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Na podlagi 7. člena Uredbe o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov 
tovora (Uradni list RS, št. 78/2008) je upravljavec občinskih pristanišč, javno podjetje Marjetica Koper, 
d.o.o.-s.r.l. dne 01.07.2021 sprejel 
 
 
 

NAČRT PREVZEMA LADIJSKIH ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA Z A OBČINSKA 
PRISTANIŠČA V MESTNI OBČINI KOPER IN OBČINI ANKARAN 

 
 
 
UVOD 
 
 
Pristanišča na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran, s katerimi upravlja  
 
Javno podjetje – Azienda pubblica Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l.,  
Ulica 15. maja 4, 
6000 Koper,  
telefon: 05/66 33 700,  
faks: 05/66 33 706,  
e-pošta:  info@marjeticakoper.si   
 
so: 
 
Mestna občina Koper: 
1. koprsko mestno pristaniš če,  
2. ribiško pristaniš če,  
3. mandra č v ustju Badaševice,  
 
Občina Ankaran: 
4. mandra č Valdoltra ,  
5. pomol »Adria« Ankaran,  
6. obmo čje pomola Sv. Katarine.  
 
(priloga 6) 
 
 
Koprsko mestno pristaniš če obsega (priloga 1):  
 
namembnost:      mestno pristanišče, namenjeno za javni promet potnikov in blaga ter privezu, 

vzdrževanju in shranjevanju plovil; 
a. kopni del:    obsega območje novega pomola (parc. št. 3/15 k.o. Morje), pomol ob starem 

mandraču, pomol mejnega prehoda (parc. št. 23 k.o. Koper) s 
posebej opredeljenim območjem za privez plovil za upravne namene, ter 
območjem obalnega zidu, širine 1 m na vsem območju pristanišča od 
zunanjega roba pomola novega mandrača ob stari Semedelski cesti do 
območja opredeljenega za ribiško dejavnost; 

b. vodni prostor:     območje novega mandrača (parc. št. 3/2 k.o. Morje), območje starega 
mandrača (parc. št. 26 k.o. Koper) in pas širine 50 m, ki poteka                 
zahodno vzporedno z novim pomolom in se zaključi na valobranu ter zajema 
celotno območje do obale. 

 
 

Ribiško pristaniš če obsega (priloga 1):  
 
namembnost:      ribiško pristanišče je namenjeno ribičem za opravljanje ribiške javnosti; 
a. kopni del     glavni pomol - valobran, posebej označeni prostor za vzdrževanje plovil ter 

območje obalnega zidu, širine 1 m na območju pristanišča od roba območja 
opredeljenega za privez plovil za upravne namene ob pomolu 

                  mejnega prehoda do ograje mestnega kopališča ob Kopališki ulici; 
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b. vodni prostor:         obsega območje na severozahodu, pas širine 50 m od obale oziroma pomola 

od meje mestnega kopališča do točke, 50 m od glave valobrana – pomola 
proti jugozahodu, od te točke pa območje med pristaniškimi objekti oziroma 
obalo in linijo proti jugozahodu, ki se dotika kopnega na točki, 50 m oddaljeni 
od korena pomola mejnega prehoda in njenega 

                  pripadajočega območja. 
 
 
Mandra č v ustju Badaševice obsega (priloga 2): 
 
namembnost:      pristanišče oziroma mandrač, namenjen privezu, vzdrževanju in shranjevanju 

plovil; 
a. kopni del:    zgrajeni zid ob obeh razširitvah struge do izliva Badaševice v morje ter 

površina do notranjega roba visokovodnega nasipa oziroma do zgrajenega 
pločnika za pešce na južni strani mandrača, vključno s parkirnim prostorom na 
jugozahodnem delu mandrača; 

b. vodni prostor:         zajema tok Badaševice v okviru meja kopnega dela pristanišča ter morsko 
površino ob ustju Badaševice znotraj polkrožne linije z 

                  polmerom 50 m in osjo na sredini mosta za pešce ob izlivu Badaševice. 
 

 
Mandra č Valdoltra obsega (priloga 3): 
 
namembnost:      pristanišče oziroma mandrač, namenjen privezu, vzdrževanju in shranjevanju 

plovil; 
a. kopni del:    območje med mejo parcele 842 k.o. Oltra (Bolnišnica Valdoltra) in morsko 

obalo s pomolom, obalnim zidom in skalometom ter cesto v smeri od pomola 
proti severozahodu do prvega ovinka v desno, natančneje do podaljška linije 
severne stene tam postavljenega objekta na parceli št. 842 k.o. Oltra, 
prislonjenega na mejo parcele; 

b. vodni prostor:          zajema 100 m širok pas od korena pomola (začetka skalometa ter okoli 
pomola do linije, ki poteka vzporedno s pomolom v višini zidu, s katerim je 
ločena površina pomola od površine Bolnišnice Valdoltra. 

 
 
Pomol »Adria« Ankaran obsega (priloga 4): 
 
namembnost:      pristanišče, namenjeno za javni promet, v katerem se izvaja prevoz potnikov; 
a. kopni del:     pomol in neposredni del kopnega prostora; 
b. vodni prostor:         zajema 50 m širok pas v vse smeri okoli pomola. 
 
 
Obmo čje pomola Sv. Katarine obsega (priloga 5): 
 
namembnost:      pristanišče oziroma mandrač, namenjen privezu, vzdrževanju in shranjevanju 

plovil; 
a. kopni del:    pomol, brežino, namenjeno privezom, s pripadajočim kopnim delom in 

prostorom za vzdrževanje in shranjevanje plovil; 
b. vodni prostor:         zajema akvatorij vzhodno in južno od pomola do obale in baražnega nasipa 

ter 10 m širok pas akvatorija zahodno od pomola s podaljškom njegove 
zunanje linije do baražnega nasipa. 
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1. OCENA LETNE KOLI ČINE ODPADKOV PO PRISTANIŠKIH ZMOGLJIVOSTIH ZA 

PREVZEM LADIJSKIH ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA GLEDE  NA POTREBE 
PLOVIL, KI OBI ČAJNO PRIPLUJEJO V PRISTANIŠ ČA 

 
 
Ocena letne količine odpadkov je določena na osnovi podatkov o zbranih količinah odpadkov iz 
preteklih let (tabela iz 7. točke) in trenutnih potreb uporabnikov v pristaniščih na območju Mestne 
občine Koper in Občine Ankaran.  
 
 

KOPRSKO MESTNO 
PRISTANIŠČE  
Privezov 285 

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

LETNA KOLIČINA 
(v tonah) 

 Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

8 

 Papir in karton 
20 01 01 

2,9 

 Mešana embalaža 
15 01 06 

2,2 

 Steklena embalaža 
15 01 07 

1,8 

 Odpadna motorna in mazalna olja 
13 02 05* 

0,2 

 
 

RIBIŠKO PRISTANIŠČE 
Privezov 60 

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

LETNA KOLIČINA 
(v tonah) 

 Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

8,2 

 Papir in karton 
20 01 01 

2 

 Mešana embalaža 
15 01 06 

2 

 Steklena embalaža 
15 01 07 

1,5 

 Kartonska embalaža 
15 01 01 

1 

 Odpadna motorna in mazalna olja 
13 02 05* 

0,1 

 
 

BADAŠEVICA 
Privezov 175 

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

LETNA KOLIČINA 
(v tonah) 

 Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

3,8 

 Papir in karton 
20 01 01 

1 

 Mešana embalaža 
15 01 06 

1,1 

 Steklena embalaža 
15 01 07 

0,6 
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VALDOLTRA 
Privezov 014 

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

LETNA KOLIČINA 
(v tonah) 

 Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

2 

 Papir in karton 
20 01 01 

0,9 

 Mešana embalaža 
15 01 06 

1 

 Steklena embalaža 
15 01 07 

0,5 

 
 

POMOL »ADRIA« 
Privezov 000 

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

LETNA KOLIČINA 
(v tonah) 

 Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

1 

* Ker se pristanišče ne uporablja (ne izvajata se ne javni promet, ne dejavnost komunalnih privezov), 
zadošča koš za mešane komunalne odpadke.  
 

SV. KATARINA 
Privezov 145 

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

LETNA KOLIČINA 
(v tonah) 

 Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

3,8 

 Papir in karton 
20 01 01 

1,2 

 Mešana embalaža 
15 01 06 

1,2 

 Steklena embalaža 
15 01 07 

0,8 

 
 
Klasifikacijska št. 

odpadka  
Naziv odpadka Ocenjena letna 

koli čina v tonah  
20 03 01 Mešani komunalni odpadki 26,8 
20 01 01 Papir in karton 8 
15 01 06 Mešana embalaža 7,5 
15 01 07 Steklena embalaža 5,2 
15 01 01 Kartonska embalaža 1 
13 02 05 Odpadna motorna, strojna in mazalna olja 0,3 
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2. OPIS VRSTE IN KAPACITETE PRISTANIŠKIH ZMOGLJIVOSTI ZA PREVZEM LADIJSKIH 

ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA  
 
Glede na strukturo odpadkov v pristaniščih na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran 
(odvisna od tipa in števila plovil v pristanišču) so v pristaniščih nameščeni naslednji zabojniki za 
odpadke: 
 
V vseh pristaniščih je zagotovljeno ločeno zbiranje odpadkov. Nameščeni so 1100 litrski zabojniki 
sivo-črne barve za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov ter 1100 litrski več barvni zabojniki za 
mešano embalažo, papir/karton ter steklo. Na območju mestnega in ribiškega pristanišča je 
postavljenih 13 večjih košev za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, na Sv. Katarini pa smo 
zbirališče nevarnih odpadkov, ki nastajajo pri vzdrževanju plovil, umaknili zaradi spremembe pogojev 
za vzdrževanje plovil. To se tam več ne izvaja, umaknjeni so tudi vsi objekti, ki so se nahajali na tem 
območju (plato, zabojnik, drča za spust plovil). 
 
V pristanišču Valdoltra je prišlo do spremembe lokacije ekološkega otoka zaradi oteženega dostopa in 
uničevanja pohodnih površin pod velikimi obremenitvami tovornih vozil.  
Prostornine zabojnikov so se celo povečale, manjši koši za zbiranje odpadkov na lokaciji ostajajo.  
 
Posebnost ostaja pomol Adria Ankaran, pristanišče za javni promet, v katerem pa se le-ta ne izvaja. 
Prav tako v omenjenem pristanišču nimamo privezanih plovil. Namestitev ekološkega otoka ni 
smiselna in niti izvedljiva, saj dostop z našimi vozili ni mogoč. Z upravo avtokampa, v sklopu katerega 
je tudi pomol Adria, smo zato dosegli dogovor o sodelovanju pri odvozu in ločevanju odpadkov. V 
kampu so v letu 2013, zaradi dviga higiene in varstva okolja, vzpostavili centralno zbirališče odpadkov 
pri recepciji kampa, upravljavec pa je na koren pomola namestili  koš – kovinski nosilec za večje vreče 
za odpadke (100 l) , katerega uslužbenci kampa praznijo vsak dan  (po potrebi tudi 2x dnevno), 
ločevanje  zbranih odpadkov pa uslužbenci kampa izvajajo v njihovem centralnem zbirališču. 
 
V občinskih pristaniščih se ne privezujejo ladje v mednarodnem prometu, saj te opravijo vse 
formalnosti v Luki Koper ali Marini Koper. 
Pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora so namenjene samo 
uporabnikom privezov. 
 
 
 
V pristaniščih so zabojniki nameščeni, kot je razvidno iz prilog, ki so sestavni del tega načrta: 
 
 

ODJEMNO MESTO 
KOPRSKO MESTNO 
PRISTANIŠČE 

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

VRSTA  
POSODE 

ŠT. POSOD 

 Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

- 1100 l 
- večji koši  
   80 l 

1 
 
7 

 Papir in karton 
20 01 01 

1100 l 1 

 Mešana embalaža 
15 01 06 

1100 l 1 

 Steklena embalaža 
15 01 07 

1100 l 1 

 Odpadna motorna in mazalna olja 
13 02 05 

500 l 1 

 
 

ODJEMNO MESTO 
RIBIŠKO PRISTANIŠČE 

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

VRSTA  
POSODE 

ŠT. POSOD 

 Mešani komunalni odpadki 
20 3 01 

-1100 l 
- večji koši  
  80 l 

1 
 
6 

 Papir in karton 
20 01 01 

1100 l 1 
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 Mešana embalaža 
15 01 06 

1100 l 1 

 Steklena embalaža 
15 01 07 

1100 l 1 

 Odpadna motorna in mazalna olja 
13 02 05 

500 l 1 

 
 

ODJEMNO MESTO 
BADAŠEVICA  

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

VRSTA  
POSODE 

ŠT. POSOD 

 Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

1100 l 1 

 Papir in karton 
20 01 01 

1100 l 1 

 Mešana embalaža 
15 01 06 

1100 l 1 

 Steklena embalaža 
15 01 07 

1100 l 1 

 
 

ODJEMNO MESTO 
VALDOLTRA  

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

VRSTA  
POSODE    

ŠT. POSOD 

 Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

- 1100 l   
- koš 60 l 

1 
3 

 Papir in karton 
20 01 01 

1100 l 1 

 Mešana embalaža 
15 01 06 

1100 l 1 

 Steklena embalaža 
15 01 07 

1100 l 1 

 
 

ODJEMNO MESTO 
POMOL »ADRIA«  

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

VRSTA  
POSODE 

ŠT. POSOD 

 Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

100 l 1 

 
 

ODJEMNO MESTO 
SV. KATARINA  

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

VRSTA  
POSODE 

ŠT. POSOD 

 Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

1100 l 1 

 Papir in karton 
20 01 01 

1100 l 1 

 Mešana embalaža 
15 01 06 

1100 l 1 

 Steklena embalaža 
15 01 07 

1100 l 1 

 
 
Vsa zbirna in odjemna mesta so na lokacijah, kjer morje ne poplavlja. 
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3. OPIS POSTOPKOV ZA SPREJEM IN ZBIRANJE LADIJSKIH ODPADKOV IN OSTANKOV 

TOVORA 
 
Uporabniki pristanišča odlagajo posamezne vrste odpadkov v za to namenjene zabojnike, ki so 
nameščeni v pristaniščih. Zabojniki za različne vrste odpadkov se razlikujejo glede na barvo, 
namensko odprtino in napisom. Zabojnike z mešanimi komunalnimi odpadki se v mestnem pristanišču 
in ribiškem pristanišču prazni trikrat tedensko, v drugih pristaniščih pa enkrat tedensko. Ločeno zbrane 
frakcije; papir enkrat tedensko, mešana embalaža dvakrat tedensko in steklo dvakrat mesečno. 
Zabojnike za mešane komunalne odpadke in zabojnike za ločeno zbrane odpadke prazni Marjetica 
Koper, d.o.o. s svojimi namenskimi vozili.  
Mešane komunalne odpadke se preda naprej pooblaščenemu in registriranemu prevzemniku, kateri 
jih, v skladu z zakonodajo, po obdelavi odloži na odlagališče nenevarnih odpadkov.  
Ločeno zbrane odpadke, kot so steklena embalaža, plastična embalaža, papir in karton ter kovinska in 
kartonska embalaža, se preda pooblaščenim družbam za ravnanje z odpadno embalažo (Slopak, 
Interseroh, Gorenje surovina, Recikel, Dinos, Embakom, Snaga…).  
Vse ostale odpadke, ki nastajajo pri vzdrževanju plovil ter odpadna motorna, strojna in mazalna olja 
odvaža po potrebi (na klic) pooblaščena organizacija v nadaljnjo predelavo.  
 
 
Uporabniki pristanišč pristopijo do odjemnega mesta, kjer so nameščeni zabojniki ter odložijo odpadke 
v namenske zabojnike: 
 

• Mešane komunalne odpadke uporabniki pristanišč odlagajo v zabojnike sivo-črne barve 
volumna 1100 l z napisom »OSTALI ODPADKI«; 

• Mešano embalažo uporabniki pristanišč odlagajo v zelene zabojnike volumna 240 ali 1100 l in 
rumenim pokrovom z napisom »MEŠANA EMBALAŽA«; 

• Odpadni papir in karton uporabniki pristanišč odlagajo v zelene zabojnike volumna 240 ali 
1100 l in rdečim pokrovom z napisom »PAPIR«; 

• Stekleno embalažo uporabniki pristanišč odlagajo v zelene zabojnike volumna 240 ali 1100 l 
in belim pokrovom z napisom »STEKLO«; 

• Odpadno olje uporabniki pristanišča odlagajo v 120 l sod modre barve in posode volumna 500 
l z napisom »ODPADNO MOTORNO OLJE«. 

 
Odpadno vodo iz plovil se izčrpa s posebnim komunalnim vozilom, po predhodnem naročilu in 
dogovoru z lastnikom plovila.  
Prevzem, odvoz in čiščenje odpadnih voda na CČN Koper se zaračunava po ceniku posebnih storitev 
za sektor kanalizacija v JP "Marjetica Koper, d.o.o. - SRL" 
 

 
4. OPIS SISTEMA PRISTOJBIN ZA STORITEV ZBIRANJA IN ODV OZA ODPADKOV S 

PLOVIL  
 
Cena za opravljene storitve zbiranja in odvoza odpadkov s plovil znaša 6,00 EUR/privez (brez DDV) in 
se obračunava enkrat letno.  (priloga št.7). 
  

5. POSTOPKI ZA SPOROČANJE DOMNEVNIH NEUSTREZNOSTI PRISTANIŠKIH 
ZMOGLJIVOSTI PREVZEMA LADIJSKIH ODPADKOV IN OSTANKO V TOVORA 

 
Domnevne neustreznosti pristaniških zmogljivosti uporabniki pristanišča sporočajo upravitelju 
pristanišč oziroma odgovorni osebi za pristanišča. V prostorih upravitelja pristanišč je uporabnikom 
pristanišč na voljo knjiga pritožb in pohval.  
Uporabniki pristanišč lahko ustno oddajo pritožbe in pripombe upravitelju ali na sedežu Marjetice 
Koper d.o.o.  
Ravno tako, lahko uporabniki pristanišč podajo pritožbe ali pripombe v pisni obliki z vpisom v knjigo 
pritožb in pohval, ki je na voljo v prostorih upravitelja pristanišč ter z dopisom po elektronski oz. redni 
pošti.  
V primerih, ko je sporočena domnevna neustreznost v ustni obliki, se zadeva zabeleži tudi pisno. Vse 
reklamacije se zbirajo v fasciklu, ki ga hranimo v prostorih upravitelja pristanišč. Do sedaj pritožb ni 
bilo. 
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• Za vsa pristaniš ča na obmo čju Mestne ob čine Koper in Ob čine Ankaran sta pristojna:  

 
Teja Mahni č Skrt, upraviteljica pristaniš č  

GSM: 041 616 916 
teja.mahnic@marjeticakoper.si 

in 
 
Aljoša Švab, pomo čnik upravitelja pristaniš č 

GSM: 051 247 544 
aljosa.svab@marjeticakoper.si  
 

Prostori upravitelja pristanišč: 
Pristaniška ulica 2 
6000 Koper 
telefon: 05/66 33 793  

 
 
 Uradne ure:  ponedeljek, sreda, petek od 8.00 do 14.00 
 

6. POSTOPKI ZA TEKOČA POSVETOVANJA Z UPORABNIKI PRISTANIŠ Č, ZBIRALCI 
LADIJSKIH ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA TER DRUGIMI Z AINTERESIRANIMI 
STRANKAMI  

 
Postopke za tekoča posvetovanja vodi upravitelj pristanišč oziroma odgovorna oseba za pristanišča 
med rednimi obhodi pristanišč. Po sprejetju Odloka o pristaniščih (Uradni list RS, št. 4/2010, 65/2010, 
35/2011, 41/2018) pa imamo v  prostorih upravitelja pristanišč knjigo pohval in pritožb, v katero 
uporabniki lahko zapiše želje in potrebe.  
 
Če se izkaže potreba po dodatnih zmogljivostih odvoza odpadkov, upravitelj pristanišč oziroma 
odgovorna oseba za pristanišča rešuje zadeve z izvajalcem gospodarske javne službe zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov, ki je ob enem tudi upravljavec pristanišč v Mestni občini Koper in 
Občini Ankaran in sicer Marjetica Koper d.o.o. – s.r.l. 



Načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora za občinska pristanišča v Mestni občini Koper in Občini Ankaran 

Marjetica Koper , d.o.o.-s.r.l.  9 
 

 
7. VRSTE IN KOLIČINE PREVZETIH IN OBDELANIH LADIJSKIH ODPADKOV IN 

OSTANKOV TOVORA  
 

 
KOLIČINA ZBRANIH ODPADKOV PO POSAMEZNIH PRISTANIŠ ČIH  
V LETIH OD 2018 DO 2020 (v tonah): 
 
 

• KOPRSKO MESTNO PRISTANIŠČE 
 

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 

Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

7,8 7,8 7,8 

Papir in karton 
20 01 01 

2,7 2,8 2,8 

Mešana embalaža 
15 01 06 

1,9 1,9 2 

Steklena embalaža 
15 01 07 

1,6 1,5 1,7 

Odpadna motorna in mazalna olja 
13 02 05 

0,1 0,12  

 
 

• RIBIŠKO PRISTANIŠČE 
 

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 

Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

8 
 

7,7 8,2 

Papir in karton 
20 01 01 

1,8 1,8 1,9 

Kartonska embalaža 
15 01 01 

0,7 
 

0,7 
 

0,9 

Mešana embalaža 
15 01 06 

1,8 1,8 1,9 

Steklena embalaža 
15 01 07 

1,5 1,6 1,5 

Odpadna motorna in mazalna olja 
13 02 05 

0,13 0,1 
 

 

 
 

• BADAŠEVICA 
 

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 

Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

3,9 3,9 3,9 

Papir in karton 
20 01 01 

0,8 0,9 0,9 

Mešana embalaža 
15 01 06 

0,9 0,9 0,9 

Steklena embalaža 
15 01 07 

0,6 0,5 0,5 
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• VALDOLTRA 

 
VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 

Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

1,8 1,9 1,9 

Papir in karton 
20 01 01 

1 0,9 0,9 

Mešana embalaža 
15 01 06 

0,9 0,9 1 

Steklena embalaža 
15 01 07 

0,5 0,5 0,5 

 
 

• POMOL »ADRIA« 
 

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 

Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

1 1 1 

 
 

• SV. KATARINA  
 

VRSTA ODPADKA 
KLASIFIKACIJSKA ŠTEVILKA 

Leto 2018 Leto 2019 Leto 2020 

Mešani komunalni odpadki 
20 03 01 

3,6 3,7 3,8 

Papir in karton 
20 01 01 

1,5 1,4 1,3 

Mešana embalaža 
15 01 06 

1,4 1,2 1,3 

Steklena embalaža 
15 01 07 

0,8 0,8 0,9 

Embalaza barv in lakov 
15 01 10* 

0 0 0 

Baterije in akumulatorji 
20 01 33 

0 0 0 

Topila 
20 01 13 

0,02 0 0 

Odpadna motorna, strojna in 
mazalna olja 
13 02 05 

0,1 0,3 0 

Zaoljene krpe 
15 02 02 

0,03 0 0 

Odpadni oljni filtri  
16 01 07 

0,02 0 0 

 
 
Iz predanih količin odpadkov je razvidno, da že v letu 2020 nismo več prevzemali odpadkov, ki 
nastajajo pri vzdrževanju plovil. Kar je posledica situacije z virusom covid19, ki je vplivala tudi na 
dejavnosti v pristaniščih in pa kasnejšim sprejetjem odločitve, da se tovrstna dejavnost na tej lokaciji 
ne sme več izvajati.  
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8. POVZETEK USTREZNE ZAKONODAJE IN FORMALNOSTI ZA ODDA JO LADIJSKIH 

ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA  
 
Uporabniki pristanišč, po Uredbi o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in 
ostankov tovora (Uradni list RS, št. 78/2008, 12/2017), morajo zagotoviti, da se pred izplutjem ladje iz 
pristanišča ladijski odpadki oddajo v pristaniške zmogljivosti za prevzem ladijskih odpadkov in 
ostankov tovora v skladu s potrjenim načrtom prevzema odpadkov.  
 
Povzročitelji kuhinjskih odpadkov iz gostinstva morajo v skladu z Uredbo o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom (Uradni list RS, št. 39/2010), ne glede 
na kraj razdelitve obrokov zagotoviti, da se vsi kuhinjski odpadki, ki nastanejo pri pripravi hrane, in 
ostanki, ki nastanejo po zaužitju obrokov na kraju njihove razdelitve, zbirajo ločeno od drugih 
odpadkov in pred oddajo zbiralcu začasno shranjujejo v za to namenjenem zabojniku ali posodi v 
skladu s predpisi, ki urejajo higieno živil. 
 
Za zaščito okolja nas zavezuje tudi: 
 

• Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 2000/59/ES z dne 27. novembra 2000 o 
pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in tovora (Uradni list RS, 
št.332/2000), 

• Direktiva Evropskega parlamenta in sveta 2002/84/ES z dne 5. novembra 2002, ki 
spreminja Direktivo 2000/59/ES o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih 
odpadkov in tovora (Uradni list RS, št.324/2002), 

• MARPOL 73/78 je mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z 
ladij, 1973, s pripadajočim Protokolom 1978 (Uradni list SFRJ, št. 2/85-MP), s 
spremembami, 

• Pomorski zakonik (Uradni list RS, št.:120/2006, 88/2010, 59/2011, 33/2016, 62/2016, 
41/2017, 31/2018), 

• Zakon o varstvu okolja, ZVO-1(Uradni list RS, št. 70/2008, 108/2009, 48/2012, 
57/2012, 92/2013, 56/2015, 102/2015, 30/2016, 61/2017, 21/2018), 

• Zakon o splošnem upravnem postopku, ZUP-UPB1(Uradni list RS, št. 65/2008, 
8/2010, 82/2013), 

• Zakon o gospodarskih javnih službah ZGJS, (Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998, 
127/2006, 38/2010, 57/2011), 

• Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/2015, 69/2015), 
• Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št.24/2012), 
• Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/2006, 

106/2006, 110/2007, 67/2011, 68/2011, 18/2014, 57/2015, 103/2015, 2/2016, 
35/2017), 

• Uredba o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov 
(Uradni list RS, št. 33/2017)  

• Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 
odpadom (Uradni list RS, št.:39/2010), 

• Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015, 
76/2017),  

• Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora 
(Uradni list RS, št. 78/2008, 12/2017), 

• Odlok o pristaniščih (Uradni list RS, št. 04/2010, 65/2010, 35/2011, 41/2018), 
• Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št. 106/2012, 95/2014, 

77/2017). 
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9. IMENOVANJE OSEB, ODGOVORNIH ZA IZVEDBO NA ČRTA 

 
Upravljavec pristanišč je odgovoren za vzdrževanje in nadzor sistema ravnanja z odpadki v 
pristaniščih ter za izvedbo tega načrta in za obveščanje uporabnikov o ravnanju z ladijskimi odpadki in 
drugimi odpadki. Poleg tega preverja zmogljivosti in stanje zabojnikov ter ukrepa v primeru 
ugotovljenih neustreznosti. 
 

Teja Mahni č Skrt, upraviteljica pristaniš č  
GSM: 041 616 916 
teja.mahnic@marjeticakoper.si 

in 
 
Aljoša Švab, pomo čnik upravitelja pristaniš č 

GSM: 051 247 544 
aljosa.svab@marjeticakoper.si  
 

  Telefon: 05/66 33 793 
 

 
10. OPIS OPREME IN POSTOPKOV ZA PREDHODNO OBDELAVO LADI JSKIH ODPADKOV 

IN OSTANKOV TOVORA  
 
Na lokaciji koprskega mestnega pristanišča, ribiškega pristanišča, mandrača v ustju Badaševice, 
mandrača Valdoltra, pomola »Adria« in pomola Sv. Katarine se ne izvaja obdelava ladijskih odpadkov. 
 
 

11. OPIS METOD ZA BELEŽENJE DEJANSKE UPORABE PRISTANIŠK IH ZMOGLJIVOSTI ZA 
PREVZEM LADIJSKIH ODPADKOV IN OSTANKOV TOVORA  

 
Upravitelj pristanišč oziroma odgovorna oseba za pristanišča redno nadzira pristanišča, zbira podatke 
o količinah zbranih odpadkov in skrbi za reden odvoz le-teh. Če bi se pojavila potreba po dodatnih 
količinah zabojnikov in odjemnih mestih, upravitelj pristanišč oziroma odgovorna oseba za pristanišča 
to uredi in obvesti odgovorne o spremembi načrta prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora. 
 
 

12. OPIS METOD ZA BELEŽENJE KOLI ČIN PREVZETIH LADIJSKIH ODPADKOV IN 
OSTANKOV TOVORA  

 
Količine prevzetih mešanih komunalnih odpadkov in ločeno zbranih odpadkov in nevarnih odpadkov 
beleži izvajalec občinske gospodarske javne službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov, ki je ob 
enem tudi upravljavec pristanišč v Mestni občini Koper in Občini Ankaran in sicer Marjetica Koper, 
d.o.o. – s.r.l. 
 
Mešani komunalni odpadki se tehtajo in predajo pooblaščenemu prevzemniku, kateri jih obdela ter 
preostanek odloži na odlagališče nenevarnih odpadkov. 
 
Ločeno zbrane odpadke kot so papir in karton, steklo in mešana embalaža se preda pooblaščenim 
družbam (Slopak, Interseroh, Gorenje surovina, Recikel, Dinos, Embakom, Snaga…), katere nam na 
osnovi tehtanja izdajo evidenčne liste za vsak ločeni zbrani odpadek. 
 
Pooblaščeni zbiralci nevarnih odpadkov beležijo količine prevzetega odpadnega motornega, strojnega 
in mazalnega olja in na osnovi tehtanja izdajo elektronski evidenčni list pošiljke odpadkov. 
 
Količine odpadne vode beležimo ob praznjenju odpadne vode iz plovila v posebno komunalno vozilo.  
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13. OPIS NAČINA ODLAGANJA (ODSTRANJEVANJA) LADIJSKIH ODPADKOV I N 

OSTANKOV TOVORA  
 
 

ODPADEK OPIS 
Mešani komunalni odpadki Zbirajo se v namenskih sivo-črnih zabojnikih na zato označenem 

mestu (priloga 1-5), Marjetica Koper, d.o.o. zabojnike redno prazni in 
odpadke preda naprej pooblaščenemu prevzemniku, kateri jih obdela 
ter preostanek odloži na odlagališče nenevarnih odpadkov 

Ločeni odpadek (papir in 
karton, kartonska embalaža, 
steklena embalaža, mešana 
embalaža) 

Ločeni odpadki se zbirajo ločeno v namenskih zabojnikih z barvnimi 
pokrovi na zato označenem mestu (priloga 1). Marjetica Koper d.o.o. 
zabojnike ločeno redno prazni in ločene odpadke preda naprej 
pooblaščenim družbam za ravnanje z odpadno embalažo (Slopak, 
Interseroh, Gorenje surovina, Recikel, Dinos, Embakom) 

Nevarni odpadki  
- odpadno motorno, strojno in 
mazalno olje 

Olje se zbira v namenskih posodah na zato označenem mestu (priloga 
1), zbrano olje odvaža po potrebi (na klic) pooblaščena organizacija 
(PUP Saubermacher) v nadaljnjo predelavo.  

Odpadna voda Odpadno vodo iz plovil, se po dogovoru z lastnikom plovila in 
predhodnem naročilu, lahko izčrpa s pomočjo posebnega 
komunalnega vozila. 
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INFORMACIJE ZA VSE UPORABNIKE PRISTANIŠ ČA 
 
 
1. Kratko napotilo o osnovnem pomenu pravilne oddaj e ladijskih odpadkov in ostankov  
    tovora 
 
Uporabniki pristanišča so dolžni odpadke odlagati v namenske zabojnike ter poskrbeti, da odrabljena 
motorna, strojna in mazalna olja ne izčrpavajo v morje. 
Odpadke ločujemo, saj s tem omogočamo predelavo določenih odpadkov in posledično zmanjšujemo 
onesnaženje okolja in zmanjšamo količino odloženih odpadkov na odlagališču. 
 
 
2. Kraj postavitve pristaniških zmogljivosti za pre vzem ladijskih odpadkov in ostankov    
    tovora, ki je primerno za vsako pristaniš če s shemo  
 
V pristaniščih so zabojniki nameščeni, kot je razvidno iz prilog 1 do 5, ki so sestavni del tega načrta. 
 
 
3. Seznam ladijskih odpadkov in ostankov tovora, ki  se obi čajno obravnavajo (glede na tip 
plovil v    pristaniš ču) 
 

Klasifikacijska št. odpadka Naziv odpadka 
20 03 01 Mešani komunalni odpadki 
20 01 01 Papir in karton 
15 01 01 Kartonska embalaža 
15 01 06 Mešana embalaža 
15 01 07 Steklena embalaža 
13 02 05* Odpadna motorna, strojna in mazalna olja 
 
 
4. Seznam kontaktnih mest, upravljavcev in storitev , ki so na voljo.  
 
Kontaktni osebi za vsa pristanišča na območju Mestne občine Koper in Občine Ankaran sta upravitelja 
pristanišč:  

 
 
Teja Mahni č Skrt, upraviteljica pristaniš č  

GSM: 041 616 916 
teja.mahnic@marjeticakoper.si 

in 
 
Aljoša Švab, pomo čnik upravitelja pristaniš č 

GSM: 051 247 544 
aljosa.svab@marjeticakoper.si  
 

Prostori upravitelja pristanišč: 
Pristaniška ulica 2 
6000 Koper 
telefon: 05/66 33 793 
 
Sedež podjetja: 
Ulica 15. maja 4 
6000 Koper 
05/66 33 700 
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5. Opis postopkov za oddajo ladijskih odpadkov in o stankov tovora.  
 
Uporabniki pristanišč pristopijo do odjemnega mesta, kjer so nameščeni zabojniki ter odložijo odpadke 
v namenske zabojnike: 

• Mešane komunalne odpadke uporabniki pristanišč odlagajo v zabojnike sivo-črne barve 
volumna 1100 l z napisom »OSTALI ODPADKI« 

• Mešano embalažo uporabniki pristanišč odlagajo v zelene zabojnike volumna 1100 l in 
rumenim pokrovom z napisom »MEŠANA EMBALAŽA« 

• Odpadni papir in karton uporabniki pristanišč odlagajo v zelene zabojnike volumna 1100 l in 
rdečim pokrovom z napisom »PAPIR« 

• Stekleno embalažo uporabniki pristanišč odlagajo v zelene zabojnike volumna 1100 l in belim 
pokrovom z napisom »STEKLO« 

• Odpadno olje uporabniki pristanišča odlagajo v posodi volumna 500 l z napisom »ODPADNO 
MOTORNO OLJE« 

 
6. Opis sistema pristojbin za storitve zbiranja in odvoza odpadkov s plovil  
 
Cena za opravljene storitve zbiranja in odvoza odpadkov s plovil znaša 6,00 EUR/privez (brez DDV) in 
se obračunava enkrat letno.   
 
7. Postopki za sporo čanje domnevnih neustreznosti pristaniških zmogljivo sti za prevzem   
    ladijskih odpadkov in ostankov tovora.  
 
Domnevne neustreznosti pristaniških zmogljivosti uporabniki pristanišča sporočajo upravitelju 
pristanišč oziroma odgovorni osebi za pristanišča. V prostorih upravitelja pristanišč je uporabnikom 
pristanišč na voljo knjiga pritožb in pohval.  
Uporabniki pristanišč lahko ustno oddajo pritožbe in pripombe upravitelju ali v tajništvu na sedežu 
Marjetice Koper d.o.o.  
Uporabniki pristanišč lahko podajo pritožbe ali pripombe v pisni obliki z vpisom v knjigo pritožb in 
pohval, ki je na voljo v prostorih upravitelja pristanišč ter z dopisom po elektronski ali redni pošti.  
V primerih, ko je sporočena domnevna neustreznost v ustni obliki, se zadeva zabeleži tudi pisno. Vse 
reklamacije se zbirajo v fasciklu, ki ga hranimo v prostorih upravitelja pristanišč. Do sedaj pritožb ni 
bilo. 
 
  

 
 
 
Sestavila:       Marjetica Koper, d.o.o.-s.r.l. 
Upraviteljica pristanišč      Direktor 
Teja Mahnič Skrt       Davor Briševac 
             
 
 
 
 
 
Priloge:  

• Posnetki pristanišč (1, 2, 3, 4, 5, 6) 
• Sklep o ceni za storitev zbiranja in odvoza odpadkov s plovil (7) 
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Priloga 1 

 
 

RIBIŠKO PRISTANIŠČE 
- 1 x 1100 l mešani komunalni odpadki 
- 1 x 1100 l mešana embalaža 
- 1 x 1100 l papir 
- 1 x 1100 l steklo 
- 1 x 500 l odpadna olja 
- 6 x 80 l koši mešani komunalni odpadki 
 

KOPRSKO MESTNO PRISTANIŠČE 
- 7 x 80 l koši mešani komunalni odpadki 
- 1 x 1100 l mešani komunalni odpadki 
- 1 x 1100 l mešana embalaža 
- 1 x 1100 l papir 
- 1 x 1100 l steklo 
- 1 x 500 l odpadna olja 
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Priloga 2 
 

 

 

MANDRAČ V USTJU BADAŠEVICE 
- 1 x 1100 l mešani komunalni odpadki  
- 1 x 1100 l mešana embalaža 
- 1 x 1100 l papir 
- 1 x 1100 l steklo 
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Priloga 3 
 

 

MANDRAČ VALDOLTRA 
- 1 x 1100 l mešani komunalni odpadki 
- 1 x 1100 l mešana embalaža 
- 1 x 1100 l papir 
- 1 x 1100 l steklo 

 

MANDRAČ VALDOLTRA 
- 3 x 60l koši za ločeno zbiranje 
odpadkov  
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Priloga 4 
 

 

POMOL *ADRIA* ANKARAN 
- 1 x 100 l mešani komunalni    
  odpadki 
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Priloga 5 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBMOČJE POMOLA SV. KATARINE 
- 1 x 1100 l mešani komunalni  odpadki 
- 1 x 1100 l mešana embalaža 
- 1 x 1100 l papir 
- 1 x 1100 l steklo 
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Priloga 6 
 
 
 

 

 
 



Načrt prevzema ladijskih odpadkov in ostankov tovora za občinska pristanišča v Mestni občini Koper in Občini Ankaran 

Marjetica Koper , d.o.o.-s.r.l.  22 
 

Priloga 7 
 

 


