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7.1.2 Porazdelitev stroškov obdelave in odlaganja odpadkov med uporabniki iz 
gospodinjstev 

 
Obračun izvajanja storitev obdelave odpadkov pri uporabnikih iz gospodinjstev je odvisen od 
števila oseb pri posameznem uporabniku/gospodinjstvu; vsaki osebi se obračuna minimalno 18,73 
kg mesečno po veljavni ceni koncesionarja ter tako znaša 1,6301 EUR na osebo na mesec. 

MESEČNI STROŠEK OBDELAVE ODPADKOV                     1,6301 EUR / osebo 

 
Koncesionar Simbio d.o.o. zagotavlja 35% delež odlaganja odpadkov, ki jih sprejme v obdelavo, zato 
se pri izračunu porazdelitev stroškov odlaganja ostankov komunalnih odpadkov upošteva ta delež 
v ceni. Polna cena odlaganja znaša 0,06972 €/ kg, s 35% odloženega ostanka odpadkov pa cena 
znaša 0,02440 €/kg. 
 
Obračun izvajanja storitev odstranjevanja odpadkov pri uporabnikih iz gospodinjstev je odvisen 
od števila oseb pri posameznem uporabniku/gospodinjstvu; vsaki osebi se obračuna minimalno 
6,55 kg mesečno po veljavni ceni koncesionarja, kar znaša 0,1598 EUR na osebo na mesec. 

MESEČNI STROŠEK ODSTRANJEVANJA ODP.                 0,1598 EUR / osebo 
 

Obračun storitev obdelave in storitev odlaganja odpadkov se pri gospodinjstvih vrši glede na število 
oseb v gospodinjstvu, skupaj obe storitvi bremenita eno osebo za 1,7899 EUR na mesec. 

7.1.3 Porazdelitev količin uporabnikom iz dejavnosti  
 

Za uporabnike iz dejavnosti smo upoštevali načrtovano količino 1.442 ton, ki izhaja iz deleža 
zaračunanih odpadkov iz evidenc izdanih računov v letu 2019.  

Uporabnike iz dejavnosti delimo v dve kategoriji: 

 uporabniki, ki zbirajo odpadke v posodah od 120 do 1100 litrov ter 
 uporabniki, ki zbirajo odpadke v 5-10 m3 kontejnerjih. 

Uporabnike delimo v dve kategoriji, ker se nasipna gostota med njima zelo razlikuje. Za uporabnike 
iz dejavnosti, ki zbirajo odpadke v posodah volumna od 120 do 1100 litrov, velja nasipna gostota  do 
113,74 kg na m3 odpadkov.  

Nasipna gostota za uporabnike, ki zbirajo odpadke v kontejnerjih s stiskalnico velikosti 5-10 m3 pa 
zaradi stiskanja odpadkov z razmerjem stiskanja 1:4 ali celo 1:5, znaša tudi do 350 kg na 1m3 
odpadkov. Zaradi velikega razhajanja v nasipni gostoti med različnimi uporabniki iz dejavnosti, se 
razlikuje tudi način obračuna: za uporabnike, ki zbirajo odpadke v posodah do 1.100 l, obračun 
vršimo glede na volumen odpadkov in število odvozov, uporabnikom s kontejnerji s stiskalnico pa 
glede na težo odpadkov, saj se vsak pripeljan kontejner stehta na tehtnici v Zbirnem centru 
Dragonja. 


