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I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. Luka Koper posluje na podlagi veljavne zakonodaje Republike Slovenije, sklenjene Koncesijske pogodbe, splošnih aktov družbe, Splošnih poslovnih pogojev, Poslovnika 

kakovosti, tega Cenika in pristaniških uzanc v kolikor njihove uporabe ne izključujejo v tej točki navedeni pravni viri. 

2. Po tem Ceniku so cene določene v EUR.  
 V ceni storitve ni vštet davek na dodano vrednost, ki se uporabnikom obračunava v skladu z veljavno zakonodajo, razen v primerih, ko je to izrecno drugače opredeljeno. 

3. Storitve in najemnine, ki v tem Ceniku niso predvidene, se obračunavajo po posebnem pisnem dogovoru. 

4. Cenovne postavke v osnovnih tabelah tega Cenika so določene samo za delo v normalnih pogojih in rednem delovnem času. 

5. Naročnik je dolžan storitve naročiti Luki z RIP (računalniško izmenjavo podatkov) do 10.30 tekočega delovnega dne za naslednji dan. Za nedelje in praznike se navedena 

naročila sprejemajo do 10.30 zadnjega delovnega dne. V primeru, da naročila niso podana v rokih in na način kakor v teh splošnih določbah, Luka nima obvez do 
naročnika. 

 Luka potrdi sprejeta naročila za storitve s pošiljanjem plana dela na komunikacijsko vozlišče do 12.30. Luka pošilja naročnikom elektronska sporočila o koordiniranih 

spremembah in s tem potrjuje dokončni plan dela. 

6. Dispozicije za naročene storitve se pošiljajo z RIP - računalniško izmenjavo podatkov od 06.00 do 21.00. V primeru okvare računalnika ali komunikacijskega sistema pri 

naročniku oziroma v drugih primerih, ko je razlog za nezmožnost vnosa v RIP na strani naročnika, je storitve možno naročiti z vnosom naročila  na luškem računalniškem 

sistemu na podlagi pisnega naročila. Luka vnos posebej zaračuna. 
 Potrditev dispozicije, ki jo da izvajalec del, pomeni sklenitev pogodbe v smislu Splošnih poslovnih pogojev Luke Koper d.d. 

7. Naročnik je dolžan Luki poslati dispozicijo za vse prispele vagonske pošiljke ter prazne privatne vagone ali vagone v zakupu do ure naročenega dela za nakladanje ali 
razkladanje vagonov. 

 Dispozicijo je dolžan dostaviti Luki, v času med 06.00 in 21.00; tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih, ko Luka opravlja kakršnekoli manipulacije, objavljene in potrjene 

v RIP računalniški izmenjavi podatkov med Luko in uporabniki luških storitev. 

8. Naročnik posreduje naročila in odpovedi za vagone direktno prevozniku.   

 Luka ne prevzema nikakršne neposredne odgovornosti do prevoznika, če naročnik v predpisanem roku, ki velja po predpisih o prevzemu blaga na železnici, ne naloži 

oziroma razloži tovora, ker ni dobila naročila za izvajanje storitev oziroma dispozicije. 
 Naročnik premika ali dostave ter nakladanja ali razkladanja železniških vozov je sam odgovoren prevozniku za nastale penale ali stojnine železniških vozov. Če je do 

zamude rokov prišlo po krivdi Luke, lahko naročnik uveljavlja regresni zahtevek.  

9. Naročnik lahko odpove storitve najkasneje do 18.00 tekočega dne za naslednji dan; za nedelje in praznike pa do 12.00 zadnjega delovnega dne pred nedeljo ali praznikom. 
 Odpoved storitve na PC TA je urejena posebej v Določbah k Tabeli 9. 

Postopek za odpoved izvajanja storitv poteka na isti način kot postopek za naročilo storitev. 
 Pri naročenem izvajanju storitev v nadurnem času ni mogoče odpovedati polovico izmene. 

 Če naročnik odpove naročeno storitev po tem roku, se mu naročilo obračuna po ustreznih cenah iz tabel. 
 Če pride do čakanja pri izvajanju storitev ali do prekinitve dela, ne da bi bila za to odgovorna Luka, je dolžan naročnik plačati Luki naročene storitve po določbah tega 

Cenika ter ji povrniti tudi vso škodo. 

10. Pri direktnem nakladanju ali razkladanju blaga na ladje oziroma z ladij Luka opravlja serijsko tehtanje, markiranje, sortiranje in podobne storitve samo na podlagi 
predhodnega dogovora, naročila in plačila kot je določeno s tem cenikom. 

11. 

 
 

Če je cenovna postavka za operacijo ladja - dvigalo - vozilo ali obratno izražena v enem znesku, se cenovne postavke delijo pri linijskih pogojih na sledeči način: 

65% cenovne postavke v breme ladjarja, 
35% cenovne postavke v breme pošiljatelja/prejemnika. 

12. Vsa otežena dela in ostale dodatne storitve je naročnik dolžan posebej pisno naročiti. 

13. Pri uničenju tovora se mora upoštevati carinske predpise in zakonodajo o ekologiji in se ga izvaja po posebnem pisnem dogovoru. 
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14. Delovni čas Luke Koper je: 

za: tekoče tovore, rude in premog,   
         avtomobile, kontejnerje in blago na prikolicah 

  I. izmena od 06.00 do 14.00 
  II. izmena od 14.00 do 22.00 

  III. izmena od 22.00 do 06.00 

za:     les in lesne izdelke,  
         razne pakirane in kosovne tovore,  

         hitro pokvarljivo blago, 
           I. izmena od 06.15 do 13.30 

  II. izmena od 14.00 do 21.15 
  III. izmena od 22.00 do 05.15 

  Ob sobotah je urnik I. izmene od 06.15 do 13.45 

Obratovalni čas za izvrševanje pretovornih manipulacij za žive živali na terminalu za živino se usklajuje z urnikom dela veterinarske inšpekcijske službe in veljavnimi 
predpisi s tega področja. Redni delovni čas za vse pretovorne manipulacije za živino je:  

                     - od ponedeljka do petka od 06.15 do 20.00 ure  
                     - v soboto od 06.15 do 13.30 

Pretovor živine se ne vrši v nočnem času. 

za: sipke tovore 
                       I. izmena od 06.00 do 13.15 

  II. izmena od 14.00 do 21.15 
  III. izmena od 22.00 do 05.15 

                      -  Ob sobotah je urnik I izmene od 06.00 do 13.30 
 

15. Redni delovni čas traja od ponedeljka do petka v I. in II. izmeni in v soboto v I. izmeni. 

Za izvajanje storitev v nadurnem času se ustrezna cenovna postavka poveča: 
 a) v III. izmeni ob delavnikih za 50%. 

 b) v II. izmeni v soboto za 75%. 

 c) v III. izmeni od sobote na nedeljo in ob nedeljah za 100%. 
 d) za delo v III. izmeni na dan pred praznikom in na dan praznika za 150%. 

Navedene cenovne postavke za izvajanje storitev v nadurnem času ne veljajo za Profitni center Kontejnerski terminal in so opredeljene v TABELI 8 pod postavko 5000. 
Izvajanje storitev v nadurnem času je naročnik dolžan plačati po določbah te točke, kot tudi vsa ostala dela, ki so povezana z naročenimi storitvami. 

16. Če se v 30-ih dneh od končanega razkladanja ladje v indirektni manipulaciji ne pojavi naročnik relacije dvigalo - skladišče, se stroške manipulacije in skladiščnine zaračuna 

ladjarju, čeprav je ladjar oziroma njegov agent naročil tudi relacijo dvigalo - skladišče na račun blaga. 

17. Obračun dodatkov se opravi na podlagi osnovne cenovne postavke. Dodatki se obračunajo od osnovne postavke in se seštejejo. 

18. Če naročnik storitev, ki so predmet tega cenika nima sklenjene z Luko pogodbe o zaračunavanju in plačevanju storitev oz. ustrezne komercialne pogodbe, Luka ob 

sprejemu naročila storitev zahteva vnaprejšnje plačilo naročenih storitev (avans) na podlagi predračuna za opravljene storitve. 
Najkasneje v 5-ih dneh od datuma opravljene storitve Luka izda račun. Če je naročnik z avansom le delno plačal opravljene storitve, mora razliko, ki izhaja iz izstavljenega 

računa in predračuna, poravnati najkasneje v 15-ih dneh od opravljene storitve. 

Če naročnik dela naročenih storitev ne plača vnaprej, Luka storitev ni dolžna opraviti. 
Če koristnik reklamira zaračunano storitev, je dolžan Luki poravnati nesporni del računa, sporni del pa pisno reklamirati v roku 8-ih dni od datuma prejema računa. 

19. Če dolžnik ne poravna dolga Luki Koper, ima Luka zastavno pravico nad uskladiščenim blagom in pridržno pravico nad stvarmi dolžnika, ki se nahajajo na območju 
pristanišča. 
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20. Najmanjša obračunana teža je 1.000 kg oziroma 1 m3 za tovore lesa, ki se pri obračunu vedno zaokroži navzgor. Nad to količino se cenovne postavke sorazmerno 

povečujejo za vsakih 100 kg nedeljivega tovora ali 100 dm3 nedeljivega lesa. 

21. Ta Cenik je sprejela uprava delniške družbe Luka Koper in stopi v veljavo 1.4.2022. 

V primeru spora se uporablja Cenik v slovenskem jeziku. 

22. V vseh pogodbah sklenjenih z Luko Koper, v katerih se posamezna določila sklicujejo na Tarifo, se uporablja ta Cenik. 

23. Luka Koper si pridržuje pravico, da lastniku blaga ali uporabniku skladišča zaračuna poseg izvajanja ustreznih postopkov deratizacije, dezinfekcije in dezinsekcije, zaradi 

preprečevanja okužbe skladišča in tovora.  

Storitve deratizacije, dezinfekcije in dezinsekcije se na zahtevo stranke opravljajo po predhodnem pisnem dogovoru. 

24. Vstopanje/izstopanje izven gabaritnega tovora (tovor, ki presega širino 4,3m in višino 4,7m) v prstanišče/iz pristanišča je stranka dolžna najaviti 7 dni vnaprej in ga 

dokončno potrditi en dan pred dejanskim prihodom na vratarnico.                                                                                                                                     

25. Luka Koper d.d. kontejner ob prihodu na terminal pregleda in podatke o morebitnih vidnih poškodbah na kontejnerju vnese v svoj informacijski sistem; s tem se šteje, 
da poškodba ni nastala v času, ko je bil kontejner na terminalu. Za skrite napake, ki jih z običajnim pregledom ni mogoče ugotoviti Luka Koper d.d. odgovarja, če ji 

naročnik predloži dokaze iz katerih nesporno izhaja, da je škoda nastala zaradi ravnanja Luke Koper d.d.. V primeru, da manjše škode na kontejnerjih, ki jih je težko 
opaziti, niso zavedene v informacijski sistem, se šteje da jih ni povzročila Luka Koper d.d., v kolikor naročnik ne predloži nespornih dokazov iz katerih izhaja nasprotno. 

26. Luka Koper d.d. ne odgovarja za »netransportne škode« na avtomobilih, kakor so opredeljene v dokumentih avtomobilskih proizvajalcev oz. njihovih logistov in dokumentih 

njihovih združenj oz. »netransportne škode« kakor so se opredelile skozi običaje. 

 

 
Na kazalo 
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II. GENERALNI TOVORI 
 
TABELA 1  Razni pakirani in kosovni tovori 
TABELA 2  Skladiščnina blaga iz TABELE 1  
TABELA 3  Hitro pokvarljivo blago 
TABELA 4   Skladiščnina blaga iz TABELE 3 
TABELA 5  Žive živali 
TABELA 6  Les in lesni izdelki 
TABELA 7  Skladiščnina blaga iz TABELE 6 
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TABELA 1 
RAZNI PAKIRANI IN KOSOVNI TOVORI         

 

Št. Vrsta blaga 

Storitev - EUR / tona 

Ladja-Dvigalo 
(L-D) 

ali obratno 

Dvigalo-Skladišče 
(D-S) 

ali obratno 

Skladišče-Vozilo 
(S-V) 

ali obratno 

Zabojnik-Skladišče   
(KT-S) ali 

Mafi prikolica-
Skladišče (MAFI-S) 

ali obratno 

TOČKA A 

1. Uvrečeno blago - vreče od 15 do 60 kg, posamične    

  Žitarice, pšenična moka, riž, fižol, grah, sladkor, škrob in mleko v prahu                        10,50 4,30 7,55 15,60 

 Kava, kakavovec, poper                                                                                                                                                  11,60 18,60 

 

Živinska krma rastlinskega izvora in oljarice  umetna gnojila, cement, kaolin, hidrirano 

apno, fosfat, ferofostat in soliter                                                                    10,50 4,30 6,55 15,60 

 Žveplo, sulfati, fosfati, bentonit 10,50 4,30 6,55 15,60 

2. Uvrečeno blago - unitizirano (big bagi)   

  uvrečeno blago - unitizirano (big bagi) teže do 500 kg 11,05 4,80 6,00 14,20 

 uvrečeno blago - unitizirano (big bagi) teže nad 500 kg do 800 kg 10,60 4,40 4,90 13,40 

 uvrečeno blago - unitizirano (big bagi) teže nad 800 kg 9,40 3,25 4,20 12,10 

3. Paletirano blago   

  paletiano blago - palete teže do 500 kg 11,30 5,85 6,00 14,20 

 paletiano blago - palete teže nad 500 kg do 800 kg 11,05 4,70 5,50 13,40 

 paletiano blago - palete teže nad 800 kg 10,30 3,35 4,50 12,10 

4. Lahek in lomljiv tovor - blago v balah teže nad 25 kg   

  Tobak, predivo, bombaž 18,85 10,90  10,80  20,30 

5. Marmor, granit, kamen v blokih, ploščah, obojih   

  v blokih, ploščah, obojih 7,15 2,50 4,70 18,20 

 na paletah 6,05 2,60 3,70 10,00 

6. Celuloza v vezih 1,6 - 2 toni  

   5,20 1,95 3,25 7,50 

7. Papir v balah, rolah, na paletah min. teže 500 kg  

   10,50  3,30  3,60 8,70 
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Št. Vrsta blaga 

 Storitev  - EUR / tona  

Ladja-Dvigalo 
(L-D) 

ali obratno 

Dvigalo-Skladišče 
(D-S) 

ali obratno 

Skladišče-Vozilo 
(S-V) 

ali obratno 

Zabojnik-Skladišče   
(KT-S) ali 

Mafi prikolica-
Skladišče (MAFI-S) 

ali obratno 

8. Magnezitna opeka na paletah min. teže 1 tona  

   9,10 2,20 4,20 12,10 

9. Stroji, deli strojev, strojno orodje, strojna oprema, stružnice,valji, cisterne  

   14,85 4,50 6,50 13,65 

10. Metalurški proizvodi  

 Pločevina v zvitkih - coilsi 5,50 2,10 3,50 13,40 

 Pločevina v vezih, paketih teže 3-15 t, dolžine do 18 m 5,70 2,40 3,50 15,10 

 Pločevina v vezih, paketih teže nad 15  t, dolžine do 18m 5,80  2,50  3,30 15,10 

 Cevi v vezih teže 2 - 5 t, dolžine do 18 m 5,70   2,30  3,30  15,60 

 Cevi v vezih teže 2 - 5 t, dolžine nad 18 m 6,40 2,60 3,70  

 Cevi posamične, teže 1 - 3 t, dolžine do 18 m, premera do 2 m 8,80 3,50 5,20 17,55 

 Cevi posamične, teže 3 - 10 t,  dolžine do 18 m, premera do 2 m 10,10 4,00 6,50  

 Cevi posamične, teže nad 10 ton,  dolžine do 18 m, premera 2 - 3 m 11,60 4,70 6,50  

 Profili, palice (billet), zagatnice  v vezih teže 2-15 t,dolžine  do 18 m   5,70  2,30  3,30  15,60 

 Profili, palice (billet), zagatnice  v vezih teže 2-15 t, dolžine nad 18 m 6,40 2,60 3,80  

 Profili, palice (billet), zagatnice posamično, dolžine  do 18 m  8,80 3,50 5,20 17,55 

 Betonsko železo - palice v vezih teže 2 - 5 t, dolžine do 12 m ali v kolutih -žica  4,70 1,60 3,10 15,60 

 
Gredice (tram, beam), debela pločevina (slabsi) - v vezih do 5 t in polno 5 - 15 t,  dolžine 
do 18m 

4,70 1,60 3,10 15,60 

 

Gredice (tram, beam), debela pločevina (slabsi) -  v vezih do 5 ton in polno 16 - 30 t, 

dolžine nad 18m 
6,40 2,60 3,80  

 Tirnice dolžine do 28 m 7,20  2,90  4,90   

 Tirnice dolžine od 28 do 36 m 7,50  3,20  5,40  

 Aluminijasti bloki, ingoti, coilsi ter baker, svinec in cink v ingotih ali paletah  7,90 3,25 3,50 14,70 
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Št. Vrsta blaga 

 Storitev  - EUR / tona  

Ladja-Dvigalo 
(L-D) 

ali obratno 

Dvigalo-Skladišče 
(D-S) 

ali obratno 

Skladišče-Vozilo 
(S-V) 

ali obratno 

Zabojnik-Skladišče   
(KT-S) ali 

Mafi prikolica-
Skladišče (MAFI-S) 

ali obratno 

TOČKA B 

 Težki tovori - posamično, zaboji, oboji  

 koleta do 7.000 kg 15,50 5,85 7,00 13,65 

 koleta 7.000 - 20.000 kg 21,70 8,70 13,00 17,00 

 koleta 20.001 - 50.000 kg 30,25 12,10 18,15 20,00 

 koleta 50.001 - 100.000 kg 43,70 18,70 21,90 22,00 

 
 

DOLOČBE K TABELI 1 
1.  Pretovor in ostale manipulacije blaga, ki ni navedeno v TABELI 1: zbirnih pošiljk, cigaret, alkohola, zabojnikov, vozil, plovil, delovnih strojev (gradbena in kmetijska 

mehanizacija), konstrukcij, fotokopirnega papirja, pnevmatik, kož, živinske krme živalskega izvora, kot tudi blaga, ki zahteva pazljivo ravnanje (tehnično blago kot je 
avdio in video oprema, računalniška in medicinska oprema, klimatske naprave, gospodinjski aparati, stekleni izdelki, ipd.), blaga široke potrošnje v kartonih, blaga 

nedefiniranega pakiranja in dimenzij, se vršijo po posebnem pisnem dogovoru. 

2.  Cene iz TABELE 1 / TOČKA A veljajo za papir v rolah max. teže 3,5 t/rola, max. višine 2,5 m in premera max. do 1.800 mm. Cena velja za pretovor rol v stoječem 

položaju, brez zvračanja le-teh. 

3. Pretovor pošiljk manjših od 3 (treh) ton se vrši po posebnem pisnem dogovoru. 

4. Za vse blago, ki ga Luka oceni kot neprikladno za manipuliranje ali neprimerno pakirano, se delo obračuna po posebnem pisnem dogovoru. Enako velja za reševanje ali 
sanacijo poškodovanega, razsutega, razlitega, ipd. tovora. 

5. Delo pri pretovarjanju težkih tovorov se opravlja izključno po strokovnih navodilih naročnika del. V kolikor takih navodil ni, Luka ne odgovarja za škodo, ki bi nastala  

 zaradi neprimernega pričvrščevanja ali dviganja blaga.  

6. Pretovor težkih tovorov nad 100.000 kg Luka opravlja le po predhodnem pisnem dogovoru. 

7. Polnjenje ali praznjenje blaga iz TABELE 1 v / iz zabojnikov in prikolic: v navedeno ceno je vključena dostava in vračanje zabojnika ali MAFI prikolice na/iz mesta polnjenja 

ali praznjenja (prevoz zabojnika na mesto polnjenja/praznjenja, 1x LO-LO operacije zabojnika na Terminalu generalnih tovorov in prevoz zabojnika na Kontejnerski 

terminal; LO-LO operacije na Kontejnerskem terminalu niso vključene v ceno).  

8. Če blago iz TABELE 1 po toni meri: 

- od 3 do 5 m3, se cenovna postavka poveča za 20%; 

- od 5 do 8 m3, se cenovna postavka poveča za 50%; 
- od 8 do 10 m3, se cenovna postavka poveča za 100%; 

- več kot 10 m3, se za obračun uporabljajo ustrezne cenovne postavke TABELE 1 s tem, da se 3 m3 blaga obračunavajo kot ena cenovna tona. 

9.  V postavkah TABELE 1 ni vključeno: 

-     pričvrščevanje ali odvezovanje blaga na ladji, vozilu, zabojniku ali MAFI prikolici; 
- material za pričvrščevanje. 

Storitev pričvrščevanja ali odvezovanja vrši Luka po posebnem dogovoru po navodilih in pod nadzorstvom stranke. 
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10.  Cene pretovora na relaciji L-D (Ladja-Dvigalo) ali obratno vključujejo uporabo ladijskega dvigala. V kolikor ladja ni ustrezno opremljena z lastnim dvigalom, se strošek 

najema luškega dvigala obračuna v skladu z določbami tega cenika. 

11.       Pri obračunu RO-RO ladij se relacijo skladišče-ladijska rampa obračuna skladno relaciji skladišče-dvigalo-ladja.  

12.       V dispozicije je potrebno vnesti tako težo kot prostornino oz. volumen blaga. V kolikor prostornina ne bo navedena, je izhodišče za obračun celotna prostornina     

            zabojnika oz. vozila, s katerim je blago prispelo v luko. 

13. Storitve Luke Koper za asistence pri pregledih blaga (carinski, inšpekcijske službe,…) iz TABELE 1 se zaračunava: 

 -     manipulacije blaga (asistenca pri pregledu), kot jih zahteva kontrolni organ vključno z vrnitvijo v prvotno stanje, na podlagi dejansko porabljenega časa delavne 

        sile in tehničnih sredstev, po urnih postavkah veljavnega cenika Luke Koper; 
- vse potrebne manipulacije ter prevozi polnih/praznih zabojnikov in prikolic za potrebe asistence pri pregledih obračuna Kontejnerski terminal ločeno, po določbah 

poglavja III Cenika Luke Koper (Zabojniki, blago na prikolicah, plovila in vozila), točka 8100 ali po posebnem dogovoru; 
- v primeru pretovora (polnjenja/praznjenja zaradi pregleda), cena storitve Terminala generalnih tovorov vključuje dostavo in vračanje zabojnika na/iz mesta polnjenja 

ali praznjenja (prevoz zabojnika na/iz mesta polnjenja/praznjenja in 1x LO-LO operacije v PC Generalni tovori so vključene, LO-LO operacije na Kontejnerskem 

terminalu niso vključene v ceno); 
- minimalni obračun znaša 120,00 EUR. 

14. Naročnik storitev (pretovornih manipulacij in/ali dodatnih del) je dolžan ustrezno na svoje stroške odstraniti ves odpadni material povezan z blagom oziroma se odstranitev 

odpadkov ustrezno obračuna. 

15. Direktni pretovori, kot tudi ostala nenavedena dela se izvajajo po posebnem pisnem dogovoru. 

16. Cene veljajo za tovorna vozila s cerado. Cene ne veljajo za tovorna vozila hladilnike (frigo). 

 

Na kazalo
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TABELA  2 
SKLADIŠČNINA BLAGA IZ TABELE 1 
   

Št. Vrsta skladišča 

št. dni proste 
skladiščnine 

EUR / tona / dan 

do vključno 30 dni od 31 dne dalje 

1. Zaprto   

   7 0,49 2,00 

2. Nadkrito  

   7 0,39 1,50 

3. Odprto  

   7 0,26 1,00 

 
 
DOLOČBE K TABELI 2 
1.  Dragoceni tovori in pošiljke, ki zahtevajo poseben nadzor, se po naročilu naročnika ali presoji Luke uskladiščijo v posebna skladišča. Za skladiščenje tovrstnega blaga in 

pošiljk, se cenovne postavke povečajo za 50%. 

2. Če uskladiščeno blago iz TABELE 1 po toni meri: 
- 3 m3 do 5 m3, se cenovna postavka poveča za 20%; 

- 5 m3 do 8 m3, se cenovna postavka poveča za 50%; 

- 8 m3 do 10 m3, se cenovna postavka poveča za 100%; 
- več kot 10 m3, se za obračun uporabljajo ustrezne cenovne postavke TABELE 2, tako da se 3 m3 blaga obračunava kot ena tona.  

3. Dan uskladiščenja in dan izskladiščenja se štejeta v obračun skladiščnine. 

4. Kosi s težo nad 5.000 kg oz. dimenzij neprimernih za vstop v zaprta skladišča, se praviloma ne uskladiščijo v zaprta skladišča. V kolikor Luka sprejme uskladiščenje 
takšnih kosov v zaprta skladišča, se skladiščnina obračuna po posebnem pisnem dogovoru. 

5. Za tovor, katerega ni mogoče uskladiščiti v običajne skladovnice (nižje skladovnice zaradi potreb sortiranja, dekonsolidacije ipd.) ter zaradi nezadostnega izkoristka 
skladiščne zmogljivosti (nosilnosti tal), se skladiščnina določi in obračuna po posebnem pisnem dogovoru. 

6. Čas razkuževanja blaga ne prekine časa za obračun skladiščnine.                                                                                                                                                  

7. Skladiščnina blaga, ki ni navedeno v TABELI 1: zbirnih pošiljk, cigaret, alkohola, zabojnikov, vozil, plovil, delovnih strojev (gradbena in kmetijska mehanizacija),  
konstrukcij, fotokopirnega papirja, kož, živinske krme živalskega izvora, kot tudi blaga, ki zahteva pazljivo ravnanje (tehnično blago kot je avdio in video oprema, 

računalniška in medicinska oprema, klimatske naprave, gospodinjski aparati, ipd.), blaga nedefiniranega pakiranja in dimenzij, se obračuna po posebnem pisnem 

dogovoru. 

8. Skladiščnina za blago, predano na drugo stranko s prenosom lastništva (dispozicija SLAST), se obračunava po TABELI 2 takoj od naslednjega dne po formalnem prenosu 
lastništva, ne glede na datum vstopa blaga v luko. 

9. Skladiščnina zbirnih pošiljk se obračuna po posebnem pisnem dogovoru. 

 
 

Na kazalo 
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TABELA  3  
HITRO POKVARLJIVO BLAGO 
 

Št. Vrsta skladišča oz. blaga 

Storitev - EUR / tona 
Ladja-Dvigalo 

(L-D) 
ali obratno 

Dvigalo-Skladišče 
(D-S) 

ali obratno 

Skladišče-Vozilo 
(S-V) 

ali obratno 

Zabojnik-Skladišče   
(KT-S)  

ali obratno 

1. Ohlajeno    

  Banane 17,30 10,65 8,85 24,60 

 Agrumi 11,35 9,60 7,00 24,60 

 Ostalo 21,45 11,00 10,85 24,60 

2. Zmrznjeno  

   18,55 10,85 9,55 28,30 

  
       

DOLOČBE K TABELI 3 
1. Za pošiljke do treh (3) ton se cenovne postavke ne glede na težo posamezne pošiljke povečajo za 100% 

2.  Za paletirano, bragirano ali kako drugače za manipulacije in transport ustrezno unitizirano blago nad 1.000 kg / enota se cenovne postavke zmanjšajo za 20%. 

3.  V postavkah TABELE 3 ni vključeno: 
- pričvrščevanje ali odvezovanje blaga na ladji, vozilu, prikolici ali v zabojniku; 

- material za pričvrščevanje. 

4. Za vse blago, ki ga Luka oceni kot neprimerno za manipuliranje in neustrezno pakirano, se delo obračuna po posebnem pisnem dogovoru. 

5. Polnjenje ali praznjenje blaga iz TABELE 3 v / iz zabojnikov in prikolic se zaračunava: 
- za pošiljke pod 15 ton se cenovna postavka obračuna po posebnem predhodnem pisnem dogovoru; 

- v navedeno ceno je vključena dostava in vračanje zabojnika ali MAFI prikolice na/iz mesta polnjenja ali praznjenja (prevoz zabojnika na mesto polnjenja ali praznjenja, 

1 x LO-LO operacija in prevoz zabojnika nazaj na Kontejnerski terminal; LO-LO operacije na Kontejnerskem terminalu niso vključene v ceno). 

6.  Cene pretovora na relaciji L-D (Ladja – Dvigalo) ali obratno vključujejo uporabo ladijskega dvigala. V kolikor ladja ni ustrezno opremljena z lastnim dvigalom, se strošek 

najema luškega dvigala obračuna v skladu z določbami tega cenika. 

7.         V primeru kvarjenja ali gnitja blaga v skladišču iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati Luki in ko tako blago zaradi omenjenih procesov predstavlja nevarnost za okužbo 

preostalega blaga v skladišču ali ovira izvajanje pretovora in skladiščenja ostalega blaga, Luka obvesti naročnika o tem in zahteva izskladiščenje oz. uničenje blaga. 
Kolikor naročnik ne poda naročila za izskladiščenje oz. uničenje blaga, lahko Luka brez posebnega naročila na stroške naročnika uniči blago oz. povzame druge ukrepe 

za njegovo odstranitev iz skladišča. 

8. Storitve Luke Koper za asistence pri pregledih blaga (carinski, inšpekcijske službe,…) iz TABELE 1 se zaračunava: 

 -     manipulacije blaga (asistenca pri pregledu), kot jih zahteva kontrolni organ vključno z vrnitvijo v prvotno stanje, na podlagi dejansko porabljenega časa delavne 
        sile in tehničnih sredstev, po urnih postavkah veljavnega cenika Luke Koper; 

- vse potrebne manipulacije ter prevozi polnih/praznih zabojnikov in prikolic za potrebe asistence pri pregledih obračuna Kontejnerski terminal ločeno, po določbah 
poglavja III Cenika Luke Koper (Zabojniki, blago na prikolicah, plovila in vozila), točka 8100 ali po posebnem dogovoru; 
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- v primeru pretovora (polnjenja/praznjenja zaradi pregleda), cena storitve Terminala generalnih tovorov vključuje dostavo in vračanje zabojnika na/iz mesta polnjenja 
ali praznjenja (prevoz zabojnika na/iz mesta polnjenja/praznjenja in 1x LO-LO operacije v PC Generalni tovori so vključene, LO-LO operacije na Kontejnerskem 

terminalu niso vključene v ceno); 

- minimalni obračun znaša 120,00 EUR. 

 
Na kazalo  
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TABELA 4 
SKLADIŠČNINA BLAGA IZ TABELE 3 
   

Št. Vrsta skladišča 

št. dni proste 
skladiščnine 

EUR / tona / dan 

do vključno 30 dni od 31 dne dalje 

1. Hladilnica   

   0 1,55 3,10 

2. Kondicionirano  

   0 1,15 2,30 

     

 

DOLOČBE K TABELI 4 
1. Dan uskladiščenja in dan izskladiščenja se štejeta v obračun skladiščnine. 

2. Čas razkuževanja blaga ne prekine časa za obračun skladiščnine. 

3. Luka sprejme blago v hladilnico in v kondicionirano skladišče le po posebnem pisnem dogovoru. 

4. Luka skladišči blago v hladilnici in kondicioniranem skladišču le po strokovnih navodilih  naročnika in je odgovorna le za tisto škodo, ki je nastala zaradi neupoštevanja 

 danih navodil. 

5. Premik blaga v hladilnici ali iz celice v celico se obračunava po ustrezni cenovni postavki za relacijo skladišče - vozilo. 

6. V hladilnici Luka zagotavlja temperaturo do -18oC, v kondicioniranem skladišču pa od +0°C do +25oC. 

7. V primeru manjše količine blaga znaša minimalni obračun 170,00 EUR/dan. 

 
 
Na kazalo
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TABELA  5 
ŽIVE ŽIVALI 
 

Št. Vrsta blaga 

Storitev - EUR / tona 

Vozilo-Hlev-Ladja 
ali obratno 

1. Govedo    

   29,90 

2. Drobnica  

  indirektni pretovor vozilo – hlev – ladja  44,20 

3. Seno v balah   

 Bale teže nad 300 kg 25,40 

  Bale teže do in vključno 300 kg 37,70 

 
 
DOLOČBE K TABELI  5 

1.  Navedene cene pretovora na relaciji vozilo-hlev-ladja vključujejo zadrževanje živine v Luki za obdobje do 24 ur (ena nočitev). 

2. Zadrževanje živine v hlevu po preteku 24 ur se zaračunava za vsako nadaljnjo nočitev: 

- govedo………………2,00 EUR/glavi  
- drobnica ……………0,40 EUR/glavi  

3. Preskrba živine z vodo je vključena v ceno.                         

4. Poraba krme in stelje med pretovorom in v času počitka se zaračuna na osnovi dejansko porabljene količine in po dobavnih cenah.  

5. Ostala dela se obračunajo po pisnem dogovoru. 

6. Transport živih živali in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prevozniki in organizatorji prevoza so predpisani z veljavno zakonodajo. Izvajanje prevoza živih živali na ozemlju 

Republike Slovenije, je predmet kontrole veterinarske inšpekcije Republike Slovenije.                                                                                                         

 

 
Na kazalo 
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TABELA 6 
LES IN LESNI IZDELKI 
 

Št. Vrsta blaga 

Storitev - EUR / m3 
Ladja-Dvigalo 

(L-D) 
ali obratno 

Dvigalo-Skladišče 
(D-S) 

ali obratno 

Skladišče-Vozilo 
(S-V) 

ali obratno 

Zabojnik-Skladišče   
(KT-S)  

ali obratno 

1. Žagan les iglavcev v vezanih paketih    

   4,80 2,10 2,60 5,90 

2. Žagan les listavcev v vezanih paketih, paketi dolžine do 2 m  

   9,40 3,30 5,50 14,00 

 
DOLOČBE K TABELI 6 

1.  V postavkah TABELE 6 ni vključeno:  

            - pričvrščevanje ali odvezovanje blaga na ladji, vozilu, zabojniku ali prikolici; 
            - material za pričvrščevanje. 
 Storitev pričvrščevanja ali odvezovanja vrši Luka po posebnem dogovoru po navodilih in pod nadzorstvom stranke. 

2. Če je blago naloženo na vozila tako, da se ne more razkladati z viličarjem, se relacija vozilo - skladišče obračuna po posebnem pisnem dogovoru.  V tem povečanju je 
vključeno: 

- ročno razkladanje; 

- zmanjšana norma razkladanja; 
- oteženi prevzem blaga (intermetersko blago); 

- prekomerno zadrževanje vagonov. 

3. Polnjenje ali praznjenje blaga iz TABELE 6 v / iz zabojnikov in prikolic: v navedeno ceno je vključena dostava in vračanje zabojnika ali MAFI prikolice na/iz mesta polnjenja 
ali praznjenja (prevoz zabojnika na mesto polnjenja/praznjenja, 1x LO-LO operacije zabojnika na Terminalu generalnih tovorov in prevoz zabojnika na Kontejnerski 

terminal; LO-LO operacije na Kontejnerskem terminalu niso vključene v ceno).  

4.  Dispozicije za manipulacije se morajo predati z natančnimi podatki o zahtevanih dodatnih delih pred prihodom ladje, tako da se les pred opravljanjem pretovorne 

manipulacije lahko pravočasno in ustrezno pripravi. 

5. Cene pretovora na relaciji L-D (Ladja – Dvigalo) ali obratno vključujejo uporabo ladijskega dvigala. V kolikor ladja ni ustrezno opremljena z lastnim dvigalom, se  strošek 

najema luškega dvigala obračuna v skladu z določbami tega cenika. 

6. Pretovor in ostale manipulacije, ki niso navedene v TABELI 6 se obračunajo po posebnem pisnem dogovoru. 

7. Naročnik storitev (pretovornih manipulacij in/ali dodatnih del) je dolžan ustrezno odstraniti na svoje stroške iz Luke ves odpadni material povezan z blagom navedenim 

v TABELI 6, kot so ostanki lesa (očelki, žagovina, letvice ipd.), najlon, papir, trakovi ipd. oziroma naveden strošek se obračuna po dogovoru. 

8. Storitve Luke Koper za asistence pri pregledih blaga (carinski, inšpekcijske službe,…) iz TABELE 1 se zaračunava: 

 -     manipulacije blaga (asistenca pri pregledu), kot jih zahteva kontrolni organ vključno z vrnitvijo v prvotno stanje, na podlagi dejansko porabljenega časa delavne sile       
       in tehničnih sredstev, po urnih postavkah veljavnega cenika Luke Koper; 

- vse potrebne manipulacije ter prevozi polnih/praznih zabojnikov in prikolic za potrebe asistence pri pregledih obračuna Kontejnerski terminal ločeno, po določbah 

poglavja III Cenika Luke Koper (Zabojniki, blago na prikolicah, plovila in vozila) ali po posebnem dogovoru; 
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- v primeru pretovora (polnjenja/praznjenja zaradi pregleda), cena storitve  na PC Generalni tovori vključuje dostavo in vračanje zabojnika na/iz mesta polnjenja ali 
praznjenja (prevoz zabojnika na/iz mesta polnjenja/praznjenja in 1x LO-LO operacije na Terminalu generalnih tovorov so vključene, LO-LO operacije na 

Kontejnerskem terminalu niso vključene v ceno); 

- minimalni obračun znaša 120,00 EUR. 

 
Na kazalo 
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TABELA 7 
SKLADIŠČNINA BLAGA IZ TABELE 6 
  

Št. Vrsta skladišča 

št. dni proste 
skladiščnine 

EUR / m3 / dan 

od 15 do vključno 30 dni od 31 dne dalje 

1. Nadkrito   

   14 0,20 0,60 

2. Odprto  

   14 0,17 0,51 

 

 

DOLOČBE K TABELI 7 
1. Blago iz TABELE 6 se glede na možnosti Luke skladišči na odprt ali nadkrit skladiščni prostor. 

2. Dan uskladiščenja in dan izskladiščenja se štejeta v obračun skladiščnine. 

3. Luka prične obračunavati skladiščnino dnevno prispelih količin blaga po TABELI 7 po preteku proste skladiščnine, katera se šteje od dneva uskladiščenja blaga v skladišča 

po TABELI 7. 

 

Na kazalo
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III. ZABOJNIKI, BLAGO NA PRIKOLICAH, PLOVILA IN VOZILA 

 
TABELA 8   Zabojniki in plovila 
TABELA 9  Osebna, ostala vozila in blago na prikolicah 
TABELA 10  Skladiščnina blaga iz TABELE 9 
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TABELA  8 
ZABOJNIKI IN PLOVILA 
 

Postavka Storitev enota EUR 

1000 Storitve, ki se nanašajo na ladijske operacije     

1100 Nakladanje in razkladanje polnih in praznih zabojnikov     

  Standardni zabojniki (OOG zabojniki se obračunavajo dodatno po postavki 4101 za nestandardne zabojnike)     

1101 Nakladanje ali razkladanje polnih zabojnikov na relaciji (ladja-terminal-vozilo ali obratno) dve operaciji zabojnik 152,00 

1102 Nakladanje ali razkladanje praznih zabojnikov na relaciji (ladja-terminal ali obratno)  zabojnik 100,00 

1103 Nakladanje ali razkladanje polnih zabojnikov (ROLL ON  – ROLL OFF) (ladja-terminal ali obratno) zabojnik 90,00 

1104 Nakladanje ali razkladanje praznih zabojnikov (ROLL ON – ROLL OFF) (ladja-terminal ali obratno) zabojnik 65,00  

1200 Prekladanje (transhipment) zabojnikov     

  Standardni zabojniki  (OOG zabojniki se obračunavajo dodatno po postavki  4101 za nestandardne zabojnike)     

1201 Prekladanje (transhipment) polnih zabojnikov, nakladanje ali razkladanje  posamezni dvig  85,00 

1202 Prekladanje (transhipment)  praznih zabojnikov, nakladanje ali razkladanje posamezni dvig  85,00 

1300 Premiki zabojnikov na ladji     

  Standardni zabojniki (OOG zabojniki se obračunavajo dodatno po postavki 4101 za nestandardne zabojnike)     

1301 Premik v istem ladijskem skladišču, polni in prazni  zabojniki zabojnik 140,00 

1302 Premik preko obale (ladijsko skladišče -obala- ladijsko skladišče) polni in prazni zabojniki  zabojnik 170,00 

1400 Pričvrščevanje/odčvrščevanje zabojnikov ter odpiranje/zapiranje ladijskih pokrovov      

1401 Pričvrščevanje ali odčvrščevanje zabojnikov na ladji (opremo priskrbi ladjar) zabojnik 10,00 

1402 Ladijski pokrovi, pretovor s kontejnerskim prijemalom posamezni dvig  65,00 

1403 Ladijski pokrovi, pretovor z uporabo dodatne opreme (zajle, verige,..) posamezni dvig  130,00 

1404 Nakladanje/razkladanje košare s čepi posamezen dvig 95,00 

1405 Nastavitev/odstranitev čepov zabojnik 8,00 

1500 Čakanje – stand-by čas (v rednem delovnem času)     

 

Nadomestilo za čakanje izvajanja naročenih storitev se zaračuna v primeru zamude, nepripravljenosti ladje na 
razkladalno/nakladalne operacije (zamuda, nepotrjen plan razkladanja ali nakladanja, spremembe cargo plana, …).   

1501 Čakanje delovne sile  ura ladijske skupine 550,00  

1502 

Čas čakanja delovne sile pri prihodu ladje (privez, pripravljenost ladje na nakladalno/razkladalne operacije) za katerega 

se ne zaračuna nadomestilo za čakanje delovne sile. 

1 ura (za vsako 

ladijsko skupino)  

1600 ISPS cenik     

1601 Zagotavljanje varnosti po ISPS standardu poln zabojnik 10,00  

2000 Nakladanje/razkladanje zabojnikov na/iz vozila (izven ladijskih operacij)     

  
Ne velja za zabojnike pri  prekladanju (transhipment) ali če je nakladanje/razkladanje zabojnikov na/iz vozila že 
vključeno v ceno druge storitve      

  Standardni zabojniki (OOG zabojniki se obračunavajo dodatno po postavki 4101 za nestandardne zabojnike)     

2101 Nakladanje/razkladanje polnih zabojnikov (terminal-vozilo ali obratno: posamezni dvig) zabojnik 52,00  

2102 Nakladanje/razkladanje praznih zabojnikov (terminal-vozilo ali obratno: posamezni dvig) zabojnik 37,00  

Postavka Storitev enota dodatek 
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(v %) 

3000 Doplačila k osnovni ceni za nevarne tovore (DG)     

  DG CLASS 1 – pretovor možen samo ob predhodnem dogovoru      

  DG CLASS 7 - pretovor možen samo ob predhodnem dogovoru     

3101 DG CLASS 2.1  zabojnik 50 

3102 DG CLASS 2.2  zabojnik  25 

3103 DG CLASS 2.3  zabojnik  150 

3104 DG CLASS 3  zabojnik  50 

3105 DG CLASS 4.1  zabojnik  25 

3106 DG CLASS 4.2 zabojnik  50 

3107 DG CLASS 4.3 zabojnik  50 

3108 DG CLASS 5.1 zabojnik  50 

3109 DG CLASS 5.2 zabojnik  150 

3110 DG CLASS 6.1 zabojnik  150 

3111 DG CLASS 6.2 zabojnik  75 

3112 DG CLASS 8 zabojnik  75 

3113 DG CLASS 9 zabojnik  50 

4000 
Doplačila za nestandardne zabojnike (pretovor, ki ga ni mogoče opraviti  z običajnim kontejnerskim 
prijemalom) ter posebne tovore      

4101 Pretovor OOG zabojnikov (glej določbe k tabeli 8, točka 7) zabojnik 200 

 4102 Pretovor zabojnikov pod oteženimi pogoji zabojnik 100 

 4103 Pretovor posebnih tovorov (plovil, težkih tovorov, ipd.), se opravi samo po predhodnem pisnem dogovoru     

4104 OOG zabojnik – meritev (v primeru, da OOG zabojnik pride z nepravilno, netočno najavljenimi tehničnimi podatki) zabojnik 50,00 

4105 Posebni tovori – meritev (v primeru, da posebni tovor pride z nepravilno, netočno najavljenimi tehničnimi podatki) kolet 200,00 

5000 Doplačila za nadurno izvajanje storitev obračunska enota dodatek (v%) 

5101 Sobota od 14.00 do ponedeljka do 06.00  enota 50 

5102 Tretja izmena pred državnimi prazniki enota 100 

5103 Prva, druga in tretja izmena na državni praznik enota 150 

Postavka Storitev enota EUR 

6000 Skladiščenje     

6100 Skladiščenje polnih zabojnikov     

6101 v izvozu in prekladanju (transhipment) (prvih 5 dni)  prosto  
6102 v izvozu in prekladanju (transhipment) (od 6 do 10 dni) TEU/dan 10,00 

6103 v izvozu in prekladanju (transhipment) (od 11 do 20 dni) TEU/dan 30,00 

6104 v izvozu in prekladanju (transhipment) (od 21 do 30 days) TEU/dan 50,00 

6105 od 31. dne dalje   TEU/dan 60,00 

6106 v uvozu  (prve 3 dni)  prosto  
6107 v uvozu (od 4 do 10 dni) TEU/dan 10,00 

6108 v uvozu (od 11 do 20 dni) TEU/dan 30,00 

6109 v uvozu (od 21 do 30 dni) TEU/dan 50,00 
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6110 od 31. dne dalje   TEU/dan 60,00 

6200 Skladiščenje praznih zabojnikov     

6201 v izvozu in prekladanju (ladijski transhipment ter kopenski pretovor) (prvih 7 dni)  prosto  
6202 v izvozu in prekladanju  (ladijski transhipment ter kopenski pretovor ) (od 8 do 13 dne skladiščenja) TEU/dan 4,00 

6203 po 14 dneh skadiščenja – pridržujemo si pravico za odvoz zabojnikov na depo na naročnikov račun     

6204 v uvozu (prve 3 dni) (glej določbe k tabeli 8, točka 14) prosto  

6205 v uvozu (od 4. dne dalje) (glej določbe k tabeli 8, točka 14) TEU/dan 25,00 

 6300 

Skladiščenje polnih hladilnih zabojnikov (ni brezplačnega skladiščenja) v uvozu, izvozu in prekladanju 

(transhipment)     

 6301 prvih 5 dni TEU/dan 10,00 

 6302 od 6 do 10 dni TEU/dan 30,00 

 6303 od 11 do 20 dni TEU/dan 50,00 

 6304 od 21 do 30 dni TEU/dan 80,00 

 6305 od 31. dneva dalje TEU/dan 100,00 

 6400 

Skladiščenje navadnih (DB) ter hladilnih zabojnikov z nevarnim tovorom (DG) (ni brezplačnega 

skladiščenja) v uvozu, izvozu in prekladanju (transhipment)     

 6401 Skladiščenje zabojnikov z nevarnim tovorom DG klase 1 in 7 ni dovoljeno      

 6402 Doplačila za skladiščenje zabojnikov z nevarnim tovorom v skladu s postavko 3000     

 6403 prvih 5 dni TEU/dan 10,00 

 6404 od 6 do 10 dni TEU/dan 30,00 

 6405 od 11 do 20 dni TEU/dan 50,00 

 6406 od 21 do 30 dni TEU/dan 80,00 

 6407 od 31. dne dalje   TEU/dan 100,00 

 6500 

Skladiščenje posebne opreme in tovora  (ni brezplačnega skladiščenja) v uvozu, izvozu in prekladanju 

(transhipment)     

 6501 Skladiščenje posebne opreme – polni zabojnik (flat rack, open top, tank kont., platforme, …. – s prvim dnem)   

 6502 prvih 12 dni TEU/dan 15,00 

 6503 od 13 do 20 dni TEU/dan 30,00 

 6504 od 21 do 30 dni TEU/dan 50,00 

 6505 od 31. dne dalje   TEU/dan 100,00 

 6506 Skladiščenje posebnih tovorov (plovil, težkih tovorov, ipd.) ter prikolic – po predhodnem dogovoru poseben dogovor   

6600 
Skladiščenje posebne opreme z nevarnim tovorom DG (ni brezplačnega skladiščenja) v uvozu, izvozu in 
prekladanju (transhipment)     

 6601 

Skladiščenje posebne opreme – polni zabojnik (flat rack, open top, tank kont., platforme, …. – s prvim dnem) (dodatek 

na osnovno ceno) dodatek 100 % 

6602 Skladiščenje zabojnikov z nevarnim tovorom DG klase 1 in 7 ni dovoljeno   

6603 Doplačila za skladiščenje zabojnikov z nevarnim tovorom v skladu s postavko 3000 (dodatek na osnovno ceno)   

 6604 prvih 12 dni TEU/dan 7,50 

 6605 od 13 do 20 dni TEU/dan 15,00 

 6606 od 21 do 30 dni TEU/dan 25,00 

 6607 od 31. dne dalje     TEU/dan 50,00 



23 

 

6700 

Skladiščenje praznih kontejnerjev z ostankih nevarnih tovorov - DG (ni brezplačnega skladiščenja) v 

uvozu, izvozu in prekladanju (transhipment) –      

 6701 Doplačila za skladiščenje zabojnikov z nevarnim tovorom v skladu s postavko 3000 (dodatek na osnovno ceno) dodatek  

6702 od prvega dne skladiščenja TEU/dan  5,00   

Postavka Storitev enota EUR 

7000 Hladilni zabojniki     

 Hladilni zabojniki bodo priklopljeni na električno napajanje v roku do 12 ur po prihodu na terminal   

7101 Priključek in nadzor zabojnika (skladiščenje ni vključeno)  - od prvega dne zabojnik/dan 45,00   

7102 Usklajevanje pri popravilu hladilnih zabojnikov   popravilo 50,00 

7103 Odčitavanje podatkov (data download)  prenos 45,00 

7104 Pregled zabojnika (transport in pranje ni vključeno) zabojnik 50,00   

7105 Montaža/demontaža gen-seta gen-set 50,00 

7106 Dolivanje goriva  liter tržna cena + 10% 

7107 Ponastavitev temperature (premik ni vključen) zabojnik 30,00 

7108 Pred-hladitev zabojnika (premik vključen) zabojnik 60,00  

8000 Dodatne storitve in razno     

8100 Dovoz in odvoz zabojnikov         

 Dovoz in odvoz zabojnikov na mesta, kjer se izvajajo pregledi zabojnikov in dodatne storitve     

8101 
Dovoz in odvoz zabojnikov za pregled (razen veterinarski pregled in skeniranje) ter storitve deratizacije, dezinfekcije in 
dezinsekcije operacija 100,00 

8102 Dovoz in odvoz zabojnikov za veterinarsko inšpekcijo ter za mostno tehtanje zabojnikov  operacija 80,00 

8103 Dovoz in odvoz zabojnikov za skeniranje  operacija 70,00 

8104 Dovoz/odvoz zabojnikov na mesto za polnjenje/praznjenje zabojnikov (pretovor na kontejnerskem terminalu ni vključen) zabojnik (v eno smer) 30,00 

8105 

Dovoz/odvoz OOG zabojnikov (ob upoštevanju določb k tabeli 8, točka 7), na mesto za polnjenje/praznjenje zabojnikov 

(pretovor na kontejnerskem terminalu ni vključen) zabojnik (v eno smer) 90,00 

8106 

Dovoz in odvoz zabojnikov z nevarnim tovorom – DG (razen klase 1 in 7)  

Obračuna se dodatek v skladu s postavko 3000, na cene po postavkah 8101, 8102, 8103, 8104, 8105.  

Najava in potrebni dokumenti morajo biti v skladu z določbami k tabeli 18.   

8200 Tehtanje zabojnikov      

8201 Tehtanje izvoznih zabojnikov ob prihodu na terminal (prihod z vagoni ali kamioni) zabojnik 40,00 

8202 

Tehtanje izvoznih OOG zabojnikov (ob upoštevanju določb k tabeli 8, točka 7) ob prihodu na terminal (prihod z vagoni 

ali kamioni) zabojnik 116,00 

8203 Tehtanje zabojnikov skladiščenih na terminalu (velja za zabojnike v uvozu, izvozu in transhipmentu)  zabojnik   82,00  

8204 

Tehtanje OOG zabojnikov (ob upoštevanju določb k tabeli 8, točka 7) skladiščenih na terminalu (velja za zabojnike na 

uvozu, izvozu in transhipmentu) zabojnik 246,00 

8205 

Tehtanje zabojnikov z nevarnim tovorom – DG (razen klase 1 in 7)  

Obračuna se dodatek v skladu s postavko 3000, na cene po postavkah 8201, 8202, 8203, 8204.  

Najava in potrebni dokumenti morajo biti v skladu z določbami k tabeli 18.   

8206 Izdaja VGM certifikata zabojnik 10,00 

8400 Odstranjevanje nalepk in zalivk     

8401 Odstranjevanje nalepk in zalivk od prihodu/odhodu zabojnika nalepka/zalivka 10,00 
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8402 Premik do pozicije za odstranjevanje nalepk/zalivk ter vračanje operacija 50,00 

8500 Razno     

8501 Premik polnega zabojnika na skladišču   zabojnik 30,00 

8502 Premik praznega zabojnika na skladišču   zabojnik 20,00 

8503 Prepozno oddano naročilo za delo za razkladanje polnega zabojnika (ne velja za zabojnike z IMO tovorom) zabojnik 200,00 

8504 Prepozno oddano naročilo za delo za razkladanje praznega zabojnika zabojnik 50,00 

8505 Nepopolni ali nepravilni podatki na nalogu za nakladanje/razkladanje  zabojnik 200,00 

8505a Nepopolni ali nepravilni podatki na nalogu za nakladanje/razkladanje (luka via) zabojnik 50,00 

 8506 

Nepopolni podatki na DVH ali nepravilni podatki na nalogu za razkladanje (razkladanje ladje) (prevozno sredstvo izhoda 

– kamion, vagon, dostava na CFS) zabojnik 50,00 

8507 Nepravilni podatki na DVH za zabojnike z IMO tovorom zabojnik 200,00 

8508 Izdelava poročila (EIR) za nevarne tovore poročilo 50,00 

8509 Premik zabojnika z z nevarnim tovorom – DG, na posebno pozicijo ter vračanje zabojnik 200,00 

 8510 Izdelava in sprememba cargo plana (ladja)  operacija 300,00 

8511 Dodajanje/brisanje zabojnikov na plan nakladanja ladje po zaključenem planu nakladanja ladje – pred začetkom operacij zabojnik 70,00 

8512 Dodajanje/brisanje zabojnikov na plan nakladanja ladje po zaključenem planu nakladanja ladje – po začetku operacij zabojnik 90,00 

 8513 Pozna dostava ali sprememba plana utovora vlakov (RAZVAG)  operacija 100,00 

 8514 Premik standardnih zabojnikov na istem vagonu  zabojnik 30,00 

 8515 Premik standardnih zabojnikov na relaciji vagon – vagon, kamion - kamion zabojnik 50,00 

 8516 Čakanje na delo pri vagonskih operacijah ura delovne skupine  250,00 

 8517 Spremstvo pri vizualnem pregledu ustreznosti  kontejnerjev z nevarnim tovorom operacija 20,00 

8518 Fotografiranje zabojnikov pri nakladanju na ladjo (6 fotografij) zabojnik 40,00 

 8519 

Priprava železniških vagonov za potrebe nakladanja/razkladanja zabojnikov (postavitev/odstranitev standardnih čepov, 

spuščanje/vezanje rogovil) zabojnik 5,00 

8520 Brisanje gibanja zabojnikov zabojnik 13,80 

8521 

Dodatek za razkladanje/nakladanje zabojnikov z/na zunanje kamione izven delovnega časa vratarnice na Kontejnerskem 

terminalu ter vratarnice na DEPO-ju zabojnik 20,00 

8522 Administrativne storitve  zabojnik 50,00 

8523 Prenos lastništva zabojnika zabojnik 13,80 

8524 

Intervencija na ladji izven standarnih postopkov dela na ladji – na podlagi posebnega naročila (ponastavitev 

temperature hladilnih zabojnikov, pregled kontejnerjev na ladji, …) zabojnik 50,00 

8600 Stroški pri razlitju snovi iz zabojnika     

8601 Organizacija potrebnih aktivnosti pri sanaciji razlitja snovi iz zabojnika zabojnik 50,00 

8602 

Premik zabojnika na lovilno korito. Zasedenost lovilnega korita po 2 dneh se obračuna po postavkah iz TABELE 27 - 

Cenik storitev in opreme pristaniške varnosti zabojnik 50,00 

8603 Dostava zabojnika na pranje, pranje lovilnega korita ter premik zabojnika nazaj na terminal  operacija 300,00 

 Uporaba lovilnega korita se obračuna po postavkah iz TABELE 27 – Cenik storitev in opreme pristaniške varnosti   

  Sanacija razlitja je zaračunana na podlagi posebnega dogovora med Luko Koper in stranko.     

 
V primeru potrebe po požarni straži, se storitve požarne straže obračuna po postavkah iz TABELE 27 – Cenik storitev in 
opreme pristaniške varnosti   
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9000 DEPO STORITVE     

9100 Cene pretovora praznih zabojnikov      

9101 Razkladanje/nakladanje (gate in /gate out) dvig 37,00  

9102 Notranji premiki na depoju (na posebno zahtevo)  dvig 20,00 

9103 Prevoz zabojnika od depoja do terminala ali obratno (pretovor na depoju in terminalu ni vključen)  zabojnik (v eno smer) 15,00 

9104 Transport zabojnika od depoja na polnjenje/praznjenje (pretovor na DEPO-ju ni vključen) zabojnik (v eno smer) 30,00 

9105 Premik zabojnika na lokacije za dodatne storitve (popravljalnica, pralnica, prostor za izvajanje PTI) ter vračanje  zabojnik  30,00 

9106 

Ločevanje / sortiranje: zabojnik se zlaga na poseben kup, izven standardnih načinov zlaganja (možno le po predhodnem 

dogovoru) Zabojnik 50,00 

9200 Skladiščenje praznih zabojnikov     

9201 Skladiščenje praznih zabojnikov – od prvega dne TEU/dan 2,00 

9300 Čiščenje zabojnikov      

9301 Pometanje zabojnikov      

9302 Pometanje 20' zabojnikov zabojnik 14,00 

9303 Pometanje 40' zabojnikov zabojnik 19,00 

9304 Pranje      
9305 Parno pranje 20’ zabojnikov zabojnik 35,00 

9306 Parno pranje 40’ zabojnikov zabojnik 45,00 

9307 Pranje s kemičnimi čistili (20’) zabojnik 55,00 

9308 Pranje s kemičnimi čistili (40’) zabojnik 75,00 

9309 Čiščenje zabojnikov z večjo količino odpadkov (ne velja za nevaren tovor) (vključen odvoz odpadkov do količine 0,5 m3) zabojnik 35,00 

9310 Odvoz odpadkov (nad količino 0,5 m3) m3 cenik INPO + 5% 

9400 Popravilo zabojnikov (material ni vključen)     

9401 Popravilo vgrajenih hladilnih naprav  delovna ura 25,00 

9402 Popravilo ohišja zabojnika (samo za “dry” zabojnike) delovna ura 23,00 

9500 Razno   

9501 Fotografiranje praznih zabojnikov na DEPO-ju zabojnik 10,00 

9502 Odstranjevanje zagozdenih čepov (v ceni ni vključen transport na popravilo) čep 45,00 

9503 
Izdelava predračuna za popravilo zabojnikov (slike niso vključene) – obračun samo v primeru, da se zabojnik ne 
popravlja predračun 10,00 

9504 Povezovanje/odvezovanje flat rack zabojnikov v paket zabojnik 35,00 



26 

 

DOLOČBE K TABELI  8 

1. Naročnik je dolžan storitve naročiti Luki z RIP (računalniška izmenjava podatkov) do 10.30 ure tekočega dne za naslednji dan. Za nedelje in praznike se navedena 

naročila sprejemajo do 10.30 zadnjega delovnega dne. Naročnik lahko odpove delo, delovno silo ali tehnična sredstva najkasneje do 18.00 ure tekočega dne za vse tri 

izmene naslednjega dne. Delo v vseh treh izmenah se za nedelje in praznike lahko stornira dan prej do 12.00 ure. Za delo naročeno za ponedeljek (1., 2. in 3. izmena) 
je mogoča odpoved dela do 10.00 ure v nedeljo. 

 Pogoj za izvedbo storitev iz točk 8104 in 8105 Cenika je potrjeno naročilo za delo in potrjena dispozicija za izvedbo storitev polnjenja in praznjenja kontejnerjev s strani 
organizacijske enote, ki izvede storitve polnjenja in praznjenja kontejnerjev. 

2. Dan uskladiščenja in dan izskladiščenja se štejeta v obračun skladiščnine. 

3. Pri uskladiščenju polnih zabojnikov je na dispoziciji ali drugi obliki RIP sporočila potrebno navesti sledeče podatke: ladjarja, linijo, POD, SPOD in težo tovora. Pri 
uskladiščenju praznih zabojnikov je potrebno navesti ladjarja. Morebitne premike zaradi pomanjkljivih navodil bo Luka Koper zaračunala naročniku.  V primeru uporabe 

hlajenih (»reefer«) in/ali IMO oziroma IMDG (polnih kontejnerjev z nevarnim tovorom ali kontaminiranih praznih kontejnerjev) in/ali OOG kontejnerjev je naročnik 

dolžan pravočasno sporočiti točno vrednost temperature in/ali IMO oziroma IMDG in/ali OOG podatkov z RIP za vse manipulacije, natančneje:                                                                               
a. Ladjar ali ladijski agent je odgovoren za javljanje pravilne temperature in/ali IMO oziroma IMDG Kontejnerskemu terminalu Luke Koper, d.d., na uvozu in izvozu 

kontejnerjev po morju ter vse kopenske vhode kontejnerjevz RIP, 
b. Ladjar ali ladijski agent je odgovoren za javljanje pravilnih OOG podatkov z RIP, 

c. Špediter je odgovoren za javljanje temperature in/ali IMO oziroma IMDG podatkov Luki Koper, d.d. za primere polnjenja kontejnerjev v okviru terminalov Luke 
Koper, d.d., z uporabo dispozicije DDD STUFF v kateri je dolžan navesti TIC-anje ladje, ladjo, temperaturo (v kolikor je zahtevana) in IMO oziroma IMDG 

podatke.  

4. Za vse ostale storitve, ki niso vključene v TABELI 8, veljajo določbe iz tega cenika storitev in Splošni poslovni pogoji Luke Koper. 

5. Zagotavljanje varnosti po ISPS standardu se zaračuna 10,00 EUR za vsak polni zabojnik, naložen ali razložen na ali z ladje. V primeru transhipmenta se zaračuna enkratni 

znesek v višini 10,00 EUR za vsak polni zabojnik. Omenjeni znesek vključuje tudi morebitni dovoz in odvoz polnih zabojnikov s kontejnerskega skladišča do mesta na 

kontejnerskem terminalu, kjer Carinski Urad opravlja skeniranje zabojnikov. 

6. Naročnik storitev je dolžan najaviti prihod posebnega tovora (OOG zabojnik, kosovni tovor, plovila,…) 48 ur pred prihodom tovora, v nasprotnem primeru je naročnik 
dela odgovoren za vse stroške nastale iz tega naslova (zavrnitev tovora, čakanje delovne sile, čakanje ladje,…) oziroma si Luka Koper pridržuje pravico do zavrnitve 

tovora. 

7. Pretovor ter prevoz OOG zabojnikov je možen pod spodaj navedenimi pogoji: 

- bruto teža do 35.000 kg 

- OH do 100 cm 
- OW do 50 cm na vsako stran 

- dvignjene stranice zabojnika s prostim dostopom (vertikalno) do vogalnikov zabojnika. 
Za OOG, ki ustrezajo zgornjim pogojem, velja dodatek na osnovne cene 200%. 

Za vse OOG zabojnike, ki presegajo zgoraj navedene omejitve, je potrebno pred prihodom le-tega na območje pristanišča (glej točko 6.) pridobiti pisno potrditev 

kontejnerskega terminala in sicer za možnost pretovora oziroma možnost prevažanja takih zabojnikov po pristanišču (prevoz do/od mesta praznjenja/polnjenja – 
do/od kontejnerskega terminala) ter ponudbo (s ceno ter pogoji) za pretovarjanje in prevoz. 

V kolikor so podatki (tehnični podatki tovora, način pretovora,…), ki jih naročnik posreduje terminalu, z namenom pridobitev soglasja ter ponudbe za pretovor, netočni 
oz. pomanjkljivi, je naročnik storitev odgovoren za vse stroške nastale iz tega naslova (zavrnitev tovora, čakanje delovne sile, čakanje ladje,…) oziroma si Luka Koper 

pridržuje pravico do zavrnitve tovora. 

8. Dodatek za razkladanje/nakladanje zabojnikov z/na zunanje kamione izven delovnega časa vratarnice na Kontejnerskem terminalu ter vratarnice na DEPO-ju, se zaračuna 

naročniku storitve in sicer za delo od ponedeljka do petka med 23.00 uro in 06.00 uro zjutraj ter od sobote od 15.00 ure do ponedeljka do 06.00 ure in med prazniki. 

9.  Naročnik del z nevarnimi tovori mora v elektronski sistem za naročanje dodatno vnesti tudi podatke za nevarne snovi: razred nevarnosti, UN številko snovi in 

embalažno skupino. Varnostni list ni potreben za nevarno blago v kontejnerjih, če se kontejner v Luki Koper, d. d. ne bo polnil ali praznil.             
Naročnik del z nevarnimi tovori razredov 1 in 7, mora najmanj 7 dni pred izvršitvijo manipulacije, poleg zgoraj naštetega dostaviti vodji izmene KT ter Področju 
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pristaniške varnosti Luke Koper, sledeče dokumente:                                                                                                                                                                                                             
- Dovoljenje pristojnega ministrstva za prevoz ter pretovor nevarne snovi. Pred prihodom tovora morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, navedeni v dovoljenju.                       

- Varnostni list  za nevarno blago.                                                                                                                                                                                  

- Navodilo za ravnanje v primeru nevarnega pojava (v kolikor ni specificirano v varnostnem listu).                                                                                                         
- IMO certifikat proizvajalca (skladen z IMDG klasifikacijo) vsebujoč izjavo pošiljatelja o skladnosti z vsemi varnostnimi zahtevami za prevoz in manipulacijo nevarnega 

blaga.                                                                                                                                                                                                                                    
- Specifikacijo tovora v kontejnerju (koleti, količine, ..) izdano s strani proizvajalca                                                                                                                                                                                                                     

Nevarne snovi  razredov 1 in 7, se sprejemajo kot predmet manipulacije samo v primeru, če je:                                                                                                           

- predhodno pridobljena ponudba za pretovor ter sklenjen dogovor o pretovoru,                                                                                                                           
- pravočasno dostavljene vse potrebne informacije in dokumentacija.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Nepravočasna najava nevarnega tovora DG: 
- pri prihodu zabojnika s kamionom ali vagonom, se zabojnik ne razloži na terminal.  

- pri prihodu zabojnika z ladjo, je možen iztovor zabojnika na posebno pozicijo. 
V kolikor se neskladnosti in nepravilnosti ne odpravijo v roku 24 ur od prihoda zabojnika, si pridržujemo pravico, da v imenu in za račun izdajatelja DVH odpravimo 

neskladnosti in nepravilnosti. 

10. Postavko 8507 – Nepravilni podatki na nalogu za nakladanje/razkladanje (DG CODE), se uporablja se v primeru nepravilne najave nevarnega tovora – DG, na vhodnih 

dispozicijah. Luka Koper si poleg tega pridržuje pravico do povrnitve vseh stroškov, ki bi nastali zaradi nepravilne najave tovora. 

11.  Skladno z veljavno zakonodajo mora naročnik zagotoviti podatek o VGM (na nalogu za nakladanje/razkladanje) polnega zabojnika ob vstopu v Luko Koper ali naročiti 

tehtanje polnega zabojnika. Tehtanje OOG zabojnikov, ki presegajo omejitve navedene v določbah k tabeli 8, točka 7, zabojnikov z nevarnim tovorom DG klase 1 ter 

kosovnega tovora, je možno samo po predhodnem pisnem dogovoru. Tehtanje zabojnikov z nevarnim tovorom DG klase 7 ni možno. 

12. Skladiščenje polnih zabojnikov – po 31. dnevu skladiščenja si terminal pridržuje pravico do odvoza zabojnika iz terminala, na stroške lastnika zabojnika. Poln im 

zabojnikom, ki so na terminalu več kot 30 dni, se skladiščnina obračunava mesečno. 
 Skladiščenje praznih zabojnikov na terminalu – po 14. dnevu skladiščenja si terminal pridržuje pravico do odvoza zabojnika iz terminala na DEPO, na stroške lastnika 

zabojnika. 

13.      Administrativne storitve so storitve, ki zahtevajo dodatno administracijo vezano na pretovorno dokumentacijo zabojnikov (npr: vnašanje temperature, ko ni vnesena na 

DVH ali drugo obliko elektronskega sporočila, spreminjanje luk na loading listi/dispoziciji in ostalo).   

14. Terminal ne nudi pregleda praznih kontejnerjev na terminalu ter zavrača vsakršno odgovornost povezano s statusom in/ali stanjem kontejnerja. Kontejnerji namenjeni 
prevzemu na terminalu, morajo biti pred prihodom ladje posebno najavljeni. Vsi stroški povezani z pozno najavo praznih kontejnerjev, namenjenih prevzemu na terminalu, 

bodo avtomatično zaračunani lastniku kontejnerja (ladjarju). 

15. Polni kontejnerji, ki vstopijo na območje Luke Koper, morajo biti skladno z ISO/PAS normativi, veljavnim pristaniškim redom in varnostnimi ukrepi pristanišča pravilno 

plombirani z »HIGH SECURITY SEAL« plombo. V primeru polnega »open top« kontejnerja mora biti poleg vrat, primerno plombirana tudi ponjava za prekrivanje. 

Kontejnerji, ki ob vstopu na območje Luke Koper ne bodo ustrezno plombirani, se jih bo obravnavalo kot IZREDNI DOGODEK. To pomeni, da bo o tem, skladno z internim 
navodilom Luke Koper obveščeno Področje pristaniške varnosti in ostali pristojni organi (FURS, policija,… ). Vsi ukrepi, v zvezi s tovrstnim kontejnerjem, se bodo izvrševali 

skladno s postopki in navodili pristojnih organov. Vse morebitne stroške, ki bodo pri tem nastali je dolžan poravnati naročnik manipulacije.  

 

Na kazalo 
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TABELA 9 

OSEBNA, OSTALA VOZILA IN BLAGO NA PRIKOLICAH 
 

Št. Vrsta blaga in storitev EUR / vozilo 

1. Osebna vozila na relacijah   

 Ladja – Rampa ali obratno 23,00 

 Rampa – Terminal ali obratno 21,00 

 Terminal – Kamion ali obratno 36,00 

 Terminal – Vagon ali obratno 46,00 

 Rampa – Terminal – Kamion ali obratno 57,00 

 Rampa – Terminal – Vagon ali obratno 67,00 

2. Vozila (ROLL ON – ROLL OFF) 
Ladja-Terminal 

ali obratno 
Terminal 

Kamion ali obratno 

 Dostavna vozila in traktorji do 5 ton lastne teže 85,00 70,00 

 Tovorna vozila in avtobusi do 10 ton lastne teže 110,00 95,00 

 Stroji in druga specialna vozila do 10 ton lastne teže 170,00 145,00 

 Vozila teže nad 10 ton ter vojaška vozila Obračun po posebnem pisnem dogovoru 

 Pretovor prikolic Obračun po posebnem pisnem dogovoru 
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DOLOČBE K TABELI 9 
1. Pričvrščevanje - odvezovanje vozil na ladji oz. na kopenskih vozilih znaša: 

 - za osebna vozila 8,00 EUR po enoti; 
 - za tovorna vozila, avtobuse ter ostalo mehanizacijo 50,00 EUR po enoti. 

  Material za pričvrščevanje ni vključen. 

2.  Polnjenje ali praznjenje zabojnikov in prikolic z osebnimi vozili znaša 200,00 EUR po vozilu. V ceni je vključena dostava zabojnika ali prikolice na mesto polnjenja ali 

praznjenja. Material in pričvrščevanje osebnega vozila v zabojniku znaša 170,00 EUR po vozilu. 

3.  Postavke za vozila pod 2. točko TABELE 9 se uporabljajo za pretovor praznih vozil z lastnim pogonom. 

4.  Relacija Terminal – Kamion ali obratno zajema storitev na relaciji od terminala do primopredajnega mesta ali obratno, torej ne naklad/razklad na/iz kamiona samega. 

Luka Koper lahko na podlagi pisnega dogovora skladno s pogoji v splošnih določbah cenika, nudi asistenco pri nakladu/razkladu, ki znaša 30,00 EUR/vozilo. 

5.  Vožnja goseničarjev je na terminalu dovoljena samo v primeru, da imajo le-ti zaščito na gosenicah. 

6.  Zagon vozila z zaganjalcem »boosterjem« v primeru prazne baterije znaša: 
   - za osebna vozila 10,00 EUR po enoti, 
   - za tovorna vozila, avtobuse ter ostalo mehanizacijo 50,00 EUR po enoti. 

7.  Storitev dolivanja goriva: 

   - za osebna vozila 10,00 EUR po enoti, 
   - za tovorna vozila, avtobuse, ter ostalo mehanizacijo 100,00 EUR po enoti. 

        K temu se prišteje še količina dolitega goriva po aktualni ceni goriva.  

8.  Vleka vozila v primeru, da ta ne vžge znaša: 
   - za osebna vozila 70,00 EUR po enoti, 

   - za tovorna vozila, avtobuse ter ostalo mehanizacijo 200,00 EUR po enoti. 

9.  Dostava vozil na PDI center / polnilno postajo znaša 12,00 EUR/vozilo. 

10.  Storitev polnjenja električnih vozil: 
   - čas polnjenja do 1 h: 17,00 EUR 

   - čas polnjenja do 2 h: 22,00 EUR 

   - čas polnjenja do 4 h: 34,00 EUR 
   - čas polnjenja do 6 h: 47,00 EUR 

   - čas polnjenja do 8 h: 57,00 EUR 
  K storitvi polnjenja električnih vozil se dodatno zaračuna še dostava na polnilno postajo, ki je opredeljena v predhodni točki. 

  Luka Koper je opremljena s kabli tipa 1, 2 in GB/T. Polnjenje z drugačnim tipom kabla je možno le na podlagi posebnega dogovora.  

11.  Storitev inventure vozil skladiščenih na terminalu znaša 1,00 EUR/vozilo.  

12.  Preklic nakladanja na ladjo/kamion/vagon (storno) za vozila, za katera je bilo predhodno dano naročilo za pripravo vozil znaša pavšalni strošek 15,00 EUR/vozilo. 

13.  Podatki za pripravo vozil za naklad na ladjo/kamion/vagon, morajo biti poslani najmanj 24h pred pričetkom izvedbe storitev oz. najkasneje do 10.30 ure tekočega 
delovnega dne za naslednji dan. Za nedelje in praznike se navedene podatke sprejema do 10.30 ure zadnjega delovnega dne. 

  Nepravočasno poslani podatki oziroma dodajanje vozil za naklad na ladjo/kamion/vagon, se obračuna 15,00 EUR/vozilo. V primeru, da podatki niso podani v rokih in na 
način, kakor je definirano v splošnih določbah cenika oziroma niso potrjeni s strani Luke Koper, Luka Koper nima obvez do naročnika. 

14.  Čakanje delovne sile znaša 30,00 EUR/h/delavca. Najmanjša obračunska enota je ena ura.  

15.  Storitev spremstva odgovorne osebe ob ogledu skladišč ali asistenca ob opravljanju raznih dodatnih del znaša 30,00 EUR/h/delavca. Najmanjša obračunska enota je ena 

ura. 

16.  Dvig/spust vagonske platforme znaša 40,00 EUR/vagon. 

17.  Uporaba nakladalno/razkladalne rampe znaša 50,00 EUR/ vozilo. 
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18.  Storitev fotografiranja vozil znaša 2,00 EUR/fotografijo. 

19.  Menjava ali polnjenje pnevmatike znaša 50,00 EUR/pnevmatiko. 

20.  Merjenje dolžine/širine/višine znaša 10,00 EUR/enoto. 

21.  Morebitne ostale dodatne storitve se obračunavajo na podlagi pisnega dogovora. 

 
 
Na kazalo 

 
 
 
 
TABELA 10 
SKLADIŠČNINA BLAGA IZ TABELE 9 
 
   

Št. Vrsta blaga 

 
EUR / vozilo / dan 

št. dni proste 
skladiščnine 

od 1. do 30. 
dne 

skladiščenja 

od 31. do 60. 
dne 

skladiščenja 

od 61. dne 
skladiščenja 

dalje 

1. Osebna vozila   

 a) Odprta skladišča 0 1,20 1,80 2,50 

  b) Garažna hiša 0 2,50  3,00 4,00 

2. Ostala vozila  

 Dostavna vozila in traktorji do 5 ton lastne teže 0 3,50 4,00 5,00 

 Tovorna vozila, prikolice in avtobusi do 10 ton lastne teže 0 6,00 6,50 7,50 

 Stroji in druga specialna vozila do 10 ton lastne teže 0 6,00 6,50 7,50 

 Vozila teže nad 10 ton ter vojaška vozila Obračun po posebnem pisnem dogovoru 

 
 
DOLOČBE K TABELI 10 

1.   Dan uskladiščenja in dan izskladiščenja se štejeta v obračun. 

 
 
Na kazalo
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IV. RAZSUTI IN TEKOČI TOVORI 
 

TABELA 11 Sipki tovori 
TABELA 12  Skladiščnina blaga iz TABELE 11 
TABELA 13 Premog in  ruda 
TABELA 14 Skladiščnina blaga iz TABELE 13 
TABELA 15 Tekoči tovori 
TABELA 16 Skladiščnina blaga iz TABELE 15  
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TABELA  11 
SIPKI  TOVORI 
 

Št. Vrsta blaga Storitev - EUR / tona 

1. Žita 

Ladja-Skladišče 
(L-S) 

ali obratno 

Skladišče-Vozilo 
(S-V) 

ali obratno 

Premikanje iz celice v 
celico (elevacija) 

  Žitarice in oljna semena v zrnju 4,50 3,50 2,50 

2. Krmila 
Ladja-Vozilo 

(L-V) 
Ladja-Skladišče 

(L-S) 
Skladišče-Vozilo 

(S-V) 

  Rezanci in tropine (pesni rezanci, sojine, sončnične tropine, itd.) 6,50 6,00 3,50 

3. Minerali 
Ladja-Vozilo 

(L-V) 
Ladja-Skladišče 

(L-S) 
Skladišče-Vozilo 

(S-V) 

 

Fosfati, sol, perlit, surovi magnezit, ilmenit, umetna gnojila, koks, premog, surovi boksit, surove rude, 

žlindra 6,00 5,50 3,00 

 Sintermagnezit, kalcinirani boksit, kovinski koncentrati, fero legure 7,50 6,50 4,00 

 Soda, boraks, sladkor, talkum in drugi prašni ali na čistočo občutljivi tovori 8,50 7,00 4,50 

 Staro železo, bitumen v kosih, grodelj 9,00 11,00  5,00 

  Žveplo 9,50   

4. Dodatne storitve na sipkih tovorih   EUR / tona 

 sejanje  7,00 

    

 uvrečevanje   

  v jumbo vreče  25,00 

 Premik tovora med skladišči  3,00  

 Premetavanje tovora znotraj skladišč  2,00  

 Elevacija  3,00  

 Praznjenje zabojnikov  14,50  

  Polnjenje box zabojnikov  14,50  
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DOLOČBE K TABELI 11 

1. Manipulacije s sipkimi tovori se opravljajo z grabilci in posebnimi razkladalno/nakladalnimi napravami. 

2. Pretovor blaga iz TABELE 11 na relacijah, ki niso posebej navedene oziroma pretovor ostalih v TABELI 11 neimenovanih sipkih tovorov, se obračuna po posebnem 
pisnem dogovoru. 

3. Cene za pretovor žit iz TABELE 11/tč. 1 veljajo v primeru, da se ta vrši v Silos. 

4. Za ladje z medpalubjem "TWEEN-DECK" in druge za delo z grabilci manj primerne ladje se delo obračunava po posebnem pisnem dogovoru. 

5. Če je nasipna teža žitaric manjša kot 500 kg za m3, se cenovne postavke iz TABELE 11 povečajo za 20%. 

6. Uvrečevanje žitaric, oljnih semen in mineralov ter druga dodatna dela se opravljajo po posebnem pisnem dogovoru. 

7. V primeru okuženosti blaga iz TABELE 11/tč. 1 in TABELE 11/tč. 2 je potrebna pred vstopom blaga v skladišče fumigacija. Fumigacija se opravi in obračuna po  
 posebnem pisnem dogovoru. 

8. Zimska zaščita rud s papirjem, apnom, soljo ali z drugo podobno zaščito se zaračunava po porabljenem času in materialu oz. po posebnem pisnem dogovoru. 

9. Vsa otežena dela na ladji se obračunavajo po dejansko uporabljenem času oziroma po posebnem pisnem dogovoru.  

10. Razkladanje blaga iz vagonov, ki niso samorazkladalni in nakladanje blaga na G in GA vagone, se obračuna po posebnem pisnem dogovoru. 

11. Za nakladanje tovora v kamionske/vagonske cisterne, se osnovna tarifna cena poveča za 10%. 

12. Abrazivne, korozivne, higroskopične snovi, kot so: kalijev klorid, amonijev sulfat, urea, kan, itd. se obračuna po posebnem pisnem dogovoru. 

13. Trgovsko tehtanje blaga s terminalskimi tehtnicami se obračuna po posebnem pisnem dogovoru.  

14. Cene iz TABELE 11 veljajo za posle nad 1.000 ton v letu dni. 

15. Luka Koper je odgovorna za količino blaga le v primeru, ko je bilo za blago na podlagi posebnega naročnikovega naročila ob vhodu in izhodu iz skladišč naročeno tehtanje 

na tehtnici, ki ima ustrezne certifikate pristojnega organa. V tem primeru je dovoljeni kalo 0,5 % za zaprta in 1,0 % za nadstrešnice in odprta skladišča. V primerih, ko 
količina blaga ni bila ugotovljena s tehtanjem pred vskladiščenjem in ob izskladiščenju, Luka Koper ne prevzema količinske odgovornosti. Tehtanje Luka Koper obračunava 
v skladu s tem cenikom.  

16. Kakovost blaga se ne ugotavlja in zanjo Luka Koper d.d. ne odgovarja, razen, če je za to sklenjen poseben pisni dogovor. 

17. Vse naštete cene iz TABELE 11 ne vključujejo uničenja blaga in odvoza odpadkov. 

18. Za dodatne storitve na sipkih tovorih, navedenih v TABELI 11/tč. 4 veljajo posebna določila, in sicer: 

 - cena uvrečevanja v jumbo vrečah ne vključuje stroške potrošnega materiala, kot npr. vreče, tesnila, folija, itd.; 

 - cena pokrivanje tovora na skladišču z najlonom se obračuna po posebnem pisnem dogovoru; 
 - cena pokrivanja tovora na vagonu s ceradami  se obračuna  po posebnem pisnem dogovoru. 

Vse morebitne dodatne storitve na tovoru se obračunajo po posebnem pisnem dogovoru.  

19. Dodatnih storitev na nevarnih tovorih ne izvajamo. 

 

 
Na kazalo
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TABELA 12  
SKLADIŠČNINA BLAGA IZ TABELE 11  
 

Št. Vrsta skladišča 

št. dni proste 
skladiščnine 

EUR / tona / dan 

od 15 do vključno 30 dni od 31 dne dalje 

1. Zaprto - Silos   

   14 0,28 1,00 

2. Zaprto – Ostala skladišča  

   14 0,23 1,00 

3. Nadstrešnica  

   14 0,18 0,50 

4. Odprto  

   14 0,12 0,50 

 

 
DOLOČBE K TABELI 12 

1. Dan uskladiščenja in dan izkladiščenja se štejeta v obračun skladiščnine. 

2. Odprta skladišča in nadstrešnice ne nudita zaščite pred vremenskimi vplivi, npr. dež, sonce, veter in s tem prašenje, za kar Luka Koper ne prevzema odgovornosti. 

 
 

Na kazalo
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TABELA 13 
PREMOG IN RUDA  
 

Št. Vrsta blaga 

 
Storitev - EUR / tona 

Ladja-Skladišče 
(L-S) 

Skladišče-Vozilo 
(S-V) 

Skladišče-Ladja 
(S-L) 

 

1. Premog   

 Premog 5,00 5,00 5,00 

2.  Železova ruda  

 Železova ruda 3,50 3,50 5,00 

 HBII 6,00 4,00 6,00 

 

DOLOČBE K TABELI 13 
1. Pretovor blaga iz TABELE 13 na relacijah, ki niso posebej navedene oziroma pretovor ostalih neimenovanih razsutih tovorov, se obračuna po posebnem dogovoru. Pogoji 

veljajo za normalno vlažnost tovora in granulat do 150 mm. 

2. Storitve razkladanja se opravljajo le za ladje, primerne za razkladanje z grabilcem. 

3. Manipulacije z razsutimi tovori se opravljajo z grabilci in posebnimi razkladalno/nakladalnimi napravami. 

4. Za nanašanje sredstva proti zamrzovanju rude ali premoga je cena 10,00 evrov za vagon. Cena mešanice tekočin proti zamrzovanju, pripravljenih po osnovni recepturi,  
           znaša 2,50 evra/kg, vrednost pa se obračuna z upoštevanjem koncentracije in po dejanski porabi. 

5. Pri tovorih, kjer je potrebno dodatno prhanje zaradi prašnosti ali samovžiga, se cena poveča za 25%. 

6. Pri rudah granulacije od 80 mm do 150 mm se cena poveča za 20%.  

7. Trgovsko tehtanje blaga s terminalskimi tehtnicami se zaračuna po ceni 0,63 EUR/toni. 

8. Za dodatne storitve, kot so: sejanje, drobljenje in mešanje se cena določi po posebnem pisnem dogovoru. 

 

TABELA 14 
SKLADIŠČNINA BLAGA IZ TABELE 13 
 

Št. Vrsta skladišča 

 
EUR / tona / dan 

št. dni proste skladiščnine 
po preteku proste 

skladiščnine 

1. Odprto   

  0 0,20 

 

DOLOČBE K TABELI 14 
1.        Dan uskladiščenja in dan izkladiščenja se štejeta v obračun skladiščnine. 

Na kazalo
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TABELA  15  
TEKOČI  TOVORI 
 

Št. Vrsta blaga 

 
EUR / tona 

Ladja-rezervoar-vozilo 
ali obratno 

1. Rastlinska olja   

  10,00  

2. Kemikalije in naftni derivati  

  13,00 

 
 
TABELA 16 
SKLADIŠČNINA BLAGA IZ TABELE 15 
 

 EUR / m3 

1. Najemnina skladiščnega prostora   

  15 dnevni najem, polno za prazno (za enkratno pošiljko) 4,20 

 

 

DOLOČBE K TABELAMA 15 in 16 

1.  Luka Koper lahko pretovarja in skladišči samo kemikalije, za katere ima uporabno dovoljenje in dovoljenje Uprave RS za pomorstvo. 

2.  Za dodatne storitve: denaturiranje, barvanje, mešanje, ogrevanje, hlajenje in redčenje, se cena oblikuje po pisnem dogovoru. 

3.   Luka Koper bo ob upoštevanju lastnosti tekočin in kakovosti cevovodov in rezervoarjev odločala o tem, katere kapacitete bo namenila za pretakanje in skladiščenje 

posameznih  tekočih tovorov. 

4.  Luka Koper prične obračunavati skladiščnino za tekoče tovore od prvega dne uskladiščenja. Minimalni čas obračuna skladiščnine je 15 dni. 

5.  Pri kratkoročnem najemu za enkratni pretovor je Luka Koper upravičena posebej zaračunati zaključno čiščenje rezervoarjev ter odvoz in uničenje odpadkov.  

 
 
Na kazalo  
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V. POTNIKI 
 
TABELA 17   Cenik storitev potniškega terminala 
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TABELA 17 
CENIK STORITEV POTNIŠKEGA TERMINALA 
 

Št. Vrsta storitve  

1. Terminalska storitev A+B+C+D   

 Plovilo do 10.000 BRT in/ali do 100 m dolžine ladje (vključno z jahtami) 450,00 Eur /ticanje /dan 

  A: Pavšalna storitev BRT Eur / BRT 

 od 10.000 BRT do 30.000 BRT 0,022 

 od 30.001 BRT do 90.000 BRT 0,016 

 nad 90.001 BRT 0,012 

 B: Pavšalna storitev dolžina ladje Eur / meter 

 od 100 m do 200 m 1,50 

 od 201 m do 270 m 0,85 

 nad 271 m 0,70 

 C: Potniki Eur / potnik 

 Potniki v tranzitu 4,00 

 Potniki, ki se vkrcajo  4,00 

 Potniki, ki se izkrcajo  4,00 

 D: Storitev varnostnega pregledovanja Eur / potnik 

 Varnosti pregled potnikov in ročne prtljage za potnike v tranzitu in home portu-u 1,55 

 Rentgen pregled kabinske prtljage za potnike v home portu-u 1,95 

 Varnosti pregled obiskovalcev ladje 1,55  

  2. Storitev prenosa prtljage Eur / potnik 

 Prenos prtljage: vozilo - terminal - ladja ali ladja – terminal - vozilo 6,50 

  3. Druge storitve Eur / vozilo 

 Uporaba površin terminala za opravljanje storitev prevoza ladijskih potnikov – vozilo nad 30 sedežev 150,00 

 Uporaba površin terminala za opravljanje storitev prevoza ladijskih potnikov – vozilo od 10 do 30 sedežev 100,00 

 Uporaba površin terminala za opravljanje storitev prevoza ladijskih potnikov – vozilo do 9 sedežev 50,00 

    Eur / ura / varnostnik 

 Servis dodatnega fizičnega varovanja na zahtevo naročnika 18,00 
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DOLOČBE K TABELI 17 

1. Osnovni dokument za obračun količine vseh storitev, ki se obračunavajo po potniku, je ladijski manifest potnikov. 

2. Rentgen storitev se izvaja s pretočnimi RTG napravami, metal detektorskimi vrati in ročnimi metal detektorji. 
 

3.  Rentgen storitev pregleda »kabinske« prtljage se razume kot osebna prtljaga potnikov pred vkrcanjem na ladjo.  

4. Prenos prtljage ladja – terminal zajema sortiranje in deponiranje prtljage po oznakah ladjarja (ali naročnika) pred prevzemom s strani potnikov. 

5.  Uporaba površin potniškega terminala za prevoz ladijskih potnikov je možna ob predhodnem naročilu in prejeti potrditvi Luke Koper d.d. 

6. Servis dodatnega fizičnega varovanja se obračuna na podlagi predhodnega dogovora z Luko Koper d.d. 

 
 
Na kazalo 
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VI. NEVARNE SNOVI 
 

TABELA 18 Nevarne snovi 
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TABELA 18 
NEVARNE SNOVI 
 

Št. Uvrstitev po DG kodah Povečanje v % 

1. EKSPLOZIVNE SNOVI    

 1.1, 1.2, 1.3 eksplozivne snovi in predmeti polnjeni z eksplozivnimi snovmi 150 

 1.4,1.4S strelivo, ognjemeti, vžigalna sredstva 150 

  1.5, 1.6 lene eksplozivne snovi 150 

2. PLINI  

 2.1 gorljivi plini 50 

 2.2 negorljivi plini 25 

  2.3 strupeni plini 150 

3. VNETLJIVE TEKOČINE   

    50 

4. TRDNE SNOVI  

 4.1 vnetljive trdne snovi 25 

 4.2 samovnetljive snovi 50 

  4.3 snovi, ki v stiku z vodo razvijajo gorljive pline 50 

5. OKSIDIRAJOČE SNOVI  

 5.1 oksidirajoče snovi 50 

 5.2 organski peroksidi 150 

6. STRUPENE IN ZDRAVJU ŠKODLJIVE SNOVI  

 6.1 strupi 150 

 6.2 gabljive in kužne snovi 75 

7. RADIOAKTIVNE SNOVI  

    200 

8. JEDKE SNOVI  

    75 

9. DRUGE NEVARNE SNOVI  

    50 
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DOLOČBE K TABELI 18 

1.  Manipulacije in skladiščenje nevarnih snovi se opravljajo le po posebnem predhodnem pisnem dogovoru med naročnikom in Luko Koper.  Pogoji za manipulacije 

nevarnega blaga  v kontejnerjih so določeni v tabeli 8 - Zabojniki in plovila. 

2.  Navedena povišanja za posamezne razrede nevarnih snovi iz TABELE 18 veljajo za manipulacije in skladiščenje tovrstnega blaga. 

3.  Vrste nevarnih snovi, pogoji za njihov prevoz in pretovor ter njihova embalaža so zakonsko določeni in obvezujejo vse udeležence v prometu z nevarnimi snovmi. 

Luka sprejme naročilo za storitve z nevarnimi snovmi, če je bil sklenjen poseben pismen dogovor in če ji naročnik dela hkrati z naročilom dostavi tudi dokumentacijo, ki 

jo določajo predpisi in splošni akti podjetja. To je varnostni list, ki vsebuje: 
  - osnovne podatke o identiteti snovi (kemično, tehnično, trgovsko ime snovi, klasifikacijo snov, fizikalno-kemične lastnosti); 

   - vrsto nevarnosti z varstvenimi ukrepi; 

   - ravnanje v primeru nezgode, način nevtralizacije. 

4.  Navedeno dokumentacijo mora naročnik storitev dostaviti najmanj 48 ur pred izvršitvijo manipulacije profitnemu centru. 

5.  Naročnik del z nevarnimi tovori razredov 1 in 7, mora najmanj 7 dni pred izvršitvijo manipulacije, poleg zgoraj naštetega dostaviti predstavniku terminala ter Področju 

pristaniške varnosti Luke Koper, sledeče dokumente:                                                                                                                                                                                                                     

 - Dovoljenje pristojnega ministrstva za prevoz ter pretovor nevarne snovi. Pred prihodom tovora morajo biti izpolnjeni vsi pogoji, navedeni v dovoljenju.                         
 - Navodilo za ravnanje v primeru nevarnega pojava (v kolikor ni specificirano v varnostnem listu).                                                                                                          

 - IMO certifikat proizvajalca (skladen z IMDG klasifikacijo) vsebujoč izjavo pošiljatelja o skladnosti z vsemi varnostnimi zahtevami za prevoz in manipulacijo nevarnega 
blaga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

6.  Nevarne snovi se sprejemajo kot predmet manipulacije samo, če je: 
   - sklenjen predhoden pisen dogovor in potrjen pretovor; 

   - pravočasno priložena vsa potrebna dokumentacija; 

   - nevarna snov pravilno pakirana, zložena in zavarovana proti premiku ter označena v skladu s predpisi. 

7.  V primerih havarije je naročnik dela obvezen prevzeti oziroma poskrbeti za nastale odpadke oziroma ostanke nevarnega tovora in odpadke v 48 urah odpeljati iz 

pristanišča. 

8.  Delo z nevarnimi tovori v Profitnem centru Generalni tovori se vrši ob dnevni svetlobi in sicer med 9.30 in 16.00 uro. Drugačne ure dela morajo biti predhodno 

dogovorjene. 

9. Naročnik del z nevarnimi tovori mora v elektronski sistem za naročanje dodatno vnesti tudi podatke za nevarne snovi: razred nevarnosti, UN številko snovi in 

embalažno skupino. 
 
Na kazalo
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VII. DODATNE STORITVE 

TABELA 19  Skladiščne storitve 
TABELA 20  Ladijske storitve  
TABELA 21  Storitve s kopenskimi prevoznimi sredstvi 
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TABELA 19  
SKLADIŠČNE STORITVE 
 

Št. Vrsta storitve 

TEHTANJE BLAGA 

1. Tehtanje pri uskladiščenju ali izskladiščenju (max teža 2 toni)    

    EUR / tona 

 serijsko  3,80 

    EUR / kos 

 posamično – vreče do 60 kg  0,90 

2. Serijsko tehtanje v skladišču z jemanjem s kupa in zlaganjem (max teža 2 toni)   EUR / tona 

   7,35 

PREKLADANJE BLAGA V SKLADIŠČU EUR / tona 

5.  Premik blaga v skladišču    

   4,50 

6.  Prevoz blaga znotraj Luke od skladišča do skladišča ali med drugimi luškimi objekti (brez prekladanja)    

   5,40 

 

 

DOLOČBE K TABELI 19 
 

1.  Vsa ostala zahtevana dela v skladišču, ki niso navedena v tej tabeli, se obračunavajo po ustreznih tabelah ali po posebnem pisnem dogovoru. 

2.  Sortiranje blaga na skladišču se obračunava po posebnem pisnem dogovoru. 

3.  Zorenje banan in paletiranje v skladišču preko paletirnega stroja se obračuna po posebnem pisnem dogovoru. 

 
 
Na kazalo
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TABELA 20 

LADIJSKE STORITVE 
 

Št. Vrsta storitve 

PREMIK BLAGA NA LADJI* 

1. V ladijskem skladišču v isti ravnini    

   70% cene relacije L-D 

2. V ladijskem skladišču z dviganjem v medpalubje oz. s spuščanjem iz medpalubja    

   120% cene relacije L-D 

3. Iz enega v drugo ladijsko skladišče preko obale (direktno oz. brez začasnega skladiščenja)    

   200% cene relacije L-D 

 * Za premike zabojnikov na ladji veljajo postavke 1301 in 1302 iz TABELE 8. 

PORAVNAVANJE SIPKEGA TOVORA EUR / tona 

4.  Za fino blago v sipkem stanju    

   1,70 

5.  Za sipko blago v kosih    

   3,40 

ODPIRANJE IN ZAPIRANJE LADIJSKIH SKLADIŠČ ALI MEDPALUBIJ** EUR / ladijsko skladišče 

6.  Za vsako odpiranje ali zapiranje ladijskega skladišča ali medpalubja se obračuna za ladje    

 do 2.500 BT  41,35 

 od 2.501 do 5.000 BT  51,75 

 od 5.001 do 10.000 BT  72,85 

 preko 10.000 BT  97,00 

  ** Za odpiranje/zapiranje ladijskih pokrovov na Profitnem centru Kontejnerski terminal veljajo postavke 1402 in 1403 iz TABELE 8. 

 

 

DOLOČBE K TABELI 20 

1.  Luka praviloma ne opravlja sortiranja blaga na ladji. 

2.  Pri kompletnih ladijskih tovorih s sipkim blagom se poravnavanje obračuna po dejansko porabljenem času. 

3.  Čas, potreben za snemanje pregrad, se ne obračunava v čas teka stojnin. 

4.  Pri odpiranju ali zapiranju "frigo" ladij s termičnimi pokrovi in ladij za banane se postavke v 6. točki te tabele povečajo za 30%. 

5.  Cenovne postavke se povečajo za naslednje otežene storitve: 
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  a) za 25%  pri ročnem nakladanju ali razkladanju blaga v ladji na višino oziroma z višine preko 2 m; 
      za storitve z blagom, ki ima dolžino od 8 m do 16 m, razen tam, kjer velikost grotla in skladišč ne ovira dela takim tovorom (ne za RO-RO). 

  b) za 50%  za storitve z blagom, ki ima dolžino nad 16 m (ne za RO-RO); 

za storitve v ozkih in majhnih ladijskih prostorih, pri čemer mora biti odprtina vsaj en meter širša v vseh smereh od širine tovora ali pretovorne 
opreme, s katero se dviga in spušča tovor; 

     za storitve v ladijskih skladiščih, kjer je delovni prostor nižji od 180 cm; 
     za storitve v prostorih, ki niso sicer namenjeni za prevoz blaga, in pri delu v ladijskih vodnjakih ter lokerjih; 

     pri manipulaciji, kjer je potrebno ročno delo, če se tovrstni tovor običajno preklada strojno; 

     pri ladjah, kjer se kombinirajo multimodalne enote in generalni tovor;  
     pri zlaganju vozil v ladijska skladišča, kjer mora biti razdalja med vozili manjša od 200 mm; 

če Luka oceni, da je storitev možno opraviti le pod težkimi pogoji, se oteženi pogoji obračunavajo po posebnem dogovoru, najmanj pa s 
povečanjem za 55%. 

   c) za 100%  za izvajanje storitev v dežju, snegu in vetru. 

6.  Če Luka oceni, da je storitev možno opraviti le pod izredno težkimi pogoji, se oteženi pogoji obračunavajo po posebnem pisnem dogovoru, najmanj pa s povečanjem 

za 110%. 

7.  Morebitne druge storitve Luka opravlja in zaračunava po posebnem pisnem dogovoru. 

8.  Za direktno pretovarjanje blaga iz ladje na ladjo se obračunava cenovna postavka za nakladanje in razkladanje (Ladja-Dvigalo in Dvigalo-Ladja). 

9.  Če se opravlja pretovarjanje blaga iz ladje na ladjo s pomočjo luških prevoznih sredstev, se obračunavajo naslednje relacije: 

  Ladja-Dvigalo-Vozilo in obratno, z dodatkom za prevoz. 

10.  Naročnik direktnega pretovarjanja iz ladje na ladjo je dolžan predati dispozicijo v skladu z navedenim načinom obračuna. 

11.  Če ladja ne predaja blaga ločeno po nakladalnicah (tovor pomešan v ladijskem skladišču), obračuna Luka ladjarju poleg osnovne postavke (pri L/T in FIO pogojih) 
  tudi 50% dodatek za relacijo Ladja-Dvigalo. 

12.  Povišanje pri točki 11 velja za vso količino blaga iz pomešanih partij ne glede na to, ali se blago sortira na ladji ali v skladišču. 

13.  Za premike osebnih in ostalih vozil na ladji velja relacija Terminal-Ladja. 

 
 
Na kazalo
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TABELA 21  
STORITVE S KOPENSKIMI PREVOZNIMI SREDSTVI 
 

Št. Vrsta storitve 

DELA V ŽELEZNIŠKIH VOZOVIH IN KAMIONIH  

1. Dovoz / odvoz vagonov na območju koprskega pristanišča   EUR / vagon / smer 

 dovoz ali odvoz do mesta nakladanja/razkladanja  18,00 

 premik vagona na podlagi naročila  18,00 

1a. Neizpolnjevanje planskih obvez   EUR / vagon / smer 

 planiran in ne pripeljan vagon  10,00 

 nepravilno dostavljen ali škartiran vagon  10,00 

    EUR / vagon / ura 

 nepravočasno odpeljan vagon  2,00 

2. Postavljanje pregrad na vozila   EUR / tona blaga 

   0,53 

3. Snemanje pregrad z vozila   EUR / tona blaga 

   0,42 

4. Oblaganje pregrad s papirjem   EUR / tona blaga 

   0,53 

5. Snemanje pregrad z vozila s sortiranjem po naročnikih   EUR / tona blaga 

 uskladiščenje do 30 dni po končani partiji in nakladanje na prevozno sredstvo  0,89 

6. Oblaganje vozil s papirjem   EUR / tona blaga 

   0,89 

7. Pokrivanje odprtih vagonov    

   po dogovoru 

8. Mostno tehtanje ali tariranje kamionov   

EUR / vsakokratna 
iztehtana teža enote 

   24,50 

9. Oblaganje vozil za zaščito proti mrazu   EUR / kamion 

 močno zimsko oblaganje: 3-slojno oblaganje z lepenko  250,00 

 srednje zimsko oblaganje: 2-slojno oblaganje z lepenko  190,00 

 lahko zimsko oblaganje: 1-slojno oblaganje z lepenko  130,00 
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10. Delo s "frigo" vagoni    

   po dogovoru 

11. Odstranjevanje, zlaganje in vrnitev železniških ponjav (cerad) železnici   EUR / kos 

   21,00 

12. Vračanje železniških palet železnici   EUR / kos 

 za vsak kos  0,18 

 najmanj od pošiljke  10,50 

13. Čiščenje vagonov   EUR / vagon 

 a)pometanje z odvozom odpadkov  

  2-osni  9,10 

  4-osni  15,05 

 b)dodatno čiščenje brez pranja  

  2-osni  26,80 

  4-osni  50,40 

 c)dodatno čiščenje s pranjem  

  2-osni  52,50 

  4-osni  94,50 

14.   Tehtanje in tariranje na vagonu EUR / vagon 

 tehtanje  19,00 

    

 
                                                                                                                           

DOLOČBE K TABELI 21 
1.  Cenovne postavke iz te tabele vključujejo samo delo. V primeru, da material da Luka, se ta obračuna posebej. 

2.  Naročnik je dolžan dostaviti brezhibna, ustrezna in čista vozila. 
  Luka ne odgovarja za škodo na blagu, če je nastala zaradi neprimernih vozil. 

3.  Skladiščenje lesenih pregrad nad 30 dni se obračuna 0,01 EUR/na dan/po kosu. 

4.  Vsa ostala dela pri vagonih se zaračunava po železniški tarifi ali po posebnem pisnem dogovoru. 

 

 
Na kazalo
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VIII. OSTALO 
 
TABELA 22  Storitve s tehničnimi sredstvi 
TABELA 23  Storitve na uro in čakanje 
TABELA 24 Uporaba komunikacijskih storitev, vode, električne energije, ogrevanja in hlajenja ter ostale storitve uporabe kapacitet Luke 

Koper 
TABELA 25  Administrativne storitve 
TABELA 26  Osebne dovolilnice in dovolilnice za osebna vozila, cestne pristojbine za tovorna vozila 
TABELA 27  Cenik storitev in opreme pristaniške varnosti 
TABELA 28  Cenik storitev odprave posledic onesnaževanja morja in preprečevanja njegovega onesnaževanja 
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TABELA 22 
STORITVE S TEHNIČNIMI SREDSTVI  
 

Št. Tehnično sredstvo EUR / ura 

1. Kontejnersko dvigalo    

   231,00 

2. Obalno dvigalo nosilnosti 20 ton  

   157,50 

3. Avtodvigalo nosilnosti 20 ton  

  155,90 

4. Avtodvigalo nosilnosti nad 20 ton do 50 ton  

   197,00 

5. Avtodvigalo nosilnosti nad 50 do  110 ton ( po predhodnem dogovoru)  

    250,00 

6. Nakladač do 1 tone  

   79,70 

7. Nakladač na pnevmatikah nosilnosti od  4 do 9 ton  

  98,20 

8. Nakladač na pnevmatikah nosilnosti  nad  9 do 12 ton    

  134,40 

9. Nakladač na pnevmatikah nosilnosti nad 12 ton  

  160,00 

10. Terminalski vlačilec "MAFI" (ali kamionski vlačilec)  

   69,70 

11. "MAFI" trailer  

  18,30 

12. Mostno dvigalo na pnevmatikah in kontejnerski skladalec (manipulator)  

   211,10 

13. Viličar nosilnosti do  4 tone  

  60,00  
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14. Viličar nosilnosti nad  4 do 8 ton  

  80,20 

15. Viličar nosilnosti nad 8 do 16 ton  

  149,00 

16. Viličar nosilnosti nad 16 do 32 ton  

  174,60 

17. Traktor  

  54,80 

18. Priklopnik (traktorska prikolica)  

  8,30 

19. Tehtnica do 2 ton  

  3,90 

20. Motorni pilotski privezovalni čoln  

  65,00 

21. Stroj za prekladanje surovin  

  145,00 

 
 
DOLOČBE K TABELI 22 

1.  Cenovne postavke iz TABELE 22 veljajo za nedeljivo uro. Uporabljajo se za primere čakanja in najemanja tehničnih sredstev na luškem območju. 

2.  Pri tehničnih sredstvih je v ceni vključen tudi upravljavec. 

3.  Za čas čakanja stroja v najemu se stroški zaračunajo zmanjšano za 50%. 

4.  Uporaba tehničnih sredstev je možna samo na lokacijah, kjer je nosilnost terena ustrezna. 

5.  Cene za najem ostalih tehničnih sredstev se določa po posebnem pisnem dogovoru 

 
 
Na kazalo  
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TABELA 23 
STORITVE NA URO IN ČAKANJE 
 

Št. Vrsta dela EUR / začeta ura 

1. STORITVE KVALIFICIRANIH IZVAJALCEV za kvalificiranega delavca 

 avtomehanik, avtoelektrik, elektrik, elektronik, mizar, ključavničar in drugi kvalificirani delavci 46,00  

2. DELO PRI OSNOVNI LUŠKI DEJAVNOSTI  za enega delavca 

  luški transportni delavec (LTD) 30,00  

3. NADOMESTILO ZA ČAKANJE IZVAJANJA STORITEV za eno skupino 

 a) ladijska skupina  

  če je delo naročeno v direktni manipulaciji 171,80 

  če je delo naročeno v indirektni manipulaciji 234,30 

  na PC kontejnerski terminal in PC terminal za generalne tovore 450,00 

 b) skladiščna skupina  

  čakanje skladiščne skupine 

se obračuna skladno z dejansko porabljenim 

časom delovne sile in tehničnih sredstev 
 

DOLOČBE K TABELI 23 

1. Če naročnik da zahtevo delavnici, da opravi določena dela zunaj pristaniškega območja, se potni in drugi stroški obračunajo po posebnem pisnem dogovoru. 

2. Luka obračuna naslednji izgubljeni čas: 
  čakanje zaradi dežja in drugih elementarnih dogodkov; 

  čakanje na prihod ladje; 
  čakanje zaradi premestitve ladijske roke iz enega ladijskega skladišča v drugo, po nalogu ladje ali špediterja, se obračuna eno uro za vsako premeščanje; 

  čakanje na dostavo vozil; 

  čakanje na tehnično usposobitev ladje; 
  čakanje na prihod blaga; 

  čakanje zaradi priprave ali predaje dokumentov za nakladanje ali razkladanje; 
  čakanje zaradi kakršnihkoli drugih razlogov; čakanje se ne obračuna, če je nastalo po krivdi Luke. 

3. Če nastopi čakanje pri nadurnem, nedeljskem ali prazničnem delu, se cenovne postavke povečajo v skladu z določbami tega Cenika za nadurno, nedeljsko ali praznično 
delo. 

4.         V cenovnih postavkah po tej tabeli ni vključena poraba morebitnega dodatnega materiala, plina ali drugega materiala, kar se zaračunava posebej, glede na dejansko 
            porabo. 

5. Cenovne postavke po tej tabeli veljajo za nedeljivo uro. 

 
Na kazalo 
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TABELA 24 
UPORABA KOMUNIKACIJSKIH STORITEV, VODE, ELEKTRIČNE ENERGIJE, OGREVANJA IN HLAJENJA TER OSTALE STORITVE 
UPORABE KAPACITET LUKE KOPER 
 

Št. Vrsta storitve 

1. KOMUNIKACIJSKE STORITVE    

 Telefonija    

    EUR 

 Priključitev telefonske linije  50,00 

    EUR / linijo 

 Mesečna vzdrževalnina  4,00 

    EUR 

 Storitve se obračunavajo  po dnevni ceni + 10% 

 Optične povezave    

    EUR 

 Priključitev optične povezave  50,00 

    EUR / vlakno 

 Mesečna vzdrževalnina  25,00 

2.  VODA    

    EUR / m3 

 Prodaja vode ladji  6,00 

    EUR 

 Uporabnikom priključenim na luško omrežje se uporaba obračuna  po dnevni ceni + 30% 

3.  ELEKTRIČNA ENERGIJA    

    EUR 

 Uporaba se obračuna  po dnevni ceni + 10% 

4.  OGREVANJE, HLAJENJE   EUR / m2 

 Ogrevanje prostorov  po dogovoru 

 Hlajenje prostorov  po dogovoru 

5.  OSTALE STORITVE   EUR / m2 

 Čiščenje manipulativnih površin  po dogovoru 
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 Čiščenje pisarniških prostorov  po dogovoru 

 Odvoz smeti za najemnike poslovnih prostorov  po dogovoru 

6.  KORIŠČENJE LUŠKE INFRASTRUKTURE   EUR / m2 

 Vzdrževalnina  0,35 

7.  OSTALO   EUR / kos 

 Postavitev poštnega nabiralnika  50,00 

 
 
DOLOČBE K TABELI 24 
1.  Storitev optičnih povezav se nudi v primeru prostih linij. 

2. Vse ostale storitve, ki niso naštete v zgornjo tabelo, se obračunavajo po posebnem pisnem dogovoru. 

3.  Frekvenco čiščenja in odvoza smeti se določi posebej z dogovorom. 

 

 
Na kazalo 
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TABELA 25  
ADMINISTRATIVNE  STORITVE  
 

Št. Vrsta storitve EUR 

1. Zaključevanje ladij v direktni ali kombinirani manipulaciji po izdanem protestu   

   58,10 

2. Izstavitev drugega in naslednjih izvodov računa, izstavitev tretjega in naslednjih izvodov težinskega izkaza za 1 izvod 

   1,45 

3. Izstavitev fotokopije za 1 izvod 

  1,45 

4. Izstavitev prepisa protesta zaradi poškodbe blaga do 3 izvodov 

  8,80 

5. Izstavitev kopije števskega izkaza do 3 izvodov 

  13,80 

6. Izstavitev dodatne kopije potrdila uskladiščenja blaga do 3 izvodov 

  7,00 

7. Izstavitev zapisnika do 3 izvodov 

  13,80 

8. Izstavitev zapisnika o razliki med uskladiščeno in izskladiščeno težo do 3 izvodov 

  13,80 

9. Izstavitev listin ali prepisov o prevzemu blaga do 3 izvodov 

  13,80 

10. Izstavitev "INSPECTION REPORTA" za kontejnerje  

  12,55 

11. Izstavitev skladiščnice  

  92,05 

12. Prenos lastniške pravice na blagu  

  13,80 

13. Izdelava ali sprememba "CARGO PLANOV" za ladjo  

  105,00 
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14. Stroški prefakturiranja za 1 izvod  

  13,80 

 
 
Na kazalo 
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TABELA 26 
OSEBNE DOVOLILNICE IN DOVOLILNICE ZA OSEBNA VOZILA, CESTNE PRISTOJBINE ZA TOVORNA VOZILA 
 

 Vrsta plačila  

 Osebne dovolilnice za vstop na pristaniško območje EUR / dovolilnica 

  Osebna dovolilnica za enkratni vstop 1,00 

  Mesečna osebna dovolilnica 5,00 

  Letna osebna dovolilnica 15,01 

  Dvoletna osebna dovolilnica 28,00 

  Dvojnik osebne dovolilnice (izgubljena, poškodovana dovolilnica, napačno posredovani podatki) 30,00 

   

 Dovolilnice za vstop osebnih in kombiniranih oziroma lahkih tovornih vozil na pristaniško območje EUR / dovolilnica 

 Dnevna  1,00 

 Mesečna 7,00 

 Letna 71,00 

 Dvoletna dovolilnica 132,00 

 Dvojnik dovolilnice (izgubljena, poškodovana dovolilnica, napačno posredovani podatki)  30,00 

   

 Cestne pristojbine za vstop na pristaniško območje EUR / enota 

 Tovorna vozila za prevoz blaga z največjo dovoljeno skupno maso do vključno 3,5 tone 2,50 

  Tovorna vozila za prevoz blaga z največjo dovoljeno skupno maso večjo od 3,5 tone 5,00 
 

DOLOČBE K TABELI 26 
1. Dovolilnice in cestne pristojbine ni potrebno plačati osebam z javnim pooblastilom, ki izvajajo naloge v skladu s svojimi pooblastili in pristojnostmi ter delegacijam. Začasne 

dovolilnice in cestne pristojbine ni potrebno plačati osebam, ki izvajajo dostavo in servise za potrebe Luke Koper in njenih najemnikov. Za ostale namene pa se začasne in 

letne dovolilnice vlagateljem obračuna skladno s cenikom.  

2. Za dvoletno osebno dovolilnico lahko zaprosijo naslednje poslovne stranke: agencijski delavci, upravitelj železniške infrastrukture, avtoprevozniška podjetja za voznike 

zaposlene za NDČ, agenti, špediterji. 

3. Osebne dovolilnice in dovolilnice za vstop vozil na pristaniško območje, se plačajo v gotovini ali na podlagi izstavljenega računa v prostorih službe varovanja. Vozniki tovornih 

vozil plačajo osebno dovolilnico za enkratni vstop na Kamionskem terminalu. 

4. Uporabniku, ki v posameznem koledarskem letu doseže 1.000 EUR plačane cestne pristojbine (brez upoštevanega DDV), se prizna popust v višini 15% na celoten znesek 

vplačane cestne pristojbine. Do popusta so upravičeni samo tisti uporabniki, ki ob plačilu cestne pristojbine posredujejo podatke za izstavitev računa: poln naziv in naslov 
družbe ter ID številka za DDV.  Luka Koper vsem upravičencem do popusta najkasneje do konca januarja izstavi dobropis za priznani znesek in ga v roku 30 dni od datuma 

izstavitve plača upravičencu na njegov transakcijski račun.  
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5. Cene vključujejo davek na dodano vrednost, ki se obračunava v skladu z veljavno zakonodajo. 

 
Na kazalo 
 
 
 
TABELA 27 
CENIK STORITEV OPREME, PRISTANIŠKE IN POŽARNE VARNOSTI  
 

Št. Vrsta storitve  

 

 1. Priklopi tehničnega varovanja v VNC EUR / mesec 

 Priklop protivlomnega alarma 40,00 

 Priklop sistema za javljanje požara 40,00 

  Priklop panik stikala 80,00 

  EUR / tekoči meter / dan 

 Namestitev varnostne ograje 5,00 

 2. Intervencije varnostnega osebja  

    EUR / intervencija 

 Intervencija ob lažnem alarmu 80,00 

 3. Storitve fizičnega varovanja EUR / ura 

 Osnovno fizično varovanje 25,00 

 Nadstandardno fizično varovanje 35,00 

 Fizično varovanje na morju 90,00 

 Varnostni obhod 30,00 

  Varnostni pregled z detektorjem ekspozivov 100,00 

  EUR / osebo 

 Izvedba testiranja z alkotestom 20,00 

 Izvedba testiranja s testom za ugotavljanje prisotnosti nedovoljenih psihoaktivnih substanc 30,00 

  EUR / ura 

 Uporaba brezpilotnega letalnika z operaterjem 70,00 

 Uporaba podvodnega drona z operaterjem 70,00 
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 4. Storitve po požarni varnosti    

 Moštvo    

    EUR / oseba / ura 

            od ponedljeka do sobote   25,00 

            ob nedeljah in praznikih    35,00 

 požarna straža  30,00 

 delo na višini  45,00 

    EUR / ura 

 izdelava načrtov s področja požarnega varstva   28,00 

 preventivni in kontrolni pregledi s področja varstva pred požari   40,00  

 Gasilska vozila    

    EUR / ura 

 pod 1.500 kg skupne teže   30,00 

 od 1.500 do 3.500 kg skupne teže  60,00 

 nad 3.500 kg skupne teže   90,00 

 Gasilne naprave, črpalke, stroji in druge naprave na motorni pogon    

    EUR / ura 

 ročni gasilniki, vedrovke, nahrbtne brizgalne   6,00 

 gasilnik S 50   10,00 

 gasilnik priklopnik S 250   20,00 

 potopna črpalka do 1000 l/min, sesalec za vodo, motorna žaga   20,00 

 

potopna črpalka od 1000 do 2000 l/min, nadtlačni ventilator in prenosne motorne brizgalne do 1000 l/min, generator za izmenični tok 

do 5 kW  25,00 

 potopna črpalka nad 2000 l/min, prenosna motorna brizgalna nad 1000 l/min in generator za izmenični tok nad 5 kW  33,00 

 Lestve    

    EUR / ura 

 štiridelna stikalna lestev   8,00 

 trodelna ali dvodelna raztegljiva lestev   8,00 

 kljukasta lestev  5,00 

 Cevi   EUR / 12 h / kos  

 Tlačne in sesalne cevi   8,00 

 Armature   EUR / 12 h / kos  
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 hidrantni ključ, ključ za spajanje cevi, prehodne spojke, zaščitna mreža za sesalni koš   1,00 

 sesalni koš, ročniki, trojak, medmešalec, razbremenilec pritiska   5,00 

 hidrantni nastavek, ročnik za težko in srednjo peno, cevni mostiček (par)   14,00 

     

 Zaščitne dihalne naprave    

    EUR / ura / kos 

 izolacijski dihalni aparat na stisnjen zrak    12,00 

   EUR / liter zraka 

 polnjenje tlačne posode (cena = cena zraka x volumen posode x tlak)  0,01 

    

 Druga gasilska oprema    

    EUR / ura / kos 

 reševalna vrv   2,00 

 reševalna naprava Roglis  16,00 

 gasilski pas   2,00 

 dvižna blazina delovni tlak nad 1 bar in tesnilni čepi   18,00 

 zaščitna obleka pred visokimi temperaturami   10,00 

 megafon    10,00 

 plastični rezervoar 1000 l  6,00 

 kramp, lopata in drugo reševalno orodje  1,00 

 vedro  1,00 

 gasilska sekira  1,00 

 reševalni kavelj  3,00 

 reševalni jopič  2,00 

    EUR / ura / par 

 gumi škornji, nizki ali visoki   8,00 

   EUR / kg 

 absorbent (»oil dry«)  2,00 

   EUR / kos 

 vpojna krpa  2,00 

 Pavšalne storitve   EUR / kos  

 meritve hidrantnega omrežja, preizkus notranje suhe hidrantne mreže   49,00 

 pregled hidrantne omarice - plombiranje   4,00 
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 preizkus zunanje hidrantne mreže (za vsak hidrant)   5,00 

 Prevozi vode s cisterno   EUR / prevoz 

 gasilska avtocisterna do 4000 l   45,00 

 gasilska avtocisterna do 8000 l   61,00 

   EUR / ura 

 delo na mestu s črpalko (4000 l in 8000 l)   33,00 

 polnitev na en prevoz (4000 l in 8000 l)   12,00 

 Naprave za razsvetljavo   EUR / ura 

 električni ročni reflektor, električni reflektor s stativom in kablom, podvodna svetilka, električni podaljšek 8,00 

 Stroški pri razlitju snovi iz zabojnika   EUR / dan 

 uporaba lovilnega korita   

  prvih 5 dni   70,00 

  od 6 do 10 dni  100,00  

  11 ali več dni  200,00 

 Prečrpavanje nevarnih snovi  EUR / ura 

   40,00 

5. Delovni stroji  EUR / ura 

  stroj za čiščenje površin (strojna metla)  85,00 

  nakladalec (nosilnost do 3 tone)  70,00 

  nakladalec (nosilnost do 2,5 tone)  60,00 

  mini kopač (do 3,5 tone)  50,00 

  kamion prekucnik (nosilnost do 9 ton)  65,00 

 
 
DOLOČBE K TABELI 27 

1. Storitev priklopa protivlomnega alarma zajema spremljanje signalov iz posamezne alarmne centrale. V to je zajeto spremljanje vklopa in izklopa alarmnega sistema, 
reagiranje na alarm ali napako ter obveščanje odgovornih oseb ter intervencije o dogajanju na objektu. 

2. Storitev priklopa sistema za javljanje požara zajema spremljanje signalov iz posamezne alarmne centrale. V to je zajeto reagiranje na alarm ali napako ter obveščanje 
odgovornih oseb ter intervencije o dogajanju na objektu. 

 

3.  Storitev priklopa panik stikala zajema spremljanje in reagiranje na alarm, ki je sprožen preko panik stikala ter obveščanje odgovornih oseb in intervencije o dogajanju. 

 4. Storitev intervencije na dogodek zajema nudenje intervencije na dogodek z interventnim vozilom z dvema varnostnikoma za področje splošnega in požarnega varovanja, 

varstva pri delu ter vse aktivnosti povezane s preprečevanjem motenja delovnih procesov. 

5. Storitev osnovnega fizičnega varovanja zajema varovanje objektov, varovanje na ladjah po ISPS CODE 2005/65/ES, RS 64/2004, varovanje predmetov in blaga srednje 

blagovnega razreda z enim (1) varnostnikom, nadzor tovora, opreme in okolice z video nadzornim sistemom. 
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6. Storitev nadstandardnega fizičnega varovanja zajema varovanje vojaškega blaga in predmetov, visoko kakovostnega blaga v skladiščih,v kontejnerjih in odprtih skladiščih 

ter denarja z enim z (1) oboroženim varnostnikom, nadzor tovora, opreme in okolice z video nadzornim sistemom. Fizično varovanje na morju se izvaja s službenim 

plovilom in z dvema (2) varnostnikoma.  

 

7. Varnostni obhod zajema obhod dveh varnostnikov s službenim vozilom in/ali peš.  

8. Pavšalne storitve se mora izvesti po Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/1995). 

9. Cenovne postavke iz TABELE 27 veljajo za nedeljivo uro. 

10. Pri storitvah upravljanja s tehničnimi sredstvi je v ceni vključen tudi upravljavec. 

11. V ceni ni vključen DDV. 

12. Tarifa se zaračunava za redni delovni čas ob delavnikih od ponedeljka do petka, od 06.00 do 22 ure ter ob sobotah od 06.00 do 14.00 ure. 

13. Za nadurno delo ob delavnikih od 22.00 do 06.00 ure se tarifa poveča za 50%. V soboto od 14.00 do 22.00 ure se tarifa poveča za 75%, v soboto od 22.00 ure do 

ponedeljka do 06.00 ure pa se tarifa poveča za 100%. Nadurno delo na dan pred prazniki in dela prostih dni od 22.00 ure do 24.00 ure ter nadurno delo na dan po 

praznikih in dela prostih dni od 24.00 do 06.00, kakor tudi za delo na dan državnih praznikov in dela prostih dni, se tarifa poveča za 150%. 

14. Najem gasilnih naprav, črpalk, strojev in drugih naprav na motorni pogon ne vključuje cene gasilnega sredstva oz. praha, goriva ter upravljalca. 

 
 
 
TABELA 28 
CENIK STORITEV ODPRAVE POSLEDIC ONESNAŽEVANJA MORJA IN PREPREČEVANJA NJEGOVEGA ONESNAŽEVANJA 
 

Št.  
 izven področja 

koncesije 
na področju 

koncesije 

  EUR / ura 

1. Maona (nosilnost 35 ton) 350,00 300,00 

2. Ekološko plovilo  300,00 250,00 

3. Plovilo (privezovalni čolni) 200,00 150,00 

4. Malo plovilo (alu) 100,00 80,00 

5. Skimmer (naprava za ločevanje olja in vode) 100,00 40,00 

  EUR / dan 

6. Zaščitne plavajoče zavese do 450 m 1.500,00 1.300,00 

  EUR / ura 

7. Avtocisterna 12 m3  300,00  230,00 

8. Cisterna 27 m3  100,00  70,00 

9. Avtodvigalo (do 9 ton) 150,00 100,00 

10. Kamion za prevoz odpadkov  130,00  90,00 
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  EUR / dan 

11. Zabojnik za odpadke 30,00 20,00 

  EUR / ura 

12. Avto (pick-up) 50,00 40,00 

13. Prikolica 30,00 20,00 

  EUR / m3 

14. Zaoljene vode 330,00 300,00 

15. Nevarni odpadki (zaoljeni pivniki…)  550,00  500,00 

16. Mešani komunalni odpadki  110,00  90,00 

  EUR / kos 

17. Vpojna črevesa (premera 20 cm, dolžine 3 m) 120,00 100,00 

18. Vpojna črevesa (premera 13 cm, dolžine 3 m) 90,00 70,00 

  EUR / liter 

19. Disperzant 70,00 50,00 

  EUR / ura 

20. Delavec 70,00 50,00 

21. Delovodja - koordinator 100,00 80,00 

22.  Vodja 120,00 100,00 

 
 
 
DOLOČBE K TABELI 28 

1. Cenovne postavke veljajo za nedeljivo uro. Uporabljajo se za primere čakanja in najemanja tehničnih sredstev, uporabo sredstev za odpravo onesnaženj in delovno silo. 

2. Pri tehničnih sredstvih je v ceni vključen tudi upravljavec. 
 

3. V ceni postavk za plovila ter ostala tehnična sredstva niso vključeni stroški čiščenja ter odprave škode, nastale ob pravilni uporabi le teh. 

4.  Cene za najem ostalih tehničnih sredstev oz. sredstev za odpravo onesnaženj, stroške čiščenja ter odpravo škode se določa po posebnem dogovoru. 

5. V ceni ni vključen DDV. 

6. Redni delovni čas traja od ponedeljka do petka od 07:00 do 15:00 ure. Za opravljene storitev izven rednega delovnega časa se obračunajo naslednji dodatki na veljavni 

cenik:  

- ponedeljek – petek od 15:00-23:00h: +50% 
- ponedeljek – petek od 23:00-07:00h: +100% 

- sobota od 07:00-23:00h: +75% 
- sobota od 23:00-07:00h: +100% 

- nedelja od 00:00 do 24:00h: +100% 

- prazniki od 00:00 do 24:00h: +150% 
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7. Cenovne postavke v tabeli »na področju koncesije«, so predstavitev posameznih postavk stroškov, ki se zaračunajo povzročitelju onesnaženja na območju koprskega 

tovornega pristanišča (območje koncesije), ki jih je ta dolžan plačati kot nadomestilo stroškov potrebnih zaradi odprave posledic onesnaženja in preprečevanja 

onesnaženja okolja v pristanišču. 

8. Cenovne postavke v tabeli »izven območja koncesije«, predstavlja vabilo za dajanje ponudb za opravljanje storitev izven območja koncesije (koprskega tovornega 

pristanišča), ki jih je Luka pripravljena opraviti. Oddajo ponudbe za storitve iz te tabele lahko ponudnik (naročnik) opravi pisno s pomočjo elektronskega načina 

komuniciranja (elektronska pošta ali telefax). Z oddajo ponudbe je razumeti, da ponudnik (naročnik) v celoti sprejema cene iz te tabele. 

9. Stroške nastalih odpadkov pri sanaciji onesnaženj, kateri niso vključeni v ta cenik se povzročitelju zaračuna na podlagi cenika pooblaščenega prevzemnika. 

10. Luka lahko izvede storitve iz te tabele sama ali s pomočjo podizvajalca, kooperanta ali izpolnitvenega pomočnika. 

 

 
Na kazalo 
 
 
SEZNAM KRATIC UPORABLJENIH V CENIKU 
 

 BT        Bruto registrska tona 
  D  Dvigalo 
DUR  Dolžniško – upniško razmerje 
  L  Ladja 
LOA  Dolžina ladje, dolžina preko vsega 
LTD  Luško transportni delavec 
RIP  Računalniška izmenjava podatkov 
  S  Skladišče 
  V  Vozilo 

            T                 Terminal 
 

 

 

Luka Koper, d.d.    
  

Član uprave        
Robert Rožac 

        
 
Član uprave -delavski direktor 
Vojko Rotar 


