
 Pot Vitka Pavliča 5 T 03 56 54 350 W hrastnik.si 
 1430 Hrastnik F 03 56 54 369 E tajnistvo@hrastnik.si 

  1/2 

Številka: 354-1/2014 • Hrastnik, 18. 3. 2021   

OBČINSKI SVET 

OBČINE HRASTNIK 

ZADEVA: PREDSTAVITEV POSLOVANJA DRUŽBE CEROZ d.o.o. ZA LETO 2020  
 
 
NAMEN: Seznanitev 
 
 
PRAVNA PODLAGA: 
- 18. člen Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017) 
 
 
PREDLAGATELJ: Marko Funkl, župan 
 
 
POROČEVALEC: Enes Rakovič, direktor CEROZ d.o.o. 
 
 
PREDLOG SKLEPA: 
Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s poslovanjem družbe CEROZ d.o.o. v letu 2020. 
 
 
PRILOGE: 

- Predstavitev poslovanja družbe CEROZ d.o.o. za leto 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2/2 

OBČINA HRASTNIK 
OBČINSKI SVET 
 
 
Številka: 354-1/2014 
Datum: ……….. 
 
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja, št. 28/2017) je Občinski svet Občine 
Hrastnik na svoji 18. redni seji dne ………. sprejel naslednji 
 
 

S K L E P  
 

I. 
 

Občinski svet Občine Hrastnik se je seznanil s poslovanjem družbe CEROZ d.o.o. v letu 2020. 
 

II. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
                                   
                      Marko Funkl,  

Župan Občine Hrastnik                                
 

 

   

                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
1. CEROZ d.o.o.; 
2. Oddelek za razvoj, premoženjske in pravne zadeve; 
3. Občinski svet Občine Hrastnik. 
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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 2020 

  

CEROZ d.o.o. je v letu 2020 zagotavljal izvajanje javne službe obdelave določenih vrst 
komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov, skladno z odloki občin lastnic, glede na njihov delež. 

Podjetje CEROZ d.o.o. je poslovno leto 2020 zaključilo s pozitivnim rezultatom iz poslovanja. 
Poslovanje je potekalo v vseh mesecih leta z obdelavo odpadkov zasavskih občin 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. 

Podjetje CEROZ d.o.o.  je imelo na dan 31.12.2020 zaposlenih 33 delavcev. 

 V sortirnici je delo potekalo na dve izmeni skozi celo leto. V začetku leta je tudi  
kompostarna začela delati svojemu namenu s stabiliziranjem težke frakcije in bioloških 
odpadkov. Prve štiri mesece je bila v kompostarni prva sarža stabilizacije bioloških odpadkov. 
Vzrok temu je bil še vedno izziv s prostorom za sejanje stabiliziranih bioloških odpadkov pri 
izdelavi komposta. Odpadke, ki so bili naloženi okoli vseh objektov smo uspeli odstraniti v 
mesecu aprilu in izdelali kompost. 

V mesecu marcu se je pojavil virus CORONA – 19. Z dnem 16.03.2020 je predsednik vlade 
razglasil epidemijo. Posledično se je pojavilo veliko neznank, kakšni bodo vplivi na samo 
obdelavo odpadkov, ob pomislekih, da lahko pride do stika z okuženimi maskami, rokavicami 
ali robčki, ki so jih občani metali v MKO. Ker je bil to vseslovenski izziv, je takoj ukrepalo MOP 
in KZS in izdalo navodila za odlaganje zaščitnih sredstev iz naslova COVID – 19, da se lahko 
odlagajo v zabojnike za MKO. To pa je takoj privedlo do ukrepanja za zajezitev možnosti 
prenosa virusa na zaposlene. Strokovno je bilo takrat dorečeno, da virus ostane na kovinskih 
delih, tekstilu in plastiki tudi do 6 dni in uredba o ročnem sortiranju, da se ti odpadki ne 
smejo ročno sortirati.  

Odločitev je bila takšna, da se takoj preneha s sortiranjem MKO in se sortira samo MKOE, ki 
smo ga obdelali po postopku karantene in nato sortirali. Sprejeli smo vse ukrepe od 
prevzema, obdelave in oddaje. 

Do junija smo morali MKO oddajati takoj naprej na avtomatsko predelavo in sežig. 
Pokrivanje tega stroška smo nadoknadili z obdelavo MKOE (embalaža) in odlaganjem. 
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Uspešno smo prestali obdobje prvega, kot drugega vala epidemije in nismo imeli nobenega 
okuženega. Bilo je nekaj karantenskih odločb iz naslova družinskih članov, ki pa niso 
drastično vplivale na zagotavljanje nemotenega procesa dela. 

Iz naslova epidemije so se začela investicijska dela na odlagališču z rahlo zamudo. Dela so 
bila na sanaciji in zapiranju odlagalnega polja, ki so potekala skozi celo leto in se v januarju 
2020 tudi uspešno zaključila dela 1 etape. 

V začetku poslovnega leta je podjetje izkazovalo še obveznosti do neizplačanih upniških 
zadev iz preteklega obdobja v višini 42.097,23 EUR, kot je bilo dogovorjeno z  upniki v letu 
2019, da jih poplačamo v obdobju 10. mesecev od julija 2019. Teh upnikov je bilo skupno 35. 
V mesecu maju smo to tudi uspešno poravnali, da ni bilo nepotrebnih izvršb.   

Zaloge RDF leta 2020 smo prenesli iz preteklega obdobja 2019 v izmerjeni količini 9.227.897 
kg, kar je predstavljalo po takratnih razmerah na trgu vrednost 1.199.626,61 EUR, pri oceni 
130 EUR/t. 

Poleg redne količine, ki smo jo celo leto sproti oddajali, smo v letu 2020 oddali še 246.227 kg 
iz zaloge. Tako smo uspeli priti pod količino 9.000 ton ( 8.981.710 kg) 

V prezentaciji je tudi prikaz obdelave vseh odpadkov za leto 2020 s prihodki, stroški in 
poslovanjem  po mesecih. 

Trenutno se še usklajujejo obveznosti, terjatve, refundacije, infrastruktura in ostala dela, ki 
so potrebna za zaključek poslovnega leta. 

Opravili smo slabitev zemljišča za znesek 34.214,58 EUR. (glede na cenitev). 

Zaloga RDF je trenutno upoštevana v višini 1.203.543,78 EUR (po ceni 134,00/t). 

Zaloge RDF bo potrebno ovrednotiti  po višji ceni, ker so tržne razmere na trgu višje. 

 

Odprte tožbe v letu 2020 

V postopku imamo tožbo Opr. Št. VIII Pg 2257/2019 , ki so jo vložili g. Plahuta, ga. Grešak in 
Občina Laško za povzročitev škode v letih do 2019. Predmet spora je zahteva tožečih, da se 
odpravi nevarnost. Spor je ocenjen na vrednost 100.000 eur. Pripravljalni narok in prvi narok 
za glavno obravnavo je sklican za 15.4.2021. 

 

Skupščina CEROZ d.o.o. in Svet CEROZA 

V letu 2020 smo imeli tri redne in tri korespondenčne seje skupščine CEROZ d.o.o. in eno 
sejo Sveta CEROZ. 

Pomembne obravnave in sklepi, ki so bili sprejeti na sejah: 
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Skupščina CEROZ - 51. seja, 11.2.2020: 

Na skupščini smo člane seznanili  s Pismom računovodstvu po opravljeni predhodni fazi 
revizije za leto 2019,  z odgovorom glede na Povabilo k postopku mediacije iz strani Občine 
Laško, ge. Grešak in g. Plahuta, s pripravo Elaborata o oblikovanju cen storitev gospodarske 
javne službe v Centru za ravnanje z odpadki Zasavje, za leto 2020, seznanili glede ovadbe 
odgovornih za obdobje poslovanja v CEROZ-u d.o.o., do 31.10. 2018 ter dali v potrditev Cenik 
sprejema, obdelave in odlaganja odpadkov na odlagališču Unično Dol pri Hrastniku in Neža 
Trbovlje; 

Skupščina CEROZ - 52. seja, 22.6.2020: 

Obravnavano je bilo poročilo direktorja ter poslovanje – april 2020, seznanili smo člane z 
odstopom predsednika skupščine Ceroz d.o.o., seznanili z ukrepi zaščite delavcev pred 
koronavirusom Covid-19, ter sprejeli odločitev o imenovanju direktorja družbe CEROZ d.o.o.; 

Skupščina CEROZ - 53. seja, 17.7. ter nadaljevanje 22.7.2020: 

Člani so potrdili novega člana ter imenovali v predsedniško funkcijo člana Občine Zagorje ob 
Savi, ter sprejeli umik odpovedi individualne pogodbe za delovno mesto direktor družbe 
CEROZ d.o.o.. 

Skupščina CEROZ - 5. korespondenčna seja, 7.5..2020: 

Člani so potrdili odpoved individualne pogodbe direktorja CEROZ d.o.o.. 

Skupščina CEROZ - 6. korespondenčna seja,27.8.2020: 

Člani Skupščine Ceroz d.o.o. so se seznanili in potrdili revidirano Letno poročilo o poslovanju 
CEROZ d.o.o., za leto 2019.  

Skupščina CEROZ - 7. korespondenčna seja, 15.10.2020 

Člani skupščine potrdijo Finančni načrt (oktober 2020),  oblikovane so rezervacije v višini 
finančnega jamstva, ki so namenjene izključno izpolnitvi obveznosti iz OVD za obratovanje 
odlagališča. Člani skupščine so potrdili Načrt obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem 
odlagališča (oktober 2020). Član je dopisal, da jamstvo Občine Trbovlje velja do izstopa 
družbenice Občine Trbovlje iz družbe.  

 

Svet CEROZ - 6. seja, 12.5.2020: 

Člani so potrdili investicijo za nadaljevanje sanacije odlagalnega polja iz 5. točke Načrta 
financiranja investicijskega vzdrževanja v občinsko infrastrukturo v letu 2020,  v vrednosti  
180.000 eur, člani so pregledali Predloge strategije podjetja CEROZ d.o.o. za obdobje 2019-
2023, seznanili so se s trenutno situacijo enostranskega izstopa družbenice Občine Trbovlje iz 
družbe CEROZ d.o.o.., župan Občine Hrastnik je seznanil člane glede oddaje ovadbe za 
poslovodstvo, za obdobje poslovanja v CEROZ d.o.o. do 31.10. 2018, direktor je seznanil 
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člane z odgovorom na predlog pravne mediacije KS Sedraž, člani so potrdili poslovodstvu 
Ceroz d.o.o., da lahko poravnajo KS Marno zapadle obveznosti v višini 138.600 eur, v 
obdobju do izteka mandatov trenutnih županov.   

 

INFORMACIJA GLEDE REGIJSKEGA PROJEKTA O ODLOČITVI OBČINE TRBOVLJE O 
ENOSTRANSKEM KRŠENJU MEDOBČINSKE POGODBE O PRENEHANJU OBDELAVE IN 
ODLAGANJA ODPADKOV.   

 

CEROZ d.o.o. (CEROZ) je družba, ki je bila ustanovljena s strani občin Hrastnik, Litija, Radeče, 
Trbovlje in Zagorje ob Savi (občine ustanoviteljice) z namenom izvajanja gospodarskih javnih 
služb (GJS) obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave 
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov. Mešane komunalne odpadke od uporabnikov 
storitev GJS v posameznih občinah ustanoviteljicah na CEROZ dostavljajo izvajalci 
gospodarske javne službe zbiranja v le-teh (Komunala Hrastnik d.o.o., KSP Litija d.o.o., 
Komunala Radeče d.o.o., Komunala Trbovlje d.o.o. in Komunala Zagorje d.o.o.). 

Za izvajanje teh storitev GJS CEROZ uporablja gospodarsko javno infrastrukturo (GJI): 
sortirnico, kompostarno ter odlagališče odpadkov. GJI, ki jo CEROZ uporablja, so zgradile 
občine ustanoviteljice - ta GJI je v lasti občin soustanoviteljic in te občine to GJI v poslovnih 
knjigah izkazujejo med svojimi osnovnimi sredstvi. 

Za uporabo teh sredstev CEROZ občinam plačuje najemnino na podlagi pogodbe o 
poslovnem najemu javne infrastrukture, št. 350-24/2009, ki je bila sklenjena dne 1.1.2010.  

Kot smo tudi že večkrat poročali občinskim svetom o enostranski odločitvi Občine Trbovlje  
leta 2019,  najprej o izstopu iz lastniškega dela CEROZ, kar jim je okrožno sodišče dvakrat 
zavrnilo, nato so se pa še začela pogajanja o sporazumnem izstopu in poplačilu dolgov in 
terjatev. Konec leta 2020 se je izvedla cenitev infrastrukture in podjetja. S cenitvijo 
nepremičnih se ostale štiri občine niso strinjale, ker je bila nekorektno izvedena. Napoved 
Občine Trbovlje, da bo kljub ne soglasju ostalih občin, začela voziti odpadke drugam, se je 
tudi udejanjila in sicer februarja 2021. 

Ta enostranska odločitev največjega lastnika podjetja CEROZ, je povzročila nemalo težav iz 
naslova poslovanja.  

V letu 2020 je CEROZ iz Komunale Trbovlje sprejel v obdelavo in odlaganje 3.110,82 ton 
mešanih komunalnih odpadkov (vključno s kosovnimi odpadki); za te opravljene storitve je 
Komunali Trbovlje izstavil račune v skupnem znesku 603.469,11 EUR. 

Ker bo CEROZ GJI uporabljal tudi v letu 2021, bo v skladu z določbami Uredbe MEDO (3.člen) 
občinam ustanoviteljicam moral še naprej plačevati strošek najemnine v višini obračunane 
amortizacije infrastrukture. CEROZ ocenjuje, da bo obračunana amortizacija GJI, ki je v lasti 
Občine Trbovlje, tudi v letu 2021 znašala 166.793 EUR; v enakem znesku bo Občina Trbovlje 
CEROZ zaračunala najemnino. 
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Strošek najemnine ni edini strošek pri poslovanju CEROZ, ki je po naravi stalen (neodvisen od 
količin opravljenih storitev), ampak to velja tudi za pomemben del vseh ostalih stroškov 
CEROZ (stroški dela, pretežni del stroškov energije, izvajanja monitoringov, stroški rednih 
vzdrževalnih del, rente, odškodnine mejašev, poplačila odpadkov s strani KS Marno, 
amortizacija osnovnih sredstev družbe, ipd.). Glede stroškov dela velja poudariti, da v kolikor 
CEROZ ne bi uspel nadomestiti izgubljenih količin z novimi, bi se delo v sortirnici lahko 
izvajalo v eni polni izmeni in eni skrajšani izmeni. V takem primeru bi se to odrazilo v tem, da 
bi nekaj zaposlenih izgubilo svoje delo. Po ocenah CEROZ gre za naslednja delovna mesta: 

- Sortirec (4 zaposleni), 

- Upravljalec TGM (1 zaposlen) in  

- Izmenski vodja (1 zaposlen). 

Skupaj torej 6 zaposlenih oziroma 17,6 % vseh delovnih mest.  

 

V primeru CEROZ velja, da so od opravljenih količin storitev odvisni predvsem stroški oddaje 
lahke frakcije (RDF) in stroški okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja 
odpadkov. To sta edina pomembnejša stroška CEROZ, ki sta odvisna od količin opravljenih 
storitev in predstavljata okoli 12 % vseh odhodkov CEROZ v letu 2020. Z namenom 
zagotavljanja učinkovitega izvajanja storitev GJS je za CEROZ zato ključno, da se storitve 
opravljajo vsaj v pogodbeno dogovorjenih količinah – zaradi relativno velikega obsega stalnih 
stroškov se povečanje količin opravljenih storitev neposredno odraža v nižjih stroških na 
enoto storitve. Mejo glede količin opravljenih storitev pri tem predstavljajo dovoljene 
količine storitev, določene v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju (Odločba Agencije 
Republike Slovenije za okolje, št. 35407-86/2006-21 z dne 29.11.2011,  9. 9. 2015, 
spremenjeno z odločbo št. 35406-3/2014-2, z dne 10.1.2013, odločbo 35406-31/2013-8, z 
dne 27.11.2014, in odločbo 35406-16/2015-10, z dne 9.9.2015). V skladu s tem dovoljenjem 
bi CEROZ letno lahko v obdelavo sprejel največ 13.000 ton mešanih komunalnih odpadkov, 
5.200 ton mešane komunalne embalaže in 1.800 ton kosovnih odpadkov (skupaj 20.000 ton 
odpadkov). Dovoljena letna količine odloženih odpadkov znaša 15.730 ton.  

 

V letu 2020 je bilo na CEROZ v obdelavo sprejetih 10.361 ton mešanih komunalnih odpadkov 
(vključno s kosovnimi odpadki), delež dostavljenih tovrstnih odpadkov s strani Komunale 
Trbovlje tako znaša 30 %.  

  

Ker je pretežen del stroškov poslovanja CEROZ po naravi stalen, bo prenehanje izvajanja 
storitev GJS za uporabnike iz Občine Trbovlje za CEROZ pomenilo, da del stroškov, ki je bil do 
vključno 8.2.2021 pokrit s prihodki, zaračunanimi Komunali Trbovlje d.o.o. za opravljene 
storitve obdelave mešanih komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov predelave ali 
odstranjevanja komunalnih odpadkov, od. 9.2.2021 dalje ne bo več pokrit.  
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Če od načrtovanih prihodkov od sprejema mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo in 
odlaganje za leto 2021 s strani Komunale Trbovlje d.o.o., odštejemo ocenjeni strošek oddaje 
RDF (45 % vhodnih količin mešanih komunalnih odpadkov brez kosovnih po ceni 136 
EUR/tono, kar znese okoli 180 tisoč EUR) in strošek okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
zaradi odlaganja odpadkov (40 % vhodnih količin mešanih komunalnih, skupaj s kosovnimi 
odpadki, po ceni 11 EUR/tono, kar znese okoli 14 tisoč EUR EUR), znaša groba ocene 
neposredne škode, ki jo bo CEROZ (ob vseh ostalih nespremenjenih predpostavkah) imel 
zaradi odločitve Občine Trbovlje o prenehanju oddaje mešanih komunalnih odpadkov 
(vključno s kosovnimi odpadki) na CEROZ, okoli 410 tisoč EUR letno na leto, ki jih je v 
trenutnih razmerah na tržišču iz naslova odpadkov težko nadomestiti. Če od tega zneska 
odštejemo še oceno znižanja ostalih stroškov, ki so deloma odvisni od količin (gorivo, 
elektrika, ipd.), znaša ocena škode okoli 400 tisoč EUR.   

 

 

                                                                                                     Zapisal:            

                                                                                                               Enes Rakovič 

                                                                                                                                                 Direktor CEROZ d.o.o. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



PREDSTAVITEV POSLOVANJA družbe CEROZ d.o.o

za leto 2020

Marec  2021



Struktura deležev družbenikov

Graf 1: Struktura poslovnih deležev družbenikov podjetja CEROZ d.o.o. 



Obdelava odpadkov v letu 2020 obdobje jan-dec

MKO

občina količina  v kg delež

TRBOVLJE 2.921.746,00   30,56%

ZAGORJE 2.790.740,00   29,19%

RADEČE 469.440,00   4,91%

HRASTNIK 1.579.520,00   16,52%

LITIJA 1.800.740,00   18,83%
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Obdelava odpadkov v letu 2020 obdobje jan-dec

Kosovni odpadki

občina količina  v kg delež

TRBOVLJE 189.240,00   23,68%

ZAGORJE 113.340,00   14,18%

RADEČE 93.400,00   11,69%

HRASTNIK 206.329,00   25,82%

LITIJA 196.920,00   24,64%
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Obdelava odpadkov v letu 2020 obdobje jan-dec

Biološki odpadki

občina količina  v kg delež

TRBOVLJE 1.091.380,00   32,42%

ZAGORJE 744.800,00   22,12%

RADEČE 333.820,00   9,91%

HRASTNIK 626.250,00   18,60%

LITIJA 570.610,00   16,95%
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Čisti izid obračunskega obdobja jan - dec v €

PRIHODKI OD PRODAJE 

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

280.440 263.131 365.086 302.466 326.803 276.344 366.551 328.104 390.227 411.071 379.297 352.184

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

Nizi1 280.440 263.131 365.086 302.466 326.803 276.344 366.551 328.104 390.227 411.071 379.297 352.184
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Čisti izid obračunskega obdobja jan- dec v €

STROŠKI

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

277.779 260.633 375.299 289.427 323.257 274.276 344.619 320.858 360.062 387.966 353.840 323.262

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

Nizi1 277.779 260.633 375.299 289.427 323.257 274.276 344.619 320.858 360.062 387.966 353.840 323.262
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Izid obračunskega obdobja 

2.661 2.498
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IPI za leto  2020

januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

2.661 2.498 -10.213 13.039 3.546 2.068 21.932 7.246 30.165 23.104 25.457 28.922

Trenutno se še usklajujejo obveznosti, terjatve, refundacije, infrastruktura in 

ostala dela, ki so potrebna za zaključek poslovnega leta.

Slabitev zemljišča– za znesek 34.214,58 EUR. (glede na cenitev).

Zaloga RDF je trenutno upoštevana v višini 1.203.543,78 EUR (po ceni 134,00/t).

Zaloga bo ovrednotena  po višji ceni, ker so razmere na trgu višje



IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA 1-12
1.1. do 31.1. 1.2. do 28.2. 1.3. do 31.3. 1.4. do 30.4. 1.5. do 31.5. 1.6. do 30.6. 1.7. do 31.7. 1.8. do 31.8. 1.9. do 30.9. 1.10. do 31.10. 1.11. do 30.11. 1.12. do 31.12.

POSTAVKA januar februar marec april maj junij julij avgust september oktober november december

Čisti prihodki od prodaje 280.440 263.131 299.827 289.651 313.129 276.344 330.855 328.092 338.938 361.576 335.253 301.093

Sprememba vrednosti zalog proizvodov 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Usredstveni lastni proizvodi in lastne storitve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Drugi poslovni prihodki 0 0 65.259 12.815 13.674 0 35.696 0 51.289 49.495 44.044 37.282

Stroški blaga, materiala in storitev 178.224 161.048
276.405 190.575 218.574 175.771 227.682 206.058 245.770 279.283 252.984 209.991

a) Nabavna vrednost porabljenega materiala 31.821 15.823 19.948 10.121 17.328 12.116 20.377 16.904 15.431 28.017 20.917 18.644

b) Stroški storitev 146.403 145.225 256.457 180.454 201.246 163.655 207.305 189.154 230.339 251.266 232.067 191.347

Stroški dela 76.492 74.846 72.513 73.062 75.523 75.056 74.206 72.758 73.672 73.832 72.543 81.337

a) Stroški plač 59.385 58.172 52.958 53.821 53.484 56.466 56.379 54.466 54.820 55.557 54.485 54.396

b) Stroški socialnih zavarovanj   9.520 9.369
7.080 8.665 8.611 9.132 9.082 9.278 8.978 9.011 8.871 9.569

c) Drugi stroški dela 7.587 7.305 12.475 10.576 13.428 9.458 8.745 9.014 9.874 9.264 9.187 17.372

Odpisi vrednosti 3.169 3.169
3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 5.188

a) Amortizacija 3.169 3.169
3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 3.169 3.169

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

c) Prevred. poslovni odhodki pri obr. sredstvih 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.019

Drugi poslovni odhodki 19.894 21.570 23.212 22.621 25.991 20.280 39.562 38.840 37.451 31.682 25.144 26.714

Finančni prihodki iz deležev 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

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

Finančni prihodki iz danih posojil 0 0
0 0 0 0 0 11 0 0 0 0

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

b) Fin. prih. iz posojil, danih drugim 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0

Finančni prihodki iz poslovnih terjatev 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.681

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

b) Fin. prih. iz poslovnih terjatev do drugih 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.681

Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov fin. naložb 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

a) Fin. odh. iz posojil, prejetih od družb v skupini 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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

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

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

Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti 0 0
0 0 0 0 0 28 0 0 0 32

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

b) Fin. odh. iz obveznosti do dobaviteljev 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 32

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

Drugi prihodki 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 11.128

Drugi odhodki 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0

Davek iz dobička 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Odloženi davki 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Čisti izid obračunskega obdobja 2.661 2.498
0

13.039 3.546 2.068 21.932 7.246 30.165 23.105 25.457 28.922

Čista izguba obračunskega obdobja
0

0 10.213 0 0 0 0



Zaloge RDF 

zaloga RDF December 2019 9.227.897

kg proizvedeno oddano

zaloga 31-12-2019 9.227.897

zaloga 31-01-2020 134.160 301.680 167.520

zaloga 29-02-2020 -68.900 195.840 264.740

zaloga 31-03-2020 5.760 124.860 119.100

zaloga 30-04-2020 -67.800 0 67.800

zaloga 31-05-2020 0 0 0

zaloga 30-06-2020 -60.887 253.173 314.060

zaloga 31-07-2020 55.820 254.140 198.320

zaloga 31-08-2020 -37.040 33.240 70.280

zaloga 30-09-2020 -41.280 157.020 198.300

zaloga 31-10-2020 -33.600 173.880 207.480

zaloga 30-11-2020 -131.880 82.080 213.960

zaloga 31-12-2020 -540 304.760 305.300

Skupaj 8.981.710

Oddali smo vso tekočo proizvedeno količino RDF za leto 2020 in 
246.227 kg RDF iz zaloge preteklih let



Izvedene investicije 2020

Izdelava raziskovalnih vrtin za potrebe identifikacije vodotesnih plasti 

podzemnih vod v neposredni bližini odlagališča CEROZ

- Projekt je bil izveden v mesecu marcu

- Od takrat se izvajajo meritve na vse piezometrih

o Sinteze vseh meritev

o Kote podzemnih vod

o Temperatura podzemnih vod

o Elektro prevodnost vode

Meritve se bodo izvajale v treh geoloških letih



Izvedene investicije 2020

1. faza zapiranja odlagališča 2. odlagalnega polja

- Projekt je potekal skozi celo leto in je  bil izveden v mesecu januarju 

2021

- Obseg del je zajemal sanacijo plazu iz leta 2017 in zapiralna dela v 

spodnjem delu odlagališča

Druga faza je predvidena za leto 2021 in 2022



V letu 2020 smo namenili veliko pozornosti varovanju okolja in
sanaciji zatečenega stanja zalog RDF, požarne varnosti ter
vzpostavitvijo delovanja kompostarne

- Vzpostavitev delovanja kompostarne v mesecu aprilu

- Odstranitev zalog iz manipulativnih površin in sprostitev intervencijskih poti

- Ureditev požarnega sistema

- Dobava mobilne čistilne naprave zadostne kapacitete

- Ureditev zbirnega centra

Okolica podjetja



Slikovni prikaz zatečenega stanja in trenutno stanje

Zbirni center



Pred kompostarno 



Sortirnica 


