvoza 
RDF gorljive frakcije na Madžarsko in s tem ukinitev notifikacij.  

V letu 2019, kot prikazuje spodnja tabela, se je zmanjšala količina prevzetih mešanih 
komunalnih odpadkov v primerjavi z letom 2018. Prav tako se je v letu 2019 zmanjšala količina 
biološko razgradljivih odpadkov v primerjavi z letom 2018, kar izhaja iz zmanjšanja odpadkov 
novogoriških občin.  



14 

 

 Leto 2019 Leto 2018 

Sprejem mešanih komunalnih odpadkov 
v tonah 

11.428 20.226 

Sprejem biološko razgradljivih odpadkov 
v tonah 

3.188 3.479 

Tabela 1. sprejem odpadkov za leto 2018 in 2019 

 

 

Graf 2: Primerjava sprejema mešanih komunalnih odpadkov v letu 2018 in 2019 
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Graf 3: Primerjava sprejetih biorazgradljivih odpadkov v letu 2018 in letu 2019 

 

 

Cena obdelave in odlaganja mešanih komunalnih odpadkov je bila prve tri mesece v letu 2019 
98,77 EUR/t in od aprila 2019 dalje 193,99 EUR/t.  

 

 

 

 

 

 

Tabela2: Cena sprejetih mešanih komunalnih odpadkov in biološko razgradljivih odpadkov v letu 2019 v 
primerjavi z letom 2018. 

 

Prihodek podjetja  znaša 3.249.231 EUR in je v primerjavi z letom 2018 v višini 2.358.978 EUR, 
višji za 37,74%.  

 

 

 Leto 2019 Leto 2018 

Cena obdelave in odlaganja mešanih komunalnih 
odpadkov v EUR/kg 

193,99 98,77 

Cena obdelave biološko razgradljivih odpadkov v 
EUR/kg 

75,00 44,00 
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V začetku leta 2019 smo iz Okrožnega sodišča v Celju prejeli poziv toženi stranki na tožbo 
Ribiške družine Laško, zaradi plačila odškodnine 36.027,07 EUR. Na tožbo smo odgovorili in 
dobili vabilo na mediacijo, vendar je konec leta 2019 Ribiška družina Laško tožbo umaknila. 
Konec leta smo na podlagi sklepa skupščine CEROZ d.o.o., z njimi podpisali donacijsko pogodbo 
za 1.000,00 EUR. 

V začetku leta smo se pridružili v združenje GIZ SLOCERO in je bil prvi sestanek združenja 
organiziran na sedežu podjetja CEROZ d.o.o.  

Konec leta smo prejeli dva zahtevka za odškodnino in za izplačilo mesečne rente od krajanov, 
ki živita v bližini odlagališča. Prva krajanka zahteva 7.500,00 EUR odškodnine in 250,00 EUR 
mesečne rente, drugi pa 6.500,00 EUR odškodnine in 250,00 EUR mesečne rente. Preko naše 
odvetnice smo jima poslali odgovor, da v zahtevku niso izkazane zakonske predpostavke 
odškodninske odgovornosti, zato smo zahtevka v celoti zavrnili. Povratnega odgovora 
zaenkrat še nismo prejeli.  

Prav tako smo konec leta 2019 prejeli povabilo k postopku mediacije Okrožnega sodišča v 
Ljubljani, zaradi tožbe občine Laško in dveh fizičnih oseb iz KS Sedraž, v vrednosti 100.000 EUR. 
Naš odvetnik je na sodišče posredoval naš odgovor, vendar povratnega odgovora zaenkrat še 
nismo prejeli. 

V sredini leta 2019 smo imeli s strani občine Hrastnik odrejena dva nadzora: 

- prvi nadzor: opravi se pregled vloge ustanovitelja in način izvrševanja te vloge v 
gospodarski družbi CEROZ, 

- drugi nadzor: opravi se pregled izračuna nove ekonomske cene v gospodarski družbi 
CEROZ. 

Na obe poročili smo podali pripombe, na katere še nismo prejeli odgovora. 

23.12.2019 smo oddali Pritožbo zoper sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Srg 2019/44155, 
z dne 2.12.2019, o vpisu spremembe pri družbeniku Občine Trbovlje na spletni strani Ajpesa 
pri subjektu Center za ravnanje z odpadki Zasavje. 

 

SKUPŠČINA CEROZ D.O.O. IN SVET CEROZA 

V letu 2019 smo imeli 6 rednih in 2 korespondenčni seji skupščine CEROZ d.o.o. in 5 sej Sveta 
CEROZ. 

Pomembne obravnave in sklepi, ki so bili sprejeti na sejah: 

Skupščina CEROZ - 46. seja, 18.2.2019: 

Seznanitev z osnutkom Elaborata cen, predlog ureditve cen storitve ravnanja z odpadki v 
Zbirnem centru s KSP Hrastnik d.d., predlog za ureditev Pogodb o poslovnem sodelovanju s 
komunalami občin lastnic. 
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Skupščina CEROZ - 47. seja, 9.4.2019: 

Seznanitev skupščine z Elaboratom cen za 2019. 

 

Skupščina CEROZ - 48. seja, 24.6.2019: 

Predstavitev Neodvisnega pregleda poslovanja družbe CEROZ d.o.o. od izdelovalca CS 
Consulting d.o.o., kot  posledica zaključenega sanacijskega programa, ki ga je izdelalo podjetje 
Prokurator d.o.o.. Ta dokument je imel poleg analize vzrokov in ugotovitve stanja, tudi rešitve 
in načrt poslovanja do leta 2023. Prejšnji direktor je pripravil sklepe in ker skupščina njegovih 
predlogov ni podprla, je podal odstop (člani niso sprejeli sklepov, ker so bili z njimi seznanjeni 
šele na seji). 

Potrditev odstopa direktorja Jožeta Velikonje ter potrditev novega direktorja Enesa Rakoviča. 

Skupščina CEROZ d.o.o. ne daje soglasja k izstopu Občini Trbovlje od lastništva družbe CEROZ 
d.o.o.. 

 

Skupščina CEROZ - 49. seja, 30.10.2019: 

Novi direktor je pripravil naloge in cilje in jih predstavil skupščini, ki so jih sprejeli z določenimi  
roki in ukrepi. 

 

Skupščina CEROZ - 50. seja, 30.10.2019: 

Direktor je seznanil skupščino s problematiko pridobitve finančnega jamstva, zato so člani 
skupščine sprejeli sklep, da se korespondenčno potrjuje izjava o izdaji finančnega jamstva, ki 
se je nato potrdila na 4. korespondenčni seji. 

Seznanitev skupščine z odstopom Občine Trbovlje kot družbenice, ter odpovedjo družbene 
pogodbe s  podjetjem CEROZ d.o.o. (27.9.2019 prejeli dopis iz Občine Trbovlje).  

Seznanitev skupščine s tožbo Ribiške družine Laško ter odobritev donacije. 

Seznanitev skupščine z inšpekcijskimi pregledi iz stani MOP ARSO. 

Seznanitev skupščine s sodelovanjem z zunanjimi partnerji na področju obdelave MKO in MKE.  

 

Skupščina CEROZ - 4. korespondenčna seja, 11.11.2019: 

Člani skupščine potrdijo Finančni načrt (oktober 2019),  oblikovane so rezervacije v višini 
finančnega jamstva, ki so namenjene izključno izpolnitvi obveznosti iz OVD za obratovanje 
odlagališča. 
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Člani skupščine potrdijo Načrt obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča 
(oktober 2019). 

 

Svet CEROZ - 1. seja, 26.3.2019: 

Seznanitev z Elaboratom cen za 2019, ustanovitev Strokovne komisije Sveta CEROZ.  

 

Svet CEROZ – 2. seja, 28.3.2019: 

Člani so se strinjali s predlogi in stališči Strokovne komisije in potrdili ceno iz Elaborata cen 
2019. Komunali Nova Gorica d.d. mora CEROZ d.o.o. takoj poslati dopis o novi ceni storitve 
193,99 EUR/T, ki velja od 1.4.2019 dalje. Člani nalagajo poslovodstvu CEROZ d.o.o., pridobiti 
ponudbo za izdelavo revizije poslovanja in delovanja, za leto 2016, leto 2017 in leto 2018.  

 

Svet CEROZ – 3. seja, 7.5.2019: 

Člani so bili seznanjeni s strani CS Consulting d.o.o. o predlogih izvedbe sanacijskega programa. 

 

Svet CEROZ - 4. seja, 8.8.2019: 

Občine lastnice naj do 12.8.2019 sporočijo člane komisije, ki bodo sodelovali pri izvajanju JN 
za investicije. 

 

Svet CEROZ - 5. seja, 19.9.2019: 

Člani Sveta CEROZ so se seznanili z Operativnim programom izvajanja obnovitvenih investicij 
v tekočem letu 2019 in sprejeli sklep, da se sredstva iz naslova najemnin infrastrukture v lasti 
občin lastnic za drugo polovico leta 2019, namenijo za izvajanje obnovitvenih investicij v 
CEROZ d.o.o., za tekoče leto 2019. 

Člani Sveta CEROZ  so se seznanili s predlogi v poročilu direktorja CEROZ d.o.o. za ovadbo 
poslovanja do novembra leta 2018.   

 

INVESTICIJE 

V mesecu septembru je bil občinam lastnicam predstavljen Operativni program izvajanja 
obnovitvenih investiciji v tekočem  letu 2019, ki je bil tudi potrjen na Svetu CEROZA. Operativni  
program je zajemal 5 nujnih investicij za leto 2019, ki je bil pripravljen skladno s pogodbo o 
poslovnem najemu javne infrastrukture poglavje:  
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VIII. INVESTIRANJE V INFRASTRUKTURO 

Člen. 42 

(operativni načrt izvajanja obnovitvenih investicij) 

Kot najemniki smo podali operativni program izvajanja operativnih investicij za tekoče leto 
2019. Na zadnjem sestanku Sveta CEROZ smo najprej  predstavili zbir planiranih investicij za 
leto 2019, kjer je bil predstavljen vir sredstev iz naslova najemnin za drugo polovico leta 
2019.  

V prvi tabeli je predstavljen prihodek s strani najemnin po občinah v EUR, ter delež % glede 
na občino iz medobčinske pogodbe: 

prihodki s strani najemnin  
  

Občina bruto EUR % 

Trbovlje  16.900,35 28,31 

Zagorje 15.778,00 26,43 

Litija 13.216,99 22,14 

Hrastnik 9.810,21 16,05 

Radeče 4.220,60 7,07 

  59.926,15 100 

za 6 mesecev 359.556,90 
 

Druga tabela predstavlja planirane investicije in predvidene stroške za izvedbo: 

  investicija  
ocena 

vrednosti 

1. 
Izdelava raziskovalnih vrtin za potrebe identifikacije vodotesnih 
plasti podzemnih vod v neposredni bližini odlagališča CEROZ 95.958,71 EUR 

2. 
Nadgradnja čistilne naprave za dvig kapacitete 20 % in objekt za 
puhalo na egalizacijskem bazenu 50.000,00 EUR 

3. 1. faza zapiranja odlagališča 2. odlagalnega polja 180.000,00 EUR 

4. Oljni lovilec odlagališče Neža 10.000,00 EUR 

5. Dozirni trak za kovine in lahko frakcijo 20.000,00 EUR 

     

  Skupna vrednost investicij 2019 355.958,71 EUR 
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Časovni načrt, vir financiranja in predstavitve investicij so obsežneje zapisane v operativnem 
programu. 

V večini predlaganih investicij se je začelo z izvedbo v letu 2019 in se zaradi časovnih 
okoliščin prestavilo v leto 2020. 

 

ZMOŽNOSTI OBRATOVANJA CENTRA GLEDE NA OVD 

Regijski center za ravnanje z odpadki v Zasavju, CEROZ – 2. faza, je namenjen sprejemu in 
obdelavi mešanih komunalnih odpadkov, ločeno zbranih frakcij odpadkov in kosovnih 
odpadkov. Mehanska obdelava odpadkov poteka v sortirnici, v kompostarni pa poteka proces 
kompostiranja ločeno zbranih bioloških odpadkov ter biostabilizacija preostanka mešanih 
komunalnih odpadkov iz sortirnice.  

Sortirnica ima skupno zmogljivost 20.000 ton/leto odpadkov. Namenjena je sortiranju oz. 
mehanski obdelavi nenevarnih odpadkov po postopku D9, R12 in R13, in sicer: 

• 13.000 t/leto mešanih komunalnih odpadkov oz. pri obratovanju 265 dni na leto 49,1 
t/dan - po  postopku D9,  

• 5.200 t/leto ločeno zbrane embalaže in ločeno zbranih frakcij nenevarnih odpadkov 
oz. pri obratovanju 265 dni na leto 19,6 t/dan po postopku R12, R13, 

• 1.800 t/leto kosovnih odpadkov oz. pri obratovanju 265 dni na leto 6,8 t/dan – po 
postopku R12, R13. 

Produkti po mehanski obdelave v sortirnici: 

• sekundarne frakcije oz. surovine, 

• ostanek v obliki lahke frakcije, 

• izločena organska frakcija, ki se nadalje biostabilizira v kompostarni. 

 
Slika 3. Sortirna kabina, kjer se vrši ročno odbiranje sekundarnih surovin (vir: Arhiv CEROZ)  
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Objekt kompostarne je razdeljen na dva dela, v enem delu kompostarne poteka kompostiranje 
ločeno zbranih bioloških odpadkov po postopku R3, s kapaciteto 3.000 ton/leto oz. 11,3 
ton/dan pri obratovanju 265 dni/leto, drugi del pa je namenjen biološki stabilizaciji preostanka 
mešanih komunalnih odpadkov iz sortirnice po postopku D8, s kapaciteto 6.000 ton/leto oz. 
22,6 ton/dan pri obratovanju 265 dni/leto. 

 

Slika 4. Razdelitev kompostarne CEROZ (vir: Arhiv CEROZ) 

Izcedne vode se iz 1. in 2. faze ter posebej iz 3. faze odlagališč gravitacijsko odvajajo v 
egalizacijski bazen, ki ima maksimalen volumen 300 m3. Namen egalizacije je, da se izcedne 
vode izenačijo po količini in obremenitvi, preden se jih odvaja na čiščenje. Delovanje 
egalizacije je predvideno tako, da je vedno enakomeren pretok izcedne vode do cca. 33,4 
m3/dan na čiščenje in da je minimalen volumen izcedne vode v egalizaciji cca 20 m3. Višek 
odpadnih vod iz predelave odpadkov se po gravitacijskem cevovodu odvaja v interno črpališče 
na lokaciji, iz katerega se nato črpa v egalizacijski bazen in nadaljnjo obdelavo v sistem 3. 
stopenjske reverzne osmoze. Za čiščenje raztopljenega bora iz izcedne vode se uporablja 
selektivna ionska izmenjava, ki omogoča odstranjevanje bora do predpisane mejne vrednosti 
in sicer tako, da letna količina bora ne presega dovoljenih količin. Iz bazena očiščene vode se 
očiščena voda preliva in gravitacijsko teče preko mernega jaška po cevovodu v recipient 
Brezniški potok.  

Vsi predpisani monitoringi v letu 2019 ustrezajo veljavnemu predpisu Uredbe o emisiji snovi 
pri odvajanju izcedne vode iz odlagališč odpadkov (Uradni list RS, št. 62/08) in so skladni z 
veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem št. 35406-31/2013-8, z datumom 27.11.2014.  

V letu 2019 se je izvajal redni mesečni monitoring stanja površinskih vod glede na Uredbo o 
stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16) in Pravilnik o 
monitoringu stanja površinskih voda (Uradni list RS, št. 10/09, 81/11 in 73/16) skladno z 
veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem. Za izvajanje obratovalnega monitoringa sta na 
Brezniškem potoku dve merilni mesti: Brezniški potok gorvodno in Brezniški potok dolvodno. 
Kemijsko stanje površinske vode se določa na osnovi parametrov kemijskega stanja, za katere 
so v Prilogi 2, Uredbe o stanju površinskih voda določeni okoljski standardi kakovosti. 
Parametri kemijskega stanja so bili analizirani 12 krat v letu 2019 in na podlagi izmerjenih 
rezultatov in primerjave z okoljskimi standardi kakovosti ima Brezniški potok na obeh merilnih 
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mestih, gorvodno in dolvodno slabo kemijsko stanje. Ekološko stanje površinskih voda za 
posebna onesnaževala se vrednoti in primerja z okoljskimi standardi kakovosti, ki so določeni 
v Prilogi 8, Uredbe o stanju površinskih voda. Posebna onesnaževala v vzorcih vode 
Brezniškega potoka so bila analizirana 4 krat v letu 2019, na obeh merilnih mestih. Na podlagi 
navedenega se Brezniški potok v merilnih mestih, gorvodno in dolvodno razvrsti v razred 
zmernega ekološkega stanja za posebna onesnaževala. Kakovost vode na merilnem mestu 
Brezniški potok gorvodno in dolvodno ne izpolnjuje pogojev za razvrstitev v razred dobrega 
ekološkega stanja. Na podlagi rezultatov obratovalnega monitoringa stanja površinskih voda 
za leto 2019, skladno z 18. členom Uredbe o stanju površinskih voda je Brezniški potok 
čezmerno obremenjen na obeh merilnih mestih gorvodno in dolvodno, ker ima slabo kemijsko 
stanje in spada v razred zmerno ekološko stanje za posebna onesnaževala. 

V začetku leta 2018 se je detektiral pojav onesnaženih vod izven telesa odlagališča Unično 
(kadunja). Zaradi možnosti korelacije odlagališča Unično se je preko Inštituta za rudarstvo, 
geotehnologijo in okolje izvedla Študija geoloških in hidrogeoloških razmer, ter možni razlogi 
za pojav onesnaženih vod izven telesa odlagališča CEROZ. Na podlagi Študije je bil izdelan 
Program sanacije obstoječih odvodnih sistemov in program količinskega monitoringa lastnih 
in zalednih vod odlagališča CEROZ pri Uničnem. V letu 2019 je na podlagi Javnega razpisa IRGO 
d.o.o. pričel z deli izdelave raziskovalnih vrtin in identifikacijo vodonosnih struktur, ki bi lahko 
podale vpogled v hidrogeološko dogajanje v zaledju odlagališča. V ta namen se je izvedlo 
strukturno vrtanje z jedrovanjem po celotni dolžini vrtin. Tekom vrtanja so se izvedli hidravlični 
testi za določitev osnovnih hidrogeoloških razmer. Po dosegu končnih globin, ki jih je določil 
hidrogeološki nadzor, so se vrtine opremile kot opazovalni piezometri ter aktivirale. Po 
aktivaciji so se v vrtine vgradile tlačne sonde, katerih namen je zvezna spremljava sprememb 
nivojev in temperature podzemne vode enega hidrološkega leta.   

Javno podjetje CEROZ d.o.o., ki je s svojim delovanjem pričelo v letu 2005, je v upravljanje 
dobilo regionalno odlagališče odpadkov v Uničnem. V letu 2006 se je odlaganje odpadkov 
izvajalo na odlagališču 1. faze in se zaključilo konec meseca decembra 2006. Sledilo je 
odlaganje odpadkov z novega izstresališča na odlagališče 2. faze, kjer se je z odlaganjem 
končalo v začetku leta 2017. Od maja 2017 se z istega izstresališča izvaja odlaganje odpadkov 
skladno z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem na odlagališče 3. faze. 

Poročilo o stanju 2. odlagalnega polja na odlagališču Unično (Poročilo o stanju odlagališča 
Unično, 24. 11. 2016, Trbovlje, november 2016, izvajalec  Ozzing d.o.o.), je na osnovi 
geodetskih posnetkov izdelalo 3D model terena in izvrednoten volumen že odloženih 
odpadkov v obravnavanih časovnih obdobjih. Glede na zbrane podatke je bilo zaključeno, da 
je deponija odpadkov 2. faze polna. V letu 2018 je bil izveden javni razpis za zapiralna dela, ter 
izbira najboljšega ponudnika zapiralnih del dela 2. odlagalnega polja.  Postopek javnega 
razpisa smo ponovili, po zagotovitvi likvidnostnih sredstev za leto 2019. Dela bodo predvidoma 
končana v letu 2021, saj so bila nekoliko spremenjena zaradi dejstva, da je potrebna najprej 
sanacija plazu odpadkov iz maja 2017, ki je poškodoval bok odlagališča in drenažne cevi. 

Decembra 2019 so se na delu drugega odlagalnega polja odlagališča Unično pričela izvajati 
zapiralna dela za prekritje površine telesa odlagališča, površinsko tesnjenje odlagališča, 
površinsko odvajanje padavinskih odpadnih vod in odplinjanje skladno s tč. 6.3 in tč. 7 
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okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-83/2006-21, 35406-31/2013-8 in 35406-16/2015-10. 
Dela se bodo nadaljevala skladno z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem do zaprtja. 

Iz Poročila podjetja Ozzing d.o.o. za leto 2019 izhaja da ima odlagalno polje še 37.900 m3 
proste kapacitete. 
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III. RAČUNOVODSKI IZKAZI 
 

PODATKI IZ BILANCE STANJA na dan 31.12.2019 

  ZNESEK ZNESEK % 

POSTAVKA LETO 2019 LETO 2018 1/2 

  1 2   

SREDSTVA 1.174.741 702.028 167,34 

        

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 270.670 304.756 88,82 

        

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 3.691 6.845 53,92 

a) Dolgoročne premoženjske pravice 3.691 6.845 53,92 

        

II. Opredmetena osnovna sredstva 266.979 297.911 89,62 

1. Zemljišče 36.051 36.050 100,00 

2. Zgradbe 102.165 109.073 93,67 

4. Druga oprema 128.763 152.788 84,28 

6. Opredmetena osnovna sredstva v gradnji 0 0 0,00 

        

III. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 0,00 

3. Dolgoročne aktivne časovne razmejitve 0 0 0,00 

        

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 904.071 397.272 227,57 

        

III. Kratkoročne finančne naložbe 75.000 30.000 250,00 

1. Kratkoročna posojila drugim 75.000 30.000 250,00 

        

IV. Kratkoročne poslovne terjatve 782.369 352.332 222,05 

2. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 747.798 309.331 241,75 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 34.571 43.001 80,40 

        

V. Denarna sredstva 33.955 3.776 899,23 

VI. Zaloge materiala 12.747 11.164 114,18 

        

C. KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

0 0 0,00 

        

Zabilančna sredstva 10.468.040 11.057.478 94,67 

        

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.174.741 702.028 167,34 
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A. KAPITAL -3.267.779 -2.245.197 145,55 

        

I. Vpoklicni kapital 10.005 10.005 100,00 

1. Osnovni kapital 10.005 10.005 100,00 

        

III. Rezerve iz dobička 0 0 0,00 

        

1. Zakonske rezerve 0 0 0,00 

4. Statutarne rezerve 0 0 0,00 

5. Druge rezerve iz dobička 0 0 0,00 

        

V. Preneseni čisti dobiček 0 0 0,00 

        

VI. Prenesena čista izguba 3.126.203 515.995 605,86 

        

VII.  Čisti dobiček poslovnega leta 0 0 0,00 

VIII. Čista izguba poslovnega leta 151.582 1.739.207 8,72 

    
    

B. REZERVACIJE IN DOLGOROČNE        

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 961.001 60.000 1.601,67 

        

1. Rezervacije 961.001 60.000 1.601,67 

        

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 0 0 0,00 

        

II. Dolgoročne poslovne obveznosti  0 0 0,00 

        

3. Druge dolgoročne poslovne obveznosti  0 0 0,00 

        

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 2.272.807 1.878.522 120,99 

        

II. Kratkoročne finančne obveznosti  0 0 0,00 

        

        

III. Kratkoročne poslovne obveznosti 2.272.807 1.878.522 120,99 

2. Kratkoročne posl. obveznosti do 
dobaviteljev 

2.048.044 1.680.960 121,84 

3. Druge kratkoročne poslovne obveznosti 224.763 197.562 113,77 

        

D. KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE 
1.208.712 1.008.703 119,83 

     RAZMEJITVE 

        

Zabilančne obveznosti 10.468.040 11.057.478 94,67 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA (RAZLIČICA I)  v obdobju 1.1. do 31.12.2019 

          

Zap. 
Št. 

  LETO LETO % 

POSTAVKA 2019 2018 1/2 

    1 2   

1.  Čisti prihodki od prodaje 3.221.642 2.339.486 137,71 

2.  Sprememba vrednosti zalog proizvodov 0 0 0,00 

3. Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0,00 

4. Drugi poslovni prihodki  22.548 12.091 186,49 

5. Stroški blaga, materiala in storitev 2.189.111 3.068.369 71,34 

  a) Nabavna vrednost porabljenega materiala 276.657 309.913 89,27 

  b) Stroški storitev 1.912.454 2.758.456 69,33 

6. Stroški dela 909.956 765.117 118,93 

  a) Stroški plač 704.216 581.081 121,19 

  b) Stroški socialnih zavarovanj  113.992 94.272 120,92 

  c) Drugi stroški dela 91.748 89.764 102,21 

7. Odpisi vrednosti 40.979 36.910 111,02 

  a) Amortizacija 38.020 36.910 103,01 

  b) Prevred. poslovni odhodki nepr. OS in OS 0 0 0,00 

  c) Prevred. poslovni odhodki pri obr. sredstvih  2.959 0 0,00 

8. Drugi poslovni odhodki 260.488 225.112 115,71 

9. Finančni prihodki iz deležev 0 0 0,00 

  a) Fin. prih. iz deležev v skupini 0 0 0,00 

  b) Fin. prih. iz deležev v pridruženih družbah 0 0 0,00 

  c) Fin. prih. iz deležev v drugih družbah 0 0 0,00 

  č) Fin. prih.iz drugih naložb 0 0 0,00 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0 0 0,00 

  a) Fin. prih. iz posojil danih družbam v skupini 0 0 0,00 

  b) Fin. prih. iz posojil, danih drugim 0 0 0,00 

11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 4.596 926 496,33 

  a) Fin. prih. iz poslovnih terjatev do družb v skupini  0 0 0,00 

  b) Fin. prih. iz poslovnih terjatev do drugih 4.596 926 496,33 

12. Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. naložb 0 0 0,00 

13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0 0,00 
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  a) Fin. odh. iz posojil, prejetih od družb v skupini  0 0 0,00 

  b) Fin. odh. iz posojil, prejetih od bank 0 0 0,00 

  c) Fin. odh. iz izdanih obveznic 0 0 0,00 

  č) Fin. odh. iz drugih finančnih obveznosti  0 0 0,00 

14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 274 655 41,83 

  a) fin. odh. iz poslovnih obveznosti do družb v skupini  0 0 0,00 

  b) Fin. odh. iz obveznosti do dobaviteljev 274 655 41,83 

  c) Fin. odh. iz drugih poslovnih obveznosti 0 0 0,00 

15. Drugi prihodki 445 6.475 6,87 

16. Drugi odhodki 4 2.022 0,20 

17. Davek iz dobička 0 0 0,00 

18. Odloženi davki  0 0 0,00 

19. Čisti izid obračunskega obdobja 0 0 0,00 

20. Čista izguba obračunskega obdobja 151.581 1.739.207 8,72 
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IZKAZ DRUGEGA VSEOBSEGAJOČEGA DONOSA na dan 31.12.2019 

 

 

Ugotavljanje poslovnih dogodkov po dejavnostih se izvaja s sistemom stroškovnih mest, ki 
omogočajo ugotavljanje odhodkov in prihodkov ter sredstev in obveznosti v določenem 
časovnem obdobju po dejavnostih. Z vzpostavljenim sistemom stroškovnih mest je 
zagotovljen največji možni delež neposrednega razporejanja odhodkov in prihodkov ter 
sredstev in obveznosti po posameznih dejavnostih. Sodilo za delitev splošnih stroškov med 
posamezne dejavnosti je delež neposrednih stroškov, količine odpadkov za delitev stroškov 
čistilne naprave med dejavnost obdelave in odlaganja ter število tehtanj za delitev stroškov 
vstopnega platoja s tehtnico med dejavnosti obdelave in odlaganja. 
 

S 1.4.2019 je bila potrjena nova cena v višini 193,99 EUR/T. V tej ceni ni upoštevan poračun za 
leti 2017 in 2018. 

 

 

 

 

ZAP. 

ŠT. 

 

POSTAVKA 

LETO 

2019 

LETO 

2018 

 

1/2 

  1. 2. 3. 

1. Čisti poslovni izid obračunskega obdobja       -151.581 -1.739.207      8,72 

2. Sprememba presežka iz prevrednotenja 

neopredmetenih sredstev in opredmetenih 

osnovnih sredstev 

   

3. Spremembe presežka iz prevrednotenja 

finančnih sredstev 

   

4. Dobički in izgube, ki izhajajo iz prevedbe 

računovodskih izkazov v tujini  

   

5. Druge sestavine vseobsegajočega donosa    

6. Celotni vseobsegajoči donos obračunskega 

obdobja  

      -151.581 -1.739.207      8,72 
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DODATNA RAZKRITJA NA PODLAGI SRS 32 

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH NA DAN 31.12.2019 

Zap. 

Št. 

  OBDELAVA ODLAGANJE TRG SKUPAJ 

POSTAVKA Skupaj       

            

1.  Čisti prihodki od prodaje 2.227.983 876.986 116.673 3.221.642 

2.  
Sprememba vrednosti zalog 
proizvodov 

0 0 0 0 

3. 
Usredstveni lastni proizvodi in lastne 

storitve 
0 0 0 0 

4. Drugi poslovni prihodki  22.548 0 0 22.548 

5. 
Stroški blaga, materiala in 

storitev 
1.486.813 575.819 126.479 2.189.111 

  
a) Nabavna vrednost porabljenega 
materiala 

157.922 110.002 8.733 276.657 

  b) Stroški storitev 1.328.891 465.817 117.746 1.912.454 

6. Stroški dela 659.365 193.881 56.710 909.956 

  a) Stroški plač 511.443 150.045 42.728 704.216 

  b) Stroški socialnih zavarovanj    82.798 24.293 6.901 113.992 

  c) Drugi stroški dela 65.124 19.543 7.081 91.748 

7. Odpisi vrednosti 18.371 22.439 169 40.979 

  a) Amortizacija 16.281 21.674 65 38.020 

  
b) Prevred. poslovni odhodki nepr. OS 
in OS 

0 0 0 0 

  
c) Prevred. poslovni odhodki pri obr. 

sredstvih  
2.090 765 104 2.959 

8. Drugi poslovni odhodki 26.486 233.777 225 260.488 

9. Finančni prihodki iz deležev 0 0 0 0 

  a) Fin. prih. iz deležev v skupini 0 0 0 0 

  
b) Fin. prih. iz deležev v pridruženih 
družbah 

0 0 0 0 

  
c) Fin. prih. iz deležev v drugih 
družbah 

0 0 0 0 

  č) Fin. prih.iz drugih naložb 0 0 0 0 

10. Finančni prihodki iz danih posojil 0 0 0 0 

  
a) Fin. prih. iz posojil danih družbam v 

skupini 
0 0 0 0 

  b) Fin. prih. iz posojil, danih drugim 0 0 0 0 

11. 
Finančni prihodki iz poslovnih 
terjatev 

3.247 1.187 162 4.596 

  
a) Fin. prih. iz poslovnih terjatev do 

družb v skupini  
0 0 0 0 
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b) Fin. prih. iz poslovnih terjatev do 

drugih 
3.247 1.187 162 4.596 

12. 
Finančni odhodki iz oslabitve in 

odpisov fin. nal. 
0 0 0 0 

13. 
Finančni odhodki iz finančnih 
obveznosti 

0 0 0 0 

  
a) Fin. odh. iz posojil, prejetih od 

družb v skupini  
0 0 0 0 

  
b) Fin. odh. iz posojil, prejetih od 

bank 
0 0 0 0 

  c) Fin. odh. iz izdanih obveznic 0 0 0 0 

  
č) Fin. odh. iz drugih finančnih 
obveznosti  

0 0 0 0 

14. 
Finančni odhodki iz poslovnih 

obveznosti 
193 71 10 274 

  
a) fin. odh. iz poslovnih obveznosti do 

družb v skupini  
0 0 0 0 

  
b) Fin. odh. iz obveznosti do 
dobaviteljev 

193 71 10 274 

  
c) Fin. odh. iz drugih poslovnih 

obveznosti 
0 0 0 0 

15. Drugi prihodki 314 115 16 445 

16. Drugi odhodki 4 0 0 4 

17. Davek iz dobička 0 0 0 0 

18. Odloženi davki  0 0 0 0 

19. Čisti izid obračunskega obdobja 62.860 -147.699 -66.742 -151.581 
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2018 

 

 

 Osnov. 

kapital 

Zakon. 
rez. 

Stat. 

rez. 

Druge 
rez. 

iz dob. 

Pren. 
čisti 

dobič 

Čista 

izguba 

leta 2018 

Pres. 

iz 
prevr. 

SKUPAJ 

         

A.1 Stanje 31. 12. 
2017  

10.005 0 0 0 0 -515.995 0 -515.995 

a) preračuni za nazaj 
(popr. napak) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

b) prilagod. za nazaj 
(spr. rač. usmer.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

A.2 Stanje 01. 01. 
2018 

10.005 0 0 0 0 -515.995 0 -515.995 

B.1 Spremembe 
kapitala – transakcije  

       z lastniki 

0 0 0 0 0 0 0 0 

a) izplačilo občinam po 
sklepu skupšč. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

b) prenos v dr. rezerve 
po sklepu skupšč. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

B.2 Celotni vseobs. 
izid poroč. obdobja 

0 0 0 0 0 -1.739.207 0 -1.739.207 

a) vnos čist. pos. izida 
za leto 2018 

0 0 0 0 0 -1.739.207 0 -1.739.207 

d) presežek iz 
prevrednotenj 

0 0 0 0 0 0 0 0 

B.3 Spremembe v 
kapitalu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

a) razpored preost. ČD 
za leto 2018 

0 0 0 0 0 0 0 0 

f) druge spremembe v 
kapitalu 

0 0 0 0 0 515.995 

-515.995 

0 0 

C. Stanje  

31. 12. 2018 

10.005 0 0 0 0 -2.245.197 0 -2.245.197 

         

BILANČNA IZGUBA 
2018 

    

 

-2.245.197  -2.245.197 
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IZKAZ GIBANJA KAPITALA V LETU 2019 

 Osnov. 

kapital 

Zakon. 
rez. 

Stat. 

rez. 

Druge 
rez. iz 
dob. 

Prene. 
Čisti 
dobič. 

Čista 
izguba leta 
2019 

Pres. 
iz 
prevr 

SKUPAJ 

         

A.1 Stanje 31. 12. 
2018 

10.005         0 0 0 0 -2.255.202 0 -2.245.197 

a) preračuni za nazaj 
(popr. napak) 

0 0 0 0 0 -871.001 0 -871.001 

b) prilagod. za nazaj 
(spr. rač. usmer.) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

A.2 Stanje 01. 01. 
2019 

10.005 0 0 0 0 -3.126.203 0 -3.116.198 

         

B.1 Spremembe 
kapitala – transakcije 
z lastniki 

0 0 0 0 0 0 0 0 

a) izplačilo občinam 
po sklepu skupšč. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

b) prenos v dr. 
rezerve po sklepu 
skupšč. 

0 0 0 0 0 0 0 0 

B.2 Celotni vseobs. 
izid poroč. obdobja 

0 0 0 0 0 -151.581 0 -151.581 

a) vnos čist. pos. izida 
za leto 2019 

0 0 0 0 0 -151.581 0 -151.581 

d) presežek iz 
prevrednotenja 

0 0 0 0 0 0 0 0 

B.3 Spremembe v 
kapitalu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

a) razpored. ČD za 
leto 2019 

0 0 0 0 0 0 0 0 

f) druge spremembe v 
kapitalu 

0 0 0 0 0  3.126.203 

-3.126.203 

0 0 

C. Stanje  

31. 12. 2019 

10.005 0 0 0 0 -3.277.784 0 -3.267.779 

BILANČNA IZGUBA 
2019 

    

 

-3.267.779  -3.267.779 
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IV. RAČUNOVODSKO POROČILO ZA LETO 2019 

 

Letni prihodek naše družbe znaša 3.249.231,96 EUR, v družbi je bilo povprečno zaposlenih 
37,60 delavcev, povprečna vrednost aktive na koncu leta znaša 1.174.741,18 EUR. Družba 
spada, glede na razvrščanje družb po velikosti, med male javne gospodarske družbe z omejeno 
odgovornostjo. 

Poslovno leto družbe je enako koledarskemu letu. 

 

NAČELA SESTAVLJANJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV 

Pri sestavitvi računovodskih izkazov naše družbe za leto 2019 smo upoštevali navodila, ki so 
predpisana v  slovenskih računovodskih standardih (Uradni list RS, št. 118/05 odslej SRS 2006). 
Osnovni namen SRS 2006 je upoštevati splošno mednarodno računovodsko prakso, finančno 
pojmovanje kapitala in zahtevo po realni ohranitvi kapitala. 

Temeljna določila, ki jih je naša družba upoštevala, so dana v  Zakonu o gospodarskih družbah 
(Uradni list RS , št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo), ki določa način poročanja družbe o 
sredstvih in virih sredstev ter rezultatih poslovanja in preverjanja teh, pa tudi vrednotenja 
posameznih postavk sredstev in virov sredstev ter način ugotavljanja rezultatov, pri čemer 
smo upoštevali tudi določila oziroma  uporabo SRS 35 (2006) in SRS 32 (2016), ki so značilni za 
javna podjetja. 

Pri izdelavi računovodskih izkazov za leto 2019 smo upoštevali računovodske standarde in 
temeljne računovodske predpostavke: 

- časovna neomejenost poslovanja, 
- strogo upoštevanje nastanka poslovnega dogodka. 
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RAZKRITJA POSTAVK V RAČUNOVODSKIH IZKAZIH 

PODATKI IZ BILANCE STANJA 

SREDSTVA 

A. DOLGOROČNA SREDSTVA 
 

I. Neopredmetena dolgoročna sredstva 
 

a) Dolgoročne premoženjske pravice 
 

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi izkazujemo dolgoročne premoženjske pravice 
do računalniških programov za opravljanje računovodskih del in program za tehtanje 
odpadkov ter izdajanje računov na odlagališču.  

                                                                                                                                  
Osnovno 
sredstvo 

Stanje 
31.12.2018 

Pridobitve Odtujitve Amort. Stanje 
31.12.2019         

      

Rač. 
programi  

6.845 0 0 3.154     3.691 

 

II. Opredmetena osnovna sredstva 
 

1. Objekti in oprema javne infrastrukture 
 

Zakon o gospodarskih družbah (Ur. list RS 65/09) je v devetem odstavku 54. člena določil, da 
morajo slovenski računovodski standardi (SRS) povzemati vsebino direktiv 78/660/EGS in 
836/349/EGS ter v zasnovi ne smejo biti v nasprotju z mednarodnimi standardi 
računovodskega poročanja (MSRP). Zaradi uskladitev z MSRP je bil spremenjen SRS 35 (2006), 
tako da je odpravil računovodsko izkazovanje sredstev v upravljanju na področju javnih služb 
oziroma javnih podjetij. 

2. Zemljišča 
 

V letu 2009 smo odkupili zemljišče od Sklada kmetijskih zemljišč RS z namenom posodobiti 
vhodni objekt z tehtnico ter odkup stavbe z zemljiščem od podjetja Domex, ker je bil objekt v 
notranjem pasu odlagališča in predviden za rušenje. V letu 2010 je bilo zemljišče vpisano v 
zemljiško knjigo. 
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Vrednost zemljišča na dan 31. 12. 2019 znaša 36.051 EUR. 

 

3.  Vrednost opredmetenih osnovnih sredstev - zgradbe  
                                                                                                                           

Osnovno 
sredstvo 

Stanje 
31.12.2018 

 

Pridobitve 

 

Odtujitve 

 

Amortizacija 

Stanje 
31.12.2019 

      

Zgradbe 109.073 0 0 6.908 102.165 

 

4. Oprema v lasti podjetja  
                                                                                                                           

Osnovno 
sredstvo 

Stanje 
31.12.2018 

 

Pridobitve 

 

Odtujitve 

 

Amortizacija 

Stanje 
31.12.2019 

      

Oprema 152.788 3.933 0 27.958          128.763 

 

V letu 2019 smo kupili: 

- 2  x varnostno omaro za arhiv,  
- 2 x klimo, 
- 1 x strežnik.  

Opredmetenih osnovnih sredstev v letu 2019 nismo prevrednotili. 

 

B. KRATKOROČNA SREDSTVA 
 

III. Kratkoročne finančne naložbe 

2. Kratkoročna posojila drugim (vezana depozita pri NLB d.d. v vrednosti 75.000 EUR) 

Na dan 31.12.2019 smo razpolagali z depozitoma v višini 75.000 EUR: 

- namenski depozit za rezervacije v višini 15.000 EUR, 
- namenski depozit za investicije v višini 60.000 EUR. 
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IV. Kratkoročne poslovne terjatve 

1. Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev 
 

Terjatve vseh vrst se ob začetnem pripoznavanju izkazujejo v zneskih, ki izhajajo iz ustreznih 
listin, ob predpostavki, da bodo poplačana. Terjatve se zaradi oslabitve prevrednotijo, če 
njihova knjigovodska vrednost presega njihovo pošteno vrednost, to je udenarljivo vrednost.  

Naša družba med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do kupcev izkazuje naslednje vrste 
terjatev. 

                                                                                                                                                                

Vrste kratkoročnih terjatev 31.12.2019 31.12.2018 19/18 

    

Kratkoročne terjatve – komunalna 
podjetja 

389.908 242.371 160,87 

Kratkoročne terjatve – ostali kupci 357.890 66.960 534,48 

SKUPAJ: 747.798 309.331 241,75 

 

Rok zapadlosti v plačilo vseh terjatev je 15 do 30 dni, glede na podpisano pogodbo o 
poslovnem sodelovanju. 

 

3. Kratkoročne poslovne terjatve do drugih 

Med kratkoročnimi poslovnimi terjatvami do drugih izkazujemo naslednje vrste terjatev:                                                                                                                                                                                                                                                             

Vrste kratkoročnih terjatev do drugih 31.12.2019 31.12.2018 19/18 

    

Kratkoročne terjatve do države za 
vstopni DDV   

33.946 40.330 84,17 

Kratkoročne terjatve  – bolniška nad 30 
dni 

167 2.671 6,25 

Kratkoročne terjatve: davek od 
dohodka  

0 0 0 

Ostale kratkoročne terjatve  458 0 0 

SKUPAJ: 34.571 43.001 80,40 
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V. Denarna sredstva 

Na dan 31. 12. 2019 je imela naša družba na poslovnem računu 33.955 EUR denarnih sredstev.  

      

VI. Zaloge materiala 

Na dan 31.12.2019 je imela naša družba zaloge materiala v višini 12.747 EUR. 

 

VII. Zabilančna sredstva 

Družba na dan 31.12.2019 izkazuje 10.468.040 EUR zabilančnih sredstev. To je infrastruktura 
občin, katero imamo v najemu. 

ZGRADBE 

Nabavna vrednost:      9.597.951 EUR 

Popravek vrednosti:    1.136.380  EUR 

Sedanja vrednost         8.461.571 EUR 

 

OPREMA 

Nabavna vrednost:     3.388.518 EUR 

Popravek vrednosti:    1.382.049 EUR 

Sedanja vrednost:        2.006.469 EUR 

 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 

 

A. KAPITAL 
 

Celotni kapital naše družbe CEROZ d.o.o. na dan 31. 12. 2019 je negativen v višini 3.267.779 
EUR. Kapital se je v letu 2019 zmanjšal za 1.022.582 EUR,  zaradi negativnega poslovanja v letu 
2019 v višini 151.581 EUR in zaradi oblikovanja dolgoročnih rezervacij za zaprtje odlagalnega 
polja v višini 871.001 EUR. 

 

I. Vpoklicani kapital 
 

1. Osnovni kapital 
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Na podlagi sklepa skupščine podjetja CEROZ z dne, 07.05.2007 je Okrožno sodišče v Ljubljani, 
Oddelek za gospodarsko sodstvo dne, 06.06.2007 izdalo sklep o vpisu prehoda osnovnega 
kapitala in osnovnih vložkov na euro.  

Vrednost osnovnega kapitala znaša 10.005,00 EUR, razdeljen je po občinah kot lastnicah 
družbe v naslednjih odstotkih: Občina  Hrastnik 16,05 % 1.605,80 EUR, Občina Litija 22,14 % 
2.215,11 EUR, Občina Radeče 7,07 % 707,35 EUR, Občina Trbovlje 28,31 % 2.832,42 EUR in 
Občina Zagorje 26,43 % 2.644,32 EUR. 

   

VI. Prenesena čista izguba 

Prenesena čista izguba preteklega leta znaša 3.126.203 EUR. 

 

VIII. Čista izguba poslovnega leta 

Poslovno leto 2019 je naša družba zaključila s čisto izgubo 151.581 EUR.  

 

B. REZREVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

1. Rezervacije 

 

V letu 2019 smo oblikovali rezervacije za zaprtje odlagališča odpadkov v višini 901.001 EUR. 
Skupni znesek rezervacij za zaprtje odlagališča odpadkov na dan 31.12.2019 znaša 961.001 
EUR. 

 

Č. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 

 

1. Kratkoročne poslovne obveznosti                                                        

                                                                          

Vrste kratkoročnih poslovnih obveznosti 31.12.2019 31.12.2018 19/18 

    

Kratkor. posl. obv. do dobaviteljev v državi 2.026.372 1.631.051 124,24 

Kratkor. pos. obv. do dobaviteljev iz tujine 21.672 42.165 51,40 

Kratkor. pos. obv. do dobaviteljev za osn. 
sredstva 

0 7.744 0 

SKUPAJ: 2.048.044 1.680.960 121,84 



39 

 

Višina že zapadlih obveznosti znaša 1.772.512 EUR. 

Med obveznostmi do dobaviteljev izkazujemo obveznosti iz naslova najemnin za 
infrastrukturo v višini  1.743.810 EUR, od tega: 

- Občina Hrastnik:  290.438 EUR 
- Občina Trbovlje:  545.718 EUR 
- Občina Radeče:    130.354 EUR 
- Občina Litija:        337.698 EUR 
- Občina Zagorje:   439.602 EUR. 

 

2. Druge kratkoročne obveznosti 
 

VRSTE KRATKOROČNIH OBVEZNOSTI 31.12.2019 31.12.2018 19/18 

    

Kratkoročne obveznosti do zaposlencev 62.781 59.553 105,42 

Kratkoročne obveznosti iz naslova zač. dela in 
sejnine 

0 482                  0 

Kratkoročne obveznosti za prispevke od plač  9.190 8.835 104,02 

Druge kratkoroč. obv. do države – davek od 
dohodka  

0 0 0 

Kratkoročne obveznosti do občin: 

- Občina Hrastnik                          

- Občina Trbovlje                         

- Občina Zagorje ob Savi                  

- Občina Litija                              

- Občina Radeče                            

- KS Marno – renta                   

138.660 

0 

0 

0 

0 

0 

138.660                                                        

120.574 

0 

0 

0 

0 

0 

120.574       

115,00 

 

 

 

 

 

115,00 

Ostale kratkoročne obveznosti - taksa 14.132 8.187 172,61 

SKUPAJ: 224.763 122.341 183,72 

 

Ostalih kratkoročnih obveznosti do občin ni (razen do Občine Hrastnik – renta v višini 138.660 
EUR), ker smo že v letu 2019 poračunali amortizacijo (najemnino) infrastrukture. 
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3. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 
 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve v višini 1.208.712 EUR predstavljajo vnaprej 
vračunane stroške prevzema RDF v višini 1.199.627 EUR in vnaprej vračunane stroške 
odškodnin neposrednim mejašem v višini 9.085 EUR. 
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IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 

 

PRIHODKI 

Prihodki se pripoznajo, če je povečanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano 
s povečanjem sredstev ali zmanjšanjem dolga in je to povečanje mogoče izmeriti. Prihodki in 
povečanje sredstev oziroma zmanjšanje dolgov se torej pripozna hkrati. 

Prihodki se pripoznajo ob fakturiranju storitev (hkrati s terjatvami iz naslova prodanih 
storitev), kar se šteje, da je prodajalec prenesel na kupca vsa tveganja. 

Razčlenitev prihodkov po njihovih naravnih vrstah:         
                                                   

VRSTE PRIHODKA LETO 2019 LETO 2018 19/18 

1. Prihodki od prodaje storitev-komunalna 
podjetja (mehansko biološka obdelava) 

 

1.945.752 

 

1.846.753 105,36 

2. Prihodki od prodaje storitev- ostali 37.724 33.446 112,79 

3. Prihodki od obdelave biorazgradljivih 
odpadkov 

 

219.908 

 

156.336 140,66 

4. Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 12.091 0 

5. Prihodki od mešanih gradbenih 
odpadkov 

 

67.836 

 

63.484 106,86 

6. Prihodki od odprodaje sekundarnih 
surovin 

76.351 157.634 
48,44 

7. Prihodki od prodaje komposta 0 1.237 0 

8. Prihodki od okoljske dajatve za odpadke 106.863 80.596 132,59 

9. Prihodki od zapiranja odlagalnega polja 22.548 0 0 

10. Prihodki od ostalih storitev 46.649 0 0 

11. Prihod. od ravnan. z odpadno embalažo 23.055 0 0 

12. Prihodki od tehtanja 10.518 0 0 

13. Prihodki od obdelave kom. odpadne 
embalaže 

238.055 0 
0 

14. Prihodki od prodaje sekundarne 
frakcije (šifra 15) 

66.350 0 0 
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15. Prihodki od odlaganja stabilizirane 
težke frakcije 

382.581 0 0 

SKUPAJ: 3.244.190 2.351.577 137,96 

 

Prihodki od okoljske dajatve za onesnaženje okolja zaradi odlaganja odpadkov: 106.863 EUR. 

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih 
služb varstva okolja (Ur. l. RS št 87/2012, 109/2012) je začela veljati s 1. januarjem 2013. Glede 
oblikovanja cen storitev javnih služb določa, da je okoljska dajatev za onesnaženje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov upravičen strošek gospodarske javne službe odlaganja ostankov 
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov, hkrati pa se prizna tudi prihodek iz 
navedenega naslova. 

 

G. POSLOVNI ODHODKI 

 

I. STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 
 

1. Stroški po naravnih vrstah 
 

a) Stroški porabljenega materiala  
                                                                                                                           

NAZIV LETO 2019 LETO 2018 19/18 

    

1. Stroški materiala 133.175 171.590 77,61 

2. Stroški energije 140.333 117.698 119,23 

3. Drugi materialni 
stroški 

3.149 20.625 15,27 

    

SKUPAJ: 276.657 309.913 89,27 
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b) Stroški storitev 
                                                                                                                                 

NAZIV LETO 2019 LETO 2018 19/18 

    

1. Transportne storitve in črpanje 
odpadne vode 

7.171 239.144 3,00 

2. Najemnine 624.436 652.712 95,67 

3. Povračila stroškov zaposlencem v 
zvezi z delom   

11.103 18.150 61,17 

4. Stroški drugih storitev 1.269.744 1.848.450 68,69 

    

SKUPAJ: 1.912.454 2.758.456 69,33 

 

Na kontih stroškov materiala izkazujemo stroške materiala, ki smo jih porabili za izvajanje 
dejavnosti. To so stroški za tekoče vzdrževanje odlagališča in čistilne naprave, za razna 
popravila strojev na odlagališču, porabljena električna energija, porabljeno gorivo za delovne 
stroje, stroški pisarniškega materiala in stroški za uradni list, časopise in strokovno literaturo. 

Stroški storitev predstavljajo storitve drugih na odlagališču in čistilni napravi, storitve cestnega 
prometa in črpanja odpadne vode, PTT storitve, bančne storitve, zavarovalne premije, 
dnevnice in kilometrine, stroške za sprotne potrebe izobraževanja, stroške najema odlagališča, 
stroške najema javne infrastrukture in stroške odvoza RDF, stroške za izplačane sejnine 
članom skupščine, zdravstvene storitve, stroške za čiščenje poslovnih prostorov, stroške 
odvetniških storitev, stroške vzdrževanja računalniške in programske opreme, stroške 
izvajanja monitoringov, stroške za reprezentanco in stroške revizorskih storitev ter stroške 
varovanja odlagališča.  

V letu 2019 smo za stroške rednega revidiranja računovodskih izkazov in letnega poročila naše 
družbe plačali 6.300 EUR.   

 

II. STROŠKI DELA 

Naša družba izplačuje plače na podlagi kolektivne pogodbe za komunalne dejavnosti. V skladu 
z določbami kolektivne pogodbe in z aktom o sistemizaciji delovnih mest je vsako delovno 
mesto razvrščeno v ustrezni tarifni in plačilni razred in ovrednoteno z ustreznim koeficientom, 
ki odraža razmerje od najenostavnejšega dela.  

Povprečna bruto plača na zaposlenega, izračunana na podlagi delovnih ur je, za leto 2019 
znašala 1.578 EUR. V letu 2019 smo vsakemu zaposlenemu delavcu izplačali regres za letni 
dopust v višini 1.050 EUR bruto. 
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Celotni stroški dela v letu 2019 so znašali 909.956 EUR. Porabili pa smo jih za bruto plače in 
nadomestila plač v višini 704.216 EUR, za stroške pokojninskih zavarovanj 62.660 EUR, za 
stroške socialnih zavarovanj 51.332 EUR in za druge stroške dela v višini 91.748 EUR.     

Znesek drugih stroškov sestoji iz naslednjih postavk: stroški prevoza na delo in z dela, stroški 
za prehrano med delom, regres za letni dopust, stroški za kolektivno nezgodno zavarovanje in 
izplačilo solidarnostne pomoči. 

Direktor družbe Enes Rakovič je v letu 2019 prejemal plačo na podlagi sklepa št. 5/49, 
sprejetega  na 49. seji Skupščine CEROZ d.o.o., z dne 04.07.2019. Sklep je v skladu z Zakonom 
o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS Slovenije in 
samoupravnih lokalnih skupnosti (UL RS št. 21/2010) in Uredbo o določitvi najvišjih razmerij 
za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev (UL RS 34/2010). Njegova 
mesečna povprečna bruto plača za leto 2019 je znašala 4.340 EUR.  

Člani skupščine so v letu 2019 prejeli skupno sejnine v bruto znesku 3.012 EUR. 

 

2. ODPISI VREDNOSTI 
 

1. Amortizacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev: 

                                                                                                                               

 LETO 2019 LETO 2018 19/18 

    

1. Obračunana amortizacija 
podjetja  

38.020 36.910 103,01 

  

Amortizacijo osnovnih sredstev obračunavamo posamično za vsako osnovno sredstvo 
posebej. Uporabljene amortizacijske stopnje smo izračunali iz pričakovane dobe koristnosti 
osnovnega sredstva, ob upoštevanju metode časovnega odpisovanja osnovnih sredstev – 
enaka stopnja skozi celotno obdobje uporabe materialne naložbe. 

 

V naši družbi uporabljamo naslednje amortizacijske stopnje:                                           

- gradbeni objekti                  3 – 5  

- računalniška oprema          25 

- druga oprema                      10 – 20 
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2. Drugi poslovni odhodki 
 

Med drugimi poslovnimi odhodki izkazujemo stroške nadomestila za uporabo stavbnega 
zemljišča v vrednosti 406 EUR, za plačilo članarine gospodarski zbornici Slovenije,  za okoljsko 
dajatev za onesnaženje okolja zaradi odvajanja odpadnih vod in za članstvo v GIZ SLO CERO.  

Med drugimi poslovnimi odhodki imamo v letu 2019 knjiženo okoljsko dajatev za 
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov v skladu z Uredbo o metodologiji za 
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb s področja varstva 
okolja in  v skladu z slovenskimi računovodskimi standardi (SRS)  35.32, ki določa da se mora 
okoljska dajatev za onesnaženje okolja zaradi odlaganja odpadkov v poslovnih knjigah javnega 
podjetja pripoznati kot strošek. Znesek okoljske dajatve za odpadke v letu 2019 znaša 106.863 
EUR. 

Med poslovnimi odhodki imamo knjižene izplačane odškodnine na podlagi pogodb, ki jih 
imamo sklenjene z občani, ki živijo neposredno ob odlagališču v višini 13.329 EUR, namenska 
sredstva za izboljšanje bivalnih pogojev krajanov  KS Marno v višini 65.032 EUR, kritje stroškov 
odlaganja odpadkov občanom v KS Marno v višini 29.887 EUR.  

 

J. FINANČNI PRIHODKI 

 

3. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih 
 
 

Med finančnimi prihodki imamo knjižene zamudne obresti v višini 4.596 EUR.   

 

L. DRUGI PRIHODKI 

 

II. Drugi finančni prihodki in ostali prihodki  
 

Med drugimi prihodki imamo knjiženo prodajo telefona in popravek otvoritvene bilance v 
višini 445 EUR. 

 

K. FINANČNI ODHODKI 

 

1. Finančni odhodki za obresti 
 

V letu 2019 smo plačali 274 EUR zamudnih obresti.   
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P. DAVEK IZ DOBIČKA            

 

Davek iz dobička je obračunan v skladu z Zakonom o davku na dohodek pravnih oseb.  

Glede na čisto izgubo nam davka iz dobička ni potrebno plačati. 
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POMEMBNI KAZALNIKI POSLOVANJA IN FINANČNEGA STANJA DRUŽBE           

  LETO 2019 LETO 2018 

    

1. Stopnja lastniškosti financiranja -2,79 -3,20 

2. Stopnja dolgoročnosti financiranja -1,97 -3,12 

3. Stopnja osnovnosti investiranja 0,23 0,44 

4. Stopnja dolgoročnega investiranja 0,23 0,44 

5. Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev -12,08 -7,37 

6. Koeficient neposredne pokritosti kratkoročnih 
obveznosti 

0,01 0,002 

7. Koeficient pospešene pokritosti kratkoročnih 
obveznosti 

0,36 0,19 

8. Koeficient kratkoročne pokritosti kratkoročnih 
obveznosti 

0,4 0,21 

9. Koeficient gospodarnosti poslovanja 0,95 0,57 

 

 

UGOTOVITEV BILANČNE IZGUBE 

Bilančna izguba naše družbe za leto 2019 znaša 3.277.784 EUR. 

 

PREDLOG SKLEPA SKUPŠČINE O POKRIVANJU BILANČNE IZGUBE 

Naša družba predlaga lastnikom družbe, da se bilančna izguba v višini  3.277.784 EUR, pokriva 
s konverzijo terjatev in finančnim vložkom občin lastnic. 
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V. DOGODKI PO DATUMU IZDELAVE RAČUNOVODSKIH 
IZKAZOV 

 

Od datuma izdelave izkaza stanja do datuma revizijskega poročila ni bilo ugotovljenih 
pomembnejših poslovnih dogodkov, ki bi vplivali na računovodske izkaze in bi morali biti v njih 
razkriti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dol pri Hrastniku, 23.04.2020 

 

        Direktor:  

        Enes Rakovič  

 


