
 
Priloga k Ceniku števila 4.1.: Obvestilo o porazdelitvi količine opravljenih storitev javne službe 
odlaganja med uporabnike na območju občine Krško  
 
 
Storitev odlaganja ali odstranjevanja odpadkov    
 
Obračun storitve odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadov se 
uporabnikom za februar 2017 obračuna na podlagi cene, ki jo je družbi KOSTAK zaračunal 
izvajalec storitve odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadov. V 
obračun so zajeti dejanski stroški odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadov predhodnega meseca.  
 
Količina pripadajočih odpadov v kg se obračuna na podlagi celotne količine odloženega preostanka 
predelave ali količine odstranjenih komunalnih odpadkov. 
 
Količina za storitev odlaganja/odstranjevanja je prikazana v Tabeli 1. V Preglednici 1 pa je prikazan 
izračun cene odlaganja/odstranjevanja za februar 2017.  
 
 
Tabela 1: Pregled porazdelitve količine za odlaganje/odstranjevanje za februar 2017 
 

1 2 3 4=1 * 3 5 = (2 * 3)/12 6 7 = 5 * 6 8

število 
oseb/    
posod/      
objektov

velikost 
posode za 
MKO v litrih 
oziroma na 
osebo/objekt

letno število 
praznjenj/  
mesecev

skupaj letna 
prostornina 
v litrih

povprečna 
mesečna 
prostornina za 
posamezno 
posodo/osebo  
v litrih

količnik 
preračuna 
za 
storitev 
odlaganja

mesečna 
količina 
odpadkov v kg - 
nepridobina 
dejavnost

mesečna količina 
odpadkov v kg - 
pridobitna 
dejavnost

27370 40 26 28.464.800 1.040 0,0071 7,39

345 120 26 1.076.400 3.120 0,0071 22,16 33,24

65 160 26 270.400 4.160 0,0071 29,54 44,32

325 240 26 2.028.000 6.240 0,0071 44,32 66,47

81 660 26 1.389.960 17.160 0,0071 121,87 182,80

19 770 26 380.380 20.020 0,0071 142,18 213,27

85 1.100 26 2.431.000 28.600 0,0071 203,11 304,67

3 4.000 26 312.000 104.000 0,0071 738,59 1.107,88

5 4.700 26 611.000 122.200 0,0071 867,84 1.301,76

29 5.000 26 3.770.000 130.000 0,0071 923,23 1.384,85

SKUPAJ 40.733.940  

 

Preglednica 1: Izračun cene odlaganja/odstranjevanja odpadkov za februar 2017 

 

Cena v EUR/kg = 
stroški odlaganja/odstranjevanja odpadkov 

= 
26.666 

= 0,0922 

količina odloženih/obdelanih odpadkov 289.285 

 

Izvajalec javne službe zbiranja in obdelave odpadkov bo uporabnikom na območju občine Krško na 

ceno odlaganja na regijskem odlagališču CeROD, ki znaša 0,16216 EUR/kg za tekoči mesec priznal 

popust v višini 43,15 % in uporabnikom javne službe zaračunal ceno odlaganja/odstranjevanja v 

višini 0,0922 EUR/kg.  

 

Krško, februar 2017 

 



 

Priloga k Ceniku števila 4.1.: Obvestilo o porazdelitvi količine opravljenih storitev javne službe 
odlaganja med uporabnike na območju občine Kostanjevica na Krki   
 
Storitev odlaganja ali odstranjevanja odpadkov    
 
Obračun storitve odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadov se 
uporabnikom za februar 2016 obračuna na podlagi cene, ki jo je družbi KOSTAK zaračunal 
izvajalec storitve odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadov. V 
obračun so zajeti dejanski stroški odlaganja preostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadov predhodnega meseca.  
 
Količina pripadajočih odpadov v kg se obračuna na podlagi celotne količine odloženega preostanka 
predelave ali količine odstranjenih komunalnih odpadkov. 
 
Količina za storitev odlaganja/odstranjevanja je prikazana v Tabeli 1. V Preglednici 1 pa je prikazan 
izračun cene odlaganja/odstranjevanja za februar 2017.  
 
 
Tabela 1: Pregled porazdelitve količine za odlaganje/odstranjevanje za februar 2017 
 

1 2 3 4=1 * 3 5 = (2 * 3)/12 6 7 = 5 * 6 

število 
posod/      
objektov 

velikost 
posode za 
MKO v litrih 

letno 
število 
praznjenj 

skupaj letna 
prostornina 
v litrih 

povprečna 
mesečna 
prostornina za 
posamezno 
posodo v litrih 

Količnik 
preračuna 
za storitev 
odlaganja 

mesečna 
količina 
odpadkov v 
kg za 
odlaganje 

285 40 26 296.400 1.040 0,0031 3,21 

360 120 26 1.123.200 3.120 0,0031 9,63 

107 160 26 445.120 4.160 0,0031 12,84 

251 240 26 1.566.240 6.240 0,0031 19,26 

14 660 26 240.240 17.160 0,0031 52,95 

5 770 26 100.100 20.020 0,0031 61,78 

4 1100 26 114.400 28.600 0,0031 88,26 

SKUPAJ  3.885.700 

 

Preglednica 1: Izračun cene odlaganja/odstranjevanja odpadkov za februar 2017 

 

Cena v EUR/kg = 
stroški odlaganja/odstranjevanja odpadkov 

= 
1.006 

= 0,0839 
količina odloženih/obdelanih odpadkov 11.991 

 

Izvajalec javne službe zbiranja in obdelave odpadkov bo uporabnikom na območju občine 

Kostanjevica na Krki na ceno odlaganja na regijskem odlagališču CeROD, ki znaša 0,16216 EUR/kg 

za tekoči mesec priznal popust v višini 48,25 % in uporabnikom javne službe zaračunal ceno 

odlaganja/odstranjevanja v višini 0,0839 EUR/kg.  

   

Krško, februar 2017 

 


