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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 06.08.2019 ob 8.00  uri začet 

 
Pregled vloge ustanovitelja in način izvrševanja te vloge 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: 

- Emil Šabanovič 
- Marjan Racki 
 

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. 
 

5. Pravne podlage: 
Dejavnost CEROZ-a se izvaja kot javno podjetje, ki je družba z omejeno odgovornostjo 
na podlagi: 
- družbene pogodbe, ki jo je podpisalo 5 občin družbenic (v nadaljevanju Družbena 
pogodba); 
- Medobčinska pogodba o izgradnji  in obratovanju medobčinskega centra za 
ravnanje z odpadki Zasavje, z dne 18.11.2003 
- zakona o gospodarski družbah; 
- statuta družbe (v nadaljevanju Statut); 
- zakona o delovnih razmerij; 
- kolektivne pogodbe o komunalnih dejavnosti; 
- zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti RS in 
samoupravnih lokalnih skupnosti; 
- uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih 
prejemkov direktorjev; 
- kriterije za individualne pogodbe o zaposlitvi managerjev; 
- pogodbe o minimalni vsebini individualnih pogodb o zaposlitvi poslovodnih delavcev 
s posebnimi pooblastili; 
- sklepov skupščine CEROZa; 
- uredbe MEDO za določanje cen; 
- sanacijskih programov; 
- inšpekcijskih zapisnikov. 

 
 
Po pregledu družbene pogodbe in statuta družbe (prejeto dne 29.7.2019) ugotavljamo 
naslednje: 

 
• tako v 13. členu Statuta kot 22. členu Družbene pogodbe je direktor dolžan v roku 

meseca dni po ugotovitvi, da družba posluje z izgubo predložiti Skupščini sanacijski 
program z varčevalnimi ukrepi in upoštevati predloge upnikov in v kolikor se ta ne 
sestane oziroma odloči o njem, mora direktor v naslednjih dveh mesecih od predložitve 
pričeti izvajati predloženi Sanacijski program. 

 
Zato je bil pregled usmerjen v obdobje od leta 2016 dalje, saj je družba v letu 2016 še 
izkazovala dobiček, v letu 2017 pa že veliko izgubo. 
 
Ob prisotnosti novo imenovanega direktorja (na skupščini 24.06.2019) g. Enesa Rakoviča 
je bil opravljen pregled na sedežu družbe dne 06.08.2019. 
 
Pri pregledu smo dobili na vpogled naslednje dokumente: 

- Zapisnike skupščine v navedem obdobju; 
- sanacijski program, ki ga je pripravilo še prejšnje vodstvo, nov sanacijski program 

naj bi bil po zagotovilu direktorja v izdelavi in tečejo razgovori z družbenicami; 



- letna poročila 2016, 2017 in 2018; 
- revizorska poročila BM Veritas za leto 2016, 2017 in predhodni pregled za leto 

2018 ter revizorsko poročilo BM Veritas (mnenje s pridržkom) za leto 2018; 
- pismo poslovodstvu in skupščini za leto 2017; 
- pisma poslovodstvu in skupščini za leto 2018; 
- individualno pogodbo o zaposlitvi za delovno mesto direktor družbe CEROZ 

d.o.o.; 
- sporazum o prekinitvi individualne pogodbe o zaposlitvi; 
- zapisniki in odločba inšpekcijskih pregledov s strani okoljske inšpekcije. 

 
 

UGOTOVITVENI DEL 
 
Na podlagi prej navedenih dokumentov in pregledov je bil opravljen zaključni pregled na 
sedežu družbe CEROZ dne 06.08.2019.  
 
Nadzora sta se udeležila oba imenovana člana NO, Emil Šabanovič in Marjan Racki. S 
strani družbe CEROZ so bili po potrebi prisotni direktor Enes Rakovič, računovodkinja 
Janja Simerl in poslovna sekretarka Maruša Stritar.  
 
Na vsa dodatna vprašanja do bila podana potrebna pojasnila in zahtevane kopije 
dokumentov. 
 
Sanacijski program, ki je bil predložen tekom nadzora, ni aktualen in ne rešuje izgube, 
zato je v izdelavi nov sanacijski program. 
 
Inšpekcijski pregledi s strani okoljske inšpekcije niso pokazali odstopanj od poslovanja v 
skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem in zakonom. V zadnjem pregledu pa je bila izdana 
odločba inšpekcije, da prekomerne količine odpadkov za uporabo in dodelavo v energent 
odpeljejo do konca junija 2019 in na predlog družbe soglašajo z datumskim zamikom do 
konca leta 2019. Po informaciji direktorja so do zdaj delno že realizirali zahtevan povečan 
odvoz. V kolikor bi želeli do konca leta v celoti izvedli potreben odvoz v skladu z 
inšpekcijsko odločbo, bi potrebovali dodatna finančna sredstva. 
 
Ob nadzoru ugotavljamo, da se v širši javnosti mešajo izrazi lahke frakcije, »RDF«, itd. Gre 
za problem stisnjenih odpadkov, ki jih je potrebno pravilno dodatno obdelati, da se lahko 
uporabijo za sežig kot energent. To pa pomeni, da gre za stroške dodelave, prevozov in 
oddaje na sežig. 

 

Iz letnih poročil je rezultat poslovanja razberemo: 

- v letu 2016 je družba beležila 47.157 EUR dobička in 64.075 EUR bilančnega 
dobička. Mnenje revizorja BM Veritas potrjuje normalno poslovanje 

- v letu 2017 rezultat 629.257 EUR izgube in 515.995 EUR bilančne izgube. Ob tem 
pa še negativni kapital v višini 505.990 EUR (ker se je zaradi izgube kapital 
zmanjšal za 629.257 EUR). V letu 2017 so se pojavili navedeni problemi 
likvidnosti, prenizkih cen in neodpeljanih lahkih frakcij odpadkov (»RDF«). Izdelal 



naj bi se sanacijski program v naslednjem obdobju. Ukinili so donacije in pričeli z 
ukrepi za optimizacijo poslovanja.  

- Mnenje revizorja BM Veritas navaja ugotovitev, da si je družba z vnaprej 
vračunanimi stroški za odvoz odpadkov »RDF«, ki jih plača šele z odvozom, s 
skladiščenjem olajšuje likvidnostne težave,  ki bi sicer zaradi insolventnosti po 
ZGD zahtevale prisilno poravnavo ali stečaj. Opozarja na odgovornost skupščine 
za sprejem revidiranega letnega poročila in opozarja še na ostale pomankljivosti, 
ki naj bi jih poslali s posebnim pismom poslovodstvu in skupščini. V samem pismu 
pa opozarjajo na naslednje: 

• prenizke cene (6.člen MEDO elaborat na občine nad 10 odstotkov višji 
stroški kot cene, za potrditev višjih cen); 

• zaloge »RDF«; 
• ni točnih količin in cen in gre lahko za odstopanje do 250.000 EUR; 
• nepravilnosti pri javnih razpisih; 
• manjka pravilnik in evidence v zvezi z nabavo materialov itd. 

- Pismo poslovodstvu revizorja BM Veritas za leto 2018 po predhodnem pregledu 
računovodski izkazov za leto 2018 (z dne 12.02.2019) ponavlja že navedene 
ugotovitve v predhodnem pregledu iz leta 2017 in dodaja še nerazmejene 
stroške, zaračunavanje odpadkov po nepreverjanju tehtanj in pomankljivosti 
(manjkajo tehtalni listi), ni zaračunanih zamudnih obresti, monitoring se ne bi 
smel razmejevati in še nekaj evidenc, ki po našem mnenju ne bi bistveno vplivale 
na spremembo rezultata itd. 

- Na Letno poročilo za leto 2018 je revizor podal mnenje s pridržkom; Revizor 
povzema že vse dosedaj navedene težave in ponovno opozarja na veliko in 
pomembno negotovost za možnost poslovanja v prihodnje; 

- Družba na v letu 2018 izkazuje rezultat 1.739.207 EUR izgube in bilančne izgube 
(to je negativnega kapitala) v višini 2.245.197 za leto 2018, nekrite izgube je na 
dan 31.12.2018 2.255.202 EUR; 

- sanacijski program je bil predložen lastnikom in ga skupščina še ni potrdila; 
- glede na kapitalsko neustreznost morajo lastnice zagotoviti dokapitalizacijo in 

dodatno potreben finančni vložek za ponoven zagon vseh tehnoloških procesov in 
celovito delovanje družbe za namen za katerega je bila ustanovljena; 

- likvidnost se začasno rešuje s skladiščenjem RDF odpadkov in neplačevanjem 
najemnine lastnikom; 

- dvig cene s 01.04.2018 iz 85,43 na 98,77 EUR/kg za obdelane in odložene mešane 
komunalne odpadke; 

- za delitev splošnih stroškov od storitev in sortiranja dvig cen s 01.04.2019 na 
193,99 EUR/t ( v tej ceni ni upoštevan poračun za leto 2016 in 2017); 

- v letnem poročilu za 2018 in poročilu pooblaščenega revizorja je navedeno, da je 
po oceni odlagalnega prostora le še za 8 – 10 let; 

- pasivne časovne razmejitve v znesku 1.003.340 EUR predstavlja RDF po vnaprej 
vračunani ceni, pri čemer se lahko pojavi odstopanje količine in cene) 

- rezervacije 30.000 EUR za kritje stroškov vzdrževanja deponije in zapiralnih del na 
predpostavki, da bo deponija obratovala še 30 let, izračun pa kaže največ 12 let 

- pomembna negotovost predstavlja izguba 1.739.217 EUR in negativni kapital 
2.245.197 EUR;  



- dvig cen s 01.04.2019 je korak v pravo smer, ni pa zadosten za celovito rešitev 
težav v poslovanju. Nove cene bi morale zadoščati  normalno poslovanju, vendar 
so veliki še nerešeni problemi povezani z prevzemom skladiščenja odpadkov RDF, 
poplačilo obveznosti do dobaviteljev in potrebne investicije na odlagalnem polju 
št. 2; 

- neizpolnitev odvoza RDF odpadkov po odločbah inšpekcije (1.060 ton do 
30.06.2019 in še naknadno 2.040 ton do 30.10.2019) bi lahko pomenilo odvzem 
dovoljenja OVD in s tem konec poslovanja družbe; 

- Ceroz ima na dan 31.12.2018 odprte obveznosti do dobaviteljev v višini 1.680.995 
EUR, od tega že zapadlih 1.516.550 EUR brez vračunanih zapadlih obresti. 

 

Ob tem ugotavljamo kronologijo naslednjih dogodkov: 

- 29.05.2017 - 32. seja skupščine – sklep št. 7 – potrditev spremembe plače 
direktorja g. Vilija Petriča iz mnogokratnika 2,4318 na 3; 

- 27.02.2018 – 33. seja skupščine – sklep št. 2 – seznanitev s poslovanjem za leto 
2017 in našteti ukrepi; 

- 24.05.2018 – 36. seja skupščine – sklep št. 4:  
»Skupščina podjetja Ceroz d.o.o., je sklenila, da se počaka z zaključkom priprave 
Sanacijskega programa do 01.06.2018. Do naslednje skupščine naj poslovodstvo 
Ceroz-a pridobi uradno ponudbo za RDF iz Salonita Anhovo ter iz Avstrije ( 
hčerinska firma Lafarge).« 

- 13.06.2018 – 1. Izredna seja skupščine – sklep št.4 – potrditev sporazumne 
odpovedi individualne pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto direktorja g. Vilija 
Petriča 

- 19.07.2018 – 38. seja skupščine – sklep št. 5 – potrditev spremembe indvidualne 
plače direktorja g. Vilija Petriča od 01.01.2017; 

- 30.08.2018 – 41. seja skupščine – sklep št. 4 – obravnava poročila za leto 2017 in 
dopolnitev z elaboratom MEDO – sklep št. 5 – proceduralna napaka pri obravnavi 
poslovnega načrta za leto 2018 – sklep št.5/a – posledično se točka umakne iz 
obravnave te seje; 

- 11.10.2018 – 43. seja skupščine – sklep št.8 – potrditev predlog sporazuma o 
prekinitvi individualne pogodbe o zaposlitvi med družbo CEROZ d.o.o. in g. Vilijem 
Petričem – dogovorjena odpravnina. 
 

 
POVZETEK UGOTOVITVENEGA DELA 

 
Med pregledom smo ugotovili naslednje: 
 
Ugotovitve pregleda se ujemajo z informacijami, pridobljenimi pred pregledom. Menimo, da 
sta tako direktor kot skupščina podcenili težave, kljub opozorilom revizorjev (odpadki, cene 
in organizacija dela) ter bistveno prepozno začeli ukrepati (najmanj leto do dve). S tem so 
ustvarili bistveno večjo izgubo kot bi jo lahko, če bi pravočasno in učinkovito ukrepali.  
 
V zadnjem obdobju pa je bilo odločanje in izvajanje glede na pogoste menjave poslovodstva 
še bolj oteženo. 



 
Na podlagi teh dokumentov in dejstev se postavlja kar nekaj vprašanj in sicer: 
 
1. V kolikor ne bi v letu 2016 razmejevali stroške, oz. bi rezervacije oblikovali v pravilni 

višini, bi bil rezultat že v letu 2016 negativen in terjal takojšnje ukrepanje za izboljšanje 
poslovanja. 

2. V letu 2017 se je izguba prikazovala prenizko (količine in cene »RDF« ). Veliko so se 
pogovarjali, da bo treba narediti sanacijski program, manjkale pa so pragmatične 
aktivnosti v izvedbi.  

3. Problem povečanja plače direktorja v letu 2017 (najprej sprejet sklep v maju 2017 in 
nato retroaktivna potrditev v juliju 2017 z veljavnostjo izplačila od januarja 2017) in 
odpravnina v letu 2018 je vprašljiva, podpisan je bil sporazum o prekinitvi individualne 
pogodbe. 

 
Vsled vsega navedenega lahko sklenemo, se je ukrepalo precej prepozno in se izpostavlja 
odgovornost po ZGD tako poslovodstva kot skupščine. 
 
Revidirano Letno poročilo za leto 2016 in 2017 so potrdili tako skupščina kot občinski svet, 
poročilo za leto 2018 je v skladu z zakonodajo do 31.08.2019 poslan na AJPES. 
 
PRIPOROČILA IN PREDLOGI 
 
Glede na zadnje podatke lahko sklenemo, da je skrajni čas, da lastniki takoj ukrepajo za 
zagotovitev  normalnega poslovanja družbe, sicer je njen konec neizogiben. 
 
Čim prej naj se izdela kvalitetni in uporabni sanacijski program družbe. Pri tako veliki izgubi 
so potrebni vsi možni ukrepi povezani z vsemi stroški poslovanja tako materialnimi kot 
stroški dela. Dopolnijo se naj vse manjkajoče evidence in postopki v skladu s priporočili iz 
pisem poslovodstvu zunanjega revizorja.  
 
Občini Hrastnik kot (so)lastniku priporočamo, naj od odgovornih oseb terja odškodninsko 
odgovornost in kar se da aktivno čim prej podpre operativno reševanje problematike 
CEROZa. 
 

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 


