
PRILOGA 
 

Tarifa za opravljanje storitev obvezne državne gospodarske javne službe zbiranja 
odpadkov s plovil na območju koprskega tovornega pristanišča  

 
 
 
1.  Posebni pavšalni znesek, na podlagi katerega ladje pomembno prispevajo k 

stroškom prevzema ladijskih odpadkov, ne glede na dejansko uporabo 
pristaniških zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov. Pavšalni znesek iz 
tabele 1 in tabele 2 se obračuna za pristanek ladje v pristanišču in za vsak 
začetek novega 24–urnega obdobja oskrbe ladje v pristanišču. 

 
 
Tabela 1: posebni pavšalni znesek glede na velikost ladje 
 

Velikost ladje SIT 

  

do vključno 1.000 BT 8.600 

od 1.001 BT do vključno 4.000 BT 12.500 

od 4.001 BT do vključno 6.000 BT 17.200 

od 6.001 BT do vključno 10.000 BT  20.500 

od 10.001 BT do vključno 15.000 BT 30.000 

več kot 15.001 BT 35.000 

 
Tabela 2: posebni pavšalni znesek glede na število potnikov na ladji 
 

Število potnikov SIT 

  

do vključno 10 4.800 

od 11 do vključno 50 19.200 

od 51 do vključno 200 28.800 

za vsakih nadaljnjih 50   3.600 

 
 
 
2.  Prevzem trdnih odpadkov z ladje se obračuna glede na prostornino prevzetih 

odpadkov, pri čemer se prostornine, manjše od 0,5 m3, ne obračuna, in se za 
prostornino, ki je enaka ali večja od 0,5 m3, obračuna prostornina, katere 



vrednost je na 0,5 m3 natančno navzgor zaokrožena vrednost prostornine 
prevzetih odpadkov. 

 
Tabela 3: trdni odpadki 
 

Vrsta trdnih odpadkov SIT/m3 

  

ločene frakcije komunalnih odpadkov 4.800 

mešani komunalni odpadki 12.000 

stranski živalski proizvodi 1. kategorije 40.000 

drugi nenevarni trdni odpadki 16.800 

 
 
Če gostota mešanih komunalnih odpadkov presega 500 kg/m3, se njihov 
prevzem z ladje obračuna po masi odpadkov, pri čemer je cena za prevzem 1 
tone mešanih komunalnih odpadkov z ladje 24.000 tolarjev.  

 
 
 
3.  Prevzem tekočih odpadkov z ladje se obračuna glede na prostornino prevzetih 

odpadkov, pri čemer je najmanjša količina odpadkov, ki se obračuna, 1 m3. 
 

Tabela 4: tekoči odpadki 
 

Vrsta tekočih odpadkov SIT/m3 

  

komunalne odpadne vode, vključno s 
prevozom odpadne vode do 
kanazlizacijskega sistema 

10.800 

zaoljene vode in podobni tekoči odpadki 18.500 

 
 
 
4.  Odvoz trdnih in tekočih odpadkov s plovili od ladje do pristaniških zmogljivosti 

na kopnem se obračuna na podlagi tarife za stroške odvoza s plovili: 

 
Tabela 5: stroški odvoza trdnih in tekočih odpadkov z ladje s plovili 

 

uporaba plovila za odvoz trdnih odpadkov z ladje 
na sidru 9.600 SIT 

za vsako začeto uro uporabe plovil za odvoz 
zaoljene vode in drugih tekočih odpadkov z ladje 180.000 SIT/h 

 

Če se odvaža trdne odpadke z ladje na sidru s plovilom za odvoz zaoljene 
vode in drugih tekočih odpadkov, se odvoza trdnih odpadkov ne obračuna. 

 
 



 
5.  Dodatna plačila za prevzem odpadkov z ladje in odvoz odpadkov z ladje s 

plovili  
 

Tabela 6: storitve izven delovnega časa 
 

Tabela 3, 4 in 5: 
dodatek za storitve izven 
delovnega časa 
 

50% delavniki od 17.00 do 08.00 

70% prazniki od 08.00 do 17.00 

100% prazniki pred 08.00 in po 17.00 

100% v sobotah od 17.00  do 08.00 

 
 
 
6.  V cenah iz prejšnjih točk te priloge niso vključeni stroški predelave in 

odstranjevanja odpadkov, če so posamezne vrste odpadkov med seboj 
pomešane ali če so odpadki zmešani z drugimi nevarnimi odpadki. Ti stroški 
se obračunajo po dejanskih stroških njihove oddaje v predelavo ali 
odstranjevanje.  

 
 


