
 
 

Priloga k Ceniku števila 4.1.: Obvestilo o porazdelitvi količine opravljenih storitev javne službe 
odlaganja med uporabnike na območju Mestne občine Krško  
 
 
Storitev odlaganja  
 
Obračun storitve odlaganja preostankov predelave odpadov se uporabnikom za december 2022 

obračuna na podlagi cene, ki jo je družbi Kostak, d. d. zaračunal izvajalec storitve odlaganja 
preostanka predelave. V obračun so zajeti dejanski stroški odlaganja predhodnega meseca.  
 
Količina pripadajočih odpadkov v kg se obračuna na podlagi dejanske količine odloženih odpadkov 
predhodnega meseca (13.220 kg). 
 
Količina za storitev odlaganja je prikazana v Tabeli 1.  

 
Tabela 1: Pregled porazdelitve količine za odlaganje za december 2022 
 

1 2 3 4=1 * 2 *3 5 = 4/1 6 7 = 5 * 6  8 

število 
oseb/  
posod/  
objektov 

velikost 
posode za 
MKO v litrih 
oziroma na 
osebo/objekt 

število 
praznjenj/mesec 

mesečna 
prostornina 
v litrih 

mesečna 
prostornina za 
posamezno 
posodo/osebo  
v litrih 

količnik 
preračuna 
za 
storitev 
odlaganja 

mesečna 
količina 
odpadkov v 
kg za 
odlaganje - 
nepridobitna 
dejavnost 

mesečna 
količina 
odpadkov v kg 
za odlaganje - 
pridobitna 
dejavnost 

27220 40 1,44 1.569.687 58 0,0054 0,31   

475 120 1,44 82.175 173 0,0054 0,93 1,40 

448 240 1,44 155.008 346 0,0054 1,87 2,80 

84 660 1,44 79.926 952 0,0054 5,14 7,70 

19 770 1,44 21.092 1.110 0,0054 5,99 8,99 

105 1.100 1,44 166.513 1.586 0,0054 8,56 12,84 

3 4.000 1,44 17.300 5.767 0,0054 31,13 46,69 

7 4.700 1,44 47.431 6.776 0,0054 36,58 54,86 

43 5.000 1,44 309.958 7.208 0,0054 38,91 58,37 

  SKUPAJ  2.449.089     

 

 

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

storitev odlaganja zaračunal po ceni odlaganja na regijskem odlagališču CeROD, ki znaša 0,0684 

EUR/kg brez DDV in upošteval dejansko odložene količine predhodnega meseca.  

 

Krško, december 2022 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

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  
 

Obračun storitve odlaganja preostankov predelave odpadov se uporabnikom za december 2022 
obračuna na podlagi cene, ki jo je družbi Kostak, d. d. zaračunal izvajalec storitve odlaganja 
preostanka predelave. V obračun so zajeti dejanski stroški odlaganja predhodnega meseca.  
 
Količina pripadajočih odpadkov v kg se obračuna na podlagi dejanske količine odloženih odpadkov 

predhodnega meseca (920 kg). 
 

Količina za storitev odlaganja je prikazana v Tabeli 1.  
 
Tabela 1: Pregled porazdelitve količine za odlaganje za december 2022 
 

1 2 3 4=1 *2 * 3 5 = 4/1 6 7 = 5 * 6  

število 
posod/      
objektov 

velikost 

posode za 
MKO v 
litrih 

število 
praznjenj/mesec  

mesečna 
prostornina 
v litrih 

mesečna 

prostornina za 
posamezno 
posodo v litrih 

količnik 
preračuna 

za 
storitev 
odlaganja 

mesečna 

količina 
odpadkov v kg 
za odlaganje 

295 40 1,441667 17.012 58 0,0040 0,23 

456 120 1,441667 78.888 173 0,0040 0,70 

297 240 1,441667 102.762 346 0,0040 1,39 

15 660 1,441667 14.273 952 0,0040 3,83 

7 770 1,441667 7.771 1.110 0,0040 4,47 

5 1.100 1,441667 7.929 1.586 0,0040 6,38 

  SKUPAJ  228.634    

 

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

Kostanjevica na Krki storitev odlaganja zaračunal po ceni odlaganja na regijskem odlagališču 

CeROD, ki znaša 0,0684 EUR/kg brez DDV in upošteval dejansko odložene količine predhodnega 

meseca.  

 

Krško, december 2022 

 

 


