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1.0

PODATKI O PRISTANIŠČU

Kontaktna mesta:
-

Vratarnica ( 05 ) 66 30 976

-

Tajništvo ( 05 ) 66 30 950

Podatki o Ladjedelnici:
Naziv:

LADJEDELNICA IZOLA D.D.

Sedež:

Cankarjev drevored 23, 6310 Izola

E- pošta:

info@shipyardizola.si

Davčna št.:

SI 54613914

Matična št.:

5553369000

Šifra dejavnosti:

33.150

Pripomba:
Ladjedelnica Izola d.d. ima s podjetjem Jahtni Center Izola d.o.o. sklenjeno pogodbo, s katero
Jahtni Center Izola d.o.o. ureja in izvaja nadzor za pravilno ravnanje z odpadki in zbiranje na
urejenih otokih za odpadke, saj Ladjedelnica Izola d.d. sama ne ustvarja odpadkov.
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2.0

SPLOŠNI PODATKI

Pristanišče se nahaja ob izolskem zalivu Viližan pred vstopom v mesto Izola s kopenske strani po
regionalni cesti Koper - Izola. To je razvidno iz priloženega načrta za zaliv VILIŽAN.
Pristanišče nudi prostor JAHTNEMU CENTRU IZOLA d.o.o. (v nadaljevanju Jahtni Center) za
sprejem v oskrbo in servisiranje srednje velikih plovil (jahte, jadrnice, katamarani, čolni) na
kopenskih površinah. Namestitev plovil na suhe površine izvršijo delavci Jahtnega Centra s
pomočjo dvigala 60 ton nosilnosti. Dvigalo se lahko premika v vse smeri med vožnjo z lastnim
pogonom. Dvigalo je namenjeno za prevoz plovila do mesta za oskrbo in servisiranje. Površina za
namestitev plovil obsega približno 3500 m². Število nameščenih plovil niha iz letnega v zimsko
obdobje, od približno 20 do 60 enot. Za servisiranje plovil je v Ladjedelnici zaprt in nadkrit
prostor cca. 800 m². Za prevoz plovil po suhih površinah uporabljajo še eno transportno vozilo
opremljeno z bočnimi oporami, ki se jih odloži skupaj s plovilom na določeno lokacijo. Spust
plovila v morje poteka v obratnem vrastnem redu.

2.1

NAMEMBNOST PRISTANIŠČA IN OPIS OBMOČJA PRISTANIŠČA

Namembnost pristanišča, ki je bilo zgrajeno leta 1974, je popravilo tovornih ladij in se je z leti
upadanja te dejavnosti po letu 2002 počasi preusmerjalo v popravilo in izgradnjo manjših ladij in
plovil, tako za potniško uporabo kot tudi plovila za industrijsko uporabo.
Po letu 2008 je dejavnost v Ladjedelnici Izola skoraj popolnoma zamrla. Le nekaj ladij je v letu
2008 koristilo obalo za manjša popravila ali le za priveze ladij na čakanju za prihod v Luko Koper.
Tako so nastajale le minimalne količine komunalnih odpadkov, ki jih je prevzemalo Javno podjetje
Komunala Izola.
Sedaj je del pristanišča namenjen vzdrževanju potniških plovil (čolni, jahte, jadrnice), ki se jih s
pomočjo premičnih dvigal dvigne iz morja, prepelje na parkirno mesto, kjer se jih namesti in
pripravi za vzdrževalna dela. Po opravljenih vzdrževalnih delih, plovilo v obratnem vrstnem redu
spustijo v morje.
Trenutne kapacitete prevzema plovil Ladjedelnice Izola d.d. oziroma pogodbenega podjetja
Jahtni Center, ki upravlja z delom površine Ladjedelnice je:
-

Na parkirno mesto je možno prevzeti in namestiti do cca. 200 plovil odvisno od dolžine in
širine plovil.
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2.2

UPRAVLJANJE PODJETJA JAHTNI CENTER IZOLA d.o.o.

Podjetje upravlja z najeto površino in delom obale po pogodbi z Ladjedelnico Izola d.d. za
potrebe vzdrževanja plovil do dolžine 25m.
Podjetje je organizirano z naslednjimi službami:
-

Recepcija

-

Komerciala

-

Administracija

-

Mornarska služba

Primarna storitev je dvig plovil iz morja in spust v morje po opravljenih vzdrževalnih delih na
plovilih, ki jih stranke opravljajo v lastni režiji.
Posredno nudi podjetje še: informacije v zvezi s popravili, možnost koriščenja zaprtih in
nadkritih prostorov ter možnost koriščenja komunikacij: telefon, telefaks, internet.
Na prostoru s plovili izvaja dela veliko število samostojnih podjetnikov, ki skupno nudijo
celovito storitev za vzdrževanje plovil. V kolikor gost želi dodatne informacije o pooblaščenih
servisih za določen sklop popravila, dobi vse informacije na recepciji.
V upravni zgradbi je tudi trgovina z rezervnimi deli in ostalimi materiali, ki pridejo pri vzdrževanju
plovil pogosto v uporabo in jih gost lahko hitro nakupi in uporabi. V tem sklopu so v ponudbi
tudi pakirana živila in pijača ter kava iz avtomata, tako da se lahko gost okrepča in ne izgublja
časa z iskanjem po mestu.
Jahtni Center je sprejel akte: Splošni pogojih gibanja plovil in oseb, Pravilnik o redu in obnašanju
na območju Jahtnega Centra. Te akte prejme gost ob predaji plovila v vzdrževanje ali popravilo
in podpisu pogodbe, saj so osnovno vodilo za primerno vedenje v času uporabe prostora pri
vzdrževanju plovila do zaključka del na plovilu.
Tako so gostje in uporabniki prostora za vzdrževanje plovil dobro seznanjeni s pogoji in navodili
o primernem obnašanju in uporabi prostora Jahtnega Centra v času uporabe le tega.
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Operativno osebje v Jahtnem Centru je usposobljeno za upravljanje z opremo za storitve, ki so
potrebne, da se na plovilih lahko opravljajo vzdrževalna dela. Delavci imajo ustrezno opremo, da
plovilo dvignejo ali spustijo v morje, kot tudi opremo za prevoz na lokacijo, kjer se bodo vršila
vzdrževalna dela.
Za nadzor nad plovili v popravilu med delovnem času skrbi operativno osebje, izven delovnega
časa pa pogodbeno zaposlena varnostna služba z licenco za varovanje. Ta služba tudi sicer
nadzira vstopanje in izstopanje vseh v območje in Jahtnega centra iz njega 24 ur.

3.0 OCENA POTREB PO PRISTANIŠKIH ZMOGLJIVOSTIH ZA PREVZEM LADIJSKIH
ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA GLEDE NA POTREBE LADIJ, KI PRIPLUJEJO V
PRISTANIŠČE
V pristanišču Ladjedelnica Izola se zadržujejo plovila , ki se jih uporablja za potrebe rekreacije in
sprostitve na morju. Plovila so velikosti od 5 m do 25 m. Razvrščajo se po tipih kot motorni
čolni in jadrnice.
Prostor za namestitev plovil v Jahtnem Centru d.o.o. sprejme cca 200 plovil odvisno od
velikosti plovil, ki se trenutno nahajajo na platoju parkirišča za namestitev in pripravo na
popravilo plovil.
Število plovil med letom niha. Tako je v sezoni dopustov plovil na porkirišču najmanj, največ pa v
zimskem obdobju.
Vsi odpadki, ki nastajajo ob vzdrževanji plovil, osebje, ki odpadke ustvari, odda na za to
opremljena in označena mesta po vrsti odpadka. Nad pravilnim odlaganjem odpadkov skrbi
operativno osebje, nepravilnosti tudi javi odgovorni osebi, ki skrbi za urejenost mest za ločeno
zbiranje odpadkov.
Odpadki, ki jih uporabniki platoja ustvarijo in predajo v urejenih mestih za zbiranje so:
-

Mešani komunalni odpadki,

-

Papir in karton,

-

Steklena embalaža,

-

Plastična embalaža,

-

Kovinska embalaža,
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-

Delci iz železa,

-

Papir in kartonska embalaža,

-

Biorazgradljivi odpadki,

-

Embalaža za barve,

-

Zaoljena embalaža,

-

Zaoljene krpe,

-

Odpadni oljni filtri,

-

Baterije in akomulatorji,

-

Odpadna motorna olja,

V ta namen so na določenih mestih postavljene ustrezne posode za ločeno zbiranje nevarnih
odpadkov in ekološki otoki za zbiranje nenevarnih odpadkov. V dveh ekoloških otokih odlagajo
uporabniki platoja v Jahtnem Centru: mešane komunalne odpadke in njihove frakcije (plastenke,
pločevinke, papir, steklo), ki predstavljajo količinsko večji delež odpadkov). Na dveh lokacijah je
ustrezna posoda za zbiranje odpadnega motornega olja. Na enem označenem mestu odlagajo
uporabniki servisnih storitev svinčeve akomulatorje in ostale vrst baterij. Razna odpadna
oprema iz plovil, zlasti elektronska in razni kabli, se zbirajo v kontejnerju za kosovne odpadke.
Vse posode so označene z napisi vrste odpadka.
Ocena potreb po zmogljivosti prevzema odpadkov iz plovil se nanaša na znane podatke
proizvedenih odpadkov v minulih štirih letih.
Tabela 1a: Zbrane količine ( v kg ) zbranih odpadkov za leto 2012, 2013 po vrstah odpadka
za Jahtni Center Izola d.o.o.:
Naziv – vrsta
odpadka
Embalaža, ki vsebuje
nevarne snovi
Odpadno olje
Baterije , akomulatorji
Kosovni odpadki
Papir in karton
Biorazgradljivi
odpadki

Klasifi. Št.
15 01 10*
13 02 05*
16 06 01*
20 03 07
20 01 01
20 02 01

Razvrstitev 2012
odpadka
nevaren
0

2013

nevaren
nevaren

1620
125
1338
1185
960

2880
0
1540
0

1630
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Mešani komunalni
20 03 01
odpadki
Papir in kartonska
15 01 01
embalaža
Mešana embalaža
15 01 06
Steklena embalaža
150107
Drugi delci železa
120102
Z oznako * - nevaren odpadek

0

2020

135

918

1440
440
51840

612
0
0

S tem ko so mesta odlaganja odpadkov urejena, ustrezno označena in nadzirana se je v veliki
meri pripomoglo, da odpadki s plovil končajo v ustreznih posodah in ne v morju. To se odraža na
stanju morske vode, ki je v zadnjih nekaj letih vse bolj čista. Žal pa je še vedno pomanjkanje
nadzora nad odpadki na plovilih, ki so na morju, na sidrišču ali v plovbi.
Tabela 1b: Zbrane količine ( v kg ) zbranih odpadkov v letih 2010,2011, 2012, 2013 po vrstah
odpadka za Ladjedelnico Izola d.d.:
Naziv – vrsta
odpadka
Mešani komunalni
odpadki
Neklorirana motorna,
strojna in mazalna olja
Mešani komunalni
odpadki
Mešani komunalni
odpadki

Klasifi. Št.

Razvrstitev 2010
odpadka
1580

2011

2012

2013

6460

0

0

Navaren
odpadek

12000

0

4295

0

200301

820

0

0

0

200301

3860

0

0

0

Opilki in ostružki
železa

120101

1480

0

0

Drugi delci železa
Prah in delci železa
Z oljem onesnažena
voda

120102
120104
130507

23060
360
0

222088
20000

0
0
0

Mulji iz naprav za
ločevanje olja in vode

130502*

0

6875

0

Les, ki ni zajet v
191206

191207

0

9830

0

Embalaža, ki vsebuje
ostanke nevarnih
snovi ali je
onesnažena z

150110*

0

0,310

0

200301
130205*
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nevarnimi snovmi
Absorbenti, filtrirna
sredstva (tudi oljni
filtri, ki niso navedeni
drugje.čist.krpe….

150202*

0

0,280

0

Odpadki, ki vsebujejo
druge nevarne snovi

160709*

0

9500

0

Odpadne barve in
laki, ki vsebujejo
organska topila ali
druge nevarne snovi

080111*

0

0,115

0

Z oznako * - nevaren odpadek
Povečana količina odpadka v letu 2012 za Ladjedelnico Izola d.d. je posledica enkratne storitve
razreza ribiških ladij .

4.0 OPIS VRSTE IN KAPACITETE PRISTANIŠKIH ZMOGLJIVOSTI ZA PREVZEM
LADIJSKIH ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA

Lastnik oz. povzročitelj odpadka odlaga odpadke na označenih ekoloških otokih za ločeno
zbiranje odpadkov. Posamezne posode imajo naziv odpadka in izpisano pripadajočo
klasifikacijsko številko odpadka. Posode za zbiranje odpadkov so tipske po volumnu in namenu
odpadka, ki jih dostavlja in odvaža pooblaščeni prevzemnik odpadka.
Pooblaščena oseba spremlja zbiranje odpadkov dnevno in sporoča pooblaščenim prevzemnikom
odpadkov, naj pridejo in jih prevzamejo ter o prevzemu izpišejo EVIDENČNI LIST ODPADKA.
Kopijo evidenčnega lista posredujejo Ladjedelnici Izola d.d., ki jo arhivira in je dostopna na
vpogled pristojnim službam.
Lastnik odpadkov opravlja občasne obhode do zbirnih mest odpadkov z namenom preprečevanja
škodljivih vplivov odpadkov v okolje. Na enem mestu je v času poteka operativnih del v
Ladjedelnici nameščena kontrolna kamera. Odkar je kontrola odlaganja odpadkov s kamero, se je
stanje ločevanja in odlaganja odpadkov po vrsti odpadka močno izboljšalo.
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Mesta ekoloških otokov so postavljena ob stavbah, kjer odpadki niso izpostavljeni močni burji ali
močnemu jugu in tako zavarovana pred prevrnitvijo ali onesnaževanje okolja.
Odpadke s plovil, ki nastajajo ob vzdrževanju in popravilih povzročitelj odpadkov odpadke
odlaga na ekoloških otokih ali zbirnih točkah na površini Ladjedelnice, ki jih koristi Jahtni Center.
S tem je v veliki meri izključeno onesnaževanje morja in okolice.

4.1

ZAČASNO ZBIRANJE ODPADKOV

Začasno zbiranje odpadkov do predaje odpadkov pooblaščenemu prevzemniku je na označenih
mestih, na ekoloških otokih in na posameznih mestih. Odlagališča so označena v načrtu po
priloženi shemi in po označenih mestih ( A, B, C, D, E, F,G ).
Tabela 2 : ODJEMNA MESTA:

ODJEMNO MESTO

VRSTA ODPADKA

VOLUMEN
POSODE

ŠTEVILO
POSOD

Mešani komunalni odpadek - 20 03 01
Papir in kartonska embalaža - 15 01 01
Plastična embalaža
- 15 01 02

1100 L
1100 L
1100 L

Ena
Ena
Ena

Mešani komunalni odpadek - 20 03 01
Les
- 17 02 01
Kosovni odpadki
- 20 03 07

5000 L
5000 L
5000 L

Ena
Ena
Ena

C
Posamezno mesto
Montažna hala

Neklorirana motorna
in strojna olja

1000 L

Ena

D
Posamezno mesto
Plato za plovila

Neklorirana motorna
in strojna olja

1000 L

Ena

- 13 05 02*

Svinčeve baterije

- 16 06 01*

500 L

Ena

A
Ekološki otok ( EO )
Ob upravni zgradbi

B
Ekološki otok (EO )
Ob hali JAHTING

E
Posamezno mesto
Plato za plovila - ob
upravni zgradbi

Opomba

- 13 05 02*
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F
Ekološki otok (E.O. )
ob hali Jahtni Center
G
Ekološki otok ( E.O. )
ob hali Jahtni Center

Embalaža barv in lakov

-15 01 10*

400 L

Ena
občasno

Drugi delci kovin

-12 01-02

5000 L

Ena

5.0 PODROBEN OPIS POSTOPKOV ZA SPREJEM IN ZBIRANJE LADIJSKIH
ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA

Tabela 3 . OPIS POSTOPKA ZA SPREJEM IN ZBIRANJE LADIJSKIH ODPADKOV IN OSTANKOV
TOVORA

Naziv odpadka

Klasifikacijska
štev. odpadka

Odstranjevalec
odpadkov

Nadaljnje
ravnanje

Opis
postopka

20 03 01

JP Komunala
Izola
JP Komunala
Izola
JP Komunala
Izola
JP Komunal
Izola
JP Komunala
Izola
Ekol d.o.o.
TAB d.o.o.
Ekol d.o.o.
Ekol d.o.o.
Ekol d.o.o.
DINOS d.d.

Deponiranje
reciklaža
reciklaža

Pod A1

reciklaža

Pod A2

reciklaža

Pod A2

reciklaža

Pod A2

sežig
reciklaža
reciklaža
sežig
sežig
reciklaža

Pod B
Pod C
Pod D
Pod D
Pod F
Pod G

Mešani komunalni
odpadki
Steklena embalaža

15 01 07

Plastična embalaža

15 01 02

Papir in kartonska
embalaža
Papir in karton

15 01 01
20 01 01

Odpadna olja
Svinčeve baterije
Odpadni oljni filtri
Embalaža barv
Zaoljene krpe
Drugi delci železa

13 02 05
16 06 01
16 01 07
15 01 10
15 02 02
120102

Pod A2
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5.1

OPIS METOD ZA PREDAJO ODPADKOV

A1 -Mešani komunalni odpadki in ločene frakcije ( 20 03 01 )

Odpadke povzročitelji iz plovil odnesejo na ekološki otok in jih ločeno po vrsti odpadka odlagajo
v za to označene zabojnike. Zabojniki kapacitete 1000 L ali 5000 L so zelene barve. Za odlaganje
odpadkov poskrbi vsak uporabnik platoja. Napolnjene posode odpelje JP KOMUNALA IZOLA
d.o.o. V času večjih aktivnosti na plovilih, prevzemnik odpadke odvaža vsaj enkrat tedensko, po
potrebi tudi večkrat. Mešane komunalne odpadke JP Komunala Izola odpelje na deponijo na
južni strain izven mesta ob Livadah pod strmim hribom ob cesti Izola - Korte.
Mešane komunalne odpadke ločijo po vrsti odpadka in jih predajo prevzemnikom odpadkov v
nadaljne postopke (reciklažo).

Slika 1.) Postavitev ekološkega otoka

A 2 - Ločeno zbrani odpadki: papirna in kartonska embalaža 15 01 01, papir in karton 20 01 01,
plastična embalaža 15 01 02 (plastenke, pločevinke), steklena embalaža 15 01 07.

Odpadki, ki so biorazgrdljivi, plastika, papirna, kartonska embalaža, papir in karton, se ločeno
zbirajo na ekoloških otokih v ustrezno označenih in dovolj velikih zabojnikih. Ob posodah ali na
posodah je naziv vrste odpadka in pripadajoča klasifikacijska številka. Odpadke odlagajo
uporabniki platoja po navodilih, ki so jih prejeli ob začetku koriščenja platoja in prejem tudi
podpisali. Posode z odpadki odpelje na deponijo Javno podjetje Komunala Izola d.o.o. Odvoz je
v času aktivnosti na plovilih tedensko, v poletnem času, ko je čas počitnic, pa enkret na mesec.
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B - Odpadna motorna in strojna olja ( 13 02 05* )

Odpadek nastaja pri servisiranju plovil na motorni pogon. Odpadna olja zbirajo na dveh mestih v
ustreznih zaprtih posodah s pokrovom, ki preprečuje dostop padavinske vode.
Odpadna olja odlagajo vzdrževalci plovil in uporabniki platoja oziroma serviserji plovil.
Odpadek odpelje prevzemnik odpadka Ekol d.o.o. Podjetje je pooblaščeno za prevzem takega
odpadka. Prevzemnik odpelje odpadek na poziv zadolžene osebe v Ladjedelnici Izola d.d., ko je
posoda dovolj napolnjena. Odpadek je evidentiran kot nevaren odpadek, zato mora biti skrb o
ravnanju z odpadnimi olji še posebej pazljiv. O oddani količini je izpisan dokument ( Evidenčni list
), ki omogoča točno evidenco in sledljivost odpadka.

Slika 2.) Pozicija mesta zbirališča odpadnega olja
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C - Odpadne svinčeve baterije ( 16 06 01* )
Ob iztrošenosti akumulatorja serviser zamenja iztrošenega z novim. V primerih, ko prodajalec ne
zamenja staro za novo baterijo, serviser odloži staro baterijo v posodo za zbiranje svinčevih
akumulatorjev. V to posodo zbirajo tudi odpadne baterije, ki jih pooblaščena organizacija TAB
d.o.o. iz Mežice prevzame in odpelje. Prodajalec akumulatorjev Navtik.Al predaja prevzemniku
odpadne akumulatorje in baterije na podlagi telefonskega obvestila ob napolnitvi kapacitet
posode za zbiranje le teh. Odpadek je nevaren in zato je predan v skladu z Uredbo o ravnanju z
odpadki ( Ur. List RS , št. 34/08 ). O predaji odpadka je izpisan evidenčni list s katerim je
zagotovljena sledljivost odpadka. Kopijo evidenčnega lista arhivira služba v Ladjedelnici Izola d.d.

Slika 3.) Lokacija zbiranja odpadnih svinčevih akomulatorjev in odpadnih batarij
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D - Ostali nevarni odpadki, embalaža od barv ( 15 01 10* ), odpadni oljni filtri ( 16 01 07* ),
zaoljene krpe ( 15 02 02* )
Odpadna embalaža od barv se zbira v za to nameščeni posodi. Odpadek oddajo uporabniki
platoja pri vzdrževalnih delih na plovilih. Posoda je označena z nazivom odpadka in pripadajočo
klasifikacijsko številko odpadka.
Odpadke odpelje pooblaščeni prevzemnik za to vrsto odpadka po potrebi. Ko se posode
napolnijo, zadolžena oseba pokliče podjetje Ekol d.o.o. Podjetje izpiše evidenčni list, s katerim je
zagotovljena evidenca predanih količin odpadka.
Pooblaščena organizacija Ekol d.o.o. nadalje reciklira odpadek ali ga preda v nadaljnjo ustrezno
obdelavo podjetjem, ki imajo dovoljenje za ravnanje z nevarnimi odpadki določene vrste.

Slika 4.) Zbirno mesto ostalih nevarnih odpadkov
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G - Drugi delci železa ( 12 01 02 )
Odpadek nastane neredno ob izrednih naročilih storitev. Pooblaščeni prevzemnik Dinos d.d.

6.0

OPIS SISTEMA PRISTOJBIN ZA ODDAJO LADIJSKIH ODPADKOV

Za plovila, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti in plovila registrirana za rekreacijo in prevoz do
12 oseb, je cena za plačilo storitev prevzema mešanih ladijskih odpadkov všteta v ceno
namestitve plovila na plato. V primeru, ko odvoz odpadkov ni obračunan s plačilom namestitve
plovila na plato, se odpadke zaračuna po tarifi, ki jo zaračunava lokalna javna služba za
komunalne odpadke, povečana za 20%.

CENIK
ZA PREVZEM ODPADKA V LADJEDELNICI IZOLA

VRSTA ODPADKA
Mešani komunalni odpadek
Ločene frakcije ( papir,plastenke,pločevinke, steklena
embalaža)
Odpadna motorna in strojna olja
Odpadna embalaža barv
Papir in karton
Papirna in kartonska embalaža

Enota- mera
m³
m³

Cena - neto
35 EUR
35 EUR

L
kg
kg
kg

0,09 EUR
0,92 EUR
0,12 EUR
0,12 EUR

Cena vključuje:
-

Zbiranje odpadka
Prevoz s strani prevzemnika odpadka
Nakladanje in razkladanje s strani prevzemnika
Ravnanje z odpadkom (sežig, reciklaža) s strani prevzemnika odpadka

Cena ne vključuje DDV
Cenik usklajujejo vsako leto januarja glede na tržne razmere.
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7.0 POSTOPEK ZA SPOROČANJE DOMNEVNIH NEUSTREZNOSTI PRISTANIŠKIH
ZMOGLJIVOSTI ZA PREVZEM LADIJSKIH ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA.
Uporabnik platoja, ki ugotovi neustreznost ali pomanjkljivost pri predaji odpadkov, o tem obvesti
zadolženo osebo o ravnanju z odpadki v Ladjedelnici.
- Nepravilnost sporočijo ustno zadolženi osebi,
- V pisni obliki z vpisom v nameščeno knjigo pripomb na recepciji,
- Z dopisom, ki ga naslovijo na recepcijo.
V slučaju, da sporočilo ni ustrezno v ustni obliki (vsebuje več številčnih oznak ali daljše
sporočilo), se sporočilo zabeleži pisno na obrazec za sporočila in se ga vstavi v register sporočil, ki
se nahaja na recepciji. Sporočila se obravnavajo na tedenskem sestanku upravljalcev platoja.

8.0 POSTOPEK ZA TEKOČE POSVETOVANJE Z UPORABNIKI PRISTANIŠČA,
ZBIRALCI LADIJSKIH ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA IN DRUGIMI
ZAINTERESIRANIMI STRANKAMI
Ob prvem koriščenju storitev v Jahtnem Centru, koristniku storitev podrobno razkažemo mesta
odlaganja in način odlaganja vrste odpadka. Ob tej priložnosti stranki predstavimo vsa pisna in
slikovna opozorila ter akte, ki navajajo ustrezen odnos pri koriščenju storitev ter pravilno
obnašanje na območju koriščenja storitev in servisa, ki je namenjen za boljše počutje strank v
času zadrževanja v Jahtnem Centru Izola d.o.o.
Pripombe in predloge koristniki pristanišča – platoja za vzdrževanje plovil na suhem, zbirajo v
knjigi na recepciji.
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9.0 VRSTE IN KOLIČINE PREVZETIH IN OBDELANIH LADIJSKIH ODPADKOV IN
OSTANKOV TOVORA
Količine in vrste odpadkov prevzetih iz plovil je razvidno iz vodenja obveznih evidenc o odvozih
po z zakonom določenih EVIDENČNIH LISTIH. Iz tabele 3 je razvidna količina zbranih in predanih
ladijskih odpadkov pooblaščenim in licenciranim prevzemnikom s katerimi ima Jahtni Center
pogodbo. Količine so po letih zbrane v tabeli - 1 na strani 7.
Povečanje kapacitet Jahtnega Centra zaenkrat ni predvideno, kot tudi s tem sorazmerno
povečana količin odpadkov. V primeru povečanja površin za sprejem plovil in s tem povečanjem
sprejema plovil, se bodo povečale tudi količine odpadkov. V tem primeru bo načrt revidiran.

10.0 VELJAVNA ZAKONODAJA V ZVEZI Z ZBIRANJEM IN ODDAJANJEM TER
RAVNANJEM Z ODPADKI
o Marpol, 73/78 mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaženje morja s
plovil in pristanišč s Protokolom 1978 ( Ur list SFRJ , št. 2/1985 MP ) s
spremembami,
o Direktiva 2000/59/ES Evropskega parlamenta in sveta o pristaniških zmogljivostih
za sprejem ladijskih odpadkov in ostankov tovora,
o Direktiva komisije 2007/71/ES o spremembi Prologe II K Direktivi 2000/59//ES
Evropskega parlamenta in Sveta o pristaniških zmogljivostih za sprejem ladijskih
odpadkov in ostankov tovora,
o Direktiva 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi direktiv o
varnosti v pomorskem prometu in o preprečevanju onesnaževanja z ladij,
o Zakon o splošnem upravnem postopku, ZUP- UPB ( Ur list RS, št. 24/06, ZUP- UPB2,
105/06- ZUS-1126/07, 65/08,47/9; U-1-5406-32(48/09 popr. ), 8/10, v nadaljevanju:
ZUP),
o Pomorski zakonik ( Ur. List , RS št. 37/2004-UPB1, 49/2006, 120/06-UPB2, 88/2010,
59/2011),
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o Zakon o varstvu okolja ZVO-1 ( Ur. List RS št. 70/08-ZVO-1B, 108/2009, 48/2012,
57/2012),
o Zakon o gospodarskih javnih službah ( ZJGS, Ur. List RS, št. 30/1998, 127/06,
38/2010, 57/2011),
o Uredba o odpadKih ( Ur. List RS, št. 103/2011 ),
o Uredba o odpadnih oljih ( Ur. List RS, št. 24/2012 ),
o Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. List RS, št. 34/2008),
o Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ( Ur. List RS, št. 84/2006, 106/
2006 , 110/2007, 67/2011, 68/2011),
o Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo ( Ur list RS, št.
107/2006, 100/20010),
o Odredba o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne službe
ravnanja z komunalnimi odpadki (Ur. List , RS št. 21/2001 ),
o Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi odpadki (Ur. List , RS št. 68/2008 ),
o Uredba o ravnanju zbaterijami in akomulatorji, ter odpadnimi baterijami in
akomulatorji ( Ur. List , RS št 3/2010, 64/2012),
o Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode ( Ur. List, RS
št.109/2007 ),
o Odlok o vzdrževanju javne snage in obveznem zbiranju, odlaganju in odvažanju
odpadkov na območju občine Izola (Ur. Objave 28/82, 4/83 19/83 in 5/92 ),
o Odlok o ravnanju z odpadki v občini Izola ( Ur. Objave 5/92 ),
o Letni sklep župana o potrditvi cenika JP komunale Izola.
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11.0 IMENOVANJE OSEB ODGOVORNIH ZA IZVEDBO NAČRTA PREVZEMA
ODPADKOV
Upravljalec s platojem za plovila - JAHTNI CENTER IZOLA d.o.o.je z Ladjedelnico Izola d.d. sklenil
pogodbo, da zanj vrši nadzor nad načinom ravnanja z odpadki na področju Ladjedelnice Izola
d.d. Zadolžena oseba za izvajanje načrta in obveščanje uporabnikov platoja o ravnanju z odpadki,
ki se pojavijo pri aktivnostih na plovilih, dnevno spremlja ravnanje z odpadki na platoju.
Zadolžena oseba mora skrbeti za ustrezno zbiranje odpadkov na lokacijah, ki so za to urejene in
oddajanje zbranih odpadkov, pooblaščenim prevzemnikom odpakov. Obenem mora kontrolirati
zmogljivosti in stanje posod za zbiranje, kot tudi urejenost zbirnega mesta. V primeru
neustreznega zbiranja mora takoj ukrepati pri uporabniku platoja, ki je odpadke neustrezno
odložil.
-

Zadolžena oseba s strani upravljalca

NAZIV

NASLOV

TELEFON

e- mail

LIVIJO GROPAJC

Vanganel 23 e
6000 KOPER

031 357 054

Livio.gropajc@shipyardizola.si

-

Izvajalec lokalne gospodarska javna službe za zbiranje, prevažanje in prevzem komunalnih
odpadkov

NAZIV
JP KOMUNALA
Izola d.o.o.
g. Gino Grgeta
-

NASLOV
Industrijska cesta 8
6310 Izola

TELEFON

e- mail

05/66 34 950

Gino.grgeta@komunalaizola.si

Izvajalec prevzema in odvoza nevarnih odpadkov

NAZIV
EKOL d.o.o.
g. Boštjan Jenko

NASLOV
Laze 18a
4000 Kranj

NAZIV
DINOS d.d.
g. Albin Franca (skl.Koper)
TAB d.d.

NASLOV
Šlandrova ulica 6,
1000 Ljubljana
Polena 6, 2392
Mežica

TELEFON

e- mail

04/251 99 24

Bostjan.jenko@ekol.si

TELEFON

e- mail
albin.franca@dinos.si

041/645 843
02/8702300

info@tab.si
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12.0 PIS OPREME IN POSTOPKOV ZA PREDHODNO OBDELAVO ODPADKOV

Na platoju plovil se ne obdeluje odpadkov marveč le ločeno zbira za predajo pooblaščenemu
prevzemniku vrste odpadkov.
Ločeno zbiranje različnih frakcij poteka na določenih mestih, od tu jih na klic prevzame in odpelje
JP Komunala Izola d.o.o.
Strogo ločeno poteka zbiranje nevarnih odpadkov: akomulatorjev in baterij, odpadna motorna
ojla in strojna olja, onesnažena pločevinasta embalaža od barv, zaoljene krpe in filtri olja. Posode
se redno praznijo s strani pooblaščenega prevzemnika podjetja EKOL d.o.o. in TAB d.d.
Za zbiranje odpadnega olja sta namenjeni dve mesti. Eno je na platoju plovil in drugo v pokriti
hali za slučaj slabega vremena.
Odpadkov ostanka tovora z ladij ni, ker ni prihoda tovornih ladij.

13.0 OPIS METOD ZA BELEŽENJE DEJANSKE UPORABE PRISTANIŠKIH
ZMOGLJIVOSTI ZA PREVZEM LADIJSKIH ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA
Evidence o zbranih in predanih odpadkih služijo kot dokazilo o ravnanju s posamezno vrsto
odpadka in omogočajo sledljivost le teh na njihovi poti od nastanka do predaje v recikliranje ali v
uničenje. Odvoz mešanih komunalnih odpadkov se evidentira tedensko ob vsakokratnem
odvozu. Evidentiranje opravlja pooblaščena oseba, ki skrbi za ravnanje z odpadki. V primeru
odsotnosti pooblaščene osebe, evidence o odvozih beleži oseba v mornarski službi. Dokazilo o
predanih odpadkih je račun izvajalca javne službe, ki vsebuje evidence opravljenih odvozov ,
količini odpadkov. Računi so zbrani v evidenci računovodstva.
Odvoz nevarnih odpadkov je vsakokrat evidentiran z EVIDENČNIM LISTOM v dveh izvodih, od
katerih enega hrani prevzemnik odpadka in enega povzročitelj odpadka.
Na podlagi podatkov o zbranih odpadkih v prejšnjih letih ( Tabela - 1 stran 7 ) so zbrane količine
v prejšnjih letih. V ( TabelI - 2 stran 9 ) zagotavlja ustrezen prevzem ladijskih odpadkov. Stanje in
kapacitete odpadkov se periodično preverja.
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14.0 OPIS METOD ZA BELEŽENJE KOLIČIN PREVZETIH LADIJSKIH ODPADKOV IN
OSTANKOV TOVORA
Prevzete količine ladijskih odpadkov beležijo na enoto standardnih posod, ki so nameščene na
ekoloških otokih in zbirnih točkah.
Ta evidence se izvrši pred vsakim odvozom komunalnih odpadkov na deponijo JP Kominala Izola
v Livadah Jug. Za ostale vrste odpadkov in količine podajo povratno informacijo pooblaščeni
prevzemniki odpadkov skupno z računom za prevzeto količino odpadka.

15.0 OPIS NAČINA ODLAGANJA LADIJSKIH ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA
Mešane komunalne odpadke odstranjevalec odpelje na deponijo Livade na južni strain Izole.
Mešane komunalne odpadke presortira in primerno odloži za predajo v nadaljnje ravnanje z
odpadki. Odpadke, ki so uporabni za reciklažo, predajo prevzemnikom v reciklažo, ostale
odpadke predajo na uničenje.

Odpadek
Mešani komunalni odpadki
Embalaža
Odpadna motorna olja

Drugi nevarni odpadki

Baterije in akomulatorji

opis
Zbirajo se v zabojnike na za to označenem mestu( glej sliko v
priloženem načrtu. JP Komunala redno odvaža na deponijo.
Odlaga se v označene zabojnike( glej sliko 1 ). JP Komunala
odvaža redno na deponijo Livade Jug v Izoli.
Odlaga se v za to ustrezne posode, zavarovane pred
vremenskimi vplivi ( glej sliko 2 ). Zbrana olja odvaža
pooblaščena organizacija Ekol d.o.o. v nadaljno predelavo.
Zbirajo se v ekološki točki (glej sliko 4) Odvoz opravi
pooblaščena organizacija EKOL d.o.o. v nadaljno predelavo ali
uničenje.
Zbiranje baterij je na točki, ki je prikazana glej ( sliko 3 ) .
Baterije in akomulatorje odvaža pooblaščena organizacija TAB
d.d. , vsakokrat ko se zabojnik napolni.
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16.0

PRILOGE

1. Načrt lokacij za odlaganje odpadkov ( ekološki otok, točka )
2. Izjava s splošnimi pogojih gibanja plovil in oseb na območju Jahtnega
Centra Izola d.o.o. in pravilnika O REDU na območju Jahtnega Centra
Izola d.o.o.,
3. Navodilo za ločeno zbiranje odpadkov,
4. Navodilo ločeno zbiranje odpadkov v več jezikih.

Izoli, dne 16.06.2014

Izdelal:
Jožef KREČIČ

Odobril:
Valter FLAJS
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