C E N I K
ZBIRANJA, ODVOZA IN OBDELAVE ODPADKOV
na območju koprskega pristanišča

Izvajalec:
LUKA KOPER INPO d.o.o.
6501 Koper
Telefon: 05 / 66 56 702
Telefax: 05 / 66 56 406
E-mail: inpo@luka-kp.si

TABELA: ZBIRANJE, ODVOZ IN OBDELAVA ODPADKOV
EUR/m3

Mešani komunalni odpadki
Plastika
Kosovni odpadki (tudi guma, ki ni pnevmatika)
Sekundarne surovine
Papir
Leseni odpadki (odrezki lesa)
Leseni odpadki (embalaža)
PE folija
Kovinski odpadki
Čisto odpadno železo (nad 5 t) - odkupna cena

EUR/ton

65,00
55,00
320,00
12,00
18,00
18,00
10,00
5,00
30,00
EUR/m3

Biološki odpadki, ki jih je
možno kompostirati na
kompostarni v Luki Koper:
(ne velja za odpadke, ki so v fazi gnitja)

Obreznine, košenine
Banane in agrumi
Ostalo sadje, zelenjava in soja
Ostanki žitaric
Oljni filtri
Nevarni odpadki
Zaoljene krpe
Zaoljena žagovina in ostali absorbenti
Onesnažena embalaža
Tekoči nevarni odpadki s posodo
Odpadno motorno olje
Zaoljena voda
Prevoz na Center za ravnanje z odpadki v 5 - 10 m3 zabojnikih
Najem zabojnika za odpadke (5 - 10 m3) za neredno zbiranje odpadkov

EUR/kg

31,30
0,09
0,13
0,07
1,00
1,00
1,00
1,00
0,25
0,30
15,00 EUR/prevoz
10,00 EUR/dan

DOLOČBE K TABELI
1. Storitev prevzema in odvoza odpadkov na območju koprskega pristanišča opravlja družba Luka Koper INPO, d.o.o.
2. V ceni storitve ni vštet davek na dodano vrednost, ki se uporabnikom obračunava v skladu z veljavno zakonodajo.
3. Redni delovni čas traja od ponedeljka do petka od 7:00 do 15:00.
Za nadurno delo med delavnikom od 15:00 do 23:00 se tarifa poveča za 50%.
Za nadurno delo v soboto se tarifa poveča za 75%, za nadurno delo ponoči od 23:00 do 7:00 in v nedeljo pa se tarifa poveča za 100%.
Za nadurno delo na dan praznikov in dela prostih dni se tarifa poveča za 150%.
4. Za odpadke, ki niso zajeti v tem ceniku in vsako odstopanje od objavljenega cenika morata stranki dogovoriti posebej v pisni obliki.
5. Izvajalec si pridržuje pravico do spremembe cen na podlagi tržnih sprememb na zunanjem trgu.
6. Lastni dovoz na reciklažno dvorišče Centra za ravnanje z odpadki ali gnojišča je mogoč le po predhodnem dogovoru.
7. Ta cenik ne velja za odpadke z ladij in za biološke odpadke, ki so v fazi gnitja.
8. Za povzročitelje odpadkov, ki mesečno povzročijo do 0,25 m3 odpadkov, se obračuna mesečni pavšal v vrednosti 0,25 m3 mešanih komunalnih
odpadkov.
9. Rok plačila je 20 dni od opravljene storitve. Za plačilo po tem roku bodo zaračunane zakonske zamudne obresti.
10. Cenik prične veljati s 01.01.2020.

