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Občina Hrastnik 
  Pot Vitka Pavliča 5 

   1430  HRASTNIK 
 

 

 

 

  

 

  
Nadzorni odbor 

 
 

Telefon: 03 56 54 350 
    Fax: 03 56 54 369 

www.hrastnik.si 
email: 

obcina.hrastnik@hrastnik.si 

 
 

 
Na osnovi določil 43. člena Statuta Občine Hrastnik ( UVZ št. 28/17 ) in določil Poslovnika o delu 
Nadzornega odbora Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/15) ter Terminskega programa dela Nadzornega 
odbora Občine Hrastnik za mandatno obdobje 2018 - 2022, je bil na 2.seji Nadzornega odbora Občine 
Hrastnik, dne 22.05.2019, sprejet sklep o izvedbi pregleda v CEROZ-u d.o.o. 

 

POROČILO 
O OPRAVLJENEM NADZORU 

 
Na osnovi Sklepa št. 12 sprejetega na 2. Redni seji Nadzornega odbora Občine Hrastnik, dne 

22.05.2019 , je bil dne 12.07.2019 ob 8.00  uri začet 
 

Pregled izračuna nove ekonomske cene v gospodarski družbi CEROZ - Center za 
ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o. 

Poročilo je dokončni akt Nadzornega odbora Občine Hrastnik 

1. Nadzorni odbor v sestavi: 
- mag. Polona Pergar Guzaj, predsednica 
- Bojan Klenovšek, podpredsednik  
- Emil Šabanovič, član 
- Jurij Kolar, član 
- Marjan Racki, član 
- Rosita Potočnik, članica 
- Borut Vladimir Pušnik, član 

 
2. Poročevalci: 

- Bojan Klenovšek 
- Rosita Potočnik 

 
3. Izvedenec: 

- Ime in priimek:/ 
- Sklep o imenovanju izvedenca: NO ni sprejel odločitve 

 
4. Ime nadzorovane družbe; 

- CEROZ – Center za ravnanje z odpadki Zasavje, d.o.o. 
 

Prejeta dokumentacija: 

Ø Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih 

odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov v CEROZ-u za leto 

2019 (v nadaljevanju Elaborat), marec 2019; 



 2 

Ø Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb 

varstva okolja(neuradno prečiščeno besedilo št.2), v nadaljevanju (Uredba MEDO); 

Ø Zapisnik 1.seje Strokovne komisije Sveta CEROZ z dne 28.3. 2019; 

Ø Zapisnik 2. seje Sveta CEROZ z z dne 28.3.2019; 

Ø Mnenje strokovne komisije Sveta CEROZ z dne 28.3.2019; 

Ø Izkaz poslovnega izida (različica 1) na dan 31.12.2017; 

Ø Poročilo o poslovanju januar-marec 2019 z dne 7.6.2019. 

Podjetje CEROZ – center za ravnanje z odpadki je bilo ustanovljeno leta2005, kot družba z omejeno 
odgovornostjo, s sedežem Brdce 41 B, Dol  pri Hrastniku. 

Družbeniki javnega podjetja so:  

• Občina Hrastnik   16,05% delež 
• Občina Litija   22,14% delež 
• Občina Zagorje ob Savi  26,43% delež 
• Občina Trbovlje   28,31% delež 
• Občina Radeče    7,07% delež 

CEROZ na podlagi občinskih odlokov izvaja javno službo obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov.  

Občine ustanoviteljice so v začetku leta 2018 sprejele soglasje in 19.03.2018 sklenile Sporazum o 
sodelovanju pri izvajanju gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov na 
Uničnem. 

Kljub podpisu sporazuma, pa občine ne ustanoviteljice CEROZ-u niso še podelile koncesije o izvajanju 
gospodarskih javnih služb obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov ter še niso sklenile ustrezne 
koncesijske pogodbe. 

UGOTOVITVENI DEL: 

Ø Elaborat  je izdelan v skladu z  Uredbo MEDO. Na naslovni strani Elaborata je vidno, da je Elaborat 
podpisan s strani izdelovalcev, ni pa podpisan s strani pregledovalca strokovnega pregleda 
Elaborata. V Elaboratu tudi ni zaslediti poročila o strokovnem pregledu, oziroma mnenja o vsebini  
Elaborata. 
 

Ø V Elaboratu so  predlagane cene storitev za ravnanje z odpadki za leto 2019, ki stopijo veljajo 
01.4.2019: 

Obdelava mešanih komunalnih odpadkov v nadaljevanju  (MKO) :  

cena javne infrastrukture :0,0241 EUR /kg (brez DDV) 

cena storitev javne službe: 0,1169 EUR/kg (brez DDV) 

cena storitev (MKO) :         0,1410 EUR /kg (brez DDV) 

Predlagana cena  storitev  obdelave bioloških odpadkov (BO): 

cena javne infrastrukture :0,0216 EUR /kg (brez DDV) 

cena storitev javne službe: 0,0543 EUR/kg (brez DDV) 
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cena storitev obdelave  (BO) :  0,0750 EUR/kg  (brez DDV) 

Predlagana cena   storitev  odlaganja komunalnih odpadkov (ODK): 

cena javne infrastrukture : 0,0506 EUR/kg (brez DDV) 

cena storitev javne službe: 0,0311EUR/kg (brez DDV) 

cena storitev ODK :        0,0817EUR/kg  (brez DDV) 

Zbirni pregled povprečne obračunske cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja 
komunalnih odpadkov za leto 2019 glede na količino v obdelavo sprejetih mešanih odpadkov: 

Obstoječa cena:    98,77 EUR /tono 

Predračunska cena za leto 2019:  173,72 EUR/tono 

V elaboratu prikazano povečanje  z indeksom v % : 
  

Predračunska cena  za Indeks predračunska cena 
 

Veljavna cena Leto2019 /veljavno izraženo v% 

Obdelava MKO 
   

EUR/tono 98,77 173,72 175,9 

Predlagamo popravek prikaza  povečanja tako, da se ločeno prikaže indeks in % povečanja: 
 

Veljavna cena   
(A) 

Predračunska cena 
za leto 2019 (B) 

Indeks: predračunska 
cena /veljavno ceno  

% povečanja 
veljavne  cena  

Obdelava 
MKO 

A B (A/B) (A/B-1)*100% 

EUR/tono 98,77 173,72 1,759 75,90% 

V vseh tabelah je prikazano povečanje cen z  indeksom izraženih v % 

  Potrjene cene Predračunske cene Indeks predračunske 
  od 1.4.2018 za leto 2019 cene izražene v % 
EUR/kg       
Obdelava MKO 0,0701 0,141 201,14 
Odlaganje BIO 0,044 0,075 170,45 
Odlaganje odpadkov 0,082 0,0817 99,63 

Predlagamo dopolnitve  tabele: 

  Potrjene cene Predračunske cene Indeks % povečanja A 
  od 1.4.2018 (A) za leto 2019 (B) A/B (A/B-1)*100% 
EUR/kg     
Obdelava MKO 0,0701 0,141 2,01 101,14% 
Odlaganje BIO 0,044 0,075 1,70 70,45% 
Odlaganje odpadkov 0,082 0,0817 1,00 -0,37% 
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Cene, ki so  predmet analize, so navedene v Elaboratu na strani 4, vendar ne vključujejo poračuna za 
preteklo obdobje in so brez DDV. 

Trenutno veljavne cene storitev so nekoliko višje od obravnavanih, ki jih navajamo v  poročilu. in so  
navedena v Elaboratu na strani 48, v poglavju: 1. Variantni izračun cene v primeru neizvajanja posebnih 
storitev  obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Sprejete so bile na 2. seji sveta CEROZ-a  28.3.2019 
in so skladne z vsebino Elaborata. 

Predlagamo, da se zaradi lažjega razumevanja  vsebine Elaborata v bodoče po potrditvi cen s strani  
seje Sveta Ceroza  k Elaboratu priloži veljaven cenik. 

Ø pomemben mejnik  je leto 2016 in sicer dokončanje II. faze investicije, ki sestoji iz štirih 
podprojektov 

Ø izgradnja sortirnice in kompostarne, odlagalnega polja in čistilne naprave na regijski 

deponiji Unično; 

Ø širitev prostorskih kapacitet deponije Unično; 

Ø predelava inertnih gradbenih odpadkov na deponiji Neža v Trbovljah; 

Ø rekonstrukcija ceste Marno – deponija Unično. 

Ø v mesecu januarju je po opravljenem tehničnem pregledu center za ravnanje z odpadki začel 

poskusno delovati. 

Ø v oktobru  2017 je izdelan Elaborat o oblikovanju cen v skladu z  Uredbo MEDO, 

Ø z uredbo MEDO se je uvedel nov način oblikovanja cen komunalnih storitev, pristojnost 

določanja cen pa se je prenesla na občine, ki so kot odgovorne za zagotavljanje občinskih 

gospodarskih javnih služb postale tudi regulatorni organ za potrjevanje cen komunalnih storitev. 

Ø izvajalec z elaboratom o oblikovanju cene predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev 

(cena posamezne storitve je sestavljena iz javne Infrastrukture in cene opravljanja javne 

storitve). Namen elaborata je izračun obračunske cene storitev posamezne javne službe za 

preteklo obračunsko obdobje, ugotavljanje razlik med predračunsko, obračunsko in potrjeno 

ceno ter izračun predračunske cene za tekoče leto. 

Ø poslovanje CEROZ-a na dan  31 .12 . 2017 je negativno v višini 629.275 EUR, 

Ø zaradi globalnih sprememb na svetovnem trgu nastanejo težave z odvozom plastične embalaže, 

t.i. »RDF« odpadki (Refuse derivate fuel, v nadaljevanju RDF) povzročijo dodatne neplanirane 

stroške v višini 692.693 EUR. 

V letu 2017 so bili stroški javne infrastrukture in opravljene storitve javne službe obdelave komunalnih 
odpadkov višji od načrtovanih in sicer skupno za 91,9%. Na višje stroške v letu 2017 je prevladujoče 
vplival vkalkuliran strošek odvoza RDF, ki v predračunski kalkulaciji ni bil predviden, kar predstavlja 
42,3% vseh stroškov. 

V letu 2018 so dejanski stroški opravljanja storitev načrtovane presegli za 74,2%, kar je prav tako 
povezano z višjimi stroški odvoza RDF, ki v strukturi stroškov opravljanja storitev predstavljajo 53% in 
so načrtovano presegli za 124,3%. 



 5 

Zaključki nadzora: 

Ø Ugotavljamo, da je zaradi nepravočasnega ukrepanja (ne prilagajanja cen in premalo aktivnega 

iskanja rešitev) nastala nepopravljiva škoda; 

Ø V Elaboratu je razvidno, da je zunanjo strokovno oceno Elaborata opravil Inštitut za javne službe, 

ki ni izdelal poročila, oziroma mnenja, ali pa nam ni bilo poročilo, oziroma mnenje posredovano. 

Predvidevamo, da je pozitivna strokovna ocena zunanje inštitucije zelo pomembna tako pri 

izdelavi kot pri sprejemanju  Elaborata. Menimo, da je zato potrebna velika strokovna  pozornost 

pri najemanju zunanjih izvajalcev. Seveda presojo o ustreznosti zunanjih izvajalcev prepuščamo 

poslovodstvu CEROZ-a. 

Ø v Elaboratu je potrebno več pozornosti nameniti  primerjavi cen  storitev CEROZ-a  s cenami v 

primerljivih območjih,  

Ø večjo pozornost je potrebno nameniti planiranju in spremljavi planov (v času nadzora letni  delovni 

načrt poslovanja CEROZ-a za leto 2019 ni  izdelan in  potrjen, ni dolgoročnega plana družbe), 

Ø izdelati je potrebno program sanacije zapadlih dolgov nastalih do 31.12.2018, ki ne smejo 

obremenjevati tekoče poslovanje, ker bi to pomenilo še dodatni  pritisk na dvig cen, 

Ø oceniti je potrebno prostornino odlagalnih  polj in glede na dinamiko odlaganja predvideti  

preostalo  obratovalno  dobo odlagališča, 

Ø v letu 2019, kot po letu 2016, ko je začela obratovati sortirnica in kompostarna, CEROZ izboljšuje 

poslovanje tako, da sprejema  in odlaga tuje odpadke (izven območja ustanoviteljic) in jih del po 

sortiranju  odlaga v odlagalno polje in s tem zmanjšuje življenjsko dobo odlagalnega polja in tudi 

odlagališča kot celote, 

Ø odlagalno polje bo v primeru sedanje dinamike odlaganja polno v obdobju 5 - 7 let. Takoj je 

potrebno pričeti z iskanje nadomestne lokacije za odlaganje  in poizkusiti upočasniti dinamiko 

odlaganja  v odlagalno polje, 

Ø povečati bi bilo potrebno tehnološko disciplino z namenom  varnega ravnanja z odpadki ob 

sočasnem  zagotavljanju  okoljevarstvenih standardov, 

Ø za zmanjšanje in pravilno odlaganje odpadkov bi morale pristojne občinske službe vestne občane 

nagraditi, kršitelje sankcionirati. Komunalna podjetja bi morala občanom ponuditi sisteme za 

kvalitetnejšo in množičnejšo, ločevanja odpadkov in stimulirati stanovanjske skupnosti in občane, 

ki bodo na račun  večjega ločevanja odpadkov zmanjšali količino mešanih komunalnih odpadkov 

(MKO). MKO ni moč vseh reciklirati vsaj 40% jih pristane v odlagalnem polju, ki obremenjujejo 

okolje in zmanjšujejo življenjsko dobo deponije. 

Ø 11. 10. 2018 je bil sprejet 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. Predlagamo, da se  akti 
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družbe, družbena pogodba in statut CEROZa ustrezno dopolnita (s strokovnim svetom in 

strokovno komisijo). 

Ø Predlagamo, da se razmisli o tem, da se po stabilizaciji poslovanja strokovni svet in strokovna 

komisija zamenjata z nadzornim svetom, čigar vloga je določena v Zakonu o gospodarskih 

družbah; Po potrebi ima le-ta lahko tudi komisije. 

SKLEP: 

Ugotavljamo, da so se povprečne cene obdelave mešanih komunalnih odpadkov povečale v primerjavi 
z letom 2018  za 96,40%,  kar je znatno, vendar je predlagana podražitev glede na trenutne razmere 
na deponiji in glede na poslovanje podjetja utemeljena in argumentirana. Pomembno je poudariti, da 
je zaradi prekomernega in nestrokovnega odlaganja odpadkov v preteklosti, odlagalno polje že skoraj 
polno in se bo potrebno čim prej pripraviti na zapiranje deponije  in na iskanje nadomestne lokacijo za 
odlaganje odpadkov. 

ČLANI  NO: PREDSEDNICA  NO: 

1. Bojan Klenovšek, 
podpredsednik odbora 

2. Emil Šabanovič, član 
3. Jurij Kolar, član 
4. Marjan Racki, član 
5. Rosita Potočnik, članica 
6. Borut Vladimir Pušnik, član 

 
 

mag. Polona Pergar Guzaj 

 

VROČITI: 

1. nadzorovanemu organu 
2. županu občine Hrastnik 
3. Občinskemu svetu Občine Hrastnik 
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PREGLED CEN RAVNANJA Z ODPADKI ZA LETO 2018/2019          
              
              

  ZBIRANJE MKO  ZBIRANJE BIO OBDELAVA MKO OBDELAVA BIO ODLAGANJE MKO   
  EUR/KG  EUR/KG  EUR/KG  EUR/KG  EUR/KG    
              
HRASTNIK  0,1131  0,0707  0,0526  0,0206  0,0483 CEROZ   
              
RADEČE  0,1540  0,1314  0,0526  0,0206  0,0483 CEROZ   
              
SEVNICA  0,1314  0,0104  0,1123    0,0376 CEROD   
              
CELJE  0,1342  0,1182  0,0611  0,0354  0,0395 SIMBIO   
              
LAŠKO  0,1467  0,1443  0,0611  0,0354  0,0395 SIMBIO   
Podatki pridobljeni na spletu (https://www.ekonomske-analize.si/pregled-cen-ravnanj-z-odpadki-za-leto-2018-2019/)    
              
Pri tem ugotovljamo, da so cene po posameznih občinah težko primerljive, saj so odvisne od številnih dejavnikov in sicer:    

• števila prebivalstva oz. gostote poselitve,  
• oddaljenosti zbirnega centra od regijskega odlagališča,  
• občinske cestne infrastrukture in  
• drugo. •  •  

Cene se prav tako razlikujejo od izvajalca do izvajalca pri čemer ugotavljamo, da so v primerjavi z ostalima dvema izvajalcema cene podjetja    
Ceroz najvišje.             
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CENE POSAMEZNIH STORITEV, KI JIH ZARAČUNAJO POSAMEZNE KOMUNALE V LETU 2019       
              
  ZBIRANJE MKO OBDELAVA MKO ODVOZ BIO  OBDELAVA BIO ZBIRANJE BIO ODLAGANJE ODPADKOV 

              
HRASTNIK  0,1337  0,0747  0,0768  0,0216      
              
RADEČE  0,1613  0,0817  0,075        
              
SEVNICA  0,1521      0,1123  0,0254  0,0744  
              
CELJE  0,13516  0,08703  0,20428      0,06972  
              
LAŠKO  0,1742    0,1982      0,07252  
              
              
V tej tabeli so prikazani podatki, objavljeni na spletni strani pod posamezno občino, ki ima objavljene cenike.     
              
Pri tem ugotovljamo, da ima Komunala Hrastnik v primerjavi z drugimi občinami najnižje cene posameznih 
storitev.     

 

 

 

 


