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Center za ravnanje z odpadki Zasavje d.o.o. 
Brdce 41 b 
1431 Dol pri Hrastniku 
 
 
 
Zadeva: Predstavitev poslovanja družbe CEROZ d.o.o. za leto 2021 

  

CEROZ d.o.o. je v letu 2021 do meseca februarja zagotavljal izvajanje javne gospodarske 
službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov za vse občine lastnice, skladno z odloki, glede na 
njihov delež. Od februarja dalje pa samo za občine Hrastnik, Zagorje ob Savi, Litija in Radeče. 
Občina Trbovlje storitev obdelave in odlaganja zagotavlja pri drugem ponudniku. 

 

 

 

 

 

Graf 1: Struktura poslovnih deležev družbenikov podjetja CEROZ d.o.o. 
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• Obdelava odpadkov v letu 2021 obdobje jan-dec - MKO 

              
MKO TRBOVLJE ZAGORJE RADEČE HRASTNIK LITIJA SKUPAJ

JANUAR 197.740,00      197.660,00      33.800,00        117.040,00      125.260,00      671.500,00      

FEBRUAR 69.060,00        202.320,00      30.920,00        120.340,00      131.400,00      554.040,00      

MAREC -                     244.280,00      36.700,00        148.420,00      137.140,00      566.540,00      

APRIL -                     231.480,00      36.000,00        139.780,00      153.800,00      561.060,00      

MAJ -                     239.020,00      40.940,00        134.080,00      163.320,00      577.360,00      

JUNIJ -                     230.640,00      43.000,00        133.200,00      141.920,00      548.760,00      

JULIJ -                     222.880,00      37.700,00        130.720,00      134.240,00      525.540,00      

AVGUST -                     222.980,00      37.360,00        133.260,00      166.940,00      560.540,00      

SEPTEMBER -                     228.160,00      36.040,00        140.600,00      186.880,00      591.680,00      

OKTOBER -                     219.640,00      39.620,00        139.800,00      159.140,00      558.200,00      

NOVEMBER -                     239.560,00      47.080,00        131.000,00      153.300,00      570.940,00      

DECEMBER -                     240.170,00      39.540,00        136.660,00      151.600,00      567.970,00      

SKUPAJ 266.800,00      2.718.790,00  458.700,00      1.604.900,00  1.804.940,00  6.854.130,00        

 

• Obdelava odpadkov v letu 2021 obdobje jan-dec - Kosovni odpadki 

 

KOSOVNI TRBOVLJE ZAGORJE RADEČE HRASTNIK LITIJA SKUPAJ

JANUAR -                     4.160,00           1.440,00           6.196,00           15.500,00        27.296,00        

FEBRUAR 1.320,00           7.000,00           3.040,00           11.726,00        -                     23.086,00        

MAREC -                     11.700,00        4.000,00           10.444,00        26.500,00        52.644,00        

APRIL -                     11.620,00        6.100,00           45.386,00        4.240,00           67.346,00        

MAJ -                     13.320,00        6.120,00           21.578,80        23.240,00        64.258,80        

JUNIJ -                     12.380,00        8.080,00           31.609,00        22.080,00        74.149,00        

JULIJ -                     13.620,00        4.880,00           17.855,80        19.780,00        56.135,80        

AVGUST -                     12.380,00        3.220,00           16.731,60        32.000,00        64.331,60        

SEPTEMBER -                     12.080,00        -                     24.717,80        46.100,00        82.897,80        

OKTOBER -                     10.200,00        -                     22.002,20        13.860,00        46.062,20        

NOVEMBER -                     9.780,00           11.480,00        14.892,00        9.320,00           45.472,00        

DECEMBER -                     8.440,00           5.480,00           12.775,00        9.020,00           35.715,00        

SKUPAJ 1.320,00          126.680,00      53.840,00        235.914,20      221.640,00      639.394,20       
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• Obdelava odpadkov v letu 2021 obdobje jan-dec - Biološki odpadki 

BIOLOŠKI TRBOVLJE ZAGORJE RADEČE HRASTNIK LITIJA SKUPAJ

JANUAR 52.720,00 38.360,00 12.720,00 32.340,00 34.960,00 171.100,00

FEBRUAR 60.060,00 40.160,00 16.460,00 42.380,00 33.080,00 192.140,00

MAREC 80.760,00 63.400,00 21.340,00 47.500,00 37.300,00 250.300,00

APRIL 87.100,00 51.320,00 29.540,00 45.660,00 52.640,00 266.260,00

MAJ 88.680,00 66.880,00 28.620,00 46.620,00 47.380,00 278.180,00

JUNIJ 101.260,00 66.400,00 22.360,00 50.840,00 44.620,00 285.480,00

JULIJ 92.600,00 57.360,00 32.720,00 57.860,00 54.940,00 295.480,00

AVGUST 93.460,00 72.680,00 26.780,00 54.760,00 46.040,00 293.720,00

SEPTEMBER 103.240,00 54.480,00 24.240,00 56.320,00 43.960,00 282.240,00

OKTOBER 83.520,00 63.540,00 39.760,00 60.080,00 63.160,00 310.060,00

NOVEMBER 69.900,00 66.320,00 20.620,00 38.700,00 44.680,00 240.220,00

DECEMBER 74.500,00 40.340,00 21.800,00 46.760,00 33.560,00 216.960,00

SKUPAJ 987.800,00      681.240,00      296.960,00      579.820,00      536.320,00      3.082.140,00   
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Podjetje CEROZ d.o.o. je poslovno leto 2021 zaključilo s pozitivnim rezultatom iz poslovanja. 
Poslovanje je potekalo v vseh mesecih leta z obdelavo odpadkov zasavskih občin (od 
februarja brez Občine Trbovlje) po veljavni ceni iz elaborata, sprejetega v aprilu 2019, ki je 
pokrival stroške za nemoteno obratovanje podjetja. 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 600 ton, da smo pokrili vse stroške. 
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• Čisti izid obračunskega obdobja jan - dec v € -  PRIHODKI OD PRODAJE 

 

 

 

• Čisti izid obračunskega obdobja jan- dec v € - STROŠKI 
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• Izid obračunskega obdobja 

         

 

Do 31.03.2022 smo zaključili vsa dela, ki so potrebna za zaključek leta.  

Zaključna dela (oz. knjižbe), ki so vplivale na rezultat so: 

• odpis kompaktorja v višini 17.550,00 EUR 

• tožbe delavcev za dodatke v višini 23.788,26 EUR 

• rente – neposredni mejaši v višini 9.245,96 EUR 

• zmanjšanje zaloge materiala v višini 476,70 EUR. 

Leto 2021 smo zaključili z bruto dobičkom v višini 96.599,08 EUR, za leto 2021 bomo plačali 
davek na dobiček v višini 7.082,67 EUR. Čisti dobiček tako znaša 89.516,41 EUR. 

 

Podjetje CEROZ d.o.o.  je imelo na dan 31.12.2021 zaposlenih 35 delavcev. 

V sortirnici je delo potekalo na dve izmeni skozi celo leto. Redno je obratovala sortirnica za 
sortiranje odpadkov in kompostarna s stabiliziranjem težke frakcije ter bioloških odpadkov. V 
kompostarni smo izdelali kompost I. kvalitete.  

Skozi celo leto smo imeli izziv z virusom CORONA – 19, ki pa smo ga uspešno omejevali. Bilo 
je nekaj okužb z izolacijami in karantenskimi odločbami. Samo proizvodnjo smo organizirali 
glede na razpoložljivost zaposlenih, zato smo za kratek čas vmes odredili enoizmensko delo, 
da smo lahko obdelali vse odpadke. 
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➢ Zaloge lahke frakcije po sortiranju (RDF) 

Zalogo RDF smo v leto 2021 prenesli iz preteklega obdobja iz leta 2020, v izmerjeni količini 
8.981.710 kg, kar je predstavljalo po takratnih razmerah na trgu vrednost 1.302.347,95 €, pri 
oceni 145 €/t. 

 

Poleg redne količine, ki smo jo celo leto sproti oddajali, smo v letu 2021 oddali še 601.140 kg 
iz zaloge. 

 

zaloga RDF December  2020 8.981.710   

 kg proizvedeno  oddano- fakture 
iz obdelave 
zaloge 

zaloga 31-12-2020 8.981.710    

zaloga 31-01-2021 -84.060 156.620 240.680   

zaloga 29-02-2021 -4.580 232.780 237.360   

zaloga 31-03-2021 260 147.120 146.860   

zaloga 30-04-2021 -75.520 116.500 155.240 36.780 

zaloga 31-05-2021 -51.020 92.220 127.480 15.760 

zaloga 30-06-2021 -32.720 108.360 141.080   

zaloga 31-07-2021 16.740 181.520 164.780   

zaloga 31-08-2021 -135.700 99.320 216.480 18.540 

zaloga 30-09-2021 -87.820 103.320 176.632 14.508 

zaloga 31-10-2021 -68.760 149.100 217.860   

zaloga 30-11-2021 -63.760 184.700 227.656 20.804 

zaloga 31-12-2021 -14.200 35.620 49.820 4.712 

Skupaj 8.380.570    

 

Zaloga RDF v letu 2021 upoštevana v višini 1.215.182,65 € (po ceni 145  €/t). 

V letu 2021 smo namenili  veliko pozornosti varovanju okolja in sanaciji zatečenega stanja 
zalog lahke frakcije po sortiranju (RDF), požarne varnosti   

 

o Nemoteno vzdrževanje in delovanja strojev in naprav 

o oddaja zalog iz manipulativnih površin okoli sortirnice in kompostarne 

o Ureditev zbirnega centra 

o Investicijska dela na zapiranju odlagalnega polja 

o Vgradnja portalnega monitorja za odkrivanje radioaktivnega sevanja 
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➢ Manipulativne površine okoli objektov sortirnica in kompostarna (odstranjena vsa 
zaloga RDF) 
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Odprte tožbe v letu 2021 

Tožba Opr. Št. VII Pg 1366/2021 

CEROZ d.o.o. je vložil tožbo proti Občini Trbovlje in Simbio d.o.o., za  uveljavljanje 
izpodbojnosti koncesijske pogodbe. Tožba je bila vložena 21.7.2021 pred Okrožnim sodiščem 
v Ljubljani, s katero CEROZ uveljavlja izpodbojnost oz. zahteva razveljavitev Koncesijske 
pogodbe o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, ki nastajajo na območju Občine Trbovlje, št. 354-19/2020-7, ki je bila sklenjena 
brez predhodno izvedenega postopka. CEROZ sodišču predlaga, da Koncesijsko pogodbo 
razveljavi z dnem uveljavitve, torej od trenutka veljavnosti koncesijske pogodbe dalje. Toženi 
stranki sta na tožbo odgovorili 14.10.2021 in prvi pripravljalni narok in prvi narok za glavno 
obravnavo je bil razpisan za 24.3.2022.  Datum naroka je prestavljen na 30.6.2022. 

Tožba Opr. Št. VIII Pg 2257/2019 

Tožbo proti CEROZ d.o.o. so vložili g. Plahuta, ga. Grešak in Občina Laško, v septembru 2020 
in sicer za povzročitev škode v letih do 2019. Predmet spora je zahteva tožečih, da se odpravi 
nevarnost. Spor je ocenjen na vrednost 100.000 EUR. Naslednji narok je sklican za 5.5.2022. 
Do takrat je treba za tožeče pripraviti zahtevana zagotovila.  

Tožbe delavcev Opr. št. IV Pd 412-425; 440-442/2021 

V juliju 2021 smo prejeli 17 tožb s strani zaposlenih. Razlog tožb so bili neizplačani dodatki za 
težko delo in zdravju škodljivo delo,  od junija 2016 do maja 2018. Dne, 24. 1. 2022, je bila 
sklenjena sodna poravnava z vsemi tožečimi delavci. Delavci bodo dobili izplačane dodatke v 
letu 2022, v treh obrokih.  

Tožba Opr. Št. V Pg 1302/2021 

Tožbo proti CEROZ d.o.o. je 15.7.2021 vložila Občina Trbovlje in sicer za izpodbijanje 
sprejetega sklepa  št. 3/55, sprejetega na 55. seji skupščine CEROZ d.o.o. (sklep o podaji 
zahteve Občini Trbovlje o odvozu RDFa po lastniškem deležu). Po opravljeni mediaciji, je 
Skupščina CEROZ na 3. izredni seji ta sklep razveljavila. Na podlagi poslanega potrjenega 
zapisnika 3. izredne seje, je Občina Trbovlje tožbo umaknila in 24.2.2022 smo od Okrožnega 
sodišča Ljubljana dobili sklep o umiku tožbe.    

Skupščina CEROZ d.o.o. in Svet CEROZA 

V letu 2021 smo imeli tri redne in dve izredni seji Skupščine CEROZ d.o.o. in tri 
korespondenčne seje Sveta CEROZ. 

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

 

Skupščina CEROZ - 54. seja, 22.4.2021: 

Na skupščini so se člani: 
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-  Seznanili s poslovanjem v letu 2020 ter tekočim poslovanjem; 
-  Člani so pooblastili direktorja, da uresniči vse potrebno za nemoten potek poslovanja  
   družbe, zaradi prenehanja dovažanja MKO iz Občine Trbovlje; 
-  Podali so zahtevo Občini Trbovlje, da odpelje celotno količino RDF po lastniškem deležu;  
-  Zadolžili so direktorja, da pripravi analizo, obrazložitev in utemeljitev za opustitev 
   dejavnosti na Neži; 
-  Glede na potek pogodbe direktorja, je skupščina predlagala, da predlog za direktorja poda 
    Občina Hrastnik. 

 

 

Skupščina CEROZ - 55. seja, 22.6.2021: 

- Ponovno je bil sprejet dopolnjen sklep o zahtevi odvoza celotne količine ( po lastniškem 
deležu) RDFa  iz strani Občine Trbovlje in s tem sklepom pisno obvestijo Občino Trbovlje; 

- Pooblastijo direktorja o izpeljavi postopkov za prenehanje dejavnosti na Neži; 
- Seznanili so se s potekom tožbe Opr.št. VIII Pg.2257/2019; 
- Občina Hrastnik je predlagala kandidata za direktorja Enesa Rakoviča, ki pa ni bil potrjen,  

zato je bil sprejet nov sklep o vložitvi predloga za sodno imenovanje; 
- S sklepom so podaljšali mandat direktorju družbe do sodnega imenovanja.   
 

Skupščina CEROZ – 2. izredna seja, 31.8.2021: 

- Seznanili so se z Letnim poročilom za leto 2020, ni bil pa potrjen s ¾ večino; 
- Člani so se seznanili s predlogom Individualne pogodbe za direktorja; 

 

Skupščina CEROZ - 56.seja, 8.10.2021: 

- Ponovno so zadolžili direktorja, da pripravi predloge v zvezi z dejavnostjo Neže in 
posreduje finančne podatke o poslovanju Neže,  za 4 leta; 

- Potrdili so Finančni načrt in Načrt obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem 
odlagališča - oktober 2021.  

-  

Skupščina CEROZ – 3. izredna seja ,29.11.2021: 

 
- Člani Skupščine Ceroz d.o.o. so se seznanili in potrdili Letno poročilo o poslovanju CEROZ 

d.o.o., za leto 2020, ter potrdili, da se bilančni dobiček nameni za pokrivanje izgube; 
- Člani so potrdili pregledano Individualno pogodbo za direktorja; 
- Seznanili so se s potekom tožbe Opr. Št. VPg 1302/2021, ter razveljavili sklep 3/55, 

sprejet na 55. seji.  

 

Svet CEROZ - 1. koresp.seja, 25.1.2021: 
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- Člani so potrdili enoletni mandat za predsednika Sveta CEROZ in sicer županu Občine 
Litija, g. Francu Rokavcu. 

 

Svet CEROZ – 2. koresp. seja, 15.3.2021: 

- Seznanitev z Operativnim programom izvajanja obnovitvenih investicij v tekočem letu 
2021, št. 79/21-er in potrditev, da se sredstva iz najemnin iz leta 2021, namenijo za 
investicije iz programa.  

 

 

Svet CEROZ – 3. koresp. seja, 21.6.2021: 

- Člani so potrdili predlog poslovodstva o spremembi namenskih sredstev iz Operativnega 
programa izvajanja obnovitvenih investicij v tekočem letu 2021, št. 79/21 (ne nujne 
investicije se delno prestavijo v leto 2022, iz leta 2022 pa se nujne prestavijo v leto 2021). 
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Investicije 2021: 

 V letu 2021 so bile predvidene investicije, ki so bile skladno z operativnim planom potrjene 
na seji Sveta Ceroz: 

1. Rekonstrukcija plinske črpalne postaje in sanacija odplinjevanja 

2. Aparatura za merjenje radioaktivnosti 

3. 2 faza zapiranja odlagališča 2 odlagalno polje 

4.  Vzdrževanje strojev in naprav 

5. Ureditev  dovoza do ČN 

Kasneje se je izkazalo, da je prioriteta za Ceroz 2 faza zapiranja odlagališča 2 in 3 odlagalno 
polje in so se sredstva iz dveh predvidenih investicij (Rekonstrukcija plinske črpalne postaje 
in sanacija odplinjevanja in Ureditev  dovoza do ČN) prestavila v leto 2022 

 

➢ 2 faza zapiranja odlagališča 2 in 3 odlagalno polje 

Izvedba sanacije odlaganja odpadkov in zaključevanje 2. etape 3. odlagalnega polja in dela 2. 
odlagalnega polja odlagališča nenevarnih odpadkov Unično se je začela v mesecu avgustu. 
Dela so se nadaljevala, kjer se je prva faza končala.  
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Vseskozi so se izvajale meritve naklona in pravilna vgradnja odpadkov 
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Pri pogled izvedenih del z DRONOM 
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Plino propustni sloj prekrit in armiran. Priprava za končni sloj 
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Izdelava zaključnega sloja 
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➢ Aparatura za merjenje radioaktivnosti 

Na podlagi osmega odstavka 26. člena Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski 
varnosti (Ur.1. RS, št. 76/2017) izdaja Vlada Republike Slovenije Uredbo o preverjanju 
radioaktivnih pošiljk, ki bi lahko vsebovale vire sevanja neznanega izvora. Uredba med 
drugim določa, da morajo upravljavci centrov za ravnanje z odpadki, ki so v 7. členu tudi 
našteti, zagotoviti izvedbo meritev radioaktivnih pošiljk. 

Za izvedbo postavitve portalnega monitorja je bilo najprej potrebno izdelati temeljenje in 
elektro povezavo do vhodnega kontejnerja, kjer je vgrajeno krmiljenje in pregled delovanja. 

     

Temelji za portalni monitor 
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Portalni monitor je vgrajen na vhodu pred mostovno tehnico 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Zapisal:            

                                                                                                               Enes Rakovič 

                                                                                                                                          Direktor CEROZ d.o.o. 

 

 

 

 

  


