SPLOŠNI POGOJI,
KI VELJAJO ZA VSE KORISTNIKE STORITEV MARINE V IZOLI
1. Gibanje plovil in oseb v prostoru Marine v Izoli je urejeno s splošnimi pogoji. Uporabniki, njihovi člani posadke,
gostje in potniki na plovilih so dolžni ravnati v skladu s »Splošnimi pogoji« in »Pravilnikom o redu« ter upoštevati
navodila zaposlenih v marini.
2. Marina določa privez za plovilo v skladu s svojim načrtom privezov in lahko vsako plovilo po potrebi tudi
premešča.
3. Koristnik lahko koristi privez za svoje plovilo v prostoru marine, če je podpisal pogodbo o hrambi in inventarno
listo, ko je predal ključe in vpisni list za čoln, dnevni gostje pa, ko so predali vpisni list za čoln.
4. S prevzemom vpisnega lista za čoln, ključev motorja in kabine plovila, je uporabnikovo plovilo prevzeto v hrambo.
Marina ne odgovarja za škode za neprevzeto plovilo. S predajo vpisnega lista za čoln ter ključev plovila preneha
vsaka odgovornost Marine v Izoli, ne glede na to ali je plovilo v marini ali na plovbi.
5. Uporabnik plovila, lastnik, pooblaščeni koristnik, posadka in druge osebe na plovilu, je dolžan oz. so dolžni:
a. Spoštovati te splošne pogoje in določila Pravilnika o redu v marini, sicer lahko marina odpove privez.
b. Opremiti plovilo s protipožarnimi sredstvi ter opremo proti požaru, ki bo lahko učinkovito delovala na plovilu.
c. Skrbeti za plovilo kot dober gospodar. Če Marina meni, da uporabnik ne skrbi za plovilo kot dober gospodar,
lahko premoženje na stroške lastnika zaščiti.
d. Spraviti vso opremo plovila, ki je navedena v popisu opreme, v zaklenjen prostor plovila.
e. Predati ključe in vpisni list za čoln po vsaki uporabi plovila redno na recepciji Marine. Za plovila, katerih vpisni
list za čoln ni predan oz. ni v recepciji Marine, Marina ne prevzame nobene odgovornosti.
f. Po vsaki uporabi plovila izključiti vse električne kable ter vodovodne priključke, sicer lahko to storijo delavci
Marine na stroške lastnika ali uporabnika. Eventualne škode, ki bi zaradi tega nastale, gredo v breme lastnika.
g. Pisno prijaviti v recepciji Marine vsako spremembo opreme in popisa opreme (inventarna lista).
h. Spoštovati vse veljavne predpise glede bivanja in plovbe v mejah obalnega morja Slovenije.
i. Plovilo vidno označiti z imenom in z registracijo plovila.
j. Opremiti plovilo s kakovostnimi vrvmi in bokobrani. Ugotovljene pomanjkljivosti navedene opreme lahko
odpravijo zaposleni Marine na stroške lastnika brez predhodnega obvestila ali soglasja, če preti nevarnost
poškodbe.
k. Povrniti povzročeno škodo na plovilih tretjih oseb ali škodo, ki jo je naredil lastnik sam ali njegov pooblaščenec
in je nastala zaradi slabega vzdrževanja plovila ali opreme oziroma vzdrževalnih del.
l. Privez plovila opraviti pravilno. V kolikor plovilo ni pravilno ali primerno privezano, opravijo to delavci Marine
na stroške uporabnika plovila.
m. Za vsa naročena dela na plovilu dostaviti v vpogled tehnično dokumentacijo, iz katere mora biti razviden način
popravila oz. odprava pomanjkljivosti.
n. Pri dvigu plovila opozoriti na opremo plovila na podvodnem delu in dati točne podatke o položaju podvodne
opreme na plovilu. Eventualne škode na opremi, ki nastanejo zaradi netočnih podatkov, Marina ni dolžna
nadoknaditi oz. povrniti.
o. Vedeti, da je na delovnem prostoru dvigal nadvozov, »travel – lifta« in ostalih transportnih vozil ali transportne
opreme prepovedano gibanje nepooblaščenih oseb. Marina ni odgovorna za posledice, ki izhajajo iz
neupoštevanja zgornjega določila.
p. Parkiranje vozila ali prikolice izvršiti po oznakah in navodilih zaposlenih v Marini.
q. Vedeti, da v akvatoriju Marine ni dovoljeno:
- plavanje, surfanje, potapljanje, veslanje ali ribarjenje s čolnov ali pomolov
- montaža, izgradnja zabojev stopnic, omaric ali podobnih naprav na pomolih
r. Vedeti, da je popravljanje in vzdrževanje plovil dovoljeno samo na prostoru, ki ga posebej za vsak primer odredi
pooblaščeni delavec Marine, pri čemer morajo uporabniki dela najaviti recepciji Marine in opisati delo, ki ga
bodo izvajali, delo pa mora biti vpisano v posebno knjigo, ki jo vodi tehnična služba Marine.
s. Da redno odnaša smeti in odpadke v kontejnerje, odpadno olje, nafto ali ostanke mastnih derivatov ali
detergentov pa lahko odlaga le v za to določene posode v eko točki, ki se nahaja na manipulativnem platoju.
Vsak izliv v morje je strogo prepovedan.

6. Od odškodninske odgovornosti Marine v Izoli so izključene naslednje škode, povzročene (zaradi):
- višje sile,
- ravnanja uporabnika oz. z njegove strani pooblaščenih oseb ter njegovih gostov in potnikov,
- zapuščenosti, iztrošenosti ali dotrajanosti plovila,
- skrite napake na plovilu oziroma opremi,
- vojnih dogodkov, prekinitve dela, nemirov in drugih podobnih dogodkov,
- izgube časa, zaslužka oz. za izgubljeni dobiček, ki je nastal zaradi škode plovila,
- stroški odstranjevanja razbitin oz. dviga potopljenega plovila,
- na elektronski opremi oz. radiu in drugi opremi, ki je nastala zaradi potopitve, požara ali eksplozije, razen v
primerih, če je za le – to Marina v Izoli krivdno odgovorna,
- glodalcev,
- zmrzovanja vode v motorju oz. na drugih delih plovila,
- kraje oz. izginitve umetniških slik, predmetov iz plemenitih kovin, vrednostnih papirjev, ipd. ali njihovo
poškodovanje,
- izginitve predmetov, ki niso v inventarni listi oz. predmetov, ki so v inventarni listi pa jih uporabnik ni
spravil v ustrezni zaprti prostor na plovilu, ki je pod ključem oz. jih ni deponiral v prostoru, ki ga je določila
Marina,
- v času, ko je na plovilu uporabnik, njegovi gosti, potniki ali posadka.
7. Marina lahko zadrži plovilo ali opremo do plačila obstoječih finančnih obveznosti uporabnika.
8. V času odsotnosti plovila lahko Marina dodeli privez drugemu lastniku. Uporabnik priveza je dolžan prijaviti vsako
odsotnost, ki je daljša od dveh dneh.
9. Marina ne dovoljuje uporabe plovila tretjim osebam brez pisnega pooblastila uporabnika.
10. Tretje osebe ne smejo opravljati popravila koristnikom privezov na prostoru Marine, razen v dogovoru z Marino in
proti plačilu odgovarjajočega zneska. Vzdrževalna dela na plovilu, ki jih opravlja lastnik sam oz. njegovi delavci, so
dovoljena le ob soglasju Marine. Nezaposlenim zadrževanje na delovnem območju Marine ni dovoljeno. Marina ser
odpove vsaki odgovornosti za morebitne poškodbe ali nesreče, povzročene s strani kršilcev omenjenega pravilnika.
Za vsa osebna opravila na plovilu bo moral gost oz. lastnik plovila uporabljati v ta namen posebej določene
površine v Marini s tem, da plača dnevni privez na kopnem in uporabo travel – lifta za prevoz plovila do določene
površine.
11. V Marini je prepovedano razobesiti napise na plovila, ki naznanjajo prodajo tega plovila. Marina lahko take napise
takoj odstrani na stroške uporabnika.
12. Uporabnik je dolžan redno plačevati vse storitve po veljavnem ceniku za tekoče leto.
13. Vsak koristnik priveza oziroma lastnik plovila mora imeti svoje plovilo zavarovano proti nezgodi, povzročeni na
drugih plovilih, osebah ali opremi Marine. Uporabnik plovila je dolžan zavarovati plovilo za odgovornost proti
tretjim osebam. Plovila, ki niso zavarovana, Marina ne bo sprejela.
14. V primeru, da želi lastnik plovila pred pretekom pogodbe premestiti ali odpeljati svoje plovilo s površine, kjer se le
to nahaja, to lahko zahtevate pri recepciji Marine. V tem slučaju je dolžan poravnati sam vse stroške, ki so nastali pri
morebitnem potrebnem premeščanju drugih plovil.
15. Ko se plovilo nahaja v Marini (na privezu ali na kopnem), ni dovoljeno spuščanje vode, uporaba WC ipd. Odpadke
je treba prazniti v za ta namen posebej postavljene kontejnerje. Za tekoče odpadke ter za osebne potrebe je treba
izključno uporabljati sanitarije, ki so razporejene na kopnem.
16. Ob pristanku v Marino mora poskrbeti lastnik, ki ima na svojem plovilu domače živali, da le te ne vznemirjajo
drugih gostov Marine ali da ne povzročijo škodo; za pse pa velja, da morajo biti privezani in da morajo nositi
nagobčnik.
17. Preden gre plovilo na shrambo na kopno, mora lastnik poskrbeti, da bodo rezervoarji za gorivo prazni ter da
odstrani plinske jeklenke in druge lahko vnetljive snovi. Za nesreče, ki bi jih povzročil lastnik plovila zaradi
neupoštevanja teh pravil, Marina ne odgovarja.
18. Zaposleni v mornarski službi so dolžni opozarjati vse koristnike privezov v Marini kršijo in ne upoštevajo
»Pravilnik o redu v Marini« in »Splošne pogoje«.
19. Marina ima pravico določiti posebne pogoje za določene tipe plovil, ki zahtevajo posebno oskrbo.
20. Marina ne odgovarja za škodo in druge posledice, ki nastanejo zaradi nespoštovanja teh »Pogojev poslovanja« in
»Pravilnika o redu v Marini«.
21. Uslužbenci Marine se morajo strogo ravnati po teh pravilih, gosti pa jih morajo strogo upoštevati.
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PRAVILNIK O REDU V MARINI
1.

Ta pravilnik velja za vse lastnike plovil, pooblaščene koristnike plovil in koristnike privezov, ter osebe, ki bivajo ali se iz katerih koli drugih
razlogov gibljejo na območju marine.

2.

Ob prihodu na plovilo se je vsakdo dolžan prijaviti v recepciji ter predložiti osebno izkaznico in plačati turistično takso, če prenoči na
plovilu. Ob prihodu s plovilom v marino mora vsakdo, ki nima sklenjene Pogodbe o nastanitvi plovila v marini predložiti vpisni list plovila
dežurnemu mornarju na pomolu.

3.

Na področju marine se lahko parkirajo osebna ali poltovorna oziroma tovorna vozila in prikolice, le na za to označenih površinah parkirišča
skladno s prometnimi predpisi in navodilih osebja marine.

4.

Vsak prinos ali iznos opreme je potrebno prijaviti na "popisu opreme" v recepciji marine.

5.

V času bivanja v marini je uporaba ladijskega WC-ja brez vgrajenega tanka črnih vod strogo prepovedana.

6.

Odpadno olje, nafta ali ostanki mastnih derivatov ali detergentov se lahko odlagajo, le v za to določene posode po navodilih Upravitelja
marine. Vsak izliv v morje je strogo prepovedan in kazniv. Povzročitelj je dolžan o dogodku takoj obvestiti dežurno osebje.

7.

Na področju marine je prepovedano kuriti ogenj ali kako drugače ogrožati požarno varnost.

8.

Na vsakem plovilu mora lastnik plovila ali koristnik priveza razpolagati z brezhibno protipožarno opremo in sredstvi za gašenje požara.
Vsi obiskovalci so se dolžni seznaniti z veljavnim Požarnim redom v marini oz. z njegovim Izvlečkom, ki je izobešen na oglasni deski.

9.

V marini ni dovoljeno glisiranje, kopanje, jadranje na deski, veslanje ali ribolov. Največja hitrost plovbe ne sme presegati 2 vozla.

10. V akvatoriju marine je prepovedano sidranje.
11. Po odhodu s plovila je potrebno obvezno izključiti električno in vodovodno napeljavo iz priključnih omaric.
12. Na razvodni električni omarici se dovoljujejo le priključki z brezhibnimi električnimi kabli in z močjo, ki je dovoljena na vtičnici razvodne
električne omarice.
13. Priključek na vodovodno instalacijo se lahko vrši le z brezhibno cevjo, ki ima na kraju ventil za zapiranje.
14. Pomožne čolne, surfe in drugo opremo ni dovoljeno imeti na pomolih, zelenicah ali v morju, ampak le v za to določenem prostoru.
15. Plovilo je vedno potrebno privezati na način, ki je običajen v Lukah navtičnega turizma, in po navodilih osebja marine.
16. Vse vrvi, s katerimi je plovilo opremljeno, morajo biti kvalitetne in dovolj dolge za učinkovit in primeren ter pravilen privez plovila. Vrvi ne
smejo ovirati plovbe drugih plovil oziroma privezov drugih plovil.
17. Domače živali se lahko gibljejo na območju marine za čas, ki je potreben njihovemu vkrcavanju in izkrcavanju; psi morajo biti vodeni na
vrvici in morajo nositi nagobčnik. Vodnik psa mora imeti pri sebi opremo za čiščenje pasjih iztrebkov.
18. V marini ni dovoljeno obešanje perila.
19. V marini ni dovoljeno postavljanje posebnih napisov ali oznak za prodajo brez odobritve Upravitelja.
20. Dela, ki se opravljajo na plovilu, ne smejo ovirati drugih gostov marine.
21. S prihodom v marino se sprejme ta Pravilnik o redu in obnašanju v marini, ki je izobešen v recepciji in centralni oglasni deski v marini.
22. Prepovedana so vsa hrupna dela in vse dejavnosti, ki lahko motijo mir in dobro počutje ostalih gostov ali obiskovalcev.
23. Vse pripombe in reklamacije se posredujejo v recepciji marine oziroma se vpišejo v knjigo pritožb.
24. Otroci morajo biti stalno v spremstvu odraslih.
25. Na delovnem prostoru dvigal, in ostale transportne opreme je prepovedano gibanje ali zadrževanje nepooblaščenim osebam.
26. Brušenje podvodnega dela trupa je dovoljeno izključno s souporabo primernega sesalca.
27. Uporaba lestev je na lastno odgovornost.
28. Strogo je prepovedana vsakršna gospodarska, obrtna ali poklicna dejavnost, ki je Upravitelj marine ni predhodno pismeno odobril.
Za vsako vzdrževalno delo je potrebno pridobiti ključe plovila na recepciji marine in vstop na plovilo prijaviti dežurnemu mornarju na
pomolu.
29. Zaradi kršenja tega pravilnika lahko marina odpove gostoljubnost gostu marine ali odpove privez koristniku priveza.

VSEM OBISKOVALCEM IN GOSTOM
ŽELIMO PRIJETNO IN UDOBNO BIVANJE V NAŠI MARINI!
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