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Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o mednarodni zaščiti (ZMZ)
Razglašam Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ), ki ga je
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. novembra
2007.
Št. 001-22-139/07
Ljubljana, dne 29. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O MEDNARODNI ZAŠČITI (ZMZ)
I. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina)
(1) S tem zakonom se določajo temeljna načela, postopek
za priznanje in odvzem mednarodne zaščite, trajanje in vsebine
mednarodne zaščite ter obseg pravic in dolžnosti prosilcev
za mednarodno zaščito in oseb, ki so pridobile mednarodno
zaščito.
(2) Ta zakon v skladu z:
– Direktivo Sveta 2003/9/ES z dne 27. januarja 2003 o
minimalnih standardih za sprejem prosilcev za azil (UL L, št.
31/18 z dne 6. 2. 2003, str. 101, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/9/ES) določa pravice in obveznosti prosilcev za
mednarodno zaščito;
– Direktivo Sveta 2003/86/ES z dne 22. septembra 2003
o pravici do združitve družine (UL L, št. 251/12 z dne 3. 10.
2003, str. 224, v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2003/86/ES)
določa pogoje za združevanje družine za osebe s priznano
mednarodno zaščito;
– Direktivo Sveta 2004/83/ES z dne 29. aprila 2004 o
minimalnih standardih glede pogojev, ki jih morajo izpolnjevati

državljani tretjih držav ali osebe brez državljanstva, da se jim
prizna status begunca, ali osebe, ki iz drugih razlogov potrebuje
mednarodno zaščito, in o vsebini te zaščite (UL L, št. 304/12
z dne 30. 9. 2004, str. 96, v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2004/83/ES) določa pogoje za pridobitev mednarodne zaščite
in njeno vsebino;
– Direktivo Sveta 2005/85/ES z dne 1. decembra 2005
o minimalnih standardih glede postopkov za priznanje ali odvzem statusa begunca v državah članicah (UL L, št. 326/13
z dne 13. 12. 2005, str. 13, v nadaljnjem besedilu: Direktiva
2005/85/ES) določa postopek za priznanje ali odvzem mednarodne zaščite.
(3) Ta zakon za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) glede ustanovitve Eurodaca za
primerjavo prstnih odtisov za dejansko izvajanje Dublinske
konvencije št. 2725/2000 z dne 11. decembra 2000 (UL L,
316 z dne 15. 12. 2000, str. 26 v nadaljnjem besedilu: Uredba
2000/2725/ES) določa način posredovanja prstnih odtisov v
centralno bazo Eurodac; in
– Uredbe Sveta (ES) o vzpostavitvi meril in mehanizmov
za določitev države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje za azil, ki jo v eni od držav članic vloži državljan tretje države, št. 343/2003 z dne 18. februarja 2003 (UL L, 50 z dne 25. 2.
2003, str. 109, v nadaljnjem besedilu: Uredba 2003/343/ES)
določa pravila za določitev pristojne države za vodenje postopka mednarodne zaščite.
2. člen
(pravica do mednarodne zaščite)
(1) Mednarodna zaščita v Republiki Sloveniji pomeni status begunca in status subsidiarne oblike zaščite.
(2) Status begunca se prizna državljanu tretje države, ki
se zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, temelječem
na rasi, veri, narodni pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni
skupini ali določenem političnem prepričanju, nahaja izven
države, katere državljan je, in ne more ali zaradi takega strahu
noče uživati varstva te države, ali osebi brez državljanstva, ki
se nahaja izven države, kjer je imela prebivališče, pa se zaradi
takšnih dogodkov in zaradi utemeljenega strahu ne more ali
noče vrniti v to državo.
(3) Status subsidiarne oblike zaščite se prizna državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva, ki ne izpolnjuje
pogojev za status begunca, če obstaja utemeljen razlog, da
bi bil ob vrnitvi v matično državo ali državo zadnjega stalnega
bivališča, če gre za osebo brez državljanstva, soočen z utemeljenim tveganjem, da utrpi resno škodo, kot jo določa 28. člen
tega zakona.
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3. člen
(opredelitev pojmov)

Posamezni izrazi, uporabljeni v tem zakonu, imajo naslednji pomen:
– Ženevska konvencija je Konvencija o statusu beguncev,
podpisana v Ženevi 28. julija 1951, in Protokol o statusu beguncev, podpisan v New Yorku 31. januarja 1967;
– prošnja za mednarodno zaščito je prošnja, s katero
državljan tretje države ali oseba brez državljanstva zaprosi za
zaščito po tem zakonu (v nadaljnjem besedilu: prošnja);
– pristojni organ je ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, ki vodi postopke po tem zakonu;
– uradna oseba je oseba, ki je zaposlena pri pristojnem
organu;
– prosilec za mednarodno zaščito ali prosilka za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu: prosilec) je državljan
tretje države ali oseba brez državljanstva, ki je v Republiki
Sloveniji podal popolno prošnjo za mednarodno zaščito;
– tujec, ki je izrazil namen, da prvič vloži prošnjo za
mednarodno zaščito ali tujka, ki je izrazila namen, da prvič
vloži prošnjo za mednarodno zaščito (v nadaljnjem besedilu:
tujec, ki je izrazil namen, da prvič vloži prošnjo za mednarodno
zaščito), je državljan tretje države ali oseba brez državljanstva,
ki je v Republiki Sloveniji in je pred uradnimi organi prvič izrazil
namen podati prošnjo za mednarodno zaščito;
– begunec ali begunka (v nadaljnjem besedilu: begunec)
je državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, ki mu je
priznana zaščita iz drugega odstavka prejšnjega člena;
– oseba, ki ji je priznana subsidiarna zaščita, je državljan
tretje države ali oseba brez državljanstva, ki mu je priznana
zaščita iz tretjega odstavka prejšnjega člena;
– oseba, ki ji je priznana mednarodna zaščita, je oseba, ki
ji je priznan status begunca ali subsidiarna zaščita;
– tretja država je država, ki ni članica Evropske unije;
– državljan Evropske unije ali državljanka Evropske unije
(v nadaljnjem besedilu: državljan Evropske unije) je oseba, ki
ima državljanstvo ene od držav članic Evropske unije;
– tujec ali tujka (v nadaljnjem besedilu: tujec) je oseba, kot
jo opredeljuje zakon, ki ureja področje tujcev, razen državljanov Evropske unije, prosilcev in oseb s priznano mednarodno
zaščito;
– izvorna država je država, katere državljanstvo ima državljan tretje države, ali država, v kateri je oseba brez državljanstva imela svoje predhodno prebivališče;
– Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) (v nadaljnjem besedilu: Visoki komisariat) je medvladna
organizacija, ki je bila ustanovljena leta 1950 z namenom zagotavljanja zaščite in iskanja trajnih rešitev za begunce;
– oseba brez državljanstva je oseba, ki je nobena država, v skladu s svojo zakonodajo, ne priznava za svojega
državljana;
– družinski člani so državljani tretje države ali osebe brez
državljanstva in so člani družine, ki je obstajala že v izvorni
državi. To so lahko:
– zakonec prosilca ali osebe, ki je pridobila mednarodno zaščito, ali zunajzakonski partner v stalnem razmerju, kot
ga določajo predpisi o bivanju tujcev v Republiki Sloveniji in
predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih;
– mladoletni otroci para iz prejšnje alineje, če so neporočeni in nepreskrbljeni, ne glede na to, ali so bili rojeni
v zakonski ali zunajzakonski skupnosti ali posvojeni, kot to
določajo predpisi o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v
Republiki Sloveniji;
– starši mladoletnika brez spremstva.
– mladoletnik brez spremstva ali mladoletnica brez spremstva (v nadaljnjem besedilu: mladoletnik brez spremstva) je
državljan tretje države ali oseba brez državljanstva, mlajša od
18 let, ki je na ozemlju Republike Slovenije brez staršev ali
zakonitega zastopnika;
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– azilni dom ali njegova izpostava je objekt ministrstva,
pristojnega za notranje zadeve, namenjen nastanitvi prosilcev
za mednarodno zaščito;
– integracijska hiša je objekt ministrstva, pristojnega za
notranje zadeve, namenjen nastanitvi oseb s priznano mednarodno zaščito;
– hudo kaznivo dejanje nepolitične narave pomeni kaznivo dejanje nepolitične narave, za katero je v Republiki Sloveniji
predpisana kazen zapora, daljša od treh let;
– hudo kaznivo dejanje pomeni kaznivo dejanje, za katero
je v Republiki Sloveniji predpisana kazen zapora, daljša od
treh let;
– zaupni azilni podatki po tem zakonu so podatki o prosilcu in osebi s priznano mednarodno zaščito, ki jih pristojni
organ, drugi državni organi, organizacije in posamezniki ne
smejo posredovati organom njune izvorne države, zainteresirani javnosti pa zgolj na podlagi njunih soglasij.
4. člen
(prenehanje)
(1) Beguncu preneha status, če:
– prostovoljno sprejme zaščito svoje izvorne države;
– ponovno prostovoljno pridobi državljanstvo izvorne države;
– pridobi novo državljanstvo in uživa zaščito države, ki
mu ga je podelila;
– se prostovoljno vrne v državo, ki jo je zapustil in v katero
se ni vračal zaradi strahu pred preganjanjem;
– prenehajo okoliščine, zaradi katerih mu je bil priznan
status begunca in ne more več zavračati zaščite države, katere
državljan je;
– se kot oseba brez državljanstva zaradi prenehanja okoliščin, zaradi katerih mu je bil priznan status begunca, lahko
vrne v prejšnjo državo stalnega prebivališča.
(2) Osebi, ki ji je priznana subsidiarna zaščita, ta preneha s
potekom časa, ki ga določa ta zakon, oziroma kadar okoliščine,
zaradi katerih ji je bila priznana subsidiarna zaščita, prenehajo ali
se spremenijo do te mere, da taka zaščita ni več potrebna.
(3) Pri ugotavljanju razlogov iz pete in šeste alineje prvega
odstavka in drugega odstavka tega člena mora biti sprememba
okoliščin bistvena in trajna do te mere, da se begunčevega
strahu pred preganjanjem ne more več šteti za utemeljenega,
oziroma, da osebi s subsidiarno zaščito ne grozi več resno
tveganje ali resna škoda.
5. člen
(izključitev)
(1) Status begunca se ne prizna prosilcu, če:
– že uživa pomoč ali zaščito organov in agencij Združenih
narodov, razen Visokega komisariata;
– so mu pristojni organi Republike Slovenije priznali enake pravice in dolžnosti, kot jih imajo državljani Republike Slovenije;
– obstaja utemeljen sum, da je storil kaznivo dejanje
proti miru, vojni zločin ali zločin proti človeštvu, kot jih določajo
mednarodni akti;
– obstaja utemeljen sum, da je storil hudo kaznivo dejanje
nepolitične narave izven Republike Slovenije, preden ga je ta
sprejela kot begunca, tudi, če je bilo storjeno zaradi domnevno
političnih ciljev;
– obstaja utemeljen sum, da je storil dejanja, ki nasprotujejo namenom in načelom Združenih narodov, določenim
v Preambuli in v 1. in 2. členu Ustanovne listine Združenih
narodov.
(2) Subsidiarne zaščite se ne prizna prosilcu, če obstaja
utemeljen sum, da:
– je storil kaznivo dejanje proti miru, vojni zločin ali zločin
proti človeštvu, kot so opredeljeni v mednarodnih pogodbah ali
predpisih ki določajo takšna kazniva dejanja;
– je storil hudo kaznivo dejanje;

Uradni list Republike Slovenije
– je storil dejanja, ki nasprotujejo namenom in načelom
Združenih narodov, določenim v Preambuli in v 1. in 2. členu
Listine Združenih narodov;
– predstavlja nevarnost za varnost Republike Slovenije.
(3) Za dejanja, določena v tretji, četrti in peti alineji prvega
odstavka tega člena, in za dejanja iz prejšnjega odstavka se
štejejo tudi dejanja napeljevanja in druge oblike udeležbe pri
kaznivih dejanjih.
(4) Subsidiarna zaščita se ne prizna prosilcu, ki je pred
sprejemom v Republiko Slovenijo storil eno ali več kaznivih
dejanj, za katere je v Republiki Sloveniji zagrožena zaporna
kazen in če je zapustil izvorno državo izključno zato, da bi se
izognil sankcijam, ki so posledica teh dejanj.
6. člen
(odvzem)
(1) Beguncu se status odvzame, če:
– se ugotovi eno od dejstev, določenih v prvem odstavku
prejšnjega člena;
– se ugotovi dejstvo iz pete in šeste alineje prvega odstavka 4. člena tega zakona;
– je bilo njegovo napačno prikazovanje ali izpuščanje
dejstev, vključno z lažnimi dokumenti, odločilnega pomena za
dodelitev statusa begunca;
– obstajajo utemeljeni razlogi, da se ga obravnava kot nevarnega za varnost Republike Slovenije, kar se kaže zlasti v
ogrožanju varnosti ozemeljske celovitosti, suverenosti, izvrševanja
mednarodnih obveznosti in ogrožanju varstva ustavne ureditve;
– po pravnomočni obsodbi za kaznivo dejanje zoper človečnost in mednarodno pravo predstavlja nevarnost za Republiko Slovenijo.
(2) Če se med postopkom podelitve mednarodne zaščite
ugotovijo dejstva iz četrte ali pete alineje prejšnjega odstavka,
se statusa begunca prosilcu ne prizna.
(3) Osebam, ki jim je bil status begunca odvzet zaradi
razlogov iz četrte in pete alineje prvega odstavka tega člena in
osebam iz prejšnjega odstavka, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji, pripadajo pravice, kot jih določa Ženevska konvencija,
in sicer: pravica do enake obravnave, svobode veroizpovedi,
dostopa do sodišč, izobraževanja in usposabljanja, nekaznovanja v primeru nezakonitega prestopa državne meje, prepovedi
izgona in upoštevanje načela nevračanja.
(4) Osebi se subsidiarna zaščita odvzame, če:
– se ugotovi eno od dejstev, določenih v drugem odstavku
prejšnjega člena, ali so izpolnjeni pogoji iz četrtega odstavka
prejšnjega člena;
– se ugotovi, da so okoliščine, zaradi katerih ji je bila priznana subsidiarna zaščita, prenehale ali so se spremenile do
te mere, da taka zaščita ni več potrebna;
– je bilo njeno napačno prikazovanje ali izpuščanje dejstev, vključno z lažnimi dokumenti, odločilnega pomena za
dodelitev subsidiarne zaščite.
II. POGLAVJE
TEMELJNA JAMSTVA V POSTOPKU
MEDNARODNE ZAŠČITE
7. člen
(temeljna načela)
(1) Pristojni organ v enotnem postopku ugotavlja pogoje
za priznanje, prenehanje in odvzem mednarodne zaščite, v
primeru subsidiarne oblike zaščite pa tudi možnost podaljšanja,
v vsakem primeru posebej. Prošnje obravnava na objektiven in
nepristranski način.
(2) Postopek po tem zakonu lahko vodijo samo uradne
osebe, ki morajo biti ustrezno usposobljene na področju azilnega prava.
(3) Uradna oseba mora v postopku omogočiti prosilcem,
da čim lažje zavarujejo in uveljavijo svoje pravice po tem zako-
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nu in poskrbeti, da nevednost in neukost prosilcev ni v škodo
njihovim pravicam.
(4) V vseh primerih je treba brez izjeme upoštevati temeljna postopkovna jamstva, določena v 8. členu tega zakona.
8. člen
(temeljna postopkovna jamstva)
V postopku po tem zakonu ima vsak prosilec naslednja
jamstva:
– v jeziku, ki ga razume, mora biti obveščen o azilnem postopku v Republiki Sloveniji in o pravicah in obveznostih v času
postopka ter o možnih posledicah v primeru, da teh obveznosti
ne upošteva in ne sodeluje s pristojnimi organi;
– dostopne mu morajo biti storitve tolmačenja, kot jih
določa 10. člen tega zakona;
– ne sme se mu odreči možnosti komuniciranja z Visokim
komisariatom ali organizacijo, ki deluje v imenu Visokega komisariata v Republiki Sloveniji;
– prejeti mora pisno odločitev pristojnega organa v roku,
ki ga določa ta zakon, in sicer v jeziku, ki ga razume.
9. člen
(informiranje)
(1) Tujec, ki je izrazil namen, da prvič vloži prošnjo za
mednarodno zaščito, prejme brošuro z informacijami o postopkih po tem zakonu, pravicah in dolžnostih prosilcev, možnih posledicah neupoštevanja obveznosti in nesodelovanja s
pristojnim organom ter rokih za uveljavljanje pravnih sredstev,
seznam svetovalcev za begunce ter seznam in informacije o
nevladnih organizacijah, ki delujejo na področju azila.
(2) Brošura mora biti izročena tujcu, ki je izrazil namen,
da prvič vloži prošnjo za mednarodno zaščito, v jeziku, ki ga
razume, da se pred pričetkom sprejema prošnje z vsebino
lahko seznani.
(3) V primeru, da je tujec, ki je izrazil namen, da prvič vloži
prošnjo za mednarodno zaščito, nepismen ali mu vsebina ni
razumljiva, se mu vsebina prebere ter dodatno in s tolmačevo
pomočjo obrazloži v jeziku, ki ga razume.
10. člen
(pravica do tolmača)
(1) Če prosilec ne razume uradnega jezika, spremlja
postopek v jeziku, ki ga razume. Pristojni organ zato prosilcu
zagotovi spremljanje postopka preko tolmača ali tolmačke (v
nadaljnjem besedilu: tolmač).
(2) Pomoč tolmača je prosilcu zagotovljena ob sprejemu
prošnje, ob osebnem razgovoru, v drugih utemeljenih primerih,
ko bi to bilo zaradi razumevanja postopka s strani prosilca potrebno, pa po odločitvi pristojnega organa.
(3) Prosilec mora biti v jeziku, ki ga razume, seznanjen z
vsebino pisne odločitve. V ta jezik se prevedejo le izrek, kratek
povzetek obrazložitve, iz katerega izhajajo bistveni razlogi za
odločitev, in pravni pouk.
11. člen
(izbira tolmačev)
(1) Za sodelovanje in spremljanje postopka za priznanje
mednarodne zaščite v jeziku, ki ga prosilec razume, minister
oziroma ministrica, pristojna za notranje zadeve (v nadaljnjem
besedilu: minister), izbere tolmače.
(2) Razpis za tolmače objavi ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v Uradnem listu Republike Slovenije. Z izbranimi tolmači se sklene
pogodba.
(3) Za tolmača je lahko izbran, kdor izpolnjuje naslednje
pogoje:
– je vreden zaupanja;
– je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmož
nost;
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– aktivno obvlada slovenski jezik;
– ima ustrezna dokazila o pisnem in ustnem znanju jezika,
za katerega tolmači;
– ima kot oseba, ki tolmači v svojem materinem jeziku,
dokazila o uspešno zaključenem šolanju v tem jeziku;
– ima ustrezna dokazila o dosedanjem opravljanju tolmačenja;
– zagotavlja tolmačenje tudi ob sobotah, nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih;
– se na potrebo po ustnem tolmačenju lahko odzove v
dveh urah;
– je sposoben zagotoviti pisni prevod najkasneje v petih
dneh;
– se z izjavo zaveže, da tolmačenja ne opravlja za diplomatsko-konzularno predstavništvo države, katere jezik tolmači;
– je nekaznovan in ni v kazenskem postopku za kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katerega je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen.
(4) Sodnim tolmačem, ki so izbrani na podlagi zakona,
ki ureja sodišča, ni treba dokazovati pogojev iz prve do pete
alineje prejšnjega odstavka.
(5) Prednost pri izbiri ima tolmač, ki:
– ima široko splošno izobrazbo, predvsem s področja
antropologije, kulturologije, politologije in sociologije, ob tem
pa pozna tudi aktualno politično situacijo in kulturo v državi,
katere jezik tolmači;
– pozna ustrezne prevode strokovnih izrazov, ki se uporabljajo v postopkih za pridobitev mednarodne zaščite.
(6) Tolmač se razreši:
– če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev;
– če je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šestih
mesecev ali na hujšo kazen;
– na lastno željo.
(7) Seznam tolmačev se objavi na spletni strani ministrstva. Tolmačem se stroški za opravljeno tolmačenje povrnejo
v skladu s pogodbo iz drugega odstavka tega člena, zato se
zanje ne upošteva pravil, ki določajo stroške v upravnih postopkih. Sredstva za njihovo plačilo se zagotavljajo iz proračuna
Republike Slovenije.
12. člen
(izjeme od izbire tolmačev)
(1) V primeru, da se pojavi potreba po tolmačenju v jezik,
za katerega tolmač z razpisom še ni bil imenovan, ministrstvo
do uspešne izvedbe javnega razpisa s tolmačem sklene ustrezno pogodbo. Sredstva za plačilo se zagotavljajo iz proračuna
Republike Slovenije.
(2) Ministrstvo lahko, če za to obstaja možnost, za pomoč
pri tolmačenju v jezik, za katerega v Republiki Sloveniji ni mogoče zagotoviti tolmača, zaprosi drugo državo članico Evropske
unije. V izjemnih primerih je možna tudi uporaba tolmačenja preko sodobnih elektronskih medijev. Sredstva za plačilo takšnega
tolmačenja se zagotavljajo iz proračuna Republike Slovenije.
Višina plačila tolmačenja se določi z ustrezno pogodbo.
13. člen
(svetovalci za begunce)
(1) Za podporo in pravno pomoč prosilcem v zvezi s
postopkom mednarodne zaščite na Upravnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: upravno sodišče) in
Vrhovnem sodišču Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
vrhovno sodišče), minister imenuje svetovalce za begunce ali
svetovalke za begunce (v nadaljnjem besedilu: svetovalec za
begunce). Za postopek imenovanja se uporabljajo določbe
zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
(2) Razpis za svetovalce za begunce objavi ministrstvo
v Uradnem listu Republike Slovenije. Odločba o imenovanju
svetovalca za begunce je dokončna.
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(3) Za svetovalca za begunce je lahko imenovan, kdor
izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije;
– je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost;
– je opravil pravniški državni izpit;
– aktivno obvlada slovenski jezik;
– je vreden zaupanja za opravljanje dela svetovalca za
begunce;
– je nekaznovan in ni v kazenskem postopku za kaznivo
dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, za katerega je zagrožena kazen zapora šestih mesecev ali hujša kazen.
(4) Svetovalec za begunce se razreši:
– če se ugotovi, da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev;
– če je pravnomočno obsojen za naklepno kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, na kazen zapora šestih
mesecev ali na hujšo kazen;
– na lastno željo.
(5) Seznam svetovalcev za begunce se objavi na spletni
strani ministrstva. Svetovalci za begunce imajo za opravljeno
pravno pomoč v postopkih pred upravnim in vrhovnim sodiščem pravico do nagrade za opravljeno delo in povračila
stroškov v skladu s kriteriji, ki jih določi minister, iz sredstev
proračuna Republike Slovenije.
(6) Pravica do nagrade za opravljeno delo in povračilo
stroškov svetovalcem za begunce ne pripada v primeru:
– da ima prosilec dovolj lastnih sredstev;
– da je svetovalec za begunce vložil pritožbo, pa ta ni
bila dovoljena;
– da je bil postopek ustavljen na podlagi izrecnega umika
prošnje.
14. člen
(vloga Visokega komisariata)
(1) Visoki komisariat od pristojnega organa pridobiva podatke in informacije o:
– stanju beguncev v Republiki Sloveniji;
– uporabi in izvajanju Ženevske konvencije in drugih mednarodnih aktov v zvezi z begunci;
– zakonih, predpisih in drugih splošnih pravnih aktih, ki
veljajo ali so v pripravi za begunce.
(2) Visoki komisariat ima pravico dostopa do:
– oseb iz šeste alineje 3. člena tega zakona in prosilcev
na ozemlju Republike Slovenije in v tranzitnih območjih letališč
in pristanišč;
– podatkov o številu vloženih prošenj in poteku postopkov;
– izdanih odločitev v teh postopkih.
(3) Pogoj za izvajanje druge in tretje alineje prejšnjega
odstavka je podano soglasje prosilca.
(4) Določbe o delovanju Visokega komisariata v Republiki
Sloveniji za izvajanje tega zakona veljajo tudi za organizacije,
ki delujejo v imenu Visokega komisariata na ozemlju Republike
Slovenije. O prenosu nalog in načinu ter obsegu delovanja
organizacije v Republiki Sloveniji, Visoki komisariat obvesti
pristojni organ. O prenosu nalog in medsebojnih razmerjih
delovanja Visoki komisariat in organizacija lahko skleneta sporazum.
15. člen
(ranljive osebe s posebnimi potrebami)
(1) Ranljivim osebam s posebnimi potrebami, zlasti
otrokom, mladoletnikom brez spremstva, invalidnim osebam,
starejšim, nosečnicam, roditeljem samohranilcem z otroki in
žrtvam posilstva, mučenja ali drugih oblik psihičnega, fizičnega
in spolnega nasilja se zagotavlja posebna nega in skrb.
(2) Posebne potrebe in ranljivost po tem zakonu se ugotavljajo na podlagi individualne ocene potrebe posameznega prosilca, begunca ali osebe, ki ji je priznana subsidiarna zaščita.
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(3) Pri nastanitvi ranljivih oseb s posebnimi potrebami,
tako prosilcev, beguncev in oseb, ki jim je bila priznana subsidiarna zaščita, se upošteva specifični položaj teh oseb in
se jim prilagodijo materialni pogoji sprejema, zdravstveno in
psihološko svetovanje ter nega.
16. člen
(mladoletnik brez spremstva)
(1) V postopkih, kjer je prosilec mladoletnik brez spremstva, je treba:
– upoštevati načelo največje otrokove koristi;
– čimprej ugotoviti otrokovo identiteto in začeti s postopkom iskanja njegovih staršev ali drugih sorodnikov;
– prošnjo obravnavati prednostno;
– mu pred pričetkom postopka postaviti zakonitega zastopnika.
(2) Mladoletnik brez spremstva v postopku po tem zakonu
sodeluje na način, ki je primeren in prilagojen njegovi starosti
ter stopnji duševnega razvoja.
(3) Odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika izda krajevno pristojen center za socialno delo. Zakoniti zastopnik
je lahko sorodnik oziroma spremljevalec mladoletnika brez
spremstva ali predstavnik organizacije, ki je specializirana za
delo z otroki in mladostniki.
(4) Pred sprejemom prošnje je treba mladoletniku brez
spremstva, če to želi, tudi ustno pojasniti vsebino brošure o
pravicah in dolžnostih prosilcev. Način pojasnjevanja je treba
prilagoditi starosti in stopnji duševnega razvoja mladoletnika
brez spremstva.
(5) Pristojni organ poskrbi za ustrezno nastanitev in oskrbo mladoletnika brez spremstva. O načinu nastanitve in oskrbe
pristojni organ obvesti zakonitega zastopnika.
(6) Mladoletnik brez spremstva je skupaj s svojim zakonitim zastopnikom prisoten pri vseh dejanjih postopka po tem
zakonu.
(7) V primeru, da je mladoletnik pridobil poslovno sposobnost s sklenitvijo zakonske zveze, se določila tega člena zanj
ne uporabljajo.
17. člen
(združevanje družine)
(1) Pristojni organ pri svojem delu upošteva načelo združevanja družine.
(2) Oseba s priznano mednarodno zaščito lahko zaprosi
za združevanje s svojimi družinskimi člani, določenimi v šestnajsti alineji 3. člena tega zakona. Prošnja za združevanje
družine, skupaj z dokazili, se vloži pri pristojnem organu.
(3) Če pristojni organ ugotovi, da pogoji za združevanje
družine niso izpolnjeni, prošnjo iz prejšnjega odstavka z odločbo zavrne.
(4) Če pristojni organ ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za
združevanje družine, izda odločbo, s katero se družinskim
članom prizna enak status kot vlagatelju prošnje. Pridobljen
status družinskih članov preneha z dnem, ko preneha status
vlagatelju prošnje.
(5) V primeru, da se družinski člani nahajajo izven Republike Slovenije, odločba iz prejšnjega odstavka velja kot
dovoljenje za vstop v Republiko Slovenijo.
18. člen
(prosilka za mednarodno zaščito)
(1) Prosilki se na njeno prošnjo lahko omogoči, da postopek vodi uradna oseba ženskega spola.
(2) Če je mogoče, se prosilki zagotovi pomoč tolmačke.
19. člen
(prosilec, ki ne more samostojno sodelovati v postopku)
(1) Prosilcu, ki zaradi začasne ali trajne duševne motnje
ali bolezni ali zaradi drugih razlogov ni sposoben razumeti po-
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mena postopka, krajevno pristojni center za socialno delo za ta
postopek nemudoma postavi zakonitega zastopnika.
(2) Krajevno pristojni center za socialno delo izda odločbo na predlog pristojnega organa in na podlagi zdravniškega
potrdila o zdravstvenem stanju prosilca.
(3) Prosilcu iz prvega odstavka tega člena je treba zagotoviti vso potrebno zaščito, nego in oskrbo.
20. člen
(načelo nevračanja)
Prisilna odstranitev ali vrnitev osebe v državo, kjer bi bilo
njeno življenje ali svoboda ogroženo zaradi njene rase, vere,
narodnosti, pripadnosti posebni družbeni skupini ali politični
opredelitvi, ni dovoljena.
III. POGLAVJE
UGOTAVLJANJE POGOJEV ZA MEDNARODNO ZAŠČITO
21. člen
(utemeljevanje prošnje – subjektivni element)
(1) Prosilec mora sam navesti vsa dejstva in okoliščine, ki
utemeljujejo njegov strah pred preganjanjem ali resno škodo.
(2) Prosilec mora predložiti vso dokumentacijo in vse
razpoložljive dokaze, s katerimi utemeljuje svojo prošnjo, najkasneje do konca osebnega razgovora v rednem postopku in
v postavljenem roku v pospešenem postopku. Na ta rok mora
biti prosilec opozorjen.
(3) Kadar prosilec v postopku ne more predložiti nobenih
dokazov, pristojni organ upošteva naslednje pogoje:
– da se je kar najbolj potrudil za utemeljitev svoje prošnje;
– da je podal utemeljene razloge zakaj ni mogel predložiti
dokazov;
– da so njegove izjave skladne in verjetne, ter ne nasprotujejo dostopnim specifičnim in splošnim informacijam, povezanimi z njegovim primerom;
– da je zaprosil za mednarodno zaščito kakor hitro je bilo
to mogoče, razen če lahko izkaže utemeljen razlog, zakaj tega
ni storil;
– da je bila ugotovljena njegova splošna verodostojnost.
22. člen
(preverjanje pristojnega organa – objektivni element)
(1) Pristojni organ po uradni dolžnosti ugotavlja dejansko
stanje in izda zakonito in pravilno odločitev.
(2) V postopku pristojni organ preverja izjave prosilca v
povezavi z informacijami o izvorni državi iz osme in devete
alineje 23. člena tega zakona.
(3) Informacije o izvorni državi iz prejšnjega odstavka, ki
so javno dostopne, se štejejo kot splošno znana dejstva.
(4) Če ni ugotovljena splošna verodostojnost prosilca,
pristojni organ ne upošteva informacij o izvorni državi iz prejšnjega odstavka.
23. člen
(obravnavanje dejstev in okoliščin)
Pri ugotavljanju pogojev za mednarodno zaščito uradna
oseba upošteva predvsem:
– podatke in izjavo iz prošnje;
– informacije, pridobljene v osebnem razgovoru;
– dokaze, ki jih predloži prosilec;
– dokumentacijo, ki jo predloži prosilec, zlasti glede svoje
starosti, porekla, vključno s poreklom sorodnikov, identitete,
državljanstva, krajev, kjer se je pred tem nahajal in kraja stalnega prebivališča, prejšnjih prošenj, prepotovanih poti, osebnih
in potnih listin ter razlogov za podajo prošnje;
– dokaze, ki jih pridobi pristojni organ;
– uradne podatke, s katerimi razpolaga pristojni organ;
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– dokumentacijo, pridobljeno pred vložitvijo prošnje;
– splošne informacije o izvorni državi, zlasti o družbenopolitični situaciji in sprejeti zakonodaji;
– specifične informacije o izvorni državi, ki so podrobne, poglobljene in povezane izključno s konkretnim primerom,
lahko pa vključujejo tudi način izvajanja zakonov in drugih
predpisov izvorne države;
– dejstvo, da je bil prosilec že izpostavljen preganjanju
iz 26. člena tega zakona ali mu je bila že povzročena resna
škoda iz 28. člena tega zakona, ali se mu je s tem neposredno
že grozilo, razen če obstajajo utemeljeni razlogi za prepričanje,
da se takšno preganjanje ali resna škoda ne bo ponovila ali
grožnje uresničile.
24. člen
(subjekti preganjanja ali resne škode)
Kot subjekti preganjanja ali resne škode v postopku po
tem zakonu se lahko štejejo:
– država;
– politične stranke ali organizacije, ki nadzorujejo državo
ali bistveni del njenega ozemlja;
– nedržavni subjekti, če je mogoče dokazati, da subjekti
iz prejšnjih alinej, vključno z mednarodnimi organizacijami,
niso sposobni ali nočejo nuditi zaščite pred preganjanjem ali
resno škodo.
25. člen
(subjekti zaščite)
(1) Kot subjekti zaščite v postopku po tem zakonu se
lahko štejejo:
– država;
– politične stranke ali organizacije, vključno z mednarodnimi organizacijami, ki nadzorujejo državo ali bistveni del
njenega ozemlja.
(2) Zaščita v izvorni državi se nudi takrat, ko subjekti iz
prejšnjega odstavka sprejmejo ustrezne ukrepe za preprečitev
preganjanja ali resne škode, med drugim z vodenjem učinkovitega pravnega sistema za odkrivanje, pregon in kaznovanje
dejanj, ki pomenijo preganjanje ali resno škodo, prosilec pa ima
dostop do take zaščite.
26. člen
(lastnosti dejanj preganjanja)
(1) Dejanja preganjanja v skladu s 1A. členom Ženevske
konvencije morajo:
– biti dovolj resne narave ali dovolj ponavljajoča, da predstavljajo hudo kršitev človekovih temeljnih pravic, zlasti pravic,
ki jih v skladu z drugim odstavkom 15. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin ni
mogoče omejiti ali
– predstavljati zbir (akumulacijo) različnih ukrepov, vključno s kršitvami človekovih pravic, ki so dovolj resne narave ali
so dovolj ponavljajoča, da predstavljajo hudo kršitev človekovih
pravic.
(2) Dejanja preganjanja v skladu s 1A. členom Ženevske
konvencije so:
– dejanja fizičnega ali psihičnega nasilja, vključno z dejanji spolnega nasilja;
– pravni, upravni, policijski ali sodni ukrepi, ki so sami po
sebi diskriminatorni ali izvedeni na diskriminatoren način;
– pregon ali kazen, ki je nesorazmerna ali diskriminatorna;
– nedostopnost sodnega varstva, ki ima za posledico
nesorazmerno ali diskriminatorno kazen;
– pregon ali kazen zaradi zavrnitve služenja vojaškega
roka v spopadu, če bi služenje vojaškega roka vključevalo kazniva dejanja ali dejanja, ki spadajo med razloge za izključitev
iz prvega odstavka 5. člena tega zakona;
– dejanja, ki so povezana s spolom ali usmerjena na
otroke.
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27. člen
(razlogi preganjanja)
(1) Razlogi preganjanja so:
– pripadnost določeni rasi ali etnični skupini;
– pripadnost določeni veroizpovedi;
– narodna pripadnost;
– pripadnost posebni družbeni skupini;
– politično prepričanje.
(2) Razlog iz prve alineje prejšnjega odstavka obsega zlasti
vprašanja barve kože, porekla ali pripadnosti etnični skupini.
(3) Razlog iz druge alineje prvega odstavka tega člena
obsega zlasti teistična, neteistična in ateistična prepričanja,
sodelovanje ali nesodelovanje pri zasebnih ali javnih formalnih
verskih obredih posamično ali v skupnosti drugih oseb, druga
verska dejanja ali izraze prepričanja ali oblike osebnega ali skupnega vedenja, ki temelji na kakršnemkoli verskem prepričanju
ali izhaja iz njega.
(4) Razlog iz tretje alineje prvega odstavka tega člena, ki
ni omejen na državljanstvo ali njegovo odsotnost, obsega zlasti
pripadnost skupini, ki jo določa kulturna, etnična ali jezikovna
identiteta, skupno zemljepisno ali politično poreklo ali odnos do
prebivalcev druge države.
(5) Na podlagi razloga iz četrte alineje prvega odstavka
tega člena se kot posebna družbena skupina šteje zlasti:
– kadar je članom te skupine skupna prirojena lastnost ali
skupno poreklo, ki je nespremenljivo, ali značilnost ali prepričanje, ki je tako temeljnega pomena za identiteto ali zavedanje,
da se osebe ne sme prisiliti, naj se mu odreče in
– kadar ima skupina v ustrezni državi različno identiteto,
ker jo družba, ki jo obkroža, dojema kot različno.
(6) Glede na okoliščine v izvorni državi lahko določena
družbena skupina zajema skupino, ki temelji na skupni lastnosti
spolne usmerjenosti. Spolne usmerjenosti se ne sme razumeti
kot nečesa, kar vključuje dejanja, ki po nacionalnem pravu
Republike Slovenije veljajo za kazniva.
(7) Razlog iz pete alineje prvega odstavka tega člena obsega zlasti imeti neko mnenje, stališče ali prepričanje o zadevi,
povezani s potencialnimi subjekti preganjanja iz 24. člena tega
zakona in z njihovo politiko ali metodami, ne glede na to, ali je
prosilec v skladu s tem mnenjem, stališčem ali prepričanjem
tudi ravnal.
(8) Med dejanji in razlogi preganjanja mora biti ugotovljena vzročna zveza.
28. člen
(resna škoda)
Resna škoda zajema:
– smrtno kazen ali usmrtitev;
– mučenje ali nečloveško ali poniževalno ravnanje ali
kazen prosilca v izvorni državi;
– resno in individualno grožnjo za življenje ali osebnost
civilista zaradi samovoljnega nasilja v situacijah mednarodnega
ali notranjega oboroženega spopada.

IV. POGLAVJE
POSTOPEK ZA PRIDOBITEV MEDNARODNE ZAŠČITE
29. člen
(postopek)
V postopku za pridobitev mednarodne zaščite se ugotavlja, ali prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev mednarodne
zaščite v Republiki Sloveniji.
30. člen
(uporaba zakona, ki ureja splošni upravni postopek)
V postopku za pridobitev mednarodne zaščite se uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, če ni s tem
zakonom drugače določeno.
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31. člen

39. člen

(rok za odločitev)

(fotografiranje in daktiloskopiranje)

(1) Pristojni organ prve stopnje v postopku odloči v najkrajšem možnem času, razen če bi to vplivalo na ustreznost in
celovitost obravnavanja.
(2) Če pristojni organ v šestih mesecih ne more odločiti o
prošnji, pisno obvesti prosilca o zamudi in napove, v kakšnem
roku lahko pričakuje izdajo odločitve.

Zaradi ugotavljanja in preverjanja istovetnosti in izvajanja
Uredbe 2003/343/ES in Uredbe 2000/2725/ES uradna oseba
pred sprejemom prošnje tujca, ki je izrazil namen, da prvič vloži
prošnjo za mednarodno zaščito, fotografira in mu odvzame
prstne odtise.

32. člen

(začetek postopka)

(razmerje do postopkov po zakonu, ki ureja področje tujcev)
(1) Prosilec od dneva vložitve prošnje pa do pravnomočne
odločitve o prošnji ne more zaprositi za dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji.
(2) Oseba, ki ji v postopku ni bila podeljena mednarodna
zaščita, se po pravnomočnosti odločitve obravnava po zakonu,
ki ureja področje tujcev.
33. člen
(pristojni organ)
V postopku za pridobitev mednarodne zaščite na prvi
stopnji odloča pristojni organ.
34. člen
(enotni azilni postopek)
Pristojni organ ugotavlja pogoje za priznanje mednarodne
zaščite v enotnem postopku, pri čemer najprej presoja pogoje
za priznanje statusa begunca in šele, če ti niso izpolnjeni, pogoje za priznanje subsidiarne oblike zaščite.
35. člen
(vstop v Republiko Slovenijo)
(1) Tujec, ki je zakonito vstopil v Republiko Slovenijo,
mora v najkrajšem možnem času izraziti namen za vložitev
prošnje.
(2) Če je tujec vstopil v Republiko Slovenijo nezakonito,
mora izraziti namen za vložitev prošnje v najkrajšem možnem
času. V tem primeru se ga ne obravnava za prekršek nezakonitega prehoda državne meje.
36. člen
(registracijski list)
(1) Tujca, ki izrazi namen, da prvič vloži prošnjo za mednarodno zaščito, se napoti na policijo, ki ugotovi njegovo istovetnost, pot, po kateri je prišel v Republiko Slovenijo, in sprejme
izjavo o razlogih za mednarodno zaščito.
(2) Po podani izjavi in preveritvi iz prejšnjega odstavka
policist izpolni registracijski list.
37. člen

40. člen
Postopek se prične z vložitvijo popolne prošnje za mednarodno zaščito. Prošnja se šteje za popolno, ko so pridobljeni
podatki iz drugega in tretjega odstavka 119. člena tega zakona.
41. člen
(kraj vložitev prošnje)
(1) Prošnja osebe, ki se nahaja v Republiki Sloveniji, se
vloži pri pristojnem organu. Pristojni organ lahko vodi postopek
po tem zakonu tudi izven svojega sedeža.
(2) Tujec lahko izrazi namen podati prošnjo pri kateremkoli državnem organu ali organu lokalne skupnosti v Republiki
Sloveniji, ki o tem obvesti pristojni organ.
(3) Prošnja se lahko vloži tudi na diplomatsko-konzularnih
predstavništvih Republike Slovenije v tretjih državah.
(4) V postopku iz 58. člena tega zakona se prošnja vloži
v tranzitnem prostoru na letališču ali pristanišču ali na ladji, ki
je na sidrišču.
42. člen
(način vložitve prošnje)
(1) Prošnjo vloži vsaka polnoletna oseba posamično in v
svojem imenu.
(2) Prošnjo za mladoletnega prosilca vloži njegov zakoniti
zastopnik. Pri vložitvi prošnje je prisoten tudi mladoletni prosilec. Sodelovanje mladoletnega prosilca v postopku je odvisno
od njegove starosti, stopnje duševnega razvoja in sposobnosti
razumeti pomen postopka.
(3) Mladoletni prosilec, starejši od 15 let, poda izjavo iz
dvaintridesete alineje drugega odstavka 119. člena tega zakona osebno, ob prisotnosti zakonitega zastopnika.
(4) Prošnjo za prosilca iz 19. člena tega zakona vloži
njegov zakoniti zastopnik. Sodelovanje prosilca v postopku
je odvisno od njegove sposobnosti razumeti pomen postopka.
(5) V primeru, da zakoniti zastopnik po izdaji odločitve
pristojnega organa v njegovem primeru, ki še ni pravnomočna,
vloži prošnjo za svojega otroka, rojenega v Republiki Sloveniji,
se takšna prošnja nemudoma odstopi pristojnemu sodišču, ki
združi postopka.

(sprejemni prostori azilnega doma)

43. člen

(1) Tujca, ki izrazi namen, da prvič vloži prošnjo za mednarodno zaščito, se po obravnavi na policiji nastani v sprejemne prostore azilnega doma, kjer mu je zagotovljena ustrezna
prehrana, nujne higienske potrebščine in dostop do nujnega
zdravstvenega varstva.
(2) Osebo iz prejšnjega odstavka, ki samovoljno zapusti
sprejemne prostore azilnega doma, se obravnava po zakonu,
ki ureja področje tujcev. O tem je oseba obveščena takoj po
nastanitvi v sprejemne prostore azilnega doma, v jeziku, ki ga
razume, kar potrdi s svojim podpisom.

(sprejem prošnje)

38. člen
(sanitarno zdravstveni pregledi)
Po opravljenem sanitarno-dezinfekcijskem in preventivnozdravstvenem pregledu in sprejemu popolne prošnje, ki mora
biti sprejeta v najkrajšem možnem času, se prosilca nastani v
azilnem domu.

(1) Sprejem prošnje vodi uradna oseba. Uradna oseba
skupaj s prosilcem izpolni obrazec prošnje, ki vsebuje podatke
od prve do enaintridesete alineje drugega odstavka 119. člena
tega zakona. V nadaljevanju prosilec samostojno poda izjavo
o razlogih za vložitev prošnje, ki jo uradna oseba dopolni z
dodatnimi vprašanji. Uradna oseba prosilca pozove, da predloži dokazila o izkazovanju svoje istovetnosti ter predloži vse
dokaze, s katerimi utemeljuje svojo prošnjo.
(2) Pri ugotavljanju istovetnosti prosilca se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja področje tujcev.
(3) Pri sprejemu prošnje se upoštevajo temeljna postopkovna jamstva, določena v prvi, drugi in tretji alineji 8. člena
tega zakona, kot tudi pravila osebnega razgovora iz 47. člena
tega zakona.
(4) Obliko, vsebino in način sprejema prošnje predpiše
minister v podzakonskem aktu.
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(postavitev izvedenca)
(1) Če je za ugotovitev in presojo kakšnega dejstva, ki je
pomembno za rešitev prošnje v postopku po tem zakonu, potrebno strokovno znanje, s katerim uradna oseba ne razpolaga,
je treba pridobiti ustrezno izvedensko mnenje.
(2) Izvedenec ali izvedenka (v nadaljnjem besedilu: izvedenec) poda mnenje pisno. Izvedensko mnenje se pošlje
prosilcu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu v seznanitev in se mu določi rok za morebitne
pripombe.
(3) Izvedenec po potrebi predstavi izvedensko mnenje na
osebnem razgovoru, kjer mu uradna oseba in prosilec oziroma
njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec lahko postavijo
dodatna vprašanja.
45. člen
(osebni razgovor)
(1) Pristojni organ pred sprejemom odločitve s prosilcem
individualno opravi osebni razgovor. Uradna oseba lahko razpiše več osebnih razgovorov v posameznem primeru, če je to
potrebno za popolno ugotovitev dejanskega stanja.
(2) V osebnem razgovoru uradna oseba ugotavlja predvsem:
– istovetnost prosilca in družinskih članov, ki ga spremljajo;
– razloge, s katerimi utemeljuje svojo prošnjo;
– po kateri poti je prosilec prišel v Republiko Slovenijo;
– vsa druga dejstva in okoliščine, ki so lahko pomembna
za odločitev.
46. člen
(opustitev osebnega razgovora)
(1) Osebni razgovor se lahko opusti:
– kadar pristojni organ v pospešenem postopku lahko
odloči že na podlagi dejstev in okoliščin iz prve, tretje, četrte,
pete, šeste, sedme ali osme alineje 23. člena tega zakona, če
so podani;
– če gre za osebe iz 19. člena tega zakona;
– v primeru obravnavanja prošnje v okviru dublinskega
postopka in postopkov po konceptu nacionalne, evropske varne tretje države in države prvega azila.
(2) Osebe iz prejšnjega odstavka lahko pristojnemu organu predložijo dodatne podatke.
47. člen
(pravila osebnega razgovora)
(1) Pri osebnem razgovoru je javnost vedno izključena.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek so pri osebnem razgovoru lahko prisotni zakoniti zastopnik in pooblaščenec prosilca.
Ob soglasju prosilca je lahko prisoten tudi predstavnik Visokega komisariata.
(3) Na prosilčevo izrecno željo je lahko prisotna tudi oseba, ki si jo v pomoč ali podporo izbere prosilec.
(4) Uradna oseba, ki vodi postopek, lahko ob soglasju
prosilca dovoli, da je pri osebnem razgovoru navzoča tudi druga uradna oseba ali delavec pristojnega organa ter znanstveni
delavci, študenti in javni delavci, če ima to pomen za znanstveno delo in institucijo.
(5) Pred pričetkom osebnega razgovora je treba vse
prisotne opozoriti na zaupnost postopka po tem zakonu in na
določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
(6) Uradna oseba vodi osebni razgovor na način, ki omogoča prosilcu, da lahko razloge za svojo prošnjo celovito predstavi. Način vodenja osebnega razgovora je treba prilagoditi
prosilčevi osebnosti in upoštevati osebne in splošne okoliščine,
vključno s kulturnim poreklom in morebitno pripadnostjo prosilca ranljivim skupinam.
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(7) Pri osebnem razgovoru niso dovoljena vprašanja, v
katerih je že nakazano, kako je treba odgovoriti, kakor tudi ne
vprašanja, ki izhajajo iz predpostavke, da je prosilec povedal
nekaj, česar v resnici ni povedal.
48. člen
(zapisnik)
(1) O sprejemu prošnje in o osebnem razgovoru se piše
zapisnik. Zapisnik ima značaj javne listine.
(2) V zapisnik se vpiše:
– ime in sedež pristojnega organa;
– dan in čas pričetka in zaključka sprejema prošnje ali
osebnega razgovora;
– osebna imena vseh navzočih oseb in njihovo vlogo v
postopku.
(3) Če sprejem prošnje ali osebni razgovor poteka izven
sedeža pristojnega organa, je treba v zapisnik zabeležiti tudi
razlog in kraj vodenja sprejema prošnje ali osebnega razgovora.
(4) Zapisnik obsega natančen potek ter vsebino opravljenega dejanja in danih izjav. V zapisnik se vpišejo vsa vprašanja
in ugotovitve uradne osebe. Dobesedno in v prvi osebi se zapišejo izjave in izpovedbe prosilca, zakonitega zastopnika, pooblaščenca, izvedenca in predstavnika Visokega komisariata.
(5) Ob zaključku sprejema prošnje in osebnega razgovora
se zapisnik prebere vsem navzočim. Pripombe, ki jih lahko
podajo osebe iz prejšnjega odstavka, se vpišejo v zapisnik na
koncu. Zapisnik podpišejo vsi navzoči. Če se prosilec ne zna ali
ne more podpisati, se to dejstvo zabeleži v zapisnik.
(6) Če osebe iz četrtega odstavka tega člena odklonijo
potrditev zapisnika s svojim podpisom, se to dejstvo in razlogi
zabeležijo kot opomba uradne osebe na zapisnik. To dejstvo
pristojnemu organu ne preprečuje, da odloči o prošnji.
(7) Sprejem prošnje in osebni razgovor se lahko zabeležita tudi z avdio-video elektronskimi napravami.
49. člen
(vročanje)
Če ima prosilec pooblaščenca, se spisi (vabila, odločbe,
sklepi in drugi uradni spisi) v postopku osebno vročajo njemu.
Pristojni organ lahko spise osebno vroča tudi prosilcu. V tem
primeru se za datum vročitve šteje datum osebne vročitve
pooblaščencu.
50. člen
(umik prošnje)
(1) Ne glede na to, na kateri stopnji je postopek, lahko
prosilec v ustni ali pisni obliki izjavi, da umika prošnjo.
(2) Prošnja se šteje za umaknjeno:
– če se prosilec brez predhodnega opravičila ne odzove
vabilu na zaslišanje ali ustno obravnavo;
– če prosilec pristojnega organa ne obvesti o spremembi
svojega naslova in mu vabila oziroma drugih pošiljk kljub ponovnemu poskusu ni mogoče vročiti;
– če je iz uradnih evidenc pristojnega organa razvidno, da
je prosilec samovoljno zapustil azilni dom ali njegovo izpostavo
in se v treh dneh od samovoljne zapustitve ni vrnil v azilni dom
ali njegovo izpostavo;
– če se prosilec v treh dneh od obvestila stanodajalca ali
predstojnika institucije pristojnemu organu ni vrnil na naslov
razselitve iz 83. člena tega zakona.
(3) Pristojni organ postopek s sklepom ustavi, če prosilec
izrecno, v ustni ali pisni obliki izjavi, da umika prošnjo ali če se
prošnja šteje za umaknjeno. Prosilec mora Republiko Slovenijo
zapustiti nemudoma po dokončnosti sklepa.
51. člen
(omejitev gibanja prosilcem)
(1) Prosilcu se lahko začasno omeji gibanje, če je to
potrebno zaradi:
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– ugotavljanja istovetnosti prosilca ali
– suma zavajanja in zlorabe postopka, zlasti iz razlogov
iz četrte, pete, šeste, sedme, osme, devete, desete, dvanajste,
petnajste in šestnajste alineje 55. člena tega zakona ali
– zaradi razlogov ogrožanja življenja drugih ali premoženja ali
– preprečevanja širjenja nalezljivih bolezni.
(2) Gibanje se lahko omeji:
– na območje azilnega doma oziroma njegove izpostave
ali
– na za to namenjen objekt azilnega doma ali drug ustrezen objekt ministrstva.
(3) Omejitev gibanja odredi ministrstvo s sklepom. Pisni
odpravek sklepa pristojni organ izda najkasneje v 48 urah od
ustnega izreka sklepa. Omejitev gibanja lahko traja do prenehanja razlogov, vendar najdalj tri mesece. Če so razlogi za
omejitev gibanja po tem času še vedno podani, se omejitev
lahko podaljša še za en mesec.
(4) Zoper sklep o omejitvi gibanja ima prosilec pravico do
tožbe na upravno sodišče v treh dneh po njegovi vročitvi. Sodišče mora po predhodnem ustnem zaslišanju o tožbi odločiti
v treh delovnih dneh.

V. POGLAVJE
POSTOPEK NA PRVI STOPNJI
52. člen
(odločba pristojnega organa na prvi stopnji)
(1) Pristojni organ z odločbo:
– prošnji ugodi v rednem ali pospešenem postopku, če
ugotovi, da prosilec izpolnjuje pogoje za pridobitev statusa
begunca po tem zakonu ali statusa subsidiarne oblike zaščite
po tem zakonu;
– prošnjo zavrne kot neutemeljeno v rednem postopku;
– prošnjo zavrne kot očitno neutemeljeno v pospešenem
postopku.
(2) Oseba mora zapustiti Republiko Slovenijo takoj, ko
postane izvršljiva odločitev pristojnega organa. Pristojni organ
lahko zaradi osebnih okoliščin določi rok, v katerem mora oseba zapustiti državo.
(3) Pristojni organ obvesti policijo o pričetku izvršljivosti
odločitve pristojnega organa, če je oseba razseljena v skladu
s 83. členom tega zakona.
(4) Osebo, ki je nastanjena v azilnem domu ali njegovi
izpostavi, se preda policiji, ko je mogoča izvršitev odločitve
pristojnega organa oziroma po pravnomočnosti odločitve.
53. člen
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– je prosilec v Republiko Slovenijo prišel izključno iz ekonomskih razlogov;
– je prosilec pri podaji prošnje navajal le dejstva, ki so
nezadostna, nepomembna oziroma zanemarljivega pomena
za obravnavanje upravičenosti za mednarodno zaščito po tem
zakonu;
– je očitno, da prosilec ne izpolnjuje pogojev za mednarodno zaščito, kot jih določata 26. in 28. člen tega zakona;
– prosilec lažno predstavi razloge, na katere se sklicuje,
predvsem kadar so njegove navedbe nekonsistentne, protislovne, malo verjetne in v nasprotju z informacijami o izvorni državi
iz osme alineje 23. člena tega zakona;
– prosilec brez utemeljenega razloga ni izrazil namena
za vložitev prošnje v najkrajšem možnem času, če je imel za
to možnost;
– je prosilec vložil prošnjo z namenom, da bi odložil oziroma onemogočil odstranitev iz države;
– prosilec zavrača odvzem prstnih odtisov in se noče
fotografirati;
– je prosilec utemeljeval prošnjo na podlagi lažne istovetnosti ali na podlagi ponarejenih dokumentov oziroma je
zamolčal pomembne podatke ali dokumente o svoji identiteti
ali državljanstvu;
– je prosilec namerno uničil ali odsvojil potno listino, osebni dokument s fotografijo, ki izkazuje njegovo istovetnost ali
državljanstvo ali drug dokument s fotografijo, ki lahko pomaga
pri izkazovanju njegove istovetnosti ali državljanstva;
– je prosilec namerno uničil ali odsvojil druge dokumente
(listine, vozovnice, potrdila), ki bi bili lahko pomembni za ugotavljanje njegove istovetnosti, državljanstva ali upravičenosti za
pridobitev mednarodne zaščite;
– prosilec kljub svojemu zagotovilu v določenem roku ni
priskrbel dokumentacije in podatkov iz četrte alineje 23. člena
tega zakona;
– je prosilec vložil drugo prošnjo, v kateri je navedel druge
osebne podatke;
– prosilec prihaja iz varne izvorne države iz 65. člena
tega zakona;
– prosilec s kaznivim dejanjem lahko ogrozi nacionalno
varnost ali javni red države in mu je bil zaradi navedenih razlogov izdan izvršilni naslov za zapustitev države kot stranska
kazen ali je bil izvršilni naslov za zapustitev države že izvršen,
rok za prepoved vstopa v Evropsko unijo pa še ni potekel;
– je prosilec prikril, da je že pred tem vložil prošnjo v drugi
državi, še zlasti, če pri tem uporablja napačno istovetnost;
– je prosilec še pred odločitvijo pristojnega organa skušal
nezakonito vstopiti v drugo državo in bil pri tem prijet s strani
policije, oziroma je že nezakonito vstopil v drugo državo in bil
vrnjen v Republiko Slovenijo.

(zavrnitev prošnje v rednem postopku)
Pristojni organ v rednem postopku prošnjo zavrne kot
neutemeljeno, če:
– ob upoštevanju dejstev in okoliščin iz 23. člena tega
zakona ugotovi, da prosilec ne izpolnjuje pogojev za priznanje
mednarodne zaščite ali
– obstaja kateri od izključitvenih razlogov iz 5. člena tega
zakona.
54. člen
(odločanje v pospešenem postopku)
Pristojni organ lahko odloči o prošnji v pospešenem postopku, če se da dejansko stanje v celoti ugotoviti na podlagi
dejstev in okoliščin iz prve do osme alineje 23. člena tega
zakona, če so ti podani.

VI. POGLAVJE
POSEBNI POSTOPKI
56. člen
(ponovna prošnja)
(1) Državljan tretje države ali oseba brez državljanstva,
ki mu je bila prošnja v Republiki Sloveniji že pravnomočno
zavrnjena ali je prošnjo izrecno umaknil, lahko vloži ponovno
prošnjo samo, če predloži nove dokaze, da izpolnjuje pogoje
za pridobitev mednarodne zaščite po tem zakonu.
(2) Novi dokazi morajo nastati po izdaji predhodne odločitve, oziroma so lahko obstajali že v času prvega postopka,
vendar jih oseba iz prejšnjega odstavka iz upravičenih razlogov
takrat ni uveljavljala.

55. člen

57. člen

(razlogi za zavrnitev prošnje v pospešenem postopku)

(postopek pri ponovni prošnji)

Pristojni organ v pospešenem postopku prošnjo kot očitno
neutemeljeno zavrne, če:

(1) Oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena vloži pri
pristojnem organu zahtevek za uvedbo ponovnega postopka. V
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tem zahtevku mora oseba sama predložiti dokaze, ki opravičujejo nov postopek. Pri vložitvi zahtevka se smiselno uporabljajo
določbe 47. in 48. člena tega zakona. Osebi so zagotovljena
vsa temeljna postopkovna jamstva iz 8. člena tega zakona.
(2) Če zakoniti zastopnik po podaji svojega zahtevka za
uvedbo ponovnega postopka poda prvo prošnjo za otroka, rojenega v Republiki Sloveniji, se takšna prošnja šteje kot zahtevek
iz prejšnjega odstavka.
(3) O zahtevku za uvedbo ponovnega postopka odloči
pristojni organ s sklepom. Če pristojni organ ugotovi, da so
izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka prejšnjega člena, dovoli
vložitev ponovne prošnje in ravna v skladu s 43. členom tega
zakona. V nasprotnem primeru zahtevek za uvedbo ponovnega
postopka s sklepom zavrže.
(4) V primeru vložitve zahtevka za uvedbo ponovnega
postopka se oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena, na
podlagi sklepa policije, izdanega na podlagi določb zakona,
ki ureja področje tujcev, nastani pri organu, ki je pristojen za
odstranitev iz države.
(5) V primeru, da oseba iz prvega odstavka prejšnjega
člena umakne zahtevek za uvedbo ponovnega postopka še
pred odločitvijo pristojnega organa, se postopek s sklepom
ustavi.
(6) Oseba iz prvega odstavka prejšnjega člena postane
prosilec po tem zakonu z dnem vložitve popolne ponovne
prošnje.
58. člen
(postopki na letališčih in pristaniščih)
(1) Če tujec izrazi namen vložiti prošnjo v času zadrževanja v tranzitnem območju na letališču ali na ladji, ki je na
sidrišču luke ali pristanišča, pristojni organ sprejme prošnjo in o
njej odloči v najkrajšem možnem času. Do izdaje pravnomočne
odločbe v pospešenem postopku oziroma dokončnega sklepa v
okviru dublinskega postopka, postopka nacionalne in evropske
varne tretje države in države prvega azila, se ta oseba nahaja
na tem območju. Če se prošnja rešuje v rednem postopku, se
prosilca po opravljenem sanitarno-dezinfekcijskem in preventivno zdravstvenem pregledu, nastani v azilnem domu.
(2) Osebi iz prejšnjega odstavka so zagotovljena temeljna
postopkovna jamstva iz 8. člena tega zakona.
(3) Vsa nadaljnja procesna dejanja po tem zakonu se
opravljajo na območjih iz prvega odstavka tega člena.
(4) Minister s podzakonskim aktom podrobneje predpiše
pogoje in načine bivanja v tranzitnih območjih na letališčih in
pristaniščih.
59. člen
(dublinski postopek)
(1) Pristojni organ lahko prosilca do predaje pristojni državi nastani v skladu z drugim, tretjim in četrtim odstavkom
51. člena tega zakona:
– če ima vizum ali dovoljenje za prebivanje druge države
članice, ki se po Uredbi 2003/343/ES šteje kot razlog za določitev odgovorne države članice, ali
– če obstaja dokaz ali posredna okoliščina iz Uredbe 2003/343/ES, vključno s podatki iz poglavja III Uredbe
2000/2725/ES, na podlagi katerega se ugotovi, da je prosilec
ob prihodu iz tretje države nezakonito prečkal mejo države
članice, ali
– z dnem, ko je bil pridobljen rezultat o obstoju prstnih
odtisov iz baze EURODAC na podlagi Uredbe 2000/2725/ES,
ali
– ko mu je bil izdan sklep na podlagi Uredbe 2003/343/ES,
da Republika Slovenija ne bo obravnavala njegove prošnje.
(2) Nastanitev v skladu s prejšnjim odstavkom ne pomeni
prevzema odgovornosti za obravnavanje prošnje v skladu z
Uredbo 2003/343/ES.
(3) Umik prošnje v času trajanja dublinskega postopka
se ne šteje kot izjava o umiku iz prvega odstavka 50. člena
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tega zakona in ne vpliva na izvršitev sklepa na podlagi Uredbe
2003/343/ES.
VII. POGLAVJE
KONCEPTI VARNIH DRŽAV IN DRUGI INSTITUTI
60. člen
(nacionalni koncept varne tretje države)
Varna tretja država je država, v kateri se je prosilec nahajal pred prihodom v Republiko Slovenijo, in je zato pristojna za
vsebinsko obravnavanje prošnje.
61. člen
(kriteriji za določitev varne tretje države)
(1) Da se država razglasi za varno tretjo državo, mora
izpolnjevati pogoje, da:
– življenje in svoboda nista ogroženi zaradi rase, vere,
državljanstva, pripadnosti določeni družbeni skupini ali političnega prepričanja;
– v skladu z Ženevsko konvencijo spoštuje načelo nevračanja;
– spoštuje prepoved odstranitve, ki bi kršila prepoved
mučenja ter krutega, nečloveškega in ponižujočega ravnanja,
kakor je določena v mednarodnem pravu;
– obstaja možnost zaprositi za status begunca ter, če je
ugotovljeno, da je oseba res begunec, pridobiti zaščito v skladu
z Ženevsko konvencijo.
(2) Varno tretjo državo na podlagi kriterijev iz prejšnjega
odstavka določi Vlada Republike Slovenije.
(3) O določitvi države kot varne tretje države na podlagi
tega zakona Vlada Republike Slovenije obvesti Evropsko komisijo.
62. člen
(koncept evropske varne tretje države)
(1) Evropska varna tretja država je država, v kateri se je
prosilec nahajal pred prihodom v Republiko Slovenijo in je zato
pristojna za vsebinsko obravnavo prošnje.
(2) Pogoj za pričetek postopka po tem konceptu je, da je
prosilec poskušal nezakonito vstopiti ali je nezakonito vstopil na
ozemlje Republike Slovenije iz evropske varne tretje države.
(3) Pristojni organ izvaja koncept evropske varne tretje
države v skladu s skupnim seznamom tretjih držav, ki ga
sprejme Svet Evropske unije na podlagi 36. člena Direktive
2005/85/ES.
63. člen
(postopek)
(1) V postopkih po 60. in 62. členu tega zakona pristojni
organ prošnjo prosilca, ki prihaja iz varne tretje države, s sklepom zavrže.
(2) Prosilec lahko ves čas trajanja postopkov iz prejšnjega
odstavka predloži dokaze, da zadevna država zanj osebno ni
varna tretja država.
64. člen
(obveščanje organov varne tretje države)
V postopkih izvajanja evropskega in nacionalnega koncepta varne tretje države, določenih v 60. in 62. členu tega
zakona, pristojni organ posreduje prosilcu dokument, s katerim
se varno tretjo državo obvesti, da konkretna prošnja ni bila
vsebinsko obravnavana v postopku za mednarodno zaščito.
Obvestilo mora biti prevedeno v jezik varne tretje države.
65. člen
(koncept varne izvorne države)
(1) Pristojni organ izvaja koncept varne izvorne države
v skladu z minimalnim skupnim seznamom varnih izvornih
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držav, ki ga sprejme Svet Evropske unije na podlagi 29. člena
Direktive 2005/85/ES.
(2) Republika Slovenija lahko od Evropske komisije zahteva, naj Svetu Evropske unije predlaga črtanje določene države
iz minimalnega skupnega seznama varnih izvornih držav. O
tem dejstvu obvesti Svet Evropske unije. Do končne odločitve
Sveta Evropske unije, oziroma največ za tri mesece od obvestila Svetu Evropske unije, Republika Slovenija ne uporablja
koncepta varne izvorne države za državo, za katero je predlagala črtanje s seznama.
(3) Na podlagi kriterijev iz 30. člena Direktive 2005/85/ES
lahko Vlada Republike Slovenije določi dodatni seznam varnih
izvornih držav. O tem obvesti Evropsko komisijo.
66. člen
(pogoja)
Pogoja za uporabo koncepta varne izvorne države sta, da:
– ima prosilec državljanstvo te države ali je oseba brez
državljanstva in je imel v tej državi stalno prebivališče in
– prosilec ni izkazal utemeljenih razlogov, zaradi katerih
bi se štelo, da zaradi osebnih okoliščin ta država zanj ni varna
izvorna država.
67. člen
(koncept države prvega azila)
(1) Država prvega azila je država, v kateri:
– je bil prosilcu priznan status begunca, ki še velja, ali
– begunec uživa dejansko zaščito, vključno z načelom
nevračanja.
(2) Pogoj za izvajanje koncepta države prvega azila je, da
bo v to državo ponovno sprejet.
(3) Pri izvajanju koncepta države prvega azila pristojni
organ postopa v skladu s 63. členom tega zakona.
68. člen
(notranja zaščita)
Notranja zaščita pomeni zaščito v delu izvorne države
oziroma v delu države zadnjega stalnega prebivališča prosilca,
če gre za osebo brez državljanstva, kjer ni utemeljenega strahu
pred preganjanjem in utemeljene nevarnosti, da utrpi resno
škodo, če se od prosilca lahko pričakuje, da bo bival v tem delu
države. Pri ugotavljanju se upoštevajo splošne okoliščine, ki
prevladujejo v tem delu države, in osebne okoliščine prosilca.
69. člen
(zatečeni begunci)
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(2) Letno kvoto oseb, ki se jim na podlagi prejšnjega
odstavka lahko prizna status begunca, določi Vlada Republike
Slovenije na predlog ministrstva.
(3) Pri pripravi predloga iz prejšnjega odstavka ministrstvo upošteva svetovne migracijske trende, krizna žarišča v
svetu, integracijske zmogljivosti Republike Slovenije in druge
pomembne okoliščine.
(4) Pogoje in načine izvajanja postopkov mednarodne
zaščite za državljane tretjih držav, ki izpolnjujejo pogoje za
priznanje statusa begunca in so sprejeti v Republiko Slovenijo
na podlagi kvote, podrobneje predpiše minister.
71. člen
(pogoji)
Na podlagi letne kvote se osebam iz prejšnjega člena
lahko prizna status begunca, če:
– izpolnjujejo pogoje za priznanje statusa begunca po
tem zakonu in
– se nahajajo v državi, kjer so varni pred preganjanjem in
kjer pogoji bivanja niso primerni za integracijo beguncev.
72. člen
(postopek)
Pristojni organ v postopku upošteva poročilo, ki ga za vsako posamezno osebo pripravi uradna oseba pristojnega organa
oziroma Visoki komisariat v državi iz druge alineje prejšnjega
člena. Poročilo mora vsebovati:
– mnenje o pogojih za integracijo beguncev v državi iz
prve alineje prejšnjega člena, in
– mnenje o izpolnjevanju pogojev za priznanje statusa
begunca po tem zakonu.
73. člen
(vstop v državo)
(1) Republika Slovenija organizira prihod oseb iz države
iz druge alineje 71. člena tega zakona.
(2) Pred vstopom v Republiko Slovenijo se te osebe
zdravstveno pregleda.
IX. POGLAJE
POSTOPEK SODNEGA VARSTVA
74. člen
(sodno varstvo)

(1) Utemeljen strah pred preganjanjem ali utemeljena
nevarnost, da prosilec utrpi resno škodo, lahko temeljita na
dogodkih in dejavnostih, ki so se zgodili oziroma pri katerih
je sodeloval prosilec po zapustitvi izvorne države. To dejstvo
je treba upoštevati zlasti, kadar se ugotovi, da te dejavnosti
predstavljajo izraz in nadaljevanje prepričanj ali usmeritev, ki
jih je prosilec zagovarjal že v izvorni državi.
(2) Če so imele dejavnosti prosilca od odhoda iz izvorne
države izključni namen ustvarjanje potrebnih pogojev za pridobitev mednarodne zaščite po tem zakonu, se mu mednarodna
zaščita po tem zakonu ne prizna.

(1) Zoper odločbo, izdano na prvi stopnji, je mogoče vložiti
tožbo na upravno sodišče.
(2) Zoper odločbo, izdano v rednem postopku, se lahko
vloži tožba v 15 dneh od vročitve. Zoper odločbo izdano v
pospešenem postopku, se lahko vloži tožba v treh dneh od
vročitve.
(3) Zoper vse sklepe, izdane na podlagi tega zakona,
razen sklepa iz četrtega odstavka 57. člena tega zakona, se
tožba lahko vloži v treh dneh od vročitve.
(4) Tožba zoper odločbo o zavrnitvi prošnje zadrži izvršitev.
(5) Zoper sodbe, ki jih izda upravno sodišče, je dovoljena
pritožba na vrhovno sodišče.

VIII. POGLAVJE
DRŽAVLJANI TRETJIH DRŽAV IN OSEBE BREZ
DRŽAVLJANSTVA, KI IZPOLNJUJEJO POGOJE
ZA PRIZNANJE STATUSA BEGUNCA IN SO SPREJETI
V REPUBLIKO SLOVENIJO NA PODLAGI LETNE KVOTE

(pravila postopka)

70. člen
(opredelitev letne kvote)
(1) Status begunca se lahko prizna tudi državljanom tretjih
držav in osebam brez državljanstva, ki so v Republiko Slovenijo
sprejeti na podlagi letne kvote.

75. člen
(1) Upravno sodišče mora o tožbi zoper odločbo v rednem
postopku odločiti v 30 dneh, zoper odločbo v pospešenem
postopku pa v sedmih dneh od prejema tožbe.
(2) Upravno sodišče mora o tožbi zoper sklep, izdan na
podlagi tega zakona, odločiti v sedmih dneh, razen če ni s tem
zakonom drugače določeno.
(3) Vrhovno sodišče mora o pritožbi odločiti v 15 dneh od
prejema pritožbe.
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(4) V postopku sodnega varstva po tem zakonu se uporablja zakon, ki ureja upravni spor, če s tem zakonom ni drugače
določeno.
76. člen
(obveznost zapustitve Republike Slovenije)
(1) Če oseba ne zapusti ozemlja Republike Slovenije
nemudoma oziroma v določenem roku po izvršljivosti odločitve,
se iz države odstrani v skladu z zakonom, ki ureja področje
tujcev v Republiki Sloveniji.
(2) Policija mora pristojni organ ažurno obveščati o odstranitvi oseb iz Republike Slovenije, ki so bile v postopkih po
tem zakonu.
77. člen
(ustavna pritožba)
Ustavna pritožba se vloži v 15 dneh od dneva vročitve
posamičnega akta, zoper katerega je na podlagi zakona, ki
ureja postopek pred Ustavnim sodiščem Republike Slovenije,
mogoča ustavna pritožba.
X. POGLAVJE
PRAVICE IN DOLŽNOSTI PROSILCEV
ZA MEDNARODNO ZAŠČITO
78. člen
(pravice prosilcev)
(1) Prosilec ima pravico do:
– prebivanja v Republiki Sloveniji;
– spremljanja postopka v jeziku, ki ga razume;
– informiranja;
– osnovne oskrbe v primeru nastanitve v azilnem domu;
– finančne pomoči v primeru nastanitve na zasebnem
naslovu;
– brezplačne pravne pomoči v postopkih pred upravnim
sodiščem in vrhovnim sodiščem do pravnomočne odločitve;
– zdravstvenega varstva;
– izobraževanja;
– dela in zaposlovanja;
– humanitarne pomoči.
(2) Pravice iz prejšnjega odstavka prosilec pridobi z vložitvijo popolne prošnje in trajajo do izvršitve odločitve pristojnega
organa oziroma najdalj do pravnomočnosti odločitve.
(3) Minister predpiše v soglasju z ministri, pristojnimi za
zdravje, delo, družino in socialne zadeve ter šolstvo in šport,
podrobnejše pogoje in načine za zagotavljanje pravic iz prejšnjega odstavka ter pravic iz 15. člena tega zakona.
79. člen
(pravica do osnovne oskrbe)
Pravica do osnovne oskrbe obsega:
– nastanitev;
– prehrano;
– obleko in obutev;
– higienske potrebščine.
80. člen
(azilni dom in bivanje v domu)
(1) Za nastanitev prosilcev se organizira azilni dom. Azilni
dom ustanovi ministrstvo, ki lahko za organizacijo delovanja in
bivanja v azilnem domu pooblasti na podlagi javnega razpisa
izbrano društvo, ustanovo, zavod ali drugo podobno nepridobitno pravno osebo, katere dejavnost obsega področje nastanitve
prosilcev.
(2) Ministrstvo nastani prosilce v azilnem domu ali v njegovi izpostavi, kjer jim zagotovi osnovno oskrbo.
(3) Prosilci, ki bivajo v azilnem domu, morajo spoštovati
določbe hišnega reda, ki ga izda minister.
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(4) Stroške nastanitve v azilnem domu krije ministrstvo.
(5) Prosilci, ki imajo lastna sredstva za preživljanje ali jim
je preživljanje zagotovljeno kako drugače, morajo sami kriti
stroške ali sorazmeren delež stroškov nastanitve v azilnem
domu oziroma njegovi izpostavi. Kriteriji in merila za način ugotavljanja lastnih sredstev za preživljanje se določijo v predpisu
iz tretjega odstavka 78. člena tega zakona.
(6) V primeru, da pristojni organ ugotovi, da je prosilec ob
nastanitvi v azilni dom imel ali kasneje pridobil dovolj sredstev
za preživljanje, da bi lahko kril stroške bivanja v azilnem domu,
lahko od prosilca zahteva povračilo.
81. člen
(izpostave azilnega doma)
(1) Zaradi enakomerne porazdelitve prosilcev na območju
Republike Slovenije se za nastanitev prosilcev lahko ustanovijo
izpostave azilnega doma.
(2) Vlada Republike Slovenije določi število, kriterije in
pogoje za ustanovitev izpostav, pri čemer upošteva možnost za
njihovo ustanovitev v posameznih lokalnih skupnostih.
82. člen
(pomoč pri vzdrževalnih delih v azilnem domu)
(1) Prosilec lahko pomaga v azilnem domu pri delih,
povezanih z vzdrževanjem in nastanitvijo. Za ustrezno opravljeno delo prejme nagrado v skladu s sprejetim cenikom
ministrstva.
(2) Vrsta del se določi v predpisu iz tretjega odstavka
78. člena tega zakona.
83. člen
(razselitev)
(1) Pristojni organ lahko po vložitvi prošnje v izjemnih
primerih prosilca nastani v drugih primernih institucijah, če
mu ne more zagotoviti namestitve v azilnem domu ali njegovi
izpostavi.
(2) Pristojni organ lahko odobri prosilcu nastanitev na
zasebnem naslovu, če sta izpolnjena pogoja:
– da mu ne more zagotoviti namestitve v azilnem domu
ali njegovi izpostavi in
– da je bil z njim opravljen osebni razgovor.
(3) Ne glede na pogoja iz prejšnjega odstavka, pristojni
organ lahko odobri nastanitev na zasebnem naslovu prosilcu,
pri katerem obstajajo utemeljeni zdravstveni razlogi ali drugi
razlogi, ki jih ugotovi pristojni organ. Utemeljenost razlogov
ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister.
(4) Prosilcem, ki so nastanjeni v skladu z drugim in tretjim
odstavkom tega člena ter nimajo dohodkov ali zagotovljene
brezplačne nastanitve ali oskrbe, se dodeli finančna pomoč
v višini, določeni s predpisom iz tretjega odstavka 78. člena
tega zakona.
(5) Če prosilec samovoljno zapusti zasebni naslov, kjer
je nastanjen, mora stanodajalec o tem nemudoma obvestiti
pristojni organ.
(6) V primeru izrednih okoliščin sprejme Vlada Republike
Slovenije sklep, s katerim določi načine in pogoje nastanitve in
oskrbe prosilcev.
84. člen
(zdravstveno varstvo)
(1) Zdravstveno varstvo prosilca obsega pravico do:
1. nujne medicinske pomoči in nujnega reševalnega prevoza po odločitvi zdravnika ter pravico do nujne zobozdravstvene pomoči;
2. nujnega zdravljenja po odločitvi lečečega zdravnika,
ki obsega:
– ohranitev življenjsko pomembnih funkcij, zaustavljanje
večjih krvavitev oziroma preprečitev izkrvavitve;
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– preprečitev nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov
ali življenjskih funkcij;
– zdravljenje šoka;
– storitve pri kroničnih boleznih in stanjih, katerih opustitev bi neposredno in v krajšem času povzročila invalidnost,
druge trajne okvare zdravja ali smrt;
– zdravljenje vročinskih stanj in preprečevanje širjenja
infekcije, ki bi utegnila voditi do septičnega stanja;
– zdravljenje oziroma preprečevanje zastrupitev;
– zdravljenje zlomov kosti oziroma zvinov ter drugih poškodb, pri katerih je nujno posredovanje zdravnika;
– zdravila s pozitivne liste v skladu s seznamom medsebojno zamenljivih zdravil, ki so predpisana na recept za
zdravljenje navedenih bolezni in stanj;
3. zdravstvenega varstva žensk: kontracepcijskih sredstev, prekinitve nosečnosti, zdravstvene oskrbe v nosečnosti
in ob porodu.
(2) Ranljiva oseba s posebnimi potrebami, izjemoma pa
tudi drug prosilec, ima pravico do dodatnega obsega zdravstvenih storitev, ki ga odobri in določi komisija iz tretjega odstavka
prejšnjega člena.
(3) Zaradi varovanja javnega zdravja v Republiki Sloveniji
se lahko zahteva zdravniški pregled prosilcev.
85. člen
(zaposlitev in delo prosilcev)
(1) Prosilec lahko opravlja delo, če je njegova identiteta
nesporno ugotovljena. Z delom lahko prične eno leto po vložitvi
prošnje, če v tem času ni bila sprejeta odločitev pristojnega
organa in te zamude ni mogoče pripisati prosilcu.
(2) Za opravljanje dela mora prosilec pridobiti delovno
dovoljenje v skladu s predpisi, ki urejajo področje zaposlovanja
in dela tujcev.
(3) Prosilec lahko pridobi delovno dovoljenje za tri mesece, ki se lahko podaljša do pravnomočno končanega postopka
ali razveljavi po prenehanju statusa prosilca.
(4) Prosilcu se lahko po poteku roka iz prvega odstavka
tega člena omogoči dostop do tečajev poklicnega usposabljanja v skladu s predpisom iz tretjega odstavka 78. člena tega
zakona.
86. člen
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– dovoliti, da uradna oseba njega in predmete, ki jih ima
pri sebi, pri vstopu v azilni dom ali njegovo izpostavo pregleda;
– dovoliti, da ga uradna oseba fotografira, odvzame prstne odtise in po predhodnem obvestilu posname ustne izjave
podane v postopku;
– v najkrajšem možnem času utemeljiti svojo prošnjo in po
resnici predstaviti okoliščine in dejstva, potrebna za utemeljitev
prošnje;
– prepričljivo in verodostojno obrazložiti razloge, s katerimi utemeljuje svojo prošnjo, še zlasti če ni drugih razpoložljivih
dokazov.

XI. POGLAVJE
PRAVICE IN DOLŽNOSTI OSEB
Z MEDNARODNO ZAŠČITO
89. člen
(pravice begunca)
(1) Begunec ima pravico do:
– pridobitve informacij o statusu, pravicah in dolžnostih
oseb z mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji;
– stalnega prebivanja v Republiki Sloveniji;
– nastanitve v nastanitvenih zmogljivostih ministrstva;
– denarnega nadomestila za zasebno nastanitev;
– zdravstvenega varstva;
– socialnega varstva;
– izobraževanja;
– zaposlitve in dela;
– pomoči pri integraciji.
(2) Vlada Republike Slovenije izda predpis, s katerim
določi načine in pogoje za zagotavljanje pravic iz prejšnjega
odstavka.
90. člen
(pridobitev informacij)
Ministrstvo zagotovi beguncu v slovenskem in v beguncu
razumljivem jeziku informacije, potrebne za njegovo lažje vključevanje v okolje, predvsem s področja nastanitve, uveljavljanja
denarnih pomoči, socialnega in zdravstvenega varstva, izobraževanja, zaposlovanja in brezplačne pravne pomoči.

(izobraževanje)

91. člen

(1) V skladu s predpisi, ki določajo obvezno osnovnošolsko izobraževanje, se prosilcem zagotavlja pravica do osnovnošolskega izobraževanja.
(2) Prosilcem se omogoči dostop do izobraževanja na
poklicnih in srednjih šolah pod pogoji, ki veljajo za državljane
Republike Slovenije.

Odločba, s katero je bil prosilcu priznan status begunca,
z dnevom vročitve velja kot dovoljenje za stalno prebivanje v
Republiki Sloveniji.

87. člen

(nastanitev v nastanitvenih zmogljivostih
ministrstva)

(humanitarna pomoč)
Humanitarna pomoč, ki jo zagotavljajo predvsem nevladne, medvladne in vladne organizacije, ki delujejo na humanitarnem področju, obsega zlasti materialno, kulturno, psihosocialno pomoč, organiziranje varstva za otroke, izobraževanje
otrok, mladostnikov in odraslih ter druge oblike pomoči prosilcem.
88. člen
(dolžnosti prosilca)
Prosilec mora:
– spoštovati pravni red Republike Slovenije;
– biti vedno dosegljiv pristojnemu organu, se odzivati na
njegova vabila in se podrejati njegovim ukrepom;
– uradni osebi nemudoma predložiti vse dokumente, ki so
pomembni za obravnavanje njegove prošnje;
– sodelovati pri ugotavljanju identitete;

(stalno prebivanje v Republiki Sloveniji)

92. člen

(1) Begunec se z dnem vročitve odločbe o priznanju statusa begunca, vendar najdalj za obdobje enega leta, nastani
v integracijski hiši, oziroma drugih nastanitvenih zmogljivostih
ministrstva, razen če ima zagotovljeno zasebno nastanitev. V
tem primeru stroške nastanitve krije sam.
(2) V primeru združitve družine po tem zakonu se postopek nastanitve družinskih članov prične z dnem prihoda
družinskih članov. Zaradi celovitosti družine se begunec, ki
je uveljavljal pravico do združitve družine, nastani skupaj z
družino.
(3) Če begunec, ki je uveljavljal pravico do združitve družine po tem zakonu, kasneje ponovno uveljavlja to pravico še
za preostale družinske člane, so ti družinski člani upravičeni do
nastanitve le do poteka pravice nastanitve družine iz prejšnjega
odstavka.
(4) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena
lahko pristojni organ beguncu, pri katerem obstajajo ute-
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meljeni zdravstveni razlogi ali drugi razlogi, ki jih ugotovi
pristojni organ, podaljša obdobje nastanitve v integracijski
hiši oziroma drugih nastanitvenih zmogljivostih ministrstva
najdalj za obdobje šestih mesecev. Utemeljenost razlogov
z možnostjo podaljšanja ugotavlja komisija, ki jo imenuje
minister.
(5) Integracijsko hišo ustanovi ministrstvo, ki lahko za
organizacijo delovanja in bivanja v integracijski hiši pooblasti
na podlagi javnega razpisa izbrano društvo, ustanovo, zavod
ali drugo nepridobitno pravno osebo.
(6) Organizacija nastanitve v integracijski hiši oziroma
drugi nastanitveni zmogljivosti ministrstva se določi s hišnim
redom, ki ga izda minister.
93. člen
(denarno nadomestilo za zasebno
nastanitev)
(1) Begunec, ki se po poteku nastanitve v integracijski
hiši oziroma drugih nastanitvenih zmogljivostih ministrstva,
nastani v zasebni nastanitvi in nima lastnih sredstev za preživljanje ali mu preživljanje ni zagotovljeno kako drugače,
je največ dve leti od dneva poteka nastanitve upravičen do
denarnega nadomestila za zasebno nastanitev. Sredstva zagotavlja ministrstvo.
(2) Begunec, ki v prvem letu od pridobitve statusa begunca, ni uveljavljal pravice do nastanitve v integracijski hiši
oziroma drugih nastanitvenih zmogljivostih ministrstva in je
bil nastanjen v zasebni nastanitvi, ni upravičen do denarnega
nadomestila za zasebno nastanitev.
(3) Begunec, ki je bil kot mladoletnik brez spremstva
nastanjen v posebnem centru za nastanitev mladoletnikov
oziroma v drugi za mladoletnike primerni nastanitvi, in je v času
nastanitve postal polnoleten, je dve leti po preteku bivanja v
teh centrih upravičen do denarnega nadomestila za zasebno
nastanitev.
(4) V primeru, da ministrstvo ne more zagotoviti nastanitve v integracijski hiši oziroma drugih nastanitvenih zmogljivostih ministrstva, je begunec za obdobje najdalj treh let od
dneva pridobitve statusa begunca upravičen do denarnega
nadomestila za zasebno nastanitev, družinski člani pa od dneva
prihoda družine.
(5) Postopek, višina in način dodelitve in izplačevanja
denarnega nadomestila za zasebno nastanitev se določijo s
predpisom iz drugega odstavka 89. člena tega zakona.
94. člen
(zdravstveno varstvo beguncev)
(1) Begunci so upravičeni do zdravstvenega varstva pod
enakimi pogoji, kot državljani Republike Slovenije. Sredstva za
zdravstvo varstvo beguncev zagotavlja ministrstvo, pristojno
za zdravje.
(2) Begunci, ki imajo posebne potrebe, na primer nosečnice, invalidi, osebe, ki so žrtve mučenja, posilstva ali drugih
težjih oblik psihološkega, fizičnega ali spolnega nasilja, mladoletniki, ki so bili žrtve katerekoli oblike zlorabe, zanemarjanja,
izkoriščanja, mučenja, krutega, nečloveškega in poniževalnega
ravnanja ali ki jih je prizadel oborožen spopad, imajo zagotovljen dostop do ustreznega zdravstvenega varstva pod enakimi
pogoji kot državljani Republike Slovenije.
(3) V primeru, da begunec nima lastnih sredstev oziroma
mu preživljanje ni zagotovljeno kako drugače, stroške dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja krije ministrstvo.
95. člen
(socialno varstvo beguncev)
Begunci so pri uveljavljanju pravic iz socialnega varstva
izenačeni z državljani Republike Slovenije. Sredstva za socialno varstvo beguncev zagotavlja ministrstvo, pristojno za
socialne zadeve.
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96. člen
(mladoletnik brez spremstva s statusom begunca)
(1) Pri delu z mladoletnikom brez spremstva s statusom
begunca mora pristojna oseba:
– upoštevati načelo največje otrokove koristi;
– čimprej začeti s postopkom iskanja njegovih staršev ali
drugih sorodnikov;
– mu po pridobitvi mednarodne zaščite nemudoma postaviti zakonitega zastopnika.
(2) Odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika izda
krajevno pristojni center za socialno delo. Zakoniti zastopnik
je lahko sorodnik oziroma spremljevalec mladoletnika brez
spremstva ali predstavnik organizacije, ki je specializirana za
delo z otroki in mladostniki.
(3) Mladoletniku brez spremstva, ki je pridobil status begunca, je treba zagotoviti nastanitev pri odraslih sorodnikih,
rejniški družini, v posebnih centrih za nastanitev mladoletnikov
ali jim zagotoviti drugo za mladoletnike primerno nastanitev.
(4) Mladoletnikom istih staršev, upoštevajoč zlasti njihovo
stopnjo zrelosti in starost, se v skladu z možnostmi skuša zagotoviti skupna oskrba in nastanitev.
(5) Uradne osebe, ki delajo z mladoletniki brez spremstva
s statusom begunca, morajo biti ustrezno usposobljene.
97. člen
(izobraževanje in usposabljanje beguncev)
(1) Mladoletni begunci so na področju osnovnošolskega
in srednješolskega izobraževanja izenačeni z državljani Republike Slovenije. Sredstva za izobraževanje in usposabljanje
beguncev zagotavlja ministrstvo, pristojno za šolstvo.
(2) Odraslim beguncem se omogoči dostop do izobraževalnega sistema pod enakimi pogoji kot tujcem, ki zakonito
prebivajo v Republiki Sloveniji.
(3) Stroške, povezane s priznavanjem tujih diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi beguncev, krije
ministrstvo.
98. člen
(zaposlovanje in delo beguncev)
(1) Begunci uveljavljajo pravice iz naslova zaposlovanja
in dela v skladu s predpisi, ki urejajo zaposlovanje in delo
tujcev.
(2) Begunci uveljavljajo pravice za primer brezposelnosti
v skladu s predpisi, ki urejajo zaposlovanje in zavarovanje za
primer brezposelnosti.
99. člen
(pomoč pri integraciji)
Beguncu se zagotavlja pomoč pri vključevanju v okolje
za obdobje največ treh let od dneva pridobitve statusa begunca v Republiki Sloveniji. Pomoč vsebuje predvsem naslednje
dejavnosti:
– pripravo in izvedbo osebnega integracijskega načrta;
– organiziranje tečajev slovenskega jezika;
– organiziranje tečajev spoznavanja slovenske zgodovine, kulture in ustavne ureditve Republike Slovenije.
100. člen
(dolžnosti begunca)
(1) Begunec je dolžan spoštovati ustavno ureditev, zakone, predpise in druge splošne akte Republike Slovenije ter
ukrepe državnih organov.
(2) Begunec je dolžan organe, pristojne za pomoč pri
vključevanju v okolje, obveščati o vseh spremembah, ki vplivajo na uveljavljanje njegovih pravic in izvrševanje dolžnosti,
zlasti pa o:
– pridobljeni denarni socialni pomoči, dohodkih in drugih
prejemkih ter premoženju;
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– opravljanju preizkusa znanja slovenskega jezika;
– uspešnosti šolanja na vseh stopnjah izobraževanja;
– zaposlitvi;
– spremembi naslova prebivanja;
– spremembi osebnega imena;
– spremembi zakonskega stanu;
– sprejemu v državljanstvo Republike Slovenije.
(3) Begunec mora nova dejstva in okoliščine oziroma
spremembe iz prejšnjega odstavka sporočiti v osmih dneh od
dne, ko so nastale oziroma je zanje izvedel.
101. člen
(pravice osebe s subsidiarno zaščito)
Oseba s subsidiarno zaščito ima enake pravice in dolžnosti kot begunec, razen pravice iz druge alineje prvega odstavka
89. člena tega zakona.
102. člen
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XIII. POGLAVJE
POSTOPEK ZA PRENEHANJE IN ODVZEM
MEDNARODNE ZAŠČITE
107. člen

(1) Odločba, s katero je bila prosilcu priznana subsidiarna
zaščita, z dnem vročitve velja kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji za obdobje treh let.
(2) V primeru, da je bila osebi subsidiarna zaščita podaljšana, odločba o podaljšanju velja kot dovoljenje za začasno
prebivanje v Republiki Sloveniji za obdobje dveh let z možnostjo podaljšanja.

(prenehanje)

(dolžnosti osebe s subsidiarno zaščito)
Oseba s subsidiarno zaščito ima enake dolžnosti kot
begunec.
104. člen
(vrnitev v izvorno državo)
(1) Ministrstvo nudi pomoč pri vrnitvi tistim beguncem
ali osebam s subsidiarno zaščito, ki se želijo vrniti v izvorno
državo.
(2) Prosilci, begunci ali osebe s subsidiarno zaščito, ki se
odločijo za vrnitev v izvorno državo, ohranijo pravice in obveznosti, ki jih določa ta zakon, do dneva zapustitve države.
(3) Če prosilec, begunec ali oseba s subsidiarno zaščito
nima lastnih sredstev, stroške vrnitve krije ministrstvo.
XII. POGLAVJE
POSTOPEK ZA PODALJŠANJE IN ZAVRNITEV
PODALJŠANJA SUBSIDIARNE ZAŠČITE
105. člen
(pogoji)
(1) Ministrstvo osebi s priznano subsidiarno zaščito 45 dni
pred potekom tega statusa pošlje pisno obvestilo in obrazec,
s katerim lahko uveljavlja podaljšanje subsidiarne zaščite v
Republiki Sloveniji.
(2) Obrazec iz prejšnjega odstavka se določi v predpisu
iz drugega odstavka 89. člena tega zakona.
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena želi subsidiarno zaščito podaljšati, mora pristojnemu organu pred potekom
tega statusa vrniti izpolnjen obrazec.
(4) Izpolnjen obrazec, ki ga prejme pristojni organ, velja
kot prošnja za podaljšanje subsidiarne zaščite.
106. člen
(postopek)
(1) V postopku pristojni organ opravi osebni razgovor z
osebo iz prejšnjega člena in preveri obstoj razlogov za podaljšanje subsidiarne zaščite.
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(2) Če obstajajo razlogi za podaljšanje, pristojni organ
izda odločbo, s katero osebi iz prejšnjega odstavka podaljša
subsidiarno zaščito za dve leti. V čas neprekinjenega zakonitega bivanja v Republiki Sloveniji se šteje tudi čas do izdaje
odločbe o podaljšanju subsidiarne zaščite.
(3) Če oseba ne izpolnjuje pogojev za podaljšanje, pristojni organ izda odločbo, s katero zavrne prošnjo za podaljšanje
subsidiarne zaščite.
(4) Osebi iz prejšnjega člena do pravnomočnosti odločbe
pripadajo pravice iz 101. člena tega zakona.
(5) Zoper odločbo iz drugega in tretjega odstavka tega
člena se lahko vloži tožba v 15 dneh od vročitve. Upravno sodišče mora o tožbi odločiti v 30 dneh od prejema tožbe.

(začasno prebivanje v Republiki Sloveniji)

103. člen
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V primeru iz prve, druge, tretje in četrte alineje prvega
odstavka 4. člena tega zakona pristojni organ izda odločbo o
prenehanju statusa begunca. Zoper odločbo je mogoče vložiti
tožbo na upravno sodišče.
108. člen
(odvzem)
V primerih iz prvega in četrtega odstavka 6. člena tega
zakona se mednarodna zaščita odvzame.
109. člen
(začetek postopka za odvzem)
Pristojni organ lahko postopek odvzema uvede kadarkoli.
O uvedbi postopka s pisnim obvestilom obvesti osebo s priznano mednarodno zaščito, da ponovno preučuje njeno upravičenost do mednarodne zaščite. V pisnem obvestilu navede tudi
razloge za začetek tega postopka.
110. člen
(postopek za odvzem)
(1) Pred sprejemom odločitve pristojni organ z osebo, ki
je v postopku odvzema mednarodne zaščite, opravi osebni
razgovor, na katerem ima ta oseba možnost, da navede razloge, zakaj ji mednarodna zaščita ne bi smela biti odvzeta. Pri
vodenju osebnega razgovora se smiselno uporabljajo določbe
8. člena tega zakona.
(2) V primeru odvzema mednarodne zaščite zaradi razlogov iz pete in šeste alineje prvega odstavka 4. člena in drugega
odstavka 4. člena tega zakona mora pristojni organ pridobiti
aktualne informacije iz osme in devete alineje 23. člena tega
zakona.
(3) Informacij od zatrjevanih subjektov iz 24. člena tega
zakona pristojni organ ne sme pridobiti tako, da bi bili ti obveščeni, da ima ta oseba mednarodno zaščito v Republiki
Sloveniji, kar bi ogrozilo telesno integriteto te osebe in njenih
nepreskrbljenih družinskih članov ali svobodo in varnost njenih
družinskih članov, ki še vedno živijo v izvorni državi.
111. člen
(odločitev za odvzem)
(1) Pristojni organ o odvzemu mednarodne zaščite izda
odločbo, zoper katero je mogoče vložiti tožbo na upravno
sodišče.
(2) Z dnem pravnomočnosti odločbe o odvzemu mednarodne zaščite osebi prenehajo pravice iz XI. poglavja tega
zakona in se ji odvzamejo listine, ki jih je pridobila na podlagi
svojega statusa.
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XIV. POGLAVJE
LISTINE
112. člen
(izkaznica prosilca)

(1) Izkaznica prosilca velja kot dokument, ki potrjuje status
prosilca in velja kot dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji.
(2) Izkaznica iz prejšnjega odstavka se prosilcu izda najkasneje v treh dneh po vložitvi prošnje.
(3) Izkaznica prosilca velja največ 60 dni, z možnostjo
podaljšanja.
113. člen
(izkaznica begunca)
(1) Izkaznica begunca velja kot dokument, ki potrjuje status begunca in omogoča uveljavljanje pravic po tem zakonu.
(2) Izkaznica begunca velja pet let.
(3) Begunec mora pogrešitev, izgubo ali tatvino izkaznice
begunca takoj oziroma najkasneje v treh dneh od pogrešitve
naznaniti pristojnemu organu, ki jo je izdal, in predložiti izjavo
o okoliščinah pogrešitve.
(4) V primeru, da v obdobju treh let pogreši, izgubi ali
odtuji dve ali več izkaznic, razen če dokaže, da je s pogrešeno
izkaznico ravnal z dolžno skrbnostjo, se mu izda novo izkaznico
z veljavnostjo enega leta.
114. člen
(izkaznica o subsidiarni zaščiti)
(1) Izkaznica o subsidiarni zaščiti velja kot dokument, ki
potrjuje status subsidiarne zaščite in omogoča uveljavljanje
pravic po tem zakonu.
(2) Izkaznica o subsidiarni zaščiti velja do datuma navedenega v odločbi o priznanju subsidiarne zaščite.
(3) Oseba s subsidiarno zaščito mora pogrešitev, izgubo
ali tatvino izkaznice o subsidiarni zaščiti takoj oziroma najkasneje v treh dneh od pogrešitve naznaniti organu, ki jo je izdal
in predložiti izjavo o okoliščinah pogrešitve.
(4) V primeru, da v obdobju treh let pogreši, izgubi ali
odtuji dve ali več izkaznic, razen če dokaže, da je s pogrešeno
izkaznico ravnal z dolžno skrbnostjo, se mu nova izkaznica izda
z veljavnostjo šestih mesecev.
115. člen
(potni list za begunca)
(1) Potni list za begunca se izda na vlogo begunca v skladu z zakonom, ki ureja potne listine za državljane Republike
Slovenije, če ta zakon ne določa drugače.
(2) Vlogo osebno vloži begunec, ki je dopolnil 18 let
starosti oziroma pridobil poslovno sposobnost. Za begunca,
mlajšega od 18 let, oziroma begunca, ki mu je delno ali popolno
odvzeta poslovna sposobnost, vloži vlogo zakoniti zastopnik.
(3) Pristojni organ za izdajo potnega lista izda vlagatelju
potrdilo o prejemu vloge za izdajo potnega lista.
(4) Potni list za begunca se izda z veljavnostjo, ki ne sme
biti daljša od enega leta.
(5) Potni list za begunca se po poteku veljavnosti iz prejšnjega odstavka na vlogo begunca podaljša.
(6) Veljavnost potnega lista se podaljša za čas, ki ne sme
biti daljši od enega leta.
(7) Begunec je v postopku izdaje in podaljšanja veljavnosti
potnega lista oproščen plačila stroškov postopka in obrazcev,
če za to nima sredstev.
(8) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja v primeru, če begunec v obdobju dveh let izgubi oziroma sta mu
bila odtujena dva ali več potnih listov, razen če dokaže, da je s
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potnim listom ravnal z dolžno skrbnostjo in je izgubo oziroma
odtujitev prijavil policiji.
(9) Begunec mora potni list po prenehanju ali odvzemu
statusa begunca izročiti ministrstvu.
116. člen
(potni list za osebo s subsidiarno zaščito)
(1) Oseba s subsidiarno zaščito uporablja svoj nacionalni
potni list.
(2) Če oseba iz prejšnjega odstavka nima svojega nacionalnega potnega lista, humanitarni razlogi pa zahtevajo njeno
prisotnost v drugi državi, se ji skladno z zakonom, ki ureja
področje tujcev, izda potni list za tujca, razen če nujni razlogi
nacionalne varnosti ali javnega reda zahtevajo drugače.
117. člen
(oblika in vsebina listin)
(1) Način izdaje, obliko in vsebino izkaznice prosilca določi minister v predpisu iz tretjega odstavka 78. člena tega
zakona.
(2) Način izdaje, obliko in vsebino izkaznice za begunca in
izkaznice o subsidiarni zaščiti določi Vlada Republike Slovenije
v predpisu iz drugega odstavka 89. člena tega zakona.

XV. POGLAVJE
EVIDENCE
118. člen
(vrste evidenc)
Zaradi zagotovitve podatkov, potrebnih za opravljanje
nalog, določenih s tem zakonom, se upravljajo in vzdržujejo
evidence o:
– vloženih prošnjah;
– mladoletnih prosilcih brez spremstva staršev;
– prosilcih, nastanjenih v azilnem domu oziroma njegovih
izpostavah;
– vlogah in rešitvah komisije;
– prosilcih, ki so razseljeni;
– osebah, ki so pridobile status begunca;
– osebah, ki so pridobile status begunca na podlagi
kvote;
– osebah, ki jim je bila priznana subsidiarna zaščita;
– osebah, katerih prošnja je bila zavrnjena v pospešenem
postopku;
– osebah, katerih prošnja je bila zavrnjena v rednem
postopku;
– osebah, katerih prošnja je bila zavržena na podlagi
60. člena tega zakona;
– osebah, katerih prošnja je bila zavržena na podlagi
62. člena tega zakona;
– osebah, katerih prošnja je bila zavržena na podlagi
67. člena tega zakona;
– osebah, katerih prošnja je bila zavržena iz drugih razlogov;
– izdanih sklepih na podlagi 59. člena tega zakona;
– osebah, glede katerih je bil postopek ustavljen;
– ponovnih prošnjah;
– zahtevkih za uvedbo ponovnega postopka;
– zavrženih zahtevkih za uvedbo ponovnega postopka;
– prošnjah za podaljšanje subsidiarne zaščite;
– zavrnjenih prošnjah za podaljšanje subsidiarne za
ščite;
– umaknjenih prošnjah za podaljšanje subsidiarne zaščite;
– zavrženih prošnjah za podaljšanje subsidiarne zaščite;
– podaljšani subsidiarni zaščiti;
– prenehanju statusa begunca;
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– odvzemu statusa begunca;
– odvzemu subsidiarne zaščite;
– prošnjah za združevanje družine;
– zavrnjenih prošnjah za združevanje družine;
– dovolitvi združevanja družine;
– izdanih izkaznicah prosilca;
– izdanih izkaznicah begunca;
– izdanih potnih listih za begunce;
– izdanih izkaznicah o subsidiarni zaščiti.
119. člen
(podatki za vložitev prošnje)
(1) Prošnja mora biti podana na obrazcu, določenem v
predpisu iz četrtega odstavka 43. člena tega zakona.
(2) Tujec, ki je izrazil namen, da prvič vloži prošnjo za
mednarodno zaščito, je dolžan v prošnji dati pristojnemu organu naslednje podatke:
– osebno ime;
– druga imena ali vzdevke;
– rojstni datum (dan, mesec, leto);
– spol;
– kraj rojstva (država, mesto, kraj);
– državljanstvo;
– zakonski stan;
– naslov zadnjega prebivališča (država, mesto, kraj);
– narodnost;
– etnično ali plemensko skupino;
– vero;
– jezik;
– datum odhoda iz matične države (dan, mesec, leto);
– države, v katerih je bival po tem, ko je zapustil matično
državo;
– datum vstopa v Republiko Slovenijo (dan, mesec,
leto);
– kraj vstopa;
– način vstopa;
– dokumente za ugotavljanje istovetnosti (vrsta dokumenta, številka, datum in kraj izdaje);
– izobrazbo in poklic;
– vojaški rok;
– pripadnost politični stranki ali organizaciji;
– predhodne prošnje v Republiki Sloveniji;
– prošnje v drugih državah;
– podatke o predkaznovanosti;
– posebne potrebe ali problemi;
– družinske podatke za otroke brez spremstva;
– ožje družinske člane, ki spremljajo prosilca;
– druge sorodnike, ki spremljajo prosilca;
– druge sorodnike, ki že prebivajo v Republiki Sloveniji;
– bližje člane družine, ki živijo v matični državi;
– člane družine, ki živijo izven matične države;
– izjavo prosilca.
(3) Prošnja vsebuje tudi fotografijo in prstne odtise prosilca.
(4) Pristojni organ po uradni dolžnosti prosilcu določi
EMŠO.
120. člen
(podatki o osebah z mednarodno zaščito)
Ministrstvo za namene izvrševanja tega zakona zbira in
obdeluje naslednje podatke o osebah z mednarodno zaščito:
– osebno ime;
– osebno ime, državljanstvo, datum in kraj rojstva zakonitega zastopnika;
– osebno ime, državljanstvo, datum in kraj rojstva skrbnika;
– datum in kraj rojstva;
– dekliški priimek;
– spol;
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– zakonska zveza, zunajzakonska skupnost ali druga oblika partnerske zveze, urejene z zakonom;
– državljanstvo;
– narodnost, če begunec oziroma oseba s subsidiarno
zaščito s tem pisno soglaša;
– veroizpoved, če begunec oziroma oseba s subsidiarno
zaščito s tem pisno soglaša;
– naslov stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji;
– naslov začasnega prebivališča v Republiki Sloveniji;
– izobrazba in poklic, če begunec oziroma oseba s subsidiarno zaščito s tem pisno soglaša;
– številko, datum izdaje in vrsto osebnega dokumenta;
– številko in datum izdaje potnega lista za begunca oziroma osebo s subsidiarno zaščito;
– osebna imena in naslove stalnega ali začasnega prebivališča družinskih članov v Republiki Sloveniji;
– podatke o zdravstvenem stanju, če begunec oziroma
oseba s subsidiarno zaščito s tem pisno soglaša;
– podatke o šolanju, izobraževanju in pridobljeni izobrazbi
v Republiki Sloveniji;
– podatke o zaposlitvi, dohodkih in drugih prejemkih ter
premoženju;
– podatke o izvajanju integracijskih ukrepov.
121. člen
(podatki o izvajanju integracijskih ukrepov)
buje:

Zbirka podatkov iz dvajsete alineje prejšnjega člena vse-

– podatke o pripravi in izvajanju osebnega integracijskega
načrta;
– podatke o obiskovanju tečaja slovenskega jezika;
– podatke o obiskovanju tečaja spoznavanja kulture, zgodovine in ustavne ureditve Republike Slovenije;
– podatke o vključitvi v sistem socialnega varstva;
– podatke o vključitvi v sistem zdravstvenega zavarovanja.
122. člen
(zbiranje podatkov)
Ministrstvo zbira podatke iz 119., 120. in 121. člena tega
zakona neposredno od prosilcev, beguncev oziroma oseb s
subsidiarno zaščito, od drugih oseb ali iz že obstoječih zbirk
podatkov.
123. člen
(podatki za izdajo izkaznice prosilca)
Za izdajo izkaznice prosilca se uporabijo podatki iz prve,
tretje, četrte, pete in šeste alineje drugega odstavka 119. člena
tega zakona, EMŠO in naslov prebivališča v Republiki Sloveniji.
124. člen
(podatki za izdajo izkaznice begunca)
Za izdajo izkaznice za begunca se uporabijo podatki iz
prve, četrte, šeste in enajste alineje 120. člena tega zakona
in EMŠO.
125. člen
(podatki za izdajo izkaznice o subsidiarni zaščiti)
Za izdajo izkaznice za begunca se uporabijo podatki iz
prve, četrte, šeste in dvanajste alineje 120. člena tega zakona
in EMŠO.
126. člen
(podatki za izdajo potnega lista za begunca)
Za izdajo potnega lista za begunca se uporabijo podatki
iz prve, četrte, šeste, osme in enajste alineje 120. člena tega
zakona.

Stran

15230 /

Št.

111 / 5. 12. 2007
127. člen

(podatki v evidencah)
(1) Pri vodenju evidenc iz 118. člena tega zakona se uporabljajo vsi podatki iz drugega in tretjega odstavka 119. člena
tega zakona.
(2) Vse evidence iz prvega odstavka 118. člena tega
zakona, razen evidence iz prve alineje 118. člena tega zakona, vsebujejo tudi podatke o naslovu prebivališča v Republiki
Sloveniji.
(3) Evidenca iz tretje alineje prvega odstavka 118. člena
tega zakona vsebuje tudi podatke o opravljanju vzdrževalnih
del iz 82. člena, dodatnem obsegu zdravstvenih storitev iz
84. člena, delu prosilca iz 85. člena, osnovnošolskem izobraževanju iz 86. člena ter humanitarni pomoči iz 87. člena tega
zakona.
(4) Evidenca iz pete alineje prvega odstavka 118. člena
tega zakona vsebuje tudi podatke o prejeti finančni pomoči iz
83. člena, dodatnem obsegu zdravstvenih storitev iz 84. člena,
delu prosilca iz 85. člena, osnovnošolskem izobraževanju iz
86. člena ter humanitarni pomoči iz 87. člena tega zakona.
XVI. POGLAVJE
VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
128. člen
(zbiranje, obdelava in posredovanje osebnih podatkov)
(1) Organi, pristojni za izvajanje tega zakona, lahko zbirajo osebne in druge splošne podatke od prosilcev in od oseb
s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji v obsegu, potrebnem za opravljanje svojih nalog, določenih s tem
zakonom.
(2) Državni in drugi organi in organizacije, ki razpolagajo
s podatki, ki se nanašajo na osebe iz prejšnjega odstavka, so
dolžni te podatke posredovati pristojnim organom za izvajanje
tega zakona, na njihovo zahtevo.
(3) Na podlagi razlogov, določenih z zakonom, lahko
organi, pristojni za izvajanje tega zakona, drugim državnim
organom za osebe iz prvega odstavka tega člena posredujejo
osebne podatke, fotografije in podatke, pridobljene z daktiloskopiranjem.
(4) Zbiranje, obdelava in posredovanje podatkov iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena morajo biti v skladu
s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.
(5) Podatki, pridobljeni z daktiloskopiranjem in fotografije
prosilca, se posredujejo državi članici Evropske unije za izvajanje Uredbe 2003/343/ES.
129. člen
(posredovanje podatkov)
(1) Vse zaupne azilne podatke, ki jih prosilec in oseba
s priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji poda v
postopku po tem zakonu, morajo pristojni organi za izvajanje
tega zakona varovati pred organi njegove izvorne države. Zainteresirani javnosti se lahko posredujejo le na podlagi soglasja
prosilca.
(2) Za odstranitev osebe, katere prošnja je bila zavrnjena
ali zavržena in je bila odrejena njena prisilna odstranitev v izvorno državo, se tujim organom lahko posreduje le naslednje
podatke:
– ime in priimek, rojstne podatke, spol, državljanstvo,
podatke o dokumentih, ki jih je izdala izvorna država in zadnji
naslov v tej državi;
– po potrebi prstne odtise in fotografije.
130. člen
(varovanje podatkov)
Vse zaupne azilne podatke, ki jih prosilec in oseba s
priznano mednarodno zaščito v Republiki Sloveniji poda v
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postopku po tem zakonu, morajo pristojni organi za izvajanje
tega zakona obravnavati v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo
osebnih podatkov.
131. člen
(varstvo osebnih podatkov
pri izdelavi listin)
Osebne podatke iz 112., 113., 114. in 115. člena tega
zakona sme uporabljati pooblaščeno podjetje ali organ za
izdelavo izkaznice prosilca, izkaznice begunca, izkaznice o
subsidiarni zaščiti, potnega lista za begunca in za potrebe vpisa
podatkov na obrazce navedenih listin in jih mora v 30 dneh po
uporabi uničiti.
132. člen
(hramba dokumentarnega gradiva)
(1) Evidence in osebni podatki, ki so bili zbrani na podlagi
118. člena in drugega odstavka 119. člena tega zakona, predstavljajo dokumentarno gradivo.
(2) Pristojni organ dokumentarno gradivo iz 118., drugega
odstavka 119. in 120. člena tega zakona hrani kot trajno gradivo, podatke iz 121. člena tega zakona pa se hrani deset let.
XVII. POGLAVJE
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
133. člen
(1) Določbe predpisov s področja zdravstva in zdravstvenega zavarovanja, ki se nanašajo na zdravstveno varstvo oseb
s priznano mednarodno zaščito, se uskladijo z določbami tega
zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Tretji odstavek 94. člena tega zakona se prične uporabljati z dnem uveljavitve predpisov iz prejšnjega odstavka
tega člena.
(3) Določbe predpisov s področja socialnega varstva, ki
se nanašajo na socialno varstvo oseb s priznano mednarodno
zaščito, se uskladijo z določbami tega zakona v enem letu po
uveljavitvi tega zakona.
(4) Določbe predpisov s področja družinskega skrbstva,
ki se nanašajo na družinsko skrbstvo oseb s priznano mednarodno zaščito, se uskladijo z določbami tega zakona v enem
letu po uveljavitvi tega zakona.
134. člen
(1) Podzakonski akti iz petega odstavka 13. člena, četrtega odstavka 43. člena, tretjega odstavka 78. člena, tretjega
odstavka 80. člena, drugega odstavka 81. člena, drugega odstavka 89. člena ter četrtega odstavka 92. člena tega zakona
se izdajo v enem letu po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do izdaje podzakonskih predpisov na podlagi tega zakona se uporabljajo naslednji predpisi, kolikor niso v nasprotju
z določbami tega zakona:
– Navodilo o postopku in načinu ravnanja s tujci, ki vstopijo v Republiko Slovenijo in želijo vložiti prošnjo za azil, ter
o sprejemanju, vsebini in ravnanju z vloženimi prošnjami za
azil oziroma izjavami, sprejetimi na zapisnik (Uradni list RS,
št. 65/00),
– Pravilnik o nagrajevanju in povračilu stroškov svetovalcem za begunce (Uradni list RS, št. 74/06),
– Pravilnik o načinih in pogojih zagotavljanja pravic prosilcem za azil (Uradni list RS, št. 121/06) in
– Uredba o pravicah in dolžnostih beguncev v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 33/04 in 129/04).
(3) Listine iz 112., 113., 114. in 115. člena tega zakona
se pričnejo izdajati v šestih mesecih po uveljavitvi podzakonskih aktov iz tretjega odstavka 78. člena in drugega odstavka
89. člena tega zakona.
(4) Do začetka izdajanja listin iz prejšnjega odstavka,
se izdajajo listine v skladu z Zakonom o azilu (Uradni list RS,
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št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 134/06 – odločba
US).
135. člen
(1) Podzakonski akt iz četrtega odstavka 58. člena tega
zakona se izda v šestih mesecih po vzpostavitvi ustreznih
nastanitvenih zmogljivosti na letališču oziroma v pristanišču.
(2) Podzakonski akt iz četrtega odstavka 70. člena tega
zakona se izda v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.
136. člen
(1) Evidence iz XV. poglavja tega zakona se vzpostavijo
v roku enega leta po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do vzpostavitve evidenc iz prejšnjega odstavka se vodijo evidence iz VI.A poglavja Zakona o azilu (Uradni list RS, št.
51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 134/06 – odločba US),
če niso v nasprotju z določbami tega zakona.
137. člen
Organizacije, ki delujejo v imenu Visokega komisariata
v Republiki Sloveniji, pristojni organ v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona informirajo o prenosu nalog in načinu ter
obsegu delovanja v imenu Visokega komisariata v Republiki
Sloveniji.
138. člen
Javni razpis za svetovalce za begunce se objavi v šestih
mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do objave seznama svetovalcev za begunce na spletni strani ministrstva delo svetovalcev za begunce opravljajo že izbrani svetovalci za begunce.
139. člen
Javni razpis za tolmače se objavi v šestih mesecih po
uveljavitvi tega zakona. Do objave seznama tolmačev na spletni strani ministrstva tolmačenje opravljajo tolmači, s katerimi
ima pristojni organ sklenjene pogodbe.
140. člen
(1) Postopki, začeti po Zakonu o azilu (Uradni list RS, št.
51/06 – uradno prečiščeno besedilo in 134/06 – odločba US),
se nadaljujejo in končajo po določbah tega zakona.
(2) Osebe s priznano subsidiarno zaščito po Zakonu o
azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in
134/06 – odločba US) obdržijo pravico do stalnega prebivanja
v Republiki Sloveniji.
(3) Pogoji za razselitev se osebam, ki so bile razseljene
na podlagi Zakona o azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno
prečiščeno besedilo in 134/06 – odločba US), ponovno preverijo v skladu s pogoji, določenimi v 83. členu tega zakona. Če
pogojev ne izpolnjujejo, se nastanijo v azilnem domu oziroma
njegovi izpostavi.
141. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o
azilu (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo in
134/06 – odločba US).
142. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 213-04/98-25/19
Ljubljana, dne 21. novembra 2007
EPA 1564-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prijavi prebivališča (ZPPreb-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča
(ZPPreb-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o prijavi prebivališča (ZPPreb-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 21. novembra 2007.
Št. 001-22-140/07
Ljubljana, dne 29. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
(ZPPreb-B)
1. člen
V Zakonu o prijavi prebivališča (Uradni list Republike
Slovenije, št. 59/06 – uradno prečiščeno besedilo) se v 2. točki
3. člena črtata besedi »in geokodo«.
V 3. točki se besedilo »kjer se posameznik naseli z namenom, da v njem stalno prebiva, ker« nadomesti z besedilom
»kjer posameznik dejansko stalno prebiva in«.
V 4. točki se besedilo »nima namena stalno prebivati«
nadomesti z besedilom »stalno ne prebiva«.
9. točka se spremeni tako, da se glasi:
»9. stanodajalec je pravna oseba, samostojni podjetnik
posameznik ali fizična oseba, ki proti plačilu sprejema goste na
prenočišče oziroma počitek in se po predpisih o gostinstvu šteje za sobodajalca ali v okviru svoje dejavnosti posameznikom
nudi začasno nastanitev. Za stanodajalca se po tem zakonu
šteje tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik,
ki opravlja recepcijske storitve v imenu in za račun drugih
stanodajalcev;«.
2. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča in
prijavo spremembe naslova stanovanja ter prijavo oziroma
odjavo začasnega prebivališča je pristojna upravna enota,
ne glede na to, kje ima posameznik prijavljeno stalno ali
začasno prebivališče ali ga prijavlja (v nadaljnjem besedilu:
pristojni organ). Za vodenje postopka iz sedmega odstavka
7. člena in 8. člena tega zakona je pristojna upravna enota,
na območju katere ima posameznik stalno prebivališče ali
ga prijavlja.«.
V drugem odstavku se beseda »gosta« nadomesti z besedilom »iz četrtega odstavka 9.a člena, 10. in 10.a člena tega
zakona«.
Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se
glasi:
»Za prijavo stalnega prebivališča oziroma spremembe
naslova stanovanja državljanov Republike Slovenije, ki nimajo
stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, v tujini, v skladu z
zakonom, ki ureja evidenco volilne pravice, je poleg pristojnega
organa iz prvega odstavka tega člena pristojno tudi ministrstvo,
pristojno za zunanje zadeve.«.
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3. člen
Na koncu prvega odstavka 6. člena se doda besedilo
»Stalno prebivališče oziroma spremembo naslova stanovanja
je treba prijaviti v osmih dneh od naselitve oziroma od vročitve
dovoljenja za stalno prebivanje tujca, odjaviti pa pred odselitvijo.«.
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Stalno prebivališče novorojenčka se prijavi v osmih dneh
po določitvi osebnega imena v skladu z zakonom, ki ureja
osebno ime. Prijava stalnega prebivališča velja od datuma
rojstva.«.
4. člen
Peti odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Tujec lahko prijavi stalno prebivališče in spremembo
naslova stanovanja v Republiki Sloveniji, če ima veljavno dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in predloži
dokazilo iz prejšnjega odstavka.«.

sita:

5. člen
Za 7. členom se dodata nova 7.a in 7.b člen, ki se gla»7.a člen
(prijava na naslov, ki ni evidentiran v registru
prostorskih enot)

Če v registru prostorskih enot ni naslova stavbe, na katerega se posameznik prijavlja, mora ta ob prijavi poleg naslova
stavbe navesti tudi številko stavbe iz katastra stavb. Pristojni
organ ravna v skladu s sedmim odstavkom prejšnjega člena in
posameznika prijavi začasno na naslov naselja, ki ga v prijavi
navede posameznik.
Če pristojni organ ugotovi, da posameznik dejansko stalno prebiva v stavbi na naslovu iz prejšnjega odstavka, obvesti
Geodetsko upravo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
geodetska uprava) o naslovu in številki stavbe iz prejšnjega
odstavka.
Geodetska uprava na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka določi stavbi naslov (hišno številko), če so izpolnjeni
pogoji za določitev hišne številke v skladu s predpisi, ki urejajo
določanje hišnih številk, in ga evidentira v registru prostorskih
enot.
Če se ugotovi, da stavba ne obstaja več, geodetska uprava ne določi hišne številke.
Geodetska uprava o določitvi naslova oziroma o tem, da
stavba ne obstaja, obvesti pristojni organ.
Pristojni organ sprejme prijavo stalnega prebivališča po
prejemu obvestila iz prejšnjega odstavka, da je stavbi določena
hišna številka.
Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prijavo
začasnega prebivališča.
7.b člen
(elektronska prijava in odjava stalnega prebivališča
in spremembe naslova stanovanja)
Posameznik lahko prijavi oziroma odjavi stalno prebivališče in prijavi spremembo naslova stanovanja tudi preko
enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim
podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. Pristojni organ
sprejme elektronsko podpisan obrazec skupaj z dokazilom iz
četrtega odstavka 7. člena tega zakona ter na podlagi uradnih
evidenc preveri identiteto posameznika, veljavnost varnega
elektronskega podpisa v skladu z zakonom, ki ureja elektronski
podpis, in ustreznost dokazil iz četrtega odstavka 7. člena tega
zakona, če gre za tujca, pa tudi veljavnost dovoljenja za stalno
prebivanje.
Če so izpolnjeni pogoji za prijavo stalnega prebivališča
oziroma spremembe naslova stanovanja, pristojni organ posamezniku izda potrdilo o prijavi oziroma odjavi stalnega prebivališča ali prijavi spremembe naslova stanovanja.
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Če elektronski podpis ne izpolnjuje z zakonom določenih
pogojev, pristojni organ ali centralni informacijski sistem za
sprejem vlog, vročanje in obveščanje zavrne prijavo oziroma
odjavo stalnega prebivališča oziroma prijavo spremembe naslova stanovanja in o tem obvesti posameznika.
Če posameznik ne izpolnjuje z zakonom določenih pogojev za prijavo stalnega prebivališča oziroma spremembe
naslova stanovanja, pristojni organ ravna v skladu s sedmim
odstavkom 7. člena tega zakona in o tem obvesti posameznika.«.
6. člen
V drugem odstavku 8. člena se pred besedama »lokalne
skupnosti« doda beseda »samoupravne«.
Za sedmim odstavkom se doda novi osmi odstavek, ki
se glasi:
»Če posameznik med postopkom ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča na prvi ali drugi stopnji prijavi oziroma odjavi stalno prebivališče ali prijavi spremembo naslova
stanovanja, pristojni organ oziroma ministrstvo, pristojno za
notranje zadeve, postopek ugotavljanja dejanskega stalnega
prebivališča ustavi.«.
7. člen
V drugem odstavku 9. člena se besedilo »podatke iz 1.,
2., 5., 6. in 11. točke« nadomesti z besedilom »podatke iz 1.,
2., 3., 5., 6. in 11. točke«.
V tretjem odstavku se besedilo »podatke iz 1., 2. in 6. točke« nadomesti z besedilom »podatke iz 1., 2., 3. in 6. točke«.
V četrtem odstavku se besedilo »podatke iz 1., 2. in 6. točke« nadomesti z besedilom »podatke iz 1., 2., 3. in 6. točke«.
8. člen
Za 9. členom se doda novi 9.a člen, ki se glasi:
»9.a člen
(prijava in odjava v zavodu za prestajanje kazni
in prevzgojnem domu)
Zavod za prestajanje kazni, dislocirani oddelek zavoda
oziroma prevzgojni dom prijavi začasno prebivališče posameznika v treh dneh po sprejemu, odjavi pa pred odpustom iz
zavoda oziroma prevzgojnega doma.
Za prijavo oziroma odjavo iz prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe drugega, tretjega in petega odstavka
prejšnjega člena ter tretjega in četrtega odstavka 11. člena tega
zakona. Za trajanje prijave in obnovo začasnega prebivališča
v zavodu za prestajanje kazni oziroma prevzgojnem domu se
uporabljajo določbe 17. člena tega zakona.
Določbi prejšnjih odstavkov se uporabljata za tujca le v
primeru, če ima veljavno dovoljenje za prebivanje ali potrdilo
o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in pri pristojnem organu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. Tujca, ki
nima veljavnega dovoljenja za prebivanje ali potrdila o prijavi
prebivanja v Republiki Sloveniji, zavod za prestajanje kazni,
dislocirani oddelek zavoda oziroma prevzgojni dom prijavi pri
pristojni policijski postaji v roku treh dni po sprejemu, odjavi pa
pred odpustom iz zavoda oziroma prevzgojnega doma.
Za prijavo oziroma odjavo tujca, ki nima veljavnega dovoljenja za prebivanje ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji iz prejšnjega odstavka, se smiselno uporabljajo
določbe drugega, tretjega in petega odstavka prejšnjega člena
ter petega, sedmega in devetega odstavka 10. člena tega
zakona.«.
9. člen
V drugem odstavku 10. člena se za besedilom »nima
dovoljenja za prebivanje« doda besedilo »ali potrdila o prijavi
prebivanja«.
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glasi:

Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se

»Bolnišnice in drugi zdravstveni zavodi, ki sprejmejo na
zdravljenja tujca, ki nima dovoljenja za prebivanje ali potrdila
o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, morajo tujca prijaviti
oziroma odjaviti pristojni policijski postaji v 24 urah po njegovem sprejemu oziroma odhodu.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek,
se za besedilom »nima dovoljenja za prebivanje« doda besedilo
»ali potrdila o prijavi prebivanja«, besedi »prejšnjega člena« pa
se nadomestita z besedilom »9. in 9.a člena tega zakona«.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti
odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se besedilo v drugi alinei »številko registrskega vpisa firme« nadomesti z besedilom »matično številko pravne osebe«,
v četrti alinei pa se besedi »prejšnjega člena« nadomestita z
besedilom »9. člena tega zakona«.
V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane osmi odstavek, se beseda »tretjega« nadomesti z besedo »četrtega«,
besedi »prejšnjega člena« pa se nadomestita z besedilom
»9. člena tega zakona«.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane deveti odstavek, se besedilo »šestega in sedmega« nadomesti z besedilom
»sedmega in osmega«.
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek.
10. člen
Za 10. členom se doda novi 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
(policijska prijava tujca s prijavljenim stalnim oziroma
začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji)
Ne glede na določbe 12. člena tega zakona mora tujca
z veljavnim dovoljenjem za prebivanje ali potrdilom o prijavi
prebivanja v Republiki Sloveniji in prijavljenim stalnim oziroma
začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se nastani ali
začasno prebiva zunaj naselja stalnega oziroma začasnega
prebivališča, pri pristojni policijski postaji prijaviti oziroma odjaviti lastnik oziroma najemnik objekta, v katerem prebiva tujec,
če namerava tujec v tem naselju prebivati več kot tri in ne več
kot 60 dni.
Tujca mora prijaviti v treh dneh od dneva naselitve, odjaviti pa pred odselitvijo.
Za prijavo oziroma odjavo tujca iz prvega odstavka tega
člena se smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena.«.
11. člen
V drugem odstavku 11. člena se za besedilom »dovoljenje
za prebivanje« doda besedilo »ali potrdilo o prijavi prebivanja«.
V tretjem odstavku se beseda »šestega« nadomesti z
besedo »sedmega«, na koncu besedila pa se pred piko doda
besedilo »in sporočiti naslov za vročanje v skladu s 17.a členom tega zakona«.
12. člen
V prvem odstavku 12. člena se za številko »9.« doda
besedilo »in 9.a«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Določba prvega odstavka tega člena se uporablja za
tujca le v primeru, če ima veljavno dovoljenje za prebivanje ali
potrdilo o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in pri pristojnem organu prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče.
Tujec, ki ima veljavno dovoljenje za prebivanje ali potrdilo
o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, vendar v Republiki Sloveniji nima prijavljenega stalnega oziroma začasnega
prebivališča pri pristojnem organu, mora pristojnemu organu
začasno prebivališče prijaviti v treh dneh od dneva naselitve
oziroma od vročitve dovoljenja za začasno prebivanje tujca
ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, odjaviti pa
pred odselitvijo.«.
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Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Posameznik mora ob prijavi oziroma odjavi začasnega
prebivališča dati pristojnemu organu naslov začasnega prebivališča, na katerega se prijavlja, podatke iz 1., 2., 3., 5., 6. in 11.
točke prvega odstavka 7. člena tega zakona in sporočiti naslov
za vročanje v skladu s 17.a členom tega zakona.«.
V šestem odstavku se besedilo »določbe 6. in 7. člena«
nadomesti z besedilom »določbe 6., 7., 7.a in 7.b člena«.
Za šestim odstavkom se doda novi sedmi odstavek, ki
se glasi:
»Za odjavo začasnega prebivališča se smiselno uporabljajo določbe 7.b člena tega zakona.«.
13. člen
Za 12. členom se doda novi 12.a člen, ki se glasi:
»12.a člen
(ugotavljanje dejanskega začasnega prebivališča)
Za postopek ugotavljanja dejanskega začasnega prebivališča tujca, ki v Republiki Sloveniji nima prijavljenega stalnega
prebivališča, se smiselno uporabljajo določbe 8. člena tega
zakona.«.
14. člen
V tretjem odstavku 13. člena se besedi »prejšnjega člena« nadomestita z besedilom »12. člena tega zakona«.
V petem odstavku se besedilo »določbe 6. in 7. člena«
nadomesti z besedilom »določbe 6., 7., 7.a in 7.b člena«.
15. člen
Tretja alineja 14. člena se črta.
Dosedanje četrta, peta in šesta alineja postanejo tretja,
četrta in peta alineja.
16. člen
V tretjem odstavku 17. člena se besedi »enega leta« nadomestita z besedilom »roka iz prvega odstavka tega člena«.
Za tretjim odstavkom se dodajo novi četrti, peti in šesti
odstavek, ki se glasijo:
»Pristojni organ tujcu, ki je v skladu z določbami zakona,
ki ureja vstop, zapustitev in bivanje tujcev v Republiki Sloveniji,
pravočasno vložil prošnjo za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje ali za izdajo nadaljnjega dovoljenja za začasno
prebivanje oziroma potrdila o prijavi prebivanja v Republiki
Sloveniji, obnovi prijavo začasnega prebivališča za čas reševanja prošnje.
Obnova začasnega prebivališča iz prejšnjega odstavka
traja do vročitve dovoljenja za začasno prebivanje ali potrdila
o prijavi prebivanja oziroma do dokončnosti odločbe ali sklepa, s katerim je bila prošnja iz prejšnjega odstavka zavrnjena,
zavržena ali postopek ustavljen.
Tujec iz četrtega odstavka tega člena oziroma stanodajalec, pri katerem je tujec nastanjen, mora obnoviti prijavo
začasnega prebivališča v osmih dneh od vročitve dovoljenja
za začasno prebivanje oziroma potrdila o prijavi prebivanja v
Republiki Sloveniji.«.
17. člen
Za 17. členom se dodata naslov novega III.A poglavja in
novi 17.a člen, ki se glasita:
»III.A NASLOV ZA VROČANJE
17.a člen
(naslov za vročanje)
Posameznik mora ob prijavi oziroma odjavi stalnega oziroma začasnega prebivališča oziroma ob prijavi spremembe
naslova stanovanja določiti tudi naslov za vročanje:
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– če ima posameznik v Republiki Sloveniji prijavljeno le
stalno prebivališče, se naslov stalnega prebivališča šteje za
naslov za vročanje;
– če ima posameznik v Republiki Sloveniji poleg stalnega
prebivališča prijavljeno tudi eno ali več začasnih prebivališč,
mora ob prijavi stalnega oziroma začasnega prebivališča oziroma prijavi spremembe naslova stanovanja določiti, kateri od teh
naslovov se šteje za naslov za vročanje. Če prijava začasnega
prebivališča poteče, posameznik pa v roku iz prejšnjega člena
ni obnovil prijave začasnega prebivališča, se za naslov za
vročanje šteje naslov stalnega prebivališča;
– če ima posameznik v Republiki Sloveniji prijavljeno
le začasno prebivališče, se naslov začasnega prebivališča
šteje za naslov za vročanje. Če ima posameznik v Republiki
Sloveniji prijavljenih več začasnih prebivališč, mora ob prijavi oziroma odjavi začasnega prebivališča določiti naslov za
vročanje. Če prijava začasnega prebivališča na naslovu, ki
je bil določen kot naslov za vročanje, poteče, posameznik
pa v roku iz prejšnjega člena ni obnovil prijave začasnega
prebivališča na tem naslovu, se za naslov za vročanje šteje
naslov veljavnega začasnega prebivališča, ki ga je posameznik prijavil nazadnje.
V primerih iz druge ali tretje alineje prejšnjega odstavka
lahko posameznik kadarkoli pristojnemu organu sporoči novi
naslov za vročanje.
Določbe prvega odstavka tega člena se smiselno uporabljajo tudi za prijavo začasnega prebivališča iz 11. člena in obnovo prijave začasnega prebivališča iz 17. člena tega zakona.
Ne glede na določbe tega člena se za naslov za vročanje šteje
naslov začasnega prebivališča iz 9.a člena tega zakona.«.
18. člen
V četrtem odstavku 18. člena se pred besedama »lokalnih
skupnosti« doda beseda »samoupravnih«.
Za sedmim odstavkom se doda novi osmi odstavek, ki
se glasi:
»Za namen izvajanja tretjega odstavka 5. člena tega zakona lahko osebne podatke iz registra stalnega prebivalstva
in evidenc po tem zakonu uporabljajo tudi delavci ministrstva,
pristojnega za zunanje zadeve, ki so pooblaščeni za opravljanje konzularnih zadev, ki podatek o prijavi stalnega prebivališča
oziroma spremembi naslova stanovanja v tujini evidentirajo v
registru stalnega prebivalstva.«.
19. člen
V drugem odstavku 19. člena se za četrto alinejo doda
nova peta alineja, ki se glasi:
»– iz 9.a in 17.a člena tega zakona;«.
Dosedanja peta alineja postane šesta alineja.
Za petim odstavkom se doda novi šesti odstavek, ki se
glasi:
»Podatki iz prvega in drugega odstavka 9.a člena tega zakona se hranijo v registru stalnega prebivalstva še eno leto po
prenehanju prijave začasnega prebivališča, nato se uničijo.«.
20. člen
Za 20. členom se doda novi 20.a člen, ki se glasi:
»20.a člen
(posredovanje podatkov lastniku stavbe)
Pristojni organ ali ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, lahko lastniku stavbe na določenem naslovu, če navede, da
osebne podatke potrebuje za izpolnjevanje določene obveznosti v skladu z zakonom, na njegovo vlogo posreduje podatke
o imenu in priimku, datumu rojstva ter vrsti prebivališča vseh
posameznikov, ki imajo prijavljeno stalno ali začasno prebivališče na tem naslovu.
Lastnik stavbe lahko podatke iz prejšnjega odstavka
uporabi samo za izpolnjevanje obveznosti v skladu z zakonom.«.
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21. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(prekrškovni organi)
Naloge prekrškovnega organa za kršitve iz prvega, drugega, tretjega, četrtega in petega odstavka 6. člena, prvega odstavka 9. člena, prvega odstavka 11. člena, prvega in drugega
odstavka 12. člena, prvega in drugega odstavka 13. člena, prvega, tretjega in petega odstavka 15. člena, drugega odstavka
16. člena in drugega odstavka 17. člena tega zakona opravlja
Inšpektorat Republike Slovenije, pristojen za notranje zadeve.
Naloge prekrškovnega organa za kršitve iz prvega odstavka 9. člena, prvega, tretjega in petega odstavka 15. člena
ter drugega odstavka 16. člena tega zakona, ki se nanašajo
na policijsko prijavo, in za kršitve iz prvega, drugega, tretjega
in četrtega odstavka 10. člena, 10.a člena, drugega odstavka 11. člena, tretjega odstavka 12. člena in šestega odstavka
17. člena tega zakona, opravlja policija.«.
22. člen
V prvem odstavku 23. člena se v napovednem stavku
besedilo »od 200.000 do 1.000.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 3.000 do 25.000 eurov«.
V 2. točki se besedilo »(prvi odstavek 10. člena in prvi
odstavek 11. člena)« nadomesti z besedilom »(prvi odstavek
10. člena ter prvi in drugi odstavek 11. člena)«.
V 3. točki se za besedilom »nima dovoljenja za prebivanje« doda besedilo »ali potrdila o prijavi prebivanja«.
Za 3. točko se dodata novi 4. in 5. točka, ki se glasita:
»4. v predpisanem roku pri pristojni policijski postaji ne
prijavi oziroma odjavi tujca, ki nima dovoljenja za prebivanje
ali potrdila o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji, pa ga je
sprejela na zdravljenje (tretji odstavek 10. člena);
5. v predpisanem roku pri pristojni policijski postaji ne
prijavi oziroma odjavi tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje ali potrdilom o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in
prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se nastani ali začasno prebiva zunaj naselja
stalnega oziroma začasnega prebivališča za več kot tri in ne
več kot 60 dni (10.a člen);«.
Dosedanje 4., 5. in 6. točka postanejo 6., 7. in 8. točka.
Za dosedanjo 7. točko, ki postane 9. točka, se doda nova
10. točka, ki se glasi:
»10. v predpisanem roku ne obnovi prijave začasnega
prebivališča (drugi in šesti odstavek 17. člena).«.
V drugem odstavku se besedilo »od 20.000 do 100.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »od 1.000 do 4.100 eurov«.
23. člen
V prvem odstavku 24. člena se v napovednem stavku besedilo »od 20.000 do 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
fizična oseba, ki:« nadomesti z besedilom »od 400 do 1.200
eurov se kaznuje za prekršek fizična oseba iz 9. točke 3. člena
tega zakona, ki:«.
V 2. točki se besedilo »(prvi odstavek 10. člena in prvi
odstavek 11. člena)« nadomesti z besedilom »(prvi odstavek
10. člena ter prvi in drugi odstavek 11. člena)«.
V 3. točki se za besedilom »nima dovoljenja za prebivanje« doda besedilo »ali potrdila o prijavi prebivanja«.
Za 3. točko se doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. v predpisanem roku pri pristojni policijski postaji ne
prijavi oziroma odjavi tujca z veljavnim dovoljenjem za prebivanje ali potrdilom o prijavi prebivanja v Republiki Sloveniji in
prijavljenim stalnim oziroma začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki se nastani ali začasno prebiva zunaj naselja
stalnega oziroma začasnega prebivališča za več kot tri in ne
več kot 60 dni (10.a člen);«.
Dosedanje 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 5., 6., 7. in 8.
točka.
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24. člen
V prvem odstavku 25. člena se v napovednem stavku
besedilo »od 10.000 do 50.00.000 tolarjev« nadomesti z besedilom »od 400 do 1.200 eurov«.
1. točka se spremeni tako, da se glasi:
»1. v predpisanem roku ne prijavi stalnega prebivališča ali
spremembe naslova stanovanja ali ne odjavi stalnega prebivališča (prvi, tretji in peti odstavek 6. člena);«.
4. točka se črta.
V dosedanji 5. točki, ki postane 4. točka, se beseda »tretji« nadomesti z besedo »četrti«.
V dosedanji 6. točki, ki postane 5. točka, se za besedama
»oziroma odjavi« dodata besedi »oziroma obnovi«, besedilo »(prvi odstavek 12. člena)« pa se nadomesti z besedilom
»(prvi, drugi in tretji odstavek 12. člena ter drugi in šesti odstavek 17. člena)«.
Dosedanja 7. točka postane 6. točka.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Pri posamezniku, ki je prijavil stalno oziroma začasno
prebivališče oziroma spremembo naslova stanovanja pred uveljavitvijo tega zakona, se za naslov za vročanje šteje naslov
njegovega stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, če tega
nima, pa naslov veljavnega začasnega prebivališča, ki ga je
prijavil nazadnje.
26. člen
Določbe 7.b člena, šestega in sedmega odstavka 12. člena ter petega odstavka 13. člena zakona, ki se nanašajo na
prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča oziroma spremembo naslova stanovanja, prijavo oziroma odjavo oziroma
obnovo začasnega prebivališča ter prijavo začasnega odhoda
z območja Republike Slovenije in vrnitve v Republiko Slovenijo
preko enotnega državnega portala e-uprava z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom, ter
tretjega odstavka 11. člena, petega odstavka 12. člena, 17.a
člena in pete alineje drugega odstavka 19. člena zakona, ki se
nanašajo na vodenje podatka o naslovu za vročanje v registru
stalnega prebivalstva, se začnejo uporabljati devet mesecev po
uveljavitvi tega zakona.
27. člen
Določba prvega odstavka 5. člena zakona, kolikor se
nanaša na prijavo oziroma odjavo stalnega prebivališča in
prijavo spremembe naslova stanovanja, se začne uporabljati
1. julija 2008.
28. člen
V Zakonu o tujcih (Uradni list Republike Slovenije, št.
107/06 – uradno prečiščeno besedilo) prenehajo veljati:
– 84. člen,
– šestnajsta alineja prvega odstavka in beseda »šestnajste« v drugem odstavku 85. člena ter
– 94. člen.
29. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 213-07/00-3/9
Ljubljana, dne 21. novembra 2007
EPA 1650-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pravniškem državnem izpitu (ZPDI-D)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem
izpitu (ZPDI-D)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-D), ki ga je sprejel Državni
zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2007.
Št. 001-22-141/07
Ljubljana, dne 30. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PRAVNIŠKEM DRŽAVNEM IZPITU
(ZPDI-D)
1. člen
V Zakonu o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS,
št. 83/03 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku
1. člena za besedo »naslovu« doda besedilo »magister prava
ali«, za besedo »izpit« pa se pika nadomesti z vejico in doda
besedilo »ter določa način in pogoje, pod katerimi lahko magistri prava in univerzitetni diplomirani pravniki neposredno
pristopijo k opravljanju pravniškega državnega izpita brez opravljanja pripravništva po tem zakonu.«.
2. člen
V prvem odstavku 2. člena se za besedo »sodiščih« doda
vejica in besedilo »lahko pa tudi pri državnih tožilstvih«.
3. člen
V tretjem odstavku 3. člena se besedilo »eno leto« nadomesti z besedilom »osem mesecev«.
4. člen
V prvem odstavku 4. člena se beseda »Univerzitetnemu«
nadomesti z besedilom »Magistru prava in univerzitetnemu«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Magistru prava in univerzitetnemu diplomiranemu pravniku, ki je opravil strokovni izpit, ki ni pravniški državni izpit, se
prizna ustrezni del pravniškega državnega izpita, ki je vsebinsko enak opravljenemu izpitu. Če je opravil strokovni izpit iz
upravnega postopka, določen najmanj za visokošolsko izobrazbo, po predpisih, ki urejajo upravni postopek in položaj javnih
uslužbencev, se mu prizna ustni del pravniškega državnega
izpita iz področja določenega v tretji alineji prvega odstavka
27. člena tega zakona. Če je opravil strokovni izpit za imenovanje v naziv, določen najmanj za visokošolsko izobrazbo, po
predpisih, ki urejajo položaj javnih uslužbencev, se mu prizna
ustni del pravniškega državnega izpita iz področja določenega
v šesti alinei prvega odstavka 27. člena tega zakona.«.
5. člen
Za prvim odstavkom 5. člena se doda nov drugi odstavek,
ki se glasi:
»V skupnem številu pripravniških mest za pripravnike,
ki sklenejo delovno razmerje na sodišču, se na posameznem
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višjem sodišču, na katerega območju je sodišče nižje stopnje,
ki posluje tudi v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, posebej določi število mest za usposabljanje pripravnikov, ki
obvladajo italijanski oziroma madžarski jezik na višji ravni in
prebivajo na območju višjega sodišča, na katerega območju
je sodišče nižje stopnje, ki posluje tudi v italijanskem oziroma
madžarskem jeziku.«.
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se črta besedilo »odvetniških, notarskih,«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se besedilo »Odvetniška zbornica Slovenije, Notarska
zbornica Slovenije« nadomesti z besedilom »generalni državni
pravobranilec«.
Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek.
6. člen
V prvem odstavku 6. člena se v 1. točki besedilo »Republike Slovenije« nadomesti z besedilom »države članice
Evropske unije«.
3. točka se spremeni tako, da se glasi:
»3. ima v Republiki Sloveniji pridobljen naslednji strokovni
naslov oziroma je končal enakovredno izobraževanje v tujini,
priznano v skladu z zakonom, ki ureja priznavanje in vrednotenje izobraževanja:
– strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik,
– strokovna naslova diplomirani pravnik (UN) in magister
prava,
– strokovni naslov magister prava na podlagi enovitega
magistrskega študijskega programa.«.
Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Magister prava je lahko sodniški pripravnik, če izkaže, da
je izdelal diplomsko oziroma magistrsko nalogo in da je opravil
izpite iz temeljnih pravnih znanj:
– na civilnopravnem področju, vsaj uvod v civilno pravo,
splošni deli obligacijskega, gospodarskega in mednarodno-zasebnega prava, vključno s civilnim procesnim pravom,
– na kazenskopravnem področju, vsaj splošni deli kazenskega prava, vključno s kazenskim procesnim pravom,
– na delovnopravnem področju, vsaj splošni deli delovnega prava s temelji prava socialne varnosti,
– na javnopravnem področju, vsaj splošni deli ustavnega,
upravnega in mednarodnega prava ter prava Evropske unije,
vključno z upravnim postopkom in upravnim sporom ter
– na temeljnem pravnem področju, vsaj uvod v pravoznanstvo s temelji metodologije vrednotenja v pravu.
Obseg temeljnih pravnih znanj iz prejšnjega odstavka podrobneje določi minister, pristojen za pravosodje, s pravilnikom,
h kateremu da predhodno soglasje sodni svet.«.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Sodniški pripravnik je lahko tudi državljan države, ki ni
članica Evropske unije, če aktivno obvlada slovenski jezik in izpolnjuje druge pogoje iz prejšnjih odstavkov in če obstaja pravna in dejanska vzajemnost z državo, katere državljan je.«.
7. člen
Drugi odstavek 7. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Prijavi za opravljanje sodniškega pripravništva, ki vsebuje vsaj osebno ime, rojstni datum in naslov prebivališča,
mora priložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 6. člena
tega zakona, razen dokazil o državljanstvu in poslovni sposobnosti, ki ju za državljane Republike Slovenije zaradi ugotavljanja pogojev iz 6. člena tega zakona pridobi predsednik
višjega sodišča brezplačno pri upravljavcu matičnega registra na podlagi neposrednega elektronskega dostopa, tako
da navede osebno ime, rojstni datum in naslov prebivališča
osebe ter opravilno številko zadeve sodišča. Neposredni
elektronski dostop, vključno z omogočanjem ustreznega
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elektronskega prenosa podatkov, zagotovi upravljavec matičnega registra.«.
Za drugim odstavkom se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»Oseba mora priložiti prijavi tudi dokazila, ki so potrebna
za določitev prednostnega vrstnega reda opravljanja pripravništva po določbah tega zakona in za zasedbo posebnih mest
določenih v skladu s 5. členom tega zakona. Če je oseba
pridobila strokovni naslov iz 6. člena tega zakona v Republiki
Sloveniji, ji dokazil o strokovnem naslovu in dokazil za določitev prednostnega vrstnega reda opravljanja pripravništva
po tem zakonu ni treba priložiti, temveč te podatke za ugotavljanje pogojev iz 6. člena tega zakona in za določitev ter
objavo prednostnega vrstnega reda opravljanja pripravništva
po tem zakonu pridobi predsednik višjega sodišča namesto
nje na visokošolskem zavodu, na katerem je pridobila strokovni naslov.
Prijavi ni treba prilagati dokazila o aktivnem znanju slovenskega jezika, če je oseba pridobila strokovni naslov iz 6.
člena tega zakona v Republiki Sloveniji. Višja raven znanja
jezika se izkazuje s pridobljenim strokovnim naslovom ustrezne
smeri iz italijanskega ali madžarskega jezika, s končanim enakovrednim izobraževanjem v tujini, s pridobljeno javno veljavno
listino za višjo raven znanja italijanskega ali madžarskega
jezika na podlagi javno veljavnega izobraževalnega programa
ali s potrdilom o vpisu v imenik sodnih tolmačev za enega od
obeh jezikov.«.
8. člen
V četrtem odstavku 8. člena se za besedo »sodišču«
doda vejica in besedilo »pri državnem tožilstvu ali državnem
pravobranilstvu«.
9. člen
V prvem odstavku 10. člena se pred besedo »objavi«
doda besedilo »z navedbo osebnega imena posameznega
kandidata in njegovega prednostnega mesta«.
V drugem odstavku se pred besedo »objavijo« doda besedilo »z navedbo osebnega imena posameznega kandidata,
njegovega prednostnega mesta in dneva vložitve prijave«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»Prednostni vrstni redi iz prejšnjih odstavkov se določijo in objavijo zaradi zagotavljanja spoštovanja vrstnega
reda, sprotnega in točnega obveščanja kandidatov ter zagotavljanja zaupanja javnosti v transparentnost poslovanja
sodne uprave. Objavijo se tudi v elektronski obliki na način,
ki zagotavlja dostop javnosti. Če se podatki o prednostnih
vrstnih redih, objavljenih na sodni deski, in v elektronski
obliki razlikujejo, se šteje, da so pravilni podatki, objavljeni
na sodni deski.«.
10. člen
V drugem odstavku 10.a člena se v peti alinei črta beseda
»univerzitetnega«.
11. člen
Prvi in drugi odstavek 11.a člena se spremenita tako, da
se glasita:
»Sodniški pripravnik, ki je opravil sodniško pripravništvo
kot oseba v delovnem razmerju na sodišču, ter državnotožilski
in državnopravobranilski pripravnik z opravljenim pripravništvom v okviru izobraževanja, ki ga zagotavlja delodajalec, ki
je državno tožilstvo oziroma državno pravobranilstvo, morajo
po uspešno opravljenem pravniškem državnem izpitu skleniti
delovno razmerje za ustrezno delovno mesto na sodišču, pri
državnem tožilstvu, državnem pravobranilstvu ali ministrstvu,
pristojnem za pravosodje, za toliko časa, kolikor je trajalo
pripravništvo s sklenjenim delovnim razmerjem na sodišču,

Uradni list Republike Slovenije
državnem tožilstvu oziroma državnem pravobranilstvu, ali za
krajši čas, kakor v pozivu določi ministrstvo, pristojno za pravosodje.
Minister, pristojen za pravosodje, na predlog predstojnika
organa, pri katerem obstaja ustrezno prosto delovno mesto,
pisno pozove sodniškega, državnotožilskega in državnopravobranilskega pripravnika na delo v smislu sklenitve delovnega
razmerja iz prejšnjega odstavka najpozneje v 30 dneh po
opravljenem pravniškem državnem izpitu. Če je predlogov več,
odloči o njih minister, pristojen za pravosodje. Pri odločanju o
predlogih upošteva zlasti možnost sklenitve delovnega razmerja za delovno mesto pri organu, v katerem je pripravnik
opravljal pripravništvo, ter oddaljenost med krajem njegovega
prebivanja in krajem delovnega mesta, glede katerega je sklenil
delovno razmerje iz prejšnjega odstavka.«.
Za tretjim odstavkom se dodata nov četrti in peti odstavek,
ki se glasita:
»Poziv iz drugega odstavka tega člena lahko vroči tudi
predsednik, član izpitne komisije ali zapisnikar takoj po opravljenem pravniškem državnem izpitu na kraju opravljanja izpita.
Vročilnico podpišeta prejemnik in vročevalec. Prejemnik sam z
besedami napiše na vročilnici datum prejema.
Če sodniški, državnotožilski in državnopravobranilski pripravnik vročenega poziva na način iz prejšnjega odstavka noče
sprejeti, se poziv izroči ministrstvu, pristojnemu za pravosodje,
ki je vročitev odredilo, vročevalec pa zapiše na vročilnici dan,
uro in razlog odklonitve sprejema. Šteje se, da je s tem vročitev
opravljena.«.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane šesti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»Če sodniški, državnotožilski in državnopravobranilski
pripravnik ne sklene delovnega razmerja na poziv iz drugega
odstavka tega člena, je dolžan povrniti stroške izobraževanja
v višini seštevka bruto plač, prejetih v času sodniškega pripravništva.«.
12. člen
V drugem odstavku 12. člena se besedilo »strokovno
in upravno-tehnično osebje« nadomesti z besedilom »javne
uslužbence«.
13. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »eno leto«
nadomesti z besedilom »šestnajst mesecev«.
14. člen
Prvi odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Sodniški pripravnik se usposablja pet mesecev na civilnopravnem področju na sodiščih in tri mesece na kazenskopravnem področju na sodiščih ali državnih tožilstvih.«.
15. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Za izbirno usposabljanje se prizna usposabljanje magistra prava in univerzitetnega diplomiranega pravnika:
1. na sodišču,
2. na ustavnem sodišču,
3. pri državnem tožilstvu,
4. pri zakonodajnem organu,
5. v državni upravi in v upravah samoupravnih lokalnih
skupnosti,
6. pri notarju,
7. pri odvetniku,
8. pri državnem pravobranilstvu,
9. pri pravni fakulteti ali visoki pravni šoli,
10. na pravnih delih v pravni osebi.«.
V drugem odstavku se besedilo »12. točke« nadomesti z
besedilom »10. točke«.
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16. člen
V 18. členu se besedilo »z zakonom določene za strokovno in upravno tehnično osebje« nadomesti z besedilom »s
predpisi določene za javne uslužbence«.
17. člen
V drugem odstavku 19. člena se za besedo »odstavka«
doda vejica in besedilo »ki vsebuje vsaj osebno ime, rojstni
datum in naslov prebivališča,«.
V četrtem odstavku se beseda »kasneje« nadomesti z
besedo »pozneje«.
V šestem odstavku se črta besedilo »največ za eno
leto«.
18. člen
Za 19. členom se dodata nova 19.a člen in 19.b člen, ki
se glasita:
»19.a člen
Pravico do opravljanja izpita ima tudi oseba, ki ni opravila
pripravništva po tem zakonu, če:
– je bila v rednem delovnem razmerju v trajanju najmanj
32 mesecev s polnim delovnim časom pri sodnem svetu, sodišču, državnem tožilstvu, državnem pravobranilstvu, odvetniku,
notarju, osebi, ki opravlja dejavnost brezplačne pravne pomoči
s soglasjem ministra, pristojnega za pravosodje, ali ministrstvu,
pristojnem za pravosodje, na pravnih delih po pridobljenem
strokovnem naslovu univerzitetni diplomirani pravnik oziroma
magister prava, oziroma je bila v rednem delovnem razmerju
najmanj 48 mesecev s polnim delovnim časom pri ustavnem
sodišču, zakonodajnem organu, v državni upravi in v upravah
samoupravnih lokalnih skupnosti, pri pravni fakulteti, visoki
pravni šoli ali v pravni osebi na pravnih delih po pridobljenem
strokovnem naslovu univerzitetni diplomirani pravnik oziroma
magister prava,
– izpolnjuje pogoje iz 6. člena tega zakona, določene za
sodniškega pripravnika,
– je opravila obvezne oblike izobraževanja, ki jih s pravilnikom predpiše minister, pristojen za pravosodje, zlasti je prisostvovala na obravnavah in drugih procesnih dejanjih, izdelala
osnutke sodnih odločb, se udeleževala seminarjev in drugih
primerljivih oblik izobraževanj.
Oseba iz prejšnjega odstavka vloži zahtevo za opravljanje izpita iz 19. člena tega zakona po izpolnitvi vseh pogojev
iz prejšnjega odstavka. K zahtevi mora priložiti vsa dokazila o
izpolnjevanju pogojev, razen dokazil o državljanstvu in poslovni
sposobnosti, ki ju za državljane Republike Slovenije zaradi
ugotavljanja pogojev iz prejšnjega odstavka pridobi ministrstvo,
pristojno za pravosodje, brezplačno, pri upravljavcu matičnega
registra na podlagi neposrednega elektronskega dostopa, tako
da navede osebno ime, rojstni datum in naslov prebivališča
osebe. Neposredni elektronski dostop, vključno z omogočanjem ustreznega elektronskega prenosa podatkov, zagotovi
upravljavec matičnega registra.
Če je oseba pridobila strokovni naslov iz 6. člena tega
zakona v Republiki Sloveniji, ji dokazil o strokovnem naslovu
ni treba priložiti, temveč te podatke zaradi ugotavljanja pogojev
iz prvega odstavka tega člena pridobi ministrstvo, pristojno za
pravosodje, namesto nje na visokošolskem zavodu, kjer je
pridobila strokovni naslov.
19.b člen
Stroške izpita krije kandidat. Stroške izpita za kandidata
založi ministrstvo, pristojno za pravosodje. Višino stroškov
predpiše minister, pristojen za pravosodje, upoštevajoč obseg
priznanega dela izpita.
Posameznik, ki v treh letih po opravljenem izpitu po svoji
volji ne sklene delovnega razmerja v organih iz prvega odstav-
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ka 11.a člena tega zakona, je dolžan vrniti stroške izpita, ki
jih je predhodno založilo ministrstvo, pristojno za pravosodje.
Stroške mora povrniti najkasneje v 60 dneh po poteku triletnega roka.
V odločbi, s katero se posameznemu kandidatu dovoli
pristop k izpitu se določi višina stroškov izpita in obveznost iz
prejšnjega odstavka. Posameznik lahko stroške izpita povrne
tudi takoj po opravljenem izpitu oziroma pred potekom triletnega roka iz prejšnjega odstavka.
Zaradi izpolnjevanja obveznosti iz tega člena ministrstvo,
pristojno za pravosodje, v evidenci iz 30. člena tega zakona
obdeluje tudi podatek o dolžnosti povrnitve stroškov izpita,
predvidenem končnem roku povrnitve stroškov izpita in datumu, ko so bili stroški izpita povrnjeni.«.
19. člen
V prvem odstavku 20. člena se drugi stavek spremeni
tako, da se glasi:
»Pristop k izpitu se sme zavrniti samo v naslednjih primerih:
– če kandidat ni opravil pripravništva v skladu z določbami
tega zakona,
– če kandidat, ki se prijavi na podlagi 19.a člena tega
zakona, ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 19.a člena
tega zakona,
– če je kandidat izgubil pravico do opravljanja izpita po
šestem odstavku 19. člena tega zakona.«.
V drugem odstavku se beseda »Pripravniku« nadomesti
z besedo »Kandidatu«.
20. člen
V prvem odstavku 21. člena se za besedo »komisijo«
doda besedilo »oziroma komisijo z ustrezno manj člani, upoštevajoč obseg priznanega dela izpita v odločbi o pristopu k
izpitu.«
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika državne komisije za pravniški državni izpit in njene člane imenuje minister, pristojen za pravosodje,
za posamezna področja med izkušenimi sodniki, državnimi
tožilci, odvetniki, notarji in drugimi uglednimi pravnimi strokovnjaki. Predlog za imenovanje predsednika državne komisije za
pravniški državni izpit in njenih članov lahko dajo predsedniki
sodišč, sodni svet, predsednik ustavnega sodišča, državna tožilstva, odvetniška in notarska zbornica ter pravne fakultete.«.
21. člen
Za 24. členom se doda nov 24.a člen, ki se glasi:
»24.a člen
Pisne naloge, šifre kandidatov in izdelane pisne naloge
(v nadaljnjem besedilu: izpitno gradivo) veljajo za tajne, dokler
se ocenjene izdelane pisne naloge ne označijo z osebnimi
imeni kandidatov. Izpitno gradivo mora biti označeno kot izpitna
tajnost.
Predsednik državne komisije za pravniški državni izpit,
člani izpitne komisije za pisni del pravniškega državnega
izpita, zapisnikarji in drugi delavci ministrstva, pristojnega
za pravosodje, ter druge osebe, ki jim je dostopno izpitno
gradivo, morajo varovati izpitno tajnost izpitnega gradiva in
ravnati z njim v skladu s pravili o izpitni tajnosti, ki jih določi
minister, pristojen za pravosodje. Predsednik državne komisije za pravniški državni izpit, član izpitne komisije za pisni del
pravniškega državnega izpita in zapisnikar, ki je kršil izpitno
tajnost, je takoj razrešen.
Osebe iz prejšnjega odstavka, ki ravnajo v nasprotju s
tem zakonom in pravili o izpitni tajnosti, so disciplinsko, odškodninsko in kazensko odgovorne v skladu z zakonom in drugimi
predpisi.«.
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22. člen
V drugem odstavku 26. člena se drugi stavek nadomesti
z besedilom, ki se glasi: »V takem primeru lahko kandidat v
naslednjem pisnem roku ponavlja pisni del izpita s področja, ki
je bilo negativno ocenjeno.«.
23. člen
V četrtem odstavku 28. člena se besedilo »predsednik
izpitne komisije dovoli kandidatu, da v roku enega meseca
ponavlja izpit iz tega področja« nadomesti z besedilom »lahko kandidat v naslednjem izpitnem roku ponavlja izpit s tega
področja«.
Za petim odstavkom se doda nov šesti odstavek, ki se
glasi:
»Če kandidat ponovitve izpita ne opravi uspešno, se šteje,
da celotnega izpita ni opravil.«.
24. člen
V prvem odstavku 29. člena se za besedo »komisije« pika
nadomesti z vejico in doda besedilo »podeli pa ga minister, pristojen za pravosodje, oziroma funkcionar ali javni uslužbenec,
ki ga minister, pristojen za pravosodje, pooblasti, na podelitvi v
prostorih ministrstva, pristojnega za pravosodje«.
Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:
»Do izdaje in prejema potrdila o opravljenem izpitu iz
prejšnjega odstavka se uspešnost opravljenega izpita izkazuje
z začasnim potrdilom o opravljenem izpitu, ki ga kandidatu
neposredno po izpitu izda in podeli izpitna komisija. Začasno
potrdilo podpiše predsednik izpitne komisije.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda pravilnik iz tretjega
odstavka 6. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
Minister, pristojen za pravosodje, izda pravilnik iz prvega
odstavka 19.a člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
Minister, pristojen za pravosodje, izda pravila iz drugega
odstavka 24.a člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega
zakona.
Minister, pristojen za pravosodje, uskladi pravilnik iz tretjega odstavka 14. člena zakona v treh mesecih po uveljavitvi
tega zakona.
Vlada Republike Slovenije in minister, pristojen za pravosodje, določita število pripravniških mest iz 5. člena zakona v
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
26. člen
Osebe, ki so nastopile sodniško pripravništvo pred dnem
začetka uporabe tega zakona, zaključijo sodniško pripravništvo
po dosedaj veljavnih predpisih.
Dokler podatki iz matičnih knjig na podlagi 35. člena
Zakona o matičnem registru (Uradni list RS, št. 37/03) niso
preneseni v matični register, pridobi predsednik višjega sodišča
v skladu z drugim odstavkom 7. člena zakona oziroma ministrstvo, pristojno za pravosodje, v skladu z drugim odstavkom
19.a člena zakona podatek o državljanstvu in poslovni sposobnosti pri upravljavcu matičnega registra na podlagi pisnega
zaprosila.
27. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne tri mesece
po uveljavitvi.
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Do začetka uporabe tega zakona se uporabljajo določbe
Zakona o pravniškem državnem izpitu (Uradni list RS, št. 83/03
– uradno prečiščeno besedilo).
Št. 104-01/92-1/21
Ljubljana, dne 22. novembra 2007
EPA 1504-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
potrošniških kreditih (ZPotK-B)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih
(ZPotK-B)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o potrošniških kreditih (ZPotK-B), ki ga je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na seji 21. novembra 2007.
Št. 001-22-138/07
Ljubljana, dne 29. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O POTROŠNIŠKIH KREDITIH
(ZPotK-B)
1. člen
V Zakonu o potrošniških kreditih (Uradni list RS, št. 77/04
– uradno prečiščeno besedilo) se v 1. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije
prenašajo naslednje direktive:
– Direktiva Sveta (87/102/EGS) z dne 22. decembra 1986
o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi
s potrošniškimi krediti (UL L št. 42 z dne 12. 2. 1987, str. 48);
– Direktiva Sveta (90/88/EGS) z dne 2. februarja 1990 o
spremembi direktive (87/102/EGS) o približevanju zakonov in
drugih predpisov držav članic v zvezi s potrošniškimi krediti (UL
L št. 61 z dne 10. 3. 1990, str. 14);
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta (87/7/ES) z
dne 16. februarja 1998 o spremembi direktive (87/102/EGS)
o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v
zvezi s potrošniškimi krediti (UL L št. 101 z dne 1. 4. 1998,
str. 17).«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se 5. točka spremeni tako,
da se glasi:
»5. kreditne pogodbe, v katerih je znesek kredita manjši
od 170 eurov;«.
Črta se 6. točka.
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Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za primere iz 3.,
4., 5., in 7. točke prejšnjega odstavka uporablja 15. člen tega
zakona.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se v 9. točki pika na koncu
stavka nadomesti z vejico in doda besedilo, ki se glasi: »in
opozorilo, da se ob spremembi tečaja lahko spremenijo tudi
predvideni zneski posameznih plačil.«.
4. člen
Prvi odstavek 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Efektivna obrestna mera je tista letna obrestna mera
(diskontna stopnja), s katero se skupno kreditno breme (skupna vrednost vseh potrošnikovih plačil, ki nastanejo pri najetju
in rednem odplačevanju kredita, razen stroškov iz 18. člena
tega zakona) izenači s sedanjo vrednostjo odobrenega in nakazanega kreditnega zneska in se izračuna po matematični
formuli iz drugega odstavka tega člena.«.
Črtata se tretji in četrti odstavek.
5. člen
V prvem odstavku 18. člena se 4. točka spremeni tako,
da se glasi:
»4. stroški članarine v združenjih ali skupinah, ki niso zajeta s kreditno pogodbo, četudi ima članstvo vpliv na kreditne
pogoje, vendar največ do 2% zneska kredita in ne več kot 20
eurov mesečno.«.
5. točka se spremeni tako, da se glasi:
»5. odvetniški, notarski ali sodni stroški za vzpostavitev
hipotekarnega zavarovanja.«.
6. člen
Prvi odstavek 18.a člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Če je dajalec kredita oseba, ki ni banka ali hranilnica
po določbah zakona, ki ureja bančništvo, lahko znaša efektivna
obrestna mera na dan sklenitve pogodbe največ 200% zadnje
objavljene povprečne efektivne obrestne mere, ki jo uporabljajo
banke in hranilnice v skladu z zakonom, ki ureja bančništvo.«.
V drugem odstavku se v drugem stavku besedilo »Zakonom o bančništvu« nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja
bančništvo«.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Povprečne efektivne obrestne mere, ki jih uporabljajo
banke in hranilnice po zakonu, ki ureja bančništvo, objavlja
Banka Slovenije dvakrat letno v Uradnem listu Republike Slovenije za naslednje ročnosti in zneske:
– 2 meseca, 200 eurov;
– 4 mesece, 500 eurov;
– 6 mesecev, 1000 eurov;
– 12 mesecev, 2000 eurov;
– 36 mesecev, 4000 eurov;
– 10 let, 20.000 eurov.«.
Za četrtim odstavkom se doda nov peti odstavek, ki se
glasi:
»(5) Krediti, katerih ročnost ali znesek se razlikuje od
ročnosti in zneskov, navedenih v tretjem odstavku tega člena,
se uvrstijo v posamezno kategorijo glede na izpolnjena pogoja
(ročnosti in zneska). Krediti, za katere se uporablja ta zakon,
se uvrstijo v najnižjo kategorijo, v naslednjo pa šele, ko kredit
preseže mejno vrednost ročnosti ali mejno vrednost zneska
naslednje kategorije.«.
7. člen
Prvi odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nično je vsako pogodbeno določilo, ki je v nasprotju
s tem zakonom in v škodo potrošnika.«.
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8. člen
Četrti odstavek 24. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Organ zavrne vlogo za izdajo dovoljenja osebi, ki je
dovoljenje že imela, pa ji je bilo odvzeto skladno z določbami
tega člena ali ki je bila kaznovana v skladu z 11. točko 26. člena
tega zakona. Organ zavrne vlogo tudi osebi, katere odgovorna
oseba je bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje goljufije oziroma oderuštva in osebi, katere odgovorna oseba je bila
kaznovana v skladu s 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11. in 12. točko
prvega odstavka 26. člena ter 1. točko prvega odstavka 26.a
člena tega zakona.«.
V šestem odstavku se prvi stavek spremeni, tako da se
glasi: »Organ lahko ob pozneje ugotovljenem neizpolnjevanju
pogojev iz prvega odstavka tega člena in kršitev iz 1., 2., 3.,
4., 5., 6., 7. in 11. točke prvega odstavka 26. člena ter 1. točke
prvega odstavka 26.a člena tega zakona na predlog organa
tržne inšpekcije ali organizacije za varstvo potrošnikov imetniku
odvzame dovoljenje.«.
9. člen
Sedmi odstavek 25. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(7) Če tržna inšpekcija ugotovi, da:
– kreditna pogodba ni sklenjena v pisni obliki (6. člen);
– kreditna pogodba ne vsebuje vseh predpisanih sestavin
iz tega zakona (7., 8. in 9. člen);
– potrošniška hipotekarna kreditna pogodba ni sklenjena
v obliki notarskega zapisa (7.a člen);
– dajalec kredita ob sklenitvi kreditne pogodbe od potrošnika zahteva izdajo ali sprejem bianko menice ali čeka ali
drugega plačilnega instrumenta, ki ima po svoji naravi podobne
učinke (15. člen);
– dajalec kredita izračunava efektivno obrestno mero ali
skupne stroške kredita v nasprotju s 17., 18. in 19. členom
tega zakona;
– s kreditno pogodbo dogovorjena efektivna obrestna
mera presega najvišjo dopustno efektivno obrestno mero (18.
a člen);
– kreditna pogodba vsebuje pogodbeno določilo, ki je v
nasprotju s tem zakonom in v škodo potrošnika (21. člen);
– dajalec kredita v nasprotju s tem zakonom odobrava
kredite brez dovoljenja (22. člen);
– dajalec kredita organu ne poroča o sklenjenih pogodbah
in dogovorjeni efektivni obrestni meri v roku in na način iz 25.a
člena tega zakona;
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8. če ima potrošnik v razmerju do kreditnega posrednika
obveznost plačila storitev ali nadomestila stroškov (19. člen);
9. če pri poslovanju ne izpolnjuje predpisanih pogojev za
kreditne posrednike (20. člen);
10. če kreditna pogodba vsebuje pogodbeno določilo, ki je
v nasprotju s tem zakonom in v škodo potrošnika (21. člen);
11. če v nasprotju s tem zakonom odobrava kredite brez
dovoljenja (22. člen);
12. če pri poslovanju ne izpolnjuje predpisanih kadrovskih, organizacijskih in tehničnih pogojev za dajanje kreditov
(24. člen).«.
V drugem odstavku se besedilo »300.000 do 1.000.000
tolarjev« nadomesti z besedilom »1.250 do 4.000 eurov«.
11. člen
Za 26. členom se doda nov 26.a člen, ki se glasi:
»26.a člen
(1) Z globo od 1.250 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje dajalec kreditov ali kreditni posrednik:
1. če pri oglaševanju in ponujanju storitev ne navede vseh
sestavin iz prvega odstavka 5. člena tega zakona;
2. če v nasprotju s tem zakonom kraj, kjer se sklepajo
kreditne pogodbe, ni označen z nalepko (24. člen);
3. če organu ne poroča o sklenjenih pogodbah in dogovorjeni efektivni obrestni meri v roku in na način iz 25.a člena
tega zakona.
(2) Z globo 400 eurov se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega
podjetnika posameznika, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«.
KONČNA DOLOČBA
12. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 450-15/00-1/7
Ljubljana, dne 21. novembra 2007
EPA 1597-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

dajalcu kredita z odločbo prepove sklepanje kreditnih pogodb
do odprave pomanjkljivosti.«.
10. člen
Prvi odstavek 26. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(1) Z globo od 12.500 do 125.000 eurov se za prekršek
kaznuje dajalec kreditov ali kreditni posrednik:
1. če zaradi izogibanja temu zakonu sklene več pogodb,
ki so z ekonomskega vidika celota (4. člen);
2. če kreditna pogodba ni sklenjena v pisni obliki
(6. člen);
3. če kreditna pogodba oziroma pogodba o prekoračitvi
na tekočem računu ne vsebuje vseh predpisanih sestavin iz
tega zakona (7., 8. in 9. člen);
4. če potrošniška hipotekarna kreditna pogodba ni sklenjena v obliki notarskega zapisa (7.a člen);
5. če ob sklenitvi kreditne pogodbe od potrošnika zahteva izdajo ali akceptiranje bianko menice ali čeka ali drugega
plačilnega instrumenta, ki ima po svoji naravi podobne učinke
(15. člen);
6. če izračunava efektivno obrestno mero ali skupne stroške kredita v nasprotju s 17., 18. in 19. členom tega zakona;
7. če s kreditno pogodbo dogovorjena efektivna obrestna mera presega najvišjo dopustno efektivno obrestno mero
(18.a člen);
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o matični evidenci zavarovancev in uživalcev
pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (ZMEPIZ-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o matični evidenci
zavarovancev in uživalcev pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(ZMEPIZ-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-A), ki

Uradni list Republike Slovenije
ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2007.
Št. 001-22-143/07
Ljubljana, dne 30. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O MATIČNI EVIDENCI ZAVAROVANCEV
IN UŽIVALCEV PRAVIC
IZ POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA
ZAVAROVANJA (ZMEPIZ-A)
1. člen
V Zakonu o matični evidenci zavarovancev in uživalcev
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list
RS, št. 81/2000) se v 4. členu za četrtim odstavkom doda nov
peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena
dajalci podatkov posredujejo podatke o obdobju zavarovanja,
plači oziroma zavarovalni osnovi in nadomestilih plače ter o
plačanih prispevkih v elektronski obliki.«.
2. člen
V 7. členu se na začetku prvega odstavka doda številka
»(1)«, za prvim odstavkom pa se doda nov drugi odstavek, ki
se glasi:
»(2) Dajalec podatkov lahko pri zavodu oziroma pri drugem pristojnem organu predloži pisno pooblastilo za drugo
pravno ali fizično osebo, da v njegovem imenu izpolni dolžnost
posredovanja podatkov po tem zakonu, skladno s predpisi o
varstvu osebnih podatkov. Za posredovanje in pravilnost podatkov odgovarja dajalec podatkov.«.
3. člen
V 43. členu se za drugim odstavkom dodajo novi tretji,
četrti in peti odstavek, ki se glasijo:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zavod po
uradni dolžnosti popravi podatke, vpisane v matično evidenco,
če je pravilen podatek mogoče ugotoviti iz zbirk podatkov, ki jih
po zakonu vodi upravljavec zbirk podatkov oziroma na podlagi
izvršilnih predpisov za vodenje matične evidence, če popravek
podatkov ne vpliva na obstoj ali potek zavarovanja.
(4) Zavod v primerih iz tretje alineje prvega odstavka
tega člena po uradni dolžnosti spremeni ali dopolni podatke,
vpisane v matično evidenco, če zavezanec oziroma dajalec
podatkov ne obstaja oziroma ne posluje več in če je zavod
pravilnost podatkov lahko ugotovil na podlagi uradnih evidenc
ali javnih listin.
(5) O spremembi podatkov iz tretjega in četrtega odstavka
tega člena zavod obvesti zavarovanca v roku 30 dni od spremembe.«.
4. člen
66. člen se spremeni tako, da se glasi:
»66. člen
(Nadzor nad izvajanjem zakona)
(1) Ministrstvo, pristojno za delo, opravlja nadzor nad
izvajanjem določb tega zakona, ki se nanašajo na vodenje
matične evidence.
(2) Zavod kot nosilec javnih pooblastil opravlja nadzor
nad posredovanjem podatkov, ki jih morajo zavezanci oziroma
dajalci podatkov posredovati po tem zakonu ter nadzor nad
izvajanjem 67. člena tega zakona.

Št.

111 / 5. 12. 2007 /

Stran

15241

(3) Postopek za izvrševanje nadzora iz prejšnjega odstavka vodi in v njem odloča uradna oseba zavoda, ki jo pooblasti
generalni direktor zavoda.«.
5. člen
67. člen se spremeni tako, da se glasi:
»67. člen
(1) Z globo najmanj 4.200 eurov se kaznuje za prekršek
delodajalec – pravna oseba, ki zaposluje več kot deset delavcev ali drug dajalec podatkov, ki je pravna oseba:
– če ne vloži prijave začetka poslovanja, prenehanja poslovanja ali prijave spremembe v poslovanju zavezanca oziroma dajalca podatkov ali če prijave podatkov vloži po izteku
predpisanega roka (prva alineja prvega odstavka 26. člena in
prva alineja prvega odstavka 57. člena);
– če ne vloži prijave v zavarovanje, odjave iz zavarovanja
ali prijave spremembe med zavarovanjem ali če prijave podatkov vloži po izteku predpisanega roka (druga alineja prvega
odstavka 26. člena, prva alineja 28. člena, prva alineja 29.
člena in prva alineja 34. člena in druga alineja prvega odstavka
57. člena);
– če ne vloži prijave podatkov o zavarovalni dobi, o plačah
in nadomestilih plače in zavarovalnih osnovah ter o vplačanih
prispevkih za preteklo koledarsko leto in prijave spremembe
teh podatkov ali če prijave podatkov vloži po izteku predpisanega roka (tretja alineja prvega odstavka 26. člena, druga alineja
28. člena, druga alineja 29. člena, druga alineja 34. člena, 35.
člen in tretja alineja prvega odstavka 57. člena);
– če v prijavah podatkov iz prve do tretje točke tega odstavka sporoči napačne podatke (tretji odstavek 37. člena);
– če ne popravi podatkov v roku iz 39. oziroma 42. člena;
– če pooblaščeni osebi zavoda pri preverjanju pravilnosti
prijavljenih podatkov ne omogoči vpogleda v evidence in dokumentacijo, ki je podlaga za vpis podatkov v prijave podatkov
po tem zakonu (drugi odstavek 37. člena);
– če zavarovancu ne vroči kopije prijave v zavarovanje
(deveti odstavek 23. člena).
(2) Z globo najmanj 2.100 eurov se kaznuje delodajalec
– pravna oseba, ki zaposluje deset ali manj delavcev in fizična
oseba, ki je poslovni subjekt, če stori prekršek iz prejšnjega
odstavka (prvi odstavek 26. člena).
(3) Z globo najmanj 1.000 eurov se kaznuje zasebnik in
druga fizična oseba, ki zaposluje delavce, če stori prekršek iz
prve, druge, četrte, pete ali sedme alineje prvega odstavka tega
člena (drugi odstavek 26. člena).
(4) Z globo najmanj 1.600 eurov se kaznuje oseba iz
tretjega in četrtega odstavka 23. člena tega zakona, ki stori
prekršek iz prve, druge ali četrte alineje prvega odstavka tega
člena (27. člen).
(5) Z globo najmanj 1.200 eurov se kaznuje stečajni oziroma likvidacijski upravitelj, ki stori prekršek iz prvega odstavka
tega člena (31. člen).
(6) Z globo najmanj 420 eurov se kaznuje odgovorna
oseba pri pravni osebi, ki je dajalec podatkov po tem zakonu,
če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena (prvi odstavek
26. člena, 28., 29., 34. in 35. člen).
(7) Z globo najmanj 420 eurov se kaznuje odgovorna oseba pri državnem organu, ki je dajalec podatkov po tem zakonu,
če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena (32. člen).
(8) Z globo najmanj 420 eurov se kaznuje oseba, ki ravna
v nasprotju z določbo 63. člena tega zakona.«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
(Prehodna ureditev za uporabo določb o elektronskem
posredovanju podatkov)
Določbi 1. in 2. člena tega zakona se začneta uporabljati
1. januarja 2009.
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7. člen
(Začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 172-01/93-6/9
Ljubljana, dne 22. novembra 2007
EPA 1622-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

5509.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvajanju carinskih predpisov Evropske
skupnosti (ZICPES-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

Uradni list Republike Slovenije
– Uredba Sveta (EGS) št. 2913/92 z dne 12. oktobra 1992
o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 302 z dne 19. 10.
1992, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu:
carinski zakonik),
– Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993
o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o
carinskem zakoniku Skupnosti (UL L št. 253 z dne 11. 10.
1993, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu:
izvedbena uredba),
– Uredba Sveta (ES) št. 1383/2003 z dne 22. julija 2003 o
carinskem ukrepanju zoper blago, glede katerega obstaja sum,
da krši določene pravice intelektualne lastnine, in o ukrepih, ki
jih je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je ugotovljeno,
da je kršilo take pravice (UL L št. 196 z dne 2. 8. 2003, str. 7, z
vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu: uredba o varstvu
pravic intelektualne lastnine), in
– Uredba Komisije (ES) št. 1891/2004 z dne 21. oktobra
2004 o sprejemu določb za uporabo Uredbe Sveta (ES) št.
1383/2003 o carinskem ukrepanju zoper blago, glede katerega
obstaja sum, da krši določene pravice intelektualne lastnine, in
o ukrepih, ki jih je treba sprejeti zoper blago, glede katerega je
ugotovljeno, da je kršilo take pravice (UL L št. 328 z dne 30. 10.
2004, str 16, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu:
izvedbena uredba o varstvu pravic intelektualne lastnine).«.

UKAZ
o razglasitvi Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih
predpisov Evropske skupnosti (ZICPES-A)
Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES-A),
ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 22. novembra 2007.

2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
»2. člen
(uporaba zakona za pobiranje drugih dajatev)
Ta zakon se uporablja tudi za druge dajatve, ki se pobirajo
pri uvozu oziroma izvozu blaga, če s predpisi, ki določajo te
dajatve, ni drugače določeno.«.
3. člen
Za 2. členom se doda 2.a člen, ki se glasi:

Št. 001-22-142/07
Ljubljana, dne 30. novembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije

ZAKON
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O IZVAJANJU CARINSKIH PREDPISOV
EVROPSKE SKUPNOSTI (ZICPES-A)
1. člen
V Zakonu o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04 in 28/06 – odločba US) se 1.
člen spremeni tako, da se glasi:

»2.a člen
(elektronsko poslovanje s Carinsko upravo
Republike Slovenije)
(1) Elektronsko poslovanje s Carinsko upravo Republike
Slovenije se omogoči le, če so izpolnjeni pogoji in pravila za
takšno poslovanje.
(2) Minister, pristojen za finance, izda podrobnejše predpise o pogojih in pravilih za elektronsko poslovanje s Carinsko
upravo Republike Slovenije.«.
4. člen
V četrtem odstavku 4. člena se beseda »tujih« nadomesti
z besedo »drugih držav članic EU in tretjih držav«.

»1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon ureja izvajanje carinskih predpisov Evropske skupnosti (v nadaljnjem besedilu: Skupnost), ki dajejo
pooblastila državam članicam, da področje carinskih predpisov
nadalje uredijo v nacionalni zakonodaji, ter ureja zadeve s tega
področja, katerih ureditev ni v pristojnosti Skupnosti.
(2) Za namene tega zakona se kot carinski predpisi Skupnosti iz prejšnjega odstavka štejejo:
– Uredba Sveta (EGS) št. 918/83 z dne 28. marca 1983 o
sistemu oprostitev carin v Skupnosti (UL L št. 105 z dne 24. 4.
1983, str. 1, z vsemi spremembami; v nadaljnjem besedilu:
uredba o carinskih oprostitvah),
– Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987
o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL
L št. 256 z dne 7. 9. 1987, str. 1, z vsemi spremembami; v
nadaljnjem besedilu: uredba o tarifi),

men:

5. člen
Prvi odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Posamezni izrazi v tem zakonu imajo naslednji po-

1. »carinjenje blaga« je vsako uradno dejanje pri predložitvi blaga v carinski postopek ali pri izpolnjevanju formalnosti
za ponovni izvoz blaga v običajnem postopku v skladu z 62.
do 75. členom carinskega zakonika ali v poenostavljenem postopku v skladu s točkama a) ali b) prvega odstavka 76. člena
carinskega zakonika;
2. »notranja meja« je meja Republike Slovenije z državami članicami Skupnosti (v nadaljnjem besedilu: država
članica);
3. »tretja država« je država, ki ni država članica;
4. »običajno prebivališče« je kraj, kjer oseba prebiva najmanj 185 dni v koledarskem letu zaradi osebnih ali poslovnih
vezi. V primeru, da oseba nima poslovnih vezi ali pa so te vezi
v drugi državi, kot njene osebne vezi, se upošteva kraj, kjer ima
oseba osebne vezi, če se v ta kraj redno vrača. Bivanje v tujini

Uradni list Republike Slovenije
zaradi šolanja ali študija ne vpliva na spremembo običajnega
prebivališča;
5. »blago« je vsaka premična opredmetena stvar, ki je v
pravnem prometu, vključno z električnim tokom;
6. »organ javne uprave« je neposredni uporabnik državnega proračuna, kot je določen v prilogi Seznam neposrednih
in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov
Pravilnika o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov
državnega in občinskih proračunov (Uradni list RS, št. 46/03),
v podskupinah od 1.1. do 1.3. točke A.I;
7. »sprejem carinske deklaracije« je ugotovitev carinskega organa, da so izpolnjeni pogoji iz 38. člena tega zakona,
in če je tako predpisano, evidentiranje carinske deklaracije v
predpisano evidenco;
8. »dan sporočitve dolgovanega zneska dolžniku ali dolžnici (v nadaljnjem besedilu: dolžnik)« je dan, ko je dolžniku
to obvestilo vročeno oziroma dan, ko se šteje, da mu je bil
dolgovani znesek sporočen;
9. »carinski mejni pas na kopnem« je del ozemlja carinskega območja od carinske meje do 15 km v notranjost območja uporabe tega zakona;
10. »carinski mejni pas na morju« je pas ozemlja širine 5
km od morske obale v notranjost območja uporabe tega zakona
in morsko območje od obale do zunanje meje teritorialnega
morja;
11. »uradno mesto« je mesto, kjer se lahko predloži blago
ter se opravljajo druga uradna dejanja in carinjenje blaga;
12. »znesek dajatev« je vsak znesek uvoznih ali izvoznih
dajatev, ki so posledica carinskega dolga, ter drugih dajatev iz
2. člena tega zakona.«.
6. člen
Prvi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Oseba, ki v okviru svoje dejavnosti opravlja posle
zastopanja v carinskih zadevah, mora v skladu s 5. členom
carinskega zakonika izpolnjevati naslednja pogoja:
1. ima sedež ali stalno prebivališče na območju uporabe
tega zakona,
2. ima najmanj srednjo strokovno izobrazbo in je opravila
poseben strokovni izpit s področja carinskega poslovanja (v
nadaljnjem besedilu: poseben strokovni izpit) ali zaposluje
najmanj eno osebo, ki ima ustrezno strokovno izobrazbo in je
opravila poseben strokovni izpit.«.
7. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(odvzem dovoljenja ali licence)
(1) Carinski organ iz četrtega odstavka 6. člena tega
zakona lahko zastopniku odvzame dovoljenje za zastopanje
v carinskih zadevah zaradi ponavljajočega se malomarnega
ravnanja v obdobju zadnjih treh let.
(2) Zastopnik mora biti pred odvzemom dovoljenja pisno
opozorjen na možnost odvzema v primeru ponovnega malomarnega ravnanja.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko carinski organ iz
četrtega odstavka 6. člena tega zakona dovoljenje za zastopanje v carinskih zadevah zastopniku nemudoma odvzame:
– če je zastopnik huje kršil carinske ali druge predpise za
nadzor nad izvajanjem katerih so pristojni carinski organi;
– če je bil zastopnik pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, povezanega z opravljanjem poslov v okviru svoje
dejavnosti; ali
– če je nad zastopnikom začet stečajni postopek ali kakšen drug postopek, ki se lahko zaključi z njegovim prenehanjem.
(4) Zastopniku, kateremu je bilo dovoljenje za zastopanje
v carinskih zadevah odvzeto, ni mogoče izdati novega dovoljenja za zastopanje v carinskih zadevah v roku dveh let od
odvzema.
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(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za
odvzem licence za opravljanje poslov zastopanja.«.
8. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
»9. člen
(zavezujoče informacije)
Zavezujoče tarifne informacije in zavezujoče informacije o
poreklu blaga izdaja Carinska uprava Republike Slovenije.«.
9. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»10. člen
(dodatna preverjanja)
(1) Če je za ugotovitev dejanskega stanja zaradi izdaje
zavezujoče tarifne informacije ali informacije o poreklu blaga
potrebna analiza ali natančen pregled blaga, ki ju ni mogoče
opraviti v Carinski upravi Republike Slovenije, lahko na zahtevo
Carinske uprave Republike Slovenije analizo ali pregled tega
blaga opravi tudi druga strokovna organizacija.
(2) Carinska uprava Republike Slovenije pošlje vzorce
blaga organizaciji v skladu s prejšnjim odstavkom, ko dobi
predhodno pisno soglasje vložnika ali vložnice zahtevka (v
nadaljnjem besedilu: vložnik), da bo nosil stroške analize ali
natančnega pregleda blaga.
(3) Če vložnik ne predloži Carinski upravi Republike Slovenije pisnega soglasja iz prejšnjega odstavka v roku osmih dni
po prejemu obvestila, se zahtevek zavrže.«.
10. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
(valuta)
(1) V smislu 35. člena carinskega zakonika se kot menjalni tečaj upošteva referenčni tečaj Evropske centralne banke, ki
ga objavlja Banka Slovenije.
(2) V primeru tujih valut, za katere Evropska centralna
banka ne objavlja referenčnih tečajev, se v smislu 35. člena
carinskega zakonika kot menjalni tečaj upošteva tečaj, ki ga
določa in objavlja Banka Slovenije.«.
11. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»12. člen
(potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga)
(1) Potrdila o nepreferencialnem poreklu blaga izdajata
Gospodarska zbornica Slovenije ali Trgovinska zbornica Slovenije.
(2) Gospodarska zbornica Slovenije ali Trgovinska zbornica Slovenije izda potrdilo o nepreferencialnem poreklu blaga,
če so izpolnjeni pogoji za izdajo potrdila o poreklu blaga in če
blago, na katerega se potrdilo nanaša, ustreza kriterijem za
pridobitev nepreferencialnega porekla.«.
12. člen
V drugem odstavku 13. člena se besedilo »Generalni
carinski urad« nadomesti z besedilom »Carinska uprava Republike Slovenije«, beseda »pisnega« pa se črta.
V tretjem odstavku se besedilo »Generalni carinski urad«
nadomesti z besedilom »Carinska uprava Republike Slovenije«.
13. člen
V tretjem odstavku 15. člena se besedilo »z zakonom«
nadomesti z besedilom »na podlagi zakona«.
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V četrtem odstavku se beseda »Gibanje« nadomesti z
besedilom »Vnos in iznos«.
14. člen
Prvi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pod carinskim nadzorom je:
– blago, za katerega je carinski nadzor predviden v carinskih predpisih Skupnosti, in
– blago, za katero veljajo prepovedi in omejitve ob vnosu
ali iznosu na oziroma iz območja uporabe tega zakona.«.
15. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
»19. člen
(ukrepi carinskega nadzora)
(1) Ukrepi carinskega nadzora vključujejo uporabo sredstev za zagotovitev istovetnosti ali zaseg blaga, če bi se na ta
način lahko preprečila njegova uporaba ali zagotovilo spoštovanje carinskih predpisov in plačilo zneska dajatev za to blago.
(2) Kadar carinski predpisi določajo, da je treba urediti položaj blaga, ki je bilo nezakonito vnešeno ali odstranjeno izpod
carinskega nadzora, lahko carinski organi zagotovijo carinski
nadzor tudi tako, da začasno prepovejo njegovo uporabo do
odprave nezakonitega stanja.
(3) Posebnosti carinskega nadzora glede na obliko transporta lahko določi minister, pristojen za finance, v soglasju
z ministrom, pristojnim za promet oziroma v primeru poštnega prometa, v soglasju z ministrom, pristojnim za gospodarstvo.«.
16. člen
Za 19. členom se doda 19.a člen, ki se glasi:
»19.a člen
(zagotovitev istovetnosti blaga)
(1) Ukrepi za zagotovitev istovetnosti blaga se lahko
sprejmejo pred prepustitvijo blaga deklarantu ali deklarantki (v
nadaljnjem besedilu: deklarant) ali kadar to zahtevajo ukrepi
carinskega nadzora, da bi se preprečila neupravičena uporaba
tega blaga in zagotovila njegova istovetnost.
(2) Sredstva za zagotovitev istovetnosti blaga se lahko
namestijo na blago, tovorke, zabojnike ali tovorne prostore vozil
le, če je s tem zagotovljeno, da blaga ne bo mogoče odstraniti
ne da bi se poškodovale carinske oznake ali pustile jasno vidne
sledi na uporabljenih sredstvih za zagotovitev istovetnosti ali na
sredstvu, na katero se nameščajo.
(3) Če je tako predvideno z mednarodno pogodbo, lahko
carinski organi predhodno odobrijo tovorne prostore vozil ali
vozila za prevoz blaga z uporabo sredstev za zagotovitev
istovetnosti. Za izdajo in podaljšanje takega potrdila oziroma
dovoljenja je pristojna Carinska uprava Republike Slovenije.
(4) Če se namestijo sredstva za zagotovitev istovetnosti
blaga, se s tem blago ne sme poškodovati niti zmanjšati njegova uporabnost.
(5) Za ohranitev oziroma nepoškodovanje carinskih oznak
sta odgovorna prevoznik ali prevoznica ali deklarant oziroma
oseba, ki je odgovorna za blago.«.
17. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»20. člen
(določitev uradnih mest)
(1) Uradna mesta se določijo pri carinskem uradu, pristojnem za predložitev in carinjenje blaga.
(2) Pristanišča, železniške postaje, letališča, proste cone,
prosta skladišča in druga mesta se štejejo za uradna mesta iz
11. točke prvega odstavka 5. člena tega zakona, če tam poteka
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vnos ali iznos blaga oziroma pretok potnikov med Skupnostjo
in tretjimi državami. Na teh uradnih mestih carinski organi v soglasju z upravljavcem le-teh določijo mesto za pregled blaga.
(3) Kot uradna mesta se štejejo tudi mejni prehodi in prevozna sredstva, v katerih se opravlja carinjenje med vožnjo, v
skladu z mednarodnim sporazumom.«.
18. člen
21. člen se spremeni tako, da se glasi:
»21. člen
(carinjenje blaga izven uradnih mest)
(1) Ne glede na določbe o poenostavitvah v carinskih
postopkih lahko carinski urad na zahtevo deklaranta ali če tako
določajo predpisi, opravi carinjenje blaga tudi izven uradnih
mest, če s tem ni prizadeta učinkovitost carinske kontrole.
Stroške organa in ostale stroške, ki nastanejo zaradi carinjenja
blaga izven uradnih mest, krije deklarant.
(2) Minister, pristojen za finance, izda stroškovnik za carinjenje blaga izven uradnih mest.«.
19. člen
22. člen se spremeni tako, da se glasi:
»22. člen
(ureditev uradnih mest)
(1) Upravljavci uradnih mest iz drugega odstavka 20. člena tega zakona carinskim organom brezplačno zagotavljajo:
– dostop do svojih objektov in naprav,
– prevoz pri opravljanju uradnih dejanj in
– takoj, ko je mogoče, obvestitev o voznih redih, redih
letenja in vseh dejanskih prometnih gibanjih.
(2) Upravljavci uradnih mest iz drugega odstavka 20. člena tega zakona carinskim organom zagotavljajo tudi:
– ustrezne prostore za opravljanje uradnih dejanj, ki so v
pristojnosti carinskega organa, in za predložitev blaga in
– zadostno število parkirnih mest v bližini le-teh.«.
20. člen
23. člen se spremeni tako, da se glasi:
»23. člen
(carinska kontrola na uradnih mestih ali na mejnem prehodu)
(1) Carinski organi lahko za namene izvajanja carinske
kontrole in drugih predpisov, za izvajanje katerih so pristojni,
zahtevajo odstranitev objektov, naprav in prevoznih sredstev,
ki se brez njihovega soglasja nahajajo na uradnih mestih ali na
mejnem prehodu, brez pravice do odškodnine.
(2) Carinski organi lahko zahtevajo od oseb, ki se nahajajo na uradnih mestih ali na mejnem prehodu, kjer se opravlja
carinska kontrola, da zapustijo ta mesta, če ovirajo izvajanje
carinske kontrole ali če bi z njihovo prisotnostjo lahko prišlo do
kršitev carinskih predpisov ali če bi njihova prisotnost oteževala
izvajanje carinske kontrole.
(3) Za osebe iz prejšnjega odstavka se ne štejejo uradne
osebe organov, ki opravljajo kontrolo na mejnem prehodu.
(4) Osebe, ki zadržujejo stvari ali hranijo blago na uradnem mestu ali na mejnem prehodu, četudi gre za skupnostno
blago, morajo to blago na zahtevo carinskih organov takoj
odstraniti.«.
21. člen
V prvem odstavku 24. člena se za besedo »pretovariščih«
beseda »in« nadomesti z vejico, za besedo »skladiščih« pa se
doda besedilo »in prostih conah«.
V drugem odstavku se črta besedilo »naprav in objektov«,
na koncu stavka pa se pred piko doda besedilo »oziroma opravil vpogled v evidence«.
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Za drugim odstavkom se doda tretji odstavek, ki se

glasi:

»(3) Upravljavec iz prvega odstavka tega člena nosi stroške, ki jih ima zaradi obveznosti nudenja pomoči carinskim
organom po tem členu.«.
22. člen
V prvem odstavku 26. člena se besedilo »28. člen tega
zakona carinski urad lahko« nadomesti z besedilom »določbe o
poenostavitvah v carinskih postopkih lahko carinski urad«.
V drugem odstavku se besedilo »cenik stroškov« nadomesti z besedo »stroškovnik«.
23. člen
V 28. členu se črta drugi odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za besedo »vidno« doda vejica.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

ko«.

24. člen
V 30. členu se pred besedo »določi« doda beseda »lah25. člen
Prvi odstavek 31. člena se črta.
26. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»32. člen
(prostori, dovoljeni za začasno hrambo
in carinska skladišča)

(1) Prostori, kjer je blago začasno hranjeno, in prostori
carinskih skladišč morajo biti opremljeni tako, da je zagotovljen
učinkovit carinski nadzor.
(2) Šteje se, da je nadzor iz prejšnjega odstavka zagotovljen, če je prostor opremljen tako, da fizično onemogoča
nedovoljeno odstranitev blaga brez uporabe sile in poškodovanja varovalnih naprav oziroma brez vidnih znakov in če se o
blagu vodijo evidence, ki omogočajo ugotovitev višine zneska
dajatev in dolžnika.«.
27. člen
33. člen se spremeni tako, da se glasi:
»33. člen
(običajne carinske deklaracije)
(1) Minister, pristojen za finance, lahko podrobneje določi
način uporabe in izpolnjevanja carinske deklaracije ter seznam
šifer, ki se uporablja pri izpolnjevanju carinske deklaracije.
(2) Kadar se v skladu s carinskimi predpisi Skupnosti za
sprostitev blaga v prost promet uporabi ustna carinska deklaracija in nastane carinski dolg, carinski organi izdajo potrdilo o
plačilu dolgovanih dajatev na posebnem obrazcu.
(3) Vzorec obrazca iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za finance.«.
28. člen
34. člen se črta.
29. člen
36. člen se spremeni, tako da se glasi:
»36. člen
(dovoljenje za poenostavitve)
(1) Carinska uprava Republike Slovenije izda na podlagi
zahtevka dovoljenje za izvajanje katerega izmed poenostavlje-
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nih postopkov, če je s carinskimi predpisi Skupnosti ali mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo in določa poenostavljene postopke, določeno, da je mogoče posameznim
upravičencem dovoliti poenostavitve.
(2) V primeru izdaje potrdila pooblaščenega gospodarskega subjekta se smiselno uporablja prejšnji odstavek.«.
30. člen
37. člen se črta.
31. člen
38. člen se spremeni tako, da se glasi:
»38. člen
(sprejem carinske deklaracije)
(1) Upoštevaje določbe carinskih predpisov Skupnosti, se
carinska deklaracija sprejme pod pogoji, da:
1. je vložena pri carinskem uradu, ki je pristojen za sprejem carinske deklaracije,
2. je ob upoštevanju posebnosti elektronskega poslovanja
vložena v času uradnih ur carinskih organov,
3. je carinsko deklaracijo vložila upravičena oseba,
4. je carinska deklaracija za zahtevani postopek vložena
v predpisani obliki in pravilno izpolnjena, in
5. so carinski deklaraciji ob upoštevanju posebnosti elektronskega poslovanja priložene vse predpisane listine, ki so
potrebne za odobritev zahtevanega postopka.
(2) Če pogoji iz prejšnjega odstavka za sprejem carinske
deklaracije niso izpolnjeni, carinski organ to nemudoma na
primeren način sporoči deklarantu.«.
32. člen
39. člen se spremeni tako, da se glasi:
»39. člen
(preverjanje sprejete carinske deklaracije)
(1) Če carinski organ pri preverjanju sprejete carinske deklaracije ugotovi odstopanja podatkov, navedenih v deklaraciji,
od dejanskega stanja ali neizpolnjevanje pogojev za zahtevani
carinski postopek, to na primeren način sporoči deklarantu.
(2) Na podlagi ugotovitev carinskega organa se prvotno
carinsko deklaracijo na primeren način popravi ali pa se na
zahtevo carinskega organa vloži nova carinska deklaracija.
V tem primeru se kot datum za določitev dajatev šteje datum
sprejema prvotne carinske deklaracije.
(3) Kadar carinski organ pri preverjanju carinske deklaracije ugotovi večje nepravilnosti, postopa v skladu z določbami
zakona, ki ureja davčni postopek, o nadzoru in kontroli carinskih organov.
(4) Prvi in drugi odstavek tega člena ne izključujeta možnosti uporabe kazenskih določb.«.
33. člen
40. člen se spremeni tako, da se glasi:
»40. člen
(odvzem vzorcev blaga)
(1) V primeru odvzema vzorcev blaga zaradi analize ali
natančnega pregleda blaga sestavi carinski organ o tem zapisnik in en izvod vroči deklarantu. Če analize ali natančnega
pregleda blaga ni mogoče opraviti v Carinski upravi Republike
Slovenije, lahko na njeno zahtevo opravi analizo ali pregled
tega blaga druga strokovna organizacija.
(2) Kadar carinski organ na podlagi prvega odstavka ugotovi nepravilnosti v zvezi z obračunom zneska dajatev ali ugotovi nepravilnosti, ki vplivajo na pravilno izvajanje predpisov,
postopa v skladu z določbami zakona, ki ureja davčni postopek,
o nadzoru in kontroli carinskih organov.«.
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34. člen
Prvi odstavek 41. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Carinski organ izda na zahtevo deklaranta ali po
uradni dolžnosti v roku enega leta od dneva prepustitve blaga
deklarantu odločbo o uskladitvi podatkov v carinski deklaraciji,
če:
a) se podatki v carinski deklaraciji ne ujemajo s podatki iz
listin, ki so priložene k carinski deklaraciji oziroma iz naknadno
predloženih ali pridobljenih listin, za katere se nedvoumno
ugotovi, da se nanašajo na zadevno blago, ali
b) se iz naknadno opravljenega pregleda zadevnega
blaga ugotovi, da podatki v carinski deklaraciji ne ustrezajo
dejanskemu stanju blaga,

38. člen
Tretji odstavek 45. člena se spremeni tako, da se
glasi:
»(3) Če se v roku iz prvega odstavka tega člena lastnik
blaga ne javi, se blago proda po predpisih, ki urejajo prodajo
neskupnostnega blaga.«.
V četrtem odstavku se za besedo »stroškov« doda besedilo »in zneska dajatev«.

pa to ne vpliva na višino v deklaraciji že obračunanega zneska
dajatev ali izvajanje ukrepov trgovinske politike.«.
V drugem odstavku se besedilo »carinskega dolga« nadomesti z besedilom »zneska dajatev«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se
glasi:
»(3) Na zahtevo deklaranta se odločba izda v skrajšanem
ugotovitvenem postopku, na predpisanem obrazcu. Vzorec
obrazca izda minister, pristojen za finance.«.
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(4) Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena
se uporabljajo tudi za poenostavljene in dopolnilne carinske
deklaracije.«.

(ravnanje drugih državnih organov v zvezi
z neskupnostnim blagom)

35. člen
42. člen se črta.
36. člen
43. člen se spremeni tako, da se glasi:
»43. člen
(odstop, odvzem in prodaja neskupnostnega blaga)
(1) Carinski organ lahko v skladu s 182. členom carinskega zakonika dovoli odstop blaga v korist proračuna Republike
Slovenije, ob pogoju, da odstop ne povzroči nobenih stroškov
za proračun Republike Slovenije.
(2) Po preteku roka iz prvega odstavka 49. člena carinskega zakonika ali če grozi, da se bo blago, ki je v začasni
hrambi, pokvarilo, se blago lahko odvzame in proda v skladu z
tretjim odstavkom tega člena.
(3) Prodaja blaga se mora opraviti v skladu z 867.a členom izvedbene uredbe in v skladu s predpisi, ki urejajo prodajo
neskupnostnega blaga. Če zaradi posebnih okoliščin v posameznem primeru takšna prodaja ni možna, zlasti ker ni nobenega
kupca, ali če bi se s prodajo negativno poseglo v konkurenčna
razmerja, se lahko takšno blago brezplačno odstopi humanitarnim organizacijam. Pred prevzemom brezplačno odstopljenega
neskupnostnega blaga mora pridobitelj urediti carinski status
tega blaga. Prodaja ni dopustna, če bi to škodljivo vplivalo na
življenje ali zdravje ljudi, živali ali rastlin ali če veljajo za to blago
pri sprostitvi v prost promet druge prepovedi in omejitve, pa to
blago teh pogojev ali omejitev ne izpolnjuje.
(4) Odvzeto blago in blago, odstopljeno v korist proračuna Republike Slovenije, se lahko brezplačno odstopi državnim organom ali javnim zavodom, če ti blago potrebujejo
za opravljanje svoje dejavnosti. Minister, pristojen za finance,
izda podrobnejše predpise o brezplačnem odstopu odvzetega
blaga in blaga, odstopljenega v korist proračuna Republike
Slovenije.
(5) O brezplačnem odstopu blaga iz 3. in 4. odstavka tega
člena odloči minister, pristojen za finance, s sklepom.«.
37. člen
V 44. členu se besedilo »z drugim« nadomesti z besedilom »s tretjim«. Za besedo »uniči« se doda besedilo »pod
carinskim nadzorom«.

39. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:
»46. člen

Državni organi, ki pri izvajanju svojih pooblastil najdejo
ali zasežejo blago, za katero obstaja utemeljen sum, da gre
za neskupnostno blago, o tem takoj obvestijo najbližji carinski
urad.«.
40. člen
Za 46. členom se doda 46.a člen, ki se glasi:
»46.a člen
(ravnanje z odvzetim blagom)
(1) Carinski organi lahko prepustijo odvzeto neskupnostno blago le, če so dovolili eno od predvidenih carinsko dovoljenih rab ali uporab blaga oziroma če je bil že nastali carinski
dolg poravnan.
(2) Carinski dolg iz prejšnjega odstavka se izterja od dolžnika oziroma poravna iz kupnine za prodano blago.
(3) Stroški, ki nastanejo v zvezi z odvzetim blagom, se
poravnajo iz kupnine za prodano blago, po plačilu morebitnega
carinskega dolga.«.
41. člen
48. člen se spremeni tako, da se glasi:
»48. člen
(poenostavitve v tranzitnem postopku)
(1) Carinska uprava Republike Slovenije izda na podlagi zahtevka dovoljenje za izvajanje katere izmed poenostavitev v tranzitnem postopku, če je s predpisi Skupnosti
ali mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo,
določeno, da je mogoče v posameznih primerih dovoliti
poenostavitve.
(2) Vlada lahko določi natančnejše kriterije za olajšave
oziroma poenostavitve postopka v okviru tranzitnega postopka.«.
42. člen
51., 54., 55., in 56. člen se črtajo.
43. člen
V prvem odstavku 57. člena se besedilo »izdal odobritev
iz prejšnjega člena« nadomesti z besedilom »odobril evidence«.
Drugi odstavek se črta.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za besedo »razveljavljena« doda beseda »prvotno«.
44. člen
60. člen se spremeni tako, da se glasi:
»60. člen
(podrobnejši predpisi)
Minister, pristojen za finance, lahko podrobneje uredi
način nadzora v prostih conah in prostih skladiščih.«.
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45. člen
61. člen se spremeni tako, da se glasi:
»61. člen
(določitev pristojnosti za vknjižbo in sporočanje
zneska dajatev)
(1) Obveznost vknjižbe zneska dajatev na podlagi drugega odstavka 218. ali 220. člena carinskega zakonika nastane
z izdajo odločbe.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, nastane v
primeru, ko je izračunan znesek dajatev in določen dolžnik v zapisniku ali v drugem podobnem aktu, obveznost vknjižbe zneska
dajatev z izdajo zapisnika ali drugega podobnega akta.
(3) Vknjižba zneska dajatev, ki se jih v skladu s tretjim odstavkom 221. člena carinskega zakonika ne sme več sporočati
dolžniku, ni dopustna.
(4) Za vknjižbo in sporočanje zneska dajatev je pristojen
carinski urad, na območju katerega je carinski dolg nastal ali
velja, da je nastal v smislu 215. člena carinskega zakonika,
oziroma carinski urad, ki je po notranji organizaciji pristojen za
obračun zneska dajatev v posebnih primerih.«.
46. člen
Za 61. členom se doda 61.a člen, ki se glasi:
»61.a člen
(vknjižba zneska dajatev, nižjega od 10 eurov)
(1) Razen v primeru nastanka carinskega dolga po 201.
členu carinskega zakonika se vknjižba zneska dajatev in sporočitev dolžniku ne opravi, če je znesek dajatev nižji od 10 eurov.
(2) Naknadna vknjižba in sporočitev dolžniku se ne opravi, če je znesek dajatev nižji od 10 eurov.«.
47. člen
62. člen se spremeni tako, da se glasi:
»62. člen
(sporočanje in vročanje)
(1) Odločbe, sklepi in zapisniki, od katerih vročitve začne teči
rok, se vročajo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se znesek dajatev,
obračunan v carinski deklaraciji, ki jo je carinski organ sprejel,
v skladu z drugim odstavkom 221. člena carinskega zakonika
šteje za sporočenega v trenutku prepustitve blaga.
(3) Dokumenti, ki se izdajo v postopku izvajanja carinskega nadzora ali carinske kontrole, razen dokumentov iz
prvega in drugega odstavka tega člena, se vročajo z navadno
vročitvijo. Šteje se, da je vročitev opravljena trideseti dan od
dneva odprave.«.
48. člen
Za 62. členom se doda 62.a člen, ki se glasi:
»62.a člen
(vročanje v tujino)
Ne glede na 62. člen tega zakona se vsi dokumenti, ki se
izdajo v postopku carinskega nadzora ali carinske kontrole in
se vročajo v tujino, vročajo z navadno vročitvijo. Šteje se, da je
vročitev opravljena trideseti dan od dneva odprave.«.
49. člen
Prvi odstavek 65. člena se črta.
Dosedanji drugi odstavek, ki postane prvi odstavek, se
spremeni tako, da se glasi:
»(1) Zahtevek za povračilo ali odpust zneska dajatev se
vloži pri carinskem organu vknjižbe zneska dajatev, za katere
se zahteva povračilo ali odpust. Ta carinski organ tudi odloči
o zahtevku.«.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane drugi odstavek, se besedilo »odpustitev carinskega dolga« nadomesti z
besedilom »odpust zneska dajatev«.
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50. člen
68. člen se spremeni tako, da se glasi:
»68. člen
(zahteva za ukrepanje, odločitev o zahtevi
in izjava imetnika pravice)
(1) Imetnik pravice intelektualne lastnine iz drugega odstavka 2. člena uredbe o varstvu pravic intelektualne lastnine
(v nadaljnjem besedilu: imetnik pravice) vloži pisno zahtevo
za ukrepanje carinskih organov pri Generalnem carinskem
uradu.
(2) Če Generalni carinski urad zahtevi ugodi, izda odločbo
in o tem obvesti vse carinske urade ter imetnika pravice.
(3) Zahtevi iz prvega odstavka tega člena je potrebno
priložiti izjavo imetnika pravice iz 6. člena uredbe o varstvu
pravic intelektualne lastnine, v povezavi s 3. členom izvedbene
uredbe o varstvu pravic intelektualne lastnine.«.
51. člen
69. člen se spremeni tako, da se glasi:
»69. člen
(odvzem vzorcev zaradi suma kršitev pravic
intelektualne lastnine)
(1) Carinski organ lahko pri pregledu blaga odvzame vzorce in jih na podlagi zahteve preda ali pošlje imetniku pravice za
namene analize in za omogočanje nadaljnjega postopka.
(2) Če se začasno zadržano blago prepusti in okoliščine
to dopuščajo, mora imetnik pravice vzorce vrniti in sicer najkasneje do dneva prepustitve blaga.
(3) Vsak odvzem in analiza vzorcev se opravi na izključno
odgovornost in stroške imetnika pravice.«.
52. člen
70. člen se spremeni tako, da se glasi:
»70. člen
(sodno varstvo)
(1) Zoper odločitve carinskega organa pri izvajanju carinskih ukrepov pri kršitvah pravic intelektualne lastnine ni
pritožbe, možna pa je tožba v upravnem sporu, ki se vloži
pri Upravnem sodišču v Ljubljani. V sporu odloča sodišče na
sedežu v Ljubljani.
(2) O tožbah v skladu s 7. členom izvedbene uredbe o
varstvu pravic intelektualne lastnine odloča sodišče prednostno.
(3) Sodišče obvešča o svojih pravnomočnih odločbah
Generalni carinski urad, le-ta pa pristojni carinski organ.«.
53. člen
71. člen se spremeni tako, da se glasi:
»71. člen
(uničenje blaga pod carinskim nadzorom)
(1) Pod pogoji, določenimi v tem členu, se lahko začasno
zadržano blago, glede katerega obstaja sum da krši pravice
intelektualne lastnine, na zahtevo imetnika pravice in na njegove stroške uniči pod carinskim nadzorom, ne da bi se pred
tem v sodnem postopku ugotavljalo, ali blago krši pravice
intelektualne lastnine.
(2) O ukrepu začasnega zadržanja blaga mora carinski
organ obvestiti:
– imetnika pravice, ki mora v roku deset delovnih dni, v
primeru pokvarljivega blaga pa v roku treh delovnih dni, od
prejema obvestila o začasnem zadržanju blaga, pisno sporočiti
carinskemu organu, da blago krši pravice intelektualne lastnine
ter predložiti pisno soglasje deklaranta, imetnika ali lastnika
blaga k uničenju blaga;
– deklaranta, lastnika blaga ali osebo, ki z blagom razpolaga, ter ga pozvati, da se v roku deset delovnih dni, v primeru
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pokvarljivega blaga pa v roku treh delovnih dni od prejema
obvestila o začasnem zadržanju blaga pisno izjavi o tem, ali
blago krši pravice intelektualne lastnine ali ne in ali soglaša k
uničenju tega blaga. Hkrati ga mora carinski organ opozoriti, da
se bo v primeru molka štelo, da daje soglasje k uničenju blaga
pod carinskim nadzorom.
(3) Če je primerno, se lahko rok iz prejšnjega odstavka
podaljša za nadaljnjih deset delovnih dni, v primeru pokvarljivega blaga pa za tri delovne dni.
(4) Če deklarant, lastnik blaga ali oseba, ki z blagom
razpolaga, v roku iz drugega odstavka tega člena izrecno ne
nasprotuje uničenju blaga, se šteje, da je soglasje podano in da
se blago na zahtevo imetnika pravice lahko uniči pod carinskim
nadzorom.
(5) Če imetnik pravice poda zahtevek za uničenje blaga in
carinskemu organu predloži soglasje deklaranta, lastnika blaga
ali osebe, ki z blagom razpolaga, ali se šteje, da je soglasje
dano, se blago na stroške imetnika pravice uniči pod carinskim nadzorom. Pred tem mora biti opravljeno sistematično
jemanje vzorcev, ki se hranijo za primer morebitnega sodnega
postopka.
(6) Če deklarant, lastnik blaga oziroma oseba, ki razpolaga z blagom, poda izjavo, da zadevno blago ne krši pravic intelektualne lastnine oziroma nasprotuje uničenju blaga, carinski
organi blaga ne odstopijo v uničenje pod carinskim nadzorom.
Imetnik pravice lahko vloži tožbo v skladu s 13. členom uredbe
o varstvu pravic intelektualne lastnine in o tem v roku iz drugega odstavka tega člena obvesti zadevni carinski organ, sicer se
blago prepusti v izbrano carinsko dovoljeno rabo ali uporabo.
(7) Kot delovni dan se šteje dan, ko dela Generalni carinski urad.«.
54. člen
72. člen se spremeni tako, da se glasi:
»72. člen
(dogovor o uničenju blaga)
Imetnik pravice lahko v rokih iz 13. člena uredbe o varstvu pravic intelektualne lastnine namesto dokazila o vloženi
tožbi predloži carinskemu organu, ki je blago zadržal, pisni
dogovor med imetnikom pravice in lastnikom blaga ali osebo,
ki z blagom razpolaga, da se blago uniči pod carinskim nadzorom. Navedeni dogovor lahko vsebuje tudi dogovor o stroških
uničenja blaga.«.
55. člen
74. člen se spremeni tako, da se glasi:
»74. člen
(skladiščenje zaseženega blaga)
(1) Blago, glede katerega je bila vložena tožba v skladu
s 13. členom uredbe o varstvu pravic intelektualne lastnine,
carinski urad zaseže do pravnomočne odločitve sodišča, razen
v primerih predložitve varščine v skladu s 14. členom navedene
uredbe.
(2) Zaseženo blago se hrani v skladu s carinskimi predpisi, ki veljajo za carinsko skladiščenje.«.
56. člen
75. člen se spremeni tako, da se glasi:
»75. člen
(ravnanje z zaseženim blagom)
Blago, zaseženo v skladu s prvim odstavkom 74. člena
tega zakona, se v primeru pravnomočne odločitve pristojnega
sodišča, da blago krši pravice intelektualne lastnine, praviloma
uniči. Uničenje se izvede v skladu s carinskimi predpisi o uničenju neskupnostnega blaga pod carinskim nadzorom. Ostanki
in odpadki, ki preostanejo po uničenju blaga, so neskupnostno
blago in se obravnavajo v skladu s carinskimi predpisi.«.
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57. člen
76. člen se spremeni tako, da se glasi:
»76. člen
(stroški v zvezi z blagom)
(1) Stroške hrambe in ohranjanja blaga v času začasnega
zadržanja, zasega blaga do pravnomočnosti odločitve sodišča
oziroma do uničenja blaga, vključno s stroški uničenja blaga,
nosi oseba, zoper katero je imetnik pravice sprožil postopek
za varstvo pravic.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek nosi stroške iz prejšnjega odstavka imetnik pravice:
– če v predpisanem roku ne vloži tožbe oziroma če tožbo
umakne,
– če sodišče zavrže tožbo ali zavrne tožbeni zahtevek,
– v primeru uničenja blaga v skladu z 71. oziroma 72.
členom tega zakona, če iz dogovora ne izhaja drugače,
– če nastalih stroškov v roku ne poravna oseba, zoper
katero je imetnik pravice sprožil postopek za varstvo pravic,
oziroma oseba, ki na podlagi dogovora iz 72. člena tega zakona
nosi stroške.«.
58. člen
V prvi alineji prvega odstavka 84. člena se besedilo »Zakonom o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93, 36/2000 in 96/02)«
nadomesti z besedilom »zakonom, ki ureja trgovino,«.
59. člen
86. člen se spremeni tako, da se glasi:
»86. člen
(prekrški po tem zakonu)
(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z globo od
2.000 do 125.000 eurov, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 700
do 125.000 eurov, posameznik pa z globo od 300 do 1.200
eurov, če:
1. vnese blago na carinsko območje ali ga iznese iz carinskega območja mimo mejnih prehodov ali to stori v času, ko
mejni prehod ni odprt, oziroma to poskusi storiti (prvi odstavek
15. člena tega zakona);
2. takoj ne predloži blaga iz 47. člena tega zakona carinskemu uradu;
3. začne z delom v prosti coni preden pridobi potrebno
soglasje, odločbo in uporabno dovoljenje (50. člen tega zakona);
4. pristojnim carinskim organom na njihovo zahtevo v mejnih prodajalnah ne omogoči pregleda blaga, ne predloži vseh
potrebnih dokumentov in ne poda pojasnil ter jim ne zagotovi
potrebne pomoči (80. člen tega zakona);
5. v mejni prodajalni prodaja blago ali opravlja storitve v
nasprotju z določbo 81. člena tega zakona;
6. v mejni prodajalni ne izda kupcu računa ali račun ne
vsebuje podatkov o vrsti, količini in vrednosti blaga (prvi odstavek 82. člena tega zakona);
7. ne hrani računa dokler se nahaja na območju mejnega
prehoda in dokler pristojni carinski organ ne sprejme odločitve
o morebitni kontroli blaga, ki ga potnik nosi s seboj (drugi odstavek 82. člena tega zakona);
8. ne predloži blaga ali ne predloži vsega blaga, ki ga nosi
s seboj, in računa iz 82. člena tega zakona (prvi odstavek 83.
člena tega zakona);
9. ne vodi evidenc o nabavi in prodaji blaga ter ne hrani
dokumentacije o blagu, ki ga imetnik hrani v mejni prodajalni
(prvi in drugi odstavek 84. člena tega zakona);
10. pred vnosom blaga v mejno prodajalno le-tega skupaj
z dokumenti, ki se na blago nanašajo, ne predloži carinskemu
organu ali ne predloži vsega blaga (prvi odstavek 85. člena
tega zakona).
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(2) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika
ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali odgovorna oseba v državnem organu ali v lokalni
skupnosti.«.
60. člen
87. člen se spremeni tako, da se glasi:
»87. člen
(prekrški po carinskem zakoniku)
(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z globo od
2.000 do 125.000 eurov, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 700
do 125.000 eurov, posameznik pa z globo od 300 do 1.200
eurov, če:
1. sestavi ali omogoči, da se sestavi dokument z nepravilno navedenimi podatki o poreklu blaga (22. in 27. člen
carinskega zakonika);
2. sestavi ali omogoči, da se sestavi dokument, ki vsebuje
nepravilne podatke, na podlagi katerih se za izdelke, na katere
se dokument nanaša, neupravičeno pridobi preferencialno poreklo (22. in 27. člen carinskega zakonika);
3. ne predloži dokumentov ali podatkov ali ne da pojasnil,
ki so potrebna carinskim organom za izvajanje carinske zakonodaje, oziroma ne zagotovi druge potrebne pomoči za izvedbo
carinskih postopkov (14. člen, drugi odstavek 62. člena, 68.
člen in drugi odstavek 176. člena carinskega zakonika);
4. ne hrani dokumentov v rokih, določenih v carinskih
predpisih (16. člen carinskega zakonika);
5. čez mejni prehod vnese na carinsko območje ali iznese
iz carinskega območja skrito blago, oziroma to poskusi storiti, z
namenom, da bi se s tem izognil carinskemu nadzoru ali kontroli carinskih organov (37. in 183. člen carinskega zakonika);
6. nezakonito odstrani blago iz 16. člena tega zakona
izpod carinskega nadzora (37., drugi odstavek 59. in 183. člen
carinskega zakonika);
7. blaga, vnesenega na carinsko območje, nemudoma in
po prometni poti, ki jo določijo carinski organi, ne prepelje do
carinskih uradov iz 38. člena carinskega zakonika (prvi odstavek 38. člena carinskega zakonika);
8. carinskih organov nemudoma ne obvesti, da zaradi višje sile ali nepredvidljivih okoliščin ni mogoče izpolniti obveznosti
prevoza blaga do carinskih uradov iz 38. člena carinskega zakonika (prvi in drugi odstavek 39. člena carinskega zakonika);
9. carinskemu organu ne predloži blaga ali ne predloži
vsega blaga (40. člen carinskega zakonika);
10. brez dovoljenja carinskih organov raztovori ali pretovori predloženo blago, ali ga ne pretovori na kraju, ki ga določi
carinski organ, ali brez dovoljenja carinskega organa blago odstrani z mesta, na katero je bilo prvotno vneseno (prvi odstavek
46. člena in 47. člen carinskega zakonika);
11. zaradi kontrole blaga in prevoznega sredstva na zahtevo carinskih organov ne razloži in ne razpakira blaga (drugi
odstavek 46. člena carinskega zakonika);
12. ne izvede formalnosti za pridobitev ene od carinsko
dovoljenih rab ali uporab blaga ali jih ne izvede v predpisanih
rokih (48. člen in prvi odstavek 49. člena carinskega zakonika);
13. ne hrani blaga v začasni hrambi na krajih, ki so jih
odobrili carinski organi, ali ga ne hrani v skladu s pogoji, ki so
jih le-ti določili (prvi odstavek 51. člena carinskega zakonika);
14. ravna z blagom v začasni hrambi tako, da spremeni
njegov izgled ali tehnične lastnosti (52. člen carinskega zakonika);
15. ne vloži ali ne odda carinske deklaracije za blago,
ali je ne vloži ali ne odda za vse blago, ki naj bi bilo predmet
enega od carinskih postopkov iz 16. točke 4. člena carinskega
zakonika, razen za postopek izvoza (prvi odstavek 59. člena
carinskega zakonika);

Št.

111 / 5. 12. 2007 /

Stran

15249

16. ne vloži ali ne odda carinske deklaracije za blago,
ali je ne vloži ali ne odda za vse blago, ki naj bi bilo predmet
enega od carinskih postopkov iz 16. točke 4. člena carinskega
zakonika, če gre za blago komercialnega značaja, ali za blago,
za katerega so predpisane prepovedi ali omejitve pri uvozu ali
izvozu (prvi odstavek 59. člena carinskega zakonika);
17. v uvozni carinski deklaraciji ne navede vseh podatkov
o vrsti blaga, če so ti podatki odločilni za pravilno uvrščanje v
nomenklaturo carinske tarife in to povzroči ali bi lahko povzročilo manjše plačilo uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se plačujejo pri uvozu (prvi odstavek 62. člena carinskega zakonika);
18. v uvozni carinski deklaraciji navede tarifno oznako v
nasprotju s podatki o vrsti blaga v polju 31, če bi to povzročilo
manjše plačilo uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se plačujejo
pri uvozu (prvi odstavek 62. člena carinskega zakonika);
19. carinskim organom v zvezi z izvoznim carinskim postopkom predloži ali odda izvozno carinsko deklaracijo, v kateri
je navedena večja količina, ali višja vrednost ali drugačno poreklo blaga (prvi odstavek 62. člena carinskega zakonika);
20. pri carinskem organu vloži uvozno carinsko deklaracijo, v kateri so nepravilno navedeni vrsta, kakovost, vrednost
ali poreklo blaga, ali so nepravilno navedeni drugi podatki, in
to povzroči ali bi lahko povzročilo plačilo uvoznih dajatev in
drugih dajatev, ki se plačujejo pri uvozu, v manjših zneskih (prvi
odstavek 62. člena carinskega zakonika);
21. carinskemu organu posredno ali neposredno predloži listine v zvezi z izvedbo carinskih postopkov, v katerih so
navedeni neresnični podatki, če bi to povzročilo, ali bi lahko
povzročilo plačilo uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se plačujejo pri uvozu, v manjših zneskih, ali bi se neupravičeno
priznala carinska ugodnost ali korist (drugi odstavek 62. člena
carinskega zakonika);
22. z neresničnim prikazovanjem dejstev ali zamolčanjem
odločilnih dejstev doseže ali poskusi v carinskem postopku
doseči oprostitev plačila uvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se
plačujejo pri uvozu, ali plačilo manjšega zneska teh dajatev ali
odlog njihovega plačila ali kakšno drugo olajšavo ali korist (62.,
122., 150. do 153. in 185. člen carinskega zakonika);
23. sredstev za prepoznavanje blaga ustrezno ne zavaruje pred poškodbami oziroma uničenjem ali jih odstrani z blaga
ali prevoznih sredstev brez dovoljenja carinskih organov, razen
če je zaradi nepredvidljivih okoliščin ali višje sile odstranitev
ali uničenje bistvenega pomena za zaščito blaga ali prevoznih
sredstev (drugi odstavek 72. člena carinskega zakonika);
24. ravna, kot da mu je bilo blago prepuščeno, preden so
bile izvedene formalnosti za sprostitev blaga v prost promet in
preden je carinski dolžnik plačal ali zavaroval uvozne dajatve
in druge dajatve, ki se plačujejo pri uvozu (prvi odstavek 73.
člena in 74. člen carinskega zakonika);
25. ne predloži dopolnilne carinske deklaracije ali je ne
predloži v roku (drugi odstavek 76. člena carinskega zakonika);
26. ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z izdanim
dovoljenjem za carinski postopek z ekonomskim učinkom (prvi
odstavek 87. člena carinskega zakonika);
27. ne obvesti carinskih organov o dejstvih, ki so nastopila
po izdaji dovoljenja za postopek z ekonomskim učinkom in so
pomembna za vsebino ali veljavnost dovoljenja (drugi odstavek
87. člena carinskega zakonika);
28. ne konča tranzitnega postopka in namembnemu uradu ne predloži blaga v nespremenjenem stanju oziroma v predpisanem roku, ali ne spoštuje drugih ukrepov, ki so jih carinski
organi sprejeli za zagotovitev istovetnosti blaga (92. in 96. člen
carinskega zakonika);
29. ne izpolnjuje obveznosti imetnika carinskega skladišča (101. in 110. člen carinskega zakonika);
30. ne izpolnjuje obveznosti depozitarja blaga v carinskem skladišču (102. člen carinskega zakonika);
31. ne vodi evidence o blagu, ki je dano v postopek carinskega skladiščenja, ali je ne vodi pravočasno ali pravilno (105.,
107. člen carinskega zakonika);
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32. v carinskem skladišču ali zunaj njega opravlja dejavnosti iz prvega odstavka 106. in 109. člena carinskega
zakonika v nasprotju ali brez dovoljenja carinskih organov (prvi
odstavek 106. člena, 109. člen, drugi odstavek 110. in 174. člen
carinskega zakonika);
33. brez predhodnega dovoljenja carinskih organov začasno odstrani blago, vneseno v postopek carinskega skladiščenja (prvi odstavek 110. člena carinskega zakonika);
34. blago, vneseno v postopek carinskega skladiščenja,
brez dovoljenja carinskega organa prenese iz enega skladišča
v drugo (111. člen carinskega zakonika);
35. skupnostno blago iz b) točke prvega odstavka 98.
člena carinskega zakonika, ki je zajeto v skupni kmetijski politiki
in dano v postopek carinskega skladiščenja, ne izvozi ali mu
ne dodeli rabe ali uporabe, predvidene z zakonodajo Skupnosti
(113. člen carinskega zakonika);
36. v okviru postopka aktivnega oplemenitenja pridobljenih proizvodov v določenem roku ne izvozi oziroma ponovno
ne izvozi ali v tem roku zanje ne zahteva odobritve druge
carinsko dovoljene rabe ali uporabe (prvi odstavek 118. člena
carinskega zakonika);
37. ne izvaja postopka predelave pod carinskim nadzorom v skladu z dovoljenjem carinskega organa (134. člen
carinskega zakonika);
38. ne izvozi začasno uvoženega blaga v določenem
roku, ali v tem roku ne zahteva odobritve druge carinsko dovoljene rabe ali uporabe (prvi odstavek 140. člen carinskega
zakonika);
39. carinskim organom na njihovo zahtevo ne izroči kopije prevoznega dokumenta, ki spremlja blago ali ne omogoči
preverjanja blaga, ki vstopa ali izstopa v prosto cono ali prosto
skladišče ali se tam zadržuje (četrti odstavek 168. člena carinskega zakonika);
40. ob vnosu v prosto cono ali prosto skladišče ne predloži blaga iz drugega odstavka 170. člena carinskega zakonika
(drugi odstavek 170. člena carinskega zakonika);
41. carinskega organa predhodno ne obvesti o izvajanju
industrijske, trgovinske ali storitvene dejavnosti v prosti coni ali
prostem skladišču ali jo opravlja v nasprotju s prepovedjo ali
omejitvijo carinskega organa (prvi odstavek 172. člena carinskega zakonika);
42. ne vodi evidence o blagu pri izvajanju dejavnosti
skladiščenja, obdelave, predelave, prodaje ali nakupa blaga
v prosti coni ali prostem skladišču ali je ne vodi pravilno ali
pravočasno (176. člen carinskega zakonika);
43. ne zahteva eno od carinsko dovoljenih rab ali uporab
za blago, ki je predmet skupne kmetijske politike in je zaradi
vnosa v prosto cono ali prosto skladišče pridobilo ugodnosti
ukrepov, ki so vezani na izvoz (prvi odstavek 179. člena carinskega zakonika);
44. predhodno ne prijavi ponovnega izvoza ali uničenja
blaga (tretji odstavek 182. člena carinskega zakonika);
45. carinskemu organu prijavi, da določeno blago zapušča carinsko območje, čeprav blaga nima pri sebi ali na prevoznem sredstvu (183. člen carinskega zakonika).
(2) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni
lokalni skupnosti.«.
61. člen
88. člen se spremeni tako, da se glasi:
»88. člen
(prekrški po izvedbeni uredbi)
(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z globo od
2.000 do 125.000 eurov, samostojni podjetnik posameznik in
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posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 700
do 125.000 eurov, posameznik pa z globo od 300 do 1.200
eurov, če:
1. carinskega organa izdajatelja ne obvesti o vseh okoliščinah, nastalih po izdaji potrdila, ki bi lahko vplivale na
nadaljnjo veljavnost ali vsebino potrdila (14.w člen izvedbene
uredbe);
2. ne vloži pravilne vstopne ali izstopne skupne deklaracije ali je ne vloži v predpisanih rokih (181.b in 184.a, 592.b, 592.
c, 842.b, 842.c in 842.d člen izvedbene uredbe);
3. carinskega organa ne obvesti o prispetju blaga, za
katerega ima dovoljenje za deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov ali tega blaga ne vpiše v svoje evidence ali ga ne
vpiše pravočasno oziroma pravilno (prvi odstavek 266. člena
izvedbene uredbe);
4. nadzornega carinskega urada ne obvesti o prispetju
blaga, za katerega ima dovoljenje za vnos v postopek carinskega skladiščenja na podlagi knjigovodskih vpisov ali tega
blaga ne vpiše v svoje evidence, ali ga ne vpiše pravočasno
oziroma pravilno ali nadzornemu carinskemu uradu ne da na
razpolago vseh dokumentov v zvezi s prepustitvijo blaga v
postopek carinskega skladiščenja (prvi odstavek 273. člena
izvedbene uredbe);
5. ne vloži poenostavljene izvozne deklaracije in na ta
način ne obvesti carinskega urada izvoza o odstranitvi blaga
ali carinskim organom ne da na voljo vseh dokumentov, ki
se zahtevajo pri izvozu (prvi odstavek 285. člena izvedbene
uredbe);
6. pred odpremo blaga pooblaščeni izvoznik ne izpolni
formalnosti iz 285. člena izvedbene uredbe in na izvodu 3
enotne upravne listine ne navede, kdaj je bilo blago vpisano v
evidence (tretji odstavek 286. člena izvedbene uredbe);
7. carinskim organom še pred iznosom blaga ne da na
voljo podatkov, ki so potrebni za učinkovito analizo tveganja in
pregled blaga (drugi odstavek 289. člena izvedbene uredbe);
8. carinskemu organu predloži prevozno sredstvo zaradi
namestitve carinskih oznak, čeprav prevozno sredstvo za to
ni primerno opremljeno oziroma izdelano (tretji odstavek 357.
člena izvedbene uredbe);
9. uradu tranzita ne izroči obvestila o prehodu meje (359.
člen izvedbene uredbe);
10. dogodkov iz 360. člena izvedbene uredbe ne zabeleži
v tranzitnem dokumentu in tega skupaj s pošiljko ne predloži
uradu tranzita (prvi odstavek 360. člena izvedbene uredbe);
11. namembnemu uradu ne predloži tranzitnega dokumenta in blaga (prvi odstavek 361. člena izvedbene uredbe);
12. po prejemu blaga v svojih prostorih pooblaščeni prejemnik ne izpolni obveznosti iz 454.b člena izvedbene uredbe;
13. imetnik dovoljenja nadzornemu uradu ne predloži
pravilno sestavljenega obračuna zaključka ali ga ne predloži v
predpisanem roku (521. člen izvedbene uredbe);
14. ne uporablja začasno uvoženega blaga v skladu z
namenom, za katerega je bila odobrena popolna ali delna
oprostitev plačila carine (drugi odstavek 557. člena, 558. do
561. člen in 564. do 575. člena izvedbene uredbe);
15. ne obvesti carinskega urada izvoza, da blago, ki je
bilo prepuščeno za izvoz, ni zapustilo carinskega območja (prvi
odstavek 792.a člen izvedbene uredbe);
16. pravilno izpolnjene deklaracije ali pravilno izpolnjenega dokumenta T5 ne dopolni najkasneje ob odpremi blaga
ali po odpremi blaga uradu odhoda ne pošlje dokumentov, ki
spremljajo blago (drugi in tretji odstavek 912.g člena izvedbene
uredbe).
(2) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni
lokalni skupnosti.«.

Uradni list Republike Slovenije
62. člen
89. člen se spremeni tako, da se glasi:
»89. člen
(prekrški iz uredbe o carinskih oprostitvah)
(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z globo od
2.000 do 125.000 eurov, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 700
do 125.000 eurov, posameznik pa z globo od 300 do 1.200
eurov, če:
1. v nasprotju s predpisi odtuji blago, ga da v uporabo
drugemu ali ga kako drugače uporabi, razen za namene, za
katere je bilo blago oproščeno plačila dajatev, oziroma blago,
ki je bilo oproščeno plačila dajatev, zastavi, posodi ali kako
drugače izroči za zavarovanje obveznosti, preden je plačan
carinski dolg (7., 15., 24., 37., 57., 68., 76., 83. in 115. člen
uredbe o carinskih oprostitvah);
2. ne obvesti pristojnega carinskega urada o prenehanju
izpolnjevanja pogojev, zaradi katerih je upravičen do oprostitve,
ali namerava izdelke, ki so bili uvoženi z oprostitvijo plačila
dajatev, uporabljati v druge namene (58., 59., 69., 78., 84. in
85. člen uredbe o carinskih oprostitvah).
(2) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni
lokalni skupnosti.«.
63. člen
90. člen se spremeni tako, da se glasi:
»90. člen
(odgovornost nedobrovernih posestnikov ali posestnic
predmetov prekrškov)
(1) Pravna oseba se kaznuje za prekršek z globo od
2.000 do 125.000 eurov, samostojni podjetnik posameznik in
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 700
do 125.000 eurov, posameznik pa z globo od 300 do 1.200
eurov, če kupi, proda, izroči drugemu, prejme v darilo, prikrije,
prejme v hrambo ali na prevoz, uporabi ali prejme v posest na
kakršni koli podlagi, blago, za katero ve ali pa bi po okoliščinah
primera mogel in moral vedeti, da je bil z njim storjen prekršek
iz 1., 2., 5., 8. ali 10. točke prvega odstavka 86. člena, 5., 6.,
7., 9., 15., 16., 24., 28., 33., 35., 36., 38. ali 45. točke prvega
odstavka 87. člena, 11., 14. ali 16. točke prvega odstavka 88.
člena ter 1. točke prvega odstavka 89. člena tega zakona.
(2) Z globo od 400 do 4.100 eurov se za prekrške iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe
ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali
odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ali odgovorna oseba v državnem organu ali v samoupravni
lokalni skupnosti.«.
64. člen
91. člen se spremeni tako, da se glasi:
»91. člen
(izrekanje sankcij za prekrške v hitrem postopku)
(1) Če prekrškovni organ ugotovi prikrajšanje uvoznih
oziroma izvoznih dajatev, izreče z odločbo v hitrem postopku
globo, ki je s tem zakonom predpisana v razponu, v višjem znesku, kot je najnižja predpisana višina globe, pri čemer se takšna
globa izreče v večkratniku od prikrajšanih carinskih in drugih
dajatev, ki se plačujejo pri uvozu oziroma izvozu, in sicer:
1. pravni osebi, samostojnemu podjetniku posamezniku
in posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, v višini
dvakratnika od zneska prikrajšanih carinskih in drugih dajatev,
ki se plačujejo pri uvozu oziroma izvozu;
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2. odgovorni osebi pravne osebe ali odgovorni osebi samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorni osebi posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost ter posamezniku v
višini prikrajšanja carinskih in drugih dajatev, ki se plačujejo pri
uvozu oziroma izvozu.
(2) Globa iz prejšnjega odstavka ne sme biti izrečena
v nižjem oziroma višjem znesku od najnižje oziroma najvišje
globe za posamezno vrsto storilcev, določene v 86. do 90. in
93. členu tega zakona.«.
65. člen
93. člen se spremeni tako, da se glasi:
»93. člen
(višja globa za hujše kršitve)
V primeru, ko se s prekrškom iz 86. do 90. člena tega
zakona povzroči ali bi lahko povzročilo neplačilo uvoznih ali
izvoznih dajatev in drugih dajatev, ki se plačujejo pri uvozu
ali izvozu blaga, v znesku, ki presega sedem povprečnih mesečnih neto plač v Republiki Sloveniji na zaposleno osebo v
času storitve prekrška, se sme pravno osebo, samostojnega
podjetnika posameznika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, kaznovati z globo od 2.000 do 375.000 eurov,
njihove odgovorne osebe z globo od 400 do 12.300 eurov,
posameznika pa z globo od 300 do 3.600 eurov.«.
66. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:
»94. člen
(plačilni nalog)
(1) Pooblaščena uradna oseba carinskega organa, ki
osebno zazna prekršek ali ga ugotovi z uporabo ustreznih
tehničnih sredstev ali naprav, ne izda plačilnega naloga, če
gre za prekršek iz 86. do 90. člena tega zakona in če carinska
vrednost predmeta prekrška presega 1.500 eurov, če ga stori
pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, oziroma 600 eurov, če
ga stori posameznik oziroma če kršitelj prekorači predpisani rok
za izpolnitev svoje obveznosti za več kot 20 dni.
(2) V primerih izdaje plačilnega naloga v skladu s prejšnjim odstavkom se globa izreče v najnižjem znesku, predpisanem v 86. do 90. členu tega zakona.«.
67. člen
Prvi odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Predmeti prekrškov iz 1. točke prvega odstavka 86.
člena, 5., 16. ali 24. točke prvega odstavka 87. člena, 1. točke
prvega odstavka 89. člena in 90. člena, v zvezi s 1. točko prvega odstavka 86. člena, 5., 16. in 24. točko prvega odstavka
87. člena in 1. točko prvega odstavka 89. člena tega zakona,
se odvzamejo.«.
KONČNA DOLOČBA
68. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 437-06/03-2/3
Ljubljana, dne 22. novembra 2007
EPA 1615-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.

Stran

15252 /
5510.

Št.

111 / 5. 12. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (ReNGP)

Na podlagi 7. člena Zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US,
56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1), četrtega odstavka 12. člena Zakona o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04 in 120/06 – odločba US) ter v zvezi s 109. členom
in drugim odstavkom 169.a člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07
– uradno prečiščeno besedilo) je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 20. novembra
2007 sprejel

RESOLUCIJO
o nacionalnem gozdnem programu (ReNGP)

1 UVOD
Nacionalni gozdni program (NGP) je temeljni strateški dokument, namenjen določitvi
nacionalne politike trajnostnega razvoja gospodarjenja z gozdovi. Glavna načela NGP so
usmerjena v ohranitev gozda ter zagotavljanje večnamenske vloge, ki vključuje okoljski,
socialni in gospodarski vidik. Na podlagi sedanjega stanja ter postavljenih ciljev vsebuje
dolgoročno vizijo gospodarjenja, ki poleg razvojnih usmeritev ožjega gozdarskega sektorja
opredeljuje povezave tudi s področja varstva okolja in ohranjanja narave, gospodarskih sektorjev, povezanih s predelavo lesa ter z vsemi drugimi, ki so interesno povezani z gozdom
in gozdnim prostorom.
Nacionalni gozdni program pomeni tudi izvajanje Okoljskega akcijskega programa na
nacionalni ravni, ki opredeljuje štiri prednostne naloge: podnebne spremembe, naravo in biotsko raznovrstnost, okolje in zdravje ter kakovost življenja, naravne vire in odpadke. Evropska
tematska strategija trajnostne rabe in upravljanja naravnih virov prav tako predstavlja izhodišče za Nacionalni gozdni program, ki temelji na regionalnih značilnostih in ekosistemskem
pristopu.
Gozd je v Republiki Sloveniji simbol prepoznavnosti države in odraz njenega odnosa do
trajnostnega razvoja, s katerim se poskuša zagotoviti trajno in optimalno delovanje gozda kot
ekosistema, življenjskih združb rastlin in živali in njihovih življenjskih prostorov ter trajnostna
raba in upravljanje vira.
Razumevanje naravnega razvoja gozda in uporaba njegovih zakonitosti pri gospodarjenju je osnova za ohranitev gozda in za njegov uspešni razvoj tudi v prihodnosti, ko se bodo
pritiski nanj povečevali. Gozd je v Republiki Sloveniji izrednega okoljskega, ekosistemskega,
biotskega, kulturnega, zgodovinskega, asociativnega, krajinskega in zdravstvenega pomena,
zato je razumljivo in nujno, da država to bogastvo varuje.
Ne gre samo za lesno bogastvo, za naravni vir, ki ga moramo trajnostno upravljati, ampak
tudi za izredno bogastvo biotske raznovrstnosti in naravnih vrednot, ki so osnova za ekološko ravnotežje v naravi, za ekosistem, ki prispeva k ohranjanju dobrega stanja nadzemnih
in podzemnih voda, ohranjanju kvalitetnih virov pitne vode, ohranjanju zdravja prebivalcev
in ohranjanju kulturne dediščine.
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Neprecenljiv je prispevek gozda k ugodnemu stanju okolja. Gozd v Republiki Sloveniji je,
v nasprotju z gozdom v nekaterih drugih evropskih državah, med najpomembnejšimi ekosistemi, ki prispevajo k stabilnosti razmerja med antropogenim in naravnim okoljem v Republiki
Sloveniji, in bistveno prispeva k okoljski zavesti.
S slabšanjem stabilnosti gozda se neposredno povečuje tudi nestabilnost v okolju, življenje za človeka, rastline in živali postaja manj pestro in prijazno ter ima negativne učinke
na mnogih področjih. Zagotavljanje stabilnosti gozda in načrtovano usmerjanje njegovega
razvoja je in mora ostati pomembna sestavina dolgoročnih ciljev Republike Slovenije.
Les je najpomembnejša obnovljiva surovina v naši državi. Čeprav so splošne koristi
gozda pomembnejše, pa tudi njegov gospodarski pomen ni zanemarljiv. V prihodnosti bomo
v slovenskem gozdu lahko posekali več ter hkrati zagotavljali njegovo trajno ohranitev in
razvoj. Tradicija in znanje v našem gozdarstvu in lesni industriji lahko pomembno prispevata
k oplemenitenju lesa iz našega gozda in trajno prispevata svoj delež k dodani vrednosti,
ustvarjeni v državi. Gozd pomembno prispeva k socialni varnosti in kakovosti življenjske ravni
podeželskega prebivalstva.
2 RAZLOGI ZA PRIPRAVO NACIONALNEGA GOZDNEGA PROGRAMA
Osnovni razlog oziroma namen Nacionalnega gozdnega programa je usklajevanje z drugimi
nacionalnimi politikami in mednarodnimi zavezami ter s tem podati prispevek pomembnega segmenta strategije trajnostnega razvoja v državi. Pričakovanja celotne družbe in lastnikov gozdov
naraščajo, zato postaja usklajevanje mnogonamenske rabe gozda vedno občutljivejše.
Pripravo Nacionalnega gozdnega programa nam narekuje razvoj dogodkov tako v domačem kot v mednarodnem okolju.
Med razlogi znotraj Republike Slovenije so najpomembnejši naslednji:
– uresničenje številnih nalog iz dosedanjega Programa razvoja gozdov v Republiki Sloveniji in pojav novih aktualnih nalog;
– vključitev Republike Slovenije v Evropsko unijo s prilagoditvami zakonodaje;
– spremembe zakonodaje na področju varstva okolja in ohranjanja narave;
– razvoj družbe in temu ustrezno tudi predpisov na področju pravic in obveznosti, ki
izhajajo iz lastnine ter participacije javnosti pri upravljanju z dobrinami javnega pomena.
Najpomembnejši mednarodni razlogi pa so naslednji:
– z resolucijo št. 1 Ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi, ki je bila leta 2003
na Dunaju, je Nacionalni gozdni program opredeljen kot širok proces odločanja vseh zainteresiranih partnerjev na področju gozdarskih politik in strateških dokumentov, ki obravnavajo
gozdove;
– z Nacionalnim gozdnim programom zagotavljamo uresničevanje zavez trajnostnega
gospodarjenja in okoljskega pomena gozdov, ki jih je Republika Slovenija sprejela na globalni
in regionalni ravni.
2.1

Pravna podlaga

Temeljna pravna podlaga za izdelavo Nacionalnega gozdnega programa sta Zakon o
gozdovih ter Zakon o divjadi in lovstvu.
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Zakon o gozdovih določa, da se z Nacionalnim gozdnim programom določijo nacionalna politika sonaravnega gospodarjenja z gozdovi, usmeritve za ohranitev in razvoj gozdov
v Republiki Sloveniji ter pogoji za njihovo izkoriščanje oziroma večnamensko rabo.
Zakon o divjadi in lovstvu določa, da je Program upravljanja z divjadjo sestavni del Programa razvoja gozdov (Nacionalnega gozdnega programa), da se z njim določa strategija
za usmerjanje razvoja populacij divjadi in ukrepanje v njihovem življenjskem okolju ter da
je trajna podlaga za načrtovanje v lovskoupravljavskih območjih.
V nadaljevanju so navedeni tudi drugi zakoni in strateški dokumenti, ki vplivajo na vsebino Nacionalnega gozdnega programa, to so:
– Zakon o gozdnem reprodukcijskem materialu (Uradni list RS, št. 58/02, 85/02 – popravek, 45/04 – ZdZPKG),
– Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03 – uradno prečiščeno besedilo),
– Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07),
– Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – odločba US,
št. U-I-152/00-23, 41/04 – ZVO-1, 45/04, 47/04, 62/04 – odločba US, št. U-I-1/03-15, 92/05
– ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odločba US, št. U-I-150-04-19, 120/06 – odločba US,
št. U-I-286/04-46),
– Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 – sklep US,
št. U-I-51/06-5, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, št. U-I-51/06-10, 112/06 – odločba
US, št. U-I-40/06-10),
– Zakon o evidentiranju nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/06),
– Zakon o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/01, 45/04 – ZdZPKG,
86/04, 61/06 – ZDru-1),
– Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02 – ZGO-1, 126/03
– ZVPOPKD).
Strateški dokumenti:
EU:
– Šesti okoljski akcijski program Skupnosti (sklep št. 1600/2002/ES Evropskega Parlamenta in Sveta, 22. julij 2002),
– EU-tematska strategija rabe naravnih virov (2006/2210(INI)).
Nacionalni:
– Nacionalni program varstva okolja (Resolucija o nacionalnem programu varstva
okolja 2005–2012, Uradni list RS, št. 2/06),
– Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o strategiji prostorskega razvoja
Slovenije, Uradni list RS, št. 76/04),
– Nacionalni program za kulturo (Resolucija o nacionalnem programu za kulturo, Uradni list RS, št. 28/04),
– Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (Sklep Vlade RS
št. 354-16/2001-1, 20. 12. 2001),
– Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka (Sklep Vlade RS št. 35405-4/2006/5, 4. 1. 2007),
– Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (Sklep
Vlade RS št. 35405-3/2006, 20. 12. 2006).
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Mednarodna izhodišča

Najpomembnejši mednarodni dokumenti, ki so bili upoštevani pri izdelavi Nacionalnega
gozdnega programa, so:
– Konferenca Združenih narodov o okolju in razvoju (UNCED, Rio de Janeiro, junij
1992),
– Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja (Zakon o ratifikaciji
Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, Uradni list RS, št. 59/95),
– Konvencija o biološki raznovrstnosti (Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti, Uradni list RS, št. 30/96),
– resolucije Ministrske konference o varstvu gozdov v Evropi (MCPFE) – Strasbourg
1990, Helsinki 1993, Lizbona 1998, Dunaj 2003,
– Kjotski protokol (Zakon o ratifikaciji Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih
narodov o spremembi podnebja, Uradni list RS, št. 60/02),
– Gozdarska strategija EU (UL C 56, 26. 2. 1999),
– Akcijski načrt za EU za gozdove (COM(2006) 302 konč.),
– zakonodaja EU:
– Direktiva o ohranjanju prostoživečih ptic (UL L 103, 25. 4. 1979),
– Direktiva o ohranjanju naravnih habitatov ter prostoživečih živalskih in rastlinskih
vrst (UL L 206, 22. 7. 1992),
– Uredba Sveta in parlamenta EU 1698/05 za podporo razvoja podeželja iz sklada EU
za podporo razvoja podeželja.

3 PROCES PRIPRAVE NACIONALNEGA GOZDNEGA PROGRAMA
Nacionalni gozdni program temelji predvsem na dialogu, usmerjenem v trajnostno gospodarjenje z gozdovi s številnimi deležniki. Da bi ustvarili ugodno javnopolitično, zakonodajno in institucionalno okolje, ki omogoča skladno rabo, varovanje in ohranjanje gozdov,
smo pri nastajanju Nacionalnega gozdnega programa dosegli partnerstvo in sodelovanje pri
postavljanju ciljev in prioritet. Dunajska resolucija št. 1 določa, da se »države podpisnice in
Evropska skupnost zavezujejo za redno komuniciranje med gozdarskimi in drugimi ustreznimi področji zaradi boljše izmenjave informacij in posvetovanja«. To moramo razumeti
kot nujnost, da Nacionalni gozdni program ne nastaja v ozkih gozdarskih strokovnih krogih,
ampak v sodelovanju z drugimi sektorji, povezanimi z gozdom in lesom. Obenem je izdelava
Nacionalnega gozdnega programa priložnost, da široko slovensko javnost učinkovito obvestimo o pomenu gozdov in gozdarstva. Izvedbo medsektorskega sodelovanja in vključitev
široke javnosti je treba načrtno organizirati.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP), ki je pobudnik priprave
Nacionalnega gozdnega programa, je v letu 2005 imenovalo delovno skupino za izdelavo
Nacionalnega gozdnega programa. Skupina je bila sestavljena iz 25 članov, predstavnikov
različnih vladnih in nevladnih organizacij, povezanih z gozdom in gozdarstvom. Do vključno
februarja 2006 je delovna skupina obravnavala posamezne vsebinske teme za pripravo
Strategije razvoja podeželja, predstavitev ocene Programa razvoja gozdov Republike
Slovenije iz leta 1996 ter določila vsebinske teme Nacionalnega gozdnega programa in
njihove nosilce.

Stran

15256 /

3.1

Št.

111 / 5. 12. 2007

Uradni list Republike Slovenije

Komunikacijski načrt

V februarju 2006 je MKGP oblikovalo delovno skupino za izdelavo komunikacijskega
načrta za Nacionalni gozdni program, ki jo sestavljajo predstavniki MKGP, Gozdarskega
inštituta Slovenije in Zavoda za gozdove Slovenije.
Z določitvijo delovne skupine je MKGP sklenilo, da je izdelava in izvedba komunikacijskega načrta timsko delo. Naloge delovne skupine so bile:
– izdelava komunikacijskega načrta za Nacionalni gozdni program s finančnim in terminskim planom,
– izvedba obveščanja javnosti in popularizacije Nacionalnega gozdnega programa,
– organizacija participacijskega procesa,
– nadzor nad moderatorsko izvedbo participacijskega procesa,
– poročilo o izvedbi komunikacijskega načrta za Nacionalni gozdni program.
3.2

Izvedba participacije

Zveza gozdarskih društev Slovenije je v sklopu priprave Nacionalnega gozdnega programa izvedla pet delavnic v času od 11. do 23. maja 2006. Delavnice so bile organizirane
po posameznih vsebinskih sklopih, ki jih je predhodno določila delovna skupina. Za vsak
vsebinski sklop je bil določen nosilec, ki je z izvedbo participacijskega procesa poskušal
opredeliti stanje, trende in razvojne perspektive.
Preglednica 1: Vsebinski sklopi
Vsebinski sklop

Datum

Število udeležencev

okoljski vidik

11. 5. 2006

34

gospodarski vidik

15. 5. 2006

45

družbeni vidik

16. 5. 2006

25

izobraževanje, usposabljanje in raziskave

18. 5. 2006

26

trajnostno gozdarstvo

23. 5. 2006

61

Skupaj

191

V okviru komunikacijskega načrta so bili v participacijski proces pri izdelavi Nacionalnega gozdnega programa povabljeni organizacije in ustanove ter mediji in najširša slovenska
javnost. Glavne interesne skupine so bile določene po naslednjih skupinah:
– vladne in druge državne organizacije,
– politične stranke (zlasti ekološki forumi političnih strank),
– zbornice in gospodarske družbe (gozdna gospodarstva, gozdarske zadruge, Gospodarska zbornica Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije),
– nevladne organizacije,
– posamezniki (ugledni znanstveniki in kulturni delavci, posamezni lastniki velike gozdne
posesti).
Da bi se vključila najširša javnost, so bili poleg delavnic organizirani tudi območni forumi
v vseh 14 gozdnogospodarskih območjih. Območne forume je organizirala Zveza gozdarskih
društev, izvedba pa je potekala v sodelovanju Zavoda za gozdove Slovenije ter Ministrstva
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Vabljeni so bili različne lokalne interesne skupnosti
in predstavniki lokalnih oblasti, vseh 14 forumov se je skupaj udeležilo 491 udeležencev.
Aktualne informacije o poteku procesa priprave Nacionalnega gozdnega programa so bile
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objavljene tudi na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kjer so
lahko posamezniki ves čas posredovali svoje pripombe in predloge.
4 VIZIJA IN TEMELJNI CILJI NACIONALNEGA GOZDNEGA PROGRAMA
Vizija
– Trajnostni razvoj gozdov kot ekosistemov v smislu njihove biotske raznovrstnosti ter
vseh njihovih ekoloških, proizvodnih in socialnih funkcij zagotavljati s sonaravnim in večnamenskim gospodarjenjem.
– Trajni prispevek gozdov h gospodarskemu razvoju družbe, še posebno podeželja, s
pridobivanjem in rabo gozdnih dobrin, ki bosta prilagojena njihovi trajni obnovljivosti.
– Trajni prispevek gozdov k zdravemu življenjskemu okolju in socialnemu razvoju
družbe.
Slogan
Gozdovi za prihodnost.
Temeljni cilji Nacionalnega gozdnega programa
– Trajnostni razvoj gozda kot ekosistema v smislu njegove biotske raznovrstnosti ter
vseh njegovih ekoloških, gospodarskih in socialnih funkcij.
– Ohranitev in razvoj populacij prostoživečih živali in njihovega okolja.
– Trajnostna raba vseh materialnih danosti gozda za lastnika, razvoj podeželja in vso
družbo.
– Trajnostno upravljanje z divjadjo.
– Učinkovit sistem komuniciranja z lastniki gozdov in javnostmi, ki zagotavlja uspešno
usmerjanje razvoja gozdov.
– Ugodno javnopolitično, zakonodajno in institucionalno okolje, ki bo podprlo trajnostno
gospodarjenje z gozdovi in njihovo večnamensko rabo.
5 SLOVENSKI GOZD IN TRAJNOSTNO GOZDARSTVO
5.1

Stanje gozdov

Gospodarjenje z gozdovi v Republiki Sloveniji se je izvajalo in se izvaja na načelih trajnosti, sonaravnosti, večnamenskosti gozdov ter načrtnosti dela z njimi, ki zagotavljajo trajno
ohranjanje gozdov in vseh njegovih funkcij. Pridobivanje lesa in drugih gozdnih dobrin ter
raba gozda morata biti skladna s potenciali in kapacitetami gozdov, ki jih določa naravni
razvoj gozdnih združb. Temu so prilagojeni gozdnogojitveni ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje naravne sestave gozdnih življenjskih združb in njihovo biotsko raznovrstnost ter krepijo
vsestransko odpornost gozdov in njihovo sposobnost uresničevanja proizvodnih, ekoloških
in socialnih funkcij gozdov.
Sonaravno gospodarjenje z gozdovi, pri razvoju katerega ima Republika Slovenija vlogo
enega od pionirjev, je ena redkih dejavnosti, ki organsko povezuje gospodarsko dejavnost z
ohranjanjem narave. Tako gospodarjenje z gozdovi je strokovno zahtevno, zato morajo biti
vsi ukrepi v gozdovih skrbno načrtovani. S sistemom prostorskega načrtovanja, v katerem
se določa namenska raba zemljišč, so gozdovi vključeni v prostorske načrte na nacionalni
in lokalni ravni. Za upravljanje z gozdovi kot naravnim virom je razvit sistem gozdnogospodarskega načrtovanja.
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Površina gozdov se v Republiki Sloveniji že 130 let nenehno povečuje. Trend spreminjanja pa ni enak v vsej Republiki Sloveniji. Površina gozdov se povečuje tam, kjer je gozdov z
vidika krajinske pestrosti že zdaj veliko, na drugi strani pa se v predelih z intenzivnim kmetijstvom in primestnih predelih srečujemo s hudimi pritiski na gozdni prostor, ki postopno, kljub
prizadevanjem po ohranjanju gozdov, vodijo h krčenju že tako pičlih gozdnih ostankov.
Preglednica 2: Spreminjanje površine gozdov v Republiki Sloveniji v obdobju
1875–2005
Leto

1875

1947

1961

1970

1980

1990

2002

2005

Površina gozdov
(v 000 ha)

737

879

961

1026

1045

1072

1202

1217

Gozdnatost (v %)

36,4

43,4

47,4

50,6

51,5

52,9

59,3

59,8

Vir: Program razvoja gozdov v Sloveniji, evidenca dejanske rabe zemljišč

Lesna zaloga in prirastek slovenskih gozdov naraščata že več kot 50 let. Povprečna
lesna zaloga vseh gozdov presega 257 m3/ha, v gospodarskih gozdovih (večnamenskih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, v katerih so gozdnogospodarski ukrepi dovoljeni)
pa dosega že 280 m3/ha. Z načrtnim gospodarjenjem z gozdovi smo se približali optimalni
povprečni lesni zalogi, ki znaša 320–330 m3/ha, za njeno doseganje pa bo treba še naprej
zmerno in selektivno akumulirati prirastek.
Preglednica 3: Gibanje lesne zaloge in letnega prirastka lesa v gozdovih v obdobju
1947–2005
Leto

1947

1956

1961

1970

1980

1990

2000

2005

Lesna zaloga v 000 m3
iglavci

59.800

63.819

87.263

98.223

104.913

107.860

127.822

141.771

listavci

51.000

51.461

62.784

77.761

89.044

99.392

138.882

159.517

Skupaj

110.800

115.280

150.047

175.984

193.957

207.252

266.704

300.795

Struktura lesne zaloge (v %)
iglavci

54

55

58

56

54

52

48

47

listavci

46

45

42

44

46

48

52

53

Letni prirastek v 000 m3
iglavci

1.500

147

1.972

2.373

2.556

2.615

3.106

3.352

listavci

1.214

1.146

1.400

1.810

2.365

2.686

3.736

4.217

Skupaj

2.714

2.617

3.372

4.183

4.921

5.301

6.931

7.569

Delež letnega prirastka glede na lesno zalogo (v %)
iglavci

2,51

2,30

2,26

2,42

2,44

2,42

2,43

2,36

listavci

2,38

2,23

2,23

2,33

2,66

2,70

2,69

2,64

Vir: Program razvoja gozdov v Republiki Sloveniji, gozdnogospodarski načrti

Lastniška struktura gozdov je naslednja (podatki iz gozdnogospodarskih načrtov območij za obdobje 2001–2010): zasebni gozdovi fizičnih oseb – 71 odstotkov, zasebni gozdovi
pravnih oseb – 1 odstotek, državni gozdovi – 26 odstotkov in občinski gozdovi – 2 odstotka.
Pričakuje se, da bo po končani denacionalizaciji v državni lasti ostalo le še okrog 20 odstotkov gozdov, kar Republiko Slovenijo uvršča med evropske države z najnižjim deležem
državnih gozdov.
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Zasebna gozdna posest je v povprečju majhna, znaša le 2,6 ha, praviloma je razdeljena
še v več prostorsko ločenih parcel. Velikost posesti se v procesu dedovanja še zmanjšuje. To
otežuje gospodarjenje z zasebnimi gozdovi in zmanjšuje interes lastnikov za gospodarjenje
z gozdovi. V gozdovih drobne posesti pogosto prihaja do izostanka nege mlajših razvojnih
faz ter s tem vzgoje stabilnega in kakovostnega gozda.
Proizvodna sposobnost gozdnih rastišč še ni dovolj izkoriščena, lesna zaloga gozdov je
še vedno za približno 15 odstotkov nižja od optimalne. V zasebnih gozdovih je v povprečju
posekano le 60 odstotkov lesa, ki ga je po gozdnogospodarskih načrtih možno posekati.
Do tega odstopanja prihaja tudi zaradi previsokih stroškov gospodarjenja z gozdovi, ki so
predvsem rezultat nizke gostote gozdnih prometnic, visokih stroškov sečnje in spravila zaradi
razdrobljene gozdne posesti ter dolgotrajne stagnacije cen gozdnih lesnih sortimentov.
Ohranjenost gozdov je dobra; gozdovi so ohranjeni tako glede njihove vegetacije kot tudi
glede njihovega živalskega sveta. Dobro ohranjenost in večfunkcionalnost gozdov potrjuje
tudi dejstvo, da predstavljajo gozdovi velik delež od 35,5 odstotka slovenskega ozemlja,
vključenega v evropsko ekološko omrežje Natura 2000. V Republiki Sloveniji je 11 gozdnih
habitatnih tipov s seznama evropskih ogroženih habitatnih tipov, določenih po direktivi o habitatih, v ugodnem stanju in že dosegajo cilje po direktivi o habitatih. Pomembno je, da se ti
prioritetni cilji Evropske unije na področju narave še nadalje upoštevajo pri vseh ukrepih, ki
izhajajo iz Nacionalnega gozdnega programa.
Gozdovi, ki so izjemno pomembni za varovanje zemljišč pred usadi, izpiranjem in krušenjem, gozdovi na strmih obronkih ali bregovih voda, gozdovi, ki so izpostavljeni vetru in ki
v hudourniških območjih zadržujejo prenaglo odtekanje voda, gozdovi blizu zgornje gozdne
meje in na zelo strmih pobočjih ter v nekaterih območjih z izjemno poudarjeno biotopsko
funkcijo ter pomembni ostanki gozdov v kmetijski krajini so opredeljeni kot varovalni gozdovi
(100.750 ha). Ti varujejo in ohranjajo ekološko ravnovesje tam, kjer je še posebej občutljivo
in ogroženo. V varovalnih gozdovih je gospodarjenje usmerjeno h krepitvi njihove varovalne
oziroma biotopske funkcije.
V Republiki Sloveniji je 9.630 ha gozdov razglašenih za gozdne rezervate, kjer so gozdovi
prepuščeni naravnemu razvoju. Gozdni rezervati prispevajo k povečanju biotske raznovrstnosti v gozdovih ter omogočajo študij naravnega razvoja gozdov.
Les kot pomemben obnovljiv naravni vir že od nekdaj prispeva k razvoju industrije in
vsega gospodarstva v Republiki Sloveniji, še posebej na podeželju. Zato je za nadaljnji razvoj gospodarstva pomembna povezanost gozdarstva in lesarstva z namenom zagotavljanja
predelave lesa in dodane vrednosti v domačem okolju. Ker je les energetsko najvarčnejša
surovina, gozd in trajno vgrajen les pa sta pomembna dejavnika za vezavo ogljika (ponor
ogljika), pomeni to tudi prispevek k smotrni rabi energije in čistemu okolju.
H gospodarstvu, zlasti podeželja, pomembno prispeva tudi trajnostno upravljanje z divjadjo, saj je lov v povezavi s turizmom pomemben vir dohodka na podeželju. Lov kot oblika
rekreacije pritegne goste, ki so ob lovu tudi porabniki vrste drugih turističnih ponudb, divjačina
pa pomeni popestritev jedilnika in tudi turistične ponudbe. Divjad pritegne tudi druge turiste,
ki jo želijo le opazovati ali fotografirati.
Zaradi zagotavljanja ekoloških in socialnih funkcij imajo tudi zasebni gozdovi javni pomen,
zato država zanje uveljavlja posebno pravno ureditev (varstvo), financira javno gozdarsko
službo in lastnikom gozdov tudi prispeva k stroškom gospodarjenja z gozdovi.
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Kjer je posebej izražena potreba po krepitvi neproizvodnih funkcij gozdov, zlasti v varovalnih gozdovih, v gozdovih s poudarjeno zaščitno funkcijo (varovanje infrastrukturnih in drugih
objektov), v primestnih gozdovih in gozdovih blizu turističnih objektov, je nujno povečati delež
javnih gozdov (v lasti države, občin).
V preglednici 4 so navedeni aktualni podatki o obsegu del v gozdovih in proračunskih
sredstvih za njihovo izvedbo. Možni posek in količine potrebnih gozdnogojitvenih del so
povzeti po gozdnogospodarskih načrtih gozdnogospodarskih območij (GGO) za obdobje
2001–2010, porabljena sredstva državnega proračuna in višina izplačanih subvencij na
podlagi Enotnega programskega dokumenta (polovico iz sredstev RS, polovico iz skladov
EU) se nanašajo na leto 2005.
Preglednica 4: Obseg del v gozdovih in proračunska sredstva za njihovo izvedbo – po
podatkih gozdnogospodarskih načrtov gozdnogospodarskih območij za obdobje 2001–2010
in na podlagi porabe sredstev v letu 2005
Gozdnogojitveno delo
možni posek

Količine
(Načrtovano
2001–2010; letno)

Sredstva RS
in EU (2005) SIT

4.101.056 m3

obnova gozdov s sadnjo

671 ha

priprava sestoja za naravno nasemenitev

2.147 ha

nega gozdov

17.079 ha

skupaj biološka vlaganja (gojenje, varstvo,
habitati)

433.750.920

vzdrževanje gozdnih cest

252.392.564

gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest

6.634.432

Vir: Gozdnogospodarski načrti gozdnogospodarskih območij za obdobje 2001–2010
Opomba: Porabljena sredstva državnega proračuna in višina izplačanih subvencij na podlagi Enotnega
programskega dokumenta (polovica iz sredstev RS, polovica iz skladov EU) se nanašajo na leto 2005.

5.2

Ocena razvojnih možnosti

Gospodarjenje z gozdovi v Republiki Sloveniji temelji na načelih trajnosti, sonaravnosti,
večnamenskosti gozdov ter načrtnosti dela z njimi. Usmerjanje razvoja gozdov, ki zagotavlja ohranitev in krepitev gozdnih ekosistemov ter upoštevanje številnih funkcij gozdov, je
strokovno zahtevno delo, zato mora biti nujno načrtno in mora biti zaupano strokovno dobro
usposobljeni javni gozdarski službi. Ta mora v sodelovanju z lastniki gozdov ter ob upoštevanju njihovih potreb in interesov določiti optimalne gozdnogospodarske ukrepe.
Razvojne možnosti se kažejo v nadaljnji krepitvi gozdov, da bodo še naprej lahko opravljali številne funkcije.
Z vidika zagotavljanja ekoloških funkcij pomeni navedeno predvsem dosledno upoštevanje režimov v varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom, upoštevanje usmeritev
za ohranjanje ugodnega stanja habitatnih tipov, vrst in njihovih habitatov v območjih Natura
2000 in zunaj njih ter upoštevanje ekoloških funkcij pri gospodarjenju z gozdovi v vseh gospodarskih gozdovih.
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Trajnostnemu, sonaravnemu in večnamenskemu gospodarjenju z gozdovi ustrezajo
malopovršinski sistemi gospodarjenja, ki omogočajo prožno prilagajanje gozdnogojitvenih
ukrepov rastiščnim razmeram in naravnim razvojnim težnjam gozdov. Pri tem je osnovna
pozornost usmerjena k zagotavljanju naravne vrstne strukture gozdnega drevja in naravni
pestrosti vsega gozdnega ekosistema. Gospodarska vrednost gozda se krepi z nego gozdnih
sestojev, s katero pospešujemo razvoj vitalnejšega in bolj kakovostnega drevja v celotnem
obdobju gozdnih sestojev.
Z vidika zagotavljanja večjih gospodarskih učinkov od gozdov je mogoče razvojne
možnosti trajnostnega gospodarjenja z gozdovi izkoristiti predvsem z nadaljnjim povečevanjem lesne zaloge in s tem tudi prirastka lesa, optimiziranjem infrastrukture (omrežja
gozdnih prometnic ipd.), načrtovanjem možnega poseka, kot ga gozdovi ob potrebni
akumulaciji prirastka lesa zmorejo, ter realiziranjem sečenj, ki jih omogočajo gozdnogospodarski načrti. Razvojne možnosti je treba izkoristiti tudi z aktivnejšim vključevanjem
lastnikov gozdov v procese načrtovanja razvoja gozdov, predvsem pa s strokovnim,
načrtnim in aktivnejšim spodbujanjem lastnikov gozdov za gospodarjenje. K povečanju
gospodarskih učinkov gozdov je mogoče prispevati tudi z večjo izrabo gozdov za druge
dejavnosti (lovstvo, čebelarstvo, nabiranje plodov in drugih materialnih dobrin gozda, turizem in rekreacija idr.), posredno pa tudi z oplemenitenjem oziroma nadaljnjo predelavo
dobrin iz gozda.
Na večini gozdnih rastišč v Republiki Sloveniji je mogoče vzgojiti drevesa z zelo kakovostnim lesom. Ker je vzgoja kakovostnih dreves dohodkovno daleč najdonosnejša in je
mogoča ob sočasnem zagotavljanju drugih funkcij gozdov, ima gospodarjenje z gozdovi
pri nas za cilj kakovostno proizvodnjo lesa, ki ga zaradi zagotavljanja sonaravnosti gozdov
uresničujemo z naravnim obnavljanjem gozdov, s potrebno nego v vseh razvojnih obdobjih
gozdnih sestojev ter z malopovršinskimi posegi v sestoje.
Na področju socialnih funkcij gozdov in njihovih drugih družbenih vidikov je mogoče razvojne možnosti izkoristiti z vsemi ukrepi, ki ohranjajo in krepijo gozdni ekosistem in ekološko
ravnotežje v krajini, ter z vsemi ukrepi, s katerimi povečujemo gospodarske učinke gozdov.
Z določenimi specifičnimi ukrepi prispevamo na primer tudi k estetskim učinkom gozda in
krajine, k poučni funkciji gozda in k njegovi obrambni funkciji, ki jih prav tako uvrščamo med
socialne funkcije gozdov.
5.3

Cilji, usmeritve in indikatorji za trajnostno gospodarjenje z gozdovi

Cilj 1:

Ekosistemski pristop in trajnostni razvoj gozdov v smislu njihove biotske
raznovrstnosti ter vseh njihovih ekoloških, gospodarskih in socialnih
funkcij.

Usmeritev 1: Ohranjati in vzpostavljati je treba naravne sestave gozdnih življenjskih
združb, vključno z naravnemu razvoju povsem prepuščenimi površinami gozda, ter ohranjati
vodne in druge negozdne naravne ekosisteme v gozdu.
Usmeritev 2: Z gozdnogojitvenimi in gozdnovarstvenimi ukrepi je treba krepiti vsestransko odpornost gozdov, kakovost drevja in sposobnost gozdov za opravljanje funkcij.
Usmeritev 3: Zmožnostim gozdov prilagoditi načrtovan možni posek ter obseg sečenj in
pridobivanja drugih gozdnih dobrin.
Usmeritev 4: Večnamensko rabo gozda uskladiti z dejanskim stanjem in funkcijami gozdov ter zagotoviti trajnostno delovanje gozdnega ekosistema.
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Indikatorji: površina gozdov; lesna zaloga; prirastek in posek; drevesna sestava; struktura gozdov po ohranjenosti; delež gozdov z izdelanimi gozdnogospodarskimi načrti; površina
gozdov, dostopnih za rekreacijo; poškodovanost gozdov; stopnja negovanosti.
Cilj 2:

Ohraniti naravno okolje in ekološko ravnovesje v krajini.

Usmeritev 1: Ohraniti primerno gozdnatost v vseh slovenskih krajinah.
Usmeritev 2: Preprečiti drobljenje gozdnih površin.
Usmeritev 3: Ohranjati in osnovati skupine drevja, posamezna drevesa, obvodno gozdno
rastje, protivetrne pasove in omejke zunaj gozda.
Usmeritev 4: Zagotoviti dovolj gozdov, prepuščenih povsem naravnemu razvoju (gozdni
rezervati, ekocelice).
Indikatorji: površina gozdov v varovanih območjih; površina gozdov v ekološko pomembnih območjih; struktura gozdov po ohranjenosti; površina zavarovanih gozdov; krajinski
vzorec.
6 OKOLJSKI VIDIK GOZDOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
6.1

Stanje

6.1.1

Gozdovi in ohranjanje narave

Gozd je bogat z različnimi življenjskimi združbami, v njem imajo številni organizmi svoj
življenjski prostor – tudi v mrtvem lesu, v tleh, v stoječih vodah in gozdnih potokih, v stenah,
breznih in drugih posebnih življenjskih okoljih, ki v gozdu povečujejo biotsko raznovrstnost.
Velika biotska raznovrstnost slovenskih gozdov je posledica zelo raznolikega podnebja, matične podlage in reliefa. Republika Slovenija leži na stičišču submediteranskega
in celinskega podnebja, na velikih nadmorskih višinah pa obe prehajata v podnebje
visokogorja.
Med matičnimi kamninami prevladujejo karbonati, vendar so dobro zastopane tudi zmerno kisle in ekstremno kisle matične podlage. Biotska raznovrstnost na ekosistemski, vrstni in
genski ravni je še posebej velika v ohranjenih sonaravnih gozdovih, ki v Republiki Sloveniji
prevladujejo.
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Slika 1: Zavarovana območja, območje 1. stopnje poudarjenosti biotopske funkcije gozdov, območja Natura 2000 (Vir: Gozdarski inštitut Slovenije na podlagi podatkov Agencije
RS za okolje in ZGS)

Slika 2: Karta evropsko pomembnih gozdnih habitatnih tipov v območjih Natura 2000 (Vir:
Zavod za gozdove Slovenije)
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Omrežje Natura 2000 zajema 35,5 odstotka ozemlja Republike Slovenije. Kar 71 odstotkov površin območij tega omrežja pokriva gozd, 50 odstotkov vseh gozdov je uvrščenih v
Naturo 2000 zaradi pomena posameznih habitatnih tipov in vrst, ki so v evropskem merilu
redki in ogroženi. Na teh območjih je Republika Slovenija obvezana zagotavljati ugodno
ohranitveno stanje v 11 evropsko pomembnih gozdnih habitatnih tipih ter za gozdne rastline
in živali evropsko pomembnih vrst.
Gozdovi so bogati z naravnimi vrednotami. V slovenskih gozdovih je evidentiranih 8876
naravnih vrednot, njihovo strukturo po zvrsteh prikazuje preglednica 5.
Preglednica 5: Naravne vrednote v gozdovih Republike Slovenije po zvrsteh naravnih
vrednot
Zvrsti naravnih vrednot
v gozdovih Slovenije

Število

botanična

71

drevesna

530

ekosistemska

190

geološka

194

površinska geomorfološka

288

podzemeljska geomorfološka – jame
hidrološka
oblikovana narava
zoološka

6339
178
10
8

naravne vrednote – več zvrsti

1068

Skupaj

8876

Vir: Grafični sloj naravnih vrednot in jam po Pravilniku o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list
RS, št. 70/06) in območje gozda iz Dejanske rabe kmetijskih zemljišč 2005 (MKGP)

Vrstna in populacijska pestrost avtohtonih prostoživečih živali, pestrost njihovega genetskega fonda in njihovega življenjskega okolja so izjemne vrednote in pomembno naravno
bogastvo Republike Slovenije. Prostoživeče živali so javna dobrina in last države, zato je
ohranitev avtohtonih vrst prostoživečih živali in njihovega naravnega okolja v nacionalnem
interesu. Pri tem sta populacija vsake vrste prostoživeče živali in njen življenjski prostor neločljivo povezana, zato mora biti njuno obravnavanje celovito. Posebna pozornost se namenja
velikim zverem (medvedu, volku in risu), ki so bile v preteklosti iztrebljene v večini evropskih
držav. V Republiki Sloveniji se je to zgodilo z risom, zato je bil ponovno naseljen. Danes je
Republika Slovenija ena redkih držav v Evropi, ki ohranja stabilne populacije velikih zveri,
tudi zaradi dejavnosti na področju spodbujanja sobivanja človeka z velikim zvermi. S stalnim
monitoringom ugotavljamo, da so populacije divjadi in velikih zveri ter nekaterih drugih zavarovanih živalskih vrst v naši krajini stabilne in vitalne. Upravljanje z njimi je mogoče le izjemoma na podlagi 16. člena Direktive o habitatih, in temu je treba nameniti še več pozornosti.
Ker so različni pritiski civilizacije v kulturni krajini okrnili naravne samoregulacijske
mehanizme, s katerimi naravni ekosistemi vzdržujejo naravno dinamično ravnovesje med
svojimi sestavnimi deli, so nekatere živalske vrste opredeljene kot lovne oziroma imajo
status divjadi. Danes je v Republiki Sloveniji lovnih 23 vrst prostoživečih živali, od tega 6

Uradni list Republike Slovenije

Št.

111 / 5. 12. 2007 /

Stran

15265

vrst ptic. Izpostaviti je treba, da so nekatere izmed teh vrst kljub dovoljenemu lovu lokalno
preštevilčne do te mere, da povzročajo škodo na kmetijskih kulturah in v gozdovih.
Preglednica 6: Ocena deležev škode na kmetijskih kulturah, pridelkih in domačih živalih,
ki so jih povzročile prostoživeče živali v obdobju 1995–2005 (v %)
Vrsta prostoživeče
živali

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

divji prašič

43

45

30

42

42

44

40

50

40

44

druga parkljasta
divjad

36

26

25

18

32

23

18

22

28

17

zveri

21

24

37

37

25

30

40

26

30

36

druge živali

–

5

8

3

1

3

2

2

2

3

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

SKUPAJ
Vir: ZGS

V odnosu do gozda preštevilčne populacije povzročajo predvsem čezmerno poškodovanost gozdnega mladja, kar je pomemben kazalnik usklajenosti med rastlinsko in živalsko
komponento gozda.
Slika 3: Poškodovanost gozdnega mladja od rastlinojede divjadi po meritvah v letu 2004
(Vir: Zavod za gozdove Slovenije)

Za usmerjanje in izvajanje upravljanja populacij divjadi ter za njihovo usklajevanje z okoljem so pomembna biomeliorativna in biotehnična dela v življenjskem okolju prostoživečih
živali. Zato država iz proračuna namenja sredstva za vzdrževanje življenjskega okolja prostoživečih živali, na primer: vzdrževanje grmišč in remiz, vzdrževanje gozdnega roba, izdelava in
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vzdrževanje kaluž, vzdrževanje vodnih virov, sadnja in vzdrževanje plodonosnih vrst dreves
in grmovnic, postavitev in vzdrževanje gnezdnic. S strokovno pravilnimi in ob pravem času
izvedenimi deli v gozdovih se lahko namreč znatno prispeva k izboljšanju življenjskega okolja
prostoživečih živali, to pa je še posebej pomembno za ohranitev redkih in ogroženih vrst.
Gozdovi pokrivajo okoli 60 odstotkov površine Republike Slovenije. Zaradi velikega deleža gozdov v krajini in njihovega pomena za delovanje krajine so gozdovi bistveni gradnik
slovenske krajine. V Republiki Sloveniji sočasno potekata dva nasprotujoča si procesa:
– zaraščanje negozdnih zemljišč, v največji meri kot posledica opuščene kmetijske rabe
v manj razvitih in manj poseljenih predelih, in
– proces fragmentacije gozda (zmanjšanje površinskega in funkcionalnega deleža gozda) zaradi vpliva kmetijstva, gospodarske infrastrukture, poselitve in drugih dejavnosti.
Fragmentacija je še posebej izrazita v kmetijskih in primestnih krajinah in okoli prometnega križa, kjer že primanjkuje gozda kot nosilca krajinske infrastrukture. Tako v teh primerih
prihaja do različnih motenj pri delovanju krajine (hitrejši pretok snovi in energije, večja snovna
in energetska odprtost, zmanjšanje količine organskih snovi, spreminjanje in devastiranje
habitatov, kar ima za posledico zmanjševanje biotske raznovrstnosti avtohtonih vrst).
Slika 4: Krajinski tipi v Sloveniji (Vir: Zavod za gozdove Slovenije)

6.1.2

Gozdovi in podnebne spremembe

Gozdovi prispevajo k ponoru toplogrednih plinov iz atmosfere in s tem k ugodnejši nacionalni bilanci ogljika na tri načine:
– v organski snovi (nadzemna in podzemna) v gozdu se akumulira CO2,
– z uporabo lesa v energetske namene zmanjšujemo porabo fosilnih goriv,
– raba lesa kot materiala (skladiščenje ogljika za čas trajanja lesnega izdelka).
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Procesa, ki vplivata na ugodnejšo bilanco ogljika v Republiki Sloveniji, sta povečevanje
lesnih zalog v gozdovih in zaraščanje opuščenih kmetijskih zemljišč. Kjotski protokol uveljavlja mehanizme, ki priznajo gozdovom le omejen ponor CO2. Zaradi povečevanja lesnih zalog
kot posledice načrtnega gospodarjenja z gozdovi lahko uveljavljamo letni ponor v višini 1,3 Mt
CO2 oziroma 0,36 Mt C. Za letno dokazovanje priznanega ponora 1,3 Mt CO2 zaradi gospodarjenja z gozdovi moramo letno akumulirati vsaj 1 milijon m3 lesa, dejansko pa je trenutna
(leta 2006) ocena akumulacije prirastka lesa 3,8 milijona m3/leto. Po podatkih Nacionalnega
poročila o Emisijah in ponorih za Republiko Slovenijo za leto 2005 (SLOVENIA’S NATIONAL
INVENTORY REPORT 2005 – Submission under the United Nations Framework Convention
on Climate Change 2005) je ponor zaradi povečevanja lesnih zalog oziroma akumulacije
letnega prirastka v gozdovih 5,43 Mt CO2. Ponor CO2 na površinah v zaraščanju lahko prispeva dodatnih 5 odstotkov, akumulacija CO2 v lesnih izdelkih pa še dodatnih 5 odstotkov.
Skupna zaloga ogljika v nadzemni in podzemni lesni biomasi slovenskih gozdov je po oceni
GIS 110 Mt ogljika, v tleh pa ga je skoraj še enkrat toliko.
Les je v Republiki Sloveniji tradicionalno pomemben vir energije, saj se z njim ogreva
več kot 30 odstotkov vseh stanovanj. Kot lesno gorivo še vedno prevladujejo drva, v zadnjih
letih pa se hitro uveljavljajo tudi lesni sekanci in peleti. Trg z vsemi oblikami lesnega goriva
se v Republiki Sloveniji hitro razvija. K temu trendu je veliko pripomogla tudi država z uvajanjem sistema sofinanciranja začetnih investicij v sodobne kotle za centralno ogrevanje in
s podporo promocijskim projektom. Z uveljavljenjem sodobnih tehnologij se je povečalo tudi
povpraševanje po lesu za energijo.
Les je široko uporabna surovina za pohištvo, talne in stenske obloge, za stanovanjske
stavbe in druge objekte ter za stavbno pohištvo in različne druge izdelke, vendar pa je pri
nas še vedno premalo uporabljen. Z uporabo lesa kot gradiva, ki zahteva za pridobivanje
in obdelavo, glede na druga gradiva, sorazmerno zelo malo energije, prihranimo energijo in
tako posredno zmanjšujemo emisije toplogrednih plinov. Z vgradnjo lesa v izdelke in stavbe
podaljšujemo skladiščenje ogljika za čas trajanja izdelkov oziroma lesenih delov stavb. Če
tak les nato uporabimo še v energetske namene, je z vidika emisij toplogrednih plinov kar
najbolje izkoriščen. Po podatkih iz bilance okroglega lesa (izračun GIS 2006) za Republiko
Slovenijo so v predelovalnih dejavnostih v letu 2004 porabili 2.090.000 m3 okroglega lesa, od
tega 70 odstotkov iglavcev. Fizične osebe (gospodinjstva) so porabile skupno 1.159.000 m3,
pri tem so prevladovali listavci (76 odstotkov skupne rabe). Raba okroglega lesa v večjih
energetskih sistemih je zanemarljiva, saj predstavlja manj kot 1 odstotek celotne rabe. Največji porabnik okroglega lesa med predelovanimi dejavnostmi je proizvodnja žaganega lesa.
Gospodinjstva večino lesa uporabijo v energetske namene.
6.1.3

Varovalni pomen gozdov

Republika Slovenija je reliefno zelo razgibana. Gozdovi poraščajo kar tri četrtine površine, kjer so nakloni terena večji kot 20 odstotkov, in kar 90 odstotkov površine, kjer je naklon
terena večji kot 35 odstotkov. V Republiki Sloveniji je opaziti erozijske pojave na površini
9000 km2, močnejši erozijski pojavi pa so navzoči na hudourniških območjih s skupno površino 4900 km2, z več kot 10.000 km hudourniških strug.
Gozd uravnava vodni odtok z blaženjem erozijske moči dežnih kapljic ter z veliko infiltracijsko in zadrževalno sposobnostjo gozdnih tal za vodo. Hidrološka vloga gozda je v
Republiki Sloveniji še posebej pomembna zaradi reliefnih razmer in velike količine padavin v
gorskem svetu, ki je med najbolj namočenimi v vsem alpskem loku. Razmerja med največjimi
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in najmanjšimi letnimi odtoki slovenskih vodotokov kažejo, da ima večina naših vodotokov
hudourniški značaj. Brez gozda bi bil ta značaj zelo okrepljen. Zaradi visoke zadrževalne
in filtracijske sposobnosti gozdnih tal so gozdovi izrednega pomena tudi za ohranitev virov
čiste pitne vode.
V gozdu so podnebni ekstremi znatno ublaženi glede na podnebje zunaj gozda. Z izmenjavo zraka z okolico, z zasenčenjem in oviranjem vetra pri tleh gozd zmanjšuje podnebne
ekstreme tudi v svoji okolici. V gozd se odlagajo različni delci iz onesnaženega zraka, zato
gozd deluje kot filter, kar je še posebej pomembno v okolici večjih virov onesnaženja zraka
(Zasavje, Velenje, Mežica). V okolici zdravilišč gozd prispeva h kakovosti zraka še z bogatenjem zraka s kisikom.
6.1.4

Ohranjanje zdravja in vitalnosti gozdov

Pozitivne učinke gozdov na okolje ogrožajo oziroma zmanjšujejo vsi dejavniki, ki negativno vplivajo na njihovo funkcioniranje in stabilnost ali jih neposredno poškodujejo.
Kot osnovni kazalnik za oceno zdravstvenega stanja oziroma vitalnosti drevesa se uporablja osutost, ki izraža okularno ocenjen delež (v odstotkih) manjkajočih asimilacijskih organov
(listov, iglic) v primerjavi z namišljenim normalnim drevesom istega socialnega položaja, iste
drevesne vrste in z enakega rastišča. Ocenjuje se na 5 odstotkov natančno. Za poškodovano
štejemo tisto drevo, katerega stopnja osutosti je višja od 25 odstotkov.
Ob tem je treba opozoriti, da je škodljivost številnih abiotskih in biotskih dejavnikov pogosto povezana tudi s človekovo dejavnostjo. Obseg sanitarno-varstvenih sečenj je lahko
dober pokazatelj negativnega delovanja različnih abiotskih ali biotskih dejavnikov in ga za
obdobje 1994–2005 prikazuje slika 6.
Slika 5: Gibanje povprečne osutosti krošenj dreves v obdobju 1991–2005 (Vir: Gozdarski
inštitut Slovenije)
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Slika 6: Struktura sanitarnega poseka v slovenskih gozdovih v obdobju 1994–2005 (v 1000 m3
bruto, vir: Zavod za gozdove Slovenije)

Gozdni požari so pomemben dejavnik, ki vpliva na razvoj gozda, zlasti na Krasu, kjer
se tudi zgodi velika večina požarov v Republiki Sloveniji. Po podatkih Zavoda za gozdove
Slovenije je v Republiki Sloveniji dobra desetina gozdov z veliko oziroma zelo veliko požarno
ogroženostjo, približno polovica gozdov je požarno srednje ogrožena, dobra tretjina gozdov
pa je požarno malo ogrožena. Velika večina požarov je posledica človekovih dejavnosti. Največ požarov povzročijo vlaki (odpadajoči delčki oblog pri zavorah), sledijo kmetijska opravila,
obiskovalci in vojaška urjenja. Iz slike 7 je razvidno zmanjševanje letnega števila in obsega
gozdnih požarov.
Slika 7: Število gozdnih požarov in površina pogorišč v obdobju 1988–2005 (Vir: Zavod
za gozdove Slovenije)
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Ocena razvojnih možnosti

V vse bolj obremenjenem okolju ima gozd izjemno pomembno vlogo pri ohranjanju
biotske raznovrstnosti in ekološkega ravnotežja v naravi. Ima tudi nenadomestljivo vlogo
pri varovanju tal na strmih legah, še posebej v visokogorju. Pred naravnimi nevarnostmi
ščiti nižje ležeča zemljišča in objekte. Gozdovi z izjemno poudarjeno funkcijo varovanja
gozdnih zemljišč in sestojev so razglašeni za varovalne gozdove. Gospodarjenje v teh
gozdovih je v povprečju nizke intenzivnosti, z osnovno nalogo krepitve ekoloških funkcij.
Pomemben element ekološkega ravnotežja v naravi bodo tudi v prihodnje gozdni rezervati,
katerih osnovni namen je spremljava naravnega razvoja gozda.
Poseben izziv za gospodarjenje z gozdovi v prihodnosti je zagotavljanje ugodnega
stanja ohranjenosti habitatnih tipov gozdov in vrst v območjih Natura 2000. Ohranjenost
naj se zagotavlja zlasti z vključitvijo primernih usmeritev v načrte za gospodarjenje z gozdovi. Med njimi so gotovo tudi tako imenovane »mirne cone«, ki so v nekaterih predelih
gozdov Republike Slovenije opredeljene zaradi zagotavljanja ugodnih življenjskih razmer
za prostoživeče živali. V njih je omejen dostop ljudi, še posebej izvajanje hrupnih oblik
rekreacije. Med pomanjkljivostmi pri urejenosti tega področja je treba izpostaviti, da ni
zagotovljenih ustreznih nadomestil lastnikom gozdov za prilagojeno gospodarjenje na
varovanih in zavarovanih območjih. Sistem nadomestil je izdelan v Zakonu o ohranjanju
narave, vendar se nekateri ukrepi v praksi še ne izvajajo (na primer pogodba o varstvu,
pogodba o skrbništvu).
Vloga gozda kot elementa krajine je odvisna predvsem od vrste krajinskega tipa.
Gozdovi predstavljajo krajinsko matico v gozdni krajini, kjer se sklenjenost kompleksov in
predvsem številne funkcije gozda zagotavljajo z ukrepi varstva in nege gozdov. Ohranjanje
ter pogosto tudi varovanje gozda kot krajinskega elementa pa je veliko bolj problematično
v krajinah z manj gozda. Ključno vlogo pri tem ima prostorsko načrtovanje, s katerim se
določa raba prostora.
Ohranjati je treba biotsko raznovrstnost med živalskimi vrstami in znotraj njih, vključno z
življenjskim prostorom, ter zagotavljati trajnostno rabo njenih sestavnih delov. Eden izmed
pogojev, ki omogočajo preživetje populacij živalskih vrst, je njihova genetska raznovrstnost,
ki se naravno vzdržuje s prehajanjem osebkov med populacijami.
Vloge gozdov z okoljskega vidika so torej v Republiki Sloveniji dovolj podrobno opredeljene, seveda pa je opredelitev gozdov glede poudarjenosti funkcij treba še izpopolnjevati. Največ možnosti za to je pri opredelitvi hidrološke funkcije, ko bodo na voljo boljše
hidrološke strokovne podlage, ter pri zaščitni funkciji – na podlagi še podrobnejše preučitve
terenskih razmer nad različnimi infrastrukturnimi in drugimi objekti. Zagotoviti je treba dosledno izvajanje zakonodaje s področja varstva gozdov in ohranjanja narave.
Stanje gozda bo v prihodnje izrednega pomena pri ohranjanju virov čiste pitne vode
in oblikovanju vodnih režimov v povirjih. Vlogo gozdov pri zagotavljanju čiste pitne vode
najbolj ogrožajo oziroma zmanjšujejo številna divja odlagališča odpadkov.
Gozdovi imajo pomembno vlogo pri blažitvi podnebnih sprememb z vezavo CO2 in
proizvodnjo lesa za lesne izdelke in energijo. Podnebne spremembe bodo imele gotovo
tudi učinek na gozdove (suše, neurja, insekti).
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6.3

Cilji, usmeritve in indikatorji

6.3.1

Gozdovi in ohranjanje narave

6.3.1.1

Pomen gozdov za biotsko raznovrstnost

Cilj 1:

Ohranjati biotsko raznovrstnost gozdov na ekosistemski ravni.

15271

Usmeritev 1: Z gozdovi je treba gospodariti na sonaraven in trajnostni način, da se ohranja oziroma pospešuje naravna vrstna sestava rastlin in živali.
Usmeritev 2: Naravno sestavo drevesnih vrst je treba zagotavljati zlasti z naravnim obnavljanjem sestojev, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti nenehnemu usklajevanju
rastlinske in živalske komponente gozda.
Usmeritev 3: Pri obnavljanju sestojev s sadnjo je treba dajati prednost rastišču prilagojenim domačim vrstam in lokalnim proveniencam.
Usmeritev 4: S primernimi usmeritvami v okviru načrtov za gospodarjenje z gozdovi
oziroma primernim gospodarjenjem ohranjati ugodno ohranitveno stanje redkih in ranljivih
habitatnih tipov gozdov, vključno s habitatnimi tipi in vrstami na območjih Natura 2000, pri
tem pa zlasti ohranjati:
a) raznolikost gozdne strukture v različnih starostnih fazah,
b) ustrezno količino nežive gozdne mase (odmrlo drevje),
c) značilno sestavo biocenoze, brez tujerodnih vrst in gensko spremenjenih organizmov,
č) površino 11 evropsko pomembnih gozdnih habitatnih tipov.
Usmeritev 5: Ohranjati mrežo gozdnih rezervatov in jo primerno razširiti.
Usmeritev 6: Ohranjati vlogo varovalnih gozdov v prostoru in jo krepiti.
Usmeritev 7: Pregledati sistem klasifikacije gozdov in ga uskladiti, da bo uporaben za
usmerjanje in spremljanje razvoja gozdov v okviru načrtovanja in za mednarodno primerjavo
na ravni habitatnih tipov, ter zagotoviti monitoring ohranjenosti gozdnih habitatnih tipov.
Usmeritev 8: Izboljšati informiranje in razumevanje javnosti o pomenu biotske raznovrstnosti gozdov.
Usmeritev 9: Povečati površino gozdov in manjših gozdnih prvin, vključno s posameznim
drevjem, kjer jih v krajini primanjkuje, izključno z namenom povečevanja biotske raznovrstnosti.
Indikatorji: površina zavarovanih gozdov; površina gozdov v varovanih območjih; površina gozdov v ekološko pomembnih območjih; površina evropsko pomembnih habitatnih
tipov; površina mirnih con; struktura gozdov po stopnjah ohranjenosti; drevesna sestava;
struktura razvojnih faz; delež mladovja; količina odmrlega drevja; objedenost in poškodbe
od divjadi; površina evropsko pomembnih habitatnih tipov v ugodnem stanju; število vrst v
območjih Natura 2000 v ugodnem stanju.
Cilj 2:

Ohranjati biotsko raznovrstnost gozdov na vrstni ravni.

Usmeritev 1: Pri načrtovanju in gospodarjenju z gozdovi je treba posebno pozornost
nameniti avtohtonim drevesnim vrstam – graditeljicam, še posebej spremljevalkam in manjšinskim vrstam gozdnih združb, ki so ogrožene zaradi razmer v okolju oziroma zaradi njihovih
posebnih ekoloških lastnosti (brek, skorš, tisa, mokovec, jerebika, bresti, javori, jeseni).
Usmeritev 2: Kjer so gozdovi habitati ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, je treba skrbeti
zlasti za ohranjanje:
a) obsega primernega gozdnega habitata na območjih pojavljanja vrst,
b) specifične strukture gozdov kot habitatov vrst z načrtovanjem negovalnih ukrepov
v skladu z ekološkimi potrebami vrst,
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c) naravne sestave biocenoze, brez tujerodnih rastlinskih in živalskih vrst ali podvrst
in biotehnološko spremenjenih organizmov,
č) neonesnaženega zraka, vode in tal, v primeru onesnaževanja pa izboljševanje stanja,
d) nefragmentiranih habitatov vrst oziroma povezovanja fragmentiranih delov habitatov vrst in odpravljati dejavnike, ki neugodno vplivajo na ugodno stanje vrst.
Usmeritev 3: Pri ohranjanju specifične strukture gozdov je treba posebno pozornost
nameniti gozdnemu robu, mokriščem in manjšim začasnim ključnim habitatom oziroma habitatnemu drevju, vključno z odmrlim, ter zagotoviti sofinaciranje ustreznih ukrepov.
Usmeritev 4: V območjih habitatov ogroženih živalskih vrst, ki so občutljive za vznemirjanje, je treba osnovati mirne cone ali pa omejiti gibanje obiskovalcev gozda na poti.
Usmeritev 5: Cilje in usmeritve za ohranjanje ogroženih vrst v gozdovih je treba vgraditi
v načrte za gospodarjenje z gozdovi in poskrbeti za monitoring ohranjenosti gozdov kot habitatov vrst. Skupaj z naravovarstvenimi službami je treba določiti učinkovite in racionalne
metode ter nosilce monitoringa populacij vrst, ki so vezane na gozd.
Usmeritev 6: V vseh gozdovih je treba usmerjati rekreacijske dejavnosti na območja, kjer
se bistveno ne moti življenjski ritem gozdnih živali, in izvajanje del v gozdu časovno prilagoditi
življenjskemu ritmu gozdnih živali.
Indikatorji: površina zavarovanih gozdov; površina gozdov v varovanih območjih; površina mirnih con; delež gozdov z oblikovanimi rekreacijskimi conami; drevesna sestava; delež
površine s prevladujočimi vnesenimi drevesnimi vrstami; število ogroženih gozdnih vrst;
količina odmrlega drevja.
Cilj 3:

Ohranjati biotsko raznovrstnost gozdov na genski ravni.

Usmeritev 1: Vzpostaviti sistem kriterijev, deskriptorjev in baz podatkov za uvrstitev
populacij gozdnih drevesnih in grmovnih vrst v dinamične enote varovanja na nacionalni in
mednarodni ravni.
Usmeritev 2: Vzpostaviti semensko banko v okviru gozdne genske banke za vse gozdne
drevesne in grmovne vrste.
Usmeritev 3: Krepiti zavest o pomenu gozdnih genskih virov in o tveganju pri uporabi
neustreznega gozdnega reprodukcijskega materiala.
Usmeritev 4: Razviti sistem ukrepov nege gozdov za ohranjanje genske pestrosti v pogojih spreminjajočega se okolja na naravnih, ogroženih ali spremenjenih rastiščih.
Usmeritev 5: Ohraniti in vzdrževati je treba migracijske koridorje za prehajanje prostoživečih živali med populacijami.
Usmeritev 6: Zagotoviti zadostno velikost ogroženih populacij, po potrebi tudi doselitev.
Indikatorji: površina gozdov, namenjena ohranitvi genskih virov; število evidentiranih
migracijskih koridorjev.
6.3.1.2

Gozdovi kot element krajine

Cilj:

Ohranjati in vzpostaviti pestre krajinske vzorce z gozdnimi prvinami ter
ohranjati strnjenost velikih sklenjenih gozdnih območij.

Usmeritev 1: ohranjati primeren delež gozdov v krajini. Kjer v krajini primanjkuje gozdov
in manjših gozdnih prvin, je treba povečati njihovo površino, vključno s posameznim gozdnim
drevjem.
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Usmeritev 2: Dovoliti krčenje gozdov v primerih, če krčenje ne pomeni bistvenega okrnjenja ekološke funkcije gozdov ali če javni interes, zaradi katerega je krčenje potrebno,
presega ekološki pomen gozdov.
Usmeritev 3: Posamezne zaraščajoče površine je treba skupaj z lastnikom, naravovarstveno in kmetijsko stroko preučiti z vidika ekoloških funkcij, deleža gozda v krajini in
primernosti za kmetijsko rabo ter se odločiti, ali jih poskušati ohraniti v kmetijski rabi ali pa
jih prepustiti gozdu.
Usmeritev 4: Ohraniti in vzpostaviti pestre krajinske vzorce in biotsko raznovrstnost v
krajini, tudi s sodelovanjem pri ohranjanju tradicionalnih kmetijskih rab v gozdnem prostoru
(na primer pašnik z drevjem).
Usmeritev 5: Preprečiti nadaljnje deljenje velikih sklenjenih gozdnih območij ter poskrbeti
za primerno gostoto prehodov za prostoživeče živali med njimi.
Indikatorji: površina gozdov; delež gozdov; krajinski vzorec; površine v zaraščanju;
površina sklenjenih gozdnih območij.
6.3.1.3

Naravne vrednote v gozdu

Cilj:

Ohraniti naravne vrednote v gozdu in z njimi primerno upravljati.

Usmeritev 1: Usmeritve za varovanje naravnih vrednot je treba vključiti v načrte za gospodarjenje z gozdovi.
Usmeritev 2: S sodelovanjem med pristojnimi institucijami s področja gozdarstva in ohranjanja narave je treba določiti ukrepe za ohranjanje naravnih vrednot in odgovorne nosilce
za izvedbo ukrepov.
Usmeritev 3: Organizirati učinkovit naravovarstveni nadzor v gozdu.
Usmeritev 4: Pri oblikovanju turističnih programov, v katere bo vključeno tudi obiskovanje naravnih vrednot v gozdu na način, da bodo dolgoročno obvarovane in da bodo imeli
od tega koristi domačini oziroma lastniki gozdov, je treba sodelovati z nosilci turističnega
razvoja.
Indikatorji: število naravnih vrednot državnega pomena v gozdu; število naravnih vrednot lokalnega pomena v gozdu.
6.3.2

Gozdovi in spremembe podnebja

Cilj 1:

Zagotoviti ponor CO2 v gozdovih.

Usmeritev 1: Doseči optimalno lesno zalogo z gospodarskega, okoljskega in socialnega
vidika, z zadostno akumulacijo letnega prirastka lesa (vsaj 1.000.000 m3/leto) glede na ponor, ki ga Republika Slovenija lahko uveljavlja v okviru člena 3.4 Kjotskega protokola (1,3 Mt
CO2/leto).
Usmeritev 2: Ohranjati je treba površine gozdov ter jih povečevati le v posameznih primerih, kjer je to z gospodarskega, okoljskega in socialnega vidika upravičeno.
Indikatorji: letna količina akumuliranega C v gozdovih; zaloga C v gozdovih (tudi v tleh);
letna sprememba količin C v lesnih izdelkih.
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Nadaljnje povečanje rabe lesa kot materiala in energenta.

Usmeritev 1: V nadaljnji predelavi promovirati rabo lesa in lesnih izdelkov.
Usmeritev 2: Spodbujati razvoj novih tehnologij za uporabo lesa.
Usmeritev 3: Spodbujati rabo lesa z daljšo življenjsko dobo.
Usmeritev 4: Spodbujati nadomestitev materialov, katerih proizvodnja povzroča emisije
toplogrednih plinov z lesom.
Usmeritev 5: Promovirati rabo manj kakovostnega lesa, lesnih ostankov, odsluženega
lesa ter odsluženih lesnih izdelkov za pridobivanje energije in biogoriv, vključno z biogorivi
druge generacije, v skladu z okoljskimi standardi.
Usmeritev 6: Spodbujati nakup novih kotlov za zmanjševanje emisij kotlovnic za ogrevanje in malih kurišč ter promovirati sodobne načine izrabe lesne biomase.
Usmeritev 7: Promovirati pridobivanje, predelavo in rabo lesa na podeželju, še posebej
med lastniki gozdov (pokrivati celotno tehnološko verigo in s tem povečevati dodano vrednost
lesu).
Usmeritev 8: Promovirati celostno rabo lesa v javnih zgradbah.
Indikatorji: letna poraba industrijskega lesa na prebivalca; delež energije, pridobljene
iz lesa; v skupni porabi energije; letna poraba okroglega lesa za energetske namene na
prebivalca.
Cilj 3:

Prilagajati gospodarjenje z gozdovi podnebnim spremembam.

Usmeritev 1: Preučevati je treba prilagoditvene sposobnosti ključnih drevesnih vrst in
sestojev na podnebne spremembe.
Usmeritev 2: Z ustrezno vrstno in sestojno strukturo je treba zagotoviti odpornost gozdov
proti ekstremnim podnebnim razmeram.
Usmeritev 3: Pri gradnji in vzdrževanju gozdnih prometnic ter pri gozdnogojitvenih usmeritvah v gozdovih s poudarjeno varovalno funkcijo je treba upoštevati pogostnost neurij.
Indikatorji: površina poškodovanih gozdov – po vzrokih poškodb in gozdnih tipih; delež
osutosti krošenj; lesna zaloga; prirastek; dolžina saniranih gozdnih prometnic po ujmah.
6.3.3

Varovalni pomen gozdov

6.3.3.1

Varovanje zemljišč pred erozijo

Cilj 1:

Zagotoviti optimalno učinkovanje gozdov na ogroženih območjih.

Usmeritev 1: Preveriti je treba območja varovalnih gozdov oziroma varovalne funkcije
gozdov in ogrožena območja po predpisih o vodah ter pripraviti usmeritve za ravnanje z
gozdovi na teh območjih.
Usmeritev 2: Na erozijskih, plazljivih in plazovitih območjih je treba ohranjati in povečevati
gozdnatost.
Usmeritev 3: Na ogroženih območjih je treba:
a) zmanjšati negativne vplive objektov oziroma infrastrukture v gozdu na najmanjšo
možno mero,
b) omogočiti naravno pomlajevanje gozdov,
c) skrbeti za rastišču primerno sestavo drevesnih vrst,
č) posebno pozornost nameniti varstvu pred požari,
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d) skrbeti za trajno optimalno strukturo gozdnih sestojev glede stabilnosti in zmožnosti
preprečevanja erozije, zemeljskih, hribinskih ali snežnih plazov,
e) okrepiti izvajanje del na področju urejanja hudournikov.
Indikatorji: površina gozdov s poudarjeno funkcijo varovanja zemljišč in sestojev.
Cilj 2:

Zagotoviti optimalno učinkovanje gozdov z zaščitno funkcijo.

Usmeritev: Z ustrezno sestojno strukturo je treba zagotoviti optimalno učinkovanje gozdov.
Indikatorji: površina gozdov s poudarjeno zaščitno funkcijo.
6.3.3.2

Pomen gozdov za dobro stanje voda

Cilj:

Optimirati prispevek gozdov k dobremu stanju površinskih in podzemnih
voda, izravnanemu vodnemu režimu, brez ekstremnih pretokov vodnih
tokov, in ohranjanju naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov.

Usmeritev 1: Ohraniti je treba dobro stanje voda in zmanjševati poplavno ogroženost.
Usmeritev 2: Ohraniti je treba stabilne in zdrave gozdove, ki lahko zadržijo in postopno
oddajajo vodo.
Usmeritev 3: V območjih pomanjkanja voda je treba gospodarjenje z gozdom usklajevati
s cilji upravljanja voda.
Usmeritev 4: V interdisciplinarnem načrtovalskem procesu (gozdarstvo, upravljanje z
vodami, varstvo narave) je treba ohraniti in osnovati obvodno vegetacijo.
Indikatorji: površina gozdov v gorskem svetu (nad 600 m nadmorske višine); delež vodotokov z obvodno vegetacijo.
6.3.3.3

Klimatska in higiensko-zdravstvena funkcija gozdov

Cilj:

Ohranjati in oblikovati mehansko stabilne gozdove zlasti na izpostavljenih
legah v okolici večjih emisijskih virov ter v območjih močnih vetrov, kjer
sta higiensko-zdravstvena in klimatska funkcija gozdov najbolj izraženi.

Usmeritev 1: Zagotoviti trajno prisotnost gozda na izpostavljenih legah in vzpostaviti
gozdne protivetrne pasove, kjer bi bili ti potrebni.
Usmeritev 2: Zagotoviti trajno prisotnost gozda na izpostavljenih legah v okolici večjih
emisijskih virov.
Usmeritev 3: Pri obnovi in negi gozdov pospeševati drevesne vrste, ki so mehansko
stabilnejše.
Usmeritev 4: S pravočasnim in dovolj intenzivnim redčenjem krepiti mehansko stabilnost
sestojev.
Usmeritev 5: Zagotoviti postopne prehode med površinami z različnimi razvojnimi fazami
gozda in na gozdnem robu.
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Indikatorji: površina gozdov s poudarjeno klimatsko funkcijo; površina gozdov s poudarjeno higiensko-zdravstveno funkcijo.
6.3.3.4

Pomen gozdov za zagotavljanje virov zdrave pitne vode

Cilj:

Prispevati k dobremu stanju površinskih in podzemnih voda in stalnosti
dotoka pitne vode na vodovarstvenih območjih.

Usmeritev 1: Sodelovati je treba pri oblikovanju vodovarstvenih območij v okviru načrtov
upravljanja z vodami.
Usmeritev 2: Na vodovarstvenih območjih je treba zlasti:
a) ohranjati in po potrebi povečati površino gozdov,
b) ohranjati optimalno vrstno sestavo in strukturo sestojev glede čistosti in stalnosti
odtoka,
c) preprečevati odlaganje odpadkov in sanirati obstoječa smetišča,
č) povečati uporabo biološko razgradljivih olj za mazanje žagalnih verig.
Indikatorji: površina gozdov s poudarjeno hidrološko funkcijo; delež gozdov na vodozbirnih območjih.
6.3.4

Ohranjanje zdravja in vitalnosti gozdov

Cilj 1:

Vzdrževati in oblikovati zdrave in vitalne gozdove, ki so se sposobni prilagoditi škodljivim vplivom.

Usmeritev 1: Z ohranjanjem in povečevanjem ekosistemske, vrstne in genetske pestrosti
vzdrževati naravne regulacijske sposobnosti gozdov; pri tem je treba zlasti:
a) ob obnovi s sadnjo ali setvijo uporabljati rastišču prilagojene drevesne vrste ustrezne genske pestrosti ali tiste, ki izvirajo iz lokalnim pogojem prilagojene provenience,
b) postopoma izvesti premeno monokultur,
c) slediti naravnemu sukcesijskemu razvoju gozdov tam, kjer so bili v preteklosti močneje spremenjeni oziroma degradirani,
č) zagotoviti pravočasno naravno obnovo starejših sestojev.
Usmeritev 2: Vzdrževati oziroma vzpostaviti usklajenost populacij rastlinojede divjadi z
okoljem.
Usmeritev 3: Gospodarjenje z gozdovi načrtovati tako, da se zmanjša tveganje za degradacije in druge škode v gozdovih, ter dela izvajati tako, da se čim manj poškodujejo gozdni
sestoji in tla.
Usmeritev 4: Sanirati poškodovane gozdove.
Usmeritev 5: Sistematično spremljati zdravje in vitalnost gozdov.
Indikatorji: struktura gozdov po stopnjah ohranjenosti; delež osutosti krošenj; površina
poškodovanih gozdov – po vzrokih poškodb in gozdnih tipih (tudi poškodovanost gozdnega
mladja od rastlinojede divjadi).
Cilj 2:

Zmanjšati vplive negativnih dejavnikov na gozdove.

Usmeritev 1: Zmanjšati onesnaženje zraka in prisotnost vseh dejavnikov, ki povzročajo
spremembo podnebja.
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Usmeritev 2: V skladu z načrti varstva pred požari v naravnem okolju je treba izvajati preventivno varstvo pred požari. V sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vključiti
gozdarske službe.
Usmeritev 3: Izvajati preventivno varstvo pred erozijskimi procesi in vzdrževati protierozijske objekte ter sanirati erozijska žarišča.
Usmeritev 4: Vzdrževati oziroma vzpostaviti usklajenost populacij rastlinojede divjadi z
okoljem.
Usmeritev 5: Načrtovati in graditi gozdne prometnice in pridobivati les tako, da se pri tem
kar najmanj škoduje gozdnemu ekosistemu.
Indikatorji: depozicija zračnih onesnažil; delež osutosti krošenj; površina poškodovanih gozdov – po vzrokih poškodb in gozdnih tipih (tudi poškodovanost gozdnega mladja od
rastlinojede divjadi); količina nedovoljenih sečenj; število ogroženih rastlinskih in živalskih
gozdnih vrst; obseg saniranih gozdnih prometnic.

7 GOSPODARSKI VIDIK GOZDOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
7.1

Stanje

7.1.1

Pomen gozda za gospodarske dejavnosti

7.1.1.1

Gozdarska proizvodnja

Gozd je za Republiko Slovenijo tudi izredno pomemben surovinski vir, ki še ni v celoti
izkoriščen. Kljub trendu povečanja letnega poseka še vedno ne dosegamo možnega poseka,
določenega v načrtih za gospodarjenje z gozdovi. Glede na stanje gozdov ter ob upoštevanju
večnamenskega gospodarjenja so izpolnjeni pogoji tudi za povečanje možnega poseka.
Preglednica 7: Gibanje možnega letnega poseka in realiziranega povprečnega letnega
poseka v obdobju 1947–2005
Leto

1947

1956

1961–1970

1971–1980

1981–1990

1991–2000

2001–2010

Možni posek v 000 m3
iglavci

–

–

–

1.967

2.049

1.732

2.051

listavci

–

–

–

1.453

1.531

1.286

2.051

Skupaj

–

–

–

3.420

3.581

3.018

4.101

Realizacija sečenj v 000 m3                                              2001–2006
iglavci

1.616

1.661

1.708

1.887

2.054

1.359

2.033

listavci

1.244

1.252

1.179

1.254

1.264

962

1.203

Skupaj

2.860

2.913

2.887

3.141

3.318

2.321

3.236

Vir: Program razvoja gozdov v Sloveniji, gozdnogospodarski načrti
Opomba: Podatki o možnem poseku do leta 1970 na ravni Republike Slovenije niso znani, saj do
tedaj še niso bili izdelani gozdnogospodarski načrti za vse gozdove. Posek po letu 1970 je prikazan
kot povprečni letni posek za obdobje veljavnosti območnih gozdnogospodarskih načrtov.
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Slika 8: Letni posek in tekoči letni prirastek v slovenskih gozdovih v obdobju 1960–2005
(Vir: ZGS)
Gospodarski učinek lesa iz gozdov je zelo odvisen tudi od kakovosti iz gozdov pridob
ljenega lesa. Kakovost sestojev v smislu strukture gozdnolesnih sortimentov ni ugodna.
Upoštevajoč podatke o gozdnih sestojih, velja to še posebej za zasebne gozdove. Analiza
ocene sortimentne strukture nam kaže, da delež najbolj kakovostnih sortimentov v gozdovih
ne presega 10 odstotkov, delež manj kakovostnega lesa (les za celulozo in plošče, drug
industrijski les in les za kurjavo) pa presega 50 odstotkov.
Preglednica 8: Ocena količin in kakovostne strukture gozdnolesnih sortimentov, upoštevajoč ves posek, ki ga dovoljujejo gozdnogospodarski načrti območij za obdobje 2001–2010
Bruto
(v 1.000 m3)

Neto
(v 1.000 m3)

Delež (v %)

skupaj

3.990

3.450

100

hlodi

1.927

1.655

48

ostali okrogli les

2.063

1.796

52

skupaj

2.004

1.704

100

hlodi

1.361

1.157

68

643

547

32

1.985

1.747

100

565

497

28

1.420

1.249

72

Sortiment
Skupaj

Iglavci

ostali okrogli les
Listavci

skupaj
hlodi
ostali okrogli les

Vir: Zavod za gozdove Slovenije
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Slovenski gozdovi niso optimalno odprti z gozdnimi prometnicami. V slovenskih gozdovih je približno 12.500 km gozdnih cest in vsaj 45.000 km drugih grajenih neutrjenih
gozdnih prometnic (vlak, poti). Državni gozdovi so bolje odprti od zasebnih. Skupaj z
javnimi cestami, primernimi za gozdno proizvodnjo, znaša povprečna gostota cest, ki jih
uporabljamo za gozdno proizvodnjo, približno 19,8 m/ha. Praktično v vsaki gozdnogospodarski enoti so predeli, kjer je za gospodarjenje z gozdom nujno treba preveriti ustreznost
gozdne infrastrukture.
Slika 9: Gradnja gozdnih cest v obdobju 1945–2005 (Vir: Gozdarski inštitut Slovenije)

Za učinkovitost cestnega omrežja v gozdovih je zelo pomembno tudi ustrezno vzdrževanje gozdnih cest. Z Zakonom o gozdovih je določeno, da vsi lastniki gozdov, tudi
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki upravlja z državnimi gozdovi, prispevajo z
delom od katastrskega dohodka od gozdov (pristojbina) k vzdrževanju gozdnih cest,
zaradi javnega pomena gozdnih cest pa k vzdrževanju gozdnih cest prispeva država
35 odstotkov sredstev. Pristojbine lastnikov gozdov se zbirajo na enotnem računu in se
nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po
občinah. Občine v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo
potrebnih vzdrževalnih del.
Na posameznih območjih so gozdne ceste zaradi nezadostnih sredstev pomanjkljivo
vzdrževane.
Vedno pomembnejši gospodarski dejavnik gozdarstva je tudi semenarstvo in drevesničarstvo. Namen gozdnega semenarstva in drevesničarstva je nabiranje, hranjenje in uporaba
semena za vzgojo sadik gozdnega drevja in grmovja ustrezne kakovosti in provenience za
snovanje novih gozdov ter za obnovo gozdov, kjer naravna obnova ni mogoča. Področje
pridelovanja in trženja gozdnega reprodukcijskega materiala je celovito urejeno z Zakonom
o gozdnem reprodukcijskem materialu.
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7.1.1.1.1 Organizacijski vidik gozdarske proizvodnje
Gozdarska proizvodnja poteka v organizacijskem smislu zelo različno v treh različnih
oblikah posesti:
– državni gozdovi –> gozdarsko proizvodnjo izvajajo gozdarska podjetja,
– gozdovi kmetij –> prevladujoč delež proizvodnje opravijo lastniki gozdov,
– gozdovi nekmečkih zasebnih posesti –> prevladujoč delež proizvodnje opravijo najeti
izvajalci.

Slika 10: Spreminjanje strukture lastništva gozdov v obdobju 1951–2000 (Vir: Gozdarski
inštitut Slovenije)

7.1.1.1.1.1

Gospodarjenje v državnih gozdovih

– Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je kot predstavnik lastnika (države) zadolžen
za smotrno gospodarjenje z državnimi gozdovi.
– Za gospodarjenje z državnimi gozdovi so optimalni veliki, strnjeni kompleksi, vendar
pa je v državni lasti tudi veliko posameznih, izoliranih parcel in parcel v solastnini, ki je
nastala kot posledica denacionalizacijskih postopkov. Gospodarjenje v takih razmerah je
oteženo.
– Na podlagi obstoječe zakonodaje se v državnih gozdovih gospodari tako, da imajo njihovi nekdanji upravljavci pravico do koncesije za izkoriščanje gozdov za obdobje
1996–2016, za druge gozdove se podeli koncesija na podlagi javnega razpisa.
– Dela v gozdovih se izvajajo strokovno, s primerno tehnično opremo.
– Posek se realizira v višini možnega poseka, kot ga določajo gozdnogospodarski
načrti, gozdnogojitvena in varstvena dela ter dela za socialne in ekološke funkcije se realizirajo v zadovoljivem obsegu.
– S površinami gozdov v državni lasti se še ne izvaja aktivna politika pomoči perspektivnim kmetijam s težkimi razmerami v gorskem in hribovitem svetu.
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Gospodarjenje v zasebnih gozdovih

– Zasebna gozdna posest je zelo razdrobljena (v povprečju je velika le po 2,6 ha), lastniki
gozdov so nepovezani, prevladujejo nekmetje.
– Zasebni gozdovi so pomanjkljivo odprti s cestami in vlakami.
– Lastniki gozdov so v povprečju tehnično slabo opremljeni, strokovno premalo usposobljeni, zato so tudi nesreče pri delu pogoste.
– Posek se realizira le v višini približno 60 odstotkov možnega poseka, kot ga določajo
gozdnogospodarski načrti, realizacijo gozdnogojitvenih del je težavno zagotoviti celo v obsegu, za katerega so na voljo sredstva države oziroma EU za njihovo sofinanciranje.
– Povečuje se delež lastnikov, ki sami ne opravljajo del v gozdovih.
– Kvalitetnih izvajalcev del v gozdovih, ki izpolnjujejo minimalne pogoje za njihovo izvajanje, je še vedno premalo.
7.1.1.1.1.3

Gozd in gozdarske dejavnosti kmetij

Zlasti v hribovitih in gorskih območjih je prispevek gozda h gospodarski moči kmetije zelo
pomemben, še zlasti, če je na kmetiji razvita dopolnilna dejavnost, s katero se iz gozda pridobljene dobrine na kmetiji oplemenitijo oziroma se jim doda vrednost. Po popisu kmetijskih
gospodarstev iz leta 2000 se v Republiki Sloveniji kar 20,4 odstotka družinskih kmetij ukvarja
s predelavo lesa, pa tudi med obrtnimi dejavnostmi (z obrtjo se ukvarjajo na 5,5 odstotka
kmetij) so nekatere povezane z gozdom, pri čemer lahko proizvode iz gozda, ki jih je mogoče
pridobiti z nabiralništvom, kmetija pridobi tudi v drugih gozdovih, ne le v svojih. Po podatkih
Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve je registriranih 95 kmetij z
dopolnilno dejavnostjo za razrez lesa.
Preglednica 9: Struktura družinskih kmetij v Republiki Sloveniji po velikosti gozdne posesti (76.653 kmetij)
Velikost posesti
Delež od števila vseh kmetij
(v %)

Manj
2<5 ha
kot 2 ha
40,7

28,5

5<10
ha

10<20
ha

20<50
ha

50 ha
in več

17,6

9,1

3,8

0,4

Vir: Statistični urad RS, Popis kmetijskih gospodarstev 2000
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Slika 11: Socialnoekonomska in velikostna struktura zasebne gozdne posesti v Sloveniji
leta 2000 (Vir: Gozdarski inštitut Slovenije)

7.1.1.2

Lesarstvo in papirništvo

Les je od vseh materialov in surovin najdostopnejši, je dar narave oziroma gozda. To je vidno še zlasti ob visoki gozdnatosti v Republiki Sloveniji. Izraba variabilnosti njegove zgradbe
in bogastva tekstur daje predelovalcem lesa možnosti za ustvarjanje visoko vrednih izdelkov.
Za pridobivanje, predelavo in obdelavo lesa je potrebno malo energije. Les je energetsko
najmanj obremenjujoč material.
Slovensko lesarstvo je bilo zaradi velikih kapacitet lesne in tudi celulozne industrije poleg tega, da je pridobivalo les iz slovenskih gozdov, vselej odvisno tudi od uvoza lesa od
drugod.
Tudi lesna industrija je okoli leta 1990 doživela hude organizacijske spremembe. Na
veliko krizo te industrije kažejo podatki o številu zaposlenih v tej dejavnosti za obdobje
1985–1995, ki so navedeni v preglednici 10.
Preglednica 10: Število zaposlenih v lesni industriji v obdobju 1985–1995
1985

1990

1995

Proizvodnja žaganega lesa in plošč

7.790

6.644

4.388

Proizvodnja končnih lesnih izdelkov

27.634

23.249

16.120

SKUPAJ lesna industrija

35.424

29.893

20.508

Vir: Statistični urad RS

Žal podatki o zaposlenih zaradi sprememb v spremljanju med letoma 1996 in 1997 ne
dopuščajo primerjav za vseh zadnjih 20 let. Od leta 1997 statistka v skupino proizvodnje
pohištva vključuje tudi velik delež delavcev, ki delajo v nelesarskih dejavnostih, kljub temu
pa lahko ocenimo, da se je v obdobju 1997–2004 zmanjševanje števila zaposlenih v lesni
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industriji upočasnilo (obdelava in predelava lesa ter proizvodnja pohištva: leta 1997: 27.592
zaposlenih; leta 2004: 26.472 zaposlenih).
Slovenska lesna in pohištvena panoga se po številu zaposlenih uvršča med večje industrijske panoge. Po bruto dodani vrednosti ima lesna panoga v primerjavi z drugimi industrijskimi panogami v Republiki Sloveniji 6,2-odstotni delež, v EU pa njen delež dosega le 3,1 odstotka. V primerjavi s sosednjo Avstrijo je delež le nekoliko manjši. Produktivnost v primarnem
delu panoge je sicer res 2,2-krat, v pohištvenem delu pa 2,0-krat manjša od produktivnosti
v EU, vendar pa dosega precej višjo povprečno rast. V primarnem delu panoge je razmerje
med rastjo produktivnosti v Republiki Sloveniji in rastjo produktivnosti v EU 5,0 : 1,8 odstotka,
v pohištvenem delu pa 4,4 : 1,0 odstotka. Vsi kazalniki poslovanja se v zadnjem obdobju
izboljšujejo, zato je razmislek o tem, da bi domačemu lesu čim več dodane vrednosti dodali
doma, nadvse primeren.
Industrija celuloze in papirja je za gozdarstvo pomembna z vidika predelave manj kakovostnega lesa, ki se pridobi predvsem pri redčenjih mlajših sestojev. Industrija celuloze je
v Sloveniji v eksistenčni krizi in v zapiranju. Za okoli 200.000 m3 okroglega lesa, predvsem
iglavcev, bo treba v prihodnosti zagotoviti predelavo, ki bo tak les sposobna najkoristneje
uporabiti.
Število zaposlenih v industriji celuloze in papirja se je v zadnjih 20 letih precej zmanjšalo
(preglednica 11).
Preglednica 11: Število zaposlenih v industriji celuloze in papirja v obdobju 1985–2004

Število zaposlenih v industriji
vlaknin, papirja in izdelkov iz njih

1985

1990

1995

2000

2004

9.417

10.837

7.381

6.212

5.871

Vir: Statistični urad RS

7.1.1.3

Druge dejavnosti, povezane z lesom

Obseg rabe manj kakovostnega lesa v energetske namene se v zadnjih letih povečuje, in
sicer zaradi spremenjenih cenovnih razmerij med energenti in zaradi politik, ki so usmerjene
v povečano rabo obnovljivih virov v energetske namene. V Republiki Sloveniji v te namene
trenutno porabimo okoli 1,5 milijona m3 lesa (od tega ga pridobimo približno 250.000 m3 iz
negozdnih zemljišč, pomemben vir pa so tudi ostanki iz predelave lesa ter odslužen les).
V Republiki Sloveniji se največ lesa v energetske namene porabi v gospodinjstvih, večji sistemi so še v lesnopredelovalni industriji, imamo pa tudi nekaj daljinskih sistemov za
ogrevanje celih naselij (Gornji Grad, Kočevje, Nazarje, Preddvor, Solčava, Vransko, Železniki). Pomemben segment pri rabi lesne biomase so manjši daljinski sistemi – mikrosistemi
ogrevanja večjih zgradb (javne zgradbe – šole, vrtci, občinske zgradbe) ali manjših skupin
individualnih hiš.
Pridobivanje oglja v Republiki Sloveniji v zadnjem desetletju postopno narašča, najbolj pa je
oglarstvo razvito v okolici Litije. Glede na to, da imamo lesa, primernega za pridobivanje oglja,
v izobilju ter da porabimo dvakrat toliko oglja, kot ga proizvedemo, imamo v Republiki Sloveniji
velike možnosti za razvoj oglarstva, predvsem kot dopolnilne dejavnosti (preglednica 12).
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Preglednica 12: Proizvodnja, uvoz in izvoz ter poraba oglja v Sloveniji v obdobju
2000– 2005 (v tonah)
2000

2001

2002

2003

2004

2005

Proizvodnja oglja

200

200

210

230

240

270

Uvoz

724

659

874

872

1115

1689

Izvoz

7

8

9

7

54

505

917

851

1075

1095

1301

1454

Poraba

Vir: Zavod za gozdove Slovenije, GIS (uvoz in izvoz)

7.1.1.4

Lovstvo

Lovstvo je dejavnost trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, ki poleg pravice do koriščenja
naravnega bogastva obsega tudi obveznosti izvajanja javne službe in javnih pooblastil, ki se
izvajajo zaradi ohranitve in varstva divjadi ter njihovega življenjskega okolja. Vsi načrtovani
ukrepi v populacijah divjadi ter specifični ukrepi v njihovem življenjskem okolju se na terenu
izvajajo v loviščih, ki so v upravljanju lovskih družin, ter v 12 loviščih s posebnim namenom,
v katerih so zaposleni poklicni lovci.
Iz dohodka od divjadi in dohodka iz poslovanja posameznih lovišč se financirajo vse
naloge, ki so jih upravljavci dolžni izvajati zaradi javnega interesa, in druge naloge, kot so:
plačilo škode, vzdrževanje lovskih objektov, nabava opreme itn. V dejavnosti lovstva je v
Republiki Sloveniji neposredno zaposlenih skoraj 250 ljudi.
Odstrel temeljnih, tudi gospodarsko pomembnih vrst divjadi narašča že desetletja.
Osnovna produkta gospodarskega izkoriščanja tega naravnega vira sta meso divjadi in
prodaja trofejnega odstrela, predvsem lovskim gostom. Čeprav je na trgu ponudbe in povpraševanja velika konkurenca, veljajo slovenska lovišča za razmeroma bogata, z ohranjeno
veliko pestrostjo živalskih vrst.
Preglednica 13: Pregled odstrela in ugotovljenih izgub divjadi za obdobje 1994–2004
Divjad

1995/96 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01

2001*

2002*

2003*

2004*

srnjad

37.734

39.355

35.543

37.492

38.993

38.685

38.660

41.874

43.249

43.404

jelenjad

3.919

4.024

3.742

4.331

4.355

4.158

4.468

5.203

5.034

4.784

damjak

78

95

289

112

114

87

135

180

143

135

muflon

573

557

632

608

689

633

580

773

734

715

gams

2.203

2.280

1.949

2.084

2106

2.180

2.323

2.453

2.634

2.604

divji prašič

2.864

3.032

2.755

4.289

4.470

5.088

5.865

7.223

6.280

6.440

poljski zajec

6.339

4.617

3.923

3.738

3444

2.971

3.006

2.863

3.353

3.463

fazan

32.621

33.864

36.284

39.416

41.476

40.841

36.202

33.327

35.541

36.909

poljska jerebica

1.606

1.873

1.820

2.092

2032

2.532

2.375

2.174

2.446

2.266

raca mlakarica

9.076

6.562

7.866

6.420

6.504

5.884

6.452

6.134

5.888

6.073

* koledarsko leto
Vir: Statistični podatki lovskih organizacij, ZGS
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Čebelarstvo

Republika Slovenija ima bogato čebelarsko tradicijo. K temu je odločilno prispevala
tudi kranjska čebela (Apis mellifera carnica), ki je zaradi svojih odlik postala druga najpomembnejša pasma čebel na svetu. Zaradi znanja in bogate tradicije je bilo čebelarstvo
v preteklosti pomembna izvozno naravnana kmetijska panoga, ki se je ponašala z izvozom medu in čebeljih družin. Trenutno se v Republiki Sloveniji s čebelarstvom ukvarja
približno 8500 čebelarjev, ki imajo približno 150.000 naseljenih panjev in so organizirani
v 200 čebelarskih društvih. Letni prihodek od medu in izdelkov iz medu znaša približno
14 milijonov evrov.
V Republiki Sloveniji raznoliko podnebje (mediteransko, panonsko, alpsko, subalpsko)
omogoča pridelavo veliko vrst sortnih medov (kostanjev, lipov, cvetlični, akacijev, hojev, smrekov med itn.), kar je naša priložnost. Ker gozdovi pokrivajo velik del Republike Slovenije, je
gozdno medenje (mana) pomembna čebelja paša (60–80 odstotkov medu), še posebej, ker
množična uporaba fitofarmacevtskih sredstev v intenzivnem kmetijstvu negativno vpliva na
čebele in postaja pomen gozdne paše vse večji. Povpraševanje po temnih gozdnih medovih
je zlasti v tujini veliko, žal pa je gozdno medenje na iglavcih izpostavljeno velikim nihanjem
med leti, donosi niso stalni. V letih obilnega medenja je na območjih medenja denarna vrednost medu celo 1,7-krat večja od vrednosti čistega donosa lesa, zaradi paše pa se prirastek
lesa ne zmanjša.
Letno pridelamo v Republiki Sloveniji 2000–2500 ton medu, odvisno od vremenskih razmer. Poraba medu na prebivalca pa v zadnjih letih znaša približno 1,2 kg, nekaj manj v letih
z manj pridelanega medu, kar pomeni, da pridelamo medu komaj za zadovoljevanje svojih
lastnih potreb. Letni izvoz medu iz Republike Slovenije znaša približno 200 ton kakovostnega
medu, prav toliko medu pa uvozimo. Po podatkih z začetka tega desetletja izvozimo približno
toliko medu, kot so ga pred 250 leti izvozili le z ljubljanskega območja, s poudarkom, da ga
takrat zagotovo niso uvažali.
Preglednica 14: Pridelava in prodaja medu (t) v obdobju 1997–2004
Leto

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

1.500

1.900

1.370

2.300

2.550

2.450

1.850

2.350

Uvoz

398

432

243

213

229

30

73

294

Izvoz

116

137

64

214

242

230

220

161

Razlika zalog

–49

76

–191

241

97

–76

–195

179

Domača poraba

1.831

2.120

1.740

2.058

2.440

2.326

1.898

2.304

Poraba na prebivalca (v kg)

0,9

1,1

0,9

1,0

1,2

1,2

1,0

1,2

Stopnja samooskrbe (v %)

81,9

89,6

78,7

111,7

104,5

105,3

97,5

102,0

Proizvodnja

Vir: Statistični urad RS

Pravkar izdelani Kataster čebelje paše potrjuje, da so možnosti za čebeljo pašo v slovenskih gozdovih zelo velike.
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Drugi nelesni gozdni proizvodi in dejavnosti, povezane z njimi

Poleg že obravnavanih gozdnih dobrin, ki se izkoriščajo organizirano in urejeno tudi s
predpisi, ljudje v gozdovih za lastne potrebe, za rekreacijo pa tudi zaradi zaslužka nabirajo
še veliko drugih dobrin. Združimo jih lahko v nekaj skupin:
– drevesni deli: smola, drevesni sok, lubje, vejevje, storži, zelenje, cvetovi, plodovi;
– na gozdnih tleh: plodovi, industrijske rastline;
– sestavine tal: kamenje, rudnine;
– živalski svet: drobne živali;
– glive v gozdovih.
Nabiranje užitnih gliv (gob) se je v Republiki Sloveniji uredilo z Zakonom o gozdovih,
Uredbo o varstvu samoniklih gliv (Uradni list RS, št. 57/98 in nasl.) ter Pravilnikom o varstvu
gozdov. Predpisane omejitve nabiranja so imele za posledico zmanjšanje števila podjetij,
ki so registrirana za odkup gob, in zmanjšanje količine odkupljenih gob – od 1.250.000 kg
odkupljenih gob v letu 1995 se količine postopno zmanjšujejo, v letu 2005 je bilo odkupljenih
75.000 kg gob.
Paša živine v gozdovih je po Zakonu o gozdovih prepovedana. Izjemoma je na podlagi
kriterijev, določenih v Predpisu o varstvu gozdov, paša lahko dovoljena z gozdnogojitvenim
načrtom. Paša v gozdovih se v Republiki Sloveniji izvaja v gozdovih agrarnih skupnosti, v
gorskem svetu, v malodonosnih gozdovih (gmajnah), povsod tam, kjer je bil v preteklosti gozdni prostor namenjen tudi paši. Ohranjanje tega sveta je prispevek k ohranjanju podeželja,
prispevek k ohranitvi najbolj ruralnega dela podeželja. V formalnem pogledu njeno izvajanje
ni povsem dorečeno.
7.1.1.7

Turizem in rekreacija v gozdnem prostoru

Gozd je pomembna prvina okolja mnogih turističnih središč in točk, tudi objektov kmečkega turizma; nekaterim dajejo prav gozdovi osrednjo vsebino. Po rezultatih anket kar 60
odstotkov tujih turistov obišče Republiko Slovenijo zaradi ohranjene narave. Včasih je težko
razmejiti turizem in rekreacijo. Zlasti na turistične kmetije vse več ljudi prihaja prav z namenom, da se rekreirajo v naravnem okolju.
V gozdnem prostoru leži več kot 3700 enot kulturne dediščine, v katerih je gozd pomembna
prvina ali jih celo sooblikuje. Gozdovi nudijo še veliko neizkoriščenih možnosti za razvoj turizma
v povezavi s popularizacijo kulturne dediščine, ki vključuje izboljšanje vedenja in zavedanja o
njenem pomenu za ohranjanje in razvoj kulturne raznolikosti Republike Slovenije.
Turistična dejavnost je ena najpomembnejših dopolnilnih dejavnosti kmetij. Po podatkih
Popisa kmetijskih gospodarstev iz leta 2000 se 14,1 odstotka popisanih družinskih kmetij
ukvarja s turizmom. Ta delež bi bilo primerno še povečati ter popestriti in izboljšati turistično
ponudbo, za kar pa so potrebna tudi finančna vlaganja.
7.1.2

Dejavniki, ki zmanjšujejo gospodarske učinke gozdov

Tako kot okoljske učinke gozdov tudi njihove gospodarske učinke zmanjšujejo vsi dejavniki, ki ogrožajo oziroma ovirajo njihovo funkcioniranje in stabilnost ali jih neposredno
poškodujejo.
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Najpomembnejši dejavniki, ki delujejo specifično na zmanjšanje gospodarskih učinkov
gozdov, so:
– pomanjkanje gozdnih cest – čeprav so slovenski gozdovi zaradi veliko zgrajenih
gozdnih cest v obdobju do leta 1990 v povprečju kar dobro odprti s cestami (19,8 m/ha), je
zlasti v zasebnih gozdovih še precej predelov, kjer je izgradnja gozdnih cest nujna; v zaprtih
gozdovih je izgradnja gozdne ceste najpomembnejši gozdnogospodarski ukrep;
– pomanjkanje gozdnih vlak – zlasti na kamnitih terenih brez gozdne vlake ni mogoče
smotrno spraviti lesa do ceste; žično spravilo je neprimerno dražje in je smiselno tam, kjer
zaradi konfiguracije terena ali okoljskih razlogov traktorsko spravilo ni primerno. Problem
pomanjkanja gozdnih vlak v zasebnih gozdovih je po obsegu podoben problemu pomanjkanja gozdnih cest;
– premajhen obseg izvedenih gozdnogojitvenih del – mnogi lastniki gozdov, zlasti tisti z
majhno gozdno posestjo, ki pa v Republiki Sloveniji prevladuje, ne posvečajo dovolj pozornosti gospodarjenju z gozdom, večina jih tudi ni usposobljena za delo v gozdu, zato mnogi kljub
sofinanciranju gozdnogojitvenih del s strani države ali EU teh del niso pripravljeni izvesti.
Gozd z opustitvijo obnove s sadnjo, kjer je ta nujna, ter negovalnih del dolgoročno najbolj
slabi prav z gospodarskega vidika;
– razdrobljenost gozdne posesti – gozdna posest v Republiki Sloveniji je zelo razdrobljena, v povprečju meri komaj 2,6 ha/lastnika, če pri tem ne upoštevamo solastnikov, solastništvo pa je pogosto otežujoč dejavnik pri gospodarjenju z gozdovi; ob tem je gozdna posest
praviloma razdeljena še na več površinsko ločenih parcel, kar dodatno otežuje gospodarjenje
z gozdovi in tudi njegovo strokovno usmerjanje;
– nepovezanost lastnikov gozdov pri izvedbi del v gozdovih in pri prodaji lesa – dela v
gozdovih bi bilo mogoče izvesti veliko racionalneje, če bi jih izvedli hkrati na večjih površinah;
v razmerah razdrobljene posesti je mogoče to zagotoviti samo s povezovanjem lastnikov
gozdov. Nepovezani lastniki gozdov so z majhnimi količinami gozdnolesnih sortimentov pri
prodaji lesa zelo neučinkoviti, še posebej težko prodajo manj kakovostne sortimente. Tudi
ta problem lahko učinkovito reši le povezanost lastnikov gozdov;
– nezadovoljiva tehnična opremljenost lastnikov gozdov za delo v gozdu – zaradi majhnih gozdnih posesti so lastniki gozdov praviloma zelo slabo opremljeni za delo v gozdu, saj
se jim zaradi majhnega obsega del v gozdovih ne zdi smotrno veliko investirati v opremo;
to se odraža v manjših učinkih in več nesrečah v gozdovih. Problem lahko učinkovito reši le
povezanost lastnikov gozdov;
– nezadostna usposobljenost lastnikov gozdov za dela v gozdu – zaradi majhnega obsega del v gozdovih kot posledica majhne gozdne posesti so lastniki za dela v gozdu slabo
usposobljeni, kar se prav tako odraža v manjših učinkih in več nesrečah pri delu. Tudi ta
problem lahko učinkovito reši le povezanost lastnikov gozdov;
– nizka stopnja inovativnosti pri trženju drugih vlog gozdov, tako pri nelesnih gozdnih
proizvodih kot pri storitvah gozdov;
– premalo usmerjeno raziskovalno delo na področji inovativnosti in podjetništva na področju gospodarskih učinkov gozdov;
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– prenizka stopnja povezanosti panog, ki temeljijo na lesu tako v smislu branžne organiziranosti kot tudi proizvodnih verig in logističnih tokov;
– premajhna družbena zavest o pomenu lesa in posledično premalo izkoriščeni lesni
potencial;
– prenizka stopnja doma ustvarjene dodane vrednosti na lesu;
– nekonkurenčnost primarne predelave lesa in zmanjševanje njenih kapacitet.
7.2

Ocena razvojnih možnosti

Gozd je najpomembnejši obnovljiv naravni vir v Republiki Sloveniji. V gozdarstvu in
dejavnostih, povezanih z lesom, je v Republiki Sloveniji približno 30.000 redno zaposlenih,
gozd pa daje številne možnosti tudi na drugih področjih, na področju lovstva, turizma in rekreacije ter obrti na osnovi različnih dobrin iz gozda. Gozd je sestavni del kmetij in pomeni
razvojno možnost tudi za kmetije pri razvijanju različnih dopolnilnih dejavnostih, povezanih z
lesom, drugimi dobrinami iz gozda in turizmom, kar dodatno prinaša več tisoč delovnih mest
v glavnem na podeželju.
Količine letno priraslega lesa v slovenskih gozdovih in tudi druge njegove dobrine omogočajo znatno povečanje njegove gospodarske vloge, treba pa jo bo tudi bolje ovrednotiti.
Pridobivanje dobrin iz gozda pomeni motnjo za gozdni ekosistem, zato ga je treba strokovno
načrtovati in izvajati.
Gozd pomembno prispeva k zagotavljanju zdrave pitne vode. Tu ne gre le za njegovo
pomembno okoljsko vlogo, ampak tudi za gospodarski pomen. Tudi zagotavljanje drugih
ekoloških funkcij se nedvomno odraža v številnih gospodarskih učinkih. Čeprav jih je pogosto težko ovrednotiti, so nedvomno veliki. Med njimi v zadnjem času stopa v ospredje vloga
gozda kot ponora CO2, v povezavi z obvezami držav do Kjotskega protokola.
Z aktivnim vključevanjem javne gozdarske službe v načrtovanje možnih turističnih dejavnosti v gozdnem prostoru je mogoče bolje izkoristiti gozdove v turistične namene in hkrati
zmanjšati negativne vplive turističnih in rekreativnih dejavnosti na gozd; tudi tako lahko lastnik gozda trajno prispeva k dvigu gospodarske vrednosti gozda.
Pri spodbujanju gospodarske vloge gozdov in pri razvoju podeželja je treba vlagati predvsem v znanje, ki bo ljudi vodilo k večji inovativnosti, podjetništvu in povečevanju dodane
vrednosti, temelječe na lesu kot surovini, na nelesnih gozdnih proizvodih ter na storitvenih
vlogah gozda, ki jih je treba v večji meri izkoriščati pri celostnem razvoju družbe, še posebej
podeželja.
Slovenske lesne panoge so v veliki meri ustvarile pogoje za bolj konkurenčno nastopanje
s svojimi izdelki na svetovnih trgih. Napravile so že nekaj korakov na poti rasti produktivnosti
in pospeševanja konkurenčnosti: krčenje zaposlitve – pasivna rast produktivnosti in optimizacija obstoječih poslovnih procesov. Pomembni dosežki slovenskih raziskovalcev, izobraževalnih institucij in oblikovalcev na področju predelave lesa so ustvarili pogoje za tehnološki
preboj, v katerem morajo podjetja z novimi znanji, novimi materiali in novimi tehnologijami
ustvarjati nove konkurenčne priložnosti. Konkurenčnost lesne in pohištvene industrije je mogoča edino pri izdelkih z visoko dodano vrednostjo, z vrednostjo, ki jo omogočajo raziskave
in nove tehnologije, ter je dosežena v manjših in izredno prilagodljivih proizvodnih obratih.
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Raba lesa v modernih individualnih in skupinskih napravah za ogrevanje in procesno
toploto predstavlja tudi enega največjih potencialov za rabo obnovljivih virov energije v Republiki Sloveniji. Spodbujati je treba porabo predvsem tistega lesa, ki ni primeren za industrijsko
predelavo, in lesne mase, ki je ni mogoče več predelati v lesne izdelke. Zlasti na podeželju
lahko trženje energije v manjših sistemih daljinskega ogrevanja pomeni pomembno dodatno
dejavnost kmetije. V prihodnje bo les pridobival na pomenu tudi pri proizvodnji biogoriv.
Nujna je vzpostavitev trga z lesno biomaso, saj je to ena izmed pomembnih ovir za hitrejše uveljavljanje biomase. Organiziran trg bo uporabnikom biomase zagotavljal gorivo po
konkurenčnih cenah, proizvajalcem biomase pa omogočil ponudbo oziroma prodajo njihovega proizvoda.
Pridobivanje drugih gozdnih dobrin dobiva vse večji pomen in hkrati igra vlogo pri vzgoji
odnosa javnosti do gozda, gozdarstva in okolja. Koriščenje drugih gozdnih dobrin je premalo
raziskano (ni popisa stanja), ni dovolj zakonsko opredeljeno in tudi ni dovolj nadzorovano.
Pogost vzrok konfliktov je soočenje zasebnih interesov in interesov širše javnosti.
Gozdovi nudijo še veliko neizkoriščenih možnosti za razvoj turizma in rekreacije na podeželju ter v primestnih okoljih. Obe dejavnosti moramo skrbno načrtovati, saj vse oblike turizma in rekreacije niso primerne za vse gozdove. Izdelati bo treba conacijo gozdnega prostora
glede primernosti za posamezne rabe gozdov. Zlasti moramo zelo skrbno umestiti v gozdni
prostor bolj hrupne dejavnosti in tiste, ki zelo obremenjujoče vplivajo na gozdni ekosistem.
Te dejavnosti v gozdovih bo treba uskladiti z lastniki gozdov in drugimi uporabniki prostora.
Gozdove z najbolj poudarjeno turistično in rekreacijsko funkcijo je treba tudi primerno opremiti (gozdne učne poti, smerokazi, steze, klopi, kurišča, koši za odpadke itd.) ter zagotoviti
upravljavca te infrastrukture.
7.3

Cilji, usmeritve in indikatorji

7.3.1

Gozd in gospodarske dejavnosti

7.3.1.1

Pridobivanje lesa – splošno

Cilj 1:

Povečati izkoriščenost proizvodnega potenciala gozdnih rastišč.

Usmeritev 1: Z zmernim in selektivnim akumuliranjem prirastka povečevati lesno zalogo
in prirastek gozdov.
Usmeritev 2: Povečati realizacijo možnega poseka v gozdovih.
Usmeritev 3: Načrtovani možni posek v gozdovih naj na ravni Republike Slovenije doseže
75 odstotkov prirastka.
Usmeritev 4: Z nego gozdov in pravočasnim obnavljanjem gozdnih sestojev povečati
kakovost gozdnih lesnih sortimentov.
Usmeritev 5: Na zemljiščih v zaraščanju, ki jih je smiselno prepustiti gozdu, je treba z
gojitvenimi deli pospešiti razvoj v donosen gospodarski gozd.
Usmeritev 6: S pospeševanjem rastišču primernih in gospodarsko zanimivih drevesnih
vrst (graden, brek, koprivovec itd.) povečati gospodarsko vrednost gozdov slovenskega Primorja (Kras, slovenska Istra).
Indikatorji: površina gozdov; lesna zaloga; prirastek in sortimentna struktura poseka.
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Povečati odprtost gozdov z gozdnimi prometnicami.

Usmeritev 1: Zagotoviti spodbude za novogradnje in rekonstrukcije gozdnih cest ter
v skladu z gozdnogospodarskimi načrti stimulirati celostno odpiranje gozdov s cestami in
vlakami.
Usmeritev 2: Zagotoviti spodbude za pripravo vlak.
Usmeritev 3: Gozdne prometnice načrtovati kompleksno, ne glede na posestne meje.
Usmeritev 4: Racionalizirati postopke za pripravo projektov in pridobitev dovoljenj za
gradnjo gozdnih cest.
Usmeritev 5: Izdelati in izpeljati program ozaveščanja lastnikov gozdov o koristih vlaganj v gozdne prometnice.
Indikatorji: dolžina novih gozdnih cest in javnih cest, ki so pomembne za gozdno pro
izvodnjo; obseg rekonstrukcij gozdnih cest; dolžina novih vlak; odprtost gozdov s cestami
(m'/ha) in vlakami (m'/ha).
Cilj 3:

Primerno vzdrževane gozdne ceste.

Usmeritev 1: Zagotoviti ustrezno višino sredstev za vzdrževanje gozdnih cest.
Usmeritev 2: Sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest iz sredstev proračuna RS uskladiti z javno rabo gozdnih cest.
Usmeritev 3: V skladu s potrebami dopolniti sistem zbiranja in razporejanja sredstev
za vzdrževanje gozdnih cest.
Usmeritev 5: Določiti režime rabe gozdnih cest.
Usmeritev 4: Zagotoviti sanacijo gozdnih cest po ujmah.
Indikatorji: dolžina vzdrževanih gozdnih cest.
Cilj 4:

Razvit trg gozdnih lesnih sortimentov v Republiki Sloveniji.

Usmeritev 1: Pospeševati razvoj trga gozdnih lesnih sortimentov.
Usmeritev 2: Sofinancirati združevanja lastnikov gozdov za trženje gozdnih lesnih
sortimentov.
Usmeritev 3: Za vse gozdove pridobiti mednarodne certifikate za trajnostno gospodarjenje z gozdovi ter zagotoviti njihovo vzdrževanje.
Usmeritev 4: Uvesti izobraževanje in svetovanje s področja trženja za lastnike gozdov.
Usmeritev 5: Uvesti sodobne tržne oblike za prodajo gozdnih lesnih sortimentov.
Usmeritev 6: Zagotoviti sistematičen način promocije uporabe in koristi lesa ter ustrezna finančna sredstva za izvedbo.
Indikatorji: količina in vrednost lesa na trgu; površina certificiranih gozdov; število
novih društev lastnikov gozdov; število certifikatov sledenja lesa (CoC).
7.3.1.2

Gozdno semenarstvo in drevesničarstvo

Cilj 1:

Zagotavljati ustrezno kakovost in količino gozdnega reprodukcijskega
materiala.

Usmeritev 1: Na podlagi nenehnega evidentiranja sestojev, ki ustrezajo kriterijem za
pridobivanje gozdnega reprodukcijskega materiala, je treba vzdrževati ustrezno število registriranih gozdnih semenskih objektov po drevesnih vrstah in provenienčnih območjih.
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Usmeritev 2: Lastnike gozdov spodbujati k vpisu sestojev ustrezne kakovosti v register
gozdnih semenskih objektov.
Usmeritev 3: Razvijati in izpopolnjevati tehnologije za podaljšano shranjevanje semena.
Usmeritev 4: Pospeševati specifične proizvodne funkcije gozdnih semenskih objektov.
Indikatorji: število gozdnih semenskih objektov; količina in vrednost pridobljenega gozdnega semena.
7.3.1.3

Gospodarjenje z državnimi gozdovi

Cilj 1:

Povečati delež državnih gozdov.

Usmeritev 1: S predpisi ustrezno opredeliti predkupno pravico RS, da bi se povečeval
kompleks državnih gozdov.
Usmeritev 2: Izdelati merila za prednostni odkup gozdov s poudarjenimi ekološkimi in
socialnimi funkcijami ter izvajati aktivno politiko odkupa.
Indikatorji: površina gozdov v lasti RS; površina gozdov s poudarjenimi ekološkimi in
socialnimi funkcijami v lasti RS.
Cilj 2:

Izboljšati zemljiško in parcelno strukturo državnih gozdov.

Usmeritev 1: Z aktivno politiko pravnega prometa z gozdovi ohranjati in oblikovati strnjene
komplekse državnih gozdov.
Usmeritev 2: Manjše in izolirane parcele prodati ali zamenjati, po možnosti tako, da se
hkrati povečuje in izboljšuje obstoječa gozdna posest v zasebni lasti.
Indikatorji: število namensko sklenjenih pravnih poslov.
Cilj 3:

Ohraniti kmetije in podeželje v gorskem in hribovitem svetu z omejenimi
možnostmi gospodarjenja.

Usmeritev 1: Omogočiti, da fizične osebe, ki aktivno gospodarijo na kmetijah v gorskem in hribovitem svetu, uveljavijo prednostno pravico pri podelitvi koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti RS na podlagi programa ohranjanja posamezne kmetije.
Indikatorji: število podeljenih koncesij za izkoriščanje gozdov v lasti RS.
Cilj 4:

Racionalna gozdna proizvodnja.

Usmeritev 1: Pospeševati uporabo sodobnih tehnologij in organizacijskih oblik ob presoji
sprejemljivosti na varovanih območjih.
Indikatorji:količina poseka, spravila in prevoza s sodobnimi tehnologijami.
7.3.1.4

Gospodarjenje z zasebnimi gozdovi

Cilj 1:

Izboljšati organiziranost lastnikov gozdov.

Usmeritev 1: Spodbujati povezovanje lastnikov gozdov.
Usmeritev 2: Pospeševati kapitalsko povezovanje lastnikov gozdov za pridobivanje in
predelavo lesa (energetsko pogodbeništvo, manjši obrati za predelavo lesa).
Usmeritev 3: Zagotoviti finančne spodbude za povezovanje lastnikov gozdov.
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Indikatorji: število društev lastnikov gozdov; število lastnikov gozdov, vključenih v društva; število primerov kapitalskega povezovanja lastnikov gozdov.
Cilj 2:

Intenzivirati izobraževanje lastnikov gozdov in svetovanje.

Usmeritev: Povečati število izobraževanj za delo v gozdu oziroma z gozdom in jih vsebinsko razširiti (zlasti na ekonomskem področju).
Indikatorji: število tečajev in predavanj za lastnike gozdov; število medijskih prispevkov
za lastnike gozdov.
Cilj 3:

Zaustaviti nadaljnje drobljenje gozdne posesti.

Usmeritev 1: Dopolniti predpise, ki bodo preprečevali drobljenje posesti in spodbujali
njihovo povezovanje.
Usmeritev 2: Preprečevati delitev gozdnih parcel.
Indikatorji: povprečna površina gozdne posesti.
Cilj 4:

Zagotoviti izvedbo potrebnih gojitvenih in varstvenih del v gozdovih.

Usmeritev 1: Povečati spodbude za gojitvena in varstvena dela.
Usmeritev 2: Zagotoviti ukrepe preventivnega požarnega varstva v najbolj ogroženih
gozdovih.
Indikatorji: letni obseg izvedene obnove gozdov; letni obseg izvedene nege gozdov;
letni obseg ukrepov preventivnega požarnega varstva.
Cilj 5:

Zagotoviti izvedbo del na tehnološko sodoben in varen način.

Usmeritev 1: Zagotoviti sofinanciranje za posodabljanje gozdarske mehanizacije.
Usmeritev 2: Povečati delež del v zasebnih gozdovih, ki jih izvedejo poklicni izvajalci.
Usmeritev 3: Intenzivirati usposabljanje lastnikov gozdov za delo v gozdu.
Usmeritev 4: Pospeševati sodobne oblike organiziranosti zasebnih lastnikov gozdov na
področju pridobivanja lesa.
Usmeritev 5: Omogočiti razvoj borze gozdarskih storitev.
Indikatorji: število tečajev in predavanj za lastnike gozdov; vložena sredstva za posodabljanje gozdne mehanizacije; količina poseka s sodobnimi tehnologijami; število storitev
ter izvajalcev na borzi.
Cilj 6:

Spodbude za gozdove, v katerih ekološke ali socialne funkcije določajo
način gospodarjenja.

Usmeritev 1: Ovrednotiti ekološke in socialne koristi gozdov za celotno družbo.
Usmeritev 2: Določiti spodbude ob upoštevanju rastiščnega potenciala in večnamenskosti gozdov.
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Indikatorji: obseg del glede na stopnjo poudarjenosti ekoloških in socialnih funkcij.
Cilj 7:

Povečano sodelovanje lastnikov pri načrtovanju razvoja njihovih gozdov.

Usmeritev 1: Lastnike gozdov je treba intenzivneje vključevati v procese gozdarskega
načrtovanja in intenzivirati vse oblike svetovanja.
Indikatorji: število udeležencev na javnih obravnavah gozdnogospodarskih načrtov.
Cilj 8:

Izboljšati trženje gozdnih lesnih proizvodov, drugih gozdnih proizvodov in funkcij gozdov.

Usmeritev 1: Lastnikom gozdov omogočiti izobraževanje in svetovanje za trženje.
Usmeritev 2: Izdelati posestne načrte.
Usmeritev 3: Omogočiti razvoj borze proizvodov.
Indikatorji: število izobraževanj in svetovanj; število posestnih načrtov; količina proizvodov na borzi.

7.3.1.5

Lesarstvo in papirništvo

Cilj 1:

Povečati izvoz lesnih proizvodov s povečano dodano vrednostjo v
domači lesni industriji.

Usmeritev 1: Zagotoviti povezovanje gozdarstva, lesarstva in papirništva pri snovanju
razvojnih strategij.
Usmeritev 2: Spodbuditi organsko, partnersko povezovanje gozdarstva, lesarstva in
papirništva na podlagi skupnih, dolgoročnih razvojnih interesov; tudi kapitalsko povezovanje.
Usmeritev 3: Ustanoviti vzorčna (odskočna) podjetja za uveljavljanje konkurenčnih
prednosti lesne predelovalne industrije z novimi tehnologijami in novimi proizvodi.
Indikatorji:
Cilj 2:

uvoz in izvoz okroglega lesa; uvoz in izvoz lesnih izdelkov.

Povečati rabo lesa in lesnih izdelkov v gradbeništvu in bivalnem okolju. Les in izdelki iz lesa naj do leta 2015 postanejo vodilni material.

Usmeritev 1: Promovirati les in izdelke iz lesa ter njegov pozitivni prispevek k trajnostnemu družbenoekonomskemu razvoju.
Usmeritev 2: Spodbuditi rabo lesa in lesnih izdelkov v državnih in javnih zgradbah.
Usmeritev 3: Lesnopredelovalno dejavnost umestiti v strateške dokumente RS.
Usmeritev 4: Zagotoviti sistemske spodbude za večjo rabo lesa.
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Indikatorji: količina okroglega lesa, ki se porablja v predelovalnih dejavnostih v Republiki Sloveniji.
7.3.1.6

Druge dejavnosti, povezane z lesom

Cilj 1:

Večji delež rabe lesa v primarni energetski bilanci Republike Slovenije.

Usmeritev 1: Vzpostaviti trg manj kakovostnega lesa in lesnih ostankov.
Usmeritev 2: Promovirati rabo lesa za proizvodnjo biogoriv.
Usmeritev 3: Pripraviti standarde kakovosti za lesne sekance in pelete.
Usmeritev 4: Spodbujati energetsko pogodbeništvo med lastniki gozdov na podeželju.
Indikatorji: količina biogoriv, proizvedenih iz lesa; število sklenjenih energetskih pogodbeništev.
Cilj 2:

Povečati obseg dejavnosti, ki uporabljajo les, še posebej na podeželju,
kjer lahko te dejavnosti pomembno prispevajo k njegovemu razvoju.

Usmeritev 1: Spodbujati razvoj dopolnilnih dejavnosti, ki so povezane z lesom, na kmetijah.
Usmeritev 2: Povečati spodbude za razvoj dejavnosti z lesom na podeželju, tudi v obliki
malih in srednje velikih podjetji.
Usmeritev 3: Izobraževati lastnike gozdov in jim svetovati o možnostih in tehnologijah
nadaljnje obdelave lesa.
Usmeritev 4: Spodbujati kapitalsko povezovanje pri proizvodnih verigah, ki temeljijo na
lesu.
Indikatorji: število kmetij z dopolnilnimi dejavnostmi, ki so povezane z lesom; število
novih neposrednih in posrednih delovnih mest ter število novih podjetij, povezanih s predelavo lesa.
7.3.1.7

Lovstvo

Cilj:

Zagotoviti trajno gospodarsko rabo vseh lovnih vrst.

Usmeritev 1: Realizirati načrtovani odstrel.
Usmeritev 2: Zagotoviti izvedbo načrtovanih ukrepov v okolju.
Usmeritev 3: Preprečevati škodo od divjadi in na njej.
Indikatorji: telesna masa divjadi in masa rogovja; realizirana višina letnega odstrela; število
izgub (povozi, bolezni); število lovskih gostov; prihodek od prodane divjačine in trofej.
7.3.1.8

Čebelarstvo

Cilj:

Izkoristiti potenciale gozdov za pašo čebel.

Usmeritev 1: Čebelarjenje v gozdu urediti s čebeljimi pašnimi redi, vključno z ureditvijo
stojišč za postavitev prevoznih čebeljih enot ob gozdnih prometnicah.
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Izpopolniti sistem obveščanja o medenju.
Povečati delež medovitih drevesnih in grmovnih vrst v gozdovih.

Indikatorji: količina proizvedenega gozdnega medu; prihodek od prodaje gozdnega
medu.
7.3.1.9

Nabiranje nelesnih gozdnih proizvodov

Cilj 1:

Na gozdu neškodljiv način izkoristiti zmožnosti gozda glede pridobivanja
nelesnih gozdnih proizvodov.

Usmeritev 1: V gozdnogospodarske načrte je treba vključiti usmeritve in morebitne omejitve v zvezi z nelesnimi gozdnimi proizvodi.
Usmeritev 2: Urediti je treba nabiralništvo.
Usmeritev 3: Z nadaljnjo obdelavo oziroma predelavo dobrin povečati dodano vrednost
nelesnim gozdnim proizvodom.
Usmeritev 4: Novelirati predpis v zvezi z varstvom gliv, vključno s seznamom zavarovanih vrst.
Indikatorji: količina in vrednost nelesnih gozdnih proizvodov na trgu.
7.3.1.10 Turizem in rekreacija v gozdnem prostoru
Cilj:

Funkcijam gozda prilagojena izraba gozdnega prostora za turizem.

Usmeritev 1: Opredeliti gozdni prostor glede primernosti za različne oblike turizma in
rekreacije ter različne intenzivnosti, povezane z obema dejavnostma.
Usmeritev 2: Ustrezno opremiti gozdove za turizem in rekreacijo (znaki, informativne
točke ipd.).
Usmeritev 3: Usposobiti kadre za izvajanje turizma in rekreacije v gozdnem prostoru,
zlasti lastnike gozdov.
Indikatorji: površina gozdov s poudarjeno turistično in rekreacijsko funkcijo.
7.3.1.11 Paša živine v gozdovih
Cilj:

Urediti pašo živine v gozdovih in jo usmeriti na primerne površine.

Usmeritev 1: Spodbujati izdelavo celovitih pašnih redov z razvojnimi načrti za pašo v
gozdnem prostoru.
Indikatorji: površina gozdov z dovoljeno in urejeno pašo v gozdovih; površina gozdov z
nedovoljeno pašo v gozdovih.
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8 DRUŽBENI VIDIK GOZDOV
8.1

Stanje

Gozdovi v Republiki Sloveniji so za javnost odprti. Ljudje to vrednoto neredko zlorabljajo. Tako se v gozdovih soočamo tudi z neprimernimi dejavnostmi in dejanji, zaradi česar
pride tudi do konfliktov z lastniki gozdov. Najpogostejši negativni pojavi so:
– odlaganje odpadkov v gozdove,
– nedovoljeni posegi v gozdni prostor (kamnolomi, peskokopi, kopanje zemlje, postavitev različnih objektov),
– gozdu in njegovim funkcijam neprilagojene turistične in rekreacijske dejavnosti,
– čezmerno nabiranje gozdnih plodov in drugih gozdnih proizvodov ter izvajanje neprimernih dejavnosti v mirnih conah gozda.
Ljudje se vse bolj zavedajo pomena gozdov. Navezanost ljudi na gozdove, ki je bila
nekdaj velika zaradi lesa in drugih materialnih dobrin, ki so jih pridobivali iz gozda, se
ponovno krepi, tokrat predvsem zaradi okoljske vloge gozdov in priljubljenosti gozdnega
okolja za oddih in rekreacijo, čeprav se seveda ljudje tudi danes zavedajo pomena gozdov
kot vira lesa, vsem zelo priljubljenega gradiva. Gozdovi pomembno prispevajo k splošni
blaginji ljudi.
V gozdu je veliko naravnih vrednot ter kulturnih objektov, ki bogatijo gozdni prostor
in so del narodove dediščine. Njihova ohranitev in vzdrževanje je naloga tudi širše skup
nosti.
Lov je brez dvoma imel že od nekdaj pomembno vlogo v socialnem in kulturnem življenju. Danes trajnostno gospodarjenje z divjadjo, katere sestavni del je tudi lov divjadi,
izvajajo lovske družine, ki so ustanovljene na podlagi prostovoljne odločitve njenih članov.
V Republiki Sloveniji je registriranih približno 420 lovskih družin, v katere je včlanjeno
skupaj čez 20.000 lovcev, kar predstavlja 1 odstotek vseh prebivalcev naše države. Dejavnosti, ki so vezane na divjad in lov, so pestre in številne: vzdrževanje ravnotežja med
populacijami prostoživečih živalskih vrst in njihovim okoljem, ohranjanje zgodovinske in
etnološke dediščine, gojitev glasbene, literarne in likovne kulture, prenos izročil in znanja
na mlajše generacije, skrb za ohranjanje etičnega kodeksa lova, sodelovanje pri znanstvenih raziskavah itn.
Prostoživeče živali pomenijo tudi pomembno znanstvenoraziskovalno, izobraževalno
in estetsko vrednoto. Za razumevanje in dojemanje življenja v naravi so za človeka zelo
pomembna tudi dognanja o odnosih v življenjskih skupnostih prostoživečih živali in med
njimi ter o vplivih sprememb okolja (naravnega in kulturnega prostora) na posamezne vrste in življenjske skupnosti. Izobraževalna in znanstvena vloga ter podobne nematerialne
koristi od prostoživečih živali dvigajo kakovost življenja, bogatijo duhovnost širokega kroga
ljudi in združujejo številne naravovarstvene interesne skupine.
Še posebej močno so na gozd navezani kmetje, saj jim je včasih pomenil in jim pomeni tudi danes nenadomestljiv del kmetije, vir lesa in dohodka. S skrbnim odnosom do
gozda so bistveno prispevali k ohranitvi slovenskih gozdov. Gozdovi dajejo zaposlitev in
zaslužek tudi mnogim drugim. Pri delih v gozdovih je v Republiki Sloveniji zaposlenih več
kot 2000 ljudi, še veliko več, skoraj 30.000, pa jih je zaposlenih v dejavnostih predelave in
obdelave lesa, v proizvodnji pohištva ter v proizvodnji vlaknin, papirja in izdelkov iz njih, ki
vse temeljijo na lesni surovini, ki jo pridobimo iz gozdov.
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Slika 12: Gibanje števila zaposlenih v gozdarstvu in z njim povezanih panogah v obdobju
1952–2004 (Vir: Gozdarski inštitut Slovenije)

Preglednica 15: Struktura podjetij po številu zaposlenih v gozdarstvu in drugih dejavnostih, povezanih z lesom
Velikost podjetij
Gozdarstvo 2004
Lesarstvo 2004
Papirništvo in cel. ind. 2004
SKUPAJ

8.1.1

Velika

Srednja

Majhna

SKUPAJ

5

5

59

69

26

34

931

991

7

10

83

100

38

49

1.077

1.164

Dejavniki, ki zmanjšujejo socialne vidike gozdov

Na kratko lahko zapišemo, da so dejavniki, ki zmanjšujejo socialne vloge gozdov, vsi tisti,
ki ogrožajo oziroma zmanjšujejo okoljske učinke gozdov, in tudi tisti, ki zmanjšujejo njihove
gospodarske učinke. Samo zdrav ter biološko in mehansko stabilen gozd lahko dobro opravlja proizvodne in socialne funkcije, pri tem pa so pozitivni ekonomski rezultati gospodarjenja
z gozdovi zlasti za podeželje pomembni tudi v socialnem smislu.
Delovne nezgode
Delovne nezgode so pogoste in težke, delovna invalidnost med poklicnimi delavci pa je
najpogostejši vzrok za predčasno upokojevanje. Vse to prinaša številne neugodne posledice
v nacionalnem gospodarstvu. V obdobju 1981–2004 se je pri delu v gozdovih smrtno ponesrečilo okoli 350 ljudi, od tega skoraj devet desetin v zasebnih gozdovih. Pogoste posledice
delovnih nezgod so tudi invalidnost. Te lahko za zasebne gozdove ocenimo z 10-kratnikom
smrtnih nezgod. Število vseh nezgod pa lahko ocenimo s 100-kratnikom smrtnih nezgod.
Človeški dejavnik je najpogostejši vzrok nezgod, nepravilni postopki pri delu v več kot
polovici primerov, nepazljivost pa v dobri tretjini. Nepredvidljivi vzroki iz okolja so prisotni pri
manj kot desetini nezgod v zasebnih gozdovih. Širše družbenoekonomske posledice nezgod
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pri delu v gozdu v zasebnih gozdovih so bile ocenjene na četrtino vrednosti letnega posekanega lesa, kar tudi negativno vpliva na gospodarske učinke gozdov.
8.2

Ocena razvojnih možnosti

Dejstvo, da je v gozdarstvu in z lesom povezanih dejavnostih v Republiki Sloveniji zaposlenih približno 30.000 ljudi, je še posebej pomembno za gospodarske in tudi socialne
razmere na podeželju. Zaposlitev dajejo tudi druge dejavnosti, povezane z gozdom. Ljudje iz
urbanih okolij si za oddih in rekreacijo zelo radi izberejo gozdno okolje, kar omogoča razvoj
turizma na podeželju. Turistična dejavnost je ena najpomembnejših dopolnilnih dejavnosti
kmetij. Na tem področju so še številne neizkoriščene možnosti. Z večjo varnostjo pri delu v
gozdu pa je treba zmanjšati negativne učinke delovnih nesreč na razvojne možnosti gozdov
s socialnega vidika.
Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove iz sredstev proračuna bo še naprej pomemben dejavnik, ki bo omogočal, da se bo izvajanje gospodarjenja z gozdovi čim bolj približalo načrtovanemu, s tem pa se bodo zagotovili tudi pogoji za ohranitev stabilnosti gozdov in
njihovih funkcij. S povečano rabo gozdov, ki se pričakuje v prihodnosti, bodo te funkcije vse
pomembnejše, bolj poudarjene. Delež sofinanciranja za izvajanje del, ki ohranjajo in razvijajo
splošne koristi gozdov, bo treba zato primerno prilagajati. Na ta način bodo nelastniki gozdov
s proračunskimi sredstvi ustrezno prispevali za rabo gozdov.
8.3

Cilji, usmeritve in indikatorji

Cilj 1:

Pomembno prispevati h kakovosti življenja, zlasti zdravju vseh prebivalcev.

Usmeritev 1: Ohraniti in urediti prost dostop javnosti v gozdove, pri tem pa z učinkovitim
nadzorom v gozdnem prostoru preprečiti njegove zlorabe.
Usmeritev 2: Povečati delež državnih in občinskih gozdov v bližini večjih mest zaradi
lažjega usklajevanja rab gozda v razmerah poudarjenih socialnih funkcij gozdov. Z zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi je treba določiti območja mestnih in primestnih gozdov.
Usmeritev 3: Opredeliti gozdni prostor glede primernosti za različne oblike in intenzivnosti
turističnih in rekreacijskih dejavnosti ter zagotoviti nadzor nad izvajanjem rekreacijske dejavnosti (neposredni nadzor v naravi). Posebej skrbno in podrobno opredeliti gozdni prostor v
primestnih okoljih in območjih enot kulturne dediščine ter naravnih vrednot.
Usmeritev 4: Nenehno spremljati poudarjenost posameznih socialnih funkcij v gozdovih,
ugotavljati območja konfliktnih rab gozda ter z usmerjanjem rabe gozda načrtno zmanjševati
njihovo konfliktnost.
Usmeritev 5: V območjih, ki jih ljudje pogosteje obiskujejo, čas izvajanja del v gozdovih
prilagoditi ritmu obiska ljudi ter krepiti estetsko funkcijo gozda.
Usmeritev 6: Poučno funkcijo gozda razširiti iz gozdnih učnih poti na gozdove blizu šol
ter zasnovati bolj interdisciplinarne učne poti v gozdnem okolju.
Usmeritev 7: Doreči optimalna stanja gozda za uspešno opravljanje zaščitne funkcije v
najpogostejših okoliščinah, ko je potrebna njena poudarjenost, ter najmanjšo površino gozda
za uspešno opravljanje higiensko-zdravstvene funkcije.
Indikatorji: površina gozdov, dostopnih javnosti; delež občinskih in državnih gozdov;
število učnih poti.
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Omogočiti zaposlitev in zaslužek ljudem na podeželju z delom v gozdovih in v dejavnostih, povezanih z lesom in gozdom, ter tako prispevati
h kakovosti življenja na podeželju.

Usmeritev 1: Z ustvarjanjem pogojev za smotrno izvajanje gozdnih del (povezovanje
lastnikov gozdov, uvajanje novih tehnologij) povečati intenzivnost gospodarjenja z gozdovi
in s tem možnosti za delo v gozdovih in v dejavnostih, ki temeljijo na lesu.
Usmeritev 2: Z razvojem dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki temeljijo na lesu in drugih dobrinah gozda, ter dejavnosti, povezanih z gozdom (čebelarstvo, turizem), ustvariti
možnost dodatnih zaposlitev in dodatnega dohodka na kmetijah.
Indikatorji: neto dohodek od lesa gozdarskih podjetij; delež gozdarstva v bruto družbenem proizvodu (BDP); število zaposlenih v gozdarstvu.
Cilj 3:

Oblikovati urejeno okolje objektom kulturne dediščine, in sicer zaradi
dediščine same in kot prispevek k razvoju turizma.

Usmeritev 1: V območjih enot kulturne dediščine in njihovih vplivnih območjih v gozdu
v estetskem smislu in prilagojeno režimu varovanja načrtovati in izvajati dela v gozdovih
ter čas del prilagoditi ritmu obiska ljudi.
Usmeritev 2: V načrte za gospodarjenje z gozdovi, je treba vključiti usmeritve za varovanje kulturnih vrednot.
Indikatorji:
Cilj 4:

število objektov kulturne dediščine v gozdu.

Povečati vedenje lastnikov gozdov in javnosti o gozdu ter jih aktivno
vključiti v načrtovanje razvoja gozdov.

Usmeritev 1: Intenzivirati izobraževanje lastnikov gozdov in svetovanje o gozdu ter
uvesti metode participacije javnosti pri načrtovanju razvoja gozdov in del v gozdovih.
Usmeritev 2: Zaradi povečanja vezave CO2, proizvodnje lesa in zaradi zagotavljanja biotske raznovrstnosti (povezanosti in biokoridorjev) je treba ozaveščati o namenu osnovanja
novih gozdov, zlasti v območjih, kjer je gozdov malo, ter v odločitve glede pogozdovanja
aktivno vključiti lastnike gozdov in lokalno prebivalstvo.
Indikatorji: število tečajev in predavanj za lastnike gozdov; število medijskih prispevkov za lastnike gozdov; število udeležencev na javnih obravnavah gozdnogospodarskih
načrtov.
Cilj 5:

Povečati ozaveščenost ljudi glede pomena gozdov in njihovih funkcij,
gozdarstva, lovstva, lesa in drugih dobrin iz gozda.

Usmeritev: Popularizirati pomen gozdov, gozdarstva, lovstva, lesa in drugih dobrin
gozda. Kot vrednoto je treba prikazati dostopnost gozdov javnosti.
Indikatorji: število popularizacijskih dejavnosti za javnost.
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9 JAVNA GOZDARSKA SLUŽBA
9.1

Stanje

Javno gozdarsko službo opravlja v gozdovih vseh lastništev Zavod za gozdove Slovenije, določene naloge javne gozdarske službe opravlja tudi Gozdarski inštitut Slovenije.
Gospodarjenje s zasebnimi gozdovi je zaradi razdrobljene posesti pogosto ekonomsko
neučinkovito. Združevanje lastnikov, za katere se organizira sečnja in druga dela na večjih
kompleksih, lahko bistveno prispeva k povečani učinkovitosti gospodarjenja z zasebnimi
gozdovi. V usposabljanje lastnikov gozdov za doseganje poslovne učinkovitosti gospodarjenja z gozdovi naj se vključi tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. Velika površina
gozdov in nujnost celovitega usmerjanja njihovega razvoja zahtevajo strokovno dobro
usposobljeno in dobro organizirano javno gozdarsko službo. Naloge javne gozdarske
službe določa Zakon o gozdovih.

9.2

Cilji, usmeritve in indikatorji

Cilj:

Enotna za vse gozdove, kadrovsko zadostna, dobro organizirana, strokovno kompetentna javna gozdarska služba, ki gozd obravnava celovito,
vključno z živalskim svetom, ter s pravnimi in ekonomskimi mehanizmi
ter svetovanjem učinkovito in smotrno usmerja razvoj gozdov.

Usmeritev 1: Ohraniti ustrezno kadrovsko zasedenost javne gozdarske službe, tudi s
strokovnjaki strok s sosednjih področij, ter njeno stabilno financiranje.
Usmeritev 2: Delo in organiziranost javne gozdarske službe prilagajati aktualnim potrebam gozda, lastnikov gozdov in javnosti ter smotrni izvedbi nalog.
Usmeritev 3: Intenzivirati svetovanje vseh oblik in vzpostaviti učinkovito sodelovanje z
drugimi svetovalnimi službami za kmetije ter z organizacijami lastnikov gozdov.
Usmeritev 4: Zagotavljati stalno izobraževanje celotne kadrovske strukture.
Indikatorji: število zaposlenih v javni gozdarski službi; izobrazbena struktura.

10 NADZOR V GOZDARSTVU
10.1

Stanje

Nadzor v gozdovih z vidika spoštovanja Zakona o gozdovih, Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu in Zakona o ohranjanju narave ter predpisov na njihovi podlagi izvaja
gozdarska inšpekcija, v varovanih območjih pa tudi inšpekcija, pristojna za ohranjanje narave.
Z letom 2006 je začel Zavod za gozdove Slovenije izvajati skladno z Zakonom o ohranjanju narave neposredni nadzor v naravi, ki pomeni nadzor v gozdnem prostoru z vidika
spoštovanja predpisov s področja varstva narave. Naravovarstveni nadzor že izvajajo nadzorniki na zavarovanih območjih.
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Usmeritev: Zagotoviti učinkovito delovanje inšpekcijskih služb, pristojnih za gozdni prostor.
Indikatorji: število kršitev; število inšpektorjev.
Cilj 2:

Učinkovit neposredni nadzor v naravi v gozdnem prostoru.

Usmeritev: Zagotoviti stabilno financiranje javne gozdarske službe, povezano z izvajanjem neposrednega nadzora v naravi v gozdnem prostoru.
Indikatorji: delež površine gozdov z uvedenim neposrednim nadzorom v naravi; število
nadzornikov.
11 IZOBRAŽEVANJE GOZDARSKIH KADROV
11.1

Stanje

Gozdarske kadre poklicne in srednje stopnje izobražuje Srednja gozdarska in lesarska šola
Postojna, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire, pa s prenovo študija v skladu z Bolonjsko deklaracijo izvaja visokošolski strokovni študij gozdarstva ter
univerzitetni študij gozdarstva in obnovljivih gozdnih virov. V pripravi je tudi višješolski program
(inženir gozdarstva in lovstva), ki naj bi se v okviru Biotehniške fakultete izvajal v Postojni.
11.2

Cilji, usmeritve in indikatorji

Cilj:

Gozdarski strokovnjaki s širokim znanjem o gozdu in tudi sorodnih dejavnostih v prostoru, primerno število gozdarskih strokovnjakov s poglob
ljenim znanjem na ožjih strokovnih področjih (specialisti).

Usmeritev 1: V gozdarske izobraževalne programe je treba vključiti več vsebin s področja
splošnih znanj, zakonodaje, sorodnih strok, okolja, komunikacije, informacijske in komunikacijske tehnologije, psiholoških in socialnih znanj.
Usmeritev 2: Zlasti pri podiplomskemu študiju je treba več pozornosti posvetiti interdisciplinarnemu izobraževanju.
Usmeritev 3: Več strokovnjakom omogočiti podiplomski študij.
Usmeritev 4: Vzpostaviti sistem vseživljenjskega izobraževanja in ozavestiti gozdarje o
nujnosti vseživljenjskega izobraževanja.
Usmeritev 5: Ustanoviti medpodjetniški izobraževalni center, tudi z razvojno raziskovalno
vsebino (na primer preizkusi opreme).
Usmeritev 6: Izpopolniti program pripravništva.
Usmeritev 7: Gozdarski šoli in fakulteti zagotoviti šolska posestva za potrebe njihove
izobraževalne dejavnosti.
Indikatorji: število dijakov in študentov, vključenih v gozdarske izobraževalne programe; število neformalnih oblik izobraževanja; izobrazbena struktura zaposlenih v javni gozdarski službi.
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12 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE LASTNIKOV GOZDOV
12.1

Stanje

Izobraževanje lastnikov gozdov je ena najpomembnejših oblik aktivnega sodelovanja
lastnikov gozdov pri zagotavljanju učinkovitega gospodarjenja z gozdovi, tako v ekonomskem
smislu kot tudi v smislu krepitve vseh nematerialnih funkcij gozdov.
Institucije, ki samostojno ali z medsebojnim sodelovanjem delujejo na področju izobraževanja lastnikov gozdov v Republiki Slovenji, so: Zavod za gozdove Slovenije, Srednja gozdarska
in lesarska šola Postojna, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gozdarski inštitut Slovenije,
Andragoški center Slovenije, Biotehniška fakulteta, Zveza gozdarskih društev Slovenije, Zveza
lastnikov gozdov s svojimi lokalnimi društvi in druga društva s področja gozdarstva.
Zaradi velikega števila lastnikov gozdov ter njihove velike raznolikosti glede velikosti
gozdne posesti in pripravljenosti oziroma opremljenosti in usposobljenosti za izvajanje del v
gozdovih delimo za potrebe izobraževanja lastnike gozdov na dve osnovni skupini:
1. tiste, ki delajo sami v svojem gozdu,
2. tiste, ki v gozdu ne delajo sami, temveč izvedbo del oddajajo izvajalcem.
Najpogostejše teme izobraževanj so: gojenje in varstvo gozdov, tehnologija dela in
gozdne prometnice, krojenje lesa, pridobivanje in raba lesa za energijo, finančne podpore v
gozdarstvu, usmerjanje razvoja populacij prostoživečih divjih živali, načrtovanje razvoja gozdov in gozdnega prostora, funkcije gozdov in nega gozdne krajine, pravni predpisi o gozdu
in gozdarstvu ter področje evropske gozdarske politike.
Tematsko je treba izobraževanje lastnikov gozdov razširiti tudi na druge dejavnosti, ki na
kmetijah že sestavljajo ali pa lahko sestavljajo dopolnilne dejavnosti.
Trenutne pomanjkljivosti pri izvedbi izobraževanja lastnikov gozdov v Republiki Sloveniji so:
– dostopnost znanja posameznemu lastniku gozda je otežena zaradi velikega števila
lastnikov gozdov in še premajhnega števila usposobljenih izobraževalcev, tako za individualni
kot za skupinski prenos znanj;
– povezovanje partnerjev, ki sodelujejo pri izobraževanju lastnikov gozdov v Republiki
Slovenji, je še prešibko in ne zagotavlja ustreznega integralnega in racionalnega pristopa
do lastnika;
– kadrovske in materialne kapacitete organizacij, ki posredujejo znanje lastnikom gozdov, so prešibke za zadovoljevanje vseh potreb;
– nizek potencial in interes združevanja lastnikov gozdov v večje interesne skupine ovira
učinkovitejšo organizacijo izobraževalnih dejavnosti.
12.2

Cilji, usmeritve in indikatorji

Cilj:

O pomenu gozdov in njihovih funkcij ozaveščeni lastniki gozdov, ki so
usposobljeni za delo v gozdovih in želijo aktivno sodelovati na področju
načrtovanja razvoja gozdov.

Usmeritev 1: Pripraviti izobraževalne programe za lastnike gozdov, skladno z njihovimi
potrebami. Pri tem je treba upoštevati njihovo obstoječe znanje, pripravljenost in opremlje-
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nost za delo v gozdu in druge dejavnike, ki vplivajo na oblikovanje vsebine izobraževalnih
programov. Izobraževalne programe je treba zasnovati multifunkcijsko.
Usmeritev 2: Izdelati nacionalno shemo izobraževanja lastnikov gozdov.
Usmeritev 3: Tečaje za lastnike gozdov je treba nadgraditi. Uvesti možnost pridobitve
nacionalne poklicne kvalifikacije.
Usmeritev 4: Vzpostaviti evidenco izobraževanj.
Usmeritev 5: Vpeljati možnost podelitve koncesij za izobraževanje z nadzorom izobraževanja.
Indikatorji: število tečajev in predavanj za lastnike gozdov; število medijskih prispevkov
za lastnike gozdov.
13 OZAVEŠČANJE JAVNOSTI IN PARTICIPACIJA PRI ODLOČANJU
13.1

Stanje

Zavod za gozdove Slovenije izvede letno približno 900 dejavnosti za šolsko mladino,
pripravi približno 700 prispevkov za medije in sodeluje na sejmih. Dejavnosti za javnost pripravljajo tudi Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Zveza gozdarskih društev Slovenije
ter Srednja gozdarska in lesarska šola Postojna.
13.2

Cilji, usmeritve in indikatorji

Cilj:

O pomenu gozdov, gozdarstva, lovstva, lesa in drugih dobrin gozda ozaveščena javnost, ki bo tako bolje pripravljena za sodelovanje pri odločanju o delu z gozdom, vključno z njegovim živalskim svetom.

Usmeritev 1: Intenzivirati komuniciranje z javnostjo, s poudarkom na ozaveščanju na
različnih ravneh in v njim prilagojenih oblikah (na primer z dejavnostmi v šolah, medijih, postavljanjem tabel v gozdovih z več obiska idr.).
Usmeritev 2: Aktivno vključevati javnost v procese oblikovanja gozdne politike (gozdnogospodarsko načrtovanje, gozdnogojitveno načrtovanje, oblikovanje zakonodaje).
Usmeritev 3: Intenzivneje komunicirati z drugimi strokami ter aktivneje izobraževati vse
uporabnike prostora in še posebej načrtovalce rabe prostora.
Usmeritev 4: Pripraviti vsebine za formalno in neformalno izobraževanje, še posebej za
učitelje in predavatelje.
Usmeritev 5: Vsebine vključiti v šolske in študijske programe drugih strok, ki delujejo v
prostoru in vplivajo na okolje in naravo.
Usmeritev 6: Gozdarskim društvom in društvom lastnikov gozdov ter njihovim zvezam
nuditi podporo, da bodo lahko prispevali pri izobraževanju in ozaveščanju javnosti ter usposabljanju lastnikov gozdov in zastopali njihove interese pri oblikovanju politike gospodarjenja
z gozdovi.
Indikatorji: število udeležencev na javnih obravnavah; število popularizacijskih dejavnosti za javnost.
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14 RAZISKOVALNA IN RAZVOJNA DEJAVNOST
14.1

Stanje

Glavnina raziskovalne dejavnosti na področju gozdarstva poteka na Gozdarskem inštitutu Slovenije ter na Oddelku za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire pri Biotehniški fakulteti.
Financirajo jo delno Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za okolje in prostor. Posamezne raziskovalne projekte in projektne naloge financirajo tudi Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS
ter gozdnogospodarska in druga podjetja. Pri terenskih raziskavah sodeluje tudi Zavod za
gozdove Slovenije.
14.2

Cilji, usmeritve in indikatorji

Cilj 1:

Dobro organizirana, strokovno kompetentna raziskovalna in razvojna
dejavnost.

Usmeritev 1: Izboljšati je treba interdisciplinarno, interinstitucionalno in mednarodno
sodelovanje.
Usmeritev 2: Zagotoviti več sredstev za raziskave iz različnih virov.
Usmeritev 3: Srednji gozdarski šoli, Biotehniški fakulteti in Gozdarskemu inštitutu zagotoviti v
sodelovanju s SKZG RS površine za izvajanje izobraževalnih, raziskovalnih in razvojnih nalog.
Indikatorji: višina sredstev, namenjenih raziskovalni in razvojni dejavnosti v gozdarstvu;
število znanstvenih in aplikativnih raziskovalnih projektov; površine gozdov, trajno namenjene
izvajanju izobraževalnih, raziskovalnih in razvojnih nalog.
Cilj 2:

Izdelan program raziskovalnih in razvojnih potreb, vključno s programi
prenosa izsledkov v pedagoško prakso.

Usmeritev 1: Pripraviti celosten program raziskav (po IUFRO-klasifikaciji), ki naj zajamejo
vsa področja Nacionalnega gozdnega programa.
Usmeritev 2: Več pozornosti posvetiti dolgoročnim in aplikativnim raziskavam, predvsem s področja gozdnih rastišč, prirastoslovnih zakonitosti gozdnih sestojev, sistema
sonaravnega gospodarjena ter integralnega ohranjanja in varstva gozdnih ekosistemov.
Usmeritev 3: Zagotoviti trajni monitoring stanja gozdov in gozdnih ekosistemov.
Usmeritev 4: Povečati dostopnost raziskovalnih in razvojnih izsledkov, rezultate učinkoviteje prenašati v pedagoški proces in prakso ter motivirati uporabnike za njihovo uporabo.
Indikatorji: število trajnih vzorčnih ploskev; število dolgoročnih aplikativnih raziskav; število
raziskovalnih projektov, ki jih financirajo končni uporabniki (na primer gozdarska podjetja).
15 FINANCIRANJE
15.1

Stanje

Lastniki gozdov so materialno odgovorni za izvedbo vseh potrebnih del v svojih gozdovih. Zaradi javnega pomena gozdov, zaradi njihovih splošnih koristi država prispeva k
vlaganjem zlasti v zasebne gozdove, vključno z vzdrževanjem gozdnih cest. Dela v varo-
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valnih gozdovih in hudourniških območjih država financira v celoti. Po vstopu Republike
Slovenije v EU pridobivajo lastniki zasebnih gozdov subvencije za vlaganja v gozdove tudi
iz sredstev EU.
V gozdovih v državni lasti zagotavlja izvedbo vseh del država s Skladom kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki upravlja z državnimi gozdovi ter večino izvedenih potrebnih del tudi
financira.
Država iz sredstev proračuna zagotavlja delovanje javne gozdarske službe v vseh gozdovih, zagotavlja tudi izplačilo odškodnin zaradi omejevanja uživanja lastninske pravice v
gozdovih, ki jih je razglasila za gozdove s posebnim namenom, prispeva k izgradnji gozdnih
cest, financira pridobivanje in hranjenje semena gozdnih drevesnih vrst ter v primeru večjih
škod po naravnih ujmah ali požarih prispeva k obnovi poškodovanih gozdov.
Razpoložljiva sredstva proračuna naj bi omogočila financiranje in sofinanciranje izvajanja del v obsegu, kot je določen v sprejetih gozdnogospodarskih načrtih. Delež sofinanciranja posameznega izvedenega dela je v sorazmerju s tem, koliko prispeva k splošnim
koristim. Država tako financira zlasti dela za preprečevanje in zmanjševanje motenj v
delovanju gozdov in dela v varovalnih gozdovih in gozdovih na hudourniških območjih.
Financira in sofinancira pretežno le tista dela, ki prispevajo k zagotavljanju javno koristnih
funkcij gozdov.

15.2

Cilji, usmeritve in indikatorji

Cilj 1:

Financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove skladno z javnim pomenom posameznih vlaganj v gozdove.

Usmeritev 1: Zagotoviti sredstva proračuna, ki bodo omogočala financiranje in sofinanciranje vlaganj v gozdove v obsegu, ki bo čim bolj približan načrtovanemu.
Usmeritev 2: Sistem financiranja in sofinanciranja čim bolj poenostaviti in ga napraviti
bolj razumljivega vsej javnosti.
Indikatorji: delež realiziranih vlaganj v gozdove v primerjavi z načrtovanimi.
Cilj 2:

Stabilno financiranje javne gozdarske službe.

Usmeritev: Zagotoviti stabilno financiranje javne gozdarske službe.
Indikatorji: višina sredstev za javno gozdarsko službo.
Cilj 3:

Sofinanciranje dejavnosti, ki povečujejo dodano vrednost lesa in drugih
proizvodov, pridobljenih iz gozda, ter gospodarskih dejavnosti, ki izkoriščajo nematerialne funkcije gozda – kot prispevek k razvoju podeželja.

Usmeritev: Zagotoviti realizacijo Programa razvoja podeželja.
Indikatorji: delež realizacije programa.
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16 DAVČNA POLITIKA
16.1

Stanje

Večina gozdov (preko 80%) v Republiki Sloveniji je v lasti fizičnih oseb. Te v povezavi z
gospodarsko rabo gozda plačujejo davek od dohodka (dohodnino) na osnovi pavšalne ocene dohodka – katastrskega dohodka. Z ostalimi gozdovi gospodarijo pravne osebe, katerih
dohodek od gozda je obdavčen z davkom od dohodkov pravnih oseb. Gozd kot premoženje
v Republiki Sloveniji ni obdavčen.
Za fizične osebe veljajo oprostitve dohodnine za varovalne gozdove, za zemljišča
pod neodmerjenimi gozdnimi cestami, pa tudi za dohodke iz naslova državnih pomoči,
ki imajo naravo okoljskih plačil ter za odškodnine iz naslova zavarovanja ali iz naslova
odprave posledic naravnih nesreč. Dohodnine pa so oproščeni tudi prihodki iz naslova
plačil kmetijske politike za namene dolgoročnih vlaganj v gozdove. Za pravne osebe takih oprostitev ni, res pa je, da pravne osebe na drugi strani izkazujejo dejanske stroške
oziroma znižanje dohodkov v primeru izvajanja okolju prijaznih ukrepov ali v primeru
škode po naravnih ujmah.
16.2

Cilji, usmeritve

Cilj:

Naravnanost davčne politike v spodbujanje aktivnejšega, vendar so naravnega, okolju prijaznega gospodarjenja z gozdom.

Usmeritev 1: Zagotoviti davčni sistem, ki bo upošteval rastiščni potencial in večnamenskost gozdov.
Usmeritev 2: Spodbujati izvajanje del, ki so v javnem interesu.
Usmeritev 3: Spodbujati izvajanje gojitvenih in varstvenih del, ki so pomembna za ohranjanje okolja in narave.
Usmeritev 4: Spodbujati ohranjanje varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom.
Usmeritev 5: Spodbujati vlaganja v gozdove za ohranitev njihove gospodarske funkcije.
Usmeritev 6: Spodbujati večjo rabo lesa.
17 MEDNARODNA DEJAVNOST
Slovensko gozdarstvo je že desetletja zelo aktivno v mednarodnih gozdarskih strokovnih organizacijah in tudi nasploh v mednarodni gozdarski stroki. Tako slovensko gozdarstvo
tesno sodeluje s številnimi vladnimi in nevladnimi mednarodnimi organizacijami, na primer z
UN-ECE, FAO, IUFRO, Prosilva ipd.
Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo (EU) se je mednarodna dejavnost Republike Slovenije še okrepila. Republika Slovenija sodeluje pri uresničevanju nalog EU na
področju gozdarstva ter pri številnih projektih EU.
Slovenske gozdarske institucije in organizacije sodelujejo s številnimi sorodnimi ustanovami po svetu in so vključene v številne mednarodne projekte in izmenjave strokovnih
delavcev.
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Republika Slovenija organizira številne mednarodne gozdarske prireditve, zaradi ohranjenosti gozdov in strokovnega dela z njimi sprejmemo v naših gozdovih tudi veliko mednarodnih ekskurzij.
Mednarodno sodelovanje Republike Slovenije na področju gozda, gozdarstva, lovstva
ter varstva narave v gozdnem prostoru bo tudi v prihodnje obsegalo:
– sodelovanje z organi EU pri uresničevanju zakonodaje EU,
– izpolnjevanje mednarodnih konvencij in resolucij, ki jih je sprejela Republika Slovenija,
– delo pri mednarodnih projektih in projektih, sofinanciranih iz tujine, zlasti od EU,
– sodelovanje s sorodnimi institucijami drugih držav,
– sodelovanje s tujimi nevladnimi organizacijami,
– organiziranje mednarodnih strokovnih prireditev.
Posebej zahtevno na tem področju bo obdobje predsedovanja Republike Slovenije EU
v prvi polovici leta 2008.
18 PROGRAM UPRAVLJANJA Z DIVJADJO
18.1

Uvod

V primerjavi z večino evropskih držav Republiko Slovenijo odlikuje velika biotska
raznovrstnost živalskega sveta. Ohranjanje in izboljševanje biotske raznovrstnosti je
naloga sedanjih in prihodnjih generacij. Še posebej je pomembno ohraniti vse avtohtone
živalske vrste in njihovo življenjsko okolje, ki skupaj predstavljajo nedeljivo celoto. Zato
sta tudi obravnava in ohranjanje divjadi in njihovega okolja skupna naloga gozdarstva in
vseh dejavnosti, ki neposredno in posredno vplivajo na divjad oziroma njihovo življenjsko
okolje.
Divjad in z njo povezana dejavnost – lovstvo – sta pod drobnogledom širše zainteresirane javnosti in sta predmet nasprotujočih si interesov. Obravnavati ju moramo strokovno,
še posebej na področju načrtovanja upravljanja in trajnostnega gospodarjenja z divjadjo, in
sicer s precejšnjo mero strpnosti in razumevanja pri usklajevanju nasprotujočih si interesov
med interesnimi skupinami in vsemi drugimi uporabniki prostora.
V Republiki Sloveniji so kot divjad opredeljene vrste prostoživečih sesalcev in ptic, ki se
lovijo in jih za divjad določa uredba Vlade RS. Upravljanje z divjadjo zagotavlja ekološke,
socialne in gospodarske funkcije divjadi in njenega življenjskega prostora ter obsega načrtovanje, ohranjanje, trajnostno gospodarjenje in spremljanje stanja divjadi.
Divjad je lastnina države in z njo upravlja Republika Slovenija. Trajnostno gospodarjenje
lahko država pod določenimi pogoji prenese na usposobljeno pravno osebo kot lovsko pravico. Z jasnim in preglednim strokovnim načrtovanjem Zavoda za gozdove Slovenije država
usmerja razvoj populacij posameznih vrst divjadi in ukrepanje v njenem življenjskem prostoru
v okviru večjih, ekološko zaokroženih območij ter ob sodelovanju vseh souporabnikov prostora. Osnova načrtovanja je spremljanje stanja divjadi in njenih življenjskih ciklov na podlagi
objektivnih bioloških indikatorjev (monitoring), tako v populacijah posameznih vrst divjadi kot
v njenem okolju (vegetaciji).
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Pomen divjadi

Pomen divjadi v družbi se je spreminjal z družbenim razvojem, s spremembami vrednostnega sistema in zavedanjem o pomenu zdravega življenjskega okolja ter varstva in ohranjanja narave. Danes ima divjad poleg gospodarske funkcije tudi socialno (športnorekreacijsko,
turistično, izobraževalno in raziskovalno) in še posebej pomembno ekološko funkcijo (ohranjanje biotske raznovrstnosti in naravnega ravnovesja, gospodarjenje z divjadjo, ki temelji
na povečevanju pestrosti avtohtonih živalskih vrst in vzpostavljanju biološkega ravnovesja).
Lovska pravica že dolgo ni več vezana le na pravico lova in prisvajanje divjadi, temveč
vsebuje vedno več elementov, ki so povezani z varovanjem okolja, ohranjanjem narave in
varstvom divjadi. S civilizacijskim razvojem je naravovarstveni pomen divjadi postajal vse
pomembnejši v primerjavi s pomenom divjadi za posameznika. Temeljna funkcija divjadi tako
ni več v zadovoljevanju gospodarsko-ekonomskih interesov kmetijstva in gozdarstva, temveč
je divjad del okolja, ki mora biti varovano tako, da so ohranjeni dolgoročni pogoji za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja. Ohranjati je treba biotsko raznovrstnost
ob zagotavljanju trajnostne rabe njenih sestavnih delov. Divjad je zaradi takega pomena za
okolje dobila status naravnega bogastva.
18.1.2

Temeljna izhodišča za upravljanje z divjadjo

Za obstoj posamezne populacije divjadi je pomembna soodvisnost z drugimi živalskimi
vrstami in njihovim življenjskim okoljem. Na vsako posamezno populacijo vplivajo tako genetske kot socialne značilnosti in številni populacijski parametri, od gostote populacije, spolne
in starostne strukture do prirastka in stopnje umrljivosti, ki populaciji določata stopnjo rasti
oziroma upadanja. Zato mora smotrno in učinkovito upravljanje brezpogojno upoštevati tako
odnose v obravnavani populaciji kot tudi odnose med populacijami ter njihovo medsebojno
soodvisnost in povezanost z okoljem. Upravljanje mora temeljiti na poznavanju in upoštevanju zakonitosti, ki uravnavajo življenje osebkov, ki so sestavni del posamezne populacije
določene vrste divjadi. Tudi od teh zakonitosti so v veliki meri odvisni odnosi med posamezno
populacijo divjadi in njenim okoljem.
Vse prostoživeče živalske vrste so nepogrešljivi sestavni deli ekosistemov, v katere
jih je z neštetimi soodvisnostmi povezal večtisočletni skupni razvoj. Uničenje katere
koli vrste, ki v naravi sestavlja življenjsko skupnost, vedno povzroči motnje v delovanju
te skupnosti in s tem v določeni meri lahko ogrozi obstoj ekosistema. Spoznanje o soodvisnosti vsega živega v naravi je temeljno izhodišče upravljanja z divjadjo in njenim
življenjskim okoljem.
Življenjski prostor določene vrste divjadi v krajini pa ni določen s potencialno možnostjo populacijske razširjenosti te vrste v krajini, temveč z razpoložljivim prostorom v
krajini, glede na prostorsko strukturiranost naravnih in antropogenih elementov. Skrb za
naravno ravnovesje, biotsko raznovrstnost in ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti
se torej izvaja in presoja v krajini za določeno vrsto divjadi v okviru možnega in omejenega življenjskega prostora. Novejša znanstvena spoznanja s področja varstva okolja
vedno bolj poudarjajo pomen aktivnega varstva divjadi, ki s kontroliranimi in nadzorovanimi posegi v populacije divjadi dosega neprimerno boljše rezultate ohranjanja stabilnih
populacij divjadi kot pasivno varstvo, ki zagovarja princip popolnega konservatorstva
oziroma naravnega razvoja populacije divjadi na omejenem prostoru. Dejstvo je, da so
naravni habitati divjadi zaradi človekovega vpliva večinoma do take mere spremenjeni,
da pasivno varstvo ne more prispevati k ohranjanju posamezne vrste. V kulturni krajini
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zaradi okrnitve naravnih samoregulacijskih mehanizmov, s katerimi naravni ekosistemi
vzdržujejo naravno dinamično ravnovesje med svojimi sestavnimi deli, ti ne morejo več
zadovoljivo opravljati svoje funkcije. Republika Slovenija se je zato v skrbi za biotsko
raznovrstnost in trajnostni razvoj krajine v širšem smislu odločila za politiko aktivnega
varstva divjadi in tudi nekaterih zavarovanih živalskih vrst. Pri tem se posebna pozornost
namenja velikim zverem (medvedu, volku in risu), ki so bile v preteklosti v Republiki Sloveniji skoraj iztrebljene, kar se je na žalost zgodilo v večini evropskih držav. Le zaradi
naravovarstvene zavesti naših predhodnikov in dolgoročne politike aktivnega varstva je
Republika Slovenija ena redkih držav v Evropi, kjer s spodbujanjem principa sobivanja
človeka ter divjadi in velikih zveri ohranjamo stabilne populacije. S stalnim monitoringom
ugotavljamo, da so populacije divjadi v naši krajini stabilne in vitalne in da smo ena redkih evropskih držav, kjer so zavarovane in ogrožene vrste vključene v prostor in jih zato
ni treba varovati v okviru strogo zaščitenih območij. Ker so različni pritiski civilizacije v
kulturni krajini okrnili naravne samoregulacijske mehanizme, s katerimi naravni ekosistemi vzdržujejo naravno dinamično ravnovesje med svojimi sestavnimi deli, so nekatere
živalske vrste opredeljene kot lovne oziroma so divjad.
18.2

Življenjska območja divjadi v Republiki Sloveniji, usmeritve in pogoji za
ohranitev in varstvo divjadi ter njenega življenjskega okolja in zagotavljanje sobivanja s človekom

Usmeritve in pogoji za ohranitev in varstvo divjadi ter njenega življenjskega okolja in zagotavljanje sobivanja s človekom se določijo na podlagi ocene stanja in postavljenih ciljev.
18.2.1

Določitev stanja

Stanje določimo na podlagi kazalnikov kontrolne metode v najširšem pomenu, in sicer:
– trenda številčnosti in prostorske razširjenosti populacij,
– ocene spolne in starostne strukture populacij na podlagi realizacije načrtov odvzema
in sistematičnih opazovanj v preteklosti,
– trenda telesnih mas in mas rogovja,
– zdravstvenega stanja posameznih vrst divjadi,
– izgub posameznih vrst divjadi,
– stanja usklajenosti znotraj- in medvrstnih odnosov,
– sprememb v življenjskem okolju posamezne vrste divjadi,
– trendov vpliva posamezne vrste divjadi na gozd in na kmetijske rastline oziroma usklajenosti vrste divjadi z okoljem.
V Republiki Sloveniji so najštevilčnejše vrste parkljastih rastlinojedov. Splošno sta razširjena srnjad in divji prašič, nekoliko manj pa navadni jelen in gams, ki živita v Julijskih in
Kamniških Alpah, Karavankah ter nekaterih gozdnatih območjih Pohorja in Dinaridov, jelenjad
pa še v predalpskem svetu in v Prekmurju. Številčnost rastlinojede divjadi se je povečevala
vse od druge svetovne vojne do zgodnjih devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko se je
predvsem povečala številčnost srnjadi in navadnega jelena. Od takrat pa se je njuna številčnost nekoliko zmanjšala. Zmanjšanje je posledica povečanega odvzema z odstrelom, ki je
bil tudi posledica škod v gozdovih, zlasti na gozdnem mladju. Alpskega kozoroga najdemo v
prostorsko omejenih skupinah v Karavankah in Julijskih Alpah, medtem ko sta dve alohtoni
vrsti (damjak in muflon) prisotni v naseljenih, prostorsko omejenih kolonijah posameznih
lovišč oziroma skupin lovišč. Številčnost divjega prašiča se je v poznih devetdesetih letih
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prejšnjega stoletja zelo hitro povečala. Razlogov je več, ključna razloga pa sta nepravilno
poseganje v populacijo z odstrelom in pretirano, neselektivno krmljenje te vrste. Realiziran
odstrel rastlinojede divjadi in divjega prašiča že nekaj let ne dosega načrtovanega, zato se
populacija stalno povečuje. Prav tako se povečuje tudi areal razširjenosti navadnega jelena
in divjega prašiča, saj se pojavljata tudi tam, kjer ju prej ni bilo. Stanje male poljske divjadi
(poljska jerebica, poljski zajec, fazan in raca mlakarica) se je po več kot dveh desetletjih
regresije začelo rahlo izboljševati.
18.2.2

Temeljni cilji

Temeljni cilji upravljanja z divjadjo so:
– Ohranitev vseh avtohtonih vrst divjadi in drugih prostoživečih živali ter njihovih habitatov. Z zagotavljanjem ustreznega razvoja vsem populacijam se ohranjajo in povečujejo
biološka in krajinska pestrost ter stabilnost življenjskih združb.
– Pri vseh vrstah divjadi je cilj stabilna, vitalna (viabilna) populacija naravne spolne in
starostne strukture, usklajena z okoljem in s populacijami drugih vrst divjadi.
– Cilj je trajna gospodarska raba vseh lovnih vrst.
– Vzpostavitev in vzdrževanje naravnega ravnovesja v primerih populacij divjadi, ki številčno niso usklajene z življenjskimi možnostmi okolja.
– Preprečevati in povrniti škodo od divjadi in na njej.
– Eden izmed osnovnih pogojev, ki omogočajo preživetje posameznih populacij divjadi,
je njihova genetska raznovrstnost, ki se naravno vzdržuje s prehajanjem osebkov med populacijami, zato je treba ohraniti in zagotoviti te naravne povezave.
18.2.3

Določitev ukrepov in usmeritev

Konkretni ukrepi in usmeritve za doseganje ciljev pri upravljanju z vsemi vrstami divjadi
se določijo v dolgoročnih in letnih lovskoupravljavskih načrtih za vsa lovskoupravljavska
območja.
Meje lovskoupravljavskih območij v največji možni meri upoštevajo predvsem življenjska
območja divjadi z velikim arealom gibanja in ključnih vrst, ki zaznamujejo določeno okolje,
zato so lovskoupravljavska območja zaokrožen prostorski okvir načrtovanja. Zaradi možnih naravnih ali umetnih ločnic, različnega okolja in znanih medvrstnih odnosov z drugimi
živalskimi vrstami obravnavamo divjad in okolje tudi po ekoloških enotah znotraj lovskoupravljavskih območij. Kjer je mogoče natančneje določiti območje populacijske razširjenosti
za posamezno vrsto, se to obravnava znotraj konkretnega populacijskega območja. Meje
se spreminjajo glede na različne težnje spreminjanja številčnosti posameznih vrst oziroma
populacij divjadi.
Načrtovani ukrepi in usmeritve se izvajajo s trajnostnim gospodarjenjem z divjadjo, ki
obsega:
– ukrepe za ohranjanje, vzdrževanje in izboljšanje življenjskih razmer divjadi,
– ohranjanje in vzdrževanje struktur ustreznega števila divjadi,
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– poseganje v populacije z odstrelom zaradi gospodarskih, veterinarsko-sanitarnih,
zdravstvenih in drugih posebej utemeljenih razlogov,
– varstvo divjadi z opredeljevanjem in zagotavljanjem mirnih con za divjad,
– izvajanje ukrepov za preprečevanje in povračilo škode, ki jo divjad povzroči v lovišču.
18.2.4

Posamezne vrste divjadi

18.2.4.1

Srna (Capreolus capreolus L.)

18.2.4.1.1 Stanje
Srnjad je prisotna skoraj na celotnem ozemlju Republike Slovenije, zato pri njej ne moremo govoriti o določenih življenjskih območjih in širjenju v druga območja. Številčnejša je
predvsem v nižinskih predelih, saj ji mozaično prepletanje gozda in travnikov z veliko gozdnih
robov nudi najugodnejše bivalne in prehranske možnosti. V teh predelih tudi ni jelenjadi, ki je
sicer ekološko bolj konkurenčna vrsta, pred katero se šibkejša in prehransko specialistična
srnjad umakne.

Slika 13: Odvzem srnjadi po loviščih na 100 ha lovne površine za obdobje 2003–2005
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18.2.4.1.2 Cilji in usmeritve za ohranitev in varstvo srnjadi ter njenega življenjskega okolja in zagotavljanje sobivanja s človekom
Srnjad naj bo prisotna na celotnem ozemlju Republike Slovenije z naravno spolno (1 : 1)
in starostno strukturo z dovolj osebkov srednjega starostnega razreda, ki so nosilci populacijske stabilnosti.
S poseganjem v populacijo z odstrelom je treba zagotavljati ugodno starostno, spolno in
kakovostno strukturo populacije. Pri tem je treba upoštevati zdravstveno stanje v populaciji
in stanje v njenem okolju. Morebitna lokalno neusklajena razmerja med srnjadjo in njenim
okoljem se rešujejo s prostorsko razporeditvijo odvzema z odstrelom na podlagi letnega
lovskoupravljavskega načrta ter letnih načrtov lovišč in lovišč s posebnim namenom.
Pri gospodarjenju z gozdom naj se upošteva sonaravno gospodarjenje, tako da se zagotavlja pestra, raznovrstna in predvsem naravna sestava drevesnih in grmovnih vrst vseh
razvojnih faz ter omeji nemir v času poleganja mladičev in v času okoljsko neugodnih razmer
(kot so zimski čas, čas poplav itd.). Ohranja naj se čim naravnejša krajina z vsemi sestavnimi deli. V negozdnem prostoru naj se na večjih kompleksih monokultur pusti del površin
za kritje in poleganje mladičev (žive meje, vodni ekosistemi itd.). Za zagotovitev ohranjanja
oziroma izboljšanja bivalnih in prehranskih razmer življenjskega okolja naj se konkretni ukrepi
usmerijo predvsem v vzdrževanje travnih površin v večjih gozdnih kompleksih, vzdrževanje
grmišč, sadnjo in vzdrževanje plodonosnega drevja ter grmovja, ohranjanje in vzdrževanje
gozdnega roba.
Načrtno dopolnilno krmljenje srnjadi razen v izjemnih okoljskih razmerah ni dovoljeno.
Dovoljeno je dodajanje soli v spomladanskem času.
Za preprečevanje škode v okolju je najpomembnejši ukrep številčno dovolj velik, strukturno pravilen in pravočasen odstrel. Za učinkovito preprečevanje škode od divjadi pa je
potrebna tudi uporaba vseh vrst tehničnih in kemičnih sredstev. Za preprečevanje škode na
divjadi se vzpostavljajo vonjalne ograje, silhuete, odsevniki, plašilne naprave na kosilnicah
in cestnoprometni znaki ter se osvešča širša javnost.
18.2.4.2

Navadni jelen (Cervus elaphus L.)

18.2.4.2.1 Stanje
Življenjska območja jelenjadi, ki so hkrati tudi prostorski okvir načrtovanja upravljanja z
jelenjadjo, se določijo na podlagi pogostosti pojavljanja oziroma številčnosti:
– populacijska območja jelenjadi pomenijo osrednja območja jelenjadi posameznih populacij: Tolminsko-Bovško, Zahodno visokokraško, Kraško-Vipavsko, Obalno- Brkinsko, Notranjsko, Krimsko, Kočevsko-Belokranjsko, Zasavsko, Prekmursko, Pohorsko, Karavanško
(Kamniško, Savinjsko, Koroško) in Jelovško;
– robna območja, kjer se jelenjad pojavlja občasno ali v zelo nizki številčnosti, obravnavamo v okviru populacijskih območij;
– skupine jelenjadi so samostojne in prostorsko ločene od populacijskih območij ter
koridorjev;
– koridor zagotavlja nemoten stik jelenjadi med ločenimi populacijskimi območji;
– območja brez jelenjadi so območja, kjer jelenjad nima ustreznih življenjskih razmer in
zato tudi ni zaželena.
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Slika 14: Odvzem jelenjadi po loviščih na 100 ha lovne površine za obdobje 2003–2005

18.2.4.2.2 Cilji in usmeritve za ohranitev in varstvo jelenjadi ter njenega življenjskega okolja in zagotavljanje sobivanja s človekom
Odvzem se načrtuje glede na življenjska območja jelenjadi:
– populacijsko območje jelenjadi, v katerih se usmerja populacija enotno, tako da se
zagotovi ugodna starostna, spolna in kakovostna struktura. Pri tem je treba upoštevati zdravstveno stanje v populaciji in stanje v njenem okolju oziroma nosilno sposobnost okolja;
– robna območja, v katerih se usmerja populacija v okviru posameznih populacijskih
območij. Razvoj populacije se tu usmerja z višino odvzema ter predvsem s starostno in
spolno strukturo, ki od strukture v konkretnem populacijskem območju lahko odstopata.
Želeno smer razvoja tu dosegamo tudi s pospeševanjem ali zaviranjem biomeliorativnih in
biotehniških del;
– skupine jelenjadi, v katerih se usmerja populacija z odstrelom, ki mora biti izveden v
spolnem razmerju 1 : 1;
– koridorji, kjer so posegi v populacijo z odstrelom praviloma zelo omejeni ali v primeru
natančneje določljivih mest (podvozi, nadvozi, doline, grebeni …) nedopustni;
– območja brez jelenjadi, kjer se jelenjadi ne dopustita niti širitev niti dolgotrajnejše zadrževanje.
Pri gospodarjenju z gozdom naj se upošteva sonaravno gospodarjenje, tako da se zagotavlja pestra naravna sestava drevesnih in grmovnih vrst vseh razvojnih faz ter zmanjša
nemir v času poleganja mladičev in v času okoljsko neugodnih razmer (predvsem v zimskem
času, v času poplav ipd.). Ohranja naj se čim naravnejša krajina z vsemi sestavnimi deli.
V negozdnem prostoru naj se na večjih kompleksih monokultur pusti del površin za kritje in
poleganje mladičev (žive meje, vodni ekosistemi itd.). Za zagotovitev ohranjanja oziroma iz-
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boljšanja bivalnih in prehranskih razmer življenjskega okolja naj se konkretni ukrepi usmerijo
predvsem v:
– pašne površine: ohranjanje, vzdrževanje, ponovne vzpostavitve in osnovanje novih
pašnih površin spadajo med najpomembnejše biomeliorativne ukrepe za jelenjad. Te površine naj v krajini, kjer je gozda več kot 55 odstotkov, znašajo najmanj 0,5 odstotka lovne
površine;
– zimovališča: njihova lega mora biti opredeljena v gozdnogospodarskih načrtih enot in
lovskoupravljavskih načrtih, kjer so predvidena tudi dela za vzdrževanje grmišč z namenom
izboljšanja prehranskih in bivalnih razmer za jelenjad. Zaradi zagotovitve miru se lahko od
1. decembra do konca zimskih razmer tu izvaja le individualni lov ter zimski posek za krmo,
druga dela pa le v soglasju z Zavodom za gozdove;
– kaluže in druge vodne vire: (v območjih jelenjadi), predvsem tam, kjer ni površinskih
vod (kraški tereni), je treba vzdrževati vsaj 3 kaluže/1000 ha. Pri tem je treba preprečiti dostop soli v vodo. Vzdrževanje teh objektov se mora izvajati v poznem poletju;
– krmne njive: pomagajo zmanjševati pritisk jelenjadi na naravno rastje, zato so dobrodošel pripomoček pri uravnavanju usklajenosti jelenjadi z okoljem;
– zimsko sečnjo: sečnja se po predhodni označbi za posek izvede v zimskem času v
okolici zimovališč in z njo izboljšujemo prehranske razmere za jelenjad;
– krmljenje: krmljenje jelenjadi je dovoljeno le v izjemnih okoljskih razmerah oziroma z
namenom zmanjšanja škode na gozdnih in kmetijskih površinah ter za namene opazovanja
in lažjega odstrela. Krmimo v višini in strukturi, ki je določena z lovskoupravljavskim načrtom.
Močna škrobna krma (koruza, žita, kostanj, želod, briketi) naj se polaga v poznih poletnih
in jesenskih mesecih, sočna (okopavine, tropine, silaža, sadje) in voluminozna krma (seno,
vejniki, pesni rezanci) pa v zimskih in spomladanskih mesecih.
Za preprečevanje škode v okolju je najpomembnejši ukrep številčno dovolj velik, strukturno pravilen in pravočasen odvzem z odstrelom. Za učinkovito preprečevanje škode od divjadi
pa je potrebna tudi uporaba vseh vrst tehničnih in kemičnih sredstev. Za preprečevanje škod
na divjadi se vzpostavljajo vonjalne ograje, silhuete, odsevniki, plašilne naprave na kosilnicah
in cestnoprometni znaki ter se ozavešča širša javnost.
18.2.4.3

Damjak (Dama dama L.)

18.2.4.3.1 Stanje
Damjak je v Republiki Sloveniji naseljena alohtona vrsta. Damjake obravnavamo enotno
v okviru njihovih populacijskih območij oziroma naselitev: Pohorje, Goričko, Posavje (Boštanj,
Krakovski gozd), Kras in Šaleška dolina.
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Slika 15: Odvzem damjaka po loviščih na 100 ha lovne površine za obdobje 2003–2005

18.2.4.3.2 Cilji in usmeritve za ohranitev in varstvo damjaka ter njegovega življenjskega okolja in zagotavljanje sobivanja s človekom
Zaradi ohranjenega naravnega okolja in možnih negativnih vplivov naseljene vrste na
okolje, se obstoječa območja naselitve damjaka prostorsko ne smejo širiti.
S posegom v vse populacije z odstrelom je treba zagotavljati višino in strukturo, ki
onemogoča številčno oziroma prostorsko širjenje te vrste. V predelih, kjer vrsta povzroča
okoljske probleme ali predstavlja konkurenco avtohtonim vrstam, je treba zagotoviti njeno
izločitev iz okolja.
Dodajanje in vnašanje damjaka v prosto naravo v Republiko Sloveniji ni dovoljeno.
Pri gospodarjenju z gozdom naj se upošteva sonaravno gospodarjenje, tako da se zagotavlja pestra, naravna sestava drevesnih in grmovnih vrst vseh razvojnih faz ter zmanjša
nemir v zimskem času in v času poleganja mladičev. Ohranja naj se čim naravnejša krajina
z vsemi sestavnimi deli. V negozdnem prostoru naj se na večjih kompleksih monokultur pusti
del površin za kritje in poleganje mladičev (žive meje, vodni ekosistemi itd.). Za zagotovitev
ohranjanja oziroma izboljšanja bivalnih in prehranskih razmer življenjskega okolja naj se konkretni ukrepi usmerijo predvsem v vzdrževanje travnih površin v večjih gozdnih kompleksih,
vzdrževanje grmišč, sadnjo, vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja ter ohranjanje in
vzdrževanje gozdnega roba.
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Krmljenje damjaka ni dovoljeno.
Za preprečevanje škode v okolju je najpomembnejši ukrep številčno dovolj velik, strukturno pravilen in pravočasen odstrel. Za učinkovito preprečevanje škod od divjadi pa je
potrebna tudi uporaba vseh vrst tehničnih in kemičnih sredstev. Za preprečevanje škode na
divjadi se vzpostavljajo vonjalne ograje, silhuete, odsevniki, plašilne naprave na kosilnicah
in cestnoprometni znaki ter se ozavešča širša javnost.
18.2.4.4

Divji prašič (Sus scrofa L.)

18.2.4.4.1 Stanje
Divji prašič je prisoten na večjem delu ozemlja Republike Slovenije in zaradi trenda širjenja ne moremo govoriti o posameznih populacijah.
Slika 16: Odvzem divjega prašiča po loviščih na 100 ha lovne površine za obdobje
2003–2005

18.2.4.4.2 Cilji in usmeritve za ohranitev in varstvo divjega prašiča ter njegovega
življenjskega okolja in zagotavljanje sobivanja s človekom
Z višino, strukturo, prostorsko in časovno dinamiko odvzema z odstrelom je treba nadzorovati in omejevati obseg škode na tako raven, ki bo zagotavljala sobivanje te divjadi s
človekom. Lokalno neusklajena razmerja se rešujejo s prostorsko razporeditvijo odstrela na
podlagi letnega lovskoupravljavskega načrta.
Pri gospodarjenju z gozdom naj se upošteva sonaravno gospodarjenje, tako da se zagotavlja pestra, naravna sestava drevesnih in grmovnih vrst vseh razvojnih faz. Ohranja naj
se čim naravnejša krajina z vsemi sestavnimi deli. Za zagotovitev ohranjanja oziroma izboljšanja bivalnih in prehranskih razmer v življenjskem okolju naj se konkretni ukrepi usmerijo
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predvsem v vzdrževanje grmišč, sadnjo, vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja ter
obdelavo krmnih in pridelovalnih njiv.
Krmljenje je dovoljeno, vendar mora biti usmerjeno le v privabljanje za lažje doseganje
višine in strukture načrtovanega odvzema z odstrelom. Krmi se samo z močno krmo. V
osrednjem življenjskem območju rjavega medveda morajo biti krmišča praviloma vsaj 2 km
oddaljena od sklenjenih naselij in predelov s poudarjeno turistično in rekreativno funkcijo. Na
širšem območju rastišč divjega petelina in ruševca krmljenje divjega prašiča ni dovoljeno.
Najpomembnejši ukrep za preprečevanje škod je številčno dovolj velik in strukturno pravilen odvzem z odstrelom, tudi s poseganjem v rodni del populacije. Drugi ukrepi so tehnična in
kemična zaščita kmetijskih površin, predvsem tam, kjer so škode bolj pogoste in obsežne.
18.2.4.5

Gams (Rupicapra rupicapra L.)

18.2.4.5.1 Stanje
Gamse obravnavamo enotno v okviru njihovih populacijskih območij. Populacijska območja delimo na:
– velika populacijska območja, kjer so na velikih strnjenih površinah gamsi bolj ali manj
enakomerno prostorsko razporejeni. Taka populacijska območja (populacije) so triglavska,
karavanška (kamniška, savinjska, koroška) in pohorska populacija;
– manjša populacijska območja, kjer so na manjših površinah gamsi tudi neenakomerno
prostorsko porazdeljeni, vendar medsebojno še vedno povezani. Taka populacijska območja
(populacije) so nanoška, trnovsko-idrijska, jelovška, iška, kolpska, dolomitska, zasavsko-posavska in snežniška populacija;
– skupine gamsov, ki so bolj ali manj izolirani tropi gamsov velikosti manj kot 50 osebkov.
Slika 17: Odvzem gamsa po loviščih na 100 ha lovne površine za obdobje 2003–2005
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18.2.4.5.2 Cilji in usmeritve za ohranitev in varstvo gamsa ter njegovega življenjskega okolja in zagotavljanje sobivanja s človekom
Upravljanje je praviloma enako za manjša in večja populacijska območja, za skupine
gamsov pa se upravljanje razlikuje predvsem v smislu doslednega varovanja rodnega
dela populacije, razen slabotnih osebkov. Odstrel v starejših starostnih razredih se lahko
nadomesti z odstrelom v prvem starostnem razredu. Prepovedan je odstrel posameznih
osebkov, ki migrirajo med populacijskimi enotami. Ti gamsi namreč vzdržujejo socialne
stike in bogatijo genski fond med posameznimi populacijami oziroma med podobmočji
in območji.
V času, ko je gams najranljivejši (to je v obdobju poleganja mladičev in prezimovanja),
je potrebno in pomembno zagotoviti mir. Zimovališča morajo biti lokacijsko opredeljena
v gozdnogospodarskih in lovskoupravljavskih načrtih. Poseben poudarek je treba nameniti ohranjanju gozdnih jas, presek, gozdnemu robu in vzdrževanju določenega števila
iglavcev v grmovnem sloju grmišč. Na večini gora v sredogorju, kjer je gozdna meja
antropogenega izvora, so goličave pomemben del gamsovega življenjskega prostora,
zato naj se s čiščenjem ohranjajo. Vendar s tem ukrepom ne smemo ogrožati varovalne
funkcije gozda.
Načrtno dopolnilno krmljenje gamsa ni potrebno in ni dovoljeno, dovoljeno je le dodajanje
soli v spomladanskem času.
Gamsi ne povzročajo škode v takem obsegu, da bi bili potrebni zaščitni ukrepi v okolju.
18.2.4.6

Muflon (Ovis ammon (aries) musimon Schraber.)

18.2.4.6.1 Stanje
Muflon je v Republiki Sloveniji naseljena alohtona vrsta. Obravnavamo ga enotno
v okviru njegovih populacijskih območij: kolonije v Ljubinju, Mostu na Soči, Trnovskem
gozdu, Vrsniku, na Kriški gori, Tolstem vrhu in Potoški gori, na Dobrči, v Kamniški Bistrici,
Bohinju, na Pokljuki in Mežaklji, na Jelovici, v Dolomitih, na Šmarni gori, v Hrastniku in
Trbovljah, v Radečah - Dobovcu in Podkumu, na Boču, Uršlji gori, Šmohorju in Podolševi.
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Slika 18: Odvzem muflona po loviščih na 100 ha lovne površine za obdobje 2003–2005

18.2.4.6.2 Cilji in usmeritve za ohranitev in varstvo gamsa ter njegovega življenjskega okolja in zagotavljanje sobivanja s človekom
Zaradi ohranjenega naravnega okolja in možnih negativnih vplivov naseljene vrste na
okolje, se obstoječa območja populacij oziroma kolonij prostorsko ne smejo širiti.
Z odvzemom je v populacijah oziroma kolonijah treba zagotavljati višino in strukturo, ki
onemogoča številčno oziroma prostorsko širjenje te vrste. V predelih, kjer vrsta povzroča
okoljske probleme ali predstavlja konkurenco avtohtonim vrstam, je treba zagotoviti njeno
izločitev iz okolja. Dodajanje in vnašanje muflona v prosto naravo v Republiki Sloveniji ni
dovoljeno.
Pri gospodarjenju z gozdom naj se upošteva sonaravno gospodarjenje, tako da se zagotavlja pestra, naravna sestava drevesnih in grmovnih vrst vseh razvojnih faz ter zmanjša
nemir v zimskem času in v času poleganja mladičev. Ohranja naj se čim naravnejša krajina
z vsemi sestavnimi deli. V negozdnem prostoru naj se na večjih kompleksih monokultur pusti
del površin za kritje in poleganje mladičev (žive meje, vodni ekosistemi itd.). Za zagotovitev
ohranjanja oziroma izboljšanja bivalnih in prehranskih razmer življenjskega okolja naj se konkretni ukrepi usmerijo predvsem v vzdrževanje travnih površin v večjih gozdnih kompleksih,
vzdrževanje grmišč, sadnjo in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja ter ohranjanje
in vzdrževanje gozdnega roba.
Za preprečevanje škode v okolju je najpomembnejši ukrep številčno dovolj velik ter
strukturno pravilen in pravočasen odstrel. Za učinkovito preprečevanje škode od divjadi pa
je potrebna tudi uporaba vseh vrst tehničnih in kemičnih sredstev – vonjalne ograje, silhuete,
odsevniki, plašilne naprave na kosilnicah in cestnoprometni znaki.
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Alpski kozorog (Capra hircus ibex L.)

18.2.4.7.1 Stanje
Alpskega kozoroga obravnavamo enotno v okviru njegovih populacijskih območij oziroma
manjših skupin. Populacijska območja oziroma kolonije kozoroga v Republiki Sloveniji so na
Brani in Macesnovcu, v Bovcu in Logu pod Mangartom ter v Triglavskem pogorju.
Slika 19: Odvzem alpskega kozoroga po loviščih na 100 ha lovne površine v obdobju
2003–2005

18.2.4.7.2 Cilji in usmeritve za ohranitev in varstvo alpskega kozoroga ter njegovega življenjskega okolja in zagotavljanje sobivanja s človekom
Namen upravljanja z alpskim kozorogom je ohranitev dosedanjih kolonij, ki so ponekod
že na meji populacijskega minimuma. Zato se z odvzemom posega samo med stare oziroma
»prestarele« kozle in koze ter med bolne in telesno podpovprečne osebke (sanitarni odvzem
predvsem zaradi pojava garij). Srednji starostni razred varujemo v največji meri. Višina odvzema naj praviloma ne bo višja od polovice letnega prirastka.
V času, ko je kozorog najranljivejši (v obdobju poleganja mladičev in v času prezimovanja), je potrebno in pomembno zagotoviti mir. Krmljenje kozorogov ni potrebno, dovoljeno je
dodajanje soli v spomladanskem času.
Alpski kozorogi ne povzročajo škode v takem obsegu, da bi bili potrebni zaščitni ukrepi
v okolju.
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Druge vrste

Med druge vrste uvrščamo vrste malih zveri in male divjadi, od katerih natančneje obravnavamo v nadaljevanju le tiste, ki so v Republiki Sloveniji najpogostejše oziroma gospodarsko pomembnejše, čeprav veljajo usmeritve za ohranitev in varstvo drugih vrst ter njihovega
življenjskega okolja in zagotavljanje sobivanja s človekom tudi za tiste vrste divjadi, ki niso
neposredno omenjene.
18.2.4.8.1 Lisica (Vulpes vulpes L.) in jazbec (Meles meles L.)
Lisica in jazbec sta prisotna praktično po vsej Republiki Sloveniji in ne moremo govoriti
o posameznih populacijah.
Slika 21: Odvzem lisice po loviščih
na 100 ha lovne površine za obdobje
2003–2005

Slika 22: Odvzem jazbeca po loviščih
na 100 ha lovne površine za obdobje
2003–2005

Številčnost vrst malih zveri uravnavamo le z višino odvzema, kar pomeni, da niso potrebne dodatne omejitve poseganja po spolni in starostni strukturi. Načrtovanje odvzema
avtohtonih vrst malih zveri temelji na intenzivnem spremljanju njihove številčnosti, zdravstvenega stanja in njihove usklajenosti z življenjskim okoljem, predvsem pa tudi na medvrstnih
odnosih – do male divjadi in gozdnih kur. Čas vzreje mladičev naj se primerno upošteva pri
lovu na vrste malih zveri.
Posebna pozornost naj se posveča tudi v poseganje neavtohtonih populacij malih zveri
(rakunji pes …), pri katerih je odvzem praviloma neomejen, saj lahko s svojo prisotnostjo
slabšajo življenjske pogoje avtohtonim vrstam. Še posebno je treba spoštovati ukrepe za
zagotavljanje zdravstvenega stanja lisic (veterinarski pregledi uplenjenih živali, peroralno
cepljenje).
Življenjski prostor za male zveri je mogoče izboljšati z biomeliorativnimi in biotehniškimi
deli, ki se izvajajo tudi za druge vrste divjadi, in sicer predvsem z vzdrževanjem vodnih virov
v gozdu, sadnjo in vzdrževanjem plodonosnega drevja in grmovja, ohranjanjem in nego biotopa, pomembnega za ohranjanje in razvoj ogroženih vrst (zatočišče – ekocelica), varovanjem
dreves z dupli in večjimi gnezdi, zaščito markirnih dreves, puščanjem plodonosnega drevja
in več odmrle biomase v predelih aktivnih jazbin in lisičin.
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Krmišča – mrhovišča za lisice morajo biti najmanj 500 m oddaljena od naselij. Pri tem
mora biti zagotovljeno spoštovanje vseh fitosanitarnih ukrepov.
18.2.4.8.2 Poljski zajec (Lepus europaeus Pallas), fazan (Phasianus colhicus L.) in
raca mlakarica (Anas platyrhynchos L.)
Poljski zajec in fazan sta v Republiki Sloveniji prisotna predvsem v nižinskih predelih,
kjer prevladujejo travne in druge obdelovalne površine.
Slika 23: Odvzem poljskega zajca po loviščih na 100 ha lovne površine za obdobje
2003–2005

Slika 24: Odvzem fazana po loviščih na 100 ha
lovne površine za obdobje 2003–2005

Slika 25: Odvzem race mlakarice po loviščih na 100 ha lovne površine za obdobje
2003–2005

Raca mlakarica je v Republiki Sloveniji pogosta vrsta in je vezana predvsem na vodne
površine. Najpogosteje jo srečamo v nižinskih predelih Republike Slovenije.
Višine odvzema, določene z letnimi lovskoupravljavskimi načrti, praviloma ni dovoljeno
presegati. Dodatne omejitve glede poseganja v spolno in starostno strukturo niso potrebne (in tudi niso izvedljive). Izjema je fazan, pri katerem je odvzem fazank povsod, razen v
loviščih z intenzivno vzrejo, prepovedan. Upravljanje z malo divjadjo je treba usklajevati z
intenzivno spremljavo nihanja velikosti populacij v daljšem časovnem obdobju (podatki o
odvzemu in ugotovljenih izgubah v obdobju 10 let).
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Ob ugotovljenem stalnem upadanju številčnosti katere od vrst male divjadi je treba načrtovati popolno zaščito te vrste (manjše območje, lovskoupravljavsko območje, Republika
Slovenija). V primeru izrednih dogodkov (na primer poplave) v življenjskem prostoru male
divjadi je za tekoče lovsko leto lov na tem območju prepovedan. Praviloma se lovi v enem
lovskem letu na površini, ki je v smislu kolobarjenja v tistem lovskem letu namenjena lovu,
praviloma le enkrat.
Pred dodajanjem katere koli vrste male divjadi je smiselno opraviti presojo vpliva na okolje. Umetna reja in dodajanje fazana, ne da bi bile pripravljene ustrezne površine za življenje,
ne koristita naravnim populacijam, zato je taka reja namenjena predvsem lovu. Količina načrtovane divjadi za dodajanje v lovišče se načrtuje z letnim lovskoupravljavskim načrtom in
se izvaja le na površinah z vnaprej pripravljenimi pogoji za življenje teh vrst.
Življenjski prostor male divjadi je pretežno kmetijska pokrajina z ostanki naravne vegetacije. Ukrepi, predvideni v nadaljevanju, so tako namenjeni izvajanju tudi v negozdnem prostoru.
Tu se pogoji za življenje zaradi intenzivnega velikopovršinskega gojenja kmetijskih kultur hitro
poslabšujejo. Zato je treba z izvajanjem ukrepov slediti cilju povečevanja velikosti naravnih
populacij z izboljšanjem življenjskega okolja ter vzpostavljanjem naravnega ravnovesja med
njimi, saj je očitna povezava med naraščanjem številčnosti nekaterih naravnih plenilcev iz
vrst malih zveri (lisica, kuna belica) ter upadanjem številčnosti male divjadi (poljski zajec,
fazan, poljska jerebica). Ukrepi za izboljšanje življenjskega prostora za malo divjad in s tem
doseganje naravnega povečanja številčnosti male divjadi naj bodo usmerjeni v vzdrževanje
grmišč (remiz) in obrečnih pasov, vzdrževanje vodnih virov v gozdu, sadnjo in vzdrževanje
plodonosnega drevja in grmovja ter ohranjanje in vzdrževanje biotopa, pomembnega za
obstanek in razvoj ogroženih vrst. Z gozdnogospodarskimi in biomeliorativnimi ukrepi je treba oblikovati in puščati podrast v ostankih avtohtone vegetacije (skupine gozdnega drevja,
gozdni rob …), predvsem v nižinskem svetu Republike Slovenije. Posebej pomembno je
vzdrževanje živih mej, omejkov in posameznih drevesnih silakov v agrarni krajini.
Zimsko krmljenje je, glede na upadanje številčnosti male divjadi, dobrodošel ukrep. Krmi
se na večjem območju in z dovolj velikim številom krmišč s koruzo, korenjem, repo, gomolji
in drugimi plodovi ipd. Krmljenje male divjadi je najbolj smiselno v okolici naravnih remiz
oziroma oblikovanega okolja za vse vrste male divjadi.
Vsako posamezno lovišče, ki upravlja z malo divjadjo, naj izloči optimalno površino za
življenje male divjadi. Na tej površini se lovi le na eni tretjini površine, na dveh tretjinah pa ne.
Na površinah, kjer se mala divjad ne lovi, se z ukrepi zagotavlja vzdrževanje življenjskega
okolja in ustvarjanja tako imenovanih mirnih con. Tovrstne površine (kolobarjenje) se izločajo
za dobo najmanj dveh let. S spremljavo gibanja številčnosti male divjadi se razmerje med
lovno in nelovno površino lahko spreminja, zato se to razmerje površin in okvirne lokacije
določi z vsakoletnim lovskoupravljavskim načrtom območja, konkretne lokacije pa z letnim
načrtom lovišča.
Št. 323-01/91-2/42
Ljubljana, dne 20. novembra 2007
EPA 1598-IV
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
France Cukjati, dr. med., l.r.
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Uredba o varnosti ribiških ladij

Na podlagi 21. člena Zakona o Vladi Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za
izvrševanje 91. člena in prvega odstavka 121. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 120/06 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o varnosti ribiških ladij
1. člen
(namen)
Ta uredba določa skladno z Direktivo Sveta 97/70/ES z dne
11. decembra 1997 o vzpostavitvi usklajenega varnostnega režima za ribiška plovila dolžine 24 metrov in več (UL L
št. 34 z dne 9. 2. 1998, str. 1), kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in
Sveta z dne 5. novembra 2002 o spremembi direktiv o varnosti v pomorskem prometu in o preprečevanju onesnaževanja z ladij (UL L št. 324 z dne 29. 11. 2002, str. 53), (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 97/70/ES), varnostne zahteve za
morske ribiške ladje.
2. člen
(pomen izrazov)
(1) Posamezni izrazi v tej uredbi pomenijo:
1. »ribiška ladja« je katero koli plovilo, ki je opremljeno ali
se uporablja v komercialne namene za lovljenje rib ali drugih
živih virov morja in ki meri v dolžino 24 metrov ali več,
2. »nova ribiška ladja« je ribiška ladja, za katero je:
– 1. januarja 1999 ali pozneje sklenjena pogodba za gradnjo ali večjo predelavo ladje,
– pogodba za gradnjo ali večjo predelavo sklenjena pred
1. januarjem 1999 in je predana v uporabo tri leta ali več pozneje, ali
– če pogodbe o gradnji ni, 1. januarja 1999 ali pozneje položen gredelj ali se je začela gradnja, razpoznavna za
določeno ladjo, ali montaža, ki zajema najmanj 50 ton ali 1%
ocenjene mase celotnega konstrukcijskega materiala glede na
nižjo vrednost,
3. »obstoječa ribiška ladja« je ribiška ladja, ki ni nova
ribiška ladja,
4. »Torremolinoški protokol« je Torremolinoški protokol k Mednarodni Torremolinoški konvenciji o varnosti ribiških
ladij iz leta 1977, skupaj z njegovimi spremembami,
5. »spričevalo« je spričevalo o skladnosti, določeno v 6. členu te uredbe,
6. »dolžina« je, če ni določeno drugače, 96% celotne
dolžine na vodni črti pri 85% najmanjše prilagojene globine,
merjene od linije gredlja, ali, če je naslednja vrednost večja,
dolžina od sprednjega dela ladje do osi gredi krmila na navedeni vodni črti,
7. »ribariti« pomeni loviti ali loviti in predelovati ribe ali
druge žive vire morja brez poseganja v pravico neškodljivega
prehoda v teritorialnem morju in svobodo plovbe v 200 miljah
izključne ekonomske cone,

8. »klasifikacijski zavod« pomeni organizacijo, priznano
skladno s 4. členom Direktive Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o skupnih predpisih in standardih za organizacije,
pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (UL L št. 319 z dne 12. 12. 1994,
str. 20; z vsemi spremembami),
9. »pooblaščeni klasifikacijski zavod« je klasifikacijski zavod, ki ga je imenoval minister, pristojen za pomorstvo,
10. »Uprava« je Uprava Republike Slovenije za pomorstvo,
11. »IMO« je Mednarodna pomorska organizacija.
(2) Vodna črta iz 6. točke prejšnjega odstavka, na kateri
se meri dolžina, je pri ladjah, konstruiranih z naklonom kobilice,
vzporedna s konstruirano vodno črto.
3. člen
(področje uporabe)
(1) Ta uredba se uporablja za nove ribiške ladje in kolikor
Priloga I, ki je sestavni del te uredbe, to določa, za obstoječe
ribiške ladje, ki plujejo pod slovensko zastavo.
(2) Ta uredba se uporablja za tudi za ladje iz prejšnjega
odstavka, ki plujejo pod zastavo države članice Evropske skupnosti, in tuje ribiške ladje, ne glede na zastavo, pod katero
plujejo, če:
– ribarijo v notranjih morskih vodah ali teritorialnem morju
Republike Slovenije ali
– iztovarjajo svoj ulov v slovenskem pristanišču.
(3) Ta uredba se ne uporablja za plovila za rekreacijo, ki
izvajajo nekomercialni ribolov.
4. člen
(splošne zahteve)
(1) Ribiška ladja mora izpolnjevati zahteve iz Priloge I te
uredbe.
(2) Nova ribiška ladja mora ne glede na dolžino izpolnjevati zahteve v poglavjih IV, V, VII in IX Priloge I te uredbe, ki
veljajo za ribiške ladje dolžine 45 metrov in več, če ni v prej
navedeni prilogi določeno drugače.
(3) Ribiška ladja, ki ribari v območjih, določenih v Prilogi III
Direktive 1997/70/ES, mora izpolnjevati zahteve za ta območja,
kot so določene v prej navedeni prilogi.
(4) Ribiška ladja, ki pluje pod zastavo tretje države, ne
sme ribariti v notranjih morskih vodah ali teritorialnem morju
Republike Slovenije ali iztovarjati svojega ulova v slovenskih
pristaniščih, razen če ima spričevalo pristojnega organa države
zastave, da izpolnjuje zahteve iz prvega, drugega in tretjega
odstavka tega člena in 5. člena te uredbe.
(5) Pomorska oprema, ki je navedena v Prilogi A.1 k Direktivi 96/98/ES in je ob namestitvi na ribiško ladjo v skladu s prej
navedeno direktivo, se šteje za skladno z zahtevami iz te
uredbe, tudi če jo mora predhodno odobriti in preskusiti Uprava
oziroma pristojni organ države zastave.
5. člen
(standardi za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje)
Ribiška ladja mora biti skladna s standardi za načrtovanje,
gradnjo in vzdrževanje ladijskega trupa, glavnih in pomožnih
strojev, električnih in samodejnih naprav ribiških ladij, določe-
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nih v tehničnih pravilih, veljavnih na dan zgraditve ribiške ladje,
ki jih za klasifikacijo sprejme klasifikacijski zavod.
6. člen
(pregledi in spričevala)
(1) Ribiška ladja mora imeti spričevalo o skladnosti z zahtevami iz 4. in prejšnjega člena te uredbe, skupaj s seznamom
opreme, in po potrebi spričevala o oprostitvi. Prej navedena
spričevala izda pooblaščeni klasifikacijski zavod po opravljenem pregledu skladno z a) točko prvega odstavka, pravila 6,
poglavja I, Priloge I te uredbe.
(2) Spričevalo o skladnosti, seznam opreme in spričevalo o oprostitvi morajo biti na obrazcu iz Priloge II, ki je sestavni
del te uredbe.
(3) Veljavnost spričevala iz prvega odstavka tega člena je
določena v pravilu 11, poglavja I, Priloge I te uredbe. Spričevalo o skladnosti se lahko obnovi po opravljenih periodičnih pregledih skladno s pravilom 6, poglavja 1, Priloge I te uredbe.
7. člen
(prepoved sprememb po opravljenem pregledu)
Ladjar ne sme brez predhodne odobritve Uprave po izvedbi pregleda iz pravila 6, poglavja I, Priloge I te uredbe izvesti
nobene spremembe strukture, strojev, opreme in drugih delov
ribiške ladje, na katere se nanaša pregled.
8. člen
(določbe o nadzoru)
(1) Pomorska inšpekcija opravlja nadzor nad izvajanjem
določb te uredbe nad ribiškimi ladjami, ki:
– plujejo pod slovensko zastavo,
– ne plujejo pod slovensko zastavo, če ribarijo v notranjih
morskih vodah ali teritorialnem morju Republike Slovenije ali
iztovarjajo svoj ulov v slovenskih pristaniščih, ali
– plujejo pod zastavo druge države članice Evropske
skupnosti, če pristanejo v slovenskem pristanišču.
(2) Pomorska inšpekcija opravlja nadzor nad ribiškimi
ladjami, ki:
– plujejo pod zastavo tretje države, ki ni država članica
Evropske skupnosti,
– ne ribarijo v notranjih morskih vodah ali teritorialnem
morju Republike Slovenije in
– ne iztovarjajo svojega ulova v slovenskih pristaniščih,
če pristanejo v slovenskem pristanišču, da preveri, ali so skladne z veljavnim Torremolinoškim protokolom.
(3) Pomorski inšpektor opravi nadzor nad ladjami iz druge
in tretje alinee prvega in drugega odstavka tega člena skladno z 9. členom te uredbe.
(4) Pomorski inšpektor opravi nadzor po tem členu brez
diskriminacije na podlagi zastave ali državne pripadnosti uprav
ljavca.
9. člen
(inšpekcijski nadzor)
(1) Pomorska inšpekcija opravlja inšpekcijski nadzor nad
veljavnostjo spričeval ribiških ladij iz druge in tretje alinee
prvega in drugega odstavka prejšnjega člena, ki morajo imeti
skladno s Torremolinoškim protokolom spričevalo, če pristanejo v slovenskih pristaniščih.
(2) Veljavno spričevalo iz prejšnjega odstavka šteje za
ustrezno, če ne obstajajo utemeljeni razlogi za sum, da stanje
ladje in njene opreme v bistvenem odstopa od podatkov iz
spričevala ali da ladja in njena oprema ne ustrezata zahtevam
priloge I te uredbe, za ladje iz druge in tretje alinee prvega
odstavka prejšnjega člena in zahtevam Torremolinoškega
protokola za ladje iz drugega odstavka prejšnjega člena. V
primerih iz prejšnjega stavka, ali če je veljavnost spričevala
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potekla ali je prenehala veljati, pomorski inšpektor prepove
ribiški ladji izplutje, dokler ne more nadaljevati plovbe ali
odpluti v najbližjo ustrezno ladjedelnico brez nevarnosti za
življenje ljudi na njej.
(3) Če inšpektor sprejme ukrepe na podlagi tega člena,
mora o tem nemudoma pisno obvestiti konzula ali v njegovi
odsotnosti najbližje diplomatsko predstavništvo države, pod
katere zastavo pluje ladja, o vseh okoliščinah in ukrepih, ki jih
je ocenil kot nujne. Poleg tega mora obvestiti pooblaščenega
nadzornika ali klasifikacijski zavod, ki je izdal spričevalo. Dejstva o ukrepih mora posredovati IMO.
(4) Če pomorski inšpektor ne more sprejeti ukrepov iz
tretjega odstavka tega člena ali če je bilo ladji dovoljeno, da
nadaljuje do naslednjega pristanišča, posreduje vse pomembne podatke o ladji državi iz prejšnjega odstavka in pristojnim
organom v naslednjem pristanišču.
(5) Pri izvajanju inšpekcijskega nadzora po tem členu si
mora pomorski inšpektor prizadevati, da ladje neupravičeno
ne zadržuje.
(6) Pri opravljanju inšpekcijskega nadzora nad ladjo, ki
pluje pod zastavo države, ki ni podpisnica Torremolinoškega
protokola, se uporabljajo določbe Torremolinoškega protokola v takem obsegu, kot je potrebno, da taka ladja ni deležna
ugodnejše obravnave.
10. člen
(prekrški)
(1) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ki
a) ima v plovbi ribiško ladjo, ki ne izpolnjuje zahtev iz prvega, drugega ali tretjega odstavka 4. člena te uredbe ali
b) ravna v nasprotju s četrtim odstavkom 4. člena te
uredbe.
(2) Z globo od 200 do 4.000 eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
(3) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se za prekršek
kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če ravna v nasprotju s 7. členom te uredbe.
(4) Z globo 200 od 4.000 do eurov se za prekršek kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
11. člen
(prehodna določba)
Ribiške ladje morajo pridobiti spričevala iz 6. člena te
uredbe v treh mesecih od dneva začetka veljavnosti te uredbe.
12. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00721-19/2007/4
Ljubljana, dne 22. novembra 2007
EVA 2005-2411-0054
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
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PRILOGA I

ZAHTEVE ZA GRADNJO IN OPREMLJANJE RIBIŠKIH
LADIJ
I. POGLAVJE
SPLOŠNE DOLOČBE
Pravilo 1
(uporaba)
Če ni izrecno določeno drugače, veljajo določbe te priloge
za nove ladje.
Pravilo 2
(opredelitev pojmov)
je:

(1) »Nova ribiška ladja« pomeni ribiško ladjo, za katero

a) 1. januarja 1999 ali pozneje sklenjena pogodba za
gradnjo ali večjo predelavo ladje,
b) bila pogodba za gradnjo ali večjo predelavo sklenjena
pred 1. januarjem 1999 in je bila predana v uporabo tri leta ali
več pozneje, ali
c) če ni pogodbe o gradnji, 1. januarja 1999 ali pozneje:
– položen gredelj,
– se začne gradnja, razpoznavna za določeno ladjo, ali
– se začne montaža, ki zajema najmanj 50 ton ali 1%
ocenjene mase celotnega gradbenega materiala, glede na
nižjo vrednost.
(1a) »Nova ribiška ladja, zgrajena 1. januarju 2003 ali
pozneje« pomeni novo ribiško ladjo, za katero je:
a) 1. januarja 2003 ali pozneje sklenjena pogodba za
gradnjo ali večjo preureditev,
b) bila pogodba za gradnjo ali večjo preureditev sklenjena
pred 1. januarjem 2003 in je bila predana v uporabo tri leta ali
več pozneje; ali
c) če ni pogodbe za gradnjo, 1. januarja 2003 ali pozneje:
– položen gredelj ali
– začeta gradnja, razpoznavna za določeno ladjo, ali
– začeta montaža, ki zajema najmanj 50 ton ali 1% ocenjene mase vsega konstrukcijskega materiala, kar predstavlja
manjšo vrednost.
(2) »Obstoječa ribiška ladja« pomeni ribiško ladjo, ki ni
nova ribiška ladja.
(3) »Odobreno« pomeni, da je odobrila Uprava ali drug
pristojen organ.
(4) »Posadka« pomeni poveljnika in vse osebe, ki so zaposlene ali sodelujejo pri kakršnem koli opravilu na ladji.
(5) »Dolžina (L)« pomeni 96% celotne dolžine na vodni
črti pri 85% najmanjše prilagojene globine, merjene od linije
gredlja, ali, če je naslednja vrednost večja, dolžino od sprednjega dela ladje do osi gredi krmila na navedeni vodni črti. Pri ladji,
konstruirani z naklonom gredlja, mora biti vodna črta, na kateri
se ta dolžina meri, vzporedna s konstruirano vodno črto.
(6) »Sprednje in zadnje navpičnice« se izmerijo na začetku in na koncu dolžine (L). Sprednje navpičnice sovpadajo s prednjim delom ladje na vodni črti, na kateri se meri
dolžina.
(7) »Širina (B)« pomeni največjo širino ladje, izmerjeno
od sredine ladje do oblikovane linije rebra pri ladji s kovinskim
opločjem in do zunanje površine trupa pri ladji z opločjem iz
katerega koli drugega materiala.
(8) a) »Prilagojena globina« je vertikalna razdalja, merjena od gornjega roba gredlja do vrha delovnega krova na
strani.
b) Pri ladji, katere zgornji rob je zaokrožen, se prilagojena
globina meri do točke presečišča oblikovanih linij krova in stranskega opločja, pri čemer linije potekajo, kakor da bi bil zgornji
rob ladje koničaste oblike.

c) Če je delovni krov stopničast in dvignjeni del tega krova
sega čez točko, v kateri se določa prilagojena globina, se prilagojena globina izmeri glede na referenčno linijo, ki poteka od spodnjega dela krova vzdolž linije, vzporedne z dvignjenim delom.
(9) »Globina (D)« je prilagojena globina na sredini ladje.
(10) »Najgloblja obratovalna vodna linija« je vodna linija,
ki se nanaša na največji dopustni obratovalni ugrez.
(11) »Sredina ladje« je sredina dolžine L.
(12) »Srednji del ladje« je del trupa, ki je določen s presečiščem med oblikovano površino trupa z navpično ravnino,
ki je pravokotna na vodno linijo in ravnine v simetralni ravnini
ladje, ki potekajo skozi sredino ladje.
(13) »Linija gredlja« je linija vzporedna na naklon gredlja,
ki na sredini ladje poteka skozi:
a) vrh gredlja ali presečiščno linijo med notranjostjo zunanje oplate z gredljem, kjer gredelj poteka nad to linijo ladje s kovinskim opločjem,
b) spodnjo linijo gredlja z utorom pri ladji z lesenim opločjem ali pri kompozitni ladji, ali
c) presečišče med ravno neovirano površino zunanje strani konture opločja na dnu s simetralno linijo ladje z opločjem,
ki ni iz lesa ali kovine.
(14) »Simetrala« je vodoravna linija, ki linijo gredlja seka
na sredini ladje.
(15) »Delovni krov« je na splošno najnižji popolni krov, ki
je nad najglobljo obratovalno vodno linijo, na katerem poteka
ribolov. Pri ladji, ki je opremljena z dvema ali več popolnima krovoma, lahko Uprava kot delovni krov sprejme najnižji krov pod
pogojem, da je ta krov nad najglobljo obratovalno vodno linijo.
(16) »Nadgradnja« je zaprt prostor na delovnem krovu, ki
poteka od ene do druge strani ladje, ali prostor s stranicami, ki
od boka ladje ni pomaknjen za več kakor 0,04 B.
(17) »Ograjena nadgradnja« je nadgradnja z:
a) obdajajočimi pregradami učinkovite konstrukcije,
b) odprtinami za dostop, če obstajajo, v teh pregradah, ki
so opremljene s trajno pritrjenimi vremensko odpornimi vrati,
katerih trdnost je enaka strukturi brez odprtin in ki jih je mogoče
odpreti z obeh strani, in
c) drugimi odprtinami na straneh ali koncih nadgradenj,
opremljenimi z učinkovitimi vremensko odpornimi sredstvi za
zapiranje.
Poveljniški most ali paluba nad krmo ne štejeta kot ograjena, razen kadar je zagotovljen vhod za posadko, čez katerega
ima dostop do strojev in drugih delovnih prostorov znotraj teh
nadgradenj z uporabo alternativnih načinov, ki so vedno na
voljo, kadar so pregrade zaprte.
(18) »Krov nadgradnje« je tisti popolni ali delni krov, ki
predstavlja vrh nadgradnje, krovne hišice ali druge postavitve
na višini vsaj 1,8 metra nad delovnim krovom. Če je višina
manjša od 1,8 metra, vrh take krovne hišice ali drugih postavitev šteje kot delovni krov.
(19) »Višina nadgradnje ali druge postavitve« je najnižja
navpična razdalja, izmerjena na strani od vrha nosilca krova
nadgradnje ali postavitve do vrha nosilca delovnega krova.
(20) »Vremensko odporen« pomeni, da voda ne bo prodrla v ladjo pod nobenimi pogoji na morju.
(21) »Vodotesen« pomeni zmožen preprečiti prehod vode
skozi konstrukcijo v kateri koli smeri pod pritiskom vode, za
katerega je obdajajoča struktura načrtovana.
(22) »Prestrezna pregrada« je vodotesna pregrada do
delovnega krova v sprednjem delu ladje, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
a) pregrada je nameščena na razdalji od sprednje navpičnice:
– ki ni manjša od 0,05 L in ne večja od 0,08 L ladjo dolge
45 metrov ali več;
– ki ni manjša od 0,05 L in ne večja od 0,05 L plus
1,35 metra, za ladjo krajšo od 45 metrov, razen če Uprava za
ladje, ki niso nove ribiške ladje, zgrajene 1. januarja 2003 ali
pozneje, dovoli drugače,
– v nobenem primeru ne manj kakor 2,0 metra.
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b) Če je kateri koli del trupa, ki je pod vodo, pred sprednjo
navpičnico, npr. balonasti premec, se razdalja, določena v a)
točki, meri od točke, ki je na sredini dela, ki je pred sprednjo
navpičnico, ali od točke 0,015 L pred sprednjo navpičnico,
katera je pač manjša.
c) Pregrada ima lahko stopnice ali vdolbine pod pogojem,
da so znotraj omejitev, predpisanih v a) točki.
Pravilo 3
(izjeme)
(1) Uprava lahko oprosti katero koli ladjo, ki vključuje nove
lastnosti, katere koli zahteve iz II., III., IV., V., VI. in VII. poglavja,
katerih uporaba bi lahko močno ovirala raziskave glede takih
lastnosti in njihovo vgradnjo v ladjo. Taka ladja mora ustrezati
varnostnim zahtevam, ki po mnenju Uprave omogočajo uporabo ladje za predvidene namene in so take, da zagotavljajo
celovito varnost ladje.
(2) Izjeme od zahtev iz IX. poglavja ureja pravilo IX/3,
izjeme od zahtev iz X. poglavja pa ureja pravilo X/2.
(3) Uprava lahko katero koli ladjo, ki se uporablja izključno
za namene ribolova v bližini obale svoje države, oprosti katere
koli zahteve te priloge, če oceni, da uporaba teh zahtev ni smiselna in izvedljiva glede na razdaljo območja, v katerem ladja
ribari od izhodiščnega pristanišča v svoji državi, vrsto ladje, vremenske pogoje in odsotnost splošnih plovbnih nevarnosti pod
pogojem, da ladja ustreza varnostnim zahtevam, ki po mnenju
Uprave omogočajo uporabo ladje za predvidene namene in so
take, da zagotavljajo celovito varnost ladje.
(4) Če Uprava dovoli kakršno koli izjemo skladno s tem
pravilom, posreduje IMO podrobne podatke o tem, in sicer v obsegu, ki zadostuje za potrditev, da je zagotovljena ustrezna
raven varnosti.
Pravilo 4
(enakovredne nadomestitve)
(1) Če morajo biti skladno z določbami pravil na ladji
nameščeni ali prisotni določena oprema, material, instrument
ali naprava ali ustrezen tip le-teh, ali se morajo izvesti kakršni
koli ukrepi, lahko Uprava dovoli kakršno koli drugo opremo,
material, instrument ali napravo ali ustrezen tip le-teh, ki so
nameščeni ali prisotni na ladji, ali izvedbo kakršnih koli ukrepov na ladji, če s preskusi ali kako drugače ugotovi, da so taka
oprema, material, instrument ali naprava vsaj tako učinkoviti,
kakor to zahtevajo določbe pravil.
(2) Če Uprava odobri tako zamenjavo opreme, materiala,
instrumenta ali naprave, njihove vrste, ali ukrepe, mora posredovati IMO informacije o njihovih posebnostih skupaj s poročilom o vseh izvedenih preskusih.
Pravilo 5
(popravila, rekonstrukcije in spremembe)
(1) Ladja, na kateri se opravijo popravila, rekonstrukcije, spremembe in s tem povezano opremljanje, mora še
naprej izpolnjevati vsaj tiste zahteve, ki so tudi prej veljale
zanjo.
(2) Popravila, rekonstrukcije in spremembe večjega obsega in s tem povezano opremljanje morajo izpolnjevati zahteve
za novo ladjo samo v tistem delu, ki se nanaša na taka popravila, rekonstrukcije in spremembe ter v obsegu, za katerega
Uprava oceni, da je smiseln in izvedljiv.
Pravilo 6
(pregledi)
de:

(1) Vsaka ladja mora opraviti spodaj navedene pregle-

a) Začetni pregled pred predajo ladje v uporabo ali pred
prvo izdajo dovoljenja, zahtevanega skladno s pravilom 7, ki
vključuje celovit pregled strukture, stabilnosti, strojev, postavitve in materiala ladje, vključno z zunanjostjo trupa ladje,
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notranjostjo in zunanjostjo kotlov in opreme, če se ta priloga
nanaša na ladjo. Pregled mora zagotoviti, da postavitve,
material in predpisane debeline struktur, kotlov in drugih tlačnih posod ter njihove dodatne opreme, glavnih in pomožnih
strojev, električnih napeljav, radijskih naprav, vključno s tistimi, ki se uporabljajo skupaj z rešilno opremo, protipožarna
oprema, protipožarni varnostni sistemi in naprave, reševalna
oprema, navigacijska oprema ladje, navtične publikacije in
druga oprema v celoti ustrezajo zahtevam, ki izhajajo iz te
priloge. Pregled mora zagotoviti, da je izdelava vseh delov
ladje in njene opreme v vseh pogledih zadovoljiva ter da
je ladja opremljena z lučmi, opremo za oddajanje zvočnih
signalov in signalov v sili, predvidenih s to prilogo in veljavno
Konvencijo o mednarodnih pravilih za izogibanje trčenju na
morju. Če se uporablja oprema za prenos, se zanjo prav
tako opravi pregled, da se zagotovi, da je v dobrem stanju in
skladna z ustreznimi zahtevami veljavne Konvencije o mednarodnih pravilih o izogibanju trčenja na morju.
b) Periodični pregledi v spodaj navedenih časovnih intervalih:
– na štiri leta glede strukture, vključno z zunanjo stranjo
trupa ladje in stroji ladje, skladno z II., III., IV., V. in VI. poglavjem. Skladno s prvim odstavkom pravila 11 se lahko to obdobje
podaljša za eno leto za ladje, za katere se pregledi izvajajo
interno ali eksterno, če je to smiselno in izvedljivo,
– na dve leti glede opreme ladje, skladno z II., III., IV., V.,
VI., VII. in X. poglavjem, in
– na eno leto glede radijske opreme, vključno z opremo, ki
se uporablja na rešilni opremi, in radijske opreme za določanje
smeri ladje, skladno s VII., IX. in X. poglavjem.
Periodični pregledi morajo zagotoviti, da oprema, navedena v a) točki, v celoti izpolnjuje ustrezne zahteve, ki izhajajo
iz te priloge, da je v dobrem delujočem stanju in da so na ladji
zagotovljene informacije o stabilnosti.
Če se čas trajanja dovoljenja, izdanega skladno s pravilom 7 ali 8, podaljša skladno z drugim ali četrtim odstavkom
pravila 11, se lahko skladno s tem podaljša tudi časovni interval
pregleda.
c) Poleg periodičnih pregledov, predpisanih v prvi alinei
b) točke, se morajo izvajati vmesni pregledi strukture in strojev
ladje, v dvoletnih presledkih plus/minus tri mesece. Ti pregledi
morajo zagotavljati, da niso bile narejene spremembe, ki bi
negativno vplivale na varnost ladje ali posadke.
d) Opravljeni redni pregledi iz druge in tretje alinee točke
b) in vmesni pregledi iz točke c) se potrdijo v spričevalu iz
pravila 7 ali 8.
(2) a) Preglede in nadzor ladje, ki se nanašajo na izvajanje določb pravil in na odobritve izjem, opravljajo pooblaščeni
klasifikacijski zavodi.
b) Klasifikacijski zavod, pooblaščen za izvajanje pregledov in nadzora, iz a) točke, mora imeti najmanj pooblastilo, da
lahko:
– zahteva popravila na ladji,
– izvede preglede in nadzore, če to od njega zahtevajo
pristojni organi oblasti države pristanišča.
Ministrstvo za promet obvesti IMO o posameznih odgovornostih in pogojih pooblastil, prenesenih na klasifikacijske
zavode.
c) Če klasifikacijski zavod ugotovi, da stanje ladje ali
stanje opreme na njej v precejšni meri odstopa od posebnosti,
navedenih v spričevalu, ali če je stanje tako, da ladja ni primerna za plovbo na morju, ne da bi bila pri tem ogrožena varnost
ladje ali oseb na njej, taka nadzorna oseba ali organizacija
nemudoma poskrbi, da se izvedejo izboljšave, o tem pa sproti
obvešča Upravo. Če take izboljšave niso izvedene, se ladji
odvzame spričevalo in o tem nemudoma obvesti Upravo, kadar
pa je ladja v pristanišču druge države, morajo biti o tem nemudoma obveščeni tudi pristojni organi oblasti države pristanišča.
Če pristojni organi ali klasifikacijski zavod obvesti Upravo,
jim ta zagotovi vso potrebno pomoč pri izvajanju dolžnosti, ki
izhajajo iz tega pravila. Kadar je primerno, pomorski inšpektor
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prepove ladji izplutje, dokler ni sposobna pluti ali nadaljevati
plovbe do ustrezne ladjedelnice brez nevarnosti za ladjo ali
osebe na njej.
(3) a) Ladja in oprema na njej morata biti vzdrževani skladno z določbami teh pravil, da se zagotovi, da je ladja v vseh
pogledih primerna za nadaljevanje plovbe, ne da bi bila pri tem
ogrožena ali osebe na njej.
b) Spremembe strukture strojev, opreme in drugih delov,
na katere se nanaša pregled, po katerem koli pregledu brez
dovoljenja Uprave niso dovoljene.
c) Kadar je ladja udeležena v nesreči ali je odkrita okvara, ki vpliva na varnost ladje ali učinkovitost in celovitost njene rešilne opreme ali druge opreme, poveljnik ali lastnik čim
prej o tem obvesti Upravo in pooblaščen klasifikacijski zavod
za izdajo ustreznega spričevala, ki sproži preiskavo, da se
ugotovi, ali je nadzor, predviden s tem pravilom, potreben. Če
je ladja v pristanišču druge države podpisnice, poveljnik ali
lastnik o tem nemudoma obvesti tudi pristojne organe oblasti
države pristanišča, pooblaščeni klasifikacijski zavod pa preveri,
ali je bilo tako poročilo predloženo.
Pravilo 7
(izdajanje ali overitev spričeval)
(1) a) Mednarodno spričevalo o varnosti ribiške ladje se
izda po opravljenem pregledu ladje, ki ustreza veljavnim zahtevam iz te priloge.
b) Če je ladja oproščena skladno z določbami te priloge,
se poleg spričevala iz a) točke, izda mednarodno spričevalo o oprostitvi ribiške ladje.
(2) Spričevala iz prvega odstavka izda ali overi pooblaščen klasifikacijski zavod.
Pravilo 8
(izdajanje in overitev spričeval s strani druge osebe)
(1) Uprava lahko na zahtevo druge države podpisnice
zahteva izvedbo pregleda ladje in, če ugotovi da so zahteve,
ki izhajajo iz te priloge, izpolnjene, odobri izdajo spričeval za
ladjo in, kjer je ustrezno, dovoli overitev spričeval skladno z določbami te priloge.
(2) Kopijo spričevala in kopijo poročila o pregledu je treba
čim prej posredovati Upravi.
(3) Spričevalo, ki je izdano na ta način, mora vsebovati
izjavo, iz katere razvidno, da je bilo izdano na zahtevo pristojnega organa druge države in ima enako veljavo ter je enako
priznano kakor spričevalo, izdano skladno s pravilom 7.
Pravilo 9
(obrazec spričevala in seznama opreme)
Spričevala in seznam opreme morajo biti izdani na obrazcu iz priloge. Če se v besedilu ne uporablja angleški ali francoski jezik, mora besedilo vsebovati prevod v enega od teh
jezikov, razen če Uprava oceni, da to ni potrebno glede na
območje, v katerem bo ladja plula.
Pravilo 10
(razpoložljivost spričeval)
Spričevala, izdana skladno s pravilom 7 ali 8, morajo biti
vedno na ladji, tako da jih je mogoče vedno pregledati.
Pravilo 11
(trajanje in veljavnost spričeval)
(1) Mednarodno spričevalo o varnosti ribiške ladje se izda
za obdobje, ki ni daljše od štirih let in ga za namene izvajanja
periodičnih in vmesnih pregledov skladno z b) in c) točko prvega odstavka pravila 6 ni mogoče podaljšati za več kakor eno
leto razen v primerih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka
tega pravila. Veljavnost mednarodnega spričevala o oprostitvi
ribiške ladje ne more biti daljše od veljavnosti mednarodnega
spričevala o varnosti ribiške ladje.
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(2) Če ob prenehanju veljavnosti spričevala ladja ni v slovenskem pristanišču lahko Uprava podaljša veljavnost spričevala. Tako podaljšanje se lahko odobri samo zato, da lahko
ladja dokonča svoje potovanje do slovenskega pristanišča ali
do pristanišča, v katerem bo pregledana, in le v primerih, ko je
to primerno in izvedljivo.
(3) Veljavnost spričevala iz prejšnjega odstavka ne sme
biti podaljšana za obdobje, daljše od petih mesecev. Ladja,
za katero je tako podaljšanje odobreno, ne sme na podlagi
tega podaljšanja zapustiti slovenskega pristanišča ali pristanišča, v katerem bo pregledana, če ni bilo zanjo izdano novo
spričevalo.
(4) Uprava lahko spričevalo, katerega veljavnost ni bila
podaljšana skladno z določbami drugega odstavka, podaljša za
dodatno obdobje, ki pa ni daljše od enega meseca od datuma
preteka, ki je naveden na spričevalu.
(5) Spričevalo, izdano skladno s pravilom 7 ali 8, preneha
veljati v naslednjih primerih:
a) če ustrezni nadzori niso izvedeni v časovnih obdobjih,
določenih v pravilu 6,
b) če spričevalo ni overjeno skladno z veljavnimi predpisi,
c) ob prenosu ladje pod zastavo druge države.
Novo spričevalo se izda samo, če pooblaščeni klasifikacijski zavod ugotovi, da ladja popolnoma ustreza zahtevam iz a)
in b) točke tretjega odstavka pravila 6. Ob prenosu med državami podpisnicami, mora Uprava, če je ladja predhodno plula pod
slovensko zastavo, na zahtevo, če je le-ta bila vložena v treh
mesecih po izvedbi prenosa, posredovati, kakor hitro je to mogoče, kopije spričeval, ki so bila izdana za ladjo pred prenosom
in, če so na voljo, tudi kopije ustreznih poročil o pregledih.

II. POGLAVJE
KONSTRUKCIJA, VODOTESNOST IN OPREMA
Pravilo 1
(konstrukcija)
(1) Trdnost in konstrukcija trupa, nadgradenj, krovnih hišic, žrel strojnic, ohišij strojev, prehodov ter vseh drugih struktur
in opreme ladje morata vzdržati v vseh predvidenih okoliščinah
glede na predvideno uporabo, hkrati pa biti skladni s pravili
pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
(2) Trup ladje, ki je namenjena za uporabo v ledu, mora
biti ojačen skladno s predvidenimi plovnimi razmerami in območji plovbe.
(3) Pregrade, naprave za zapiranje in pokrovi odprtin v teh
pregradah ter metode za njihovo testiranje morajo biti skladni s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda. Ladja, ki
ni izdelana iz lesa, mora biti opremljena s prestrezno pregrado
in vsaj z vodotesnimi pregradami, ki obdajajo mesto glave
strojnice. Take pregrade morajo segati vse do delovnega krova.
Tudi na leseni ladji morajo biti nameščene take pregrade, ki so,
če je to izvedljivo, nepropustne.
(4) Cevi, ki potekajo skozi prestrezno pregrado, morajo biti
opremljene s primernimi ventili, ki jih je mogoče upravljati tudi
nad delovnim krovom. Okrov ventila mora biti pritrjen na prestrezno pregrado znotraj sprednjega podpalubja. V prestrezno
pregrado pod delovnim krovom ne smejo biti vgrajena nobena
vrata, prezračevalni vodi, vstopni jaški ali druge odprtine.
(5) Če je ladja opremljena z dolgo sprednjo nadgradnjo,
mora biti prestrezna pregrada vremensko odporna in podaljšana do naslednjega krova nad pregradnim krovom. Če je podaljšek nameščen znotraj omejitev, iz pravila I/2(22), del krova, ki
tvori stopnico, pa je neprepusten, ni potrebno, da je podaljšek
pritrjen neposredno nad pregrado.
(6) Število odprtin na prestrezni pregradi nad delovnim
krovom je treba zmanjšati na najmanjšo možno mero, ki je še
združljiva s konstrukcijo in normalnim delovanjem ladje. Take
odprtine morajo imeti možnost, da se vodotesno zaprejo.
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(7) Pri ladji dolžine 75 metrov ali več mora biti med prestrezno pregrado in pregrado prednjega pretežnega tanka, če
je to izvedljivo, nameščeno neprepustno dvojno dno.
Pravilo 2
(vodotesna vrata)
(1) Število odprtin v vodotesni pregradi se mora skladno z zahtevami tretjega odstavka pravila 1 zmanjšati na najmanjšo možno mero, ki je še združljiva s splošnimi potrebami
ladje glede postavitev in ribolova. Odprtine morajo biti opremljene z neprepustnimi sredstvi za zapiranje, skladnimi s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda. Neprepustna vrata morajo biti enake trdnosti kakor struktura brez odprtin, ki
je v neposredni bližini.
(2) Pri ladji, krajši od 45 metrov, so lahko taka vrata na tečajih, ki jih je mogoče uporabljati lokalno z obeh strani in morajo
biti na morju običajno zaprta. Na vsaki strani vrat mora biti pritrjeno opozorilo, da morajo biti vrata na morju vedno zaprta.
(3) Na ladji dolžine 45 metrov in več morajo biti drsna
vodotesna vrata v:
a) prostorih, kjer je predvideno, da bodo na morju odprta
in če so njihovi spodnji pragovi nameščeni nižje od najgloblje
obratovalne vodne linije, razen če Uprava oceni, da to glede
na vrsto in način ribarjenja ladje ni potrebno ali ni izvedljivo, in
b) spodnjem delu prostora za strojnico, kjer je iz tega prostora zagotovljen dostop do osnega predora. V drugih primerih
se lahko uporabljajo vodotesna vrata na tečajih.
(4) Drsna vodotesna vrata se lahko uporabljajo, če je ladja
nagnjena do 15 stopinj na katero koli stran.
(5) Drsna vodotesna vrata, ne glede na to ali se upravljajo
ročno ali kakor koli drugače, mora biti možno odpirati lokalno z obeh strani. Pri ladji dolžine 45 metrov in več mora biti
možno ta vrata upravljati tudi z napravo za daljinsko upravljanje
iz katerega koli dostopnega mesta na delovnem krovu, razen
kadar so vrata nameščena v bivalnih prostorih za posadko.
(6) Na oddaljenih krmilnih mestih morajo biti zagotovljena
sredstva, ki pokažejo, ali so vrata odprta ali zaprta.
(7) Izjeme od tega pravila za nove ribiške ladje, zgrajene
1. januarja 2003 ali pozneje, so lahko dovoljene samo po postopku iz člena 4 Direktive 1997/70/ES.
Pravilo 3
(celovitost trupa)
(1) Zunanje odprtine se morajo zapirati tako, da je preprečen vdor vode v ladjo. Odprtine na krovu, ki jih je mogoče
odpreti med ribarjenjem, morajo biti običajno nameščene v bližini simetralne linije ladje. Uprava lahko odobri drugačno postavitev, če oceni, da to ne bo negativno vplivalo na varnost
ladje.
(2) Lopute za ribe ali vlečno mrežo na krmi morajo biti na
električen pogon in jih mora biti možno krmiliti iz katerega koli
položaja, ki zagotavlja neoviran pogled na delovanje loput.
Pravilo 4
(vremensko odporna vrata)
(1) Vse odprtine za dostop, ki so v pregradah ograjenih nadgradenj in drugih zunanjih struktur, skozi katere lahko
vstopi voda in ogrozi ladjo, morajo biti opremljene z vrati, ki
so trajno pritrjena na pregrado, okvirjena in ojačena tako, da
je trdnost celotne strukture enaka strukturi brez odprtin, hkrati
pa morajo biti vremensko odporna, kadar so zaprta. Sredstva
za zapiranje teh vrat, ki zagotavljajo vremensko odpornost,
morajo biti sestavljena iz tesnil in vpenjalnih naprav ali drugih
enakovrednih sredstev in trajno nameščena na pregrado ali
na vrata sama, hkrati pa morajo biti razporejena tako, da jih
je mogoče upravljati z obeh strani pregrade. Uprava lahko
dovoli, da se vrata v hladilne sobe odpirajo samo z ene strani
ne glede na varnost posadke, pod pogojem, da je nameščena
ustrezna alarmna naprava, s katero se prepreči, da bi oseba
ostala zaprta v teh sobah.
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(2) Višina pragov nad krovom teh vrat v prehodih, postavitvah in ohišjih strojev, ki zagotavljajo neposreden dostop do teh
delov krova, ki so izpostavljeni vremenskim vplivom in morju,
mora biti vsaj 600 milimetrov na delovnem krovu in vsaj 300
milimetrov na krovu nadgradnje. Če je bilo na podlagi obratovalnih izkušenj utemeljeno in če to odobri Uprava, se lahko te
višine, razen pri vratih, ki zagotavljajo neposreden dostop do
strojnice, znižajo na višino, ki ni nižja od 380 milimetrov oziroma 150 milimetrov.
Pravilo 5
(žrela, zaprta z lesenimi pokrovi)
(1) Višina praga teh žrel nad krovom mora biti vsaj 600
milimetrov na izpostavljenih delih delovnega krova in vsaj 300
milimetrov na krovu nadgradnje.
(2) V končno debelino lesa, iz katerega so pokrovi žrel,
mora biti všteta tudi dopustna površinska obraba zaradi grobega ravnanja. V vsakem primeru mora končna debelina teh
pokrovov znašati vsaj 4 milimetre na vsakih 100 milimetrov nepodprtega razpona, vendar ne manj kakor 40 milimetrov, višina
njihovih nosilnih površin pa znaša vsaj 65 milimetrov.
(3) Ureditve za zapiranje lesenih pokrovov žrel, ki so
vremensko odporna, morajo biti skladne s standardi iz pravil
14 in 16 Priloge I k Mednarodni konvenciji o tovornih črtah iz
leta 1966.
Pravilo 6
(žrela, zaprta s pokrovi, ki niso iz lesa)
(1) Višina praga žrel nad krovom mora ustrezati višini,
navedeni v prvem odstavku pravila 5. Če je bilo na podlagi
obratovalnih izkušenj utemeljeno in če to odobri pooblaščeni
klasifikacijski zavod, se lahko višina teh pragov zniža ali pa se
prag v celoti opusti, če to ne vpliva negativno na varnost ladje.
V tem primeru morajo biti odprtine žrel čim manjše, pokrovi pa
morajo biti trajno nameščeni s tečaji ali enakovrednimi sredstvi,
ki jih je možno hitro zapreti in zapahniti, ali z enako učinkovito opremo skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega
zavoda.
(2) Za izračunavanje trdnosti se predvideva, da so pokrovi
žrel obremenjeni s težo tovora, ki se bo prenašala preko njih,
ali z naslednjimi statičnimi obremenitvami glede na to, katera
obremenitev je večja:
a) 10,0 kilonewtona na kvadratni meter za ladjo dolžine
24 metrov ali več,
b) 17,0 kilonewtona na kvadratni meter za ladjo dolžine
100 metrov ali več.
Za vmesne dolžine se vrednosti obremenitev določijo z uporabo linearne interpolacije. Pooblaščeni klasifikacijski
zavod lahko zmanjša obremenitve na ne manj kakor 75%
zgoraj navedenih vrednosti pri pokrovih žrel, ki so na krovu
nadgradnje nameščeni za točko, ki je za 0,25 L oddaljena od
sprednje navpičnice.
(3) Če so pokrovi izdelani iz plavljenega jekla, največja
napetost, izračunana skladno z drugim odstavkom tega pravila,
pomnožena s 4,25, ne sme presegati največje natezne trdnosti
materiala. Pod temi obremenitvami upogib ne sme presegati
vrednosti 0,0028-kratnega razpona.
(4) Pokrovi, narejeni iz materiala, ki ni plavljeno jeklo,
morajo imeti vsaj enako trdnost kakor pokrovi iz plavljenega
jekla. Njihova konstrukcija mora biti zadosti trdna, da zagotavlja
vremensko odpornost pod obremenitvami iz drugega odstavka
tega pravila.
(5) Pokrovi morajo biti zatisnjeni in imeti tesnila, ki zagotavljajo vremensko odpornost.
Pravilo 7
(odprtine v strojnici)
(1) Odprtine v strojnici morajo biti okvirjene in zaprte z ohišji, katerih trdnost je enaka nadgradnji v neposredni bli-
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žini. Odprtine za dostop od zunaj morajo biti opremljene z vrati,
ki ustrezajo zahtevam pravila 4.
(2) Druge odprtine, ki ne zagotavljajo dostopa, morajo
biti opremljene s pokrovi enake trdnosti kakor struktura brez
odprtine, ki so trajno pritrjeni nanje in jih je mogoče zapreti tako,
da je zagotovljena vremenska odpornost.

lovnem krovu in vsaj 450 milimetrov na krovu nadgradnje. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko odobri zmanjšanje višine
zračnih cevi, tako da ne ovirajo ribarjenja.

Pravilo 8

(1) Vodomerne cevi, ki ustrezajo pravilom pooblaščenega
klasifikacijskega zavoda, morajo biti nameščene:
a) na boke tistih predelov, ki med plovbo niso vedno enostavno dostopni, in
b) na vse rezervoarje in pregrade.
(2) Če so nameščene sondirne cevi, morajo biti zgornji robovi nameščeni tako, da je do njih mogoče enostavno dostopati
in morajo, kjer je to izvedljivo, segati nad delovni krov. Njihove
odprtine morajo biti opremljene s trajno pritrjenimi sredstvi za
zapiranje. Sondirne cevi, ki ne segajo nad delovni krov, morajo
biti opremljene z samodejno zapiralno napravo.

(druge odprtine na krovu)
(1) Kjer je za ribolov bistvenega pomena, se lahko namestijo tudi odprtine za splakovanje krova, bajonete ali podobne
vrste naprav ter kontrolne odprtine, če jih je mogoče neprepustno zapreti. Take naprave morajo biti trajno pritrjene na strukturo v neposredni bližini. Ob upoštevanju velikosti, razporeditve
odprtin in zasnove naprav za zapiranje se lahko namestijo tudi
zapirala s kovinskim stikom, če pooblaščeni klasifikacijski zavod oceni, da učinkovito zagotavljajo neprepustnost.
(2) Odprtine, ki niso žrela, odprtine v strojnici, kontrolne
odprtine in odprtine za splakovanje na delovnem krovu ali krovu nadgradnje, morajo biti zaščitene z ograjenimi strukturami,
opremljenimi z vremensko odpornimi vrati ali enakovrednimi
načini. Prehodi morajo biti nameščeni čim bližje simetralne
linije ladje.
Pravilo 9
(vetrniki)
(1) Pri ladji dolžine 45 metrov ali več mora znašati višina pragov vetrnikov nad krovom, razen za pragove vetrnikov v strojnicah, vsaj 900 milimetrov na delovnem krovu in vsaj
760 milimetrov na krovu nadgradnje. Pri ladji, ki je krajša od 45
metrov, mora višina teh pragov znašati 760 milimetrov oziroma
450 milimetrov. Višina nad krovom odprtin vetrnikov, potrebnih
za stalno oskrbo strojnice in po potrebi za sobe za generator,
mora biti skladna s pravilom II/9(3). Če pa zaradi velikosti ladje
ali drugih ureditev to ni primerno, lahko pooblaščeni klasifikacijski zavod dovoli nižje višine. Za ladje, zgrajene 1. januarja 2003
ali pozneje, mora nižja višina znašati vsaj 900 mm nad glavnim
krovom ali krovom nadgradnje in pod pogojem, da vodotesne
naprave za zapiranje, skladno s pravilom II/9(2), v kombinaciji z drugimi ustreznimi ureditvami, zagotavljajo neprekinjeno
ustrezno ventilacijo prostorov.
(2) Pragovi vetrnikov morajo imeti enako trdnost kakor
struktura v neposredni bližini in morajo biti taki, da jih je možno
zapreti s sredstvi za zapiranje, ki so trajno nameščena na vetrnik ali strukturo v neposredni bližini, tako, da je zagotovljena
vremenska odpornost. Kjer višina praga katerega koli vetrnika
presega 900 milimetrov, mora biti prag posebej podprt.
(3) Pri ladji, dolgi 45 metrov ali več, vetrnikov, katerih
pragovi segajo več kakor 4,5 metra nad delovni krov ali več
kakor 2,3 metra nad krov nadgradnje, ni treba opremiti s sredstvi za zapiranje, razen če to posebej zahteva pooblaščeni
klasifikacijski zavod. Pri ladji, dolgi manj kakor 45 metrov,
vetrnikov, katerih pragovi segajo več kakor 3,4 metra nad
delovni krov ali več kakor 1,7 metra nad krov nadgradnje, ni
treba opremiti s sredstvi za zapiranje. Če pooblaščeni klasifikacijski zavod oceni, da voda ne more vstopiti v ladjo skozi
vetrnike v strojnici, nameščanje sredstev za zapiranje na take
vetrnike ni potrebno.
Pravilo 10
(zračne cevi)
(1) Če cevi do rezervoarjev in praznih prostorov pod krovom segajo nad delovne krove ali krove nadgradnje, morajo
biti izpostavljeni deli cevi enake trdnosti kakor strukture v neposredni bližini in opremljeni z ustrezno zaščito. Odprtine zračnih
cevi morajo biti opremljene s sredstvi za zapiranje, ki so trajno
pritrjena na cevi ali strukturo v neposredni bližini.
(2) Višina zračnih cevi nad krovom do točke, kjer lahko
voda vstopi v notranjost, mora biti vsaj 760 milimetrov na de-

Pravilo 11
(vodomerne cevi)

Pravilo 12
(bočna in druga okna)
(1) Bočna okna v prostorih, ki so pod delovnim krovom in
prostorih znotraj ograjenih delov nadgradnje tega krova, morajo
biti opremljena s pokrovi na tečajih, ki jih je mogoče zapreti
tako, da je zagotovljena vodotesnost.
(2) Stranske odprtine ne smejo biti nameščene na taka
mesta, kjer bi bili njihovi spodnji robovi manj kakor 500 milimetrov nad najglobljo obratovalno vodno linijo.
(3) Stranskih odprtin, ki so nameščene manj kakor 1000
milimetrov nad najglobljo težko vodno linijo, ne sme biti mogoče
odpreti.
(4) Konstrukcija stranskih odprtin, skupaj s steklom in
pokrovi, mora biti odobrena. Tiste odprtine, ki so izpostavljene poškodbam zaradi ribiške opreme, morajo biti ustrezno
zaščitene.
(5) V oknih krmarnice mora biti utrjeno varnostno steklo
ali njegov ustreznik.
(6) Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko dovoli bočna
in druga okna brez naoknic v stranskih in sprednjih pregradah
krovnih hišic, ki so nameščene na ali nad delovni krov, če oceni,
da zaradi tega ne bo ogrožena varnost ladje, skladno s pravili
pooblaščenega klasifikacijskega zavoda, ki temeljijo na ustreznih standardih ISO.
Pravilo 13
(dovodi in odvodi)
(1) Odvodi, ki potekajo skozi oplato iz prostorov, ki so pod
delovnim krovom, iz ograjenih nadgradenj ali iz krovnih hišic
na delovnem krovu, opremljenih z vrati, ki ustrezajo zahtevam
iz pravila 4, morajo biti opremljeni z dostopnimi sredstvi, ki
preprečujejo, da bi voda vdrla v notranjost ladje. Vsaka posamezna odprtina za dovod mora imeti samodejni nepovratni
ventil z učinkovitim načinom, ki omogoča zapiranje iz dostopnega mesta. Tak ventil ni potreben, če pooblaščeni klasifikacijski
zavod oceni, da voda, ki vdre v ladjo skozi odprtino, ne more
povzročiti nevarnega poplavljanja in da je debelina cevovoda
ustrezna. Naprave za upravljanje ventila s pozitivnim delovanjem morajo biti opremljene s kazalnikom, ki ponazarja, ali je
ventil odprt ali zaprt.
(2) V strojnicah z osebjem in pomožnih odprtinah za dovod in odvod morske vode, ki so bistvenega pomena za delovanje strojnice, se krmiljenje lahko izvaja lokalno. Krmilne
naprave morajo biti dostopne in opremljene s kazalniki, ki
kažejo, ali so odprte ali zaprte.
(3) Instalacije, pritrjene na oplato, in ventili, zahtevani po
tem pravilu, morajo biti jekleni, bronasti ali iz drugega odobrenega raztegljivega materiala. Vse cevi med oplato in ventili
morajo biti jeklene, razen tistih v prostorih, ki niso izdelani iz
jekla. Za te cevi lahko pooblaščeni klasifikacijski zavod odobri
uporabo drugih materialov.
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Pravilo 14
(odtočne odprtine v ograji)
(1) Če se zaradi pregrad na predelu delovnega krova, ki
je izpostavljen vremenskim vplivom, zbira voda, se minimalna
površina odtočnih odprtin v ograji (A), izražena v kvadratnih
metrih, na obeh straneh ladje za vsako zbirališče vode na delovnem krovu določi glede na dolžino (l) in višino branika v zbirališču vode na naslednji način:
a) A = 0,07 l
(ni treba, da je l večji od 0,7 L).
b) – Če povprečna višina branika presega vrednost 1200
milimetrov, se potreben obseg območja poveča za 0,004 kvadratne metre na meter dolžine zbirališča vode na vsakih 100
milimetrov višinske razlike.
– Če je povprečna višina branika nižja od 900 milimetrov,
se potreben obseg območja zmanjša za 0,004 kvadratne metre na meter dolžine zbirališča vode na vsakih 100 milimetrov
višinske razlike.
(2) Če pooblaščeni klasifikacijski zavod oceni, da nagib
ladje ne zadostuje za hitro in učinkovito odtekanje vode, je treba površino odtočnih odprtin v ograji, izračunano skladno s prvim odstavkom tega pravila, ustrezno povečati.
(3) Na podlagi odobritve s strani Uprave najmanjša površina odtočnih odprtin v ograji za vsako zbirališče vode na
krovu nadgradnje ne sme biti manjša od polovice površine (A),
navedene v prvem odstavku.
(4) Odtočne odprtine v ograji morajo biti nameščene
vzdolž dolžine branika, tako da zagotavljajo najhitrejše in najučinkovitejše odvajanje vode. Spodnji robovi odtočnih odprtin v ograji morajo biti čim bližje krova.
(5) Zaboji in sredstva za shranjevanje ribiške opreme morajo biti urejeni tako, da se zaradi njih ne zmanjša učinkovitost
odtočnih odprtin v ograji. Zaboji morajo biti izdelani tako, da jih
je med uporabo mogoče pričvrstiti in da ne ovirajo odvajanja
vode.
(6) Odtočne odprtine v ograji, katerih globina presega 300
milimetrov, morajo biti opremljene z rešetkami z razdaljo med
palicami od 230 do 150 milimetrov, ali pa z drugimi primernimi zaščitnimi sredstvi. Konstrukcija pokrovov odtočnih odprtin v ograji mora biti odobrena. Če so med ribolovom potrebne
naprave za zaklepanje pokrovov odtočnih odprtin v ograji,
morajo biti skladne s pravili pooblaščenih klasifikacijskih zavodov in take, da jih je možno enostavno upravljati z dostopnega
položaja.
(7) Pri ladji, namenjeni za uporabo na območjih, kjer
obstaja nevarnost zaledenitve, morajo biti pokrovi in zaščitna
sredstva za odtočne odprtine v ograji taki, da jih je enostavno
odstraniti, s čimer se omeji prirastek ledu. Velikost odprtin in
sredstva za odstranjevanje teh zaščitnih sredstev morajo biti
skladni s pravili pooblaščenih klasifikacijskih zavodov.
Pravilo 15
(oprema za sidranje in privez)
Zagotovljena mora biti oprema za sidranje, ki omogoča
hitro in varno uporabo in je sestavljena iz opreme za sidranje,
verige sidra ali žičnih vrvi, zapor in vitla za sidro ali druge
opreme za spuščanje in dvigovanje sidra in za zasidranje
ladje v vseh predvidenih pogojih delovanja. Ladja mora biti
opremljena z ustrezno opremo za privez, ki zagotavlja varen
privez v vseh pogojih plovbe. Sidrna oprema in oprema za
privez morata biti skladni s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
Pravilo 16
(delovni krovi znotraj ograjene nadgradnje)
(1) Taki krovi morajo biti opremljeni z učinkovitim drenažnim sistemom ustrezne drenažne zmogljivosti za odtekanje
čistilne vode in ribjega drobovja.
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(2) Vse odprtine, potrebne za ribolovno dejavnost, morajo
biti opremljene z napravami, s katerimi jih lahko ena oseba hitro
in učinkovito zapre.
(3) Ulov, ki se na take krove prinese za obdelavo ali
predelavo, se namesti v posebno pregrado. Takšne pregrade
morajo izpolnjevati zahteve pravila 11 poglavja III. Namesti
se učinkovit drenažni sistem. Zagotovljena mora biti ustrezna
zaščita pred neželenim pritokom vode na delovni krov.
(4) Zagotovljena morata biti vsaj dva izhoda s takih krovov.
(5) Čista višina delovnega prostora ne sme biti na nobenem mestu nižja od dveh metrov.
(6) Nameščen mora biti pritrjen ventilacijski sistem, ki
omogoča vsaj šest zamenjav zraka na uro.
Pravilo 17
(oznake ugreza)
(1) Vse ladje morajo biti na premcu in krmi na obeh straneh opremljene z oznakami ugreza v decimetrih.
(2) Oznake morajo biti čim bližje prednjim navpičnicam.
Pravilo 18
(cisterne za ribe v globoko ohlajeni (RSW) ali hlajeni (CSW)
morski vodi)
(1) Če se uporabljajo cisterne z globoko ohlajeno morsko
vodo (RSW) ali hlajeno morsko vodo (CSW) ali podobni sistemi
cistern, morajo biti opremljene z ločeno, stalno nameščeno
napravo za polnjenje in praznjenje morske vode.
(2) Če je treba te cisterne uporabiti tudi za prevoz suhega
tovora, morajo biti opremljene s sistemom odvodnjavanja in
ustreznimi napravami za preprečevanje vdora vode iz sistema
odvodnjavanja v cisterne.
III. POGLAVJE
STABILNOST IN Z NJO POVEZANA SPOSOBNOST ZA
PLOVBO
Pravilo 1
(splošno)
Ladja mora biti načrtovana tako, da izpolnjuje zahteve
tega poglavja glede delovnih pogojev, navedenih v pravilu 7.
Izračun krivulj vzravnalnega vzvoda mora biti opravljen skladno s Kodeksom IMO o stabilnosti vseh tipov nepoškodovanih
ladij, sprejet z Resolucijo IMO A.749(18), 4. novembra 1993 in
spremenjenim z Resolucijo MSC 75(69).
Pravilo 2
(merila stabilnosti)
(1) Razen če Uprava odloči, da obratovalne izkušnje
upravičujejo izjeme, se morajo upoštevati naslednja minimalna
merila stabilnosti:
a) področje pod krivuljo vzravnalnega momenta (krivulja GZ) ne sme biti manjše od 0,055-metrskega radiana do
nagibnega kota 30 stopinj in ne manjše od 0,090-metrskega
radiana do nagibnega kota 40 stopinj ali kota poplavljanja qf,
če je ta kot manjši od 40 stopinj. Poleg tega področje pod
krivuljo vzravnalnega momenta (krivulja GZ) med nagibnim
kotom 30 stopinj in 40 stopinj ali 30 stopinj in qf, če je ta kot
manjši od 40 stopinj, ne sme biti manjše od 0,030-metrskega
radiana. Qf je nagibni kot, pri katerem se odprtine v trupu,
nadgradnjah ali krovnih hišicah, ki se ne dajo hitro vremensko
odporno zapreti, začnejo potapljati v vodo. Pri uporabi tega
merila majhne odprtine, skozi katere postopno poplavljanje ni
možno, ne štejejo kot odprte,
b) vzravnalni moment GZ mora biti vsaj 200 milimetrov
pod kotom nagiba, enakim ali večjim od 30 stopinj,
c) največji vzravnalni moment GZmax nastane pod kotom
nagiba, za katerega je zaželeno, da je večji od 30 stopinj, vendar ne manjši od 25 stopinj,
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d) začetna metacentrična višina GM ne sme biti manjša
od 350 metrov pri ladji z enim krovom. Pri ladji s popolno
nadgradnjo ali ladji dolžine 70 metrov ali več se lahko metacentrična višina zmanjša skladno s pravili pooblaščenega
klasifikacijskega zavoda, vendar v nobenem primeru ne sme
biti manjša od 150 milimetrov.
Vsa odstopanja od zahtevanih minimalnih meril stabilnosti
se lahko za ribiške ladje, zgrajene 1. januarja 2003 ali pozneje,
dovoli le po postopku iz člena 4 Direktive 1997/70/ES.
(2) Če so za omejevanje kotov guganja predvideni drugi
ukrepi razen bočnega (gugalnega) gredlja, mora Uprava potrditi, da so merila stabilnosti iz prvega odstavka tega pravila
izpolnjena v vseh delovnih pogojih.
(3) Če je za zagotavljanje skladnosti s prvim odstavkom
tega pravila predviden balast, mora njegovo naravo in razporeditev odobriti pooblaščeni klasifikacijski zavod. Pri novi ribiški
ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, krajši od 45 m, mora
biti tak balast trajen. Če je balast trajen, mora biti trden in varno
pritrjen v ladjo. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko dovoli tekoči balast, shranjen v rezervoarjih, napolnjenih do vrha, ki niso
priključeni na noben črpalni sistem ladje. Če je tekoči balast
uporabljen kot trajen balast za zagotovitev skladnosti s prvim
odstavkom tega pravila, je treba podrobnosti vključiti v spričevalo o skladnosti in knjigo stabilnosti. Trajni balast se ne sme
premeščati ali odstranjevati z ladje brez odobritve Uprave.
Pravilo 3
(poplavljanje skladišč za ribe)
Kot nagiba, pri katerem bi lahko prišlo do postopnega
poplavljanja skladišč za ribe skozi vratca, ki so odprta med
postopkom ravnanja z ribami in ki jih ni mogoče na hitro zapreti,
mora biti vsaj 20 stopinj, razen če je možno merila stabilnosti iz
pravila 2(1) izpolniti na drugačen način pri delno ali popolnoma
poplavljenimi skladišči za ribe.
Pravilo 4
(posebne ribolovne metode)
(1) Ladja, ki uporablja posebne ribolovne metode, pri katerih med ribolovom nanjo delujejo dodatne zunanje sile, mora,
če je to potrebno, izpolnjevati poostrena merila stabilnosti iz
pravila 2(1).
(1a) Nova ribiška ladja, zgrajena 1. januarja 2003 ali pozneje, ki lovi z vlačilnimi mrežami z drogom, mora izpolnjevati
tudi naslednja merila stabilnosti:
a) merila za območja pod vzravnalnim momentom in za
vzravnalne ročice, opredeljena v a) in b) točki prvega odstavka
pravila 2, se povečajo za 20%,
b) metacentrska višina ni nižja od 500 mm,
c) merila, navedena v a) točki, veljajo samo za ladjo, pri
kateri vgrajena pogonska moč v kilovatih ne presega moči po
naslednjih formulah:
— N = 0,6 Ls2 za ladjo dolžine 35 m ali manj in
— N = 0,7 Ls2 za ladjo dolžine 37 m ali več,
— pri vmesni dolžini ladje je treba koeficient za Ls dobiti z interpolacijo med 0,6 in 0,7,
— Ls je celotna dolžina, skladno z mednarodnim izmeritvenim spričevalom.
(2) Če vgrajena pogonska moč ladje iz prejšnjega odstavka presega vrednosti za standardno pogonsko moč, navedene v zgornjih formulah, se merila, navedena v a) točki,
povečajo premosorazmerno večji pogonski moči. Pooblaščeni
klasifikacijski zavod mora preveriti, ali so merila stabilnosti iz
prejšnjega odstavka izpolnjena za ladje, ki ribarijo z vlačilno
mrežo z drogom v okoliščinah plovbe iz pravila 7(1) tega poglavja. Za izračun stabilnosti se oceni, da so drogovi dvignjeni
do kota 45 stopinj z vodoravnico.
Pravilo 5
(močan veter in bočno nagibanje ladje)
(1) Ladja mora biti zmožna prenesti vpliv močnega vetra
in bočnega nagibanja ladje pri povezanih razmerah na morju,
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upoštevajoč sezonske vremenske razmere, razmere na morju, v katerih bo plula, vrste ladje in načina ribarjenja.
(2) Za ladjo, zgrajeno 1. januarja 2003 ali pozneje, morajo
biti opravljeni ustrezni izračuni skladno s Kodeksom IMO o stabilnosti vseh tipov nepoškodovanih ladij.
Pravilo 6
(voda na krovu)
Ladja mora biti zmožna prenesti vpliv vode na krovu,
upoštevajoč sezonske vremenske razmere, razmere na morju, v katerih bo plula, vrste ladje in načina ribarjenja.
Pravilo 7
(pogoji ribarjenja)
(1) Število in vrsto pogojev ribarjenja, ki jih je treba upoštevati, določi pooblaščeni klasifikacijski zavod in mora vključevati:
a) odhod z ribiškega območja s polnim rezervoarjem za
gorivo, zalogami, ledom, ribiško opremo itd.,
b) izhod z ribiškega območja s polnim ulovom,
c) prihod v domače pristanišče s polnim ulovom in 10%
zalogami, gorivom itd. in
d) vrnitev v domače pristanišče z 10% zalogami, gorivom
itd. in najmanjšim ulovom, ki običajno znaša 20% celotnega
ulova, vendar lahko znaša tudi 40%, če pooblaščeni klasifikacijski zavod oceni, da vzorci ribarjenja upravičujejo tako
vrednost.
(2) Poleg posebnih pogojev ribarjenja iz prejšnjega odstavka mora pooblaščeni klasifikacijski zavod zagotoviti, da so
minimalna merila stabilnosti, navedena v pravilu 2, izpolnjena
tudi pod vsemi ostalimi dejanskimi obratovalnimi pogoji, vključno s tistimi, pri katerih nastanejo najnižje vrednosti parametrov
stabilnosti, ki jih vključujejo ta merila. Poleg tega mora pooblaščeni klasifikacijski zavod zagotoviti, da so upoštevani tisti
posebni pogoji, ki so povezani s spremembo v načinu ali na
območjih ribarjenja ladje, ki vpliva na stabilnost, skladno z določbami tega poglavja.
(3) V povezavi s pogoji iz prvega odstavka tega pravila
morajo izračuni vključevati:
a) upoštevanje teže mokrih ribiških mrež in škripčevja
itd. na krovu,
b) upoštevanje prirastka ledu skladno z določbami pravila 8,
c) homogeno razporeditev ulova, razen če to ni praktično
izvedljivo,
d) ulov na krovu, če je predviden, v pogojih ribolova iz
b) in c) točke prvega odstavka ter drugega odstavka tega
pravila,
e) balastno vodo, če se prevaža v rezervoarjih, ki so
namenjeni posebej za te namene, ali drugih rezervoarjih, ki so
primerno opremljeni za prevažanje balastne vode, in
f) upoštevanje učinka proste površine tekočin in, če je
primerno, ulova, ki se prevaža.
Pravilo 8
(nabiranje ledu)
(1) Pri ladji, ki ribari na območjih, kjer obstaja verjetnost
nabiranja ledu, se mora pri izračunavanju stabilnosti upoštevati
naslednji prirastek ledu:
a) 30 kilogramov na kvadratni meter na izpostavljenih
zunanjih krovih in hodnikih,
b) 7,5 kilogramov na kvadratni meter za projicirane stranske predele na vsaki strani ladje nad vodno črto,
c) projicirani stranski predel prekinjenih površin ograje,
drogov (razen jamborov) in vrvje ladje brez jader ter projicirani
stranski predel drugih majhnih predmetov se upošteva s povečanjem celotnega projiciranega predela neprekinjenih površin
za 5% in statični momenti tega predela za 10%.
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(2) Ladja, ki je namenjena ribarjenju na območjih, kjer
obstaja verjetnost nabiranja ledu, mora biti:
a) zasnovana tako, da zagotavlja čim manjši prirastek
ledu, in
b) opremljena s takimi pripomočki za odstranjevanje ledu,
kakršne zahteva pooblaščeni klasifikacijski zavod.
(3) Za novo ribiško ladjo, zgrajeno 1. januarja 2003 ali pozneje, velja to pravilo povsod, razen kjer spreminjanje dovoljenega nabiranja ledu po prosti presoji, skladno s priporočilom 2,
priloge 3 k sklepni listini Torremolinoške konference (Smernice
nabiranja ledu), ni dovoljeno.
Pravilo 9
(preskus nagiba)
(1) Na ladji se mora po končani gradnji opraviti preskus
nagiba, dejanska sprememba izpodriva prazne ladje in položaj
težišča pa se določita za stanje prazne ladje.
(2) Če so na ladji opravljene spremembe, ki vplivajo na
njeno stanje, kadar je prazna, in na položaj težišča, mora biti
ladja na zahtevo pooblaščenega klasifikacijskega zavoda spet
nagnjena, podatki o stabilnosti pa popravljeni. Če je pri novi
ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, sprememba teže prazne ladje večja od 2% prvotne teže prazne ladje
in z računi ni mogoče prikazati, da še vedno izpolnjuje merila
stabilnosti, je treba znova opraviti nagibni preskus.
(3) Uprava lahko posamezno ladjo oprosti preskusa nagiba, če je mogoče osnovne podatke o stabilnosti dobiti na
podlagi preskusa nagiba kake istovetne ladje in če prejme
dovolj dokazov, da se na podlagi teh podatkov lahko pridobijo
zanesljivi podatki o stabilnosti za ladje, oproščene preskusa
nagiba.
(4) Preskus nagibanja in ugotavljanje izpolnjevanja zahtev, ki se zahtevajo s pravilom III/9(1), se opravita vsaj vsakih
10 let.
Pravilo 10
(podatki o stabilnosti)
(1) Za lažje in zanesljivejše ocenjevanje stabilnosti ladje
pod različnimi obratovalnimi pogoji morajo biti poveljniku na
voljo ustrezni podatki o stabilnosti. Taki podatki morajo vključevati posebna navodila za poveljnika, ki ga opozarjajo na tiste
obratovalne pogoje, ki bi lahko negativno vplivali na stabilnost
ali preves ladje. Kopijo podatkov o stabilnosti mora odobriti
pooblaščeni klasifikacijski zavod.
(2) Odobreni podatki o stabilnosti se morajo hraniti na krovu, morajo biti lahko dostopni ob vsakem času in se preverjati
med periodičnimi pregledi ladje, s čimer se zagotovi, da je bila
odobrena za dejanske obratovalne pogoje.
(3) Če so na ladji opravljene spremembe, ki vplivajo na
njeno stabilnost, se morajo opraviti popravljeni izračuni stabilnosti in predložiti pooblaščenemu klasifikacijskemu zavodu v odobritev. Če se pooblaščeni klasifikacijski zavod odloči,
da mora pregledati podatke o stabilnosti, se morajo poveljniku
zagotoviti novi podatki o stabilnosti, prejšnji pa se morajo
odstraniti.
Pravilo 11
(prenosna skladišča za ribe)
Ulov mora biti ustrezno zavarovan pred premikanjem, ki bi
lahko povzročilo nevarno prevešanje ali nagibanje ladje. Trami
prenosnega skladišča za ribe, če so nameščeni, morajo biti
skladni s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
Pravilo 12
(višina premca)
(1) Višina premca mora biti taka, da preprečuje čezmerno
pljuskanje vode in se določi ob upoštevanju sezonskih vremenskih razmer, razmer na morju, v katerih bo plula ladja, vrste
ladje in načina ribarjenja.
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(2) Pri novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, ki pluje v omejenih območjih, oddaljenih od obale največ
10 milj, Uprava določi minimalno višino premca skladno s prejšnjim odstavkom. Če pa pluje v vseh drugih območjih, se
minimalna višina premca določi:
1. če se pri ribolovu ulov shranjuje v skladišča za ribe prek
žrel, ki so nameščena na izpostavljenem glavnem krovu pred
zgradbo na krovu ali nadgradnjo, po računski metodi iz priporočila 4 priloge 3 k Sklepni listini Torremolinoške konference,
2. če se ulov shranjuje v skladišča za ribe prek žrela,
ki je nameščeno na izpostavljenem glavnem krovu, zaščitenem z zgradbo na krovu ali nadgradnjo, skladno s pravilom 39
Priloge I k Mednarodni konvenciji o tovornih črtah 1966, ne sme
pa znašati manj kakor 2000 mm. V tem smislu je treba namesto
navedenega poletnega nadvodja upoštevati maksimalni dovoljeni ugrez med plovbo.
Pravilo 13
(največji dopustni obratovalni ugrez)
Največji dopustni obratovalni ugrez določi Uprava in je
tak, da so v povezanih obratovalnih pogojih izpolnjena merila
stabilnosti iz tega poglavja ter zahteve iz poglavij II in VI.
Pravilo 14
(pregrajevanje in stabilnost v poškodovanem stanju)
(1) Ladja dolžine 100 metrov ali več, na kateri je 100 ali
več ljudi, mora biti zmožna pluti z ustrezno stabilnostjo po potopitvi katerega koli predela, ki naj bi bil poškodovan, ob upoštevanju vrste ladje, nameravane uporabe in območja ribarjenja.
(2) Za novo ribiško ladjo, zgrajeno 1. januarja 2003 ali
pozneje, je treba opraviti izračune skladno s smernicami za
pregraditev in izračune stabilnosti ob poškodbah v priporočilu
5 Priloge 3 k Sklepni listini Torremolinoške konference.

IV. POGLAVJE
STROJNE IN ELEKTRIČNE NAPRAVE TER STROJNICE,
KI SO OBČASNO NENADZOROVANE
DEL A – SPLOŠNO
Pravilo 1
(področje uporabe)
Določbe tega poglavja veljajo za nove ribiške ladje dolžine
24 metrov in več, če ni drugače določeno.
Pravilo 2
(opredelitve)
(1) »Glavna krmilna naprava« sestoji iz strojev, morebitnih
strojnih naprav za pogon krmilne naprave, pomožne opreme in
elementov za uporabo navora na osi krmila (tj. krmilna ročica
ali kvadrant), ki so potrebni, da se krmilo obrača in tako krmili
ladjo v normalnih razmerah plovbe.
(2) »Pomožni načini aktiviranja krmila« pomenijo opremo,
ki zagotavlja učinkovito premikanje krmila za namene krmiljenja
ladje ob okvari glavne krmilne naprave.
(3) »Strojna naprava za pogon krmilne naprave« pomeni za:
a) električne naprave, elektromotor in njegovo pripadajočo električno opremo,
b) elektrohidravlične naprave, elektromotor in njegovo pripadajočo električno opremo ter priključeno črpalko, in
c) druge hidravlične krmilne naprave, pogonski motor in
priključeno črpalko.
(4) »Najvišja servisna hitrost pri vožnji naprej« je največja
hitrost, katero ladja ohranja pri plovbi pri največjem ugrezu ladje.
(5) »Najhitrejša vzvratna hitrost« je hitrost, ki jo ladja
lahko doseže pri načrtovanem največjem vzvratnem pogonu
pri največjem ugrezu ladje.
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(6) »Naprava za tekoče gorivo« je oprema, ki se uporablja
za pripravljanje tekočega goriva za odvajanje v kotel za tekoče
gorivo, ali oprema, ki se uporablja za pripravo tekočega goriva
za dovod v zgorevalne motorje, in vključuje vse tlačne črpalke
za gorivo, filtre in grelnike za tekoče gorivo pod pritiskom, ki je
večji od 0,18 newtona na kvadratni meter.
(7) »Normalni plovni in bivalni pogoji« pomenijo pogoje,
pod katerimi ladja kot celota, stroji, naprave, sredstva in pripomočki, ki zagotavljajo pogon, krmilna naprava in pripadajoča
oprema, pripomočki za varno plovbo in zmanjšanje tveganja
pred požarom in poplavo, notranja in zunanja sredstva za
komunikacijo in signalizacijo, izhodi v sili in vitli za reševalne
čolne brezhibno delujejo in da so zagotovljeni minimalni pogoji
za udobno bivanje.
(8) »Stanje ladje v mirovanju« je stanje, ko glavni pogonski stroj, kotli in pomožne naprave ne obratujejo zaradi
pomanjkanja energije.
(9) »Glavna stikalna plošča« je stikalna plošča, ki je neposredno povezana na glavni vir električnega napajanja in je
namenjena za distribucijo električne energije.
(10)
(11) »Občasno nenadzorovane strojnice« so tisti prostori, v katerih so glavni pogonski in drugi stroji ter vsi glavni viri
električnega napajanja, v katerih niso vedno in v vseh pogojih
delovanja, vključno z manevriranjem, prisotni ljudje.
Pravilo 3
(splošno)
Strojne instalacije
(1) Glavni pogonski, kontrolni, parni, električni sistemi in
sistemi na tekoče gorivo in stisnjen zrak, pomožni stroji, kotli
in druge tlačne posode, cevi in črpalni sistemi, krmilna oprema in menjalniki, gredi in spojke za prenos moči morajo biti
zasnovane, narejene, preskušene, nameščene in vzdrževane
skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda. Stroji, oprema, dvigalne naprave, vitli in oprema za ravnanje z in
predelavo rib, morajo biti zaščiteni tako, da je čim bolj zmanjšana nevarnost za osebe na ladji. Posebna pozornost mora
biti namenjena premičnim delom, vročim površinam in drugim
nevarnostim.
(2) Strojnice morajo biti zasnovane tako, da zagotavljajo
varen in prost dostop do vseh strojev in njihovih krmil ter do
katerih koli drugih delov, ki jih je morda treba servisirati. Taki
prostori morajo biti ustrezno zračeni.
(3) a) Zagotoviti se morajo sredstva za vzdrževanje operativne zmožnosti ali ponovne vzpostavitve delovanja pogonskih
strojev tudi ob izpadu enega od osnovnih pomožnih strojev.
Posebna pozornost mora biti namenjena delovanju:
– sklopov, ki zagotavljajo tekoče gorivo pod tlakom za
glavne pogonske stroje,
– normalnim virom olja za mazanje pod tlakom,
– hidravličnim, pnevmatskim in električnim napravam za
nadziranje glavnih pogonskih strojev, vključno z vijaki s spremenljivim naklonom,
– virom vode pod tlakom za glavne pogonske hladilne
sisteme in
– kompresorju zraka in sprejemniku zraka za namene
zagona in kontrol,
pod pogojem, da lahko pooblaščeni klasifikacijski zavod ob
upoštevanju splošne varnosti sprejme delno zmanjšanje namesto popolne normalne operativne sposobnosti.
b) Zagotovljene morajo biti naprave, s katerimi se lahko
stroji pri popolnem izpadu obratovanja ladje znova poženejo
brez zunanje pomoči.
(4) Glavni pogonski stroji in vsi pomožni stroji, nujni za
pogon in varnost ladje, morajo biti po vgradnji v ladjo zasnovani tako, da delujejo, kadar je ladja v pokončnem položaju
in kadar je nagnjena pod kotom do vključno 15 stopinj na
obe strani v statičnih pogojih, in 22,5 stopinj na obe strani v dinamičnih pogojih (bočno zibanje) ter hkrati nagnjena za
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7,5 stopinj s premcem ali krmo v dinamičnih pogojih (vzdolžno
zibanje). Uprava lahko odobri odstopanje od teh kotov ob upoštevanju vrste, velikosti in servisnih pogojev ladje.
(5) Posebna pozornost mora biti namenjena obliki, izgradnji in namestitvi sistemov pogonskih strojev, tako da način
njihovega vibriranja ne povzroči nepotrebnih obremenitev teh
strojnih sistemov v normalnih obratovalnih pogojih.
Elektroinstalacije
(6) Zasnova in izgradnja elektroinstalacij je taka, da zagotavlja:
a) storitve, potrebne za vzdrževanje normalnih pogojev
za delovanje in bivanje na ladji, zagotovljene brez uporabe
zasilnih virov električne energije,
b) storitve, ki so potrebne za zagotavljanje varnosti ob
izpadu glavnega vira električne energije, in
c) zaščito posadke in ladje pred nezgodami, ki jih povzroča električni tok.
(7) Pooblaščeni klasifikacijski zavod mora preveriti, da se
pravila od 16 do 18 uporabljajo skladno s pravili, ki jih je izdal.
Občasno nenadzorovane strojnice
(8) Za ladjo z občasno nenadzorovanimi strojnicami veljajo poleg pravil od 3 do 18 in pravil V/1 do V/44 tudi pravila
od 19 do 24.
(9) Pooblaščeni klasifikacijski zavod sprejme ukrepe, s katerimi zagotovi, da oprema zanesljivo deluje v vseh
obratovalnih pogojih, vključno z manevriranjem in da se pripravi
zadovoljiv režim za redne preglede ter redne preskuse za zagotavljanje neprekinjenega zanesljivega delovanja. Pri novih
ribiških ladjah, zgrajenih 1. januarja 2003 ali pozneje, morajo
biti periodični pregledi in preskusi izvedeni skladno s pravili
pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
(10) Vsako ladja mora imeti predpisana listinska dokazila o sposobnosti za plovbo, če so njene strojnice občasno nenadzorovane. Za novo ribiško ladjo, zgrajeno 1. januarja 2003
ali pozneje, morajo biti ta listinska dokazila skladna s pravili
pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
DEL B – STROJNE INŠTALACIJE
(glej tudi pravilo 3)
Pravilo 4
(strojna oprema)
(1) Glavni in pomožni stroji, ki so bistveni za pogon in
varnost ladje, morajo biti opremljeni z učinkovitimi napravami
za njihovo krmiljenje.
(2) Motorji z notranjim izgorevanjem, s premerom izvrtine
valja večjim od 200 milimetrov ali s prostornino karterja 0,6
kubičnih metrov in več, morajo biti opremljeni z razbremenilnimi
ventili za eksplozije v ohišju motorja odobrenega tipa, ki imajo
dovolj veliko razbremenilno površino.
(3) Če so glavni ali pomožni stroji, vključno s tlačnimi
posodami ali katerimi koli deli takih strojev izpostavljeni notranjemu tlaku in so lahko izpostavljeni tudi nevarnemu nadtlaku, se po potrebi zagotovijo sredstva, ki ščitijo pred takim
nadtlakom.
(4) Vse vzvodje ter vsaka gred in gredna vez, ki se uporabljajo za prenos moči na stroje, ki so nujni za pogon in varnost
ladje in ljudi na njej, morajo biti zasnovani in zgrajeni tako, da
prenesejo največje delovne obremenitve, ki bi jim lahko bili izpostavljeni v kakršnih koli servisnih pogojih. Upoštevati je treba
vrsto motorjev, ki poganjajo ladjo ali katere del so.
(5) Glavni pogonski stroji in po potrebi tudi pomožni pogonski stroji morajo biti opremljeni z samodejnim izklopom za
primer okvare, kakor je na primer okvara dovoda mazalnega
olja, ki bi lahko hitro povzročila škodo, popolno okvaro ali eksplozijo. Opozorilni alarm mora biti zasnovan tako, da se sproži
pred popolnim izklopom, vendar pa lahko pooblaščeni klasifikacijski zavod dovoli naprave za samodejni izklop. Uprava lahko
oprosti ladjo izpolnjevanja določb tega odstavka, pri čemer pa
mora upoštevati vrsto ladje ali njeno posebno uporabo.
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Pravilo 5
(načini vzvratne vožnje)
(1) Ladja mora imeti dovolj moči za vzvratno vožnjo, da se
zagotovi ustrezno manevriranje v vseh normalnih okoliščinah.
(2) Zmožnosti pogonskega stroja, da v zadovoljivem času
spremeni smer vrtenja vijaka in s tem ustavi ladjo v zadovoljivi
razdalji iz maksimalne servisne hitrosti pri vožnji naprej, je treba
preveriti na morju.
Pravilo 6
(parni kotli, napajalni sistemi in parni cevovodi)
(1) Vsak parni kotel in vsak nekurjen parni generator
mora biti opremljen z najmanj dvema varnostnima ventiloma
ustreznih zmogljivosti. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko
ob upoštevanju izhoda ali katerih koli drugih lastnosti katerega
koli parnega kotla ali nekurjenega parnega generatorja odobri
namestitev le enega varnostnega ventila, če je zagotovljena
zaščita pred nadtlakom. Pri novih ribiških ladjah, zgrajenih
1. januarja 2003 ali pozneje, mora biti zagotovljena zaščita
pred nadtlakom skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
(2) Vsak parni kotel na olje, ki je predviden za delovanje
brez ročnega nadzora, mora biti ustrezno zavarovan tako, da
prekine dovod goriva in sproži alarm, če je nivo vode nizek ali
če pride do okvare pri dovodu zraka ali na plamenu.
(3) Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko posebej obravnava sisteme parnih kotlov, s čimer zagotovi, da so napajalni
sistemi, nadzorne naprave in varnostni ukrepi v vseh pogledih
ustrezni in zagotavljajo varnost kotlov, parnih tlačnih posod in
parnega cevovoda.
Pravilo 7
(komunikacija med krmarnico in strojnico)
Med krmarnico in strojnico se morata zagotoviti dve ločeni
sredstvi za komunikacijo, od katerih je ena telegraf v strojnici.
Pri ribiških ladjah, krajših od 45 metrov, pri katerih so pogonski
stroji neposredno nadzorovani iz krmarnice, lahko pooblaščeni
klasifikacijski zavod namesto telegrafa v strojnici dovoli druga
komunikacijska sredstva.
Pravilo 8
(upravljanje s pogonskimi stroji iz krmarnice)
ce:

(1) Če se pogonski stroji daljinsko upravljajo iz krmarni-

a) se morajo hitrost, smer vrtenja in po potrebi naklon
vijaka v celoti krmiliti iz krmarnice v vseh obratovalnih pogojih,
vključno z manevriranjem,
b) se mora daljinsko krmiljenje, iz prejšnje točke, izvajati s krmilno napravo, ki je po potrebi opremljena z napravo
za preprečevanje preobremenitve pogonskih strojev in skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda,
c) morajo biti glavni pogonski stroji biti opremljeni z napravo za ustavitev v sili v krmarnici in s kontrolnim sistemom, ki je
neodvisen od krmarnice iz a) točke,
d) mora biti možno istočasno daljinsko upravljanje pogonskih strojev samo z enega mesta; na takih mestih so dovoljene
medsebojno povezane krmilne enote. Na vsakem mestu mora
biti kazalnik, ki javlja, s katerega kraja se krmilijo pogonski
stroji. Prenos krmiljenja med krmarnico in strojnico mora biti
možen samo v glavni strojnici ali kontrolni sobi. Pooblaščeni
klasifikacijski zavod lahko na ladji, krajši od 45 metrov, dovoli,
da je kontrolna postaja v strojnici samo zasilna postaja, če je
poskrbljeno za ustrezno spremljanje in nadzor v krmarnici,
e) v krmarnici morajo biti nameščeni kazalniki za:
– hitrost vijaka in smer vrtenja, če gre za fiksne vijake,
– hitrost vijaka in položaj naklona, če gre za vijake s spremenljivim naklonom, in
– opozorilni alarm v skladu s petim odstavkom pravilom
4(5);
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f) pogonske stroje mora biti možno krmiliti lokalno, tudi ob
okvari katerega koli dela sistema za daljinsko upravljanje,
g) razen če pooblaščeni klasifikacijski zavod oceni, da to
ni izvedljivo, mora biti konstrukcija sistema daljinskega upravljanja taka, da ob okvari sproži alarm in se vnaprej določena
hitrost in smer vrtenja ohranita enaki, dokler deluje lokalno
krmiljenje,
h) s posebnimi ukrepi mora biti zagotovljeno, da samodejni zagon ne izčrpa možnosti zagona. Vgrajen mora biti alarm,
ki javlja nizek zagonski zračni tlak in je nastavljen na ravni, ki
še omogoča zagon glavnega motorja.
(2) Če imajo glavni pogonski stroji in pripadajoči stroji
skupaj z glavnimi viri električne energije različne stopnje samodejnega in daljinskega upravljanja in so pod stalnim ročnim
nadzorom iz kontrolne sobe, mora biti kontrolna soba zasnovana, opremljena in nameščena tako, da je upravljanje strojev
tako varno in učinkovito, kakor če bi bilo pod neposrednim
nadzorom.
(3) Sistemi za samodejni zagon, delovanje in krmiljenje
morajo vsebovati naprave, ki omogočajo ročno ustavitev samodejnega krmiljenja celo ob okvari na katerem koli delu samodejnih sistemov ali na sistemih daljinskega krmiljenja.
Pravilo 9
(sistemi zračnega tlaka)
(1) Z napravami je treba preprečiti čezmeren tlak v sistemih komprimiranega zraka in povsod, kjer bi lahko bili vodni
plašči ali ohišja kompresorjev za zrak in hladilnikov izpostavljeni nevarnemu čezmernemu tlaku zaradi vdora zraka vanje
iz delov sistema zračnega tlaka. Ladja mora imeti naprave za
tlačno razbremenitev.
(2) Glavne naprave za zagonski zrak za motorje z notranjim izgorevanjem za glavni pogon morajo biti primerno
zavarovane pred učinki povratnega udara in notranjih eksplozij v ceveh za zagonski zrak.
(3) Vse odtočne cevi iz kompresorjev za zagonski zrak
morajo voditi naravnost v sprejemnike zagonskega zraka, vse
začetne cevi iz sprejemnikov zraka v glavne ali pomožne motorje pa morajo biti popolnoma ločene od sistema odtočnih cevi
kompresorja.
(4) Zagotoviti je treba ukrepe za zmanjšanje vdora
olja v sisteme zračnega tlaka na minimalno raven in za praznjenje teh sistemov.
Pravilo 10
(preventivni ukrepi v zvezi z gorivom, oljem za mazanje in
drugimi vnetljivi olji)
(1) Tekoče gorivo s plameniščem, nižjim od 60 °C (zaprti
preskus), določenim z odobreno napravo za določanje plamenišča, se ne uporablja kot gorivo, razen v zasilnih generatorjih, pri
čemer plamenišče ni nižje od 43 °C. Pooblaščeni klasifikacijski
zavod lahko dovoli splošno uporabo tekočega goriva s plameniščem najmanj 43 °C, ob upoštevanju dodatnih varnostnih
pravil, ki jih lahko šteje za potrebne, in pod pogojem, da se
temperatura prostora, v katerem je gorivo uskladiščeno ali se
uporablja, ne zviša do meje 10 °C pod plameniščem goriva.
(2) Zagotovijo se zanesljive in učinkovite naprave za
ugotavljanje količine tekočega goriva, ki je v rezervoarju za
gorivo. Če so nameščene sondne cevi, se njihovi zgornji deli
končajo v varnih položajih in morajo biti opremljeni z ustreznimi pripomočki za zapiranje. Dovoljena je uporaba merilnikov,
ki so narejeni iz zelo debelega stekla in zaščiteni s kovinskim
ohišjem pod pogojem, da so nameščeni samodejni zapiralni
ventili. Druga sredstva za ugotavljanje količine tekočega goriva v rezervoarju se lahko dovolijo, če njihova okvara ali prenapolnjenost rezervoarjev ne omogoča iztekanja goriva.
(3) Preprečen mora biti čezmeren tlak v katerem koli
rezervoarju za gorivo ali katerem koli delu sistema tekočega
goriva in v ceveh za polnjenje. Izpustni ventili in oddušne ali
prelivne cevi imajo izpuste na varnem mestu.
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(4) Skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega
zavoda mora biti vsaka cev za tekoče gorivo, skozi katero bi
ob poškodbi utegnilo iztekati gorivo iz rezervoarja za uskladiščenje ali iz usedlinskega ali dnevnega rezervoarja, nameščenega nad dvojnim dnom, na rezervoarju opremljena z zasunom ali ventilom, ki ga je mogoče zapreti z varnega mesta
zunaj tega prostora, če pride do požara v prostoru, v katerem
so taki rezervoarji nameščeni. V posebnem primeru, ko so
globoki rezervoarji postavljeni v katerem koli predoru osnega
voda ali predoru za cevi ali v kakem podobnem prostoru,
morajo biti ventili vgrajeni na rezervoar, za nadzor ob požaru
pa se uporabijo dopolnilni ventili na cevi ali na ceveh zunaj
predora ali podobnega prostora. Če je tak dopolnilni ventil
nameščen v strojnici, ga je mogoče krmiliti zunaj tega prostora. Pri posebnih globokih rezervoarjih, nameščenih v jašku,
cevastem hodniku ali podobnem prostoru na novi ribiški ladji,
zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, se ventili na rezervoarju
sicer namestijo, nadzor ob požaru pa se lahko izvede z dodatnim ventilom na cevi ali ceveh zunaj hodnika ali podobnega
prostora.
(5) Črpalke, ki so del sistema tekočega goriva, morajo biti
ločene od vseh drugih sistemov. Povezave takih črpalk morajo
biti opremljene z učinkovitim izpustnim ventilom, ki je v zaprtem
tokokrogu. Če se rezervoarji za tekoče gorivo občasno uporabljajo kot rezervoarji za balastne tekočine, je treba zagotoviti
ustrezno izolacijo tekočega goriva in balastnih sistemov.
(6) Noben rezervoar za olje ne sme biti na mestu, na
katerem utegne olje, ki uhaja iz rezervoarja, priti na segrete
površine. Sprejmejo se ukrepi za preprečitev, da bi katero koli
olje, ki utegne pod tlakom iztekati iz katere koli črpalke, filtra ali
grelnika, prišlo v stik s segretimi površinami.
(7) a) Cevi za tekoče gorivo ter njihovi ventili in oprema
morajo biti jekleni ali iz drugega enakovrednega materiala,
dovoli pa se lahko omejena uporaba upogljivih cevi na mestih,
kjer je to nujno potrebno. Te upogljive cevi in končni priključki
morajo imeti ustrezno trdnost ter narejeni iz certificiranega
negorljivega materiala ali prevlečeni z negorljivo prevleko skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda. Nameščanje teh gibkih cevi mora biti skladno z Okrožnico MSC 547
IMO »Smernice za največje možno zmanjševanje puščanja iz
sistemov z vnetljivimi tekočinami«.
b) Če je potrebno morajo imeti cevi za tekoče gorivo in
cevovodi za mazalno olje zaslon ali drugo ustrezno zaščito,
da se prepreči brizganje ali puščanje olja na vroče površine
ali v dotoke zraka v strojnico. Število spojev v takih cevovodih
mora biti čim manjše.
(8) Če je izvedljivo, morajo biti rezervoarji za tekoče gorivo
del ladijske strukture in nameščeni zunaj strojnice. Če morajo
biti rezervoarji za tekoče gorivo, razen rezervoarjev z dvojnim
dnom, v strojnici ali na takem mestu, da mejijo na strojnico
kategorije A, je vsaj ena stranica rezervoarja ob mejah strojnice in ima po možnosti skupno mejo z rezervoarji z dvojnim
dnom, površina skupne meje rezervoarja s strojnicami pa mora
biti čim manjša. Če so rezervoarji znotraj meja strojnice kategorije A, ne vsebujejo tekočega goriva s plameniščem pod
60 °C (zaprti preskus). Na splošno se je treba izogibati uporabi prosto stoječih rezervoarjev za tekoče gorivo na mestih,
kjer je nevarnost požara, zlasti v strojnici kategorije A. Če so
prostostoječi rezervoarji za tekoče gorivo dovoljeni, morajo biti
nameščeni na mestih, ki ne prepuščajo razlitega olja, ustrezno
veliki in s primernim odtokom, ki vodi v rezervoar za razlito olje
ustrezne velikosti.
(9) Strojnica mora biti v vseh normalnih razmerah dovolj
zračena, da se prepreči zbiranje oljnih hlapov.
(10) Ukrepi za skladiščenje, dovajanje in uporabo olja,
ki se uporablja v sistemih za mazanje pod tlakom, morajo biti
skladni s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda. Taki
sistemi v strojnicah kategorije A in, kjer je to izvedljivo, v drugih
prostorih strojnice morajo biti skladni vsaj z določili prvega,
tretjega, šestega in sedmega odstavka tega pravila, če tako
določajo pravila pooblaščenega klasifikacijskega zavoda, pa
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tudi z drugim in četrtim odstavkom tega pravila. To ne izključuje uporabe okenc za nadzor pretoka v sistemih za mazanje,
če imajo s preskusom dokazano ustrezno stopnjo požarne
odpornosti.
(11) Ukrepi za uskladiščenje, dovajanje in uporabo vnetljivih olj, ki se pod tlakom uporabljajo v sistemih za prenos
moči, razen olj iz desetega odstavka tega člena, v sistemih
za krmiljenje in aktiviranje ter sistemih za ogrevanje morajo
biti skladni s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
Na mestih, na katerih obstaja možnost vžiga, morajo biti taki
ukrepi skladni vsaj z določbami drugega in šestega odstavka
ter določbami tretjega in sedmega odstavka tega pravila glede
trdnosti in konstrukcije.
(12) Tekoče gorivo, mazalno olje in druga vnetljiva olja se
ne prevažajo v pretežnih rezervoarjih na premcu.
Pravilo 11
(drenažna naprava)
(1) Zagotovljena mora biti učinkovita drenažna naprava, ki
je v normalnih pogojih zmožna črpati in izvajati drenažo v vseh
vodotesnih predelih, ki niso stalni rezervoarji za olje niti stalni
rezervoarji za vodo, ne glede na to ali ladja stoji pokonci ali je
nagnjena. Za te namene se mora po potrebi zagotoviti sesanje
iz krila. Zagotovljen mora biti enostaven pretok vode v sesalne
cevi. Če pooblaščeni klasifikacijski zavod ugotovi, da varnost
ladje ni ogrožena, so lahko nekateri predeli brez drenažnih
črpalk.
(2) a) Zagotovljeni morata biti vsaj dve drenažni črpalki z ločenim pogonom, od katerih lahko eno napaja glavni
motor. Kot električna drenažna črpalka se lahko uporablja tudi
črpalka za balast ali druga črpalka za splošne namene.
b) Električne drenažne črpalke morajo biti sposobne zagotoviti hitrost pretoka vode vsaj 2 metra na sekundo skozi
glavno drenažno cev, katere notranji premer je vsaj:
d = 25 + 1,68L (B+D),
kjer je d notranji premer v milimetrih, L, B in D pa v metrih.
Dejanski notranji premer glavnega drenažnega voda se lahko
zaokroži na najbližjo standardno velikost, ki je skladna s pravili
pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
c) Vsaka drenažna črpalka, zagotovljena skladno s tem
pravilom, mora imeti sistem za neposredno črpanje kaluže, pri
čemer eden od teh sesalnikov črpa iz leve strani strojnice, drugi
pa iz desne strani. Če je ladja krajša od 75 metrov, mora biti
zagotovljena le ena drenažna črpalka z neposrednim črpanjem
kaluže.
d) Pri nobeni drenažni sesalni cevi ne sme biti notranji
premer manjši od 50 milimetrov. Vrsta in velikost drenažnega sistema morata zagotavljati celotno nominalno zmogljivost
črpalke, kakor je navedena zgoraj, v vsakem vodotesnem
predelu med pregrado proti trkom in pregrado prednjega pretežnega tanka.
(3) Drenažni ejektor v kombinaciji z visokotlačno črpalko
morske vode z neodvisnim napajanjem se lahko namesti kot
nadomestek za eno ločeno drenažno črpalko skladno z a) točko prejšnjega odstavka, če to odobri pooblaščeni klasifikacijski
zavod.
(4) Na ladji, kjer bi lahko ravnanje z ribami ali njihova
predelava povzročila nabiranje večjih količin vode v zaprtih
prostorih, mora biti zagotovljena ustrezna drenaža.
(5) Drenažne črpalke ne smejo potekati skozi rezervoarje
za gorivo, balast ali tanke z dvojnim dnom, razen če so cevi
narejene iz jeklene konstrukcije, ki je odporna proti velikim
obremenitvam.
(6) Drenažni in balastni cevovodi morajo biti nameščeni
tako, da je onemogočen vdor vode iz morja ali iz prostora balastne vode v skladišče tovora ali strojnico ali iz enega v drugi
vodotesni oddelek. Drenažni priključek na katerikoli črpalki, ki
črpa iz morja ali iz prostorov za balastno vodo, mora biti opremljen bodisi z nepovratnim ventilom ali pipo, ki je ni mogoče
hkrati odpreti v kalužo in morje ali kalužo in prostore z balastno
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vodo. Ventili v distribucijskih posodah za kalužo morajo biti
nepovratni.
(7) Vsaka drenažna cev, ki prebija pregrado proti trkom,
mora biti opremljena s pozitivnim zapiralom na pregradi, ki se
upravlja daljinsko z delovnega krova, kazalnik pa kaže položaj
ventila. Če je ventil nameščen na zadnji strani pregrade in je
lahko dostopen v vseh pogojih delovanja, daljinski upravljalnik
ni potreben.
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za aktiviranje krmila napajati z elektriko. Če je ta vir energije električen, mora biti zasilni vir električne energije dovolj
zmogljiv, da napaja pomožno opremo za aktiviranje krmila
najmanj 10 minut.
(11) Električna ali elektrohidravlična krmilna naprava v ladji dolžine 75 metrov ali več se mora napajati vsaj z dvema tokokrogoma neposredno z glavne stikalne plošče, ki sta med seboj
čim bolj oddaljena.

Pravilo 12

Pravilo 14

(zaščita pred hrupom)

(alarm upravitelja stroja)

Na ladji morajo biti izvedeni ukrepi za zmanjšanje vplivov
hrupa na raven, navedeno v Kodeksu IMO o ravneh hrupa na
ladjah, ki ga je z Resolucijo A.468(XII) sprejela IMO.

V ladji dolžine 75 metrov ali več se mora alarm upravitelja
stroja upravljati iz kontrolne sobe strojnice ali na manevrirni
ploščadi in mora biti jasno slišen v bivalnih prostorih upravitelja
stroja.

Pravilo 13
(krmilna naprava)
(1) Ladja mora biti opremljena z glavno krmilno napravo
in pomožnimi napravami za aktiviranje krmila, skladno pravili
pooblaščenega klasifikacijskega zavoda. Glavna in pomožna
krmilna naprava za aktiviranje krmila morata biti urejeni tako
da, če je to smiselno in izvedljivo, okvara ene od njiju ne onemogoči delovanja druge.
(2) Če ima glavna krmilna naprava dve ali več enakih
strojnih naprav za pogon, ni treba namestiti pomožne krmilne naprave, če lahko glavna krmilna naprava upravlja krmilo
skladno z desetim odstavkom tega pravila, medtem ko ena od
strojnih naprav za pogon ne deluje. Vsaka napajalna enota se
mora upravljati z uporabo ločenega tokokroga.
(3) Položaj krmila, če deluje na elektriko, mora biti označen v krmarnici. Prikaz odklona krmila krmilnega sistema na
električen pogon mora biti neodvisen od krmilnega sistema
krmilne naprave.
(4) Ob okvari katere od enot krmilne naprave se mora v krmarnici sprožiti alarm.
(5) Kazalniki, ki kažejo delovanje električnih in elektrohidravličnih krmilnih naprav, morajo biti nameščeni v krmarnici.
Ti vodi in motorji morajo biti opremljeni z zaščito pred kratkim
stikom, imeti alarmno napravo za primer preobremenitve, in
alarm, ki ni pod napetostjo. Če obstaja zaščita pred presežkom
toka, mora zadostovati za najmanj dvakratno polno obremenitev motorja ali tokokroga, ki je zaščiten na tak način, in biti
zasnovana tako, da dopušča pretok primernega zagonskega
toka.
(6) Glavna krmilna naprava mora biti dovolj močna, da
zagotavlja ustrezno krmiljenje ladje pri največji hitrosti. Glavna
krmilna naprava in os krmila morata biti take konstrukcije, da
se pri najhitrejši vzvratni vožnji ali pri manevriranju med ribarjenjem ne moreta poškodovati.
(7) Glavna krmilna naprava mora biti pri največjem dopustnem ugrezu ladje zmožna prestaviti krmilo iz položaja
35 stopinj na eni strani v položaj 35 stopinj na drugi strani, pri
vožnji ladje s polno hitrostjo naprej. Krmilo mora omogočati
prestavljanje iz položaja 35 stopinj na kateri koli strani v položaj
30 stopinj na drugi strani v največ 28 sekundah pod enakimi
pogoji. Kjer je to potrebno za izpolnjevanje teh zahtev, se mora
glavna krmilna naprava napajati z elektriko.
(8) Napajalna enota glavne krmilne naprave mora biti
sestavljena tako, da se sproži bodisi ročno iz krmarnice ali
samodejno, ko je spet zagotovljeno napajanje po izpadu električne energije.
(9) Pomožna krmilna naprava za aktiviranje krmila mora
biti ustrezne trdnosti in omogočati krmarjenje ladje pri zadovoljivi hitrosti ter se lahko v izrednih razmerah hitro aktivira.
(10) Pomožna krmilna naprava za aktiviranje krmila
mora biti zmožna, da pri vožnji ladje naprej s polovico največje hitrosti ali s hitrostjo 7 vozlov, katera je pač večja, prestavi
krmilo iz lege 15 stopinj na eni strani do lege 15 stopinj na
drugi strani v največ 60 sekundah. Kjer je to potrebno za
izpolnjevanje teh zahtev, se mora pomožna krmilna naprava

Pravilo 15
(hladilni sistemi za konzerviranje ulova)
(1) Hladilni sistemi morajo biti zasnovani, izdelani, preskušeni in nameščeni tako, da se pri tem upošteva varnost
sistema, prav tako pa tudi emisije klorofluoroogljikov (CFC)
ali katerih koli drugih ozonu škodljivih snovi, ki jih oddaja
hladilno sredstvo, shranjeno v količinah ali koncentracijah,
ki so škodljive za človekovo zdravje ali za okolje, hkrati pa
morajo biti skladni s pravili pooblaščenega klasifikacijskega
zavoda.
(2) Uporabljena hladilna sredstva v hladilnih sistemih
morajo biti skladna s pravili pooblaščenega klasifikacijskega
zavoda. Uporaba metilklorida ali CFC-jev, katerih potencial
za zmanjševanje ozona je večji od 5% vrednosti CFC-11, kot
hladilnega sredstva, ni dovoljena.
(3) a) Hladilne naprave morajo biti ustrezno zaščitene
pred vibracijami, udarci, širjenjem, krčenjem itd. in morajo biti
opremljene z samodejno varnostno kontrolno napravo, ki preprečuje nevarno naraščanje temperature in tlaka.
b) Hladilni sistemi, v katerih se uporabljajo strupena ali
vnetljiva hladilna sredstva, morajo biti opremljeni z drenažo, ki
vodi v prostor, kjer hladilno sredstvo ne pomeni nevarnosti za
ladjo ali osebe na njej.
(4) a) Vsak prostor, v katerem so hladilne naprave
vključno s kondenzatorji in plinskimi rezervoarji, ki uporabljajo
strupena hladilna sredstva, mora biti ločen od sosednjega
prostora s pregradami, neprepustnimi za plin, in mora biti opremljen s sistemom za zaznavanje puščanja s kazalnikom zunaj
prostora, ki je poleg vhoda, ter neodvisnim sistemom zračenja
in sistemom za brizganje vode.
b) Če taka zamejitev ni izvedljiva zaradi velikosti ladje,
je lahko hladilni sistem nameščen v strojnici pod pogojem, da
količina uporabljenega hladilnega sredstva ne predstavlja nevarnosti za osebe v strojnici, če bi plin uhajal, in pod pogojem,
da je nameščen alarm, ki se sproži ob nevarni koncentraciji
plina, če pride v predelu do puščanja.
(5) V prostoru s hladilnimi napravami in v hladilnicah
morajo biti alarmni sistemi povezani s krmarnico, kontrolnimi
postajami ali zasilnimi izhodi, kar preprečuje, da bi ljudje ostali
ujeti. Vsaj en izhod iz vsakega takega prostora mora biti mogoče odpreti z notranje strani. Kjer je izvedljivo, izhodi iz prostorov, ki vsebujejo hladilne naprave s strupenimi ali vnetljivimi
plini, ne smejo voditi neposredno v bivalne prostore.
(6) Če se v hladilnem sistemu uporablja hladilno sredstvo,
ki je škodljivo za ljudi, morata biti zagotovljena vsaj dva kompleta dihalnih aparatov, od katerih je eden nameščen tako, da ni
verjetno, da bi pri puščanju hladilnega sredstva postal nedostopen. Dihalni aparat, ki je del gasilne opreme ladje, šteje, kakor
da izpolnjuje celotno ali del te zahteve, če njegova lokacija
ustreza obema namenoma. Če je uporabljen samostojni dihalni
aparat, morajo biti zagotovljeni rezervni cilindri.
(7) Ustrezni napotki za varno delovanje in postopke v nujnih primerih za hladilne sisteme morajo biti dani v obliki ustreznih obvestil na ladji.
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DEL C – ELEKTRIČNE NAPELJAVE
(Glej tudi pravilo 3)
Pravilo 16
(glavni vir električne energije)
(1) a) Kadar je električna energija edino pogonsko sredstvo za vzdrževanje pomožnih naprav, ki so pomembne za varnost in pogon ladje, mora biti zagotovljen glavni vir električnega
napajanja, ki vključuje vsaj dve skupini generatorjev, od katerih
lahko eno poganja glavni motor. Pooblaščeni klasifikacijski
zavod lahko sprejme drugačno postavitev z enakovrednimi
električnimi zmogljivostmi.
b) Napajanje teh sklopov mora zagotavljati delovanje storitev iz a) točke šestega odstavka pravila 3, razen napajanja,
ki je potrebno za ribarjenje, predelavo in konzerviranje ulova,
če se ustavi kateri koli od teh sklopov. Pri ribiški ladji, krajši od
45 m, pa je ob zaustavitvi katerega koli generatorskega sklopa
treba zagotoviti samo delovanje zmogljivosti, nujno potrebnih
za pogon in varnost ladje.
c) Postavitev glavnega vira električnega napajanja ladje
mora biti taka, da je mogoče storitve iz a) točke šestega odstavka pravila 3 vzdrževati ne glede na število obratov in smer
glavnih pogonskih strojev ali gredja.
d) Če transformatorji predstavljajo bistven del napajalnega sistema, kakor se zahteva skladno s tem odstavkom, mora
biti sistem sestavljen tako, da zagotavlja stalno napajanje.
(2) a) Glavni sistem razsvetljave ob požaru ali drugi nezgodi v prostorih, v katerih so glavni viri električne energije,
vključno z morebitnimi transformatorji, ne sme preprečiti delovanja zasilnega sistema razsvetljave.
b) Zasilni sistem razsvetljave ob požaru ali drugi nezgodi v prostorih, v katerih so zasilni viri električne energije, vključno z morebitnimi transformatorji, ne sme onemogočiti delovanja
glavnega sistema razsvetljave.
(3) Če so navigacijske luči samo električne, se morajo
napajati prek lastne ločene stikalne plošče, zagotovljene pa
morajo biti ustrezne naprave za nadzor takih luči.
Pravilo 17
(zasilni vir električne energije)
(1) Samostojen vir električnega napajanja, ki je skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda nameščen zunaj strojnice, mora biti postavljen tako, da zagotavlja
delovanje ob požaru ali drugih okvarah glavne električne napeljave.
(2) Zasilni vir električnega napajanja mora ob upoštevanju
začetnega toka in prehodne narave nekaterih obremenitev
omogočati neprekinjeno napajanje za obdobje, ki ni krajše od
treh ur:
a) UKV radijske naprave, predpisane v pravilu IX/6(1)(a)
in (b), in če je ustrezno:
– MF radijske naprave, predpisane v pravilu IX/8(1)(a) in
(b) in pravilu IX/9(1)(b) in (c),
– postaje ladja – zemlja, predpisane v pravilu IX/9(1)(a)
in
– SF/VF radijske naprave, predpisane v pravilu IX/9(2)(a)
in (b) in v pravilu IX/10(1).
b) notranjo komunikacijsko opremo, sisteme za zaznavanje požara in signale, ki so lahko potrebni v sili,
c) navigacijske luči, če so samo električne, in zasilne
luči:
– postaj za spuščanje in na zunanji strani ladje,
– v vseh prehodih, stopniščih in izhodih,
– v prostorih s stroji in zasilnim električnim napajanjem,
– v kontrolnih postajah in
– v prostorih za ravnanje z in predelavo rib, in
d) delovanje zasilne gasilne črpalke, če obstaja.
(3) Zasilni vir električne energije je lahko generator ali
akumulatorska baterija.
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(4) a) Če je zasilni vir električne energije generator, mora
imeti neodvisen dovod goriva in učinkovit zagon, skladno s pravili klasifikacijskega zavoda. Razen kadar je zagotovljen drug
neodvisen način zagona zasilnega generatorja, mora biti edini
vir shranjene energije zaščiten tako, da preprečuje popolno
izpraznitev zaradi sistema samodejnega zagona.
b) Če je zasilni vir električne energije akumulatorska baterija, mora biti zmožna ves čas uporabe prenašati zasilno
obremenitev brez vnovičnega polnjenja ob ohranjanju stalne
napetosti plus ali minus 12% nazivne napetosti. Ob izpadu
glavnega vira napajanja se mora ta akumulatorska baterija
samodejno povezati na zasilno stikalno ploščo in začeti nemudoma napajati vsaj naprave iz b) in c) točke drugega odstavka
tega člena. Zasilna stikalna plošča mora biti opremljena s pomožnim stikalom, ki omogoča ročni priklop baterije ob napaki
na samodejnem priklopnem sistemu.
(5) Zasilna stikalna plošča mora biti nameščena čim bližje
zasilnemu viru energije in skladno s prvim odstavkom tega
pravila. Če je zasilni vir električne energije generator, mora biti
zasilna stikalna plošča nameščena na istem mestu, razen če
bi to oviralo upravljanje zasilne stikalne plošče.
(6) Akumulatorska baterija, nameščena skladno s tem
pravilom, mora biti vgrajena v dobro zračene prostore, ki pa
ne smejo biti prostori, v katerih je zasilna stikalna plošča. Ta
določba ne velja za baterije, nameščene v radijskih oddajnikih
in sprejemnikih na ribiški ladji, krajši od 45 metrov. Kazalnik
mora biti nameščen na primerno mesto na glavni stikalni plošči
ali v kontrolni sobi strojnice in kazati delovanje baterije, ki predstavlja zasilni vir električne energije. Zasilna stikalna plošča se
mora pri normalnem delovanju napajati z glavne stikalne plošče
prek medpriklopnega napajalnika, ki je zavarovan na glavni
stikalni plošči pred preobremenitvijo in kratkim stikom. Zasilna
stikalna plošča mora biti zasnovana tako, da se ob okvari glavnega vira napajanja vzpostavi samodejna povezava z zasilnim
napajanjem. Če je zagotovljen sistem za povratno delovanje,
mora biti medpriklopni napajalnik zaščiten na zasilni stikalni
plošči vsaj pred kratkim stikom.
(7) Zasilni generator, njegov osnovni pogon in morebitne akumulatorske baterije morajo biti postavljeni tako, da je
zagotovljeno delovanje pri polni nazivni napetosti, kadar je
ladja v pokončnem položaju ali nagnjena pod kotom 22'' stopinj
na katero koli stran ter hkrati nagnjena za 10 stopinj s premcem
ali krmo ali v kakršni koli kombinaciji teh kotov znotraj navedenih omejitev.
(8) Zasilni vir električnega napajanja in oprema za samodejni zagon morata biti sestavljena tako, da je omogočeno
ustrezno testiranje, ki ga opravi posadka, medtem ko je ladja v uporabi.
(9) Ne glede na drugi odstavek tega pravila mora biti pri
ladji dolžine 45 metrov in več zasilni vir električne energije
dovolj zmogljiv, da napaja naprave, navedene v tem pravilu,
najmanj osem ur.
Pravilo 18
(zaščita pred električnim udarom, požarom in drugimi
nevarnostmi v zvezi z električno energijo)
(1) a) Izpostavljeni trajno pritrjeni kovinski deli električnih
strojev in opreme, za katere ni predvideno, da so pod napetostjo, vendar bi utegnili priti pod napetost zaradi napake, morajo
biti ozemljeni, razen če:
– so napajani z napetostjo največ 55 voltov enosmernega
toka ali 55 voltov efektivne vrednosti med prevodniki; za doseganje te napetosti izmeničnega toka se ne smejo uporabljati
avtotransformatorji,
– so napajani z napetostjo največ 250 voltov prek varnostno izoliranih transformatorjev, ki napajajo samo enega
porabnika, ali
– so zgrajeni v skladu z načeli dvojne izolacije.
b) Prenosna električna oprema mora delovati pri varni
napetosti, izpostavljeni kovinski deli take opreme, ki naj ne
bi bili pod napetostjo, vendar pa se to lahko zgodi ob okvari,
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morajo biti ozemljeni. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko
zahteva dodatne previdnostne ukrepe za prenosne električne
svetilke, orodja ali podobne aparate za uporabo v omejenih
ali posebej vlažnih prostorih, kjer obstajajo posebna tveganja
prevodnosti.
c) Električni aparati morajo biti zasnovani in nameščeni
tako, da je pri normalni rabi izključena nevarnost poškodb.
(2) Glavne in zasilne stikalne plošče morajo biti sestavljene tako, da omogočajo enostaven dostop do naprav in opreme
brez nevarnosti za tiste, ki z njimi ravnajo. Stranice in zadnja
stran ter po potrebi prednja stran stikalnih plošč morajo biti
ustrezno zaščitene. Izpostavljeni deli, katerih napetost je glede
na maso večja od tiste, ki jo določi pooblaščeni klasifikacijski
zavod, ne smejo biti vgrajeni na sprednji strani takih stikalnih
plošč. Če je potrebno, je treba predvideti neprevodne talne
obloge ali rešetke pred ploščami ali za njimi.
(3) a) Povratni distribucijski sistem v trupu se ne sme uporabljati za napajanje, ogrevanje ali osvetljavo na ladji, dolžine
75 metrov ali več.
b) Zahteva iz prejšnje točke, pod pogoji, ki jih določi pooblaščeni klasifikacijski zavod, ne preprečuje uporabe:
– tokovnih katodnih zaščitnih sistemov,
– omejenih in lokalno ozemljenih sistemov ali
– naprave za nadzor ravni izolacije pod pogojem, da
tok v krogu ne presega 30 miliamperov v najneugodnejših
pogojih.
c) Če se uporablja povratni sistem v trupu, morajo biti
vsi končni deli tokokrogov (vsa vezja, nameščena za zadnjo
zaščitno napravo) dvožični, sprejeti pa morajo biti tudi potrebni
varnostni ukrepi.
(4) a) Če se za napajanje, ogrevanje ali razsvetljavo
uporablja primarni ali sekundarni razdelilni sistem, ki je brez
ozemljitve, mora biti nameščena naprava, ki nadzoruje raven
izolacije v zemljo.
b) Če je distribucijski sistem skladen s prejšnjo točko,
napetost pa presega 55 voltov enosmernega toka ali pa se
med prevodniki uporablja 55 voltov efektivne vrednosti, mora
biti nameščena naprava, ki nenehno nadzoruje raven izolacije v zemljo in oddaja zvočni ali vizualni signal, ki označuje
nenormalno nizke vrednosti izolacije.
c) Distribucijski sistemi, ki se napajajo z enosmernim tokom pri napetosti, ki ne presega 250 voltov ali ne presega
250 voltov efektivne vrednosti, med prevodniki, in katerih obseg
je omejen, lahko skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda, ustrezajo a) točki.
(5) a) Razen v primerih, ko to posebej odobri pooblaščeni
klasifikacijski zavod zaradi posebnih okoliščin, morajo biti vsi
kovinski plašči in kovinske zaščite kablov električno povezani
in ozemljeni.
b) Vsi električni kabli morajo biti ognjevzdržni in nameščeni tako, da namestitev ne škoduje njihovim ognjevzdržnim
lastnostim. Po potrebi lahko pooblaščeni klasifikacijski zavod
za posamezno uporabo dovoli uporabo posebnih kablov, kakor
so radiofrekvenčni kabli, ki ne izpolnjujejo zgoraj navedenih
zahtev.
c) Kabli in žice za osnovni ali zasilni vir energije, razsvetljavo, notranje komunikacije ali signale morajo biti, kolikor je to
izvedljivo, položeni zunaj kuhinj, strojnic kategorije A in njihovih
ohišij ter drugih prostorov, v katerih obstaja velika nevarnost
požara, pralnicah, prostorih za ravnanje z ribami in predelavo
rib ter v drugih prostorih z visoko vsebnostjo vlage. Kabli, ki
povezujejo požarne črpalke z zasilno stikalno ploščo, morajo
biti ognjevzdržni, če potekajo skozi prostore, v katerih obstaja
velika nevarnost požara. Če je to praktično izvedljivo, je treba
take kable namestiti tako, da jih segrevanje pregrad, ki bi ga
povzročil požar v sosednjem prostoru, ne more uničiti.
d) Pri kablih, nameščenih v prostorih, kjer obstaja tveganje požara ali eksplozije ob okvari električne napeljave, morajo
biti sprejeti posebni ukrepi v zvezi s takimi tveganji.
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e) Žice morajo biti pritrjene tako, da se prepreči njihova
obraba ali druga poškodba.
f) Konci in spoji vseh prevodnikov se morajo izvesti tako,
da ohranijo prvotne električne, mehanske, ognjevzdržne in po
potrebi ognjeodporne lastnosti kabla.
g) Kabli, položeni v hladilnih predelih, morajo biti odporni
proti nizkim temperaturam in visoki stopnji vlažnosti.
(6) a) Vezja morajo biti zaščitena pred kratkim stikom in
pred preobremenitvijo, razen v primerih iz pravila 13 ali če pooblaščeni klasifikacijski zavod izjemoma odobri drugače.
b) Nastavitev in specifikacija zaščitne naprave pred preobremenitvijo za vsako posamezno vezje je trajno nameščena
na lokaciji zaščitne naprave.
(7) Napeljave za razsvetljavo se morajo namestiti tako,
da ne pride do povečanja temperature, ki bi utegnila poškodovati žice, in da se prepreči čezmerno segrevanje sosednjega
materiala.
(8) Vezja za osvetljavo ali napajanje, ki se končajo v prostoru, kjer obstaja tveganje eksplozije, morajo biti opremljena z izolacijskimi stikali zunaj takega prostora.
(9) a) Ohišje akumulatorske baterije mora biti sestavljeno
in zračeno skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega
zavoda.
b) Električna in druga oprema, ki bi lahko predstavljala
vir vžiga vnetljivih hlapov, ne sme biti nameščena v takih prostorih, razen če ni v desetem odstavku tega pravila določeno
drugače.
c) Akumulatorska baterija ne sme biti nameščena v bivalnih prostorih, razen če je v hermetično zaprtem prostoru.
(10) V prostorih, kjer obstaja možnost zbiranja vnetljivih
snovi in katerih koli predelih, namenjenih predvsem za hrambo
akumulatorskih baterij, ne sme biti električne opreme, razen
če pooblaščeni klasifikacijski zavod posebej ugotovi, da je ta
oprema:
a) nujno potrebna za delovanje,
b) take vrste, da ne povzroči vžiga nastale mešanice,
c) primerna za prostor, v katerem je, in
d) ustrezno odobrena z vidika varne uporabe v prahu,
hlapih ali plinih, ki bi lahko nastali v takih prostorih.
(11) Na vse lesene jambore ali zgornje dele jamborov
morajo biti nameščeni strelovodi. Na ladji, zgrajeni iz neprevodnih materialov, morajo biti strelovodi priključeni z uporabo
ustreznih prevodnikov na bakreno ploščo, ki je pritrjena na trup
ladje daleč pod vodno linijo.
DEL D – OBČASNO NENADZOROVANE STROJNICE
(glej tudi pravilo 3)
Pravilo 19
(požarna varnost)
Preprečevanje požarov
(1) Visokotlačnim cevem za gorivo je namenjena posebna
pozornost. Če je izvedljivo, se morajo morebitni izpusti iz takih
cevnih sistemov zbirati v ustreznem drenažnem rezervoarju, na
katerem je nameščen alarm visoke stopnje.
(2) Če se rezervoarji tekočega goriva za dnevno uporabo
polnijo samodejno ali z daljinskim upravljanjem, se mora zagotoviti sredstva za preprečevanje prelivanja. Podobno pozornost
je treba nameniti drugi opremi, ki samodejno uporablja vnetljive
tekočine, npr. čistilniki olja, ki morajo biti po možnosti nameščeni v posebnem prostoru za čistilnike in njihove grelce.
(3) Če so rezervoarji tekočega goriva za dnevno uporabo
ali za usedanje opremljeni z grelnimi napravami, se mora zagotoviti alarmna naprava za visoko temperaturo, če se lahko
plamenišče tekočega goriva preseže.
Odkrivanje požara
(4) V strojnici mora biti nameščen odobren sistem za odkrivanje požara, ki temelji na načelu samospremljanja, vključno z objekti za redno testiranje.
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(5) Sistem za odkrivanje mora sprožiti zvočni in vizualni
alarm v krmarnici in na ustreznih mestih, da se zagotovi, da
alarm slišijo in opazijo ljudje na ladji, kadar je v pristanišču.
(6) Sistem za odkrivanje požara se mora napajati avtomatično iz zasilnega vira napajanja, če odpove glavni vir
napajanja.
(7) Motorji z notranjim zgorevanjem moči 2500 kW in
več morajo imeti v karterju detektorje razpršenega goriva ali
naprave za zaznavanje temperature ležajev v motorju ali enakovredne naprave.
Gašenje požara
(8) Zagotovljen mora biti nepremičen gasilni sistem skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda, ki je
skladen z zahtevami pravil V/22 in V/40.
(9) Pri ladji dolžine 75 metrov in več mora biti zagotovljen
takojšen dovod vode iz glavnega gasilnega sistema z uporabo:
a) daljinskega zagona ene od glavnih požarnih črpalk v krmarnici in požarni nadzorni postaji, če obstaja, ali
b) stalnega vzdrževanja tlaka glavnega gasilnega sistema
ob upoštevanju možnosti zmrzovanja.
(10) Pooblaščeni klasifikacijski zavod zagotovi ustreznost vzdrževanja protipožarne celovitosti strojnic, lokacijo in
centralizacijo kontrol sistema za gašenje požara, naprav za
ustavitev, navedenih v pravilu 24, kakor so na primer zračniki,
črpalke itd., lahko pa zahteva tudi gasilne naprave in drugo
gasilno opremo ter dihalne aparate poleg ustreznih zahtev iz
poglavja V.
Pravilo 20
(zaščita pred poplavljanjem)
(1) Drenažni sistemi v strojnicah morajo biti nadzorovani z alarmom visoke stopnje, ki omogoča odkrivanje zbiranja
tekočin ob normalnih kotih nagiba in prevesa. Sistem za odkrivanje mora sprožiti zvočni in vizualni alarm na mestih, kjer je
zagotovljen stalen nadzor.
(2) Krmilja za vse ventile za dotok morske vode, izpust
pod vodno črto ali sistem drenaže z vbrizgavanjem morajo biti
razporejeni tako, da se zagotovi dovolj časa za delovanje ob
morebitnem vdoru vode v ta prostor.
Pravilo 21
(obvestila)
Na ladji dolžine 75 metrov in več morata biti dve ločeni
sredstvi za komunikacijo, navedeni v pravilu 7, od katerih ena
zagotavlja učinkovito ustno komunikacijo. Med krmarnico in
bivalnimi prostori strojniških častnikov mora biti dodaten način
učinkovite ustne komunikacije.
Pravilo 22
(alarmni sistem)
(1) Predviden mora biti sistem alarmiranja, ki javlja vse
okvare, ki zahtevajo pozornost.
(2) a) Alarmni sistem mora biti sposoben sprožiti zvočni
alarm v strojnici in vizualno javiti vsako ločeno alarmno funkcijo
na ustreznem kraju. Pri ribiški ladji, krajši od 45 metrov, lahko
Uprava dovoli sistem, ki oddaja zvok in vizualne signale za
vsako posamezno alarmno funkcijo samo v krmarnici.
b) Alarmni sistem na ribiški ladji dolžine 45 metrov ali več
mora biti povezan s kabinami strojnikov prek izbirnega stikala,
da se zagotovi povezava z vsaj eno od teh kabin in z dnevnimi
prostori strojnikov, če so na ladji. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko odobri dodatne ureditve, ki zagotavljajo enakovredne
varnostne ukrepe.
c) Če v določenem obdobju, ki ga določi pooblaščeni klasifikacijski zavod, ni bilo odziva na alarmno funkcijo, se mora
na ribiški ladji dolžine 45 metrov ali več sprožiti strojniški alarm
in alarm, povezan s krmarnico za osebje na straži.
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d) Zvočni in vizualni alarmi se morajo sprožiti v strojnici ob
vsaki situaciji, ki zahteva ukrepanje s strani odgovorne osebe
na straži ali ki bi se morala odzvati na alarm.
e) Alarmni sistem mora biti, kolikor je izvedljivo, zasnovan
po načelu pozitivne varnosti.
(3) Alarmni sistem mora:
a) imeti trajno napajanje in samodejni preklop na pomožno napajanje ob izpadu normalnega napajanja in
b) se sprožiti ob izpadu normalnega napajanja.
(4) a) Alarmni sistem mora biti zasnovan tako, da lahko
hkrati javlja več kakor eno okvaro, sprejem katerega koli alarma
pa ne sme ovirati drugega alarma.
b) Sprejem katerega koli alarma na položaju iz a) točke
drugega odstavka se mora prikazati na položajih, na katerih je
bil javljen. Alarmi morajo trajati, dokler niso sprejeti, in vizualni
kazalniki posameznih alarmov se morajo ohranjati, dokler okvara ni odpravljena. Po odpravi napake se mora alarmni sistem
samodejno ponastaviti.
Pravilo 23
(posebne zahteve za stroje, kotle in električne naprave)
(1) Pri ladji dolžine 75 metrov in več mora biti zagotovljen
glavni vir električnega napajanja na naslednji način:
a) če električno energijo lahko normalno proizvaja en
generator, z ustreznim režimom razvoda, ki omogoča stalen
dovod energije za pogon in krmiljenje. Če se delujoči generator pokvari, je treba poskrbeti za samodejni vklop in povezavo z glavno stikalno ploščo pomožnega generatorja, ki ima
zadostno zmogljivost, da omogoča pogon in krmiljenje z samodejnim ponovnim vklopom bistvenih pomožnih naprav in
po potrebi preprogramiranjem. Skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda se lahko poskrbi za zagotovitev
sredstev za daljinski (ročen) zagon in povezavo pomožnega
generatorja z glavno stikalno ploščo kakor tudi za način ponavljajočega se zaganjanja bistvenih pomožnih naprav, in
b) če električno energijo normalno hkrati proizvaja več
generatorjev, se mora zagotoviti, na primer z razvodom, da
ob izpadu enega sklopa generatorjev preostali delujejo brez
preobremenitve in tako omogočajo pogon in krmiljenje.
(2) Če obstaja potreba po podvajanju, morajo biti z samodejnimi preklopnimi napravami, ki omogočajo prenos na
pomožni generator, opremljeni tudi drugi pomožni pogonski
stroji. Ob samodejnem preklopu se mora sprožiti alarm.
(3) Zagotovljeni morajo biti naslednji samodejni nadzorni
in alarmni sistemi:
a) nadzorni sistem mora biti tak, da se dejavnosti, potrebne za delovanje glavnega pogonskega stroja in pomožnih
strojev, zagotavljajo s potrebnimi samodejnimi postopki,
b) zagotoviti se mora naprava, ki vzdržuje zagonski zračni
tlak na zahtevani ravni, kjer se za glavni pogon uporabljajo
stroji z notranjim zgorevanjem,
c) skladno s pravilom 22 se mora zagotoviti alarmni sistem, ki javlja vse pomembne tlake, temperature in nivoje tekočin, in
d) po potrebi se mora zagotoviti osrednja kontrolna postaja s potrebnimi alarmnimi ploščami in instrumenti, ki javljajo
vsako napako.
Pravilo 24
(varnostni sistem)
Predviden mora biti varnostni sistem, ki zagotavlja, da
resne okvare v delovanju strojev ali kotlov, ki predstavljajo
takojšnjo nevarnost, sprožijo samodejno ustavitev tega dela
opreme in sprožitev alarma. Ustavitev pogonskega sistema
se ne sme sprožiti samodejno, razen v primerih, ki bi lahko
pripeljali do resne škode, celotne okvare ali eksplozije. Kjer so
nameščene naprave za razveljavitev ustavitve glavnih pogonskih strojev, morajo biti take, da je onemogočena nenamerna
sprožitev. Nameščene morajo biti vizualne naprave, ki javljajo,
ali je bil sprožen ali ne.
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V. POGLAVJE
PROTIPOŽARNO VARSTVO, ODKRIVANJE POŽARA,
GAŠENJE POŽARA IN PROTIPOŽARNA OBRAMBA
(glej tudi pravilo IV/19)
DEL A — SPLOŠNO
Pravilo 1
(splošne določbe)
V bivalnih in delovnih prostorih mora biti ena od naslednjih
metod zaščite:
a) metoda IF – sestava vseh notranjih pregrad iz razreda
odpornosti proti ognju B ali C, običajno brez namestitve sistema
za zaznavanje požara in sistema protipožarnih brizgalk v bivalnih in delovnih prostorih,
b) metoda IIF – namestitev samodejnega sistema protipožarnih brizgalk in protipožarnega alarmnega sistema za
odkrivanje in gašenje požara v vseh prostorih, kjer je mogoče
pričakovati, da bo izbruhnil požar, običajno brez omejitev glede
vrste notranjih pregrad, ali
c) metoda IIIF – namestitev samodejnega protipožarnega
alarmnega sistema in sistema za zaznavanje požara v vseh
prostorih, kjer je mogoče pričakovati, da bo izbruhnil požar,
običajno brez omejitev glede vrste notranjih pregrad, razen da
površina v nobenem bivalnem prostoru ali prostorih, ki mejijo
na prostore iz razreda A ali B, ne sme presegati 50 kvadratnih metrov. Vendar lahko pooblaščeni klasifikacijski zavod
pri javnih prostorih to površino poveča. Pri novi ribiški ladji,
zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, lahko to površino poveča
do 75 kvadratnih metrov.
Zahteve glede uporabe nevnetljivih materialov pri izdelavi
in izolaciji ločevalnih pregrad v strojnicah, kontrolnih postajah
itd. in zaščita zaprtih stopnic in prehodov se upoštevajo pri
vseh treh metodah.
Pravilo 2
(opredelitev pojmov)
(1) »Nevnetljivi materiali« so materiali, ki ne gorijo in ne
oddajajo vnetljivih hlapov v zadostni količini, ki bi lahko povzročila samovžig, če se segrejejo na približno 750 °C, se
preveri z uporabo testnega postopka, skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda, pri novi ribiški ladji, zgrajeni
1. januarja 2003 ali pozneje, pa skladno s Kodeksom o postopkih preskušanja požarne varnosti (v nadaljnjem besedilu:
Kodeks FTP), ki ga je sprejel Odbor za pomorsko varnost
IMO z resolucijo MSC.61(67). Vsi drugi materiali se štejejo kot
vnetljivi materiali.
(2) »Standardni požarni preskus« je preskus, v katerem
so vzorci ustreznih pregrad ali krovov v preskusni peči izpostavljeni temperaturam, ki približno ustrezajo standardni temperaturni krivulji. Pri novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003
ali pozneje, morajo biti postopki preskusa skladni s Kodeksom
FTP.
Vzorec mora imeti izpostavljeno površino najmanj
4,65 kvadratnih metrov in višino (ali dolžino krova) 2,44 metrov, ki je kar najbolj podobna nameravani konstrukciji in,
kjer je primerno, vključuje vsaj en spoj. Standardna krivulja
čas-temperatura je pri novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja
2003 ali pozneje, opredeljena s pravilno gladko krivuljo, ki
poteka skozi naslednje temperaturne točke, izmerjene nad
začetno temperaturo peči:
– po prvih 5 minutah
556 °C
– po prvih 10 minutah
659 °C
– po prvih 15 minutah
718 °C
– po prvih 30 minutah
821 °C
– po prvih 60 minutah
925 °C
Pri vseh drugih ribiških ladjah pa je standardna krivulja
čas-temperatura pravilna krivulja, ki poteka skozi naslednje
temperaturne točke v notranjosti peči:
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– začetna temperatura v notranjosti peči:
20 °C
– po prvih petih minutah:
576 °C
– po 10 minutah:
679 °C
– po 15 minutah:
738 °C
– po 30 minutah:
841 °C
– po 60 minutah:
945 °C
(3) »Pregrade razreda A« so pregrade, izvedene z uporabo pregrad ali krovov, ki izpolnjujejo naslednja merila:
a) so jeklene ali iz drugega enakovrednega materiala,
b) so ustrezno ojačene,
c) so konstruirane tako, da lahko preprečijo uhajanje dima
in plamena vse do konca enournega standardnega požarnega
preskusa, in
d) so izolirane z odobrenimi nevnetljivimi materiali, tako
da povprečna temperatura neizpostavljene strani ne naraste
za več kakor 139 °C nad originalno temperaturo in da temperatura v nobeni točki, vključno s spoji, ne naraste za več kakor
180 °C nad originalno temperaturo, v okviru spodaj navedenega časa:
razred A-60
60 minut
razred A-30
30 minut
razred A-15
15 minut
razred A-0
0 minut
Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko zahteva preskus
prototipa pregrade ali krova, da se prepriča, ali ta izpolnjuje
zgoraj navedene zahteve celovitosti in dviga temperature. Pri
novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, mora
zahtevati preskus prototipa pregrade ali krova, da se prepriča,
ali ta izpolnjuje zgoraj navedene zahteve obstojnosti in dviga
temperature v skladu s Kodeksom FTP.
(4) »Pregrade razreda B« so pregrade, izvedene z uporabo pregrad, krovov, stropov ali oblog, ki izpolnjujejo naslednja
merila:
a) so konstruirane tako, da lahko preprečijo uhajanje
plamena vse do konca prve polovice ene ure standardnega
požarnega preskusa,
b) imajo tako izolacijsko vrednost, da povprečna temperatura neizpostavljene strani ne naraste za več kakor 139 °C
nad originalno temperaturo in da temperatura v nobeni točki,
vključno s spoji, ne naraste za več kakor 225 stopinj Celzija nad
originalno temperaturo, v okviru spodaj navedenega časa:
razred B-15
15 minut
razred B-0
0 minut;
in
c) so zgrajene iz odobrenih negorljivih materialov. Vsi materiali, ki se uporabijo za izdelavo in pritrditev pregrad razreda
B, so negorljivi, dovoljena je le uporaba gorljivih furnirjev, če
izpolnjujejo ustrezne zahteve iz tega poglavja.
Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko zahteva preskus
prototipa pregrade, da se prepriča, ali ta izpolnjuje zgoraj navedene zahteve celovitosti in dviga temperature. Pri novi ribiški
ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, mora zahtevati preskus pregrade in se prepričati, da ta izpolnjuje zgoraj navedene
zahteve obstojnosti in dviga temperature skladno s Kodeksom
FTP.
(5) »Pregrade razreda C« so pregrade, izdelane iz odobrenih negorljivih materialov. Ni nujno, da izpolnjujejo zahteve
glede uhajanja dima in plamena in tudi ne omejitve glede povečanja temperature. Gorljivi furnirji so dovoljeni, če izpolnjujejo
druge zahteve tega poglavja.
(6) »Pregrade razreda F« so pregrade, izvedene z uporabo pregrad, krovov, stropov ali oblog, ki izpolnjujejo naslednja
merila:
a) so konstruirane tako, da lahko preprečijo uhajanje
plamena vse do konca prve polovice ene ure standardnega
požarnega preskusa, in
b) imajo izolacijski ventil, tako da povprečna temperatura neizpostavljene strani ne naraste za več kakor 139 °C
nad originalno temperaturo in da temperatura v nobeni točki,
vključno s spoji, ne naraste za več kakor 225 °C nad originalno
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temperaturo, vse do konca prve polovice ene ure standardnega
požarnega preskusa.
Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko zahteva preskus
prototipa pregrade in se prepriča, ali ta izpolnjuje zgoraj navedene zahteve celovitosti in dviga temperature. Pri novi ribiški
ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, mora zahtevati
preskus prototipa pregrade in se prepričati, ali ta izpolnjuje
zgoraj navedeno zahtevo obstojnosti in dviga temperature skladno s Kodeksom FTP.
(7) »Neprekinjeni stropi ali obloge razreda B« so stropi in
obloge razreda B, ki se končujejo samo na pregradah razreda
A ali B.
(8) »Jeklo ali drug enakovreden material« pomeni jeklo
ali vsak material, ki ima sam po sebi ali zaradi svoje izolacije
take lastnosti strukture in celovitosti, ki so enake lastnostim
jekla potem, ko je bil na ustrezen način izpostavljen standardnemu požarnemu preskusu (npr. aluminijeva zlitina z ustrezno
izolacijo).
(9) »Nizka stopnja širjenja plamena« pomeni, da bo tako
opisana površina ustrezno omejila širjenje plamena, kar se
ugotovi skladno s testnim postopkom in s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda. Za novo ribiško ladjo, zgrajeno
1. januarja 2003 ali pozneje, velja testni postopek skladno s Kodeksom FTP.
(10) »Bivalni prostori« so družabni prostori, hodniki, sanitarni prostori, kabine, uradi, ambulante, kina, sobe za igre
in družabnosti, shrambe brez opreme za kuhanje in podobni
prostori.
(11) »Družabni prostori« so deli bivalnih prostorov, ki se
uporabljajo kot dvorane, jedilnice, saloni in podobni, stalno
ograjeni prostori.
(12) »Delovni prostori« so prostori, ki se uporabljajo za
kuhinje, shrambe z opremo za kuhanje, omare za opremo in
skladišča, delavnice, razen tistih, ki so del strojnic, in podobni
prostori ter dostopi do teh prostorov.
(13) »Kontrolne postaje« so tisti prostori, v katerih so
radio, glavna navigacijska oprema ali zasilni vir energije ladje
ali v katerih je oprema za registriranje ali nadzor požara.
(14) »Strojnice kategorije A« so vsi prostori in dostopi do
teh prostorov, v katerih so nameščeni stroji z notranjim izgorevanjem, namenjeni za:
a) glavni pogon ali
b) druge namene, če ima taka strojna naprava skupno
moč najmanj 375 kilovatov ali v katerih je kakršen koli kotel ali
naprava za tekoče gorivo.
(15) »Strojnice« so tiste strojnice kategorije A in drugi
prostori, v katerih so pogonski stroji, kotli, naprave za tekoče
gorivo, parni in zgorevalni motorji, generatorji, krmarska naprava in večji električni stroji, črpalne postaje za gorivo, stroji
za hlajenje, stabilizacijo, ventilacijo in klimatizacijo, podobni
prostori ter dostopi do njih.
DEL B – UKREPI ZA PROTIPOŽARNO VARSTVO
NA LADJI, DOLŽINE 60 METROV ALI VEČ
Pravilo 3
(struktura)
(1) Trup, nadgradnja, strukturne pregrade, krovi in krovne
hišice so jekleni ali iz drugega enakovrednega materiala, razen
če ni drugače določeno v četrtem odstavku tega pravila.
(2) Izolacija delov iz aluminijeve zlitine v pregradah razreda A ali B, razen struktur, ki po mnenju pooblaščenega klasifikacijskega zavoda niso obremenjene, mora biti taka, da se
temperatura strukturnega jedra ne poveča za več kakor 200 °C
nad temperaturo okolja kadar koli med ustrezno izpostavljenostjo ognju v standardnem požarnem preskusu.
(3) Posebna pozornost mora biti namenjena izolaciji delov
iz aluminijevih zlitin, kakor so stebri, oporniki in drugi strukturni
deli, ki podpirajo območja, na katerih so in s katerih se spuščajo
in vkrcavajo rešilni čolni, ter pregrade razreda A in B, da se
zagotovi:
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a) da za dele, ki podpirajo območja rešilnih čolnov in
pregrade razreda A velja omejitev glede porasta temperature,
določena v drugem odstavku tega pravila po eni uri, in
b) da za take dele, ki podpirajo pregrade razreda B, velja
omejitev glede povečanja temperature, določena v drugem
odstavku tega pravila po pol ure.
(4) Svetline in žrela strojnic iz razreda kategorije A morajo
imeti ustrezno jekleno konstrukcijo in izolacijo, morebitne odprtine v njih pa morajo biti ustrezno nameščene in zavarovane,
da se prepreči širjenje požara.
Pravilo 4
(pregrade znotraj bivalnih in delovnih prostorov)
(1) Znotraj bivalnih in delovnih prostorov morajo segati
vse pregrade, ki morajo biti iz razreda B, od krova do krova
in do zunanje oplate ali drugih pregrad, razen če so na obeh
straneh pregrade, ki v tem primeru lahko sega le do neprekinjenega stropa ali obloge, vgrajeni neprekinjeni stropi ali obloge
ali oboji razreda B.
(2) Metoda IF.
Vse pregrade, za katere skladno s tem pravilom ali drugimi pravili iz tega dela ni nujno, da spadajo v razred A ali B,
morajo spadati vsaj v razred C.
(3) Metoda IIF.
V povezavi z izdelavo pregrad, za katere skladno s tem
pravilom ali drugimi pravili iz tega dela ni potrebno, da spadajo v razred A ali B, ni nobenih omejitev, razen v posameznih primerih, kjer se skladno s tabelo 1 iz pravila 7 zahteva razred C.
(4) Metoda IIIF.
V povezavi z izdelavo pregrad, za katere skladno s tem
pravilom ali drugimi pravili iz tega dela ni potrebno, da spadajo v razred A ali B, ni omejitev. Površina katerega koli bivalnega
prostora ali prostorov, ki so obdani z neprekinjenimi pregradami
iz razreda A ali B, ne sme presegati 50 kvadratnih metrov, razen v posameznih primerih, kjer se skladno s tabelo 1 v pravilu
7 zahtevajo pregrade iz razreda C. Pooblaščeni klasifikacijski
zavod lahko v javnih prostorih to površino poveča. Pri novi
ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, lahko to povečanje znaša do 75 kvadratnih metrov.
Pravilo 5
(zaščita stopnic in dvigalnih jaškov v bivalnih in delovnih
prostorih ter kontrolnih postajah)
(1) Stopnice, ki potekajo samo skozi en krov, morajo
biti vsaj na enem nivoju zaščitene s pregradami, ki spadajo
vsaj v razred B-O, in s samodejno zapirajočimi se vrati. Dvigala,
ki potekajo samo skozi en krov, morajo biti pregrajena s pregradami, ki spadajo v razred A-O, in z jeklenimi vrati na obeh
nivojih. Vrata in dvigalni jaški, ki potekajo skozi več kakor en
krov, morajo biti pregrajeni s pregradami vsaj iz razreda A-O in
zaščiteni s samodejno zapirajočimi se vrati na vseh nivojih.
(2) Vse stopnice morajo biti iz jeklene konstrukcije, razen v primerih, ko pooblaščeni klasifikacijski zavod dovoli uporabo drugih enakovrednih materialov.
Pravilo 6
(vrata v ognjevarnih pregradah)
(1) Vrata morajo biti odporna proti ognju, če je možno,
enako kakor pregrade, v katere so vgrajena. Vrata in okvirji
vrat v pregradah iz razreda A morajo biti jekleni. Vrata v pregradah iz razreda B morajo biti negorljiva. Vrata, nameščena v ločevalne pregrade v strojnicah, ki spadajo v razred A,
morajo biti samodejno zapirajoča se in primerno neprepustna
za plin. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko dovoli uporabo
vnetljivih materialov v vratih, ki ločujejo kabine od posameznih
notranjih sanitarnih prostorov, kakor so tuši, če so izdelana
skladno z metodo IF.
(2) Vrata, ki se morajo samodejno zapirati, ne smejo biti
opremljena s kljukami, ki jih držijo odprta. Vendar pa se lahko
uporablja oprema, ki drži vrata odprta, če je opremljena z varnostnim daljinskim krmiljenjem za sprostitev vrat.
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(3) Odprtine za prezračevanje so lahko v vratih in pod
vrati v pregradah hodnikov, vendar pa take odprtine niso dovoljene v vratih in pod vrati, ki zapirajo stopnišče. Odprtine morajo
biti samo v spodnji polovici vrat. Če je taka odprtina v vratih ali
pod vrati, skupna neto površina vsake take odprtine ali odprtin
ne sme presegati 0,05 kvadratnega metra. Če je taka odprtina
izrezana v vratih, mora biti opremljena z rešetkami iz negorljivega materiala.
(4) Vremensko odpornih vrat ni treba izolirati.
Pravilo 7
(protipožarna celovitost pregrad in krovov)
(1) Poleg skladnosti s posebnimi zahtevami glede protipožarne celovitosti pregrad in krovov iz tega dela mora biti minimalna protipožarna celovitost pregrad in krovov skladna z zahtevami iz tabel 1 in 2 tega pravila.
(2) Tabeli se uporabljata skladno z naslednjimi zahtevami:
a) tabeli 1 in 2 se uporabljata za pregrade in krove, ki
ločujejo sosednje prostore, in
b) za določanje ustreznih standardov protipožarne celovitosti, ki veljajo za pregrade med sosednjimi prostori. Taki
prostori so razvrščeni skladno s požarno ogroženostjo na naslednji način:
– Kontrolne postaje (1)
Prostori z zasilnimi viri električne energije in razsvetljave.
Krmarnica in navigacijska kabina.
Prostori, v katerih je radijska oprema ladje.
Sobe za gašenje požara, sobe za nadzor požara in postaje za registriranje požara.
Kontrolna soba za pogonske stroje, če je zunaj strojnice.
Prostori s centralno opremo za požarni alarm.
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– Hodniki (2)
Hodniki in veže.
– Bivalni prostori (3)
Prostori, kakor so opredeljeni v pravilu 2(10) in (11) brez
hodnikov.
– Stopnišča (4)
Notranja stopnišča, dvigala in pomične stopnice, razen
tiste, ki so v celoti v strojnicah in pripadajoči rovi. V tej povezavi
šteje stopnišče, ki je samo v enem nadstropju, kot del prostora,
od katerega ni ločeno s požarnimi vrati.
– Delovni prostori z nizko požarno ogroženostjo (5)
Omarice in skladišča, katerih površina je manjša od 2 kvadratnih metrov, sušilnice in pralnice.
– Strojnice kategorije A (6)
Prostori, kakor so opredeljeni v pravilu 2(14).
– Druge strojnice (7)
Prostori, kakor so opredeljeni v pravilu 2(15), vključno s prostori za predelavo ribje moke, vendar brez strojnic
kategorije A.
– Prostori za tovor (8)
Vsi prostori, ki se uporabljajo za tovor, vključno s tovornimi naftnimi tanki, ter rovi in žrela, ki vodijo do takih prostorov.
– Delovni prostori z nizko požarno ogroženostjo (9)
Kuhinje, shrambe s kuhalnimi napravami, sobe za hrambo
barv in svetilk, omarice in shrambe s prostornino 2 kvadratnih
metrov ali več in delavnice, razen tistih, ki so del strojnice.
– Odprti krovi (10)
Prostori odprtega krova in zaprta sprehajališča, prostori
za obdelavo surovih rib, prostori za pranje rib in podobni prostori, kjer ni nevarnosti za izbruh požara.
Odkriti prostori zunaj nadgradnje in hišic na krovu.
Naslov vsake kategorije naj bi bil bolj tipičen kakor omejevalen. Številka v oklepaju, ki sledi vsaki kategoriji, se nanaša na
ustrezni stolpec ali vrstico v tabelah.

TABELA 1 – PROTIPOŽARNA CELOVITOST PREGRAD, KI LOČUJEJO SOSEDNJE PROSTORE
Prostori

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kontrolne postaje (1)

A-0
e/

A-0

A-60

A-0

A-15

A-60

A-15

A-60

A-60

*

C

B-0

B-0
A-0c

B-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Cab

B-0
A-0c

B-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

B-0
A-0

B-0
A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

C

A-60

A-0

A-0

A-0

*

*

A-0

A-0

A-60

*

A-0d

A-0

A-0

*

*

A-0

*

A-0d

*

Hodniki (2)

Bivalni prostori (3)

Stopnišča (4)

c/

Delovni prostori z nizko požarno ogroženostjo (5)
Strojnice kategorije A (6)
Druge strojnice (7)
Prostori za tovor (8)
Delovni prostori z visoko požarno ogroženostjo (9)
Odprti krovi (10)

c/

-
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TABELA 2 – PROTIPOŽARNA CELOVITOST KROVOV, KI LOČUJEJO SOSEDNJE PROSTORE
Prostor spodaj↓
Prostor zgoraj→

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

Kontrolne postaje

(1)

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Hodniki

(2)

A-0

*

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Bivalni prostori

(3)

A-60

A-60

*

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Stopnišča

(4)

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Delovni prostori z nizko požarno
ogroženostjo

(5)

A-15

A-0

A-0

A-0

*

A-60

A-0

A-0

A-0

*

Strojnice kategorije A

(6)

A-60

A-60

A-60

A-60

A-60

*

A-60

A-30

A-60

*

Druge strojnice

(7)

A-15

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

A-0

*

Prostori za tovor

(8)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

*

A-0

*

Delovni prostori z visoko požarno
ogroženostjo

(9)

A-60

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0

A-0d

*

Odprti krovi

(10)

*

*

*

*

*

*

*

*

*

-

Opombe: Velja za tabelo 1 in tudi za tabelo 2, kjer je
ustrezno.
a  Na te pregrade se pri požarni zaščiti skladno z metodama IIF in IIIF ne nanašajo nobene posebne zahteve.
b  Pri metodi IIIF morajo biti med prostori ali skupino prostorov, katerih površina meri 50 kvadratnih metrov ali več,
nameščene pregrade, ki spadajo v razred B, stopnja B-0.
c  Glede pojasnitve, katero pravilo velja, glej pravili 4 in 5.
d  Če prostori spadajo v isto numerično kategorijo in je
zgoraj naveden pripis d, sta pregrada ali krov iz razreda, navedenega v tabeli, potrebna samo tam, kjer so sosednji prostori
predvideni za drug namen, npr. v kategoriji (9). Kuhinja, ki je poleg druge kuhinje, ne potrebuje pregrade, kuhinja, ki pa je poleg
sobe za hrambo barv, mora imeti pregrado iz razreda A-0.
e  Pregrade, ki med sabo ločujejo krmarnico, navigacijsko
kabino in radijsko sobo, lahko spadajo v razred B-0.
f  Protipožarne izolacije ni treba nameščati v strojnici kategorije (7), če obstaja po mnenju pooblaščenega klasifikacijskega zavoda majhna verjetnost za izbruh požara v njej.
*  Kjer je v tabeli podatek označen z zvezdico, mora biti
pregrada iz jeklenega ali enakovrednega materiala, vendar ni
treba, da je standardnega razreda A. Kadar je pri novi ribiški
ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, krov prebit zaradi
prehoda električnih kablov, cevi ali ventilacijskih vodov, mora
biti tak preboj zatesnjen, da se prepreči prehajanje ognja in
dima.
(3) Neprekinjeni stropi in obloge razreda B, povezani z ustreznimi krovi ali pregradami, se lahko sprejmejo kot
nekaj, kar v celoti ali deloma prispeva k zahtevani izolaciji ter
celovitosti pregrade.
(4) Okna in svetline v strojnici morajo ustrezati naslednjim
zahtevam:
a) če je svetline mogoče odpreti, jih mora biti mogoče
zapreti z zunanje strani prostora. Svetline, ki so sestavljene iz
steklenih ploskev, morajo biti opremljene z zunanjimi jeklenimi
naoknicami ali iz drugega enakovrednega materiala in morajo
biti trajno nameščene,
b) steklo ali podobni materiali se ne smejo vgrajevati
na mejah strojnic. To ne izključuje uporabe z žico ojačene-

ga stekla, pri svetlinah in stekla v kontrolnih sobah znotraj
strojnic, in
c) v svetlinah iz a) točke mora biti steklo, ojačeno z žico.
(5) Zunanje meje, ki morajo biti po tretjem odstavku pravila 1 jeklene ali kakega drugega enakovrednega materiala, so
lahko predrte za namestitev oken ali bočnih oken, če ni potrebno, da imajo take meje drugod v tem delu celovitost razreda
A. Prav tako so lahko vrata v mejah, kjer ni potrebna celovitost
razreda A, iz materiala, ki izpolnjuje zahteve pooblaščenega
klasifikacijskega zavoda.
Pravilo 8
(podrobnosti konstrukcije)
(1) Metoda IF. V bivalnih in delovnih prostorih ter krmilnih
postajah morajo biti vsa tesnila, obloge, stropi in povezana tla
izdelana iz nevnetljivih materialov.
(2) Metodi IIF in IIIF. V prehodih in zaprtem stopnišču, ki
služijo kot bivalni in delovni prostori ter krmilne postaje morajo
biti tesnila, obloge, stropi in povezana tla izdelani iz nevnetljivih
materialov.
(3) Metode IF, IIF in IIIF.
a) Razen v prostorih za tovor ali v hlajenih oddelkih delovnih prostorov morajo biti izolacije iz negorljivega materiala.
Ne zahteva se, da so parne pregrade in lepila, ki se uporabljajo
skupaj z izolacijskim materialom, in izolacija opreme za cevi
hladilnih sistemov iz negorljivih materialov, njihova količina
mora biti čim manjša, njihove izpostavljene površine pa odporne proti širjenju ognja skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda, pri novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003
ali pozneje, mora biti odpornost proti širjenju ognja ugotovljena
skladno s Kodeksom FTP. V prostorih, v katerih je mogoče
pronicanje olja, mora biti površina izolacije neprepustna za
olje ali oljne hlape.
b) Če so nevnetljive pregrade, obloge in stropi nameščeni v bivalnih in delovnih prostorih, so lahko vsi ti prostori
opremljeni z vnetljivim furnirjem, katerega debelina ne presega
2,0 milimetrov, razen na hodnikih, zaprtih stopniščih in kontrolnih postajah, kjer debelina ne presega 1,5 milimetra.
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c) Prazni prostori, ograjeni s stropom, opažem ali oblogami, morajo biti razdeljeni s tesno prilegajočimi se tesnili, ki so
med seboj oddaljeni največ 14 metrov. V navpični smeri morajo
biti taki zaprti prazni prostori, vključno s tistimi za oblogami
stopnišč, rovov ipd., zaprti na vsakem krovu.
Pravilo 9
(prezračevalni sistemi)
(1) a) Ventilacijski vodi morajo biti iz negorljivega materiala. Ni potrebno, da so kratki vodi, katerih dolžina navadno
ne presega 2 metrov, njihov premer pa ne 0,02 kvadratnega
metra, negorljivi, če:
– so ti vodi iz materiala, za katerega pooblaščeni klasifikacijski zavod meni, da ima nizko požarno ogroženost, pri čemer
mora biti to za novo ribiško ladjo, zgrajeno 1. januarja 2003 ali
pozneje, ugotovljeno skladno s Kodeksom FTP,
– se uporabljajo samo na koncu naprave za prezračevanje in
– od odprtine v pregradah iz razreda A ali B, vključno z neprekinjenim stropom iz razreda B, niso oddaljeni manj kakor
600 milimetrov, merjeno vzdolž voda.
b) Če vodi za prezračevanje s prosto prečno površino
nad 0,02 kvadratnega metra potekajo skozi krove ali pregrade
razreda A, morajo biti odprtine obložene s pločevinasto oblogo,
razen če so vodi, ki potekajo skozi pregrade ali krove v bližini
prehoda skozi krov ali pregrado, jekleni in če v tem predelu
voda izpolnjujejo naslednje pogoje:
– za vode s prosto prečno površino, ki presega 0,02 kvadratnega metra, mora biti obloga debela vsaj 3 milimetre, dolga
pa vsaj 900 milimetrov. Če vodi potekajo skozi pregrade, se ta
dolžina po možnosti enakomerno porazdeli na obe strani pregrade. Vodi s premerom, ki presega 0,02 kvadratnega metra,
morajo biti opremljeni s protipožarno izolacijo. Izolacija mora
imeti vsaj enako protipožarno celovitost kakor pregrada ali
krov, skozi katerega je napeljan tak vod. Lahko je zagotovljena
tudi enakovredna zaščita pred prebojem, ki je v skladu s pravili
pooblaščenega klasifikacijskega zavoda; in
– vodi s premerom več kakor 0,075 kvadratnega metra
morajo imeti poleg zahtevanega iz prejšnje alinee nameščene
tudi dušilce ognja. Dušilci ognja morajo delovati samodejno,
vendar jih mora biti možno zapreti ročno z obeh strani pregrade
ali krova. Dušilec mora imeti kazalnik, ki pokaže, ali je odprt ali
zaprt. Dušilci ognja niso obvezni, če so vodi napeljani skozi
prostore, obdane s pregradami iz razreda A, ne da bi oskrbovali
te prostore, če imajo ti vodi enako protipožarno celovitost kakor
pregrade, skozi katere so speljani.
c) Vodi za prezračevanje v strojnicah iz razreda A ali kuhinjah ne smejo potekati skozi bivalne prostore, delovne prostore
ali kontrolne postaje. Če pa Uprava to dovoli, morajo biti ti vodi
jekleni ali iz drugega enakovrednega materiala in nameščeni
tako, da zagotavljajo celovitost pregrad.
d) Vodi za prezračevanje v bivalnih prostorih, delovnih
prostorih ali kontrolnih postajah ne smejo potekati skozi strojnice iz razreda A ali kuhinje. Če pa Uprava to dovoli, morajo
biti ti vodi jekleni ali iz drugega enakovrednega materiala in
nameščeni tako, da zagotavljajo celovitost pregrad.
e) Če vodi za prezračevanje s prosto prečno površino, ki
presega 0,02 kvadratnega metra, potekajo skozi pregrade razreda B, morajo biti odprtine obložene s pločevinasto oblogo, dolgo
vsaj 900 milimetrov, razen če so vodi v tem delu pregrad jekleni.
Če vodi potekajo skozi pregrade razreda B, se mora ta dolžina
po možnosti enakomerno porazdeliti na obe strani pregrade.
f) Kolikor je možno, je treba sprejeti te ukrepe za kontrolne postaje zunaj strojnic, s katerimi se zagotovi vzdrževanje
prezračevanja, vidljivosti in odsotnosti dima, da se ob požaru
lahko nadzorujeta strojnica in oprema v njej in da ta še naprej
učinkovito deluje. Zagotoviti je treba alternativne in ločene
naprave za oskrbo z zrakom, odprtine za dovajanje zraka na
obeh virih oskrbe pa morajo biti nameščene tako, da je nevarnost, da dim potegne hkrati skozi obe odprtini, zmanjšana na
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minimum. Če Uprava to dovoli, ni potrebno, da se te zahteve
nanašajo na kontrolne postaje na odprtem krovu ali tiste, ki se
odpirajo na odprti krov, ali tam, kjer so lokalne rešitve zapiranja
prav tako učinkovite.
g) Če sesalni vodi iz kuhinjskih štedilnikov potekajo skozi
bivalne prostore ali prostore z gorljivim materialom, morajo
imeti pregrade iz razreda A. Vsak sesalni vod mora imeti:
– lovilnik maščob, ki se z lahkoto odstrani za čiščenje,
– dušilec ognja, nameščeni na spodnjem delu voda,
– pripravo za izklop sesalnih vetrnikov, ki jo je mogoče
upravljati iz kuhinje, in
– vgrajene naprave za gašenje ognja, razen če pooblaščeni klasifikacijski zavod oceni, da takšne naprave niso
primerne pri ladji, krajši od 75 metrov.
(2) Glavni dovodi in odvodi prezračevalnega sistema se
morajo lahko zapreti z mesta zunaj prostora, ki se prezračuje.
Električno prezračevanje bivalnih prostorov, delovnih prostorov,
kontrolnih postaj in strojnic mora biti možno izključiti s preprosto
dostopnega mesta zunaj prostora, ki se prezračuje. Ob požaru v prezračevanem prostoru, tako mesto ne sme postati hitro
nedostopno. Naprave za izklop električnega prezračevanja
strojnic morajo biti povsem ločene od naprav za izklop prezračevanja v drugih prostorih.
(3) Okrogle odprtine v dimnikih morajo biti opremljene z napravami, s katerimi jih je mogoče zapreti z varnega
mesta.
(4) Prezračevalni sistemi v strojnicah morajo biti neodvisni
od sistemov v drugih prostorih.
(5) Skladiščni prostori, ki vsebujejo znatne količine vnetljivih izdelkov, morajo biti opremljeni s prezračevalnimi napravami, ki niso povezane z drugimi prezračevalnimi sistemi. Na
visokih in nizkih nivojih mora biti zagotovljeno prezračevanje,
dovodi in odvodi vetrnikov pa morajo biti nameščeni na varnih
mestih in opremljeni z lovilniki isker.
Pravilo 10
(ogrevalne napeljave)
(1) Električni radiatorji morajo biti pritrjeni in izdelani tako,
da je požarna ogroženost minimalna. Noben radiator ne sme
imeti pritrjenih delov tako izpostavljenih, da bi se lahko obleka,
zavese ali drugi podobni materiali zaradi toplote teh delov
ožgali ali zagoreli.
(2) Ogrevanje z uporabo odprtega ognja ni dovoljeno.
Peči in druge podobne naprave morajo biti trdno pritrjene,
prav tako pa mora biti zagotovljena ustrezna protipožarna
zaščita in izolacija pod takimi napravami in okrog njih in ter
njihovih dimnih kanalov. Dimni kanali peči, ki delujejo na trda
goriva, morajo biti zasnovani in razporejeni tako, da obstaja
kar najmanjša možnost, da bi jih lahko produkti zgorevanja
zamašili, prav tako mora biti zagotovljena oprema za njihovo
čiščenje. Dušilci za omejevanje vleka v dimnih kanalih morajo
zagotavljati zadostno odprto področje tudi kadar so v zaprtem
položaju. Prostori, v katerih so nameščene peči, morajo biti
opremljeni z vetrniki z ustrezno površino, ki zagotavljajo dovolj
zraka, potrebnega za gorenje peči. Takih vetrnikov ne sme biti
možno zapreti, nameščeni pa morajo biti tako, da sredstva za
zapiranje skladno s pravilom II/9 niso potrebna.
(3) Plinske naprave z odprtim ognjem, razen štedilnikov
in grelcev vode, niso dovoljeni. V prostorih, v katerih so nameščene take peči ali grelci vode, mora biti zagotovljeno ustrezno
zračenje za odvajanje dima in morebitnega izpuščenega plina
na varno mesto. Vse cevi, namenjene dovodu plina iz rezervoarja do peči ali grelca vode, morajo biti jeklene ali iz drugega
odobrenega materiala. Nameščena mora biti samodejna varnostna naprava za prekinitev dovoda plina ob padcu tlaka v glavni
plinski cevi ali ob okvari katere koli naprave.
(4) Če se v gospodinjske namene uporablja plinasto gorivo, mora biti postavitev, hramba, distribucija in uporaba goriva
skladni s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda in
pravila 12.
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Pravilo 11
(različna oprema)

(1) Vse izpostavljene površine na hodnikih in zaprtih stopniščih ter površine, vključno s tlemi v skritih in nedostopnih
prostorih, v bivalnih in delovnih prostorih ter kontrolnih postajah
morajo biti odporne proti širjenju ognja. Izpostavljene površine
stropov v bivalnih in delovnih prostorih ter kontrolnih prostorih
morajo biti odporne proti širjenju ognja.
(2) Barve, laki in drugi končni premazi, ki se uporabljajo
na izpostavljenih notranjih površinah, ne smejo tvoriti prevelikih
količin dima, strupenih plinov ali hlapov. Pooblaščeni klasifikacijski zavod mora preveriti, da ne predstavljajo nikakršne
nepotrebne nevarnosti za izbruh požara. Pri novi ribiški ladji,
zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, mora to ugotoviti skladno s Kodeksom FTP.
(3) Osnovne obloge krova v bivalnih in delovnih prostorih
ter v kontrolnih postajah morajo biti iz odobrenega materiala, ki
se ne vžge hitro in pri visokih temperaturah ne pomeni nevarnosti zastrupitve ali eksplozije.
(4) Če so pregrade razreda A ali B prebite za napeljavo
električnih kablov, cevi, rovov, vodov itd. ali za namestitev
ventilacijskih priključkov, svetlobnih teles in podobnih naprav,
morajo biti sprejeti potrebni ukrepi, da požarna odpornost pri
tem ni zmanjšana.
(5) a) V bivalnih in delovnih prostorih ter kontrolnih postajah morajo biti cevi, ki so speljane skozi pregrade razreda A ali
B, iz odobrenih materialov in ob upoštevanju temperature, ki
jo morajo take pregrade zdržati. Če pooblaščeni klasifikacijski
zavod dovoli, da so olje in druge vnetljive tekočine speljani
skozi bivalne in delovne prostore, morajo biti cevi, po katerih
se pretaka olje ali druge vnetljive snovi, glede na nevarnost
izbruha požara iz odobrenega materiala.
b) Materiali, občutljivi za toploto, se ne smejo uporabljati
za odtoke, izlivanje odplak in druge odprtine, ki so v bližini vodne linije in pri katerih bi okvara materiala ob požaru pomenila
nevarnost poplave.
(6) V kinematografskih napravah ni dovoljena uporaba
filmov, ki vsebujejo celulozni nitrat.
(7) Vse posode za odpadke, razen posod, ki se uporabljajo za predelavo rib, morajo biti izdelane iz negorljivega
materiala in na straneh ali dnu ne smejo imeti odprtin.
(8) Stroji, ki poganjajo črpalke za pretakanje tekočega
goriva, črpalke za tekoče gorivo in druge podobne črpalke za
gorivo morajo biti opremljene z napravami za daljinsko upravljanje, ki so nameščene zunaj zadevnega prostora, tako da jih
je mogoče ustaviti, tudi če v prostoru, v katerem so nameščene,
izbruhne požar.
(9) Po potrebi morajo biti nameščene podstavke proti kapljanju, ki preprečujejo iztekanje olja v drenažne sisteme.
(10) Znotraj prostorov, ki se uporabljajo za shranjevanje
rib, morajo biti vnetljive izolacije zaščitene s tesno prilegajočo
prevleko.
Pravilo 12
(hranjenje plinskih jeklenk in nevarnih snovi)
(1) Jeklenke s stisnjenimi, utekočinjenimi ali raztopljenimi
plini morajo biti jasno označene s predpisanim identifikacijskimi
barvami, imeti jasno čitljivo oznako imena in kemične formule
njihove vsebine in biti ustrezno zavarovane.
(2) Jeklenke, ki vsebujejo vnetljive ali druge nevarne pline in razširjene jeklenke morajo biti shranjene in ustrezno
zavarovane na odprtih krovih, vsi ventili, tlačni regulatorji in
cevi, ki potekajo od teh jeklenk, pa morajo biti zaščiteni pred
poškodbami. Jeklenke morajo biti zaščitene pred čezmernimi
temperaturnimi spremembami, neposrednimi sončnimi žarki
in nabiranjem snega. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko
dovoli hrambo takih jeklenk v prostorih, ki ustrezajo posebnim
zahtevam iz tretjega do petega odstavka tega pravila.
(3) Prostori, kjer so lahko vnetljive tekočine, kakor so hlapljive barve, parafin, benzol itd., in kjer je dovoljeno, utekočinjen
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plin, morajo imeti neposreden dostop samo iz odprtih krovov.
Naprave za reguliranje tlaka in izpustni ventili morajo odvajati
znotraj prostora. Če ločevalne pregrade takih prostorov mejijo
na druge zaprte prostore, morajo biti neprepustne za plin.
(4) Električna napeljava in oprema znotraj prostorov, ki
so namenjeni hrambi lahko vnetljivih tekočin ali utekočinjenih
plinov, ni dovoljena, razen ko je to potrebno za izvajanje del.
Če je ta električna oprema nameščena, mora ustrezati pravilom
pooblaščenega klasifikacijskega zavoda glede uporabe v vnetljivi atmosferi, pri novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003
ali pozneje, pa mora biti certificirano varnega tipa in v skladu z ustreznimi določbami Zbirke mednarodnih standardov IEC
79 »Električne naprave, ki se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah«. V takih prostorih ni dovoljena uporaba virov
toplote, prav tako pa morajo biti na vidnih mestih nameščena
obvestila »Kajenje prepovedano« in »Uporaba odprtega ognja
prepovedana«.
(5) Za vsako vrsto stisnjenega plina mora biti zagotovljen
ločen prostor za shranjevanje. Prostori, ki se uporabljajo za
hrambo takih plinov, se ne smejo uporabljati za hrambo drugih
vnetljivih izdelkov, orodja, predmetov ali delov sistema za distribucijo plina. Uprava lahko omili te zahteve glede na značilnosti,
količino in predviden način uporabe takih stisnjenih plinov.
Pravilo 13
(sredstva za izhod v sili)
(1) Stopnišča in lestve, ki vodijo v vse bivalne prostore in
iz njih ter prostore in iz prostorov v katerih posadka običajno
dela, razen strojnic, morajo biti postavljeni tako, da omogočajo
hiter izhod v sili do krova za vkrcanje v rešilni čoln. Glede teh
prostorov morajo zlasti:
a) biti na vseh bivalnih nivojih zagotovljena vsaj dva,
med seboj čim bolj ločena izhoda v sili, ki lahko vključujeta
tudi običajne načine za dostop iz vsakega prostora ali skupine
prostorov z omejenim dostopom,
b) – biti pod robom glavnega krova glavni izhod v sili stopnišče, sekundarni izhod v sili pa je lahko jašek ali stopnišče in
– biti nad robom glavnega krova glavni izhod v sili stopnišče ali vrata na odprt krov ali kombinacija stopnišča in vrat,
c) izjemoma lahko pooblaščeni klasifikacijski zavod zaradi
narave in lege prostorov ter števila oseb, ki običajno tam delajo
ali bivajo, dovoli samo en izhod v sili,
d) hodnik ali del hodnika, od koder je samo ena pot za
izhod v sili, ne sme biti daljši od 7 metrov, in
e) širina in kontinuiteta načina za izhod v sili ustrezati
pravilom pooblaščenega klasifikacijskega zavoda. Na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, stopnišča in
hodniki, ki se uporabljajo kot poti in izhodi v sili, ne smejo imeti
manj kakor 700 mm prehodne širine, vsaj na eni strani pa morajo imeti držaj. Odprtine vrat na novi ribiški ladji, skozi katera
je dostop na stopnišče, ne smejo imeti manj kakor 700 mm
prehodne širine.
(2) Iz vsake strojnice kategorije A morata voditi dva izhoda v sili na enega od naslednjih načinov:
a) dvoje jeklenih lestev, ki sta med seboj čim bolj oddaljeni
in vodita do vrat v zgornjem delu prostora, podobno razmaknjenih in skozi katera je možen dostop na odprt krov. Praviloma
mora ena od teh lestev omogočati neprekinjeno zaščito pred
ognjem od spodnjega dela prostora do varnega mesta zunaj
prostora. Če pa je zaradi posebne ureditve ali dimenzij strojnice
zagotovljen varen izhod v sili iz spodnjega dela tega prostora,
pooblaščenemu klasifikacijskemu zavodu ni treba zahtevati
take zaščite. Ta zaščita mora biti jeklena, po potrebi izolirana
skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda, hkrati pa opremljena s samodejno zapirajočimi se jeklenimi vrati na
spodnjem koncu. Na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003
ali pozneje, morata biti zaščita jeklena in samodejno zapirajoča
se jeklena vrata pa razreda A-60, ali
b) eno jekleno lestev, ki vodi do vrat v zgornjem delu,
od koder je predviden dostop do odprtega krova poleg tega
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pa morajo biti v spodnjem delu prostora in na mestu, ki je
dobro ločeno od navedene lestve, jeklena vrata, ki se lahko
upravljajo z obeh strani in omogočajo dostop do varne poti
in izhodov v sili iz spodnjega dela prostora do odprtega krova.
(3) Iz strojnic, ki ne spadajo v kategorijo A, morajo biti
skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda zagotovljeni izhodi v sili, pri čemer se ustrezno upoštevata narava
in mesto prostora ter osebe, ki običajno delajo v tem prostoru.
(4) V nobenem primeru dvigala niso del zahtevanih poti
in izhodov v sili.
Pravilo 14
(samodejni sistemi protipožarnih brizgalk in sistemi
za zaznavanje požara – metoda IIF)
(1) Na ladji, kjer se uporablja metoda IIF, morata biti samodejni sistem protipožarnih brizgalk in protipožarni alarmni
sistem odobrenega tipa, ki ustrezata zahtevam tega pravila,
nameščena in razporejena tako, da varujeta bivalne prostore in
delovne prostore, razen prostorov, v katerih ni bistvene nevarnosti požara, kakor so prazni prostori in sanitarni prostori.
(2) a) Sistem se mora sprožiti v vsakem trenutku brez
posega posadke. Izveden mora biti z mokrimi cevmi, manjše
izpostavljene sekcije pa imajo lahko suhe cevi, če pooblaščeni
klasifikacijski zavod oceni, da je to potreben varnostni ukrep.
Vsi deli sistema, ki utegnejo biti pri delovanju izpostavljeni
temperaturam zmrzovanja, morajo biti primerno zavarovani
pred zmrzovanjem. Sistem mora biti pod potrebnim tlakom
in zagotavljati neprekinjeno oskrbo z vodo, kakor je navedeno v odstavku 6(b).
b) Vsaka sekcija brizgalk mora vsebovati sredstva za
samodejno dajanje vizualnih in zvočnih signalov za alarm na
eni ali več indikatorskih enot, kadar koli začne katera koli brizgalka delovati. Take enote morajo opozarjati, v kateri sekciji,
ki jo oskrbuje sistem, je izbruhnil požar, in morajo biti centralizirane v krmarnici, poleg tega pa morajo biti vizualni in zvočni
alarmi iz enote nameščeni na mestu, ki ni v krmarnici, da je
zagotovljeno, da posadka nemudoma prejme znak za požar.
Tak alarmni sistem mora biti izdelan tako, da javlja vse morebitne okvare v sistemu.
(3) a) Brizgalke morajo biti združene v posebne sekcije,
od katerih nobena ne vsebuje več kakor 200 brizgalk.
b) Za vsako sekcijo brizgalk mora biti predvidena možnost izključitve z enim samim zapornim ventilom. Zaporni
ventil v vsaki sekciji mora biti enostavno dostopen, njegovo
mesto pa jasno in trajno označeno. Predvideni morajo biti
načini, s katerimi se prepreči, da bi zaporni ventil uporabljale
nepooblaščene osebe.
c) Merilnik, ki kaže tlak v sistemu, se mora namestiti ob
zapornem ventilu v vsaki sekciji in na osrednji postaji.
d) Brizgalke morajo biti odporne proti koroziji. Brizgalke
morajo v bivalnih in delovnih prostorih začeti delovati pri temperaturah od 68 do 79 °C. V prostorih, kakor so sušilnice, v katerih
je mogoče pričakovati visoke sobne temperature, se temperatura, pri kateri začnejo delovati, lahko poveča največ za 30 °C
nad najvišjo temperaturo v bližini stropa.
e) Pri vsaki indikatorski enoti mora biti seznam ali načrt,
ki pokaže vključene prostore in območje delovanja posamezne
sekcije. Zagotovljena morajo biti ustrezna navodila za preskušanje in vzdrževanje.
(4) Brizgalke morajo biti nameščene v zgornjem delu
prostora, razporejene pa po ustreznem vzorcu, ki zagotavlja
ohranjanje povprečne stopnje brizganja najmanj 5 litrov na
kvadratni meter na minuto po nominalni površini, ki jo pokrivajo brizgalke. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko kot
alternativo dovoli uporabo brizgalk, ki zagotavljajo tako količino
ustrezno porazdeljene vode, za katero je bilo dokazano, da je
enako učinkovita.
(5) a) Nameščen mora biti rezervoar pod tlakom s prostornino, ki je enaka najmanj dvojni zalogi vode, določeni v tej
točki. Rezervoar mora vsebovati stalno zalogo sveže vode,
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ki je enaka količini vode, ki bi jo črpalka iz b) točke šestega
odstavka izčrpala v eni minuti. Za vzdrževanje stalnega tlaka v rezervoarju morajo biti predvidene naprave, ki zagotovijo,
da pri stalni količini sveže vode v rezervoarju, tlak ni manjši od
delovnega tlaka brizgalke, povečanega za tlak vodnega stebra,
merjenega od dna rezervoarja do najvišje brizgalke v sistemu.
Predvidena morajo biti ustrezna sredstva za dopolnjevanje zraka pod tlakom in dopolnjevanje zalog sveže vode v rezervoarju.
Predviden mora biti stekleni merilnik, ki kaže dejansko raven
vode v rezervoarju.
(b) Nameščene morajo biti naprave, ki preprečujejo vdor
morske vode v rezervoar.
(6) a) Nameščena mora biti neodvisna električna črpalka,
namenjena izključno za nepretrgano samodejno brizganje vode
iz brizgalk. Črpalka mora začeti samodejno delovati zaradi
padca tlaka v sistemu, preden se v rezervoarju stalna zaloga
sveže vode pod tlakom popolnoma ne porabi.
b) Črpalka in cevovod morata vzdrževati potreben tlak na
ravni najvišje brizgalke, da se zagotovi nepretrgano odvajanje
vode, ki zadostuje za hkratno pokrivanje največjega območja,
omejenega z ognjeodpornimi pregradami razreda A in B ali
območja v velikosti 280 kvadratnih metrov glede na to, katero
območje je manjše pri stopnji brizganja, navedeni v četrtem
odstavku tega pravila.
c) Črpalka mora imeti na dovajalni strani vgrajen preskusni ventil s kratko izpustno cevjo, ki je na koncu odprta. Učinkovita površina skozi ventil in cev mora biti tolikšni, da omogoča
izpust predpisane količine vode iz črpalke, pri čemer se vzdržuje tlak v sistemu, določen v a) točki petega odstavka.
d) Odprtina za dovod morske vode v črpalko mora biti
po možnosti v prostoru, v katerem je črpalka, in nameščena
tako, da kadar ladja pluje, ni treba zapirati dovoda morske
vode v črpalko za kateri koli drug namen, razen za pregled ali
popravilo črpalke.
(7) Črpalka in tank protipožarnih brizgalk morata biti nameščena tako, da sta dovolj oddaljena od katere koli strojnice
kategorije A in ne smeta biti postavljena v prostoru, varovanem s sistemom protipožarnih brizgalk.
(8) a) Za napajanje črpalke za morsko vodo, samodejnega
protipožarnega alarmnega sistema in sistema za zaznavanje
požara morata biti zagotovljena vsaj dva vira električnega napajanja. Pri črpalki na električni pogon, mora biti ta priključena
na glavno električno napajanje, ki se lahko napaja z uporabo
vsaj dveh generatorjev.
b) Napajalni vodi morajo biti postavljeni tako, da ne potekajo skozi ladijske kuhinje, strojnice in druge zaprte prostore,
kjer obstaja velika nevarnost požara, razen če je to potrebno
zaradi priključka na ustrezno stikalno ploščo. Eden od virov
dovoda energije za alarmni sistem in sistem za zaznavanje požara mora biti zasilni vir energije. Če je eden od virov energije
za črpalko motor z notranjim zgorevanjem, mora biti v skladu s sedmim odstavkom tega pravila in postavljen tako, da
požar v katerem koli zavarovanem prostoru ne vpliva na dovod
zraka k motorju.
(9) Sistem protipožarnih brizgalk mora imeti spoj od glavnega požarnega voda ladje prek nepovratnega ventila, ki se
lahko zapre z ročnim vijakom na spoju, ki prepreči prehajanje
vode iz sistema brizgalk v glavni požarni vod.
(10) a) Zagotovljen mora biti ventil za preskušanje samodejne alarmne naprave v vsaki sekciji brizgalk z izpuščanjem
vode, ki je enako delovanju ene brizgalke. Preskusni ventil za
vsako sekcijo mora biti nameščen v bližini zapornega ventila
za to sekcijo.
b) Predvideno mora biti sredstvo za preskušanje samodejnega delovanja črpalke zaradi zmanjšanja tlaka v sistemu.
c) Predvidena morajo biti stikala na enem od indikatorskih mest iz b) točke drugega odstavka, ki omogočajo preskus
alarma in indikatorjev za vsako sekcijo brizgalk, za katero se
bo izvedel preskus.
(11) Skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega
zavoda morajo biti za vsako sekcijo brizgalk zagotovljene re-
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zervne brizgalne glave. Na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja
2003 ali pozneje, morajo rezervne brizgalke vključevati vse
tipe in zmogljivosti, nameščene na ladji, in biti zagotovljene na
naslednji način:
— manj kakor 100 brizgalnih glav: 3 rezervne glave,
— manj kakor 300 brizgalnih glav: 6 rezervnih glav,
— 300 do 1 000 brizgalnih glav: 12 rezervnih glav.
Pravilo 15
(samodejni protipožarni alarmni sistemi in sistemi za
zaznavanje požara – metoda IIIF)
(1) Na ladji, kjer se uporablja metoda IIIF, morata biti
samodejni protipožarni alarmni sistem in sistem za zaznavanje požara odobrenega tipa, ki ustrezata zahtevam tega
pravila, nameščena in razporejena tako, da zaznavata prisotnost ognja v vseh bivalnih prostorih in delovnih prostorih,
razen v prostorih, v katerih ni bistvene nevarnosti požara, kakor
so prazni prostori in sanitarni prostori.
(2) a) Sistem mora začeti delovati takoj, ne da bi bil za
sprožitev potreben poseg posadke.
b) Vsaka sekcija detektorjev mora vsebovati sredstva
za samodejno dajanje vizualnih in zvočnih signalov za alarm
na eni ali več indikatorskih enotah, kadar koli začne kateri
koli detektor delovati. Take enote morajo opozarjati, v kateri
sekciji, ki jo oskrbuje sistem, je izbruhnil požar in morajo biti
centralizirane v krmarnici in na takih drugih mestih, kjer bo
lahko posadka nemudoma prejela znak za požar. Poleg tega
morajo biti predvidene naprave, s katerimi je zagotovljeno, da
se bo alarm sprožil na krovu, na katerem je bil zaznan požar.
Tak alarmni sistem in sistem za odkrivanje morata biti izdelana
tako, da javljata vse morebitne okvare v sistemu.
(3) Detektorji morajo biti združeni v posebne sekcije, od
katerih nobena ne pokriva več kakor 50 sob, ki jih nadzira tak
sistem, in ne vsebuje več kakor 100 detektorjev. Detektorji
morajo biti zasnovani tako, da javljajo, na katerem krovu je
izbruhnil požar.
(4) Sistem se mora vklopiti zaradi neobičajne temperature
zraka, neobičajne koncentracije dima ali zaradi drugih dejavnikov, ki kažejo na izbruh požara v katerem koli od zavarovanih
prostorov. Sistemi, ki so občutljivi za temperaturo, ne smejo
delovati pri temperaturi, nižji od 54 °C ali višji od 78 °C, če se
do teh vrednostih temperatura ne zvišuje za več kakor 1 °C
na minuto. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko po presoji
dovoli, da se temperatura začetka delovanja detektorjev toplote lahko poveča do 30 °C nad najvišjo temperaturo v bližini
stropa v sušilnicah in podobnih prostorih, v katerih so normalne
visoke temperature okolja. Sistemi, ki so občutljivi za koncentracijo dima, morajo delovati na osnovi zmanjšanja intenzitete
oddajanega svetlobnega žarka za vrednost, ki jo določi pooblaščeni klasifikacijski zavod. Pri novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, se morajo sistemi, ki so občutljivi za
koncentracijo dima, sprožiti ob padcu jakosti oddajanega žarka
svetlobe. Detektorji dima na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja ali pozneje, morajo biti certificirani, da se sprožijo, preden
gostota dima preseže 12,5% zmanjšanja vidljivosti na meter, in
se ne sprožijo, dokler gostota dima ne preseže 2% zmanjšanja
vidljivosti na meter. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko po
presoji dovoli uporabo drugih enako učinkovitih metod delovanja. Sistemi za odkrivanje požara se smejo uporabljati samo
za zaznavanje požara.
(5) Detektorji lahko delujejo tako, da sprožijo alarm z vzpostavljanjem ali prekinjanjem kontaktov ali z drugimi primernimi
metodami. Nameščeni morajo biti v zgornjem delu prostora in
morajo biti primerno zaščiteni pred vplivi in fizičnimi poškodbami. Primerni morajo biti za uporabo v morskem ozračju. Nameščeni morajo biti na odprtem mestu, kjer ni nosilcev ali drugih
predmetov, ki bi ovirali tok vročih plinov ali dima do občutljivih
elementov. Detektorji, ki delujejo na osnovi vzpostavitve kontaktov, morajo biti tipa zaprtega kontakta, tokokrog pa se mora
nenehno nadzirati, s čimer je mogoče takoj zaznati napake.
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(6) V vsakem prostoru, ki ga je treba nadzirati z uporabo
detektorjev, in na približno vsakih 37 kvadratnih metrov površine krova, mora biti zagotovljen vsaj en detektor. V velikih
prostorih morajo biti detektorji nameščeni v pravilnem vzorcu,
tako da noben detektor ni oddaljen od drugega detektorja več
kakor 9 metrov ali več kakor 4,5 metra od pregrade.
(7) Predvidena morata biti vsaj dva vira napajanja za
električno opremo, ki se uporablja za delovanje protipožarnega alarmnega sistema in sistema za zaznavanje požara, od
katerih je eden zasilni vir energije. Napajanje mora biti zagotovljeno z ločenimi napajalnimi vodi, ki se uporabljajo samo za ta
namen. Ti vodi morajo biti speljani do preklopnika, postavljenega blizu nadzorne plošče sistema za zaznavanje požara.
Sistemi ožičenja morajo biti postavljeni tako, da ne potekajo
skozi ladijske kuhinje, strojnice in druge zaprte prostore, kjer
obstaja velika nevarnost požara, razen če je treba v teh prostorih zagotoviti sistem za odkrivanje požara ali zaradi priključka
na ustrezno stikalno ploščo.
(8) a) Pri vsaki indikatorski enoti mora biti v neposredni
bližini seznam ali načrt, ki prikazuje vključene prostore in območje delovanja posameznega sistema. Zagotovljena morajo
biti ustrezna navodila za preskušanje in vzdrževanje.
b) Testiranje pravilnega delovanja detektorjev in indikatorskih enot mora biti zagotovljeno z uporabo naprav, ki omogočajo usmerjanje toplega zraka ali dima v smeri detektorjev.
(9) Za vsako sekcijo detektorjev morajo biti zagotovljene
rezervne glave detektorjev skladno s pravili pooblaščenega
klasifikacijskega zavoda.
Pravilo 16
(naprave za gašenje požara v prostorih za tovor, kjer obstaja
velika nevarnost požara)
Prostori za tovor, kjer obstaja velika nevarnost požara,
morajo biti zaščiteni z vgrajenim sistemom za gašenje požara
ali sistemom za gašenje požara, ki skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda zagotavlja enakovredno
zaščito.
Pravilo 17
(požarne črpalke)
(1) Zagotovljeni morata biti vsaj dve požarni črpalki.
(2) Če lahko požar v katerem koli oddelku onesposobi
vse črpalke, mora obstajati še drug način preskrbe vode za
gašenje. Pri ladji dolžine 75 metrov ali več mora biti na tej drugi
napravi vgrajena zasilna požarna črpalka z lastnim neodvisnim
pogonom. Zasilna požarna črpalka mora skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda omogočati vsaj dva curka
vode. Na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje,
morata imeti ta curka vode minimalni pritisk 0,25 N/mm2.
(3) a) Požarne črpalke, razen zasilnih črpalk, morajo za
gašenje požara zagotavljati količino vode pri najnižjem tlaku
0,24 newtona na kvadratni milimeter, katere skupna zmogljivost
(Q) znaša vsaj:
Q = (0,15√L(B+D)+ 2,25)2 kubičnih metrov na uro,
pri čemer so L, B in D izraženi v metrih.
Vendar pa ni treba, da bi skupna zahtevana zmogljivost
požarnih črpalk presegala 180 kubičnih metrov na uro.
(b) Vsaka posamezna zahtevana požarna črpalka, razen
zasilne črpalke, ne sme biti zmogljiva manj od 40% skupne
zmogljivosti požarnih črpalk, ki so določene v a) točki, v vsakem primeru pa lahko zagotovijo vsaj dva curka vode, kot je
določeno v a) točki drugega odstavka pravila 19. Te požarne
črpalke morajo omogočati oskrbo glavnega požarnega voda
pod zahtevanimi pogoji. Kjer sta nameščeni več kakor dve črpalki, mora njuna zmogljivost ustrezati pravilom pooblaščenega
klasifikacijskega zavoda.
(4) a) Požarne črpalke morajo biti črpalke z neodvisnim
napajanjem. Sanitarne, balastne, drenažne ali splošne servisne
črpalke lahko štejejo za požarne črpalke, če se običajno ne
uporabljajo za črpanje olja in da imajo, če se občasno upo-
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rabljajo za pretakanje ali črpanje tekočega goriva, ustrezne
naprave za spremembo namena.
b) Če lahko v črpalkah nastane tlak, ki presega predviden tlak v požarnem cevovodu, hidrantih in ceveh, morajo biti
požarne črpalke opremljene z varnostnimi ventili. Ti morajo
biti nameščeni in prilagojeni tako, da preprečujejo čezmerne
tlake v katerem koli glavnem požarnem sistemu.
c) Zasilne požarne črpalke na električni pogon morajo
biti samodejne črpalke z neodvisnim napajanjem z uporabo
lastnega gonilnega dizelskega motorja in oskrbo goriva, nameščeno na dostopnem mestu zunaj prostora, v katerem morajo
biti nameščene glavne požarne črpalke, ali pa morajo biti gnane z uporabo samostojnega generatorja, ki je lahko tudi zasilni
generator, naveden v pravilu IV/17, z ustrezno zmogljivostjo,
nameščen na varnem mestu zunaj strojnice in če je le mogoče
nad delovnim krovom. Zasilna požarna črpalka mora omogočati
neprekinjeno delovanje vsaj tri ure.
d) Zasilne požarne črpalke, ventile za sesanje morske
vode in druge potrebne ventile mora biti mogoče upravljati zunaj prostorov, v katerih so nameščene glavne požarne črpalke,
in sicer na mestu, kjer obstaja majhna verjetnost, da bo dostop
do njih onemogočen zaradi požara v teh prostorih.
Pravilo 18
(požarni vodi)
(1) a) Kjer je za zagotavljanje števila curkov, kakor je navedeno v a) točki drugega odstavka pravila 19, potrebnih več
hidrantov, mora biti zagotovljen požarni vod.
b) Požarni vodi ne smejo imeti drugih spojev, razen tistih,
ki so potrebni za gašenje požarov, in tistih, namenjenih za pranje krova in verig sidra ali za upravljanje ejektorja kaluže, če je
zagotovljena stalna učinkovitost sistemov za gašenje požara.
c) Če požarni vodi niso samoodtočni, morajo biti na mestih, kjer je mogoče pričakovati poškodbe zaradi zmrzovanja,
nameščene odtočne pipe.
(2) a) Premer glavnega požarnega voda in cevovoda za
morsko vodo mora biti tolikšen, da zagotavlja učinkovito razporeditev največje predpisane količine vode iz dveh požarnih
črpalk, ki obratujeta hkrati, ali 140 kubičnih metrov vode na uro,
karkoli od tega je manjše.
b) Ko dve črpalki skozi šobe, navedene v petem odstavku pravila 19, hkrati zagotavljata količino vode, določeno v a)
točki tega pravila, skozi katere koli sosednje hidrante, mora
biti v vseh hidrantih najnižji tlak 0,25 newtona na kvadratni
milimeter.
Pravilo 19
(požarni hidranti, požarne cevi in šobe)
(1) a) Število zagotovljenih požarnih cevi mora biti enako
številu požarnih hidrantov, ki so razporejeni skladno z drugim
odstavkom tega pravila, in zagotovljena ena rezervna cev.
To število ne vključuje nobenih cevi, ki so potrebne v strojnici
ali kurilnici. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko glede na
velikost ladje poveča število potrebnih požarnih cevi in s tem
zagotovi, da je vedno na voljo zadostno število cevi, ki so enostavno dostopne.
b) Upogibne požarne cevi morajo biti iz odobrenega materiala in dovolj dolge, da vodni curek seže do katerega koli
prostora, v katerem utegne biti potrebna njihova uporaba.
Požarne cevi ne smejo biti daljše od 20 metrov. Vsaka požarna
cev mora biti opremljena z eno šobo in potrebnimi spojkami.
Požarne cevi morajo biti skupaj s potrebnim priborom in orodjem vselej pripravljene za uporabo in se hraniti na vidnih mestih
blizu požarnih hidrantov ali priključkov.
(2) a) Število in mesto hidrantov mora biti tolikšno, da
najmanj dva curka vode, ki ne prihajata iz istega hidranta, od
česar vsaj en curek prihaja iz neprekinjene požarne cevi, dosežeta kateri koli del ladje, ki je normalno dostopen posadki,
medtem ko ladja pluje.
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b) Vsi potrebni hidranti morajo biti opremljeni s požarnimi
cevmi, ki imajo dvonamenske šobe, skladno s petim odstavkom tega pravila. En hidrant mora biti nameščen v bližino
vhoda v prostor, ki ga je treba zavarovati.
(3) Materiali, ki lahko pod vplivom toplote postanejo neučinkoviti, se ne smejo uporabljati za glavni požarni vod in
hidrante, razen če so ustrezno zaščiteni. Cevi in hidranti morajo
biti postavljeni tako, da se nanje lahko brez težav priključijo
upogibne požarne cevi. Na ladji, ki lahko prevažajo tovor na
krovu, morajo biti hidranti na takih mestih, da so vedno lahko
dostopni, cevi pa morajo biti, če je izvedljivo, položene tako,
da jih tak tovor ne more poškodovati. Če za vsak hidrant nista
zagotovljeni po ena požarna cev in šoba, mora biti zagotovljena
popolna medsebojna zamenljivost spojk požarnih cevi in šob.
(4) Na vsako požarno cev mora biti nameščen zasun ali
ventil, s katerim je mogoče med delovanjem požarnih črpalk
odstraniti katero koli cev.
(5) a) Standardni premeri šob morajo biti 12 milimetrov, 16
milimetrov in 19 milimetrov, ali imeti premer, ki najbolj ustreza
tem premerom. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko po lastni
presoji dovoli tudi večje premere šob.
b) V bivalnih in delovnih prostorih ni treba uporabljati šob,
katerih premer je večji od 12 milimetrov.
c) V strojnicah in na zunanjih lokacijah mora biti premer
šob tak, da se dobi največja možna količina vode dveh curkov
pod tlakom, navedenim v b) točki drugega odstavka pravila
18, iz najmanjše črpalke pod pogojem, da ni treba uporabiti
šobe s premerom nad 19 milimetrov.
Pravilo 20
(gasilni aparati)
(1) Vsi aparati za gašenje morajo biti odobrenega tipa. Zmogljivost zahtevanih prenosnih gasilnih aparatov na tekočino ne
sme biti večja od 13,5 litrov in ne manjša od 9 litrov. Drugi aparati
za gašenje niso zmogljivejši od 13,5-litrskih gasilnih aparatov na
tekočino in ne manj zmogljivi od gasilnega aparata, ki je enakovreden 9-litrskemu gasilnemu aparatu na tekočino. Pooblaščeni
klasifikacijski zavod lahko določi enakovredne gasilne aparate.
(2) Skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda morajo biti zagotovljena rezervna polnila.
(2a) 1. Za vsak tip gasilnega aparata na novi ribiški ladji,
zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, ki ga je mogoče znova
napolniti na ladji, se mora za prvih 10 aparatov zagotoviti 100%
rezervnih polnitev in 50% za druge gasilne aparate, ampak ne
več kakor 60.
2. Za gasilne aparate, ki jih na ladji ni mogoče znova napolniti, se mora namesto rezervnih polnitev zagotoviti najmanj
50% dodatnih gasilnih aparatov istega tipa in zmogljivosti.
3. Navodila za vnovično polnjenje morajo biti na ladji. Za
vnovično polnjenje se lahko uporabi samo polnjenje, odobreno
za zadevne gasilne aparate.
(3) Aparati za gašenje požara z gasilnim sredstvom, ki samodejno ali v predvidenih pogojih uporabe izpuščajo strupene
pline v tolikšnih količinah, da ogrožajo ljudi, niso dovoljeni.
(4) Aparate za gašenje mora enkrat letno pregledati oseba, pooblaščena za vzdrževanje gasilnikov. Vsak aparat mora
biti opremljen z znakom, ki dokazuje njegov pregled. Posode
vseh aparatov, ki so stalno pod pritiskom, in posode s potisnim
plinom aparatov, ki niso pod pritiskom, se morajo vsakih 10 let
preskusiti s hidravličnim preskusom tesnosti.
(5) Eden od prenosnih aparatov za gašenje požara, ki
so namenjenih za uporabo v katerem koli prostoru, mora biti
nameščen v bližini vhoda v ta prostor.
Pravilo 21
(prenosni gasilni aparati v kontrolnih postajah,
bivalnih in delovnih prostorih)
(1) V kontrolnih postajah ter bivalnih in delovnih prostorih
mora biti nameščenih vsaj pet odobrenih prenosnih aparatov
za gašenje požara.
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(2) Rezervna polnila morajo biti skladna z naslednjimi
zahtevami:
1. za gasilne aparate, ki jih je mogoče znova napolniti na
ladji, se mora za prvih 10 aparatov zagotoviti 100% rezervnih
polnitev in 50% za druge gasilne aparate, ampak ne več kakor
60,
2. za gasilne aparate, ki jih na ladji ni mogoče znova napolniti, se mora namesto rezervnih polnitev zagotoviti najmanj
50% dodatnih gasilnih aparatov istega tipa in zmogljivosti,
3. navodila za vnovično polnjenje morajo biti na ladji. Za
vnovično polnjenje se lahko uporabi samo odobreno polnjenje
za zadevne gasilne aparate.
Pravilo 22
(oprema za gašenje požarov v strojnicah)
(1) a) Prostori, v katerih so nameščeni kotli na tekoče
gorivo za naprave na tekoče gorivo, morajo biti skladni s pravili
pooblaščenega klasifikacijskega zavoda, opremljeni z enim od
naslednjih vgrajenih sistemov za gašenje požara:
– naprava za brizganje vode pod tlakom,
– naprava s plinom za gašenje požara,
– naprave za gašenje požara, kjer se uporabljajo hlapi
nizkotoksičnih hlapljivih uparjalnih tekočin, ali
– naprave za gašenje požara s peno visoke ekspanzije.
Če strojnice in kotlovnice niso popolnoma ločene ali če
lahko tekoče gorivo odteka iz kotlovnice v strojnico, štejejo
povezane kotlovnice in strojnice kot en prostor.
b) Na novi in obstoječi ladji so prepovedane nove instalacije sistemov, pri katerih se kot gasilno sredstvo uporabljajo
halogenirani ogljikovodiki.
c) Vsaka kotlovnica mora biti skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda opremljena vsaj z enim kompletom prenosne opreme na zračno peno.
d) V vsakem kurilnem prostoru, vsaki kotlovnici in vsakem
prostoru, kjer so nameščeni deli naprave na tekoče gorivo,
morata biti vsaj dva odobrena prenosna aparata za gašenje
požara s peno ali ustrezna enakovredna oprema. V vsaki
kotlovnici mora biti vsaj en odobren aparat za gašenje požara s peno, katerega zmogljivost ni manjša od 135 litrov, ali
druga enakovredna oprema. Ti gasilni aparati morajo biti opremljeni s cevmi, s katerimi je mogoče doseči vse predele kotlovnice. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko zmanjša zahteve,
ki izhajajo iz te točke, glede velikosti in narave prostora, ki ga
je treba zavarovati.
e) V vsakem kurilnem prostoru mora biti nameščen zabojnik s peskom, žagovino, impregnirano s sodavico ali drugim
odobrenim suhim materialom, in sicer v količinah, kakršne so
določene v pravilih pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
Kot alternativa je lahko zagotovljen prenosni aparat za gašenje.
(2) Prostori, v katerih so nameščeni motorji z notranjim
zgorevanjem, ki se uporabljajo za glavni pogon ali v druge namene, taki motorji pa imajo skupno moč 750 kilovatov ali več,
morajo biti opremljeni z naslednjo opremo:
a) enim sistemom za gašenje požara, ki je v skladu z a) točko prejšnjega odstavka,
b) vsaj enim kompletom prenosne opreme na zračno
peno, skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda, in
c) v vsakem takem prostoru odobrene aparate za gašenje
požara s peno, od katerih ima vsak zmogljivost najmanj 45 litrov, ali njim enakovredne aparate, katerih število zadostuje,
da je peno ali enakovredno gasilno sredstvo mogoče usmeriti v kateri koli del sistemov za gorivo in olje za mazanje pod
tlakom, reduktorjev in drugih virov požara. Poleg tega mora biti
zadostno število prenosnih aparatov za gašenje požara s peno
ali enakovrednih aparatov, ki so nameščeni tako, da nobena
točka v prostoru od aparata ni oddaljena več kakor 10 metrov
hoje; pod pogojem, da sta v vsakem takem prostoru najmanj
dva taka aparata za gašenje požarov. V manjših prostorih lahko
pooblaščeni klasifikacijski zavod te zahteve zmanjša.
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(3) Prostori, v katerih so nameščene parne turbine ali zaprti parni motorji, ki se uporabljajo za glavni pogon ali v druge
namene, take naprave pa imajo skupno moč 750 kilovatov ali
več, morajo biti opremljeni z naslednjo opremo:
a) aparati za gašenje požara s peno zmogljivost vsaj
45 litrov ali njim enakovredni aparati, katerih število zadostuje,
da je peno ali enakovredno gasilno sredstvo mogoče usmeriti v kateri koli del sistema za mazanje pod tlakom, na vsak del
ohišja, ki obdaja dele turbin za mazanje pod tlakom, motorje in
pripadajoča zobata kolesa in druge vire požara. Če so taki prostori z vgrajenim sistemom za gašenje požarov, nameščenim
skladno z a) točko prvega odstavkom, opremljeni z napravami,
ki zagotavljajo vsaj enako stopnjo zaščite kakor naprave, navedene v tej točki, taki gasilni aparati niso potrebni, in
b) zadostnim številom prenosnih aparatov za gašenje
požara s peno, ki so nameščeni tako, da nobena točka v prostoru od gasilnega aparata ni oddaljena več kakor 10 metrov
hoje, pod pogojem, da sta v vsakem takem prostoru najmanj
dva taka aparata za gašenje požarov in da ni treba nameščati
takih aparatov poleg že nameščenih aparatov, ki so zagotovljeni v skladno s c) točko drugega odstavka.
(4) Če po mnenju pooblaščenega klasifikacijskega zavoda obstaja nevarnost za izbruh požara v kateri koli strojnici, za
katero v prejšnjih odstavkih niso predvidene nobene posebne
določbe o napravah za gašenje požara, mora biti v teh prostorih
ali zraven njih ustrezno število odobrenih prenosnih aparatov
za gašenje požara ali morajo biti na voljo drugi načini za gašenje ognja skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega
zavoda.
(5) Če so nameščeni vgrajeni sistemi za gašenje požara,
ki se skladno s tem delom ne zahtevajo, morajo ustrezati pravilom pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
(6) Za vsako strojnico kategorije A, za katero je zagotovljen dostop na spodnjem nivoju skozi sosednji osni predor,
morajo biti poleg vseh morebitnih vodotesnih vrat in na straneh,
ki so oddaljene od te strojnice, nameščena jeklena protipožarna vrata, ki se odpirajo z obeh strani.
(7) Ne glede na določbe tega pravila morajo biti vse
strojnice kategorije A opremljene s pritrjenimi napravami za
gašenje požarov.
Pravilo 23
(mednarodna povezava s kopnim)
(1) Zagotovljena mora biti vsaj ena mednarodna povezava s kopnim, ki je v skladu z drugim odstavkom tega pravila.
(2) Standardne dimenzije prirobnic za mednarodno povezavo s kopnim morajo biti skladne z naslednjo tabelo:
Opis
Dimenzije
Zunanji premer
178 milimetrov
Notranji premer
64 milimetrov
Zunanji premer vijaka 132 milimetrov
Reže v prirobnici
4 odprtine s premerom 19 milimetrov,
ki so enakomerno porazdeljene na
premeru vijaka zgoraj navedenega
premera, nameščene na zunanjem
robu prirobnice
Debelina prirobnice
najmanj 14,5 milimetra
Vijaki in matice
4 matice in vijaki s premerom 16 milimetrov in dolžino 50 milimetrov
(3) Povezava mora biti izdelana iz materiala, ki je primeren za uporabo pri delovnem tlaku 1,0 newtona na kvadratni
milimeter.
(4) Prirobnica mora imeti na eno stran plosko, na drugi
strani pa trajno pritrjeno spojko, ki ustreza hidrantu in cevi ladje.
Povezava se mora hraniti na ladji skupaj s tesnilom, izdelanim
iz takega materiala, ki ga je mogoče uporabljati pri delovnem
tlaku 1,0 newtona na kvadratni milimeter, skupaj s štirimi 16-milimetrskimi vijaki, dolžine 50 milimetrov in osmimi podložkami.
(5) Zagotovljena je oprema, s katero je mogoče uporabljati tako povezavo na obeh straneh ladje.
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Pravilo 24
(obleka za gašenje požara)
(1) Zagotovljeni morata biti vsaj dve obleki za gašenje
požara, skladno s Kodeksom IMO za sisteme protipožarne varnosti, pravila 2.1, 2.1.1 in 2.1.2, poglavje III. Za vsak zahtevani
dihalni aparat morata biti zagotovljeni po dve rezervni polnitvi.
(2) Obleke za gašenje požara morajo biti shranjene tako,
da so enostavno dostopne in pripravljene za takojšnjo uporabo,
prav tako pa morajo biti shranjene na mestih, ki so med seboj
zelo oddaljena.
Pravilo 25
(načrt požarnega varstva)
Načrt požarnega varstva mora biti stalno izobešen. Vsebina načrta mora biti skladna z Resolucijo A.654(16) IMO
»Grafični simboli za načrte gašenja« in Resolucijo A.756(18)
IMO »Navodila glede podatkov, ki jih morajo zagotoviti načrti
gašenja«.
Pravilo 26
(takojšnja možnost uporabe sredstev za gašenje požara)
Oprema za gašenje požarov mora biti vedno vzdrževana v dobrem stanju in pripravljena za takojšnjo uporabo.
Pravilo 27
(ustreznost nadomestkov)
Namesto v tem delu navedenih vrst naprav, pripomočkov,
gasilnih sredstev ali opreme se lahko uporabljajo tudi druge
vrste naprav itd., če Uprava oceni, da niso manj učinkovite.
DEL C – UKREPI ZA PROTIPOŽARNO VARSTVO NA
LADJI, KRAJŠI OD 60 METROV
Pravilo 28
(strukturna protipožarna zaščita)
(1) Trup, nadgradnje, strukturne pregrade, krovi in krovne
hišice morajo biti zgrajeni iz nevnetljivih materialov. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko dovoli gorljive gradbene materiale
pod pogojem, da so upoštevane zahteve iz tega pravila in
dodatne zahteve glede gašenja požarov iz tretjega odstavka
pravila 40.
(2) a) Na ladji, katere trup je izdelan iz nevnetljivih materialov, morajo biti krovi in pregrade, ki ločujejo strojnice kategorije
A od bivalnih prostorov, delovnih prostorov ali kontrolnih postaj,
izdelani skladno s standardom razreda A-60, če strojnice kategorije A niso opremljene z vgrajenim sistemom za gašenje
požara, in skladno s standardom razreda A-30, če je tak sistem nameščen. Krovi in pregrade, ki ločujejo druge strojnice
od bivalnih prostorov, delovnih prostorov ali kontrolnih postaj,
morajo biti izdelani v skladu s standardom razreda A-30. Krovi
in pregrade, ki ločujejo kontrolne postaje od bivalnih in delovnih
prostorov, morajo biti izdelani skladno s standardom razreda
A in izolirani skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda. Na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali
pozneje, morajo biti ti krovi izdelani po standardu razreda A in
skladno s tabelami 1 in 2 iz pravila 7 tega poglavja. Pooblaščeni
klasifikacijski zavod lahko dovoli uporabo pregrad razreda B-15
za ločevanje nekaterih prostorov, kakor je kabina poveljnika od
krmarnice.
b) Na ladji, katere trup je izdelan iz vnetljivih materialov,
morajo biti krovi in pregrade, ki ločujejo strojnice od bivalnih
prostorov, delovnih prostorov ali kontrolnih postaj, izdelani skladno s standardom razreda F ali standardom razreda B-15. Meje
strojnic morajo kar v najbolj preprečevati prehajanje dima. Krovi
in pregrade, ki ločujejo kontrolne postaje od bivalnih prostorov
in delovnih prostorov, morajo biti izdelani skladno s standardom
razreda F.
(3) a) Na ladji, katere trup je izdelan iz nevnetljivih materialov, morajo biti pregrade hodnikov, ki vodijo do bivalnih
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prostorov, delovnih prostorov in kontrolnih postaj, izdelane
skladno s standardom razreda B-15.
b) Na ladji, katere trup je izdelan iz vnetljivih materialov,
morajo biti pregrade hodnikov, ki vodijo do bivalnih prostorov,
delovnih prostorov in kontrolnih postaj, izdelane skladno s standardom razreda F.
c) Vse pregrade, zahtevane skladno z a) ali b) točko,
morajo segati od krova do krova, razen ko je na obeh straneh
pregrade nameščen neprekinjen strop istega razreda kakor
pregrada. V tem premeru lahko pregrada sega le do neprekinjenega stropa.
(4) Notranja stopnišča, ki vodijo do bivalnih prostorov,
delovnih prostorov ali kontrolnih postaj, morajo biti jeklena ali
iz drugega enakovrednega materiala. Tak stopnišča morajo
biti na ladji, katere trup je izdelan iz vnetljivih materialov, zaprta s pregradami razreda F, ali s pregradami razreda B-15
pri ladji, katere trup je izdelan iz nevnetljivih materialov. Če
stopnišče poteka samo skozi en krov, mora biti ograjeno samo
na enem nivoju.
(5) Ognjeodporne lastnosti vrat in drugih pokrovov odprtin v pregradah in krovih iz drugega in tretjega odstavka tega
pravila, vrat, nameščenih v pregrade stopnišč, iz četrtega odstavka tega pravila in vrat, nameščenih na ohišje strojnice ali
kotla, se morajo kar v največji meri ujemati z ognjeodpornimi
lastnostmi prostorov, v katerih so nameščene. Vrata, ki vodijo v strojnice kategorije A se morajo samodejno zapirati.
(6) Dvigalni jaški, ki potekajo skozi bivalne in delovne
prostore, morajo biti jekleni ali iz drugih enakovrednih materialov, ter opremljeni s sredstvi za zapiranje, s katerimi je mogoče
nadzirati dotok zraka in dima.
(7) a) Na ladji, katere trup je izdelan iz vnetljivih materialov, morajo biti ločevalne pregrade in krovi prostorov, v katerih
so nameščeni kakršni koli zasilni viri energije, ali pregrade
in krovi med kuhinjami, sobami za hrambo svetilk in barv ali
kakršnimi koli skladišči, ki vsebujejo znatne količine lahko vnetljivih materialov, ter bivalnimi prostori, delovnimi prostori ali
kontrolnimi postajami, izdelani skladno s standardom razreda
F ali B-15.
b) Na ladji, katere trup je izdelan iz nevnetljivih materialov,
morajo biti krovi in pregrade, navedeni v a) točki, razreda A,
ter izolirani skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega
zavoda, pri čemer se upošteva nevarnost za izbruh požara.
Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko dovoli uporabo pregrad
razreda B-15 med kuhinjo in bivalnimi prostori, delovnimi prostori in kontrolnimi postajami, če so v kuhinji nameščene samo
električne peči, električne naprave za gretje vode ali druge
električne naprave.
c) Lahko vnetljivi izdelki se smejo prevažati le v ustrezno
zaprtih zabojnikih.
(8) Če so pregrade ali krovi, ki morajo biti skladni z drugim, tretjim, petim ali sedmim odstavkom tega pravila razreda
A, B ali C, preluknjani zaradi napeljave električnih kablov, cevi,
rovov, vodov itd., mora biti zagotovljeno, da požarna odpornost
pri tem ni zmanjšana.
(9) Prazni prostori, ograjeni s stropom, opažem ali oblogami v bivalnih prostorih, delovnih prostorih in kontrolnih postajah
morajo biti razdeljeni s tesno prilegajočimi se tesnili, ki so med
seboj oddaljena največ 7 metrov.
(10) Okna in svetline v strojnici morajo ustrezati naslednjim zahtevam:
a) če je svetline mogoče odpreti, jih mora biti mogoče
zapreti z zunanje strani prostora. Svetline, ki so sestavljene
iz steklenih ploskev, morajo biti opremljene z zunanjimi, trajno
nameščenimi jeklenimi naoknicami ali iz drugega enakovrednega materiala,
b) steklo ali podobni materiali ne smejo biti vgrajeni na
mejah strojnic. To ne izključuje uporabe z žico ojačenega stekla, pri svetlinah in stekla v kontrolnih sobah znotraj strojnic,
in
c) v svetlinah, navedenih v a) točki, mora biti uporabljeno
steklo, ojačeno z žico.
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(11) Izolacijski materiali v bivalnih prostorih, delovnih prostorih, razen v hlajenih prostorih za domačo rabo, kontrolnih
postajah in strojnicah, morajo biti negorljivi. Površina izolacije,
nameščena na notranje meje strojnic kategorije A, mora biti
neprepustna za olje ali oljne hlape.
(12) Znotraj prostorov, ki se uporabljajo za shranjevanje
rib, morajo biti vnetljive izolacije zaščitene s tesno prilegajočo
se prevleko.
(13) Ne glede na zahteve, ki izhajajo iz tega pravila, lahko
pooblaščeni klasifikacijski zavod, namesto pregrad razreda
B-15 ali F dovoli uporabo pregrad razreda A-0, glede na količino gorljivih materialov, uporabljeno v sosednjih prostorih.
Pravilo 29
(prezračevalni sistemi)
(1) Zagotovljena mora biti oprema, ki omogoča ustavitev
vetrnikov in zapiranje glavnih odprtin prezračevalnih sistemov
zunaj prostorov, v katerih so nameščeni, razen v primerih iz
drugega odstavka pravila 30.
(2) Okrogle odprtine v dimnikih morajo biti opremljene z napravami, s katerimi jih je mogoče zapreti iz varnega
mesta.
(3) Odprtine za prezračevanje so lahko v vratih in pod vrati v pregradah hodnikov, vendar pa take odprtine niso dovoljene v vratih ali pod vrati, ki zapirajo stopnišče. Odprtine morajo
biti samo v spodnji polovici vrat. Če je taka odprtina v vratih
ali pod njimi, skupna neto površina vsake take odprtine ali
odprtin ne sme presegati 0,05 kvadratnega metra. Če je taka
odprtina izrezana v vratih, mora biti opremljena z rešetkami iz
negorljivega materiala.
(4) Vodi za prezračevanje v strojnicah iz razreda A ali
kuhinjah ne smejo potekati skozi bivalne prostore, delovne
prostore ali kontrolne postaje, razen če pooblaščeni klasifikacijski zavod to dovoli. V tem primeru morajo biti ti vodi jekleni
ali iz drugega enakovrednega materiala in nameščeni tako, da
zagotavljajo celovitost pregrad.
(5) Vodi za prezračevanje v bivalnih prostorih, delovnih
prostorih ali kontrolnih postajah ne smejo potekati skozi strojnice razreda A ali kuhinje, razen če pooblaščeni klasifikacijski
zavod to dovoli. V tem primeru morajo biti ti vodi jekleni ali iz
drugega enakovrednega materiala in nameščeni tako, da zagotavljajo celovitost pregrad.
(6) Skladiščni prostori, v katerih so znatne količine vnetljivih izdelkov, morajo biti opremljeni s prezračevalnimi napravami, ki niso povezane z drugimi prezračevalnimi sistemi. Na
visokih in nizkih nivojih mora biti zagotovljeno prezračevanje,
dovodi in odvodi vetrnikov pa morajo biti nameščeni na varnih
mestih. Prek dovodov in odvodov vetrnikov morajo biti nameščena ustrezna varovala iz žične mreže, ki lovijo iskre.
(7) Prezračevalni sistemi v strojnicah morajo biti neodvisni
od sistemov v drugih prostorih.
(8) Če se v prostorih na obeh straneh krovov ali pregrad
razreda A uporabljajo jaški ali vodi, morajo biti nameščeni dušilci, ki preprečujejo širjenje ognja in dima med posameznimi
prostori. Ročne dušilce mora biti mogoče upravljati z obeh
strani pregrade ali krova. Če skozi krove ali pregrade iz razreda A potekajo jaški ali vodi, katerih prost premer presega
0,02 kvadratnega metra, morajo biti nameščeni samodejno
zapirajoči dušilci. Jaški v prostorih, ki so samo na eni strani
takih pregrad, morajo ustrezati zahtevam iz b) točke prvega
odstavka pravila.
Pravilo 30
(ogrevalne napeljave)
(1) Električni radiatorji morajo biti pritrjeni in izdelani tako,
da je požarna ogroženost minimalna. Noben radiator ne sme
imeti pritrjenih delov tako izpostavljenih, da bi se lahko obleka,
zavese ali drugi podobni materiali zaradi toplote teh delov,
ožgali ali zagoreli.
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(2) Ogrevanje z uporabo odprtega ognja ni dovoljeno. Peči
in druge podobne naprave morajo biti trdno pritrjene z ustrezno
protipožarno zaščito in izolacijo pod takimi napravami in okoli
njih ter njihovih dimnih kanalov. Dimni kanali peči, ki delujejo
na trdna goriva, morajo biti zasnovani in razporejeni tako, da
obstaja kar najmanjša možnost, da bi jih lahko produkti zgorevanja zamašili in imeti opremo za njihovo čiščenje. Dušilci za
omejevanje vleka v dimnih kanalih morajo zagotavljati zadostno
odprtino tudi, kadar so v zaprtem položaju. Prostori, v katerih
so nameščene peči, morajo biti opremljeni z vetrniki z ustrezno
površino, ki zagotavljajo zadosti zraka, potrebnega za gorenje peči. Taki vetrniki ne smejo imeti sredstev za zapiranje,
nameščeni pa morajo biti tako, da sredstva za zapiranje skladno s pravilom II/9 niso potrebna.
(3) Plinske naprave z odprtim ognjem, razen štedilnikov
in grelcev vode, niso dovoljeni. V prostorih, v katerih so nameščene take peči ali grelci vode, mora biti zagotovljeno ustrezno
zračenje za odvajanje dima in morebitnega izpuščenega plina
na varno mesto. Vse cevi, namenjene dovodu plina iz rezervoarja do peči ali grelca vode, morajo biti jeklene ali iz drugega
odobrenega materiala. Nameščene morajo biti samodejne varnostne naprave za prekinitev dovoda plina, če pade tlak v glavni plinski cevi ali ugasne plamen v kateri koli napravi.
Pravilo 31
(različna oprema)
(1) Izpostavljene površine v bivalnih prostorih, delovnih
prostorih, kontrolnih postajah, na hodnikih in zaprtih stopniščih
ter skrite površine za pregradami, stropom, opažem in oblogami v bivalnih prostorih, delovnih prostorih ter kontrolnih postajah morajo biti odporne proti širjenju ognja. Na novi ribiški ladji,
zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, mora biti to ugotovljeno
skladno s Kodeksom FTP.
(2) Vse izpostavljene površine iz plastičnih konstrukcijskih
materialov, ojačenih s steklom v bivalnih in delovnih prostorih,
kontrolnih postajah, strojnicah kategorije A in drugih strojnicah s podobno požarno ogroženostjo morajo biti prevlečene s končnim nanosom iz odobrenih smol, z ustreznimi ognjezaviralnimi lastnostmi, prevlečene z odobreno ognjezaviralno
barvo ali zaščitene z nevnetljivimi materiali.
(3) Barve, laki in drugi končni premazi, ki se uporabljajo
na izpostavljenih notranjih površinah, ne smejo tvoriti prevelikih količin dima, strupenih plinov ali hlapov. Pooblaščeni
klasifikacijski zavod mora preveriti, da ne predstavljajo nikakršne nepotrebne nevarnosti za izbruh požara. Na novi ribiški
ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, se to ugotovi skladno s Kodeksom FTP.
(4) Osnovne obloge krova v bivalnih in delovnih prostorih
ter v kontrolnih postajah morajo biti iz odobrenega materiala, ki
se ne bo takoj vžgal in pri visokih temperaturah ne bo pomenil
nevarnosti zastrupitve ali eksplozije.
(5) a) V bivalnih in delovnih prostorih ter kontrolnih postajah morajo biti cevi, ki so speljane skozi pregrade razreda A
ali B, iz odobrenih materialov, ob upoštevanju temperature, ki
jo morajo take pregrade zdržati. Če pooblaščeni klasifikacijski
zavod dovoli, da so olje in druge vnetljive tekočine speljane
skozi bivalne in delovne prostore, morajo biti cevi, po katerih se
pretaka olje ali druge vnetljive snovi, zaradi nevarnosti izbruha
požara iz odobrenega materiala.
b) Materiali, občutljivi za toploto, se ne smejo uporabljati
za odtoke, izlivanje odplak in druge odprtine, ki so v bližini vodne črte in pri katerih bi okvara materiala ob požaru pomenila
nevarnost poplave.
(6) Vse posode za odpadke, razen posod, ki se uporabljajo za predelavo rib, morajo biti izdelane iz negorljivega
materiala in brez odprtin na straneh in dnu.
(7) Stroji, ki poganjajo črpalke za pretakanje tekočega
goriva, črpalke za tekoče gorivo in druge podobne črpalke za
gorivo morajo biti opremljeni z napravami za daljinsko upravljanje, ki so nameščene zunaj zadevnega prostora, tako da jih je
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mogoče ustaviti, tudi če v prostoru, v katerem so nameščene,
izbruhne požar.
(8) Če je potrebno morajo biti nameščeni podstavki proti
kapljanju, ki preprečujejo iztekanje olja v drenažni sistem.
Pravilo 32
(hramba plinskih jeklenk in nevarnih snovi)
(1) Jeklenke s stisnjenimi, utekočinjenimi ali raztopljenimi
plini morajo biti jasno označene s predpisanimi identifikacijskimi
barvami, imeti jasno čitljivo oznako imena in kemične formule
njihove vsebine ter biti ustrezno zavarovane.
(2) Jeklenke, ki vsebujejo vnetljive ali druge nevarne pline in razširjene jeklenke morajo biti shranjene in ustrezno
zavarovane na odprtih krovih, vsi ventili, tlačni regulatorji in
cevi, ki potekajo od teh jeklenk, pa morajo biti zaščiteni pred
poškodbami. Jeklenke morajo biti zaščitene pred čezmernimi
temperaturnimi spremembami, neposrednimi sončnimi žarki
in nabiranjem snega. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko
dovoli hrambo takih jeklenk v prostorih, ki ustrezajo posebnim
zahtevam iz tretjega do petega odstavka tega pravila.
(3) Prostori, ki vsebujejo lahko vnetljive tekočine, kakor
so hlapljive barve, parafin, benzol itd., in kjer je dovoljeno, utekočinjen plin, morajo imeti neposredni dostop samo iz odprtih
krovov. Naprave za reguliranje tlaka in razbremenilnimi ventili,
morajo odvajati znotraj prostora. Če ločevalne pregrade takih
prostorov mejijo na druge zaprte prostore, morajo biti neprepustni za plin.
(4) Električna napeljava in oprema znotraj prostorov, namenjenih hrambi lahko vnetljivih tekočin ali utekočinjenih plinov,
ni dovoljena, razen v primerih, ko je to potrebno za izvajanje
del. Če je taka električna oprema nameščena, mora ustrezati
pravilom pooblaščenega klasifikacijskega zavoda glede uporabe v vnetljivi atmosferi. V takih prostorih ni dovoljena uporaba
virov toplote, prav tako pa morajo biti na vidnih mestih nameščena obvestila »Kaditi prepovedano« in »Uporaba odprtega
ognja prepovedana«.
(4a) Na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali
pozneje, mora biti električna oprema iz prejšnjega odstavka
certificirano varnega tipa in skladna z ustreznimi določbami
Zbirke mednarodnih standardov IEC 79 »Električne naprave, ki
se uporabljajo v potencialno eksplozivnih atmosferah«.
(5) Za vsako vrsto stisnjenega plina mora biti zagotovljen
ločen prostor za hrambo. Prostori, ki se uporabljajo za hrambo
takih plinov, se ne smejo uporabljajo za hranjenje drugih vnetljivih izdelkov, orodja in predmetov, ki niso del sistema za distribucijo plina. Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko zmanjša
te zahteve ob upoštevanju značilnosti, količine in predvidenega
načina uporabe takih stisnjenih plinov.
Pravilo 33
(sredstva za izhod v sili)
(1) Stopnišča in lestve, ki vodijo v vse bivalne prostore
in prostore, v katerih posadka običajno dela in iz njih, razen
strojnic, morajo zagotavljati primerne poti in izhod v sili do krova ter od tam za vkrcanje v rešilne čolne. Zlasti je pomembno
naslednje:
a) na vseh bivalnih nivojih morata biti vsaj dva, med
seboj čim bolj ločena izhoda v sili, ki lahko vključujeta tudi
običajne načine za dostop iz vsakega prostora ali skupine
prostorov z omejenim dostopom,
b) – pod robom glavnega krova mora biti stopnišče glavni
izhod v sili, drugi izhod v sili pa je lahko jašek ali stopnišče, in
– nad robom glavnega krova morajo biti izhod v sili stopnišče, vrata na odprt krov ali kombinacija stopnišča in vrat. Če
namestitev stopnišča ali vrat ni smiselna, je lahko eden od teh
izhodov v sili zagotovljen z ustrezno velikimi ladijskimi linami ali
odprtinami, ki so po potrebi zaščitene pred prirastkom ledu,
c) izjemoma lahko pooblaščeni klasifikacijski zavod zaradi
narave in mesta prostorov ter števila oseb, ki običajno tam
delajo ali bivajo, dovoli samo en izhod v sili,
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d) hodnik ali del hodnika, od koder vodi samo ena pot
za izhod v sili, po možnosti ni daljši od 2,5 metra, v nobenem
primeru pa ni daljši od 5,0 metra,
e) širina in neprekinjenost načina za izhod v sili mora
ustrezati pravilom pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
(2) Vsaka strojnica kategorije A mora imeti dva izhoda v sili, ki sta med seboj čim bolj oddaljena. Navpični zasilni
izhodi morajo imeti jeklene lestve. Kjer zaradi velikosti strojnic
to ni neizvedljivo, se lahko eden od teh izhodov v sili opusti. V
teh primerih mora biti posebna pozornost posvečena preostalemu izhodu v sili.
(3) V nobenem primeru dvigala ne štejejo kot del zahtevanih poti in izhodov v sili.
Pravilo 34
(samodejni protipožarni alarmni sistemi in sistemi za
zaznavanje požara)
Če je pooblaščeni klasifikacijski zavod skladno s prvim
odstavkom pravila 28 dovolil vnetljivo konstrukcijo ali če se
pri gradnji bivalnih prostorov, delovnih prostorov in kontrolnih postaj uporabljajo sprejemljive količine vnetljivih materialov, mora biti posebno pozoren glede namestitve samodejnih
protipožarnih alarmnih sistemov in sistemov za zaznavanje
požara v te prostore, pri tem pa upoštevati njihovo velikost,
ureditev in lokacijo v primerjavi s kontrolnimi postajami, kakor
tudi, kjer je primerno, odpornost nameščenega pohištva proti
širjenju ognja.
Pravilo 35
(požarne črpalke)
(1) Najmanjše število in vrsta nameščenih požarnih črpalk
mora biti naslednje:
a) ena električna črpalka, katere delovanje ni neodvisno
od glavne strojnice, ali
b) ena črpalka, gnana z uporabo glavne strojnice pod
pogojem, da je mogoče enostavno izključiti pogon ladijskega
vijaka ali pod pogojem, da je nameščen ladijski vijak s spremenljivim naklonom.
(2) Kot požarne črpalke se lahko uporabljajo črpalke v sanitarijih, drenažne, balastne črpalke, črpalke v splošne namene
ali kakršne koli druge črpalke, če ustrezajo zahtevam iz tega
poglavja in ne vplivajo na sposobnost črpanja balasta. Požarne
črpalke morajo biti priključene tako, da jih ni mogoče uporabljati
za črpanje olja ali drugih vnetljivih tekočin.
(3) Centrifugalne črpalke ali druge črpalke, priključene na
požarni vod, zaradi katerih bi lahko prišlo do povratnega toka,
morajo biti opremljene z nepovratnimi ventili.
(4) Ladja, ki ni opremljena z električnimi zasilnimi požarnimi črpalkami, prav tako pa v strojnicah ni nameščen vgrajen
sistem za gašenje požara, mora biti opremljena z dodatnimi
sredstvi za gašenje požara, ki so skladna veljavnimi predpisi o požarni varnosti.
(5) Kadar so zasilne požarne črpalke na električni pogon
nameščene, morajo biti samodejne črpalke z neodvisnim napajanjem, ki je izvedeno z uporabo lastnega osnovnega pogona in oskrbo goriva, nameščeno na dostopnem mestu zunaj
predela, v katerem so nameščene glavne požarne črpalke, ali
pa gnane z uporabo samostojnega generatorja, ki je lahko tudi
zasilni generator, ustrezne zmogljivosti in nameščen na varnem
mestu zunaj strojnice, po možnosti nad delovnim krovom.
(6) Ventili za sesanje morske vode in drugi potrebni ventili
vseh nameščenih zasilnih požarnih črpalk morajo omogočati
upravljanje zunaj predelov, v katerih so nameščene glavne
požarne črpalke, in sicer na mestu, kjer obstaja majhna verjetnost, da bo dostop do njih onemogočen zaradi požara v teh
prostorih.
(7) Skupna zmogljivost (Q) požarnih črpalk na električni
pogon mora znašati vsaj:
Q = (0,15 √L(B+D) + 2.25)2 kubičnih metrov na uro,
pri čemer so L, B in D podani v metrih.
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(8) Če sta nameščeni dve požarni črpalki na električni
pogon, zmogljivost posamezne črpalke ne sme biti manjša od
40% zmogljivosti po sedmem odstavku tega pravila ali 25 m3/h,
glede na večjo vrednost.
(9) Če glavne požarne črpalke na električni pogon zagotavljajo količino vode iz sedmega odstavka tega pravila skozi glavni požarni vod, požarne cevi in šobe, se mora v vseh hidrantih
ohranjati najnižji tlak 0,25 newtona na kvadratni milimeter.
(10) Če zasilne požarne črpalke na električni pogon v vodnem curku zagotavljajo največjo količino vode, določeno v pravilu 1(37), se mora v vseh hidrantih ohranjati tlak, ki je skladen s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
(11) Ne glede na določbo pravila V/35(1) morata biti na
ladji vedno vsaj dve požarni črpalki.
Pravilo 36
(požarni vodi)
(1) Kjer je za zagotavljanje števila curkov, kakor je navedeno v pravilu 37(1) potrebnih več hidrantov, mora biti zagotovljen požarni vod.
(2) Materiali, katerih lastnosti se lahko spremenijo pod
vplivom toplote, se ne smejo uporabljati za glavni požarni vod,
razen če so ustrezno zaščiteni.
(3) Če požarne črpalke zagotavljajo tlak, ki lahko presega
predviden delovni tlak požarnega voda, morajo biti nameščeni
razbremenilni ventili.
(4) Požarni vodi ne smejo imeti drugih spojev, razen tistih,
ki so potrebni za gašenje požarov, in za namene pranja krova in
verig sidra ali za upravljanje ejektorja kaluže, če je zagotovljena
stalna učinkovitost sistemov za gašenje požara.
(5) Če požarni vodi niso samoodtočni, morajo biti na mesta, kjer je mogoče pričakovati poškodbe zaradi zmrzovanja,
nameščene odtočne pipe.
Pravilo 37
(požarni hidranti, požarne cevi in šobe)
(1) Namestitev požarnih hidrantov mora omogočati enostaven in hiter priklop požarnih cevi tako, da je mogoče vsaj
en curek usmeriti v vsak del ladje, ki je običajno dostopen med
normalno plovbo.
(2) Curek iz prvega odstavka tega pravila mora biti zagotovljen z neprekinjeno požarno cevjo.
(3) Poleg zahtev, ki izhajajo iz prvega odstavka tega pravila, mora biti v strojnicah kategorije A nameščen vsaj en
požarni hidrant, ki je popolnoma opremljen s požarno cevjo in
dvonamensko šobo. Ta hidrant mora biti nameščen v bližino
vhoda v prostor, ki ga je treba zavarovati.
(4) Za vsak zahtevan požarni hidrant mora biti zagotovljena ena požarna cev. Poleg zahtevanih cevi mora biti zagotovljena vsaj ena rezervna cev.
(5) Ena dolžina gasilne cevi ne sme presegati 20 metrov.
(6) Gasilne cevi morajo biti narejene iz odobrenega materiala. Vsaka požarna cev mora biti opremljena s spojkami in
dvonamensko šobo.
(7) Spojke požarnih cevi in šobe morajo biti med seboj
popolnoma izmenljive, razen kadar so požarne cevi trajno
pritrjene na glavni požarni vod.
(8) Šobe, zahtevane skladno s šestim odstavkom tega
pravila, morajo ustrezati zmogljivosti, ki jo zagotavljajo požarne
črpalke, v vsakem primeru pa njihov premer ne sme biti manjši
od 12 milimetrov.
Pravilo 38
(gasilni aparati)
(1) Vsi aparati za gašenje morajo biti odobrenega tipa.
Zmogljivost zahtevanih prenosnih gasilnih aparatov na tekočino
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ne sme biti večja od 13,5 litrov in ne manjša od 9 litrov. Drugi
aparati za gašenje niso zmogljivejši od 13,5-litrskih gasilnih
aparatov na tekočino in ne manj zmogljivi od gasilnega aparata,
ki je enakovreden 9-litrskemu gasilnemu aparatu na tekočino.
Enakovredne gasilne aparate določi pooblaščeni klasifikacijski
zavod.
(1a) Zagotovljena morajo biti rezervna polnila skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
(2) Na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, morajo biti zagotovljena rezervna polnila v skladu z naslednjimi zahtevami:
1. Razen v primerih, navedenih pod 2 (spodaj), se za vsak
tip gasilnega aparata na krovu, ki ga je mogoče znova napolniti
na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, zagotovi za prvih 10 aparatov 100% rezervnih polnitev in 50% za
druge gasilne aparate, ampak ne več kakor 60.
2. Pri ladji dolžine pod 45 m in pri gasilnih aparatih, ki
jih na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje,
ni mogoče znova napolniti, se namesto rezervnih polnitev
zagotovi najmanj 50% dodatnih gasilnih aparatov istega tipa
in zmogljivosti.
3. Navodila za vnovično polnjenje morajo biti na novi
ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje. Za vnovično
polnjenje se lahko uporabijo samo polnjenja, odobrena za zadevne gasilne aparate.
(3) Aparati za gašenje požara z gasilnim sredstvom, ki po
mnenju pooblaščenega klasifikacijskega zavoda samodejno
ali v predvidenih pogojih uporabe izpuščajo strupene pline v tolikšnih količinah, da ogrožajo ljudi, niso dovoljeni.
(4) Aparat za gašenje enkrat letno pregledati in preskusiti
oseba, pooblaščena za pregled aparatov za gašenje. Vsak
gasilni aparat mora biti opremljen z znakom, ki dokazuje njegov pregled. Posode vseh gasilnih aparatov, ki so stalno pod
pritiskom, in posode s potisnim plinom gasilnih aparatov, ki niso
pod pritiskom, se morajo vsakih 10 let preskusiti s hidravličnim
preskusom tesnosti.
(5) Eden od prenosnih aparatov za gašenje požara, ki so
namenjenih za uporabo v katerem koli prostoru, je običajno
nameščen v bližini vhoda v ta prostor.
Pravilo 39
(prenosni aparati za gašenje požara v kontrolnih postajah
ter bivalnih in delovnih prostorih)
(1) V kontrolnih postajah ter bivalnih in delovnih prostorih
mora biti zadostno število odobrenih prenosnih aparatov za
gašenje požara, s čimer se zagotovi, da je za vse dele takih
prostorov na razpolago vsaj en gasilni aparat ustrezne vrste.
V teh prostorih pa morajo biti nameščeni najmanj trije aparati
za gašenje požara.
(2) Rezervna polnila morajo biti zagotovljena skladno z zahtevami pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
(2a) Na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali
pozneje, morajo biti zagotovljena rezervna polnila skladno z naslednjimi zahtevami:
1. razen v primerih, navedenih pod 2 (spodaj), se mora
za vsak tip gasilnega aparata na krovu, ki ga je mogoče znova
napolniti na ladji, zagotoviti za prvih 10 aparatov vsaj 100%
rezervnih polnitev in 50% za druge gasilne aparate, ampak ne
več kakor 60,
2. pri novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, in krajši od 45 m, in pri gasilnih aparatih, ki jih na ladji ni
mogoče znova napolniti, se mora namesto rezervnih polnitev
zagotoviti najmanj 50% dodatnih gasilnih aparatov istega tipa
in zmogljivosti,
3. navodila za vnovično polnjenje morajo biti na ladji. Za
vnovično polnjenje se lahko uporablja samo polnjenje, odobreno za zadevni gasilni aparat.
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Pravilo 40
(oprema za gašenje požarov v strojnicah)
(1) a) Prostori, v katerih so nameščeni kotli na tekoče
gorivo, naprave na tekoče ali motorji z notranjim zgorevanjem,
katerih skupna izhodna moč ni manjša od 375 kilovatov, morajo
biti skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda
opremljeni z enim od naslednjih vgrajenih sistemov za gašenje
požara:
– naprava za brizganje vode pod tlakom,
– naprava s plinom za gašenje požara,
– instalacije za gašenje požara, kjer se uporabljajo hlapi
nizko toksičnih hlapljivih uparjalnih tekočin, ali
– naprave za gašenje požara s peno visoke ekspanzije.
b) Na novi in obstoječi ladji so nove instalacije sistemov,
kjer se kot gasilno sredstvo uporabljajo halogenirani ogljikovodiki, prepovedane.
c) Če strojnice in kotlovnice med sabo niso popolnoma ločene ali če lahko tekoče gorivo odteka iz kotlovnice v strojnico,
štejejo povezane kotlovnice in strojnice kot en prostor.
(2) Instalacije, navedene v a) točki prejšnjega odstavka,
mora biti možno nadzirati iz dostopnih mest, ki so zunaj takšnih
prostorov, za katere obstaja majhna verjetnost, da bodo zlahka odrezani zaradi požara v zavarovanem prostoru. Izvedeni
morajo biti primerni ukrepi, s katerimi je zagotovljena dobava
energije in vode, ki sta potrebni za delovanje sistema ob požaru v zavarovanem prostoru.
(3) Ladja, ki je pretežno ali v lesena ali zgrajena iz plastike, ojačene z vlakni in opremljena s kotli na tekoče gorivo ali
motorji z notranjim zgorevanjem, ki so prekriti v strojnici s takimi
materiali, mora biti opremljena z enim od sistemov za gašenje
požara iz prvega odstavka tega pravila.
(4) V vseh strojnicah kategorije A morata biti zagotovljena
vsaj dva prenosna gasilna aparata, ki sta primerna za gašenje
požarov, pri katerih gori tekoče gorivo. Če so v takih prostorih
nameščeni stroji, katerih skupna izhodna moč ni manjša od 250
kilovatov, morajo biti zagotovljeni vsaj trije taki aparati za gašenje. Eden od aparatov za gašenje mora biti nameščen v bližino
vhoda v prostor.
(5) Ladja, katere strojnice niso zaščitene z vgrajenim sistemom za gašenje požara, mora biti opremljena vsaj s 45-litrskim gasilnim aparatom s peno ali ustreznikom, s katerim je
mogoče gasiti ogenj, ki nastane zaradi goriva. Kjer je zaradi
velikost strojnic to zahtevo praktično težko izpolniti, lahko pooblaščeni klasifikacijski zavod določi dodatno število prenosnih
aparatov za gašenje požarov.
(6) Ne glede na določbe tega pravila morajo biti vse
strojnice kategorije A opremljene s pritrjenimi napravami za
gašenje požarov.
Pravilo 41
(obleka za gašenje požara)
(1) Število oblek za gašenje požara in njihovo mesto
hrambe morata ustrezati pravilom pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
(1a) Na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali
pozneje, dolžine 45 m ali več, morata biti najmanj dve gasilski
opremi in skladiščeni na hitro dostopnih in široko razmaknjenih
mestih, da sta lahko ob požaru dosegljivi. Gasilska oprema
mora biti skladna s Kodeksom IMO za sisteme protipožarne
varnosti, poglavje III, pravila 2.1, 2.1.1 in 2.1.2.
(1b) Na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, morata biti za vsak zahtevani dihalni aparat zagotovljeni
najmanj dve rezervni polnitvi.
Pravilo 42
(načrt požarnega varstva)
Načrt požarnega varstva mora biti stalno izobešen. Vsebina takega načrta mora biti skladna z Resolucijo A.654(16) IMO
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»Grafični simboli za načrte gašenja« in Resolucijo A.756(18)
IMO »Navodila o podatkih, ki jih morajo zagotoviti načrti gašenja«.
Pravilo 43
(takojšnja možnost uporabe opreme za gašenje požara)
Oprema za gašenje požarov mora biti redno vzdrževana
in v dobrem stanju ter pripravljena za takojšnjo uporabo.
Pravilo 44
(ustreznost nadomestkov)
Namesto v tem delu navedenih vrst naprav, pripomočkov,
gasilnih sredstev ali opreme se lahko uporabljajo tudi druge
vrste naprav itd., če pooblaščeni klasifikacijski zavod oceni, da
so enako učinkovite.
VI. POGLAVJE
ZAŠČITA POSADKE
Pravilo 1
(splošni zaščitni ukrepi)
(1) Sistem rešilnih vrvi mora biti zasnovan tako, da je
učinkovit v vseh primerih uporabe. Zagotovljene morajo biti
potrebne žice, vrvi, okovi, očesni vijaki in priveznice.
(2) Odprtine na krovu s pragovi, katerih višina ne presega 600 milimetrov, morajo biti opremljene z varovali, kakor
so prenosne ograje ali mreže ali mreže in ograje na tečajih.
Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko odobri izvzetje majhnih
odprtin, kakor so odprtine za ribe, iz te zahteve.
(3) Svetline ali druge majhne odprtine morajo biti opremljene z zaščitnimi rešetkami, ki med seboj niso oddaljene
za več kakor 350 milimetrov. Pooblaščeni klasifikacijski zavod
lahko odobri izvzetje majhnih odprtin iz te zahteve.
(4) Površina vseh krovov mora biti zasnovana ali obdelana
tako, da je čim bolj zmanjšana nevarnost zdrsov. Z nedrsečimi
površinami morajo biti opremljeni zlasti krovi delovnih območij,
kakor so strojnice, kuhinje, na območju vitlov in v prostorih za
predelavo rib, prav tako pa tudi na vrhu in vznožju lestev ter
pred vrati.
Pravilo 2
(odprtine na krovu)
(1) Pokrovi na tečajih na žrelih, prehodih in drugih odprtinah morajo biti opremljeni z opremo, ki preprečuje zapiranje
po pomoti. S protiutežmi morajo biti opremljeni predvsem težki
pokrovi na izhodih v sili, hkrati pa morajo biti izdelani tako, da
jih je mogoče odpreti z obeh strani pokrova.
(2) Dimenzije vstopnih pokrovov ne smejo biti manjše od
600 mm x 600 mm ali manjše od premera 600 mm.
(3) Kjer je mogoče, morajo biti odprtine za izhod v sili, ki
so nad nivojem krova, opremljene z držali.
Pravilo 3
(braniki, ograje in varovala)
(1) Na vseh izpostavljenih delih delovnega krova in krova
nadgradnje, če na njih potekajo dela, morajo biti nameščeni
učinkoviti braniki ali varovalne ograje. Višina branika ali varovalnih ograj nad krovom mora znašati vsaj 1 meter. Kjer bi
ta višina ovirala običajno delovanje ladje, lahko pooblaščeni
klasifikacijski zavod odobri nižjo višino.
(2) Najmanjša navpična razdalja od najgloblje vodne linije med plovbo do najnižje točke vrha branika, ali do roba
delovnega krova, če so nameščene varovalne ograje, mora
zagotavljati ustrezno varnost posadke pred vodo na krovu, ob
upoštevanju vremenskih razmer in razmer na morju, v katerih
lahko ladja pluje, področja delovanja, vrste ladje in načinov ri-
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bolova ladje, prav tako pa mora biti ta razdalja skladna s pravili
pooblaščenega klasifikacijskega zavoda. Na novi ribiški ladji,
zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, nadvodje, merjeno na
srednjem delu ladje od roba glavnega krova, s katerega se
izvaja ribolov, ne sme biti nižje od 300 mm ali nižje od nadvodja,
ki je skladno z največjim dovoljenim ugrezom, glede na večjo
vrednost. Pri novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali
pozneje, z zaščitenimi glavnimi palubami, ki so narejene tako,
da voda ne vstopa v zaščitene delovne prostore, minimalno
nadvodje, razen tistega, ki je skladno z največjim dovoljenim
ugrezom, ni zahtevano.
(3) Prazen prostor pod najnižjim delom ograje ne sme
presegati 230 mm. Drugi deli na ograji ne smejo biti med sabo
razmaknjeni za več kot 380 mm, razdalja med drogovi pa ne
večja od 1,5 metra. Pri ladji, katere zgornji rob je zaokrožen,
morajo biti na ravnem delu krova nameščeni podporniki varovalne ograje. Ograje ne smejo imeti nobenih ostrih mest, robov
in kotov ter morajo biti ustrezno trdne.
(4) Za varovanje posadke pri gibanju med bivalnimi
prostori, strojnicami in drugimi delovnimi prostori morajo biti
zagotovljena sredstva, ki ustrezajo pravilom pooblaščenega klasifikacijskega zavoda, kakor so na primer varnostne
ograje, reševalne vrvi, prehodi ali prehodi pod krovom. Na
zunanji strani vseh krovnih hišic in ohišij morajo biti ustrezno
nameščene ograje, ki posadki omogočajo varen prehod ali
delo.
(5) Vlečne mreže morajo biti na vrhu rampe na krmi opremljene z ustrezno zaščito, kakor so vrata, lopute ali mreže,
na isti višini, kakor je sosednji branik ali varovalna ograja. Če
takšna zaščita ni nameščena, mora biti čez rampo nameščena
veriga ali kako drugo zaščitno sredstvo.
Pravilo 4
(stopnišča in lestve)
Za zaščito posadke morajo biti, skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda, na novi ribiški ladji, zgrajeni
1 januarja 2003 ali pozneje, pa skladno z ustreznimi standardi
ISO, nameščena stopnišča in lestve ustreznih dimenzij in trdnosti, opremljene z oprijemali in stopnicami oziroma prečami,
ki preprečujejo drsenje.

VII. POGLAVJE
REŠEVALNA OPREMA IN SISTEMI
DEL A – SPLOŠNO
Pravilo 1
(Področje uporabe)
(1) Če ni izrecno določeno drugače, se to poglavje uporablja za nove ladje dolžine 24 metrov in več.
(2) Pravili 13 in 14 se uporabljata tudi za obstoječe ladje
dolžine 45 metrov in več.
Pravilo 2
(Opredelitve pojmov)
(1) »Sistem za samostojno splavitev« je metoda za splavitev rešilnega čolna, pri čemer se čoln samodejno loči od
potapljajoče se ladje in je pripravljen za uporabo.
(2) »Splavitev s prostim padom« je metoda za splavitev rešilnega čolna, pri čemer je omogočeno, da čoln, v katerem so osebe
in oprema, pade v vodo brez kakršnih koli omejevalnih naprav.
(3) »Napihljiva naprava« je naprava, sestavljena iz netrdih, s plinom napolnjenih prekatov, ki zagotavljajo plovnost in ki
je običajno shranjena nenapihnjena vse do njene uporabe.
(4) »Napihnjena naprava« je naprava, sestavljena iz netrdih, s plinom napolnjenih prekatov, ki zagotavljajo plovnost
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in ki je običajno shranjena napihnjena, in vedno pripravljena
za uporabo.
(5) »Naprava ali sistem za splavitev« je oprema, ki zagotavlja varen prenos rešilnega čolna ali reševalnega čolna iz
njegovega položaja za hrambo v vodo.
(6) »Nova rešilna naprava ali sistem« je rešilna naprava
ali sistem, ki vsebuje nove lastnosti, ki jih določbe v tem poglavju ne pokrivajo v celoti, vendar zagotavljajo enako ali višjo
raven varnosti.
(7) »Reševalni čoln« je čoln namenjen reševanju
oseb v sili in predstavlja nadomestilo za rešilni čoln.
(8) »Odsevni material« je material, ki žarek svetlobe,
uperjen vanj, odseva v nasprotni smeri.
(9) »Rešilni čoln« je plovilo, namenjeno reševanju življenj
oseb v sili vse od trenutka, ko zapustijo ladjo.
Pravilo 3
(ocenjevanje, preskušanje in odobritev rešilne opreme
in sistemov)
(1) Razen kakor je določeno v petem in šestem odstavku
tega pravila, odobri rešilno opremo in sisteme, ki so predpisani v tem poglavju, pooblaščeni klasifikacijski zavod.
(2) Pred izdajo take odobritve za rešilno opremo in sisteme, mora pooblaščeni klasifikacijski zavod preveriti, ali so taka
rešilna oprema in sistemi:
a) preskušeni v skladu s priporočili IMO, da ustrezajo
zahtevam tega poglavja, ali
b) so skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega
zavoda uspešno prestali preskuse, ki so vsebinsko enakovredni preskusom, navedenim v teh priporočilih.
(3) Pred odobritvijo rešilne opreme in naprav na novi
ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, mora pooblaščeni klasifikacijski zavod preveriti, ali so bile taka rešilna oprema in naprave preskušene in potrditi, da izpolnjujejo zahteve
tega poglavja skladno z zahtevami Direktive Sveta 96/98/ES
(1) o pomorski opremi, ki vključuje Priporočila IMO za preskušanje rešilne opreme.
(4) Pred izdajo take odobritve za novo rešilno opremo in
sisteme mora pooblaščeni klasifikacijski zavod preveriti, da taki
sistemi in oprema:
a) zagotavljajo raven varnosti, ki je vsaj enaka ravni skladno z zahtevami iz tega poglavja in so bili preverjeni in preskušeni v skladu priporočili IMO, ali
b) so skladno s pravili priglašenega organa po predpisih o pomorski opremi, uspešno prestali oceno in preskuse,
ki so vsebinsko enakovredni preskusom, navedenim v teh
priporočilih.
(5) Postopki za odobritev, ki jih sprejme priglašeni organ
po predpisih o pomorski opremi, morajo vsebovati pogoje, pod
katerimi se odobritev odvzame ali podaljša.
(6) Pred sprejetjem rešilnih naprav in sistemov, ki jih pooblaščeni klasifikacijski zavod predhodno še ni odobril, se mora
prepričati, da rešilna oprema in sistemi ustrezajo zahtevam iz
tega poglavja.
(7) Rešilna oprema, ki je predpisana v tem poglavju, za
katero podrobne specifikacije niso vključene v del C, mora biti
skladna s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda, pri
novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, pa mora
upoštevati podrobne specifikacije za to opremo iz poglavja III
Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju, 1974, z vsemi spremembami, in iz Mednarodnega kodeksa
IMO o rešilni opremi.
Pravilo 4
(proizvodni preskus)
Za rešilno opremo morajo biti opravljeni proizvodni preskusi, s katerimi se zagotovi, da je izdelana skladno z istim
standardom kakor odobren prototip.
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DEL B – ZAHTEVE GLEDE LADJE
Pravilo 5
(število in vrste rešilnih in reševalnih čolnov)
(1) Ladja mora biti opremljena vsaj z dvema rešilnima
čolnoma.
(2) Število, zmogljivost in vrsta rešilnih in reševalnih čolnov ladje dolžine 75 metrov ali več mora ustrezati naslednjim
zahtevam:
a) na obeh straneh ladje mora biti zagotovljen rešilni
čoln, ki ima zadostno skupno zmogljivost, da sprejme vsaj
celotno število oseb na ladji. Če ladja poleg zahtevam, določenim v pravilu III/14 in Poglavju V, ustreza zahtevam za
pregrajevanje, merilom glede stabilnosti ladje in merilom za
povečano strukturno protipožarno zaščito, lahko pooblaščeni
klasifikacijski zavod, če oceni, da zmanjšanje števila rešilnih
čolnov in njihove zmogljivosti ne vpliva na varnost, dovoli
zmanjšanje pod pogojem, da lahko rešilni čoln, nameščen na
vsaki strani ladje, sprejme vsaj 50% oseb na ladji. Poleg tega
morajo biti zagotovljeni rešilni splavi, ki lahko sprejmejo vsaj
50% števila oseb na ladji, in
b) zagotovljen mora biti reševalni čoln, razen če je ladja
opremljena z rešilnim čolnom, ki ustreza zahtevam za reševalni
čoln in ki ga je mogoče po reševalni operaciji znova uporabiti.
(3) Ladja, dolžine 45 metrov ali več, vendar krajša od 75
metrov, mora imeti:
a) rešilni čoln z zadostno skupno zmogljivostjo, ki na obeh
straneh ladje sprejme vsaj celotno število oseb na ladji, in
b) reševalni čoln, razen če je opremljena z rešilnim čolnom, ki ga je mogoče po reševalni operaciji znova uporabiti.
(3a) Ladja, krajša od 45 metrov, mora imeti:
a) rešilne čolne z zadostno skupno zmogljivostjo, da sprejmejo vsaj 200% celotnega števila oseb na ladji. Omogočeno
mora biti, da se zadostno število teh rešilnih čolnov za sprejem
vsaj celotnega števila oseb na ladji lahko spusti v vodo s katere
koli strani ladje, in
b) reševalni čoln, razen če Uprava oceni, da je zaradi velikosti in manevrskih sposobnosti ladje, bližnje razpoložljivosti
sredstev za iskanje in reševanje ter meteoroloških opozorilnih
sistemov ali uporabe ladje na območjih, ki jih ne ogroža slabo
vreme, ali zaradi sezonskih karakteristik uporabe tak čoln nepotreben.
(4) Namesto izpolnjevanja zahtev iz a) točke drugega
odstavka, a) točke tretjega odstavka in a) točke tretjega a odstavka, je lahko ladja opremljena z enim ali več rešilnimi čolni,
ki jih je mogoče splaviti čez ladijsko krmo, ki lahko sprejmejo
celotno število oseb na ladji in z rešilnimi splavi, ki lahko sprejmejo celotno število oseb na ladji.
(5) Število rešilnih in reševalnih čolnov, ki so na ladji, mora
zagotavljati, da ob zapuščanju ladje celotnega števila oseb na
njem, ob vsakem reševalnem ali rešilnem čolnu ni treba razporediti več kakor devet rešilnih splavov.
(6) Rešilni in reševalni čoln morata ustrezati zahtevam iz
pravil 17 do vključno 23.
Pravilo 6
(razpoložljivost in hramba rešilnih ter reševalnih čolnov)
(1) Rešilni čoln mora:
a) – biti v nujnih primerih vedno na razpolago,
– omogočati varno in hitro splavitev, tudi pod pogoji iz a)
točke prvega odstavka pravila 32, in
– omogočati hitro vnovično uporabo, če izpolnjuje tudi
zahteve glede reševalnega čolna,
b) biti shranjen tako, da:
– vkrcavanje oseb na krovu za vkrcavanje ni ovirano,
– hitro in enostavno ravnanje z njimi ni ovirano,
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– je vkrcanje mogoče izvesti hitro in učinkovito, in
– upravljanje katerega koli drugega rešilnega čolna pri
tem ni ovirano.
(2) Če razdalja med krovom za vkrcavanje in vodno linijo
ladje v najboljših delovnih razmerah presega 4,5 metra, mora
biti možno reševalni čoln, razen rešilnih splavov s samodejnim
splavljenjem, splaviti s sošicami skupaj s celotnim osebjem ali
pa mora biti rešilni čoln opremljen z enakovrednimi sredstvi za
vkrcavanje.
(3) Rešilni čoln in naprave za spuščanje morajo brezhibno
delovati in biti pripravljeni za takojšno uporabo, preden ladja
zapusti pristanišče, prav tako pa morajo biti v takem stanju ves
čas plovbe.
(4) a) Rešilni čoln mora biti shranjen skladno s pravili
pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
aa) Rešilni čoln na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja
2003 ali pozneje, mora biti shranjen:
– tako, da rešilni čoln in naprave, na katerih je shranjen,
ne ovirajo uporabe katerega koli drugega reševalnega ali rešilnega čolna na katerem koli drugem položaju splavitve,
– tako blizu površine vode, da je varno in izvedljivo, in
pri rešilnih čolnih, ki niso rešilni splavi za splavljenje z metanjem v vodo, tako da v položaju za vkrcanje ni več kakor 2
metra nad vodno črto pri popolnoma natovorjeni ladji ter pod
neugodnimi pogoji prevesa do 10° in nagiba do 20° na katero
koli stran ali do kota, pri čemer se rob glavnega krova potopi,
glede na manjšo vrednost,
– v stanju stalne pripravljenosti, tako da lahko člani posadke opravijo priprave za vkrcanje in splavitev v manj kakor
5 minutah,
– popolnoma opremljen, kakor je zahtevano v tem poglavju.
b) Vsak rešilni čoln mora biti pritrjen na ločen komplet
sošic ali odobreno napravo za spuščanje.
c) Rešilni čoln mora biti nameščen čim bližje bivalnim
in delovnim prostorom, shranjen v primerni legi, ki zagotavlja
varno splavljenje, ob tem pa je treba paziti zlasti na razdaljo do
ladijskega vijaka. Rešilni čolni, namenjeni spuščanju ob boku
ladje, morajo biti shranjeni tako, da so pri tem upoštevani strmi
previsni deli trupa in da je kar najbolj zagotovljeno, da jih je mogoče spustiti ob ravnem boku ladje. Če so rešilni čolni spredaj,
morajo biti nameščeni za pregrado na zaščitenem mestu proti
trkom, pri čemer je pooblaščeni klasifikacijski zavod posebno
pozoren na moč sošic.
d) Metoda za spuščanje in dviganje reševalnih čolnov iz
vode mora biti odobrena, pri čemer se upoštevajo teža rešilnega čolna, vključno z njegovo opremo in 50% števila oseb, za
katerega je ladja odobrena skladno z drugo alinej ob) točke in
c) točko prvega odstavka pravila 23, izdelava in velikost reševalnega čolna ter njegovo mesto shranjevanja nad vodno linijo
pri najboljših delovnih razmerah ladje. Vendar pa mora biti vsak
reševalni čoln, ki je shranjen več kakor 4,5 metra nad vodno
linijo, pri najboljših delovnih razmerah ladje, opremljen z odobrenimi napravami za spuščanje in dviganje.
e) Naprave za spuščanje in vkrcavanje morajo ustrezati
zahtevam iz pravila 32.
f) – Rešilni splavi morajo biti shranjeni tako, da so v izrednih razmerah enostavno dosegljivi, in sicer da jih je mogoče
prosto splaviti, napihniti in jih ločiti od ladje, če se ta potaplja.
Vendar pa ni potrebno, da rešilni splavi, splavljeni s sošicami,
prosto plavajo.
– Če se uporabljajo vrvi, morajo biti opremljene z samodejnim (hidrostatičnim) sprožilnim sistemom odobrene vrste.
g) Če pooblaščeni klasifikacijski zavod oceni, da zaradi konstrukcijskih lastnosti ladje in načina izvajanja ribolova
uporaba posebnih določb iz tega odstavka ni smiselna in niti
izvedljiva, lahko uporabi manj stroge določbe pod pogojem, da
je ladja opremljena z drugimi sistemi za spuščanje in dviganje,
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ki ustrezajo namenom, za katere so predvideni. Če je pooblaščeni klasifikacijski zavod dovolil uporabo drugih sistemov
za spuščanje in dviganje skladno s to točko, Uprava obvesti
IMO o posebnostih takih sistemov, ta pa te informacije poseduje drugim strankam.
Pravilo 7
(vkrcavanje v rešilni čoln)
Zagotovljeno mora biti vse potrebno za vkrcanje v rešilni
čoln, vključno z:
a) vsaj eno lestvijo ali drugim odobrenim načinom na
vsaki strani ladje, ki omogoča dostop do rešilnega čolna po
splavitvi, razen v primerih, za katere pooblaščeni klasifikacijski
zavod oceni, da je razdalja od mesta vkrcanja do splavljenega
čolna tolikšna, da lestev ni potrebna,
b) sredstvi za razsvetljavo mesta shranjevanja rešilnega
čolna in njegove naprave za spuščanje med pripravo in postopkom spuščanja, hkrati pa tudi za razsvetljavo vode, v katero
bo spuščen reševalni čoln, vse dokler postopek spuščanja
ni končan, z energijo iz zasilnega vira energije, navedenega v pravilu IV/17,
c) opremo za opozarjanje vseh oseb na ladji, ki se zapušča, in
d) sredstvi, ki preprečujejo izpuščanje vode v rešilni
čoln.
Pravilo 8
(rešilni jopiči)
(1) Za vsako osebo na ladji mora biti zagotovljen rešilni
jopič odobrene vrste, ki ustreza zahtevam iz pravila 24.
(2) Rešilni jopiči morajo biti nameščeni tako, da so enostavno dosegljivi, njihovo mesto pa jasno označeno.
Pravilo 9
(reševalne obleke in toplotna zaščitna sredstva)
(1) Za vsako osebo, vkrcano v reševalni čoln, mora biti
zagotovljena odobrena reševalna oprema primerne velikosti,
ki ustreza zahtevam iz pravila 25.
(2) Ladja, ki ustreza zahtevam iz drugega in tretjega odstavka pravilu 5, mora biti opremljena z reševalnimi oblekami,
ki so skladne z zahtevami iz pravila 25, in sicer za vsako osebo
na ladji, za katero ni zagotovljen:
a) rešilni čoln,
b) rešilni splav, splavljen s sošicami, ali
c) rešilni splav, opremljen z ustrezno odobrenimi napravami, pri čemer za vkrcavanje ni treba vstopati v vodo.
(3) Poleg navedenega a) točki prejšnjega odstavka morajo biti na ladji za vsak rešilni čoln nameščene še vsaj tri reševalne obleke, ki ustrezajo zahtevam iz pravila 25.
Poleg toplotnih zaščitnih sredstev, predpisanih v enaintrideseti alinei osmega odstavka pravila 17, mora biti ladja
opremljena še s toplotnimi zaščitnimi sredstvi, ki ustrezajo
zahtevam iz pravila 26, za osebe, ki bodo vkrcane v rešilne
čolne brez reševalnih oblek.
Te reševalne obleke in toplotna zaščitna sredstva niso
potrebne, če je ladja opremljena s popolnoma zaprtimi rešilnimi čolni, ki lahko na vsaki strani ladja sprejmejo vsaj celotno
število oseb na ladji, ali rešilnimi čolni, ki se splavijo s prostim
padom in ki lahko sprejmejo celotno število oseb na ladji.
(4) Zahteve iz drugega in tretjega odstavka tega pravila se
ne nanašajo na ladjo, ki vedno pluje v toplem podnebju, kjer so
po mnenju pooblaščenega klasifikacijskega zavoda reševalne
obleke in toplotna zaščitna sredstva nepotrebne.
(5) Za zagotavljanje skladnosti z zahtevami iz prvega
odstavka tega pravila se lahko uporabljajo reševalne obleke,
predpisane v drugem in tretjem odstavku tega pravila.
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Pravilo 10
(rešilni pasovi)
(1) V skladu z zahtevami iz prvega odstavka pravila
27 mora biti zagotovljeno vsaj naslednje število rešilnih pasov:
a) 8 rešilnih pasov na ladji dolžine 75 metrov in več,
b) 6 rešilnih pasov na ladji, dolžine 45 metrov ali več in
krajši od 75 metrov,
c) 4 rešilni pasovi na ladji, krajši od 45 metrov.
(2) Vsaj polovica rešilnih pasov iz prvega odstavka tega
pravila mora biti opremljena s samodejno osvetlitvijo, ki ustreza
zahtevam iz drugega pravila 27.
(3) Vsaj dva rešilna pasova, ki sta opremljena s samodejno osvetlitvijo skladno z drugim odstavkom tega pravila, morata
biti opremljena s samosprožilnimi dimnimi signali, ki ustrezajo
zahtevam iz tretjega odstavka pravila 27, in jih je mogoče, kjer
je to izvedljivo, hitro sprožiti a poveljniškega mostu.
(4) Vsaj en rešilni pas na vsaki strani ladje mora biti opremljen s plavajočo rešilno vrvjo, ki ustreza zahtevam iz četrtega
odstavka pravila 27, in ki ni krajša od dvakratne višine od mesta, kjer je shranjena, pa do vodne linije, pri ugodnih razmerah
ali 30 metrov, odvisno od tega, katera dolžina je daljša. Taki
rešilni pasovi nimajo samodejne osvetlitve.
(5) Vsi reševalni pasovi morajo biti nameščeni tako, da
so osebam na krovu enostavno dostopni in jih je vedno mogoče hitro odvreči, v nobenem primeru pa ne smejo biti trajno
nameščeni.
Pravilo 11
(naprave za izmet vrvi)
Ladja mora biti opremljena z odobreno napravo za izmet
vrvi, ki ustreza zahtevam iz pravila 28.
Pravilo 12
(signali za klic v sili)
(1) Ladja mora biti skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda, opremljena z učinkovitim načinom za oddajanje signalov za klic v sili, ponoči in podnevi, vključno z vsaj
12 svetlobnimi raketami na padalih, ki ustrezajo zahtevam iz
pravila 29.
(2) Signali za klic v sili morajo biti odobreni. Nameščeni
morajo biti tako, da so enostavno dosegljivi, njihovo mesto pa
jasno označeno.
Pravilo 13
(radijska rešilna oprema)
(1) Na ladji morajo biti nameščene vsaj tri dvosmerne
UKV-radiotelefonske naprave. Te naprave morajo ustrezati
standardom delovanja, ki pa niso manj strogi od standardov,
ki jih je sprejel IMO. Če je v rešilni čoln nameščena fiksna
dvosmerna UKV-radiotelefonska naprava, mora ustrezati standardom delovanja, ki niso manj strogi od standardov, ki jih je
sprejel IMO.
(1a) Za ladjo, krajšo od 45 metrov, se število takih naprav
lahko zmanjša na dva, če pooblaščeni klasifikacijski zavod
oceni, da je zahteva po treh takih napravah nepotrebna, ob
upoštevanju območja ribarjenja ladje in števila oseb na njej.
Pravilo 14
(elektronski radarski reflektor)
Na vsaki strani ladje mora biti nameščen vsaj en elektronski radarski reflektor. Elektronski radarski reflektor mora ustrezati standardom delovanja, ki niso manj strogi od standardov,
ki jih je sprejel IMO. Shranjen mora biti na takih mestih, da ga
je mogoče enostavno namestiti v vsak rešilni čoln. Alternativno
je lahko na vsakem rešilnem čolnu shranjen en elektronski
radarski reflektor. Na ladji, krajši od 45 metrov, mora biti vsaj
en elektronski radarski reflektor.
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Pravilo 15
(odsevni trakovi na rešilni opremi)
Vsi rešilni in reševalni čolni, rešilni jopiči in rešilni pasovi
morajo biti opremljeni z odsevnimi materiali, ki so skladni s priporočili IMO.
Pravilo 16
(pripravljenost za obratovanje, vzdrževanje
in pregledi)
(1) Pripravljenost za obratovanje
Preden ladja zapusti pristanišče in med celotno plovbo
mora biti vsa rešilna oprema v delujočem stanju in pripravljena
na takojšnjo uporabo.
(2) Vzdrževanje
a) Na ladji morajo biti zagotovljena navodila za vzdrževanje rešilne opreme, ki jih je odobril pooblaščeni klasifikacijski
zavod, in skladno s katerimi se opravlja vzdrževanje.
b) Pooblaščeni klasifikacijski zavod lahko namesto navodil, predpisanih v prejšnji točki, odobri ladijski načrt vzdrževanja.
(3) Vzdrževanje vlečnih vrvi
Vlečne vrvi, ki se uporabljajo pri splavljenju, se morajo
obračati v časovnih intervalih, ki niso daljši od 30 mesecev in
se po potrebi zaradi obrabe zamenjati, ali v časovnih intervalih,
ki niso daljši od 5 let, odvisno od tega, kaj nastopi prej.
(4) Rezervni deli in oprema za popravila
Za rešilno opremo in njene sestavne dele, ki so izpostavljeni čezmerni obrabi ali porabi in jih je treba redno zamenjevati, morajo biti zagotovljeni rezervni deli in oprema za
popravilo.
(5) Tedenski pregledi
Naslednji preskusi in pregledi se morajo izvajati enkrat
tedensko:
a) vsi rešilni in reševalni čolni in naprave za spuščanje
se vizualno pregledajo, s čimer se zagotovi, da so pripravljeni
na uporabo,
b) vsi motorji na rešilnih in reševalnih čolnih se zaženejo
naprej in nazaj vsaj za časovno obdobje, ki ni krajše od 3 minut
pod pogojem, da je temperatura okolice nad najnižjo temperaturo, ki omogoča zagon motorja,
c) Preskusi se alarmni sistem za splošno nevarnost.
(6) Mesečni pregledi
Pregled rešilne opreme, vključno z opremo na rešilnem
čolnu, se mora izvajati enkrat mesečno po kontrolnem seznamu, s čimer se zagotovi, da je oprema popolna in v dobrem
stanju. V dnevnik se vpiše poročilo o pregledu.
(7) Servisiranje napihljivih rešilnih splavov, napihljivih rešilnih jopičev in napihljivih reševalnih čolnov
a) Vsi napihljivi rešilni splavi in rešilni jopiči se servisirajo:
– v časovnih intervalih, ki niso daljši od 12 mesecev,
– v odobrenih servisih postajah, ki so pristojne za njihovo
servisiranje, zagotavljajo ustrezne servisne prostore, servise
pa opravlja samo ustrezno usposobljeno osebje.
b) Vsa popravila in vzdrževanje napihljivih reševalnih čolnov se morajo izvajati skladno z navodili proizvajalca. Zasilna
popravila se lahko izvedejo na ladji, vendar se trajna popravila
opravijo v odobreni servisni postaji.
(8) Redno servisiranje hidrostatičnih sprožilnih enot
Hidrostatične sprožilne enote za enkratno uporabo se
morajo zamenjati po preteku roka uporabnosti. Hidrostatične
sprožilne enote za večkratno uporabo se morajo servisirati:
– v časovnih intervalih, ki niso daljši od 12 mesecev,
– v odobrenih servisih postajah, ki so pristojne za njihovo
servisiranje, zagotavljajo ustrezne servisne prostore, servise
pa opravlja samo ustrezno usposobljeno osebje.
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(9) Pri ladji, kjer lahko narava ribolova povzroča težave
pri doseganju skladnosti z zahtevami iz sedmega in osmega
odstavka tega pravila, lahko pooblaščeni klasifikacijski zavod dovoli podaljšanje servisnih intervalov na 24 mesecev, če
ugotovi, da so take naprave izdelane in nameščene tako, da
bodo ostale v zadovoljivem stanju vse do naslednjega obdobja
servisiranja.
DEL C – ZAHTEVE GLEDE REŠILNE OPREME
Pravilo 17
(splošne zahteve glede rešilnih čolnov)
(1) Konstrukcija rešilnih čolnov
a) Rešilni čolni morajo biti ustrezno izdelani in takih oblik
in dimenzij, da je njihova stabilnost na vodi zadostna in da
je zagotovljeno ustrezno nadvodje pri polni obremenjenosti z opremo in osebami. Vsi rešilni čolni morajo imeti trd trup
in biti sposobni ohranjati pozitivno stabilnosti v pokončnem
položaju v mirni vodi ter pri polni obremenjenosti z opremo
in osebami, tudi če so preluknjani na katerem koli mestu pod
vodno linijo, ob predpostavki, da ni prišlo do poslabšanja plavajočega materiala in da ni drugih poškodb.
b) Rešilni čolni morajo biti dovolj močni, da omogočajo
varno spuščanje v vodo z vsemi osebami in celotno opremo.
c) Trupi in trda pokrivala morajo biti ognjezaviralni ali
negorljivi.
d) Sedenje mora biti možno na mestih za veslanje, klopeh
ali nepremičnih stolih, ki so v rešilnem čolnu nameščeni čim
nižje in izdelani tako, da jih lahko uporablja večje število oseb,
ki tehta pri več kakor 100 kilogramov, za katere je zagotovljen
prostor skladno z zahtevami iz druge alinee b) točke drugega
odstavka.
e) Vsak rešilni čoln mora biti dovolj močan, da lahko brez
posledic ob vrnitvi v prejšnje stanje, prenaša obremenitve:
– pri čolnih s kovinskim trupom 1,25-kratne skupne mase
rešilnega čolna pri polni obremenitvi z osebami in opremo, ali
– pri drugih čolnih dvakratne skupne mase rešilnega čolna pri polni obremenitvi z osebami in opremo.
f) Vsak rešilni čoln mora biti dovolj močan, da pri polni
obremenitvi z osebami in opremo ter, kjer je primerno, z vodili
ali odbojniki, prenese bočni trk z ladjo pri trku s hitrostjo vsaj
3,5 metra na sekundo, prav tako pa tudi padec v vodo z višine
vsaj 3 metrov.
g) Navpična razdalja od površine tal do notranjosti zaprtega prostora ali šotora, ki pokriva več kakor 50% površine tal,
mora znašati:
– 1,3 metra ali več za rešilne čolne, ki lahko vkrcajo devet
oseb ali manj,
– 1,7 metra ali več za rešilne čolne, ki lahko vkrcajo
24 oseb ali več,
– vsaj razdaljo, določeno z linearno interpolacijo med
1,3 metra in 1,7 metra za rešilne čolne, ki lahko vkrcajo med
9 in 24 oseb.
(2) Nosilnost rešilnih čolnov
a) Rešilni čolni z nosilnostjo več kakor 150 oseb, niso
dovoljeni.
b) Število oseb, ki jih lahko sprejme rešilni čoln, mora
ustrezati nižji od naslednjih dveh vrednosti:
– številu oseb, katerih povprečna teža znaša 75 kilogramov, oblečenih v rešilne jopiče, ki lahko sedijo v normalnem
položaju, ne da bi pri tem ovirale delovanje pogonskih sredstev
ali upravljanje kakršne koli opreme na rešilnem čolnu, ali
– številu mest, ki jih je mogoče zagotoviti na sediščih skladno s sliko 1. Oblike se lahko prekrivajo, kakor je prikazano na
sliki, pod pogojem, da so nameščena naslonjala za noge in da je
na voljo dovolj prostora za noge, navpična razdelitev med zgornjim in spodnjim sedežem pa ni manjša od 350 milimetrov.
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c) V rešilnem čolnu mora biti vsako sedišče jasno oznatorja. Motor mora biti možno zagnati s sistemi za zagon motorja
čeno.
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a) Na vsakem rešilnem þolnu mora biti namešþen motor na kompresijski vžig. Na rešilnih þolnih
74

Uradni list Republike Slovenije
emisije in da delovanje motorja ne vpliva negativno na delovanje radijskih rešilnih naprav, ki se uporabljajo na rešilnem
čolnu.
k) Zagotovljen mora biti način za vnovično polnjenje vseh
zagonskih in radijskih baterij ter baterij za žaromete. Energija
radijskih baterij se ne sme uporabljati za zagon motorja. Zagotovljena mora biti oprema za vnovično polnjenje baterij na
rešilnem čolnu z električnim napajanjem na ladji pri napajalni
napetosti, ki ne presega 55 voltov, in ki jo je mogoče na mestu
za vkrcavanje na rešilni čoln odklopiti.
l) Zagotovljena morajo biti vodoodporna navodila za zagon in upravljanje motorja ter nameščena na vidno mesto v bližino enot za zagon motorja.
(7) Deli opreme za rešilne čolne
a) Vsi rešilni čolni morajo biti opremljeni z vsaj enim drenažnim ventilom, nameščenim v bližini najnižje točke trupa, ki
se samodejno odpre in zagotavlja odvod vode, kadar rešilni
čoln ni v vodi, ter samodejno zapre, da se s tem prepreči vdor
vode v rešilni čoln, kadar je le-ta v vodi. Vsak drenažni ventil
mora biti opremljen s pokrovom ali čepom, s katerim je mogoče
ventil zapreti, in ki je na rešilni čoln pritrjen z vrvjo, verigo ali
drugimi primernimi sredstvi. Drenažni ventili morajo biti enostavno dostopni iz notranjosti rešilnega čolna, njihov položaj
pa jasno označen.
b) Vsi rešilni čolni morajo biti opremljeni s krmilom in
ročico krmila. Kadar je nameščeno tudi krmarsko kolo ali krmilni mehanizem na daljinsko upravljanje, mora biti ob okvari
krmilnega mehanizma, možno krmilo upravljati tudi z ročico krmila. Krmilo mora biti trajno nameščeno na rešilni čoln. Ročica
krmila mora biti trajno nameščena ali povezana z osjo krmila.
Če je rešilni čoln opremljen s krmilnim sistemom na daljinsko
upravljanje, mora biti ročico krmila možno odstraniti in varno
shraniti v bližini osi krmila. Krmilo in ročica krmila morata biti
nameščena tako, da se med uporabo mehanizma za spuščanje
ali vijaka ne poškodujeta.
c) Rešilna vrv mora biti speljana na zunanji strani rešilnega čolna, vendar ne v bližini krmila ali vijaka.
d) Rešilni čolni, ki se ne izravnajo samodejno, kadar se
prevrnejo, morajo biti opremljeni z ustreznimi oprijemalnimi
ročaji na zunanji strani trupa, ki osebam omogočajo, da se
oprijemajo rešilnega čolna. Oprijemalni ročaji morajo biti na
rešilni čoln nameščeni tako, da se ob trku, ki je dovolj močan,
da se zaradi njega odlomijo z rešilnega čolna, odlomijo tako,
da pri tem ne poškodujejo rešilnega čolna.
e) Vsi rešilni čolni morajo biti opremljeni z ustreznim številom neprepustnih omaric ali predalnikov, ki omogočajo hrambo
majhnih kosov opreme, vode in hrane, predpisanih v osmem
odstavku tega pravila. Zagotovljena mora biti oprema za shranjevanje zbranih meteornih voda.
f) Vsak rešilni čoln, ki se splavi z dvižnimi in vlečnimi vrvmi, mora biti opremljen z mehanizmom za spuščanje, ki ustreza
naslednjim zahtevam:
– mehanizem je izdelan tako, da se sprostijo vsi kavlji
hkrati,
– mehanizem je mogoče sprostiti na naslednja dva načina:
1. običajen način, pri katerem se rešilni čoln sprosti, ko je
na vodi ali kadar na kavljih ni nobene obremenitve,
2. način sprostitve ob obremenitvi, pri katerem se rešilni
čoln sprosti ob obremenitvi kavljev. Ta sprostitev je izvedena
tako, da se rešilni čoln sprosti pri vseh obremenitvah od praznega čolna do obremenitve, ki je enaka 1,1-kratni skupni masi
rešilnega čolna, pri polni obremenitvi z osebami in opremo. Ta
način sprostitve mora biti ustrezno zaščiten pred nenačrtovano
ali prehitro uporabo,
– kontrola za sprostitev mora biti jasno označena z barvno, ki je izrazito drugačna od barve v njeni okolici,
– mehanizem mora biti zasnovan s faktorjem varnosti 6,
in sicer na osnovi natezne trdnosti uporabljenih materialov, ob
predpostavki, da je masa rešilnega čolna enakomerno porazdeljena med vrvmi.

Št.

111 / 5. 12. 2007 /

Stran

15361

g) Vsak rešilni čoln mora biti opremljen z napravo za spuščanje, ki omogoča sprostitev sprednje vrvi za privezovanje,
kadar je pod napetostjo.
h) Vsak rešilni čoln mora biti opremljen s fiksno dvosmerno UKV-radiotelefonsko napravo z anteno, ki je posebej
nameščena in ima opremo, ki omogoča učinkovito namestitev
in zavarovanje te antene v delovnem položaju.
i) Rešilni čolni, namenjeni spuščanju ob boku plavila,
morajo biti opremljeni z vodili in odbojniki, ki olajšajo spuščanje
in preprečujejo poškodbe rešilnega čolna.
j) Na vrhu pokrova ali ohišja mora biti nameščena ročno
krmiljena luč, ki jo je v temni noči pri jasni atmosferi mogoče
videti vsaj 2 milji daleč in ki je lahko prižgana vsaj 12 ur. Če je
nameščena utripajoča luč, mora začeti v prvih 2 urah 12-urnega časovnega obdobja utripati s frekvenco, ki ni manjša od
50 utripov na minuto.
k) V notranjosti rešilnega čolna mora biti nameščena luč
ali drug vir svetlobe, ki zagotavlja razsvetljavo vsaj 12 ur, kar
omogoča branje navodil za preživetje, in opremo, vendar pa
oljne svetilke v ta namen niso dovoljene.
l) Če ni izrecno določeno drugače, mora biti vsak rešilni
čoln opremljen z učinkovito opremo za odstranjevanje vode
ali z samodejno opremo za izmet vode.
m) Vsak rešilni čoln mora biti izdelan tako, da je na mestu
upravljanja in usmerjanja zagotovljen ustrezen pogled naprej,
nazaj in na obe strani čolna, kar omogoča varno spuščanje in
krmiljenje.
(8) Oprema za rešilne čolne
Vsi deli opreme rešilnega čolna, ne glede na to, ali so
predpisani v tem odstavku ali drugje v tem poglavju, razen
kavljev čolna, ki so prosti za odbojne namene, morajo biti pritrjeni znotraj rešilnega čolna z vrvmi, shranjenimi v omaricah ali
predalnikih, na konzolah, podobnih ureditvah za pritrditev ali na
drugih primernih sredstvih. Oprema mora biti pritrjena tako, da
ne moti nobenega postopka zapuščanja ladje. Vsi deli opreme
na rešilnem čolnu morajo biti majhni in čim lažji, hkrati pa zapakirani v primerni zgoščeni obliki. Če ni drugače navedeno, mora
biti oprema na vsakem rešilnem čolnu sestavljena iz:
– ustreznih plavajočih vesel, ki v mirnem morju omogočajo premikanje. Podpore, vilice ali podobne ureditve morajo biti
zagotovljene za vsako zagotovljeno veslo. Vilice ali podpore
morajo biti na čoln pritrjene z vrvmi ali verigami,
– dveh kavljev za čoln,
– plavajoče zajemalke in dveh veder,
– priročnika za preživetje,
– kompasnika, v katerem je nameščen zanesljiv kompas,
ki je osvetljen ali opremljen z ustrezno osvetljavo. V popolnoma
zaprtem rešilnem čolnu mora biti kompasnik trajno nameščen
na mestu za krmarjenje, v vseh drugih rešilnih čolnih pa opremljen z ustrezno opremo za namestitev,
– morskega sidra ustrezne velikosti, ki je opremljeno z debelo vrvjo za privezovanje, odporno proti udarcem in vrvjo za
spodnašanje sidra, ki zagotavlja dober oprijem, tudi kadar je
mokra. Trdnost morskega sidra, vrvi za privezovanje in vrvi za
spodnašanje sidra mora biti taka, da je mogoča uporaba v vseh
razmerah na morju,
– dveh zanesljivih vrvi, katerih dolžina ni krajša od dvakratne razdalje od mesta hrambe rešilnega čolna do vodne
linije pri najmanjšem ugrezu ali 15 metrov, glede na to, katera
vrednost je večja. Ena izmed vrvi, pritrjena na napravo za
spuščanje, predpisano v g) točki sedmega odstavka, mora
biti nameščena na sprednji konec rešilnega čolna, druga pa
trdno pritrjena na premcu ali v bližini premca pripravljenega
rešilnega čolna,
– dveh sekiric, ena na vsaki strani rešilnega čolna,
– vodotesnih posod s tremi litri sveže vode na vsako
osebo, ki jo lahko rešilni splav prevaža, pri čemer se lahko en
liter nadomesti z odobreno napravo za razsoljevanje, ki lahko
proizvede enako količino sveže vode v dveh dneh,
– nerjaveče potopne zajemalke s kratko vrvjo,
– nerjaveče merilne posode za pitje,
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– obroka hrane v vrednosti najmanj 10.000 kilojoulov za
vsako osebo, ki jo lahko rešilni čoln prevaža, ti obroki hrane
morajo biti zaprti v neprepustni embalaži in spravljeni v vodotesnih posodah,
– štirih svetlobnih raket na padalih, ki ustrezajo zahtevam
iz pravila 29,
– šestih ročnih svetlobnih signalov, predpisanih v pra
vilu 30,
– dveh plavajočih dimnih signalov, predpisanih v pra
vilu 31,
– ene vodotesne električne baterije, ki je primerna za signaliziranje v Morsejevi abecedi, skupaj z rezervnimi baterijami
in žarnico v vodotesni embalaži,
– enega ogledala za signaliziranje podnevi, skupaj z navodili za signaliziranje drugim ladjam in zrakoplovom,
– ene kopije reševalnih signalov, predpisanih s pravilom
V/16 Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja na
morju, 1974, na vodotesni tablici ali v vodotesnem zabojniku,
– ene piščalke ali drugega ustreznega zvočnega signala,
– kompleta za prvo pomoč v vodotesnem kovčku, ki ga je
mogoče po uporabi spet vodotesno zapreti,
– šestih odmerkov zdravila proti morski bolezni in ene
vrečke, ki jo je mogoče uporabljati za primer morske bolezni,
za vsako osebo,
– večnamenskega noža, ki je z vrvjo privezan na čoln,
– treh odpiračev za konzerve,
– dveh plavajočih rešilnih obročev, ki sta pričvrščena na
vsaj 30 metrov dolgo plavajočo vrv,
– ročne tlačilke,
– kompleta pribora za ribolov,
– ustreznega orodja za manjše nastavitve motorja in njegove dodatne opreme,
– prenosne gasilne opreme, primerne za gašenje požarov
zaradi goriva,
– žarometa, ki ponoči zagotavlja ustrezno osvetlitev predmeta svetle barve, širine 18 metrov na razdalji 180 metrov za
6 ur in ki lahko deluje neprekinjeno vsaj 3 ure,
– zanesljivega radijskega odsevnika, razen ko je na rešilnem čolnu shranjen radarski oddajnik,
– toplotnih zaščitnih sredstev, ki ustrezajo zahtevam iz
pravila 26 in ki zadostujejo za vsaj 10% dovoljenega števila
oseb na rešilnem čolnu ali vsaj dva, glede na to, katero število
je večje,
– če pooblaščeni klasifikacijski zavod oceni, da deli opreme, navedeni v dvanajsti in šestindvajseti alinei, glede na
trajanje in pogoje plovbe ladje niso potrebni, lahko dovoli, da
teh delov ni na rešilnem čolnu.
(9) Označevanje rešilnih čolnov
a) Na rešilnem čolnu morajo biti z jasnimi in neizbrisljivimi
znaki navedene njegove dimenzije in število oseb, ki jih lahko
sprejme.
b) Na vsaki strani premca rešilnega čolna morata biti s tiskanimi velikimi začetnicami v latinici navedena ime in pristanišče vpisa ladje, kateremu pripada.
c) Način, ki omogoča identifikacijo ladje, kateri pripada rešilni čoln, in številka rešilnega čolna morata biti označena tako,
da jih je mogoče, če je to izvedljivo, videti tudi iz zraka.
Pravilo 18
(delno zaprti rešilni čolni, ki se samodejno izravnajo)
(1) Delno zaprti rešilni čolni, ki se samodejno izravnajo,
morajo ustrezati zahtevam iz pravila 17, in tega pravila.
(2) Ograjen prostor
a) Zagotovljena morajo biti trajno nameščena trda pokrivala, ki pokrivajo najmanj 20% dolžine rešilnega čolna od
premca in najmanj 20% dolžine rešilnega čolna od skrajnega
zadnjega dela.
b) Trda pokrivala morajo dajati dve zavetji. Če zavetje
vsebuje pregrade, morajo biti v njih nameščene dovolj velike
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odprtine, ki omogočajo enostaven dostop oseb, oblečenih v rešilne obleke ali topla oblačila in rešilni jopič. Notranja višina
zavetij mora omogočati osebam enostaven dostop do svojih
sedežev na premcu in krmi rešilnega čolna.
c) Trda pokrivala morajo biti izdelana tako, da vsebujejo
okna ali prosojne površine, ki v notranjost rešilnega čolna,
kadar so odprtine ali šotori zaprti, prepuščajo dovolj sončne
svetlobe, da umetna razsvetljava ni potrebna.
d) Trda pokrivala morajo biti opremljena z ograjami, ki
nudijo osebam, ki se gibajo znotraj rešilnega čolna, varen
oprijem.
e) Odprti deli rešilnega čolna morajo biti opremljeni s trajno nameščenim zložljivim šotorom, ki je izdelan tako, da:
– ga lahko dve osebi v največ dveh minutah enostavno
postavita,
– je izoliran z vsaj dvema plastema materiala, ki sta ločena z zračno režo ali drugim enako učinkovitim sredstvom in
varujeta osebe pred mrazom.
f) Ograjen prostor s trdimi pokrivali in šotorom mora biti
zgrajen tako, da:
– omogoča izvajanje operacij spuščanja in dviganja, ne
da bi morala katera koli od oseb zapustiti ograjen prostor,
– ima na obeh koncih in na vsaki strani vhode, opremljene z učinkovitim nastavljivim sredstvom za zapiranje, ki
ga je mogoče enostavno in hitro odpreti in zapreti z zunanje
ali notranje strani, in sicer tako, da je možno prezračevanje,
preprečen pa je vstop morske vode, vetra ali mraza; nameščeni morajo biti tako, da je zagotovljeno, da vhodi ostanejo
odprti ali zaprti,
– je vedno dovolj zraka za vse osebe, kadar je šotor postavljen, vsi vhodi pa zaprti,
– je zagotovljeno zbiranje meteornih voda,
– je zunanjost trdih pokrival in šotora ter notranjost tistega
dela rešilnega čolna, ki ga pokriva šotor, take barve, ki je zelo
dobro vidna. Notranjost zavetij mora biti barve, ki pri osebah
ne povzroča nelagodja.
– je rešilni čoln mogoče veslati.
(3) Prevračanje in ponovno izravnavanje
a) Na vsakem označenem sedišču mora biti nameščen
varnostni pas. Varnostni pas mora biti zasnovan tako, da varno zadrži osebo težko 100 kilogramov, kadar je rešilni čoln
prevrnjen.
b) Stabilnost rešilnega čolna mora biti taka, da se ob
polni obremenitvi z osebami in opremo, in kadar so osebe
pripete z varnostnim pasom, sam po sebi ali samodejno spet
poravna.
(4) Pogon
a) Motor in prenos morata biti nadzirana s krmarjevega
mesta.
b) Motor in instalacija motorja morata delovati v katerem
koli položaju, ko je rešilni čoln prevrnjen, in nadaljevati tudi
potem, ko se rešilni čoln poravna ali pa se samodejno ustavita
ob prevrnitvi in ju je mogoče enostavno znova zagnati, ko se
rešilni čoln povrne v pokončno lego in je bila iz njega odvedena
voda. Zasnova sistema za gorivo in mazanje mora preprečevati
iztekanje goriva in iztekanje več kakor 250 mililitrov mazalnega
olja iz motorja, ko je rešilni čoln prevrnjen.
c) Zračno hlajeni motorji morajo biti opremljeni s sistemom
cevi za zajem hladilnega zraka iz okolice, in odvajanje izpušnih
plinov v okolico rešilnega čolna. Zagotovljene morajo biti ročno
krmiljene vrtljive lopute, ki omogočajo zajem hladilnega zraka iz
zunanjosti in dovajanje v notranjost rešilnega čolna.
(5) Izgradnja in zaščita z odbojniki
a) Ne glede na f) točko prvega odstavka pravila 17 morajo biti delno zaprti rešilni čolni, ki se samodejno izravnajo,
izgrajeni in zaščiteni z odbojniki tako, da je rešilni čoln zaščiten
pred nevarnimi pospeški, do katerih pride zaradi trka rešilnega
čolna, pri polni obremenitvi z osebami in opremo, z bokom ladje
pri trku s hitrostjo, ki ni manjša od 3,5 metra na sekundo.
b) Rešilni čoln mora biti opremljen z samodejno opremo
za izmet vode.
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Pravilo 19
(popolnoma zaprti rešilni čolni)
(1) Popolnoma zaprti rešilni čolni morajo ustrezati zahtevam iz pravila 17 in tega pravila.
(2) Ograjen prostor
Vsak popolnoma zaprt rešilni čoln mora biti opremljen s trdim neprepustnim ograjenim prostorom, ki v celoti obdaja rešilni čoln. Zaprt prostor mora biti vzpostavljen tako, da:
– varuje osebe pred mrazom in vročino,
– je zagotovljen dostop do rešilnega čolna z loputami, ki
jih je mogoče zapreti, tako da je rešilni čoln vodotesen,
– so lopute nameščene tako, da omogočajo izvajanje
operacij spuščanja in dviganja, ne da bi morala katera koli od
oseb zapustiti ograjen prostor,
– je mogoče vstopne lopute odpreti ali zapreti z zunanje
in tudi z notranje strani, hkrati pa so opremljene s sredstvi, ki
omogočajo njihovo nameščanje v odprtem položaju,
– je rešilni čoln mogoče premikati z veslanjem,
– lahko, kadar je rešilni čoln prevrnjen, brez znatnega
puščanja in z zaprtimi loputami podpira celotno maso rešilnega
čolna, skupaj z maso celotne opreme, strojev in vseh oseb,
– vsebuje okna ali prosojne površine na obeh straneh,
ki v notranjost rešilnega čolna, kadar so lopute zaprte, prepuščajo dovolj sončne svetlobe, da umetna razsvetljava ni
potrebna,
– je njena zunanjost dobro vidne barve, njena notranjost
pa barve, ki pri osebah ne povzroča nelagodja,
– ograje zagotavljajo varen oprijem osebam, ki se gibajo
na zunanjosti rešilnega čolna in olajšajo vkrcanje in izkrcanje,
– imajo osebe od vhoda dostop do svojih sedežev, ne da
bi morale pri tem plezati čez klopi za veslanje ali druge ovire,
– so osebe zaščitene pred vplivi nevarnih podatmosferskih tlakov, ki lahko nastanejo zaradi delovanja motorja rešilnega čolna.
(3) Prevračanje in ponovna poravnava
a) Na vsakem označenem sedišču mora biti nameščen
varnostni pas. Varnostni pas mora biti zasnovan tako, da varno zadrži osebo težko 100 kilogramov, kadar je rešilni čoln
prevrnjen.
b) Stabilnost rešilnega čolna mora biti takšna, da se ob
polni ali delni obremenitvi z osebami in opremo, kadar so osebe
pripete z varnostnim pasom, vsi vhodi in odprtine pa so neprepustno zaprti, sam po sebi ali samodejno spet poravna.
c) Rešilni čoln mora v poškodovanem stanju, kot je opisano v a) točki prvega odstavka pravila 17, prenašati polno
obremenitev z osebami in opremo, njegova stabilnost pa mora
biti taka, da ob prevrnitvi samodejno zavzame položaj, ki bo
zagotavljal osebam izhod nad površino vode.
d) Zasnova vseh izpustnih cevi, zračnikov in drugih odprtin motorja mora biti taka, da voda ne more vdreti v motor, kadar
se rešilni čoln prevrne in spet poravna.
(4) Pogon
a) Motor in prenos se morata nadzirati s krmarjevega
mesta.
b) Motor in instalacija motorja morata delovati v katerem koli položaju, ko je rešilni čoln prevrnjen in tudi, ko se
rešilni čoln poravna ali pa se samodejno ustaviti ob prevrnitvi in ju je mogoče enostavno znova zagnati, ko se rešilni
čoln povrne v pokončno lego. Zasnova sistema za gorivo in
mazanje mora preprečevati iztekanje goriva in iztekanje več
kakor 250 mililitrov mazalnega olja iz motorja, ko je rešilni čoln
prevrnjen.
c) Zračno hlajeni motor mora biti opremljen s sistemom
cevi za zajem hladilnega zraka in odvajanje izpušnih plinov v okolico rešilnega čolna. Zagotovljene morajo biti ročno
krmiljene vrtljive lopute, ki omogočajo zajem hladilnega zraka
iz zunanjosti in dovajanje v notranjost rešilnega čolna.
(5) Izgradnja in zaščita z odbojniki
Ne glede na f) točko prvega odstavka pravila 17, morajo
biti popolnoma zaprti rešilni čolni zgrajeni in zaščiteni z odboj-
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niki, tako da je rešilni čoln zaščiten pred nevarnimi pospeški,
ki nastanejo zaradi trka rešilnega čolna pri polni obremenitvi z osebami in opremo v bok ladje, pri trku s hitrostjo, ki znaša
najmanj 3,5 metra na sekundo.
(6) Rešilni čolni, ki se splavijo s prostim padcem
Rešilni čoln, namenjen splavljenju s prostim padcem,
mora biti izdelan tako, da zagotavlja zaščito pred nevarnimi
pospeški, ki so posledica splavljenja, in sicer pri polni obremenitvi z osebami in opremo, vsaj pri najvišji višini nad vodno
linijo, pri kateri je predvideno hranjenje, pri najmanjšem ugrezu
ladje, v neugodnih razmerah do 10 stopinj naklona in z ladjo, ki
ni nagnjena manj kakor 20 stopinj na katero koli stran.
Pravilo 20
(splošne zahteve glede rešilnih splavov)
(1) Konstrukcija rešilnih splavov
a) Vsak rešilni splav mora biti zgrajen tako, da lahko prenese 30-dnevno izpostavljenost vse razmeram na morju.
b) Rešilni splav mora biti izdelan tako, da se pri spustu v vodo iz višine 18 metrov ne poškodujeta niti rešilni splav
niti oprema. Če je rešilni splav pri najugodnejših razmerah na
morju shranjen na mestu, ki je več kakor 18 metrov nad vodno
gladino, mora biti take vrste, ki je preskušena glede padanja z višine, ki je vsaj enaka višini, na kateri je shranjen.
c) Plavajoč rešilni splav mora prenašati ponavljajoče se
skoke nanj z višine vsaj 4,5 metrov nad njegovim dnom, pri
postavljenem in nepostavljenem šotoru.
d) Rešilni splav in njegova oprema morata biti izdelana
tako, da omogočata vleko splava pri hitrosti treh vozlov, v mirnih vodah pri popolni obremenitvi z osebami in opremo ter
nameščenim enim morskim sidrom.
e) Rešilni splav mora biti za zaščito pred izpostavljenostjo
opremljen s šotorom, ki se samodejno postavi, ko je rešilni
splav splavljen in na vodi. Šotor mora ustrezati naslednjimi
zahtevam:
– zagotavlja izolacijo pred vročino in mrazom z dvema
plastema materiala, ki sta ločeni z zračno režo ali na drug
enako učinkovit način. Nameščene morajo biti naprave, ki
preprečujejo zbiranje vode v zračni reži,
– njegova notranjost je barve, ki pri osebah ne povzroča
nelagodja,
– vsak vhod je jasno označen in opremljen z učinkovitim
nastavljivim sredstvom za zapiranje, ki ga je mogoče enostavno in hitro odpreti in zapreti, z zunanje ali notranje strani
rešilnega splava, in sicer tako, da je možno prezračevanje,
preprečen pa je vstop morske vode, vetra ali mraza. Rešilni
splavi, ki lahko sprejmejo več kakor osem oseb, imajo vsaj dva
nasproti postavljena vhoda,
– vedno zagotavlja zadosten dotok zraka za osebe, tudi
kadar so vhodi zaprti,
– je opremljen vsaj z eno odprtino za opazovanje,
– na njem je zagotovljeno zbiranje meteornih voda,
– v vsakem delu je za sedeče osebe zagotovljena ustrezna višina šotora.
(2) Najmanjša nosilnost in masa rešilnih splavov
a) Rešilni splavi, katerih nosilnost je manjša od šest oseb,
izračunana skladno z zahtevami iz tretjega odstavka pravila 21
ali tretjega odstavka pravila 22, niso dovoljeni.
b) Razen, ko splavitev rešilnega splav poteka z odobrenimi napravami za splavljenje, ki ustrezajo zahtevam iz pravila
32, in ni treba, da je rešilni splav prenosen, skupna masa rešilnega splava, njegove embalaže in opreme ne sme biti večja
od 185 kilogramov.
(3) Deli opreme za rešilne splave
a) Rešilne vrvi morajo biti varno speljane okrog zunanje
in notranje strani rešilnega splava.
b) Rešilni splav mora biti opremljen z zanesljivo vrvjo, ki ni
krajša od dvakratne razdalje od mesta hrambe rešilnega splava
do vodne linije pri najmanjšem ugrezu ali 15 metrov, odvisno od
tega, katera vrednost je večja.
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(4) Rešilni splavi, splavljeni s sošicami
a) Rešilni splav, ki se uporablja z odobreno napravo za
splavljenje, mora ustrezati poleg zgoraj navedenim zahtevam,
tudi naslednjim zahtevam:
– rešilni splav je dovolj močan, da pri polni obremenitvi z osebami in opremo prenese bočni trk z ladjo pri hitrosti
ob trku najmanj 3,5 metra na sekundo, prav tako pa tudi padec v vodo z višine, ki ni manjša od 3 metrov, ne da bi se pri
tem poškodoval ali bi to vplivalo na njegovo delovanje;
– opremljen je z opremo, ki omogoča postavitev rešilnega splava vzdolž krova za vkrcanje in varno pritrditev med
vkrcavanjem.
b) Vsak rešilni splav, splavljen s sošicami, mora biti izdelan tako, da se lahko vanj v manj kakor 3 minutah od trenutka,
ko so dana navodila za vkrcanje, vkrca toliko oseb, kolikor jih
lahko splav prevaža.
(5) Oprema
a) Oprema na vsakem rešilnem splavu mora biti sestavljena iz:
– enega plavajočega rešilnega obroča, ki je pričvrščen na
vsaj 30 metrov dolgo plavajočo vrv,
– noža, ki ga ni mogoče zložiti, s plavajočim ročajem in
lovilne vrvi, pritrjene in shranjene na žep zunanje strani šotora, v bližini mesta, kamor je na rešilni splav pritrjena vrv. Poleg
tega mora biti na rešilnem splavu, ki lahko sprejme 13 oseb ali
več, nameščen tudi drugi nož, ki pa je lahko zložljiv,
– na rešilnih splavih, ki niso namenjeni za prevažanje več
kakor 12 oseb, ena plavajoča zajemalka. Na rešilnih splavih,
ki so namenjeni za prevažanje 13 oseb ali več, dve plavajoči
zajemalki,
– dveh gob,
– dveh morskih sider, opremljenih z debelo vrvjo za
privezovanje, odporno na udarce in vrvjo za spodnašanje
sidra, pri čemer eno služi kot rezervno sidro, drugo pa je
trajno pričvrščeno na rešilni splav tako, da se bo rešilni
splav, kadar je napihnjen ali leži na vodi, poravnal glede na
smer vetra na najstabilnejši način. Trdnost vsakega morskega sidra, vrvi za privezovanje in vrvi za spodnašanje sidra
je taka, da je mogoča uporaba v vseh razmerah na morju.
Morska sidra morajo biti na vsakem koncu opremljena z napenjalnim vijakom in morajo biti takega tipa, za katerega
obstaja zelo majhna verjetnost, da se bodo obrnili navzven
med obložene vrvi,
– dveh plavajočih vesel,
– treh odpiračev za konzerve, ki so lahko tudi večnamenski noži, s posebnimi rezili za odpiraje konzerv,
– kompleta za prvo pomoč v vodotesnem kovčku, ki ga je
mogoče po uporabi spet vodotesno zapreti,
– piščalke ali drugega ustreznega zvočnega signala,
– štirih svetlobnih raket na padalih, ki ustrezajo zahtevam
iz pravila 29,
– šestih ročnih svetlobnih signalov, predpisanih v pravilu 30,
– dveh plavajočih dimnih signalov, predpisanih v pra
vilu 31,
– ene vodotesne električne baterije, ki je primerna za signaliziranje v Morsejevi abecedi, skupaj z rezervnimi baterijami
in žarnico v vodotesni embalaži,
– zanesljivega radijskega odsevnika, razen ko je na rešilnem čolnu shranjen radarski oddajnik,
– enega ogledala za signaliziranje podnevi, skupaj z navodili za signaliziranje drugim ladjam in zrakoplovom,
– ene kopije reševalnih signalov, predpisanih s pravilom
V/16 Mednarodne konvencije o varstvu človeškega življenja
na morju iz leta 1974, na vodotesni tablici ali v vodotesnem
zabojniku,
– kompleta pribora za ribolov,
– obroka hrane v vrednosti najmanj 10.000 kilojoulov za
vsako osebo, ki jo lahko rešilni splav prevaža; ti obroki hrane
morajo biti zaprti v neprepustni embalaži in spravljeni v vodotesnih posodah,
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– vodotesnih posod z 1,5 litra sveže vode na vsako osebo, ki jo lahko rešilni splav prevaža, pri čemer se lahko 0,5
litra nadomesti z odobreno napravo za razsoljevanje, ki lahko
proizvede enako količino sveže vode v 2 dneh,
– nerjaveče merilne posode za pitje,
– šestih odmerkov zdravila proti morski bolezni in ene
vrečke, ki jo je mogoče uporabljati za primer morske bolezni,
za vsako osebo na rešilnem splavu,
– navodil za preživetje,
– navodil glede takojšnjega ukrepanja,
– toplotnih zaščitnih sredstev, ki ustrezajo zahtevam iz
pravila 26 in ki zadostujejo za vsaj 10% dovoljenega števila
oseb na rešilnem splavu ali vsaj dva, glede na to, katero število
je večje.
b) Oznake, predpisane v peti alinei c) točke sedmega
odstavka pravila 21 in sedmi alinei sedmega odstavka pravila
22 o rešilnih splavih, ki so opremljeni skladno z a) točko, se
glasijo »SOLAS A PACK« in morajo biti napisane s tiskanimi
velikimi črkami v latinici.
c) Kjer je izvedljivo, mora biti oprema shranjena v embalaži, ki je, če že ni sestavni del ali trajno pritrjena na rešilni splav,
shranjena in pritrjena v notranjosti rešilnega splava in lahko
plava na vodi vsaj 30 minut, ne da bi se pri tem njena vsebina
poškodovala.
(6) Naprave za samodejno splavljenje rešilnih splavov
a) Sistem vrvi
Sistem vrvi rešilnega splava mora zagotavljati povezavo
med ladjo in rešilnim splavom ter mora biti izdelan tako, da
zagotavlja, da rešilnega splava ob spustu in pri napihljivem
rešilnem splavu, ne potegne pod potapljajočo se ladjo.
b) Šibka povezava
Če se pri napravah za samodejno splavljenje uporablja
šibka povezava:
– ne sme počiti zaradi sile, potrebne za izvlečenje vrvi iz
embalaže rešilnega splava,
– mora biti, če je primerno, ustrezne trdnosti, da omogoča
napihovanje rešilnega splava,
– mora počiti pri napetosti 2,2 ± 0,4 kilonewtona.
(c) Hidrostatične sprožilne enote
Če se za samodejno splavljenje uporablja hidrostatična
sprožilna naprava mora:
– biti izdelana iz skladnih materialov, da se prepreči nepravilno delovanje enote. Galvanizirana ali kakršna koli druga
vrsta kovinske prevleke na delih hidrostatične sprožilne enote
ni dovoljena,
– samodejno spustiti rešilni splav na globini, ki ni večja
od 4 metrov,
– imeti drenažo, ki preprečuje nabiranje vode v hidrostatični komori, ko je enota v običajem položaju,
– biti priključena, da preprečuje spust, kadar čez enoto
pljuskne morje,
– biti trajno označena na zunanji strani z vrsto in serijsko
številko,
– biti opremljena z dokumentom ali identifikacijsko ploščico, kjer so navedeni datum izdelave, vrsta in serijska številka,
– biti taka, da ima vsak del, ki je povezan s sistemom vrvi
trdnost, ki ni manjša od trdnosti, zahtevane za vrvi,
– če je namenjena za enkratno uporabo, biti opremljena z navodili za določanje datuma poteka in načinov za označevanje datuma na enoti.
Pravilo 21
(napihljivi rešilni splavi)
(1) Napihljivi rešilni splavi morajo ustrezati zahtevam iz
pravila 20 in tega pravila.
(2) Izgradnja napihljivih rešilnih splavov
a) Glavna plavajoča komora mora biti razdeljena na vsaj
dva ločena predelka, pri čemer je mogoče vsakega napihniti z nepovratnim ventilom za napihovanje, nameščenim na
vsakem predelku. Plavalne komore morajo biti urejene tako, da
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če je kateri koli od predelkov poškodovan ali ga ni mogoče napihniti, delujoči predelki lahko podpirajo s pozitivnim nadvodjem
na celotnem območju rešilnega splava, število oseb, ki jih lahko
rešilni splav nosi, pri čemer ima vsaka oseba 75 kilogramov in
sedi na običajnem položaju.
b) Tla rešilnega splava morajo biti vodotesna in ustrezno
zavarovana pred mrazom, in sicer:
– z enim ali več predelki, ki jih osebe lahko napihnejo ali
ki se napihnejo samodejno in jih lahko osebe izpustijo ali znova
napihnejo, ali
– z drugimi enako učinkovitimi načini, ki niso odvisni od
napihnjenosti.
c) Rešilni splav mora biti napolnjen z nestrupenimi plini.
Napihovanje mora biti končano v 1 minuti, pri temperaturi
okolice med 18 in 20 °C, ter v 3 minutah pri temperaturi okolice -30 °C. Po napihovanju mora rešilni splav ohranjati svojo
obliko, kadar je naložen s polno opremo in ljudmi.
d) Vsak napihljiv predelek mora prenesti pritiske, ki so
enaki vsaj trikratni vrednosti delovnega pritiska. Z razbremenilnimi ventili ali z omejenim dovajanjem plina mora biti zagotovljeno, da se ne doseže pritisk, ki bi presegel dvakratno
vrednost delovnega pritiska. Zagotovljena morajo biti sredstva, s katerimi se za vzdrževanje pritiska uporabljajo tlačilke ali
mehovi za polnjenje skladno z drugo alineo a) točke desetega
odstavka.
(3) Nosilnost napihljivih rešilnih splavov
Število oseb, ki jih lahko sprejme rešilni splav, mora ustrezati nižji od naslednjih dveh vrednosti:
– največjega celega števila, pridobljenega z deljenjem
prostornine glavnih plavajočih cevi (ki v te namene ne vključuje
niti lokov niti klopi, če so nameščene) z 0,096, kadar je splav
napihnjen, ali
– največjega celega števila, pridobljenega z deljenjem
notranje vodoravne prečne površine reševalnega splava, izmerjene v kvadratnih metrih, z vrednostjo 0,372 (ki v te namene
lahko vključuje klopi za veslanje, če so nameščena),
– številu oseb, katerih povprečna teža znaša 75 kilogramov, oblečenih v rešilne jopiče, ki lahko sedijo v normalnem
položaju in imajo dovolj prostora nad glavo, ne da bi pri tem
ovirale delovanje kakršne koli opreme na rešilnem splavu.
(4) Dostop do napihljivih rešilnih splavov
a) Vsaj en vhod mora biti opremljen s poltogo vrvjo za vkrcavaje, ki omogoča osebam vkrcanje v rešilni splav z morske
strani in je nameščena tako, da preprečuje znatno izpuščanje
rešilnega splava, če je vrv za vkrcavanje poškodovana. Pri
rešilnih splavih, splavljenih s sošicami, ki imajo več kakor en
vhod, je vrv za vkrcavanje nameščeno na vhodu, ki je nasproti
vodilnih vrvi in opreme za vkrcavanje.
b) Vhodi, ki niso opremljeni z vrvjo za vkrcavanje, morajo
biti opremljeni z lestvijo za vkrcanje, katere najnižja stopnica
ni manj kakor 0,4 metra pod prazno vodno gladino rešilnega
splava.
c) Znotraj rešilnega splava mora biti zagotovljena oprema,
ki pomaga ljudem, da se z lestve potegnejo v rešilni splav.
(5) Stabilnost napihljivih rešilnih splavov
a) Vsak napihljiv rešilni splav mora biti zgrajen tako, da
je na morju stabilen, kadar je v celoti napihnjen in plava z dvignjenim pokrivalom.
b) Stabilnost rešilnega splava, kadar je v napačnem položaju, mora biti taka, da ga na morju in v mirnih vodah lahko
poravna ena oseba.
c) Stabilnost rešilnega splava pri popolni obremenitvi z osebami in opremo mora biti taka, da je mogoče rešilni
splav v mirnih vodah vleči pri hitrosti vse do 3 vozlov.
(6) Kosi opreme napihljivih rešilnih splavov
a) Porušena trdnost sistema vrvi, vključno z načinom njegove pritrditve na rešilni splav, razen šibke povezave, predpisane v b) točki šestega odstavka pravila 20, ne sme biti manjša
od 10,0 kilonewtonov za rešilne splave, ki lahko nosijo devet
oseb ali več, in ne manj kot 7,5 kilonewtona za vse preostale
rešilne splave. Rešilni splav lahko napihne ena sama oseba.
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b) Na vrhu šotora rešilnega splava mora biti nameščena
ročno krmiljena luč, ki jo je v temni noči pri jasni atmosferi mogoče videti vsaj 2 milji daleč in ki je lahko prižgana vsaj 12 ur.
Če je nameščena utripajoča luč, začne v prvih 2 urah 12-urnega
časovnega obdobja utripati s frekvenco, ki ni manjša od 50 utripov na minuto. Luč se mora napajati s celico, ki jo aktivira morje
ali suhe kemične celice in se samodejno prižge, ko se napihne
rešilni čoln. Celica mora biti takega tipa, da se njeno delovanje
ne poslabša zaradi vlage v shranjenem rešilnem splavu.
c) V rešilnem splavu mora biti nameščena ročno krmiljena
luč, ki lahko neprekinjeno deluje vsaj 12 ur. Ko se rešilni splav
napihne, se luč samodejno prižge in ima ustrezno svetilnost, da
omogoča branje navodil za preživetje in opremo.
(7) Embalaža za napihljive rešilne splave
a) Rešilni splav mora biti zapakiran v embalažo, ki je:
– izdelana tako, da prenese močno obrabo v razmerah,
ki so normalne na morju,
– zadostne plovnosti, kadar vsebuje rešilni splav in njegovo opremo, da je mogoče izvleči vrv iz nje in upravljati mehanizem za napihovanje, če se ladja potopi,
– če je izvedljivo, je neprepustna, razen pri drenažnih
odprtinah v dnu embalaže.
b) Rešilni splav mora biti zapakiran v embalaži tako, da
je kar najbolj zagotovljeno, da se rešilni splav na vodi napihne v pokončnem položaju, ko se loči od embalaže.
c) Embalaža mora biti označena z:
– imenom ali blagovno znamko proizvajalca,
– serijsko številko,
– imenom organa, ki je izdal odobritev, in številom oseb,
ki jih lahko sprejme,
– oznako za majhno ribiško plovilo (SFV),
– tipom priloženega paketa za pomoč v sili,
– datumom zadnjega servisiranja,
– dolžino vrvi,
– najvišjo dovoljeno višino hranjenja nad vodno linijo (v
odvisnosti od dolžine vrvi in preskušena glede padanja z višine),
– navodila za splavljenje.
8) Oznake na napihljivih rešilnih splavih
Rešilni splav mora biti označen z:
– imenom ali blagovno znamko proizvajalca,
– serijsko številko,
– datumom izdelave (mesec in leto),
– imenom organa, ki je izdal odobritev,
– nazivom in krajem servisne postaje, kjer je bil nazadnje
servisiran,
– številom oseb, ki jih lahko sprejme na vsakem vhodu s črkami, ki niso manjše od 100 milimetrov in barve, ki je
kontrastna barvi rešilnega splava.
(9) Napihljivi rešilni splavi, splavljeni s sošicami
a) Rešilni splav, ki se uporablja z odobreno napravo za
splavljenje, kadar visi na dvižnih kavljih ali sidrnih vrveh, mora
ustrezati zgoraj navedenim zahtevam, hkrati pa lahko prenese
obremenitve:
– 4-kratne mase njegove polne obremenitve z osebami
in opremo pri temperaturi okolice in stabilizirani temperaturi
rešilnega splava 20 ± 3 °C, pri čemer ne deluje noben od razbremenilnih ventilov, in
– 1,1-kratne mase njegove polne obremenitve z osebami in
opremo pri temperaturi okolice in stabilizirani temperaturi rešilnega splava - 30 °C, pri čemer delujejo vsi razbremenilni ventili.
b) Trdna embalaža rešilnih splavov, ki se splavijo z napravami za splavljenje, mora biti pritrjena tako, da embalaža
ali njeni deli ne morejo pasti v morje med napihovanjem in
splavljenjem rešilnega splava, ki je v tej embalaži.
(10) Dodatna oprema za napihljive rešilne splave
a) Poleg opreme, predpisane v pravilu 20(5), mora biti
vsak rešilni splav opremljen s:
– kompletom pripomočkov za popravilo lukenj v plovnih
predelih,
– tlačilko ali mehovi za polnjenje.
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b) Noži, predpisani v drugi alinei a) točke petega odstavka
pravila 20, morajo biti večnamenski.
Pravilo 22
(trdi rešilni splavi)
(1) Trdi rešilni splavi morajo ustrezati zahtevam, navedenim v pravilu 20 in v tem pravilu.
(2) Izgradnja trdih rešilnih splavov
a) Plovnost rešilnih splavov mora biti zagotovljena z odobrenim plavajočim materialom, ki je nameščen čim bližje robu
rešilnega splava. Plavajoči material mora biti ognjezaviralen ali
pa zaščiten z ognjezaviralno prevleko.
b) Dno rešilnega splava mora preprečevati vdor vode,
zagotavljati učinkovito reševanje oseb iz vode in jih varovati
pred mrazom.
(3) Nosilnost trdih rešilnih splavov
Število oseb, ki jih lahko sprejme rešilni splav, mora ustrezati nižji izmed naslednjih dveh vrednosti:
– največjega celega števila, pridobljenega z deljenjem
prostornine plavajočega materiala, izmerjene v kubičnih metrih,
pomnožene s faktorjem 1, zmanjšanim za specifično težo tega
materiala,
– največjega celega števila, pridobljenega z deljenjem
vodoravne prečne prostornine tal rešilnega splava, izmerjene v kubičnih metrih, z vrednostjo 0,372, ali
– številu oseb, katerih povprečna teža znaša 75 kilogramov, oblečenih v rešilne jopiče, ki lahko sedijo v normalnem
položaju in imajo dovolj prostora nad glavo, ne da bi pri tem
ovirale delovanje kakršne koli opreme na rešilnem splavu.
(4) Dostop do trdih rešilnih splavov
a) Vsaj en vhod mora biti opremljen s trdo vrvjo za vkrcavanje, ki omogoča osebam vkrcanje v rešilni splav z morske
strani. Pri rešilnih splavih, splavljenih s sošicami, ki imajo več
kakor en vhod, mora biti vrv za vkrcavanje nameščena na vhodu, ki je nasproti vodilnih vrvi in opreme za vkrcavanje.
b) Vhodi, ki niso opremljeni z vrvjo za vkrcavanje, morajo
biti opremljeni z lestvijo za vkrcanje, katere najnižja stopnica
ni manj kakor 0,4 metra pod prazno vodno gladino rešilnega
splava.
c) Znotraj rešilnega splava mora biti zagotovljena oprema,
ki pomaga ljudem, da se z lestve potegnejo v rešilni splav.
(5) Stabilnost trdih rešilnih splavov
a) Če rešilnega splava ni mogoče uporabljati varno ne
glede na to, na katero stran je med plavanjem obrnjen, morata
biti njegova trdnost in stabilnost taki, da se samodejno izravna
ali pa ga lahko na morju in v mirnih vodah izravna ena oseba.
b) Stabilnost rešilnega splava pri popolni obremenitvi z osebami in opremo mora biti taka, da je mogoče rešilni
splav v mirnih vodah vleči pri hitrosti vse do 3 vozlov.
(6) Kosi opreme trdih rešilnih splavov
a) Rešilni splav mora biti opremljen z zanesljivo vrvjo.
Porušena trdnost sistema vrvi, tudi način njegove pritrditve na
rešilni splav, razen šibke povezave, predpisane v b) točki šestega odstavka pravila 20, ne sme biti manjša od 10,0 kilonewtona
za rešilne splave, ki lahko nosijo devet oseb ali več, in ne manj
kakor 7,5 kilonewtona za vse preostale rešilne splave.
b) Na vrhu šotora rešilnega splava mora biti nameščena
ročno krmiljena luč, ki jo je v temni noči pri jasni atmosferi mogoče videti vsaj 2 milji daleč in ki je lahko prižgana vsaj 12 ur.
Če je nameščena utripajoča luč, mora začeti v prvih 2 urah
12-urnega časovnega obdobja utripati s frekvenco, ki ni manjša
od 50 utripov na minuto. Luč se mora napajati s celico, ki jo aktivira morje ali s suho kemično celico in se samodejno prižgati
ob postavitvi šotora rešilnega splava. Celica mora biti takega
tipa, da se njeno delovanje ne poslabša zaradi vlage v shranjenem rešilnem splavu.
c) V rešilnem splavu mora biti nameščena ročno krmiljena
luč, ki lahko neprekinjeno deluje vsaj 12 ur. Ob postavitvi šotora
rešilnega splava se luč samodejno prižge in ima ustrezno svetilnost, da omogoča branje navodil za preživetje in opremo.
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(7) Oznake na trdih rešilnih splavih
Rešilni splavi morajo biti označeni z:
– imenom in pristaniščem vpisa ladje, kateri pripadajo,
– imenom ali blagovno znamko proizvajalca,
– serijsko številko,
– imenom organa, ki je izdal odobritev,
– številom oseb, ki jih sprejme na vsakem vhodu s črkami,
ki niso manjše od 100 milimetrov in barve, ki je kontrastna barvi
rešilnega splava,
– oznako za majhno ribiško plovilo (SFV),
– tipom priloženega paketa pomoči v sili,
– dolžino vrvi,
– najvišjo dovoljeno višino hrambe nad vodno linijo (preskušena glede padanja z višine),
– navodili za splavljenje.
(8) Trdi rešilni splavi, splavljeni s sošicami
Trdi rešilni splav, ki se uporablja z odobreno napravo
za splavljenje, kadar visi na dvižnih kavljih ali sidrnih vrveh,
mora ustrezati zgoraj navedenim zahtevam, hkrati pa prenesti
obremenitve, ki so enake 4-kratni masi njegove polne obremenitve z osebami in opremo.
Pravilo 23
(reševalni čoln)
(1) Splošne zahteve
a) Reševalni čolni morajo ustrezati zahtevam iz prvega
odstavka, d), f), g), i) in l) točke sedmega odstavka in devetega
odstavka pravila 17, če ni drugače predpisano v tem pravilu.
b) Reševalni čolni so lahko trde ali napihljive izvedbe ali
kombinacija obeh izvedb in:
– ne smejo biti krajši od 3,8 metra in daljši od 8,5 metra, razen če so krajši ali daljši zaradi velikosti ladje, ali
zaradi drugih razlogov, kjer šteje prevažanje takih čolnov
za nesmiselno in neizvedljivo, vendar pa lahko pooblaščeni
klasifikacijski zavod odobri reševalni čoln, ki je krajši od
3,3 metra. Na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003
ali pozneje, lahko pooblaščeni klasifikacijski zavod odobri
reševalni čoln, ki je krajši od 3,3 metra, če je nova ribiška
ladja krajša od 45 metrov.
– lahko nosijo vsaj pet oseb, ki sedijo in osebo, ki leži, ali
pri reševalnem čolnu, ki je krajši od 3,8 metra, manjše število,
ki ga lahko določi pooblaščeni klasifikacijski zavod, kar pa ne
velja za nove ribiške ladje, zgrajene 1. januarja 2003, ali pozneje. Za te ladje obsega to manjše število oseb vsaj štiri sedeče
in eno ležečo osebo.
c) Število oseb, ki jih čoln lahko sprejme, določi pooblaščeni klasifikacijski zavod. Na novi ribiški ladji, zgrajeni 1. januarja 2003 ali pozneje, določi dovoljeno število potnikov, ki jih
čoln sme vkrcati, s preskusom sedenja. Najmanjša nosilnost je
navedena v drugi alinei b) točke prvega odstavka pravila 23).
Potniki, razen krmarja, lahko sedijo na dnu. Noben del položaja
za sedenje ne sme biti na stranicah, krmi ali napihnjenih plovcih
na straneh čolna.
d) Reševalni čolni, ki so kombinacija trde in napihljive
izvedbe, morajo biti glede na pravila pooblaščenega klasifikacijskega zavoda skladni z ustreznimi zahtevami tega pravila.
e) Razen če ima reševalni čoln ustrezen nagib, mora biti
opremljen s pokrivalom za premec, ki obsega vsaj 15% celotne
dolžine čolna.
f) Reševalne čolne mora biti mogoče krmiliti pri hitrosti vse
do 6 vozlov in ohraniti to hitrost vsaj 4 ure.
g) Reševalni čolni morajo biti na vodi dovolj mobilni in
vodljivi, da je z njimi mogoče iz vode rešiti osebe, nositi rešilne
splave in vleči največji rešilni splav, ki je nameščen na ladji, pri
polni obremenitvi z osebami in opremo ali njegov ustreznik pri
hitrosti vsaj 2 vozlov.
h) Reševalni čoln mora biti opremljen z vgrajenim motorjem ali zunanjim motorjem. Če je opremljen z zunanjim motorjem, sta lahko krmilo in ročica krmila del motorja. Ne glede na
zahteve iz a) točke šestega odstavka pravila 17 se lahko na
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reševalne čolne nameščajo bencinski vgrajeni motorji z odobrenim sistemom za gorivo pod pogojem, da so rezervoarji goriva
posebej zaščiteni pred ognjem in eksplozijo.
– Na reševalne čolne mora biti trajno nameščena oprema
za vleko, ki je dovolj močna, da lahko nosi ali vleče reševalne
splave, kakor je predpisano v g) točki prvega odstavka.
– Na reševalnih čolnih mora biti zagotovljen prostor za
hrambo majhnih kosov opreme, ki je vremensko odporen.
(2) Oprema reševalnih čolnov
a) Vsi kosi opreme na reševalnem čolnu, razen kavljev na
čolnu, ki so pripravljeni za privezovanje, morajo biti v notranjosti
reševalnega čolna pritrjeni z vrvmi, shranjenimi v omaricah ali
predalnikih, na konzolah, podobnih ureditvah za pritrditev ali na
drugih primernih sredstvih. Oprema mora biti pritrjena tako, da
ne ovira postopkov spuščanja ali dvigovanja. Vsi kosi opreme
na reševalnem čolnu morajo biti majhni in čim lažji, hkrati pa
morajo biti zapakirani v primerni zgoščeni obliki.
b) Običajna oprema na vsakem reševalnem čolnu mora
biti sestavljena iz:
– ustreznih plavajočih vesel ali kratkih vesel, ki v mirnem
morju omogočajo premikanje. Podpor, vilic ali podobnih ureditev za vsako zagotovljeno veslo. Vilice ali podpore morajo biti
na čoln pritrjene z vrvmi ali verigami,
– plavajoče zajemalke,
– kompasnika, v katerem je nameščen zanesljiv kompas,
osvetljen ali opremljen z ustrezno osvetljavo,
– morskega sidra in ustrezno trdne vrvi za spodnašanje
sidra, ki ni krajša od 10 metrov,
– vrvi ustrezne dolžine in trdnosti, pritrjene na napravo
za spuščanje, ki ustreza zahtevam iz g) točke sedmega odstavka pravila 17, in nameščene na sprednji strani reševalnega čolna,
– ene plavajoče vrvi, ki ni krajša od 50 metrov in ustrezne
trdnosti, ki omogoča vleko rešilnega splava, kakor je predpisano v g) točki prvega odstavka,
– ene vodotesne električne baterije, ki je primerna za signaliziranje v Morsejevi abecedi, skupaj z rezervnimi baterijami
in žarnico v vodotesni embalaži,
– piščalke ali drugega ustreznega zvočnega signala,
– kompleta za prvo pomoč v vodotesnem kovčku, ki ga je
mogoče po uporabi spet vodotesno zapreti,
– dveh plavajočih rešilni obročev, pričvrščenih na vsaj
30 metrov dolgo plavajočo vrv,
– žarometa, ki ponoči zagotavlja ustrezno osvetlitev predmeta svetle barve širine 18 metrov na razdalji 180 metrov za
6 ur in ki lahko deluje neprekinjeno vsaj 3 ure,
– učinkovitega radarskega oddajnika,
– toplotnih zaščitnih sredstev, ki ustrezajo zahtevam iz
pravila 26, in ki zadostujejo za vsaj 10% dovoljenega števila
oseb na reševalnem čolnu ali vsaj dva, glede na to, katero
število je večje.
c) Poleg opreme, predpisane v b) točki drugega odstavka,
mora biti na vsakem trdem reševalnem čolnu nameščena še
običajna oprema:
– kavelj za čoln,
– vedro,
– nož ali sekirica.
d) Poleg opreme, predpisane v b) točki drugega odstavka,
mora biti na vsakem napihljivem reševalnem čolnu nameščena
še običajna oprema:
– plavajoč večnamenski nož,
– dve gobi,
– učinkovita ročna tlačilka ali mehovi za polnjenje,
– komplet pripomočkov za popravilo lukenj v ustrezni
embalaži,
– varnostni kavelj za čoln.
(3) Dodatne zahteve za napihljive reševalne čolne
a) Zahteve iz c) in e) točke prvega odstavka pravila 17 se
ne nanašajo na napihljive reševalne čolne.
b) Napihljiv reševalni čoln mora biti zgrajen tako, da je,
kadar visi na dvižnih kavljih ali sidrnih vrveh:
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– ustrezne trdnosti in togosti, da ga je mogoče spustiti in
dvigniti pri polni obremenitvi z osebami in opremo,
– ustrezne trdnosti, da prenese 4-kratno maso svoje polne obremenitve z osebami in opremo pri temperaturi okolice
20 ± 3 °C, pri čemer ne deluje noben razbremenilni ventil,
– ustrezne trdnosti, da prenese 1,1-kratno maso svoje
polne obremenitve z osebami in opremo pri temperaturi okolice
- 30 °C, pri čemer delujejo vsi razbremenilni ventili.
c) Napihljivi reševalni čolni morajo biti zgrajeni tako, da
prenesejo izpostavljenost:
– kadar so shranjeni na odrtem krovu ladje na morju,
– 30 dni na vodi v vseh razmerah na morju.
d) Napihljivi reševalni čolni morajo biti, poleg tega da
ustrezajo zahtevam iz devetega odstavka pravila 17, biti označeni s serijsko številko, nazivom ali blagovno znamko proizvajalca in datumom izdelave.
e) Plovnost napihljivega reševalnega čolna mora biti
zagotovljena z enojno cevjo, razdeljeno na vsaj pet ločenih
predelkov s približno enako prostornino, ali dvema ločenima
cevema, od katerih nobena ne presega 60% skupne prostornine. Plavalne cevi morajo biti urejene tako, da če je kateri koli
od predelkov poškodovan ali ga ni mogoče napihniti, delujoči
predelki lahko s pozitivnim nadvodjem na celotnem območju
reševalnega čolna podpirajo število oseb, ki jih lahko reševalni
čoln nosi, pri čemer ima vsaka oseba 75 kilogramov, kadar
sedijo na običajnih položajih.
f) Plovne cevi, ki oblikujejo rob napihnjenega reševalnega čolna, ob napihovanju zagotavljajo vsaj 0,17 kubičnega
metra prostornine za vsako osebo, ki jo lahko reševalni čoln
prevaža.
g) V vsak plovni predel mora biti nameščen nepovratni ventil za ročno napihovanje in sredstva za izpust zraka.
Nameščen mora biti tudi varnostni izpustni ventil, razen če
pooblaščeni klasifikacijski zavod odloči, da taka naprava ni
potrebna.
h) Pod dnom in na ranljivih mestih na zunanji strani napihnjenega reševalnega čolna morajo biti nameščeni ustrezni
gumijasti odbojniki skladno s pravili pooblaščenega klasifikacijskega zavoda.
(i) Če je nameščena zrcalna krma, ne sme zavzemati več
kakor 20% celotne dolžine reševalnega čolna.
(j) Zagotovljene morajo biti ustrezne zaplate, ki zaščitijo
vrvi za privezovanje na sprednji in zadnji strani ter rešilne vrvi
na notranji in zunanji strani čolna.
(k) Vzdrževanje napihnjenega reševalnega čolna se mora
vedno izvajati v popolnoma napihnjenem stanju.
Pravilo 24
(rešilni jopiči)
(1) Splošne zahteve za rešilne jopiče
a) Rešilni jopič ne sme goreti ali se topiti, ko je v celoti
izpostavljen ognju za 2 sekundi.
b) Rešilni jopič mora biti izdelan tako, da:
– ga lahko po predstavitvi oseba brez pomoči pravilno
obleče v 1 minuti,
– ga je mogoče nositi z notranjo stranjo navzven ali ga
je mogoče nositi samo na eni strani, če pa je možno, ga ni
mogoče obleči narobe,
– je udoben;
– osebi, ki ga nosi, omogoča, da skoči v vodo z višine vsaj
4,5 metra, ne da bi se pri tem poškodovala in ne da bi se rešilni
jopič pri tem snel ali poškodoval.
c) Rešilni jopič mora imeti ustrezno plovnost in stabilnost v mirnih sladkih vodah, da:
– dvigne usta izčrpane ali nezavestne osebe vsaj 120 milimetrov nad vodo, pri čemer je telo nagnjeno nazaj pod kotom, ki
ni manjši od 20 stopinj in ne večji od 50 stopinj od navpične lege,
– v ne več kakor 5 sekundah zasuče telo nezavestne
osebe v vodi iz katerega koli položaja v tak položaj, da so usta
nad vodo.
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d) Plovnost rešilnega jopiča se po 24 urah plavanja v sveži vodi ne sme zmanjšati za več kot 5%.
e) Rešilni jopič mora osebi, ki ga nosi, omogočati, da
preplava krajšo razdaljo in se vkrca v reševalni čoln.
f) Vsak rešilni jopič mora biti opremljen s piščalko, ki je
privezana z močno vrvico.
(2) Napihljivi rešilni jopiči
Rešilni jopič, ki ga je treba napihniti, da plava, ne sme
imeti manj kakor dveh ločenih predelkov in mora ustrezati
zahtevam iz prvega odstavka tega pravila in:
– se samodejno napihniti ob potopitvi v vodo, biti opremljen z napravo, ki omogoča napihovanje z enim samim gibom
roke, hkrati pa ga je mogoče napihniti tudi z usti,
– ob izgubi plovnosti v katerem koli predelku, mora še vedno ustrezati zahtevam iz b), c) in e) točke prvega odstavka,
– ustrezati zahtevam iz d) točke prvega odstavka, potem
ko je bil napihnjen s samodejnim mehanizmom.
(3) Luči na reševalnih jopičih
a) Vsak rešilni jopič mora biti opremljen z lučjo:
– katere svetilnost ni manjša od 0,75 kandele,
– ki ima vir energije, ki lahko zagotavlja svetilnost
0,75 kandele za vsaj 8 ur,
– ki je vidna na čim večjem delu zgornje poloble, kadar je
nameščena na rešilni jopič.
b) Če je luč iz prejšnje točke utripajoča luč:
– mora biti opremljena s stikalom, ki ga je mogoče ročno
upravljati,
– ne sme biti opremljena z lečami ali ukrivljenim odsevnikom za usmerjanje žarka,
– mora utripati s hitrostjo najmanj 50 utripov na minuto pri
dejanski svetilnosti vsaj 0,75 kandele.
Pravilo 25
(reševalne obleke)
(1) Splošne zahteve za reševalne obleke
a) Reševalna obleka mora biti izdelana iz vodotesnih
materialov, tako da:
– jo je mogoče razpakirati in obleči brez pomoči v dveh
minutah, pri čemer se upoštevajo tudi vsa povezana oblačila in
rešilni jopič, kadar je treba reševalno obleko nositi skupaj z rešilnim jopičem,
– ne gori ali se ne topi, po tem ko je v celoti izpostavljena
ognju za 2 sekundi,
– prekriva celotno telo, razen obraza, prekriva tudi roke,
razen ko so zagotovljene trajno pritrjene rokavice,
– je opremljena z opremo, ki čim bolj zmanjša prosti
zrak v hlačnicah obleke,
– po skoku v vodo z višine, ki ni nižja od 4,5 metra, v reševalno obleko ne vdre voda.
b) Reševalna obleka, ki ustreza tudi zahtevam iz pravila
24, je lahko opredeljena kot rešilni jopič.
c) Reševalna obleka mora omogočati osebi, ki jo nosi
skupaj z rešilnim plaščem, če je predvideno, da se reševalna
obleka nosi v kombinaciji z njim, da:
– pleza gor in dol po navpični lestvi vsaj 5 metrov,
– med zapustitvijo ladje izvaja običajne dolžnosti,
– z reševalno obleko skoči v vodo z višine, ki ni manjša od
4,5 metra, ne da bi se pri tem reševalna obleka poškodovala
ali snela,
– preplava kratko razdaljo in se vkrca v rešilni čoln.
d) Reševalna obleka, ki plava in je izdelana tako, da jo je
mogoče nositi brez rešilnega jopiča, mora biti opremljena z lučjo, ki ustreza zahtevam iz tretjega odstavka pravila in piščalko
iz f) točke prvega odstavka pravila 24.
e) Če se reševalna obleka nosi skupaj z rešilnim jopičem,
mora biti rešilni jopič oblečen čez reševalno obleko. Oseba,
ki nosi tako reševalno obleko, lahko obleče rešilni jopič brez
pomoči.
(2) Zahteve glede termične učinkovitosti reševalnih
oblek
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a) Reševalna obleka, izdelana iz materiala, ki sam po sebi
ni izolacijski material, mora biti:
– označena z navodili, da jo je treba nositi skupaj s toplimi
oblačili,
– izdelana tako, da kadar jo oseba nosi skupaj s toplimi
oblačili in rešilnim jopičem, če je predvidena sočasna uporaba
reševalne obleke in rešilnega jopiča, še vedno zagotavlja zadostno toplotno zaščito, po tem, ko oseba skoči v vodo z višine
4,5 metra, in s tem zagotavlja, da če jo nosi 1 uro v hladni tekoči
vodi pri temperaturi 5 °C, temperatura notranjosti telesa ne
pade za več kakor 2 °C.
b) Reševalna obleka, narejena iz izolacijskega materiala, kadar jo oseba nosi samo ali v kombinaciji z rešilnim jopičem, če je predvidena sočasna uporaba reševalne obleke in
rešilnega jopiča, mora zagotavljati ustrezno toplotno zaščito,
potem ko oseba skoči v vodo z višine 4,5 metra, in s tem zagotavlja, da če jo nosi 6 ur v hladni tekoči vodi pri temperaturi
med 0 in 2 °C temperatura notranjosti telesa ne pade za več
kakor 2 °C.
c) Reševalna obleka mora omogočati osebi, ki jo nosi in
ima pri tem prekrite roke, da lahko pobere svinčnik in z njim
piše, potem ko je bila 1 uro v vodi pri temperaturi 5 °C.
(3) Zahteve glede plovnosti
Oseba, ki je v sladki vodi oblečena v reševalno obleko,
ki ustreza zahtevam iz pravila 24, ali v reševalno obleko skupaj z rešilnim jopičem, se lahko zravna iz položaja z obrazom
navzdol v položaj z obrazom navzgor v največ 5 sekundah.
Pravilo 26
(toplotna zaščitna sredstva)
(1) Toplotna zaščitna sredstva morajo biti izdelana iz vodotesnega materiala, katerega toplotna prevodnost ni večja od
0,25 vatov/(meter-kelvin), in morajo biti izdelana tako, da ob
uporabi zmanjšajo izgubo telesne toplote zaradi konvekcije in
zaradi izhlapevanja.
(2) Toplotna zaščitna sredstva:
– morajo prekrivati celotno telo osebe, ki ima oblečen
rešilni jopič, razen obraza. Prekrivati morajo tudi roke, razen
če so zagotovljene trajno pritrjene rokavice,
– je mogoče razpakirati in enostavno obleči v rešilnem
čolnu ali reševalnem čolnu brez pomoči,
– omogočajo osebi, ki jih uporablja, da jih odstrani v vodi v manj kakor 2 minutah, če onemogočajo plavanje.
(3) Toplotna zaščitna sredstva morajo zanesljivo delovati v temperaturnem območju - 30 °C do + 20 °C.
Pravilo 27
(rešilni pasovi)
(1) Specifikacija rešilnih pasov
Vsak rešilni pas:
– mora imeti zunanji premer, največ 800 milimetrov, in
notranji premer, najmanj 400 milimetrov,
– mora biti izdelan iz plovnega materiala, ne sme biti
napolnjen z ločjem, ostružki plute, granulirano pluto ali s katerim koli drugim razsutim granuliranim materialom, prav tako
pa ne sme vsebovati nobenih zračnih razdelkov, ki jih je treba
napolniti,
– mora 24 ur podpirati vsaj 14,5 kilograma železa v sladki
vodi,
– ne sme biti lažji od 2,5 kilograma,
– ne sme goreti ali se topiti, potem ko je 2 sekundi v celoti
izpostavljen ognju,
– mora biti izdelan tako, da prenese padec v vodo z višine, na kateri je shranjen nad vodno linijo pri najmanjšem ugrezu ladje ali z višine 30 metrov, glede na to, katera vrednost je
večja, ne da bi se zaradi tega poslabšala njegova uporabnost
ali uporabnost sestavnih delov, ki so nanj pritrjeni,
– če je predviden za upravljanje mehanizma za hitro
odpiranje, ki se uporablja za samosprožilne dimne signale in
samodejno osvetljavo, mora imeti maso, ki zadostuje za upra-
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vljanje mehanizma za hitro odpiranje ali 4 kilograme, glede na
to, katera vrednost je večja,
– mora biti opremljen z oprijemalno vrvjo, katere premer
ni manjši od 9,5 milimetra, in ki ni krajša od 4-kratne vrednosti
zunanjega premera telesa plovca. Oprijemalna vrv mora biti
pritrjena na štirih enako oddaljenih mestih na obodu plovca in
na ta način tvoriti štiri enake zanke.
(2) Samodejna osvetlitev rešilnih pasov
Samodejna osvetlitev, predpisana v drugem odstavku
pravila 10:
– v vodi ne sme ugasniti,
– lahko neprekinjeno gori s svetilnostjo, ki ni manjša od
2 kandel v vseh smereh zgornje poloble ali utripa (sprožilno
utripanje) s hitrostjo, ki ni manjša od 50 utripov na minuto z vsaj
ustrezno dejansko svetilnostjo,
– mora imeti zagotovljen vir energije, ki ustreza zahtevam,
navedenim v drugi alinei za vsaj 2 uri,
– mora prenesti preskus s padcem, predpisan v šesti
alinei prejšnjega odstavka.
(3) Samosprožilni dimni signali rešilnih pasov
Samosprožilni dimni signali, predpisani v tretjem odstavku
pravilu 10:
– morajo enakomerno oddajati dim zelo opazne barve
vsaj 15 minut, kadar plavajo na mirni vodi,
– pri vžigu ne smejo eksplodirati in med oddajanjem dima
ne smejo oddajati plamena,
– v morju ne smejo potoniti,
– morajo vsaj 10 sekund oddajati dim, tudi kadar so v celoti potopljeni v vodo,
– morajo prenesti preskus s padcem, predpisan v šesti
alinei prejšnjega odstavka.
(4) Plavajoče rešilne vrvi
Plavajoče rešilne vrvi, predpisane v pravilu četrtem odstavku pravila 10:
– se ne smejo vozlati,
– morajo imeti premer najmanj 8 milimetrov,
– morajo imeti porušno trdnost najmanj 5 kilonewtonov.
Pravilo 28
(naprave za izmet vrvi)
(1) Vsaka naprava za izmet vrvi:
– lahko vrv vrže z razumno natančnostjo,
– ne sme vsebovati manj kot štiri izstrelke, od katerih lahko vsak ponese vrv vsaj 230 metrov daleč v lepem vremenu,
– ne sme vsebovati manj kot štiri vrvi, pri čemer ima vsaka
porušno trdnost najmanj 2 kilonewtona,
– mora imeti kratka navodila ali diagram, na katerem je
jasno ponazorjeno, kako uporabljati napravo za izmet vrvi.
(2) Raketa, če se izstreli s pištolo, ali napravo pri vgrajeni
raketi in vrvi mora biti shranjena v vodoodpornem ohišju. Poleg
tega morajo biti pri raketah, ki se izstrelijo s pištolo, vrv in rakete
skupaj s sredstvom za vžig shranjene v ohišju, ki zagotavlja
zaščito pred vremenskimi vplivi.
Pravilo 29
(svetlobne rakete na padalih)
(1) Svetlobne rakete na padalih morajo:
– biti shranjene v vodoodpornem ohišju,
– imeti na ohišju natisnjena kratka navodila ali diagrame,
na katerih je jasno ponazorjena uporaba svetlobnih raket na
padalih,
– imeti vgrajena sredstva za vžig,
– biti izdelane tako, da ne povzročajo nelagodja pri osebi,
ki med uporabo skladno z navodilih proizvajalca za uporabo
drži ohišje.
(2) Raketa mora ob navpični izstrelitvi doseči višino najmanj 300 metrov. Na vrhu ali blizu vrha krivulje leta mora izvreči
svetlobni signal s padalom, ki:
– oddaja živo rdečo barvo,
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– gori enakomerno s povprečno svetilnostjo najmanj od
30.000 kandel,
– ne sveti manj kakor 40 sekund,
– pada s hitrostjo največ 5 metrov na sekundo,
– med gorenjem ne sme poškodovati padala ali načinov
pritrditve.
Pravilo 30
(ročni svetlobni signali)
(1) Ročni svetlobni signali morajo:
– biti shranjeni v vodoodpornem ohišju,
– imeti na ohišju natisnjena kratka navodila ali diagrame,
na katerih so jasno ponazorjena navodila za uporabo ročnih
svetlobnih signalov,
– imeti vgrajena ločena sredstva za vžig,
– biti izdelani tako, da ne povzročajo nelagodja pri osebi,
ki drži ohišje in ne ogrožajo rešilnega čolna z gorečimi in žarečimi delci, kadar se uporabljajo skladno z navodili proizvajalca
za uporabo.
(2) Ročni svetlobni signali:
– morajo oddajati živo rdečo barvo,
– goreti enakomerno s povprečno svetilnostjo najmanj
15.000 kandel,
– ne svetiti manj kakor 1 minuto,
– goreti 10 sekund tudi, ko so v celoti potopljeni v globino
vode 100 milimetrov.
Pravilo 31
(plavajoči dimni signali)
(1) Plavajoči dimni signali:
– morajo biti shranjeni v vodoodpornem ohišju,
– pri vžigu ne smejo eksplodirati, kadar se uporabljajo
skladno z navodili proizvajalca za uporabo,
– morajo imeti na ohišju natisnjena kratka navodila ali
diagrame, na katerih so jasno ponazorjena navodila za njihovo
uporabo.
(2) Plavajoči dimni signali:
– morajo enakomerno oddajati dim zelo opazne barve
vsaj 3 minute, kadar plavajo na mirni vodi,
– med oddajanjem dima ne smejo oddajati plamena,
– v morju ne smejo potoniti,
– vsaj 10 sekund morajo oddajati dim, tudi kadar so potopljeni v globino vode 100 milimetrov.
Pravilo 32
(naprave za spuščanje in vkrcavanje)
(1) Splošne zahteve
a) Vsaka naprava za spuščanje, skupaj z opremo za
spuščanje in dviganje, mora biti zgrajena tako, da je mogoče
popolnoma opremljen rešilni ali reševalni čoln, za katerega se
uporablja, varno spustiti vse do naklona 10 stopinj in nagnjenosti vse do 20 stopinj na katero koli stran:
– pri polni obremenitvi z osebami,
– brez oseb v rešilnem ali reševalnem čolnu.
b) Naprava za spuščanje mora delovati samo zaradi gravitacije ali shranjene mehanske moči, ki je neodvisna od virov
napajanja na ladji med spuščanjem rešilnega ali reševalnega
čolna, ki je popolnoma opremljen in naložen in tudi kadar je
prazen.
c) Mehanizem za spuščanje mora biti urejen tako, da ga
lahko upravlja ena oseba z mesta na krovu ladje in z mesta na
rešilnem ali reševalnem čolnu, oseba, ki uporablja mehanizem
za spuščanje lahko pri tem vidi rešilni čoln.
d) Vsaka naprava za spuščanje mora biti izdelana tako,
da zahteva čim manj rednega vzdrževanja. Vsi deli, ki jih mora
posadka ladje redno vzdrževati, morajo biti enostavno dostopni
in enostavni za vzdrževanje.
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e) Zavore vitlov naprave za spuščanje morajo biti ustrez
ne jakosti, da prenesejo:
– statični preskus s preskusno obremenitvijo najmanj
1,5-kratne vrednosti največje delovne obremenitve, in
– dinamični preskus s preskusno obremenitvijo najmanj
1,1-kratne vrednosti največje delovne obremenitve pri največji
hitrosti spuščanja.
f) Naprave za spuščanje in njihova dodatna oprema, razen zavor vitlov, morajo imeti ustrezno trdnost, da pri preskusu prenesejo statično preskusno obremenitev, ki je najmanj
2,2-kratne vrednosti največje delovne obremenitve.
g) Strukturni deli in vsi bloki, vlečne vrvi, ušesa, povezave, zapahi in druga oprema, ki se uporablja v povezavi z opremo za spuščanje, morajo biti izdelani s faktorjem varnosti, ki
ni manjši od najmanjšega faktorja varnosti na osnovi največje
dodeljene delovne obremenitve in natezne trdnosti materiala,
ki se uporablja za izdelavo. Za sošice in strukturne dele vitlov
se uporablja najmanjši faktor varnosti 4,5, za vlečne vrvi,
verige za obešanje, povezave in bloke pa se uporablja faktor
varnosti 6.
h) Vsaka naprava za spuščanje mora, če je izvedljivo,
delovati tudi ob nastajanju ledu.
i) Naprava za spuščanje rešilnih čolnov mora omogočati,
da čoln dvigne njegova posadka.
j) Ureditev naprave za spuščanje mora omogočati varno
vkrcanje v rešilni čoln skladno z zahtevami iz b) točke četrtega
odstavka pravila 20 in a) točke tretjega odstavka pravila 17.
(2) Naprave za spuščanje, kjer se uporabljajo vlečne vrvi
in vitli
a) Vlečne vrvi morajo biti narejene iz jeklenih žičnatih vrvi,
odpornih proti rji in se ne smejo vrteti.
b) Pri vitlu z večjim številom valjev, razen kadar je nameščena učinkovita kompenzacijska naprava, morajo biti vlečne
vrvi nameščene tako, da se pri spuščanju in dviganju z valjev
enakomerno odvijajo in navijajo.
c) Vsaka naprava za spuščanje rešilnih čolnov mora biti
opremljena z električnim motorjem z vitlom take zmogljivosti,
da je mogoče rešilni čoln dvigniti iz vode pri polni obremenitvi z osebami in opremo.
d) Za dviganje vsakega rešilnega čolna in reševalnega
čolna mora biti zagotovljena zanesljiva ročna oprema. Pri spuščanju reševalnega ali rešilnega čolna ali pri spuščanju z uporabo električne energije se ročice in kolesa ročne opreme ne
smejo vrteti zaradi premičnih delov vitla.
e) Če se ročice sošic vrnejo z uporabo električnega pogona, morajo biti nameščene varovalne naprave, ki samodejno
prekinejo napajanje, preden ročice sošic pridejo do konca
in s tem preprečijo preobremenitev vlečnih vrvi ali sošic, razen kadar je motor zasnovan tako, da tako preobremenitev
prepreči.
f) Hitrost spuščanja rešilnega ali reševalnega čolna v vodi
ne sme biti večja od hitrosti, izračunane po naslednji formuli:
S = 0,4 + (0,02 x H),
pri čemer je:
S = hitrost spuščanja v metrih na sekundo in
H = višina v metrih od glave sošic do vodne linije pri najmanjšem ugrezu ladje.
g) Največjo hitrost spuščanja določi pooblaščeni klasifikacijski zavod, pri čemer upošteva obliko rešilnega ali reševalnega čolna, zaščito oseb pred čezmernimi silami in trdnosti naprav za spuščanj in ob upoštevanju inercijske sile pri
zaustavitvi v sili. V napravo morajo biti vgrajena sredstva, ki
preprečujejo, da bi bila ta hitrost presežena.
h) Vsaka naprava za spuščanje rešilnih čolnov mora omogočati dviganje rešilnega čolna pri polni obremenitvi z osebami
in opremo pri hitrosti najmanj 0,3 metra na sekundo.
i) Vsaka naprava za spuščanje mora biti opremljena z zavorami, ki lahko ustavijo spuščanje rešilnega ali reševalnega
čolna in ga varno držati pri polni obremenitvi z osebami in opremo, zavorne obloge morajo biti, kjer je potrebno, zavarovane
pred vodo in gorivom.
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j) Ročne zavore morajo biti nameščene tako, da vedno
zavirajo, razen če upravljavec ali mehanizem, ki ga aktivira
upravljavec, drži kontrolo zavore v položaju »izključeno«.
(3) Sistem za samostojno splavljenje
Kjer se za splavitev rešilnega čolna uporablja naprava
za spuščanje in je čoln zasnovano tako, da prosto plava, se
mora samostojna splavitev reševalnega čolna z mesta hrambe
izvajati samodejno.
(4) Splavitev s prostim padcem
Vsaka naprava za splavitev s prostim padom, kjer se uporablja nagnjena ravnina, mora poleg veljavnih zahtev iz prvega
odstavka tega pravila ustrezati tudi naslednjim zahtevam:
– Naprava za spuščanje mora biti urejena tako, da osebe
na rešilnem čolnu med spuščanjem niso izpostavljene čezmernim silam.
– Naprava za spuščanje mora biti toga struktura z nagibom in dolžino, ki zagotavljata, da lahko rešilni čoln učinkovito
zapusti ladjo;
– Naprava za spuščanje mora biti učinkovito zaščitena
pred korozijo in izdelana tako, da je med spuščanjem rešilnega
čolna preprečeno čezmerno trenje ali iskrenje med zadevanjem.
(5) Evakuacijske drče in vkrcavanje
Vsaka naprava za splavitev z evakuacijsko drčo mora
poleg veljavnih zahtev prvega odstavka tega pravila ustrezati
tudi naslednjim zahtevam:
– Evakuacijsko drčo lahko postavi ena oseba na mestu
za vkrcavanje,
– Evakuacijsko drčo je mogoče uporabljati v močnem
vetru in na razburkanem morju.
(6) Naprave za spuščanje rešilnih splavov
Vsaka naprava za splavitev rešilnega splava mora ustrezati zahtevam iz prvega in drugega odstavka tega pravila,
razen glede uporabe težnostne sile za obračanje naprave, vkrcanja na mesto hrambe in dvigovanja natovorjenega rešilnega
splava. Naprava za splavitev mora biti urejena tako, da med
spuščanjem preprečuje prezgoden spust in spusti rešilni splav
šele takrat, ko je na vodi.
(7) Lestve za vkrcanje
a) Nameščeni morajo biti ročaji, ki omogočajo varen prehod s krova na vrh lestve in obratno.
b) Klini na lestvi:
– morajo biti izdelani iz trdega lesa, brez grč ali drugih
nepravilnosti, gladko obdelani in brez kakršnih koli ostrih robov
ali trsk ali iz primernega materiala z enakimi lastnostmi,
– morajo imeti ustrezno površino, ki preprečuje zdrse z uporabo vzdolžnega žlebljenja ali nanosa odobrenih prevlek, ki preprečujejo zdrse,
– ne smejo biti daljši od 480 milimetrov, širši od 115 milimetrov in globlji od 25 milimetrov, pri čemer se ne upoštevajo
površine ali prevleke, ki preprečujejo zdrse;
– morajo biti enakomerno razvrščeni in med seboj oddaljeni vsaj za 300 milimetrov in največ za 380 milimetrov, hkrati
pa nameščeni tako, da ostanejo v vodoravni legi.
c) Stranske vrvi lestve morajo biti sestavljene iz dveh
nepokritih manila vrvi z obsegom vsaj 65 milimetrov na vsaki
strani. Vsaka vrv mora biti pod najvišjim klinom neprekinjena
in brez vozlov. Uporabijo se lahko tudi drugi materiali pod
pogojem da so dimenzije, porušna trdnost, odpornost proti
preperevanju in oprijemalne lastnostni vsaj enake tistim pri
manila vrvi. Vsi konci vrvi morajo biti zaščiteni, da se prepreči
razpletanje.
VIII. POGLAVJE
POSTOPKI V SILI, RAZPOREDITVE IN VAJE V SILI
Pravilo 1
(uporaba)
To poglavje se uporablja za nove ribiške ladje dolžine
24 metrov in več.
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Pravilo 2
(alarmni sistem za splošno nevarnost, seznam razporeditve
ob alarmu in navodila v sili)
(1) Alarmni sistem za splošno nevarnost lahko oddaja
signal za splošno nevarnost, ki je sestavljen iz sedem ali več
kratkih piskov, ki jim sledi en dolg pisk na piščalko ladje ali
sireno, poleg tega pa tudi na električni zvonec, električno hupo
ali drug enakovreden sistem opozarjanja, ki se napaja z glavnim virom napajanja ladje in zasilnega vira napajanja iz pravila
IV/17.
(2) Ladja mora biti opremljena z jasnimi navodili za vsakega člana posadke, ki se upoštevajo v izrednih primerih.
(3) Seznam razporeditve ob alarmu mora biti izobešen na
različnih delih ladje, zlasti pa v krmarnici, strojnici in bivalnih
prostorih ter vključevati informacije, navedene v naslednjih
odstavkih.
(4) Seznam razporeditve ob alarmu mora podrobno opisati signal za splošno nevarnost, predpisan v prvem odstavku
tega pravila, prav tako pa tudi ukrepe, ki jih izvede posadka ob
sprožitvi alarma. Seznam razporeditve ob alarmu mora tudi
navajati, kako bo podan razpored o zapuščanju ladje.
(5) Seznam razporeditve mora navajati dolžnosti, dodeljene posameznim članom posadke, vključno z:
a) zapiranjem neprepustnih vrat, požarnih vrat, ventilov,
lukenj v palubi za odtekanje vode, drč preko krova, svetlin,
ladijskih lin in drugih podobnih odprtin na ladji,
b) opremljanjem rešilnih čolnov in drugih rešilnih naprav,
c) pripravo in splavljenjem rešilnega čolna,
d) splošno pripravo druge reševalne opreme,
e) uporabo komunikacijske opreme, in
f) dodeljevanjem osebja v protipožarne enote, ki gasijo
požare.
(6) Na ladji, krajši od 45 metrov, lahko pooblaščeni klasifikacijski zavod zmanjša zahteve iz petega odstavka, če oceni,
da zaradi majhnega števila članov posadke seznam razporeditve ob alarmu ni potreben.
(7) Seznam razporeditve ob alarmu mora navajati, kateri
častniki na ladji morajo zagotoviti, da se reševalna in protipožarna oprema ohranja v dobrem stanu in jo je mogoče takoj
uporabiti.
(8) Seznam razporeditve ob alarmu mora določati zamenjave za ključne oseb, kadar ne morejo izvajati dolžnosti, pri
čemer se upošteva, da lahko različne izredne razmere zahtevajo različne ukrepe.
(9) Seznam razporeditve ob alarmu se pripravi, preden ladja odpluje na morje. Če pride do kakršnih koli sprememb v posadki po pripravi seznama razporeditve ob alarmu,
kar ima za posledico potrebo po spremembi seznama razporeditve ob alarmu, mora poveljnik znova pregledati seznam ali
pripraviti novega.
Pravilo 3
(usposabljanje in vaje za zapuščanje ladje)
(1) Vaje razporeditev
a) Vsak član posadke mora vsak mesec sodelovati na
vsaj eni vaji zapuščanja ladje in eni protipožarni vaji. Vendar
pa lahko pooblaščeni klasifikacijski zavod na ladji, krajši od
45 metrov, spremeni to zahtevo, in sicer pod pogojem, da se
vsaj enkrat na tri mesece izvede vsaj ena vaja za zapuščanje
ladje in protipožarna vaja. Vaje posadke se izvajajo 24 ur pred
odhodom ladje, če več kakor 25% članov posadke ladje v prejšnjem seznamu razporeditve ob alarmu ni sodelovalo pri vajah
zapuščanja ladje in protipožarnih vajah na tej ladji. Pooblaščeni
klasifikacijski zavod lahko odobri druge rešitve, ki so vsaj enakovredne za ladje tega razreda, za katere to ni izvedljivo.
b) Vsaka vaja za zapuščanje ladje mora vsebovati:
– zbor posadke na zbornih mestih z uporabo alarma za
splošno nevarnost in zagotovitev, da je seznanjena z vrstnim
redom zapuščanja ladje, določenim v seznamu razporeditve
ob alarmu,
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– javljanje na postajah in pripravo na dolžnosti, opisanima v seznamu razporeditve ob alarmu,
– preverjanje, da je posadka primerno oblečena,
– preverjanje, da so rešilni jopiči pravilno oblečeni,
– spuščanje vsaj enega rešilnega čolna po izvedbi vseh
potrebnih priprav za splavljenje,
– zagon in upravljanje motorja rešilnega čolna,
– upravljanje sošic, ki se uporabljajo za splavitev rešilnih
splavov.
c) Vsaka protipožarna vaja mora vsebovati:
– javljanje na postajah in pripravo na dolžnosti, opisanih v požarnem seznamu razporeditve ob alarmu,
– zagon požarne črpalke z uporabo vsaj dveh predpisanih
curkov vode, s čimer se zagotovi, da sistem pravilno deluje,
– preverjanje oblek za gašenje in druge osebne reševalne
opreme,
– preverjanje ustrezne komunikacijske opreme,
– preverjanje delovanja vodotesnih vrat, požarih vrat, dušilcev ognja in izhodov v sili,
– preverjanje potrebnih ureditev za naslednjo zapustitev
ladje.
d) Različni rešilni čolni se ob naslednjih vajah, če je izvedljivo, spuščajo v skladu z zahtevami iz pete alinee b) točke.
e) Vaje se izvajajo, če je izvedljivo, kot da bi dejansko šlo
za izredne razmere.
f) Vsak rešilni čoln se mora splaviti skupaj z dodeljeno
posadko, ki ga upravlja v vodi vsaj enkrat na vsake tri mesece
med vajo za zapuščanje ladje.
g) Če je smiselno in izvedljivo, se enkrat mesečno splavijo
tudi reševalni čolni, razen rešilnih čolnov, ki se uporabljajo tudi
kot reševalni čolni, skupaj z dodeljeno posadko, ki jih upravlja v vodi. V vsakem primeru se zahteva izpolni vsaj enkrat
na vsake 3 mesece.
h) Če se splavitev rešilnega in reševalnega čolna izvede
na ladji, ki se premika naprej, se zaradi povezanih nevarnosti
take vaje opravijo samo v zaščitenih vodah pod nadzorom
častnika, usposobljenega za izvajanje takih vaj.
i) Zasilno razsvetljavo za zbiranje in zapuščanje ladje je
treba preskusiti na vsaki vaji zapuščanja ladje.
j) Vaje je mogoče prilagoditi skladno z ustrezno opremo,
predpisano s pravili. Če pa se oprema uporablja prostovoljno, jo
je treba uporabljati v vajah, ki so temu ustrezno prilagojene.
(2) Usposabljanje na krovu in navodila
a) Usposabljanje na krovu za uporabo rešilne opreme
ladje, vključno z opremo rešilnega čolna, se izvede čim prej,
vendar ne pozneje kakor 2 tedna potem, ko član posadke
pride na ladjo. Če pa je član posadke vključen v program
redne načrtovane izmenične dodelitve, se tako usposabljanje izvede najpozneje v dveh tednih potem, ko prvič pride
na ladjo.
b) Navodila glede uporabe rešilne opreme čolna in preživetja na morju se podajajo v istih časovnih intervalih, kakor
se izvajajo vaje. Posamezna navodila se lahko nanašajo na
različne dele rešilnih sistemov ladje, vendar morajo biti vse reševalne naprave in oprema ladje pokrite v katerem koli časovnem obdobju, ki ni daljše od dveh mesecev. Vsak član posadke
mora prejeti navodila, ki vsebujejo vsaj:
– upravljanje in uporabo napihljivih rešilnih splavov ladje,
vključno z varnostnimi ukrepi, ki se nanašajo na čevlje z žeblji
in druge ostre predmete,
– navodila za ravnanje ob težavah, povezanih s podhladitvijo, nudenjem prve pomoči ob podhladitvi in druge ustrezne
postopke prve pomoči,
– posebna navodila, potrebna za uporabo rešilne opreme
ladje v izrednih vremenskih razmerah in izrednih razmerah na
morju.
c) Usposabljanje na krovu glede uporabe rešilnih splavov,
splavljenih s sošicami, se izvaja v časovnih intervalih, ki niso
daljši od 4 mesecev na vsaki ladji, opremljeni s takimi napravami. To usposabljanje vključuje, kadar je mogoče, napihovanje
in spuščanje rešilnega splava. Rešilni splav je lahko poseben
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rešilni splav, namenjen samo za usposabljanje, ni pa del reševalne opreme ladje. Tak poseben rešilni splav mora biti vidno
označen.
(3) Zapisi
Datum izvedbe razporeditev, podrobnosti o vajah zapuščanja ladje in protipožarnih vaj, vaje v zvezi z drugo rešilno
opremo in usposabljanje na krovu se morajo zabeležiti v ladijski
dnevnik. Če se popolna razporeditev, vaja ali usposabljanje ne
izvedejo v predvidenem času, se v dnevnik zabeležijo okoliščine in obseg izvedene razporeditve, vaje ali usposabljanja.
(4) Priročnik za usposabljanje
a) V vsaki jedilnici za posadko, rekreacijskem prostoru ali
vsaki kabini za posadko mora biti na voljo priročnik za usposabljanje. Priročnik za usposabljanje, ki lahko zajema več posameznih zvezkov, mora vsebovati navodila in informacije v preprosto razumljivem jeziku in po možnosti ilustracije o rešilni
opremi, nameščeni na ladji, ter najboljše načine za preživetje.
Kateri koli del teh informacij je lahko namesto v priročniku na
voljo v avdiovizualni obliki. Podrobno morajo biti razloženi
naslednji postopki:
– oblačenje rešilnih jopičev in reševalnih oblek,
– razporeditev na dodeljenih mestih,
– vkrcavanje, splavitev in zapustitev rešilnega in reševalnega čolna,
– postopek splavitve znotraj rešilnega čolna,
– sprostitev z naprav za splavljenje,
– metode in uporaba naprav za zaščito na mestih splavitve, kjer je ustrezno,
– razsvetlitev na mestih splavitve,
– uporaba celotne opreme za preživetje,
– uporaba celotne opreme za zaznavanje,
– uporaba radijskih rešilnih naprav ponazorjena z ilustracijami,
– uporaba sidra v obliki padala,
– uporaba motorja in dodatne opreme,
– dviganje rešilnega in reševalnega čolna, vključno s shranjevanjem in pritrjevanjem,
– nevarnosti izpostavljenosti in potreba po toplih oblačilih,
– najboljša uporaba lastnosti rešilnih čolnov za zagotavljanje preživetja,
– metode reševanja, tudi z uporabo helikopterske reševalne opreme (jermeni, košare, nosila), vrvne žičnice in
reševalnega sedeža, obalne reševalne opreme in naprav za
izmet vrvi na ladji,
– vse druge funkcije, navedene v seznamu za razporeditev ob alarmu in navodila v sili,
– navodila za zasilna popravila reševalne opreme.
b) Na ladji, krajši od 45 metrov, lahko Uprava zmanjša
zahteve iz a) točke. V vsakem primeru pa morajo biti na ladji
nameščena ustrezna varnostna navodila.
Pravilo 4
(usposabljanje za postopke v sili)
Posadka mora biti ustrezno usposobljena za izvajanje
svojih dolžnosti ob izrednih dogodkih. Tako usposabljanje mora
vključevati:
a) vrste izjemnih okoliščin, do katerih lahko pride, kakor
so trki, ogenj in potopitev,
b) vrste rešilne opreme, ki je običajno nameščena na
ladji,
c) potrebo po upoštevanju načel preživetja,
d) pomembnost usposabljanja in vaj,
e) potrebo po pripravljenosti na kakršne koli izredne razmere in nenehno zavedanje oziroma poznavanje:
informacij, navedenih na seznamu razporeditve ob alarmu, predvsem:
– posebnih nalog vsakega člana posadke v vseh izrednih
razmerah,
– mesta reševanja vsakega člana posadke,
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– signalov za zbor posadke pri rešilnem čolnu ali v gasilskih postajah;
– mesta rešilnega jopiča in rezervnih rešilnih jopičev za
vsakega posameznega člana posadke,
– mesta kontrole požarnega alarma,
– izhod v sili in
– posledice panike,
f) ukrepov, ki jih je treba izvesti v povezavi z dvigovanjem
oseb iz ladje in rešilnega čolna s helikopterjem,
g) ukrepov, ki jih je treba izvesti ob sklicu k mestu rešilnega čolna, vključno z:
– oblačenjem primernih oblačil,
– oblačenjem rešilnih jopičev in
– zbiranjem dodatne zaščite, kakor so odeje, če čas to
dopušča,
h) ukrepi, ki jih je treba izvesti ob zapustitvi ladje, kakor
so:
– kako se vkrcati na rešilni čoln iz ladje in vode in
– kako z višine skočiti v morje in kako zmanjšati tveganje
za nastanek poškodb ob padcu v vodo,
– ukrepe, ki jih je treba izvesti v vodi, kakor so:
– kako preživeti v okoliščinah:
– požara ali nafte na vodi,
– razmer v mrazu in vodi, v kateri so morski psi,
– kako poravnati prevrnjen rešilni čoln,
i) ukrepov, ki jih je treba izvesti na krovu rešilnega čolna,
kakor so:
– hitra oddaljitev rešilnega čolna od ladje,
– zaščita pred mrazom in izjemno vročino,
– uporaba sidra v obliki padala ali morskega sidra,
– postavitev straže,
– reševanje in oskrba preživelih,
– pomoč pri iskanju drugih oseb,
– preverjanje in pravilna uporaba opreme, ki je na voljo v rešilnem čolnu in
– ohranjanje položaja v bližini, če je mogoče,
j) glavne nevarnosti za preživele in splošna načela preživetja, vključno z:
– varnostnimi ukrepi, ki jih je treba izvesti v hladnem
podnebju,
– varnostnimi ukrepi, ki jih je treba izvesti v tropskem
podnebju,
– izpostavljenostjo soncu, vetru, dežju in morju,
– pomembnostjo nošenja primernih oblačil,
– zaščitnimi ukrepi v rešilnem čolnu,
– učinki potopitve v vodo in podhladitve,
– pomembnostjo ohranjanja telesnih tekočin,
– zaščito pred morsko boleznijo,
– pravilno uporabo sveže vode in hrane,
– učinki pitja morske vode,
– načini pomoči pri iskanju drugih oseb in
– pomembnostjo ohranjanja pozitivne drže,
k) ukrepe, ki jih je treba izvesti v povezavi z gašenjem
požarov:
– uporaba požarnih cevi z različnimi šobami,
– uporaba aparatov za gašenje požara,
– poznavanje mest požarnih vrat in
– uporaba dihalnih aparatov.
IX. POGLAVJE
RADIOKOMUNIKACIJE
DEL A – PODROČJE UPORABE IN OPREDELITEV
POJMOV
Pravilo 1
(področje uporabe)
(1) Če ni izrecno določeno drugače, se to poglavje uporab
lja za nove ladje dolžine 24 metrov in več ter obstoječe ladje
dolžine 45 metrov in več.
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(2) Nobena določba v tem poglavju nobeni ladji, rešilnemu
čolnu ali osebi v sili ne preprečuje uporabe sredstva, ki je na
voljo za namene pritegovanja pozornosti ali obveščanja glede
položaja in pridobitve pomoči.
Pravilo 2
(izrazi in opredelitve pojmov)
men:

(1) Izrazi, uporabljeni v tem poglavju, imajo naslednji po-

a) »Komunikacija od mostu do mostu« pomeni varnostno
komunikacijo med ladjo iz položaja, iz katerega se ladja normalno upravlja.
b) »Stalna straža« pomeni, da zadevna radijska straža ne
sme biti prekinjena, razen s kratkimi intervali, ko je sposobnost
sprejema ladje slabša ali blokirana zaradi lastnega radijskega prometa ali med periodičnim vzdrževanjem ali nadzorom
opreme.
c) »Digitalno selektivno klicanje (DSC)« pomeni tehniko, ki uporablja digitalne kode, ki omogočajo radijski postaji
vzpostaviti stik z drugo postajo ali skupino postaj za prenos
informacij, pri čemer pa mora upoštevati ustrezna priporočila
Mednarodnega radijskega posvetovalnega odbora (CCIR).
d) »Telegrafija z neposrednim tiskanjem« pomeni tehniko
samodejne telegrafije, ki upošteva ustrezna priporočila Mednarodnega radijskega posvetovalnega odbora (CCIR).
e) »Splošna radijska komunikacija« pomeni operativno
in javno korespondenco, razen klicev v sili in sporočil v zvezi z varnostjo po radiu.
f) »INMARSAT« pomeni organizacijo, ki je bila ustanovljena s Konvencijo o mednarodni pomorski satelitski organizaciji
(INMARSAT), sprejeto 3. septembra 1976.
g) »Mednarodna služba NAVTEX« pomeni koordinirano
oddajanje informacij o pomorski varnosti, ki je namenjeno za
samodejni sprejem na 518 KHz prek ozkopasovne radiotelegrafije z neposrednim tiskanjem v angleškem jeziku.
h) »Lociranje« pomeni najdenje ladje, zrakoplovov, drugih
enot ali oseb v stiski.
i) »Oprema za obveščanje o morski varnosti« pomeni
navigacijska in meteorološka opozorila in napovedi ter druga, z varnostjo povezana sporočila, oddana plovilom.
j) »Storitve satelita na polarni orbiti« pomeni storitev, ki
temelji na satelitih na polarni orbiti, ki sprejmejo in posredujejo
klic v sili iz satelitskih pomorskih javljalnikov (EPIRB) in ki določijo in sporočijo njihov položaj.
k) »Pravilnik o radiokomunikacijah« pomeni Pravilnik o radiokomunikacijah, ki je priložen ali šteje kot priloga zdaj veljavne Mednarodne konvencije za telekomunikacije.
l) »Morsko območje A1« pomeni predpisano območje v radiotelefonskem področju pokrivanja vsaj ene UKV obalne postaje, v katerem je mogoče stalno alarmiranje z uporabo
DSC.
m) »Morsko območje A2« pomeni predpisano območje,
razen območja A1, v radiotelefonskem področju pokrivanja vsaj
ene MF-obalne postaje, v katerem je mogoče stalno alarmiranje z uporabo DSC.
n) »Morsko območje A3« pomeni območje, razen območij
A1 in A2, ki ga pokriva geostacionarni satelit INMARSAT, v katerem je mogoče stalno alarmiranje.
o) »Morsko območje A4« pomeni območje zunaj območij
A1, A2 in A3.
(2) Vsi drugi pojmi in okrajšave, ki se uporabljajo v tem
poglavju, in ki so prav tako opredeljeni v Pravilniku o radiokomunikacijah, imajo enak pomen, kakor je določeno v tem
pravilniku.
Pravilo 3
(izjeme)
(1) Uprava lahko odobri delne ali pogojne izjeme posameznih ladij iz zahtev iz pravili 6 do 10 in sedmega odstavka
pravila 14, če:
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a) taka ladja ustreza funkcionalnim zahtevam pravila 4

b) je upoštevala učinek, ki bi ga take izjeme lahko imele
na splošno učinkovitost službe za varnost vseh ladij in plovil.
(2) Izjema se skladno s prvim odstavkom tega pravila
lahko odobri samo:
a) če so razmere, ki vplivajo na varnost, take, da je popolna uporaba pravil 6 do 10 in sedmega odstavka pravila 14
nesmiselna ali nepotrebna, ali
b) v izjemnih okoliščinah za posamezne plovbe zunaj
morskega območja ali morskih območij, za katere je ladja
opremljena.
(3) Uprava vsako leto po prvem januarju čimprej posreduje IMO poročila, v katerih so navedene vse izjeme odobrene
skladno s prejšnjima odstavkoma v preteklem koledarskem letu
in razlogi za te izjeme.
Pravilo 4
(funkcijske zahteve)
Ladja, ki pluje, mora biti sposobna:
a) oddati klic v sili z ladje na obalo na vsaj dva ločena in
neodvisna načina, od katerih vsak uporablja različno radio-komunikacijsko storitev, razen če je drugače navedeno v pravilih
a) točki prvega odstavka pravila 7 in tretji alinei d) točke prvega
odstavka pravila 9,
b) sprejeti klic v sili z obale na ladjo,
c) oddajati in sprejemati klic v sili z ladje na ladjo,
d) oddajati in sprejemati koordinirane komunikacije za
iskanje in reševanje,
e) oddajati in sprejemati »on-scene« komunikacijska sporočila,
f) oddajati in, kakor je predpisano v pravilu X/3(6), sprejemati signale za lociranje,
g) oddajati in sprejemati informacije o pomorski varnosti,
h) oddajati in sprejemati splošne radiokomunikacijske informacije od in do obalnih radijskih sistemov ali omrežij, glede
na to, kar je določeno v osmem odstavku pravila 14 in
i) oddajati in sprejemati komunikacije od mostu do mostu.
DEL B – ZAHTEVE GLEDE LADJE
Pravilo 5
(radijske naprave)
(1) Ladja mora biti opremljena z radijskimi napravami, ki ustrezajo funkcijskim zahtevam, navedenim v pravilu
4, v celotnem času predvidenega potovanja in, razen izjem
skladno s pravilom 3, ustrezati zahtevam pravila 6, 7, 8, 9 ali
10 glede na morsko območje ali območja, ki jih bo med predvidenim potovanjem prečkala.
(2) Vsaka radijska naprava mora biti:
a) nameščena tako, da škodljive motnje mehanskih ali
električnih naprav ali drugega izvora ne vplivajo na njeno
normalno uporabo in tako, da se zagotovi elektromagnetna
kompatibilnost, hkrati pa se prepreči škodljivo delovanje na
drugo opremo in sisteme,
b) nameščena tako, da zagotavlja največjo možno stopnjo
varnosti in obratovalno sposobnost,
c) zaščitena pred škodljivimi vplivi vode, izrednih tempera
tur in drugimi škodljivimi okoljskimi pogoji,
d) opremljena z zanesljivo fiksno nameščeno električno
razsvetljavo, neodvisno od glavnih in zasilnih virov električne
energije za zadostno osvetljenost radijskih kontrol, ki se uporabljajo za upravljanje radijske naprave in
e) jasno označena z odzivnikovo kodo, identifikacijsko
številko postaje ladje in drugimi kodami, kakor je potrebno za
uporabo radijske naprave.
(3) Kontrola UKV-kanalov, ki so potrebni za navigacijsko
varnost, mora biti enostavno na voljo na poveljniškem mostu,
prav tako pa morajo biti po potrebi zagotovljeni prostori, ki omo-
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gočajo radijsko komunikacijo s kril krmarnice. Za zadostitev
zadnje določbe se lahko uporablja prenosna UKV-oprema.
Pravilo 6
(radijska oprema – splošno)
(1) Razen v primerih iz četrtega odstavka pravila 9 mora
biti ladja opremljena z:
a) UKV-radijsko napravo, sposobno oddajati in sprejemati:
– DSC na frekvenci 156.525 MHz (kanal 70). Biti mora
sposobna oddati klic v sili na kanalu 70 iz položaja, iz katerega
se ladja navadno upravlja in
– radiotelefonijo na frekvencah 156.300 MHz (kanal 6),
156.650 MHz (kanal 13) in 156.800 MHz (kanal 16),
b) radijsko napravo, ki je sposobna vzdrževati stražo s stalnim DSC na UKV kanalu 70, ki je lahko ločena ali povezana z opremo, zahtevano skladno s prvo alineo a) točke,
c) radarski oddajnik, ki lahko deluje v 9 GHz pasu, ki:
– mora biti nameščen tako, da je takoj dosegljiv za uporabo in
– je lahko eden od tistih, predpisanih v pravilu VII/14 za
rešilne čolne;
d) sprejemnik, sposoben sprejemati oddajanje mednarodne službe NAVTEX, če ladja pluje v katerem koli območju,
kjer ta služba deluje,
e) radijsko napravo za sprejem informacij o pomorski varnosti prek razširjenega skupinskega klicnega sistema INMARSAT, če ladja pluje na območjih, ki jih pokriva INMARSAT,
toda v katerih ni predvidena mednarodna služba NAVTEX.
Vendar pa ladji, ki pluje izključno na območjih, kjer deluje neposredna VF radiotelegrafska služba za informacije o pomorski
varnosti in ladji, ki je opremljena z opremo, sposobno sprejemati oddajanje te službe, ni treba izpolnjevati te zahteve,
f) satelitskim pomorskim javljalnikom kraja nuje (satelitski
EPIRB) skladno s tretjim odstavkom pravila 7, ki je:
– sposoben oddati klic v sili bodisi s satelitom na polarni
orbiti, ki deluje v 406 MHz pasu ali, če ladja pluje samo na
območju, ki ga pokriva INMARSAT, z uporabo geostacionarne
satelitske storitve INMARSAT v 1,6 GHz,
– nameščen na lahko dostopnem mestu,
– tak, da ga lahko ročno odstrani ena oseba in odnese v reševalni čoln,
– sposoben prosto plavati, če se ladja potopi, in se samodejno aktivirati pri plavanju in
– sposoben, da se ročno aktivira.
(2) Poleg tega mora biti do 1. februarja 1999 ali do datuma, ki ga lahko določi Komisija za pomorsko varnost IMO, ladja
opremljena z radijskim sprejemnikom, ki lahko neprekinjeno
izvaja stražo na radiotelefonski frekvenci za nujne primere na
2,182 kHz.
(3) Ladja mora biti opremljena z napravo za oddajanje
radiotelefonskega alarmnega signala na frekvenci 2,182 kHz,
razen če ladja pluje samo v morskem območju A1.
Pravilo 7
(radijska oprema – morsko območje A1)
(1) Poleg tega, da izpolnjuje zahteve pravila 6, mora
biti ladja, ki pluje izključno v morskem območju A1, opremljena z radijsko napravo, ki je sposobna oddati klic v sili iz ladje
na obalo iz položaja, iz katerega se ladja navadno upravlja, ki
deluje bodisi:
a) na UKV z uporabo DSC – to zahtevo lahko izpolni
EPIRB, predpisan skladno s tretjim odstavkom tega pravila,
bodisi da se namesti blizu položaja, iz katerega se ladja navadno upravlja, ali da se daljinsko aktivira,
b) s storitvami satelita na polarni orbiti na 406 MHz – to
zahtevo lahko izpolni satelitski EPIRB, zahtevan skladno z f)
točko prvega odstavka pravila 6, bodisi, da se namesti blizu
položaja, iz katerega se ladja navadno upravlja, ali daljinsko
aktivira,
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c) če ladja pluje na območju pokrivanja MF-obalnih postaj,
ki so opremljene z DSC, na MF z uporabo DSC,
d) na VF z uporabo DSC, ali
e) z uporabo geostacionarne satelitske storitve INMARSAT – ta zahteva se lahko izpolni z:
– INMARSAT postajo ladja-zemlja (SES) ali
– satelitskim EPIRB, zahtevanim skladno s f) točko prvega
odstavka pravila 6, bodisi, da se namesti blizu položaja, iz katerega se ladja navadno upravlja, ali da se daljinsko aktivira.
(2) UKV-radijska naprava, zahtevana skladno z a) točko
prvega odstavka pravila 6, mora biti tudi sposobna oddajati in
sprejemati splošna radiokomunikacijska sporočila z uporabo
radiotelefonije.
(3) Ladja, ki pluje izključno na morskem območju A1, ima
lahko namesto satelitskega EPIRB, predpisanega v f) točki
prvega odstavka pravila 6, samo EPIRB, ki mora biti:
a) sposoben oddati klic v sili z uporabo DSC na UKV
kanalu 70 in locirati z radarskim oddajnikom, ki deluje v 9 GHz
pasu,
b) nameščen na lahko dostopnem mestu,
c) tak, da ga lahko ročno odstrani ena oseba in odnese v rešilni čoln,
d) sposoben prosto plavati, če se ladja potopi, in se samodejno aktivirati pri plavanju in
e) sposoben, da se ročno aktivira.
(4) Ne glede na določbe a) točke pravila 4 lahko Uprava
nove ribiške ladje krajše od 45 metrov, ki so namenjene zgolj
plovbi znotraj morskega območja A1, oprosti zahtev iz f) točke
prvega odstavka pravila 6 in tretjega odstavka pravila 7, če so
opremljene z UKV-radio napravo, kakor določa a) točka prvega
odstavka pravila 6, in z dodatno z UKV-radio napravo, ki uporablja DSC za prenos klica v sili z ladje na obalo, kakor določa
a) točka prvega odstavka pravila 7.
Pravilo 8
(radijska oprema – morski območji A1 in A2)
(1) Poleg tega, da izpolnjuje zahteve, navedene v pravilu
6, mora biti ladja, ki pluje zunaj morskega območja A1, vendar
ostaja v morskem območju A2, opremljena z:
a) MF-radijsko napravo, ki je sposobna oddajati in sprejemati klice v sili in zaradi varnosti na morju na frekvencah:
– 2.187,5 kHz z uporabo DSC in
– 2.182 kHz z uporabo radiotelefonije,
b) radijsko napravo, ki je sposobna vzdrževati stražo s stalnim DSC na frekvenci 2.187,5 kHz, ki je lahko ločena
ali povezana z opremo, zahtevano skladno s prvo alineo a)
točke in
c) sredstva za aktiviranje prenosa klica v sili z ladje na
obalo z radiokomunikacijo razen MF, ki deluje bodisi:
– s storitvami satelita na polarni orbiti na 406 MHz – to
zahtevo lahko izpolni satelitski EPIRB, zahtevan v skladu s f)
točko prvega odstavka pravila 6, bodisi, da se namesti blizu
položaja, iz katerega se ladja navadno upravlja, ali daljinsko
aktivira,
– na HF z uporabo DSC ali
– s pomočjo geostacionarne satelitske storitve INMARSAT – to zahtevo lahko izpolni postaja ladja-zemlja INMARSAT ali satelitski EPIRB, zahtevan v skladu z f) točko prvega
odstavka pravila 6, bodisi, da se satelitski EPIRB namesti
blizu položaja, iz katerega se ladja navadno upravlja, ali
daljinsko aktivira.
(2) Dana mora biti možnost za sprožitev prenosa klica v sili z radijsko napravo, zahtevano skladno z a) in c) točko
prejšnjega odstavka, iz položaja, iz katerega se ladja navadno
upravlja.
(3) Ladja mora biti poleg tega sposobna oddajati in sprejemati splošna radiokomunikacijska sporočila z uporabo radiotelefonije ali telegrafije z neposrednim tiskanjem bodisi z:
a) radijsko napravo, ki deluje na delovnih frekvencah v pasovih med 1.605 in 4.000 kHz ali med 4.000 in 27.500 kHz. To
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zahtevo je mogoče izpolniti s povečanjem zmogljivosti opreme,
predpisane v a) točki prvega odstavka, ali
b) INMARSAT postajo ladja-zemlja (SES).
(4) Za ladje, zgrajene pred 1. februarjem 1997, ki plujejo
izključno v morskem območju A2, lahko Uprava v posameznih
primerih določi izjeme, za katere ne veljajo zahteve iz prve
alinee a) točke in b) točko prvega odstavka pravila 6 pod pogojem, da ima taka ladja, če je izvedljivo, stalno stražo poslušanja na UKV kanalu 16. Ta straža mora biti blizu položaja, iz
katerega se ladja navadno upravlja.
Pravilo 9
(radijska oprema – morska območja A1, A2 in A3)
(1) Poleg tega, da izpolnjuje zahteve iz pravila 6, mora
biti ladja, ki pluje zunaj morskih območij A1 in A2, vendar
ostane v morskem območju A3, če ne izpolnjuje zahtev skladno z drugim odstavkom tega pravila, opremljena z:
a) INMARSAT postajo ladja-zemlja (SES), ki je sposobna:
– oddajati in sprejemati klice v sili in sporočila v zvezi z varnostjo na morju z uporabo telegrafije z neposrednim
tiskanjem,
– oddajati in sprejemati prednostne klice,
– vzdrževati stražo za klice v sili z obale na ladjo, vključno s tistimi, ki so usmerjeni v specifično določena geografska
območja,
– oddajati in sprejemati splošna radiokomunikacijska sporočila, bodisi z uporabo radiotelefonije ali telegrafije z direktnim
tiskanjem, in
b) MF-radijsko napravo, ki je sposobna oddajati in sprejemati za namene klica v sili in zaradi varnosti na morju na
frekvencah:
– 2.187,5 kHz z uporabo DSC in
– 2.182 kHz z uporabo radiotelefonije, in
c) radijsko napravo, ki je sposobna vzdrževati stražo s stalnim DSC na frekvenci 2.187,5 kHz, ki je lahko ločena
ali povezana z opremo, zahtevano skladno s prvo alineo b)
točke, in
d) sredstva za aktiviranje prenosa klica v sili z ladje na
obalo prek radijske službe, ki deluje bodisi:
– s storitvami satelita na polarni orbiti na 406 MHz – to
zahtevo lahko izpolni satelitski EPIRB, zahtevan v skladu s f)
točko prvega odstavka pravila 6, bodisi da se namesti blizu
položaja, iz katerega se ladja navadno upravlja, ali daljinsko
aktivira, ali
– na HF z uporabo DSC ali
– z geostacionarnimi satelitskimi storitvami INMARSAT, z dodatno postajo ladja-zemlja ali s satelitskim EPIRB,
predpisanim v f) točki prvega odstavka pravila 6, bodisi da se
namesti blizu položaja, iz katerega se ladja navadno upravlja,
ali daljinsko aktivira.
(2) Poleg tega, da izpolnjuje zahteve iz pravila 6, mora
biti ladja, ki pluje zunaj morskih območij A1 in A2, vendar ostane v morskem območju A3, če ne izpolnjuje zahtev iz prvega
odstavka tega pravila, opremljena z:
a) MF/VF-radijsko napravo, ki je sposobna oddajati in
sprejemati za namene klica v sili in zaradi varnosti na morju na
vseh varnostnih frekvencah v pasovih med 1.605 in 4.000 kHz
in med 4.000 in 27.500 kHz:
– z uporabo DSC,
– z uporabo radiotelefonije in
– z uporabo telegrafije z neposrednim tiskanjem, in
b) opremo, ki je sposobna vzdrževati stražo z uporabo
DSC na 2.187,5 kHz, 8.414,5 kHz in na vsaj eni frekvenci za
klic v sili in varnost na morju z uporabo DSC 4.207,5 kHz, 6.312
kHz, 12.577 kHz ali 16.804,5 kHz – ob vsakem času mora biti
možno izbrati katero koli frekvenco za DSC za klic v sili in varnost na morju. Ta oprema je lahko ločena ali povezana z opremo, zahtevano skladno z a) točko, in
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c) sredstvi za aktiviranje prenosa klica v sili z ladje na
obalo prek radiokomunikacijske službe razen VF, ki deluje
bodisi:
– s storitvami satelita na polarni orbiti na 406 MHz; to
zahtevo lahko izpolni satelitski EPIRB, zahtevan skladno s f)
točko prvega odstavka pravila 6, bodisi da se namesti blizu
položaja, s katerega se ladja navadno upravlja, ali daljinsko
aktivira, ali
– z geostacionarnimi satelitskimi storitvami INMARSAT
– to zahtevo je mogoče izpolniti z INMARSAT postajo ladja-zemlja ali satelitskim EPIRB, predpisanim v pravilu f) točki prvega
odstavka pravila 6, bodisi da se satelitski EPIRB namesti blizu
položaja, iz katerega se ladja navadno upravlja, ali daljinsko
aktivira; in
d) poleg tega lahko ladja oddaja in sprejema splošne
radiokomunikacije s pomočjo radiotelefonije ali telegrafije z neposrednim tiskanjem z MF/VF radijsko napravo, ki lahko deluje
na delovnih frekvencah v pasovih med 1.605 in 4.000 kHz in
med 4.000 in 27.500 kHz. Tej zahtevi je mogoče zadostiti s povečanjem zmogljivosti opreme, predpisane v a) točki.
(3) Dana mora biti možnost za sprožitev prenosa klica v sili z radijsko napravo, zahtevano skladno z a), b) in d)
točko prvega odstavka in a) in c) točko drugega odstavka, iz
položaja, iz katerega se ladja navadno upravlja.
(4) Za ladje, zgrajene pred 1. februarjem 1997, ki plujejo
izključno v morskem območju A2 in A3, lahko Uprava v posameznih primerih določi izjeme, za katere ne veljajo zahteve iz
prve alinee a) točke in b) točke prvega odstavka pravila 6 pod
pogojem, da imajo take ladje, če je izvedljivo, stalno stražo poslušanja na UKV kanalu 16. Ta straža mora biti blizu položaja,
iz katerega se ladja navadno upravlja.
Pravilo 10
(radijska oprema – morska območja A1, A2, A3 in A4)
(1) Poleg izpolnjevanja zahtev iz pravila 6 mora biti ladja,
ki pluje v vseh morskih območjih, opremljena tudi z radijsko
napravo in opremo, predpisano v drugem odstavku pravila
9, razen opreme, predpisane v drugi alinei c) točke drugega
odstavka pravila 9, ki ni sprejeta kot alternativa opremi, predpisani v pravilu 9(2)(c)(i), ki mora biti vedno zagotovljena. Poleg
tega mora ladja, ki pluje v vseh morskih območjih, ustrezati
zahtevam iz tretjega odstavka pravila 9.
(2) Za ladje zgrajene pred 1. februarjem 1997, ki plujejo
izključno v morskem območju A2, A3 in A4, lahko Uprava v posameznih primerih določi izjeme, za katere ne veljajo zahteve
iz prve alinee a) točke in b) točke prvega odstavka pravila 6 pod
pogojem, da imajo taka ladja, če je izvedljivo, stalno stražo poslušanja na UKV kanalu 16. Ta straža mora biti blizu položaja,
iz katerega se ladja navadno upravlja.
Pravilo 11
(straže)
(1) Ladja, ki pluje, mora vzdrževati stalno stražo:
a) na UKV DSC kanalu 70, če je ladja skladno z zahtevami iz b) točke prvega odstavka pravila 6, opremljena z UKV
radijsko postajo,
b) z DSC za klic v sili in varnost na morju na frekvenci
2.187,5 kHz, če je ladja skladno z zahtevami iz b) točke prvega
odstavka pravila 8 ali c) točke prvega odstavka pravila 9 opremljena z MF radijsko napravo,
c) z DSC za klic v sili in varnost na morju na frekvenci
2.187,5 kHz in 8.414,5 kHz in tudi vsaj en DSC za klic v sili in
varnost na morju na frekvencah 4.207,5 kHz, 6.312 kHz, 12.577
kHz ali 16.804,5 kHz, ustrezno času in geografskemu položaju
ladje, če je ladja skladno z b) točko drugega odstavka pravila 9
in pravila 10 opremljena z MF/VF-radijsko napravo. Ta straža se
vzdržuje z bralnim sprejemnikom (»scanning receiver«),
d) s satelitskim klicem v sili z obale na ladji, če je sklad
no z a) točko prvega odstavka pravila 9 opremljena z INMARSAT postajo ladja-zemlja (SES).
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(2) Ladja, ki pluje, mora vzdrževati radijsko stražo z opremo za obveščanje o pomorski varnosti na ustrezni frekvenci ali
frekvencah, na katerih se take informacije oddajajo za območje, na katerem pluje.
(3) Poleg tega mora do 1. februarja 1999 ali do datuma,
ki ga lahko določi Komisija za pomorsko varnost IMO, ladja,
ki pluje, izvajati, če je izvedljivo, stalno stražo poslušanja na
UKV kanalu 16. Ta straža mora biti blizu položaja, iz katerega
se ladja navadno upravlja.
(4) Do 1. februarja 1999 ali do datuma, ki ga lahko določi
Komisija za pomorsko varnost IMO, mora ladja, ki je na morju,
izvajati, če je izvedljivo, stalno stražo poslušanja na radiotelefonski frekvenci za nujne primere na 2,182 kHz. Ta straža mora
biti blizu položaja, iz katerega se ladja navadno upravlja.
Pravilo 12
(viri energije)
(1) Medtem ko ladja pluje, mora biti ves čas na razpolago
zadosti električne energije za delovanje radijskih naprav in
zamenjavo kakršnih koli akumulatorjev in tudi rezervnih virov
ali virov energije za radijske naprave.
(2) Rezervni vir ali viri energije morajo biti zagotovljeni na
vsaki ladji za delovanje radijskih naprav, za namene radijske
komunikacije ob nevarnosti in za varnost na morju ob izpadu glavnih ali zasilnih virov napajanja z električno energijo.
Rezervni vir ali viri energije morajo biti sposobni za hkratno
delovanje UKV-radijskih naprav, zahtevanih skladno z a) točko
prvega odstavka pravila 6 in, kakor je ustrezno, za morsko
območje ali morska območja, za katera je ladja opremljena,
bodisi MF-radijsko napravo, zahtevano skladno z a) točko prvega odstavka pravila 8, MF/VF-radijsko napravo, zahtevano
skladno z a) točko drugega odstavka pravila 9 in prvim odstavkom pravila 10 ali INMARSAT postajo ladja-zemlja, zahtevano
skladno z a) točko prvega odstavka pravila 9 tega poglavja, in
kakršne koli dodatne obremenitve iz četrtega, petega in osmega odstavka tega pravila za trajanje vsaj:
a) na novi ladji:
– treh ur ali
– ene ure, če zasilni vir napajanja z električno energijo v celoti ustreza zahtevam iz pravila IV/17, vključno z zahtevami glede napajanja radijskih naprav, in lahko zagotavlja
napajanje vsaj šest ur,
b) na obstoječi ladji:
– šestih ur, če zasilni vir napajanja z električno energijo ni
zagotovljen ali če ne ustreza v celoti zahtevam iz pravila IV/17,
vključno z zahtevam glede napajanja radijskih naprav,
– treh ur, če zasilni vir napajanja z električno energijo v celoti ustreza zahtevam iz pravila IV/17, vključno z zahtevam glede napajanja radijskih naprav, ali
– ene ure, če zasilni vir napajanja z električno energijo v celoti ustreza zahtevam iz pravila IV/17, vključno z zahtevam glede napajanja radijskih naprav, in lahko zagotavlja
napajanje vsaj šest ur.
Rezervnim virom ali virom energije ni treba hkrati napajati
samostojnih VF in MF radijskih naprav.
(3) Rezervni vir ali viri električne energije morajo biti neodvisni od energije, ki poganja ladjo in od električnega sistema
na ladji.
(4) Kjer je mogoče dodatno k UKV-radijski napravi priključiti na rezervni vir ali vire električne energije dve ali več drugih
radijskih naprav iz drugega odstavka tega pravila, mora biti vir
energije sposoben napajati hkrati UKV-radijsko napravo v določenem obdobju, kakor je ustrezno, v skladu z a) in b) točko
drugega odstavka in:
a) vse druge radijske naprave, ki so lahko hkrati vezane
na rezervni vir ali viri energije, ali
b) katero koli drugo radijsko napravo, ki bo porabila največ električne energije, če se lahko samo ena od drugih radijskih naprav poveže z rezervnim virom ali viri energije obenem
kot UKV-radijska naprava.
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(5) Rezervni vir ali viri energije se lahko uporabljajo za
električno razsvetljavo skladno z d) točko drugega odstavka
pravila 5.
(6) Kjer rezervni vir energije obsega akumulatorske baterije ali baterije, ki se znova polnijo:
a) mora biti predviden način za samodejno polnjenje baterij, ki mora biti sposoben, da jih znova napolni v 10 urah do
minimalne zahtevane zmogljivosti, in
b) zmogljivost baterije ali baterij se preverja z ustrezno
metodo, in sicer v intervalih, ki niso daljši od 12 mesecev, kadar
ladja ni na morju.
(7) Lokacija in instalacija akumulatorskih baterij, ki pomenijo rezervni vir energije, morata biti taki, da zagotavljata:
a) najvišjo stopnjo storitve,
b) ustrezno življenjsko dobo,
c) ustrezno varnost,
d) da temperature baterij vedno ostanejo v okviru specifikacij, ki jih je navedel izdelovalec, in
e) da napolnjene baterije zagotavljajo vsaj minimalno zahtevano število ur delovanja v vseh vremenskih razmerah.
(8) Če je potreben neprekinjen vhod informacij od navigacijske ali druge opreme ladje, ki je povezan z radijsko napravo,
predpisano v tem poglavju, da se zagotovi njeno pravilno delovanje, mora biti predviden način, ki zagotavlja stalen dotok
takih informacij ob izpadu glavnega in zasilnega vira napajanja z električno energijo na ladji.
Pravilo 13
(standardi delovanja)
(1) Vsa oprema, na katero se nanaša to poglavje, mora
biti tipa, ki ga je odobril priglašeni organ v skladu s predpisi o pomorski opremi. Skladno z drugim odstavkom tega pravila
mora taka oprema ustrezati standardom delovanja, ki pa niso
manj strogi od standardov, ki jih je sprejel IMO.
(2) Uprava lahko odloči, da ni potrebno, da je oprema, ki
je bila nameščena pred datumi uporabe, predpisanimi v pravilu 1, v celoti skladna z ustreznimi standardi delovanja, če je ta
oprema skladna z opremo, ki ustreza standardom delovanja,
pri čemer pa se upoštevajo merila, ki jih v povezavi s temi
standardi sprejme IMO.
Pravilo 14
(zahteve za vzdrževanje)
(1) Oprema mora biti projektirana tako, da se lahko glavne
enote takoj zamenjajo brez kompliciranega ponovnega kalibriranja ali ponovne nastavitve.
(2) Kjer je ustrezno, mora biti oprema zgrajena in instalirana tako, da je lahko dostopna za nadzor in vzdrževanje na
krovu.
(3) Na razpolago mora biti zadosti informacij za pravilno
delovanje in vzdrževanje opreme, pri čemer se upoštevajo
priporočila IMO.
(4) Na razpolago mora biti zadosti orodja in rezervnih
delov za obratovanje in vzdrževanje opreme.
(5) Radijska oprema, predpisana v tem poglavju, se mora
vzdrževati, da je zagotovljena razpoložljivost funkcijskih zahtev
iz pravila 4 in da hkrati ustreza priporočenim standardom delovanja za tako opremo.
(6) Ladja, ki pluje v morskih območjih A1 in A2, mora
imeti dvojno radijsko opremo in pogodbo za vzdrževanje te
opreme na obali ali enojno opremo in zagotovljeno vzdrževanj
te opreme na morju.
(7) Na ladji, ki pluje v morskih območjih A3 in A4, se
razpoložljivost zagotovi z uporabo kombinacije vsaj dveh
metod, kot so zagotavljanje rezervne opreme, vzdrževanje
na obali ali zmožnost vzdrževanja elektronike na morju,
pri čemer se upoštevajo priporočila IMO. Vendar pa lahko
Uprava ladjo oprosti zahtev za uporabo dveh metod in dovoli
uporabo ene same metode, pri čemer upošteva tip ladje in
njen način ribolova.
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(8) Čeprav se izvedejo vsi ukrepi za vzdrževanje opreme v zanesljivem delovnem stanju, da bi se s tem zagotovila skladnost z vsemi funkcionalnimi zahtevami iz pravila 4,
ladja zaradi okvare opreme za zagotavljanje splošnih radio
komunikacij, predpisanih v h) točki pravila 4, ne šteje kot
neplovna, in tega ni mogoče navajati kot razlog za zadržanje
ladje v pristaniščih, kjer prostori za izvedbo popravila niso na
voljo pod pogojem, da lahko ladja izvaja vse varnostne funkcije
in funkcije v sili.
Pravilo 15
(strokovnjaki za radijsko komunikacijo)
Ladja mora imeti posadko, ki je usposobljena za radijsko
komunikacijo ob nevarnosti skladno s predpisi o nazivih in
pooblastilih pomorščakov. Posadka mora imeti vsa ustrezna
pooblastila, navedena v pravilniku o radiokomunikacijah, vsak
član te posadke pa je lahko izbran, da prevzame odgovornost
za radijske komunikacije med nevarnostjo.
Pravilo 16
(radijske evidence)
Ladja mora skladno s pravilnikom o radiokomunikacijah
voditi evidenco vseh nezgod, ki so povezane z radiokomunikacijsko službo in bi lahko vplivale na varnost človeškega
življenja na morju.
X. POGLAVJE
NAVIGACIJSKA OPREMA IN UREDITVE LADJE
Pravilo 1
(uporaba)
Razen če ni izrecno določeno drugače, to poglavje velja
za nove in obstoječe ladje.
Pravilo 2
(izjeme)
Uprava lahko katero koli ladjo oprosti zahtev, ki izhajajo
iz tega poglavja, če oceni, da zaradi bližine kopnega ali narave
poti ladje, te zahteve niso potrebne.
Pravilo 3
(navigacijska oprema ladje)
(1) a) Ladja dolžine 24 metrov ali več mora biti opremljena s:
– standardnim magnetnim kompasom, razen v primerih
iz d) točke,
– na glavnem mestu za krmiljenje mora imeti nameščen
krmilni magnetni kompas, ki je krmarju dobro viden, razen če
informacije o smeri ladje zagotavlja standardni kompas, predpisan v prejšnji alinei,
– skladno z zahtevami, ki jih predpiše minister, ustreznimi
komunikacijskimi načini med mestom standardnega kompasa
in običajnim položajem za nadzor navigacije in
– sredstvi za odčitavanje položaja na kar največjem možnem delu loka horizonta, ki znaša 360 stopinj.
b) Vsak magnetni kompas iz a) točke mora biti ustrezno
nameščen, ves čas pa mora biti vidna tudi krivulja zaostale
deviacije.
c) Na ladji je tudi nadomestni magnetni kompas, ki je zamenljiv s standardnim kompasom, razen kadar se kot krmilni
kompas iz druge alinee a) točke uporablja girokompas.
d) Uprava lahko, če oceni, da je nerazumno ali nepotrebno zahtevati standardni magnetni kompas, posamezno ladjo
ali razrede ladij oprosti teh zahtev, če narava potovanja, bližina
kopnega ali vrsta ladje ne zahteva standardnega kompasa,
pod pogojem, da se v vseh primerih uporablja ustrezen krmilni
kompas.
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(2) Ladja, krajša od 24 metrov, mora biti, če Uprava oceni,
da je to smiselno in izvedljivo, opremljena s krmilnim kompasom,
prav tako pa mora biti zagotovljeno odčitavanje položaja.
(3) Ladja, dolžine 45 metrov ali več, ki je bila izdelana
1. septembra 1984 ali pozneje, mora biti opremljena z girokompasom, ki ustreza naslednjim zahtevam:
a) glavi girokompas ali giroskopski ponavljalnik mora biti
na glavnem mestu za krmarjenje nameščen tako, da je krmarju
dobro viden,
b) na ladji, dolgih 75 metrov ali več, mora biti nameščen
en ali več giroskopskih ponavljalnikov, ki so nameščeni tako,
da omogočajo odčitavanje položaja na kar največjem možnem
delu loka horizonta, ki znaša 360 stopinj.
(4) Ladja dolžine 75 metrov ali več, ki je bila izdelana pred
1. septembrom 1984, mora biti opremljena z girokompasom, ki
ustreza zahtevam iz tretjega odstavka tega pravila.
(5) Ladja z mesti za krmiljenje v izrednih razmerah mora
biti opremljena vsaj s telefonom ali drugim sredstvom za komunikacijo, ki na taka mesta omogoča prenos informacij o smeri
potovanja. Poleg tega mora biti ladja, dolžine 45 metrov ali
več izdelana po 1. februarju 1992, opremljena z ureditvami,
ki omogočajo posredovanje vizualnih odčitavanj kompasa na
mesta za krmiljenje v izrednih razmerah.
(6) Ladja dolžine 45 metrov ali več, izdelana po 1. septembru 1984, in ladja, dolžine 75 metrov ali več, izdelana pred
1. septembrom 1984, mora biti opremljena z radarsko napravo,
primerno za obratovanje v frekvenčnem pasu 9 GHz. Poleg
tega mora biti ladja dolžine 35 metrov ali več, opremljena z radarsko opremo, ki lahko deluje v frekvenčnem pasu 9 GHz.
Uprava lahko ladjo, dolžine 35 metrov in več, vendar manj
kakor 45 metrov, oprosti zahtev iz šestnajstega odstavka tega
pravila pod pogojem, da oprema v celoti ustreza radarskim
oddajnikom za iskanje in reševanje.
(7) Ladja, krajša od 35 metrov, na kateri je nameščen
radar, mora biti opremljena z opremo skladno s predpisi o pomorski opremi.
(8) Na poveljniškem mostu ladje morajo biti skupaj z radarsko napravo nameščene tudi naprave za izris radarskih slik,
predpisane v šestem odstavku tega pravila. Pri ladji dolžine
75 metrov ali več, ki je bila izdelana po 1. septembru 1984,
morajo biti naprave za izris vsaj tako učinkovite, kakor je refleksijski risalnik.
(9) Ladja dolžine 75 metrov ali več, ki je bila izdelana pred
25. majem 1980, in ladja dolžine 45 metrov ali več, izdelana
25. maja 1990 ali pozneje, mora imeti opremo za določanje
globine.
(10) Ladja, krajša od 45 metrov, mora imeti opremo za
določanje globine vode pod ladjo skladno z zahtevami, ki jih
predpiše minister.
(11) Ladja dolžine 45 metrov ali več, izdelana po 1. septembru 1984, mora biti opremljena z napravo, ki kaže hitrost
in razdaljo.
(12) Ladja dolžine 75 metrov ali več, izdelana pred 1. septembrom 1984, in ladja dolžine 45 metrov ali več, izdelana po
1. septembru 1984, mora biti opremljena z indikatorji, ki podajajo kot krmila, število vrtljajev vsakega ladijskega vijaka, poleg
tega pa tudi naklon takih ladijskih vijakov, če je opremljena z vijaki s spremenljivim naklonom ali vijaki za stranski potisk. Vsi ti
indikatorji morajo biti dobro vidni s poveljniškega mostu.
(13) Čeprav se izvedejo vsi razumni ukrepi, s katerimi se
zagotovi, da so naprave iz prejšnjih odstavkov v zanesljivem
delovnem stanju, ladja zaradi okvare opreme ne šteje kot neplovna in tega ni mogoče navajati kot razlog za zadrževanje
ladje v pristaniščih, kjer prostori za izvedbo popravila niso na
voljo razen, kakor je določeno v pravilu I/6.
(14) Ladja dolžine 75 metrov ali več mora biti opremljena z radijskimi napravami za določanje smeri. Uprava lahko
ladjo oprosti te zahteve, če oceni, da je nerazumno ali nepotrebno uporabljati tako napravo ali če je ladja opremljena z drugo navigacijsko opremo, primerno za uporabo na njenih predvidenih poteh.
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(15) Ladja dolžine 75 metrov ali več, izdelana 25. maja
1980 ali pozneje in pred 1. februarjem 1995, mora biti opremljena z radijsko opremo, ki omogoča vračanje z radiotelefonskimi
frekvencami za nujne primere.
(16) Vsa oprema, ki je nameščena skladno s tem pravilom,
mora biti tipa, ki ga je odobril priglašeni organ skladno s predpisi o pomorski opremi. Oprema na ladji, nameščena 1. septembra 1984 ali pozneje, mora biti skladna s standardi delovanja, ki
niso manj strogi od standardov, ki jih je sprejel IMO. Če Uprava
dovoli, ni potrebno, da oprema, nameščena pred sprejetjem
povezanih ustreznih standardov delovanja, v celoti ustreza tem
standardom, pri čemer pa se upoštevajo priporočena merila, ki
jih v povezavi s temi standardi sprejme IMO.
Pravilo 4
(navtični inštrumenti in publikacije)
Na ladji morajo biti vsi ustrezni navtični instrumenti, ustrezne in posodobljene karte, smeri plovbe, popis svetilnikov,
obvestila za pomorščake, tabele o plimovanju in vse druge
navtične publikacije, potrebne za izvedbo načrtovanega potovanja.
Pravilo 5
(signalizacijska oprema)
(1) Zagotovljena mora biti dnevna signalizacijska svetilka,
katere delovanje ni odvisno samo od glavnega vira električnega
napajanja. Električno napajanje mora v vsakem primeru vsebovati prenosno baterijo.
(2) Ladja dolžine 45 metrov ali več mora biti opremljena s celotnim naborom zastav in signalnimi zastavami, ki
omogočajo komunikacijo z uporabo mednarodnega kodeksa
signalov.
(3) Na ladji, ki mora biti skladno z veljavnim protokolom
opremljena z radijskimi napravami, mora biti mednarodni kodeks signalov. Ta publikacija mora biti tudi na vseh drugih
ladjah, za katere Uprava oceni, da jo potrebujejo.
Pravilo 6
(vidljivost s poveljniškega mostu)
(1) Nova ladja dolžine 45 metrov ali več mora ustrezati
naslednjim zahtevam:
a) Pogled na površino morja s poveljniškega mostu v smeri naprej od premca do 10 stopinj na vsako stran, ne glede na
ugrez ali naklon ladje ni zastrt za več kakor dve dolžini ladje ali
500 metrov, glede na to, katera vrednost je manjša,
b) Noben mrtvi kot, ki je posledica ribiške opreme ali
drugih ovir zunaj krmarnice, naprej od prečnega trama, ki
zastira pogled na površino morja, vidno iz poveljniškega mo-
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stu, ne sme presegati 10 stopinj. Celoten lok mrtvih kotov
ne sme presegati 20 stopinj. Neovirani sektorji med mrtvimi
koti morajo meriti vsaj 5 stopinj. Vendar pa v pogledu, opisanem v a) točki, noben posamezen mrtvi kot ne sme biti večji
od 5 stopinj,
c) Višina spodnjega roba sprednjega okna na poveljniškem mostu nad palubo poveljniškega mostu mora biti čim
manjša. V nobenem primeru ne sme spodnji rob ovirati pogleda
naprej, kakor je opisan v tem pravilu.
d) Zgornji rob sprednjega okna na poveljniškem mostu
mora omogočati osebi, katere oči so na višini 1800 milimetrov
nad palubo poveljniškega mostu, pogled naprej na obzorje,
kadar se ladja nagiba v razburkanem morju. Vendar pa lahko
pooblaščeni klasifikacijski zavod, kadar oceni, da je višina oči,
ki znaša 1800 milimetrov, nerazumna ali neizvedljiva, zmanjša
to višino, vendar ne na manj kakor 1600 milimetrov,
e) Vodoravno vidno polje s poveljniškega mostu se mora
raztezati čez lok, ki ni manjši od 225 stopinj, to pomeni iz smeri
naravnost naprej proti prečnemu tramu, ne manj kakor 22,5
stopinj na vsako stran ladje,
f) Z vsakega krila mostu se mora vodoravno vidno polje
razprostirati čez lok, ki ni manjši od 225 stopinj, to pomeni vsaj
45 stopinj na nasprotnem boku v smeri naravnost naprej in
potem iz smeri naravnost naprej do smeri v naravnost nazaj
skozi 180 stopinj na isti strani ladje.
g) Z glavnega mesta za krmarjenje se mora vodoravno
vidno polje razprostirati čez lok od smeri naravnost naprej do
vsaj 60 stopinj na vsako stran ladje.
h) Bok ladje mora biti viden s krila mostu.
i) Okna morajo ustrezajo naslednjim zahtevam:
– okvirji med okni na poveljniškem mostu morajo biti čim
manjši, prav tako pa ne smejo biti nameščeni neposredno pred
nobenim delovnim mestom,
– da se svetloba ne bi odbijala, mora biti sprednje okno na
mostu zgoraj nagnjeno iz navpične ravnine naprej pod kotom,
ki ni manjši od 10 stopinj in ne večji od 25 stopinj,
– polarizirana in zatemnjena okna se ne smejo uporabljati
in
– ob vsakem času, ne glede na vremenske razmere, mora
biti zagotovljen neoviran pogled vsaj skozi dve sprednji okni
na poveljniškem mostu in glede na zasnovo mostu tudi skozi
druga dodatna okna, ki zagotavljajo neoviran pogled.
(2) Obstoječa ladja mora, kjer je to izvedljivo, ustrezati
zahtevam iz a) in b) točke prejšnjega odstavka, vendar pa
strukturne spremembe ali dodatna oprema niso potrebne. Na
ladji neobičajne zasnove, ki po mnenju pooblaščenega klasifikacijskega zavoda ne ustreza temu pravilu, mora biti zagotovljena stopnja vidljivosti, ki je čim bližja vidljivosti, opisani v tem
pravilu.
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PRILOGA II
OBRAZEC SPRIýEVALA O SKLADNOSTI, SPRIýEVALA O OPROSTITVI IN SEZNAM OPREME
SPRIýEVALO O SKLADNOSTI
CERTIFICATE OF COMPLIANCE
Temu spriþevalu o skladnosti je treba priložiti seznam opreme
This certificate of compliance shall be supplemented by a record of equipment

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET

REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF TRANSPORT

1

za novo/obstojeþo ( ) ribiško ladjo,
for a new/existing (1) fishing vessel
ki ga po doloþbah
Issued under the provisions of the
Uredbe o varnosti ribiških ladij (Uradni list RS, št. 111/07),
Regulation on safety of fishing vessels (Official Journal no. 111/07)
za potrditev skladnosti v nadaljnjem besedilu imenovane ladje z doloþbami Direktive Sveta 97/70/ES o vzpostavitvi
usklajenega varnostnega režima za ribiška plovila dolžine 24 metrov in veþ,
and confirming compliancy of the vessel named hereafter with the provisions of Council Directive 97/70/EC setting up a
harmonised safety regime for fishing vessels of 24 metres in length and over,
v imenu Vlade Republike Slovenije
under the authority of the Government of the Republic of Slovenia
izda: …………………………………………………………………………….…….………………………………………………………..……
(polni uradni naziv pristojne organizacije, priznane skladno z doloþbami Direktive Sveta 94/57/ES)
by:
(Full official designation of the competent organisation recognised under the provisions of the Council Directive 94/57/EC)

Ime ladje
Name of the ship

Razlikovalne številke ali þrke
Distinctive numbers or letters

Datum sklenitve pogodbe za gradnjo ali veþjo predelavo (3):
Date of building or major conversion contract (3):
Datum, ko je bil položen gredelj ali ko je bila ladja v
podobni fazi gradnje (3):
Date on which the keel was laid or ship was at a similar
3
stage of construction ( ):
3
Datum dobave ali dokonþanja veþje predelave ( ):
3
Date of delivery or completion of major conversion ( ):

Pristanišþe vpisa
Port of registry

2
Dolžina ( )
Length

…………………………………..………...........................................

…………………………………………………………..………………

………………………………………………………...........................

1

Neustrezno þrtajte v skladu z opredelitvami þlena 2(2) in (3). / Delete as appropriate in accordance with the definitions of Article 2(2) and (3).
Dolžina, kakor je opredeljena v þlenu 2(6). / Length as defined in Article 2(6).
3
V skladu z opredelitvami þlena 2(2). / In accordance with the definitions of Article 2(2).
2
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Uradni list Republike Slovenije
(zadnja stran spriþevala)
(Reverse of certificate)
Zaþetni pregled
Initial survey

POTRJUJEMO:
THIS IS TO CERTIFY:
1. da je bila ladja pregledana skladno s pravilom I/6(1)(a) Priloge k Torremolinoškemu protokolu iz leta 1993;
1. that the ship has been surveyed in accordance with Regulation I/6(1)(a) of the Annex to the Torremolinos Protocol of 1993;
2. da je pregled pokazal, da:
2. that the survey shoved that:
1.
1.

ladja popolnoma ustreza zahtevam Direktive Sveta 97/70/ES; in
the ship fully complies with the requirements of Council Directive 97/70/EC, and

2.

je najveþji dovoljeni obratovalni ugrez za vsak pogoj ribarjenja ladje zapisan v odobreni knjigi stabilnosti, z
datumom …………….…………………...…………………………………………………………;
2. the maximum permissible operating draught associated with each operating condition for the vessel is contained in the
approved stability booklet dated
3. da je bilo/ni bilo izdano spriþevalo o oprostitvi (4).
3. that an Exemption Certificate has/has not been issued.

To spriþevalo velja do …………………………..……..………….… s pridržkom pregledov skladno s pravilom I/6(1)(b)(ii), (iii) in (c).
This certificate is valid until
subject to surveys in accordance with Regulation I/6(1)(b)(ii) and (iii) and (c).

Izdano v ........................................................................................ , dne ……………………..…………..………………………..………
(kraj izdaje spriþevala)
on
(datum izdaje)
Issued at
(Place of issue of certificate)

(Date of issue)

….……….……………………………………………………………….
(podpis pooblašþenega uradnika, ki je izdal spriþevalo)
(Signature of official issuing the certificate)
in/ali
and/or
(peþat organa, ki je izdal spriþevalo)
(Seal of issuing authority)

Pri podpisu se doda naslednji odstavek:
If signed, the following paragraph is to be added:
Podpisani/a izjavlja, da ga/jo je za izdajo tega spriþevala pravilno pooblastila država þlanica.
The undersigned declares that he is duly authorised by the said Member State to issue this certificate.

…………..…..………………………………………………………….
(podpis)
(Signature)

4

Neustrezno þrtajte. / Delete as appropriate.
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(naslednja stran spriþevala)
(Next page of certificate)

Potrditev podaljšanja veljavnosti spriþevala za podaljšani rok skladno s pravilom I/11(1)
Endorsement to extend the validity of the certificate for a period of grace where Regulation I/11(1) applies

To spriþevalo je skladno s pravilom I/11(1) veljavno do ……………...………………………………….……………….………………...
This certificate shall, in accordance with Regulation I/11(1), be accepted as valid until
Podpis: ………………….…………………………………………………………………………………………..………….……...
Signed:
(podpis pooblašþenega uradnika, ki je izdal potrditev)
(Signature of authorised official issuing the endorsement)

Kraj: ………..............................................................................................................................................................................
Place:
Datum: ……………………...………………………….…………………………………………………………………… ………….
Date:

…………….……………………………………….……...……
(peþat ali žig organa, ki je izdal dokument)
(Seal or stamp of the issuing authority)

_______________________________________________________________________________________________________
Potrditev podaljšanja veljavnosti spriþevala do pristanka v pristanišþu pregleda ali podaljšanja roka skladno s pravilom
I/11(2) ali pravilom I/11(4)
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where
Regulation I/11(2) or Regulation I/11(4) applies

To spriþevalo je skladno s pravilom I/11(2)/pravilom I/11(4)(5) veljavno do ………………………………….…...…………….………….
This certificate shall, in accordance with Regulation I/11(2)/Regulation I/11(4)(1), be accepted as valid until
Podpis: ……..……………………………………………………………………………...………………………………………......
(podpis pooblašþenega uradnika, ki je izdal potrditev)
Signed:
(Signature of authorised official issuing the endorsement)

Kraj: …………………………………………………...……………………………………………………..…………….……………
Place:
Datum: ……………………………………………………………………….……………………..………………………...…………
Date:

…………………………………………………….…….……..
(peþat ali žig organa, ki je izdal dokument)
(Seal or stamp of the issuing authority)

5

Neustrezno þrtajte. / Delete as appropriate.
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(naslednja stran spriþevala)
(Next page of certificate)
Potrditev periodiþnih pregledov
Endorsement for periodical surveys

Pregled opreme
Equipment survey
POTRJUJEMO, da je bilo s pregledom, zahtevanim v pravilu I/6(1)(b)(ii), ugotovljeno, da ladja izpolnjuje ustrezne zahteve.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey as required by Regulation I/6(1)(b)(ii), the vessel was found to comply with the relevant
requirements.
Podpis: ……..…………………………………………...………………….………………………………..………...………………
(podpis pooblašþenega uradnika, ki je izdal potrditev)
Signed:
(Signature of authorised official issuing the endorsement)

Kraj: .……………………...……………………………………………………………………..………………………………………
Place:
Datum: ..……………………………….………………………………………………………………………………………………...
Date:

………………………………………………………..………...
(peþat ali žig organa, ki je izdal dokument)
(Seal or stamp of the issuing authority)

Radijski pregled
Radio surveys
POTRJUJEMO, da je bilo s pregledom, zahtevanim v pravilu I/6(1)(b)(iii), ugotovljeno, da ladja izpolnjuje ustrezne zahteve.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey as required by Regulation I/6(1)(b)(iii), the vessel was found to comply with the relevant
requirements.
Prvi periodiþni radijski pregled:
First periodical radio survey:
Podpis: …………………………………………..…….…………………………………………………………………..………......
Signed:
(podpis pooblašþenega uradnika, ki je izdal potrditev)
(Signature of authorised official issuing the endorsement)

Kraj: …….…………………...………………………………………………………………..…………………………………………
Place:
Datum: ….…………………………………………..………………………………………………………………..…………………
Date:

……………………………………………...………….…..…..
(peþat ali žig organa, ki je izdal dokument)
(Seal or stamp of the issuing authority)
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(naslednja stran spriþevala)
(Next page of certificate)

Drugi periodiþni radijski pregled:
Second periodical radio survey:

Podpis: ……………………………………..…..…………………………….……………………………………………………......
Signed:
(podpis pooblašþenega uradnika, ki je izdal potrditev)
(Signature of authorised official issuing the endorsement)

Kraj: ………………………………………………………………………………………………………………………..……………
Place:
Datum: …………………...…………………………………………………...…………………………………………………………
Date:

……………………………………………..…….….……..…..
(peþat ali žig organa, ki je izdal dokument)
(Seal or stamp of the issuing authority)

Tretji periodiþni radijski pregled:
Third periodical radio survey:
Podpis: …………………………..……………….……………………...…………………………………………...………..………
(podpis pooblašþenega uradnika, ki je izdal potrditev)
Signed:
(Signature of authorised official issuing the endorsement)

Kraj: ……………………………...……………….………………………………………..……………………………………………
Place:
Datum: ……………………………………………………………………………………………………..……………………………
Date:

…………………………………………………………….…...
(peþat ali žig organa, ki je izdal dokument)
(Seal or stamp of the issuing authority)

Potrditev vmesnega pregleda
Endorsement for intermediate survey
POTRJUJEMO, da je bilo s pregledom, zahtevanim v pravilu I/6(1)(c), ugotovljeno, da ladja izpolnjuje ustrezne zahteve.
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey as required by Regulation I/6(1)(c), the vessel was found to comply with the relevant
requirements.
Podpis: ……………………….……………………………………..……………………………………………..………………......
(podpis pooblašþenega uradnika, ki je izdal potrditev)
Signed:
(Signature of authorised official issuing the endorsement)

Kraj: …………………………………………………………………………………..………...…………….…………………………
Place:
Datum: …………………….…………………………………………………………………………...……..…………………………
Date:

…………………………………………………………….…..
(peþat ali žig organa, ki je izdal dokument)
(Seal or stamp of the issuing authority)
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SPRIýEVALO O OPROSTITVI
EXEMPTION CERTIFICATE

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET

REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF TRANSPORT

6

za novo/obstojeþo ( ) ribiško ladjo,
for a new/existing fishing vessel
ki ga po doloþbah
Issued under the provisions of the
Uredbe o varnosti ribiških ladij (Uradni list RS, št. 111/07),
Regulation on safety of fishing vessels (Official Journal no. 111/07)

za potrditev skladnosti v nadaljnjem besedilu imenovane ladje z doloþbami Direktive Sveta 97/70/ES o
vzpostavitvi usklajenega varnostnega režima za ribiška plovila dolžine 24 metrov in veþ,

and confirming compliancy of the vessel named hereafter with the provisions of Council Directive 97/70/EC setting up a
harmonised safety regime for fishing vessels of 24 metres in length and over,
v imenu Vlade Republike Slovenije
under the authority of the Government of the Republic of Slovenia
izda: …………………………………………………………………………….…….……………………………………………………………..
by:
(polni uradni naziv pristojne organizacije, priznane skladno z doloþbami Direktive Sveta 94/57/ES)
(Full official designation of the competent organisation recognised under the provisions of the Council Directive 94/57/EC)

Podatki o ladji:
Particulars of the vessel:

Ime ladje
Name of the ship

6
7

Razlikovalne številke ali þrke
Distinctive numbers or letters

Pristanišþe vpisa
Port of registry

Dolžina (7)
Length

Neustrezno þrtajte v skladu z opredelitvami þlena 2(2) in (3). / Delete as appropriate in accordance with the definitions of Article 2(2) and (3).
Dolžina, kakor je opredeljena v þlenu 2(6). / Length as defined in Article 2(6).
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(zadnja stran spriþevala)
(Reverse of certificate)
POTRJUJEMO:
THIS IS TO CERTIFY:
da je ladja na podlagi pooblastila, podeljenega s pravilom ………………..……………………..…………………………………………
that the vessel is, under the authority conferred by Regulation
oprošþena zahtev …….………………………………………………………………………………………………….…………...………….
exempted from the requirements of
Morebitni pogoji, na podlagi katerih je spriþevalo dodeljeno:
Conditions, if any, on which the exemption certificate is granted:
………………………………………………………………………………..….…………………………………………………………………
………………………………………………………………….……………..……………………………………………………………………
To spriþevalo velja do …………………..……………………………...…….…………. s pridržkom veljavnosti spriþevala o skladnosti,
ki mu je to spriþevalo priloženo.
This Certificate is valid until
subject to the certificate of compliance, to which this certificate
is attached, remaining valid.

Izdano v ........................................................................................... dne …………………………….…………………………….……...
(kraj izdaje spriþevala)
on
(datum izdaje)
Issued at
(Place of issue of certificate)

(Date of issue)

……….…….…..……….……………………………………………….
(podpis pooblašþenega uradnika, ki je izdal spriþevalo)
(Signature of official issuing the certificate)
in/ali
and/or
(peþat organa, ki je izdal spriþevalo)
(Seal of issuing authority)

Pri podpisu se doda naslednji odstavek:
If signed, the following paragraph is to be added:
Podpisani/a izjavlja, da ga/jo je za izdajo tega spriþevala pravilno pooblastila država þlanica.
The undersigned declares that he/she is duly authorised by the said Member State to issue this certificate.

..………….……………….…………………………………………….
(podpis)
(Signature)
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(naslednja stran spriþevala)
(Next page of certificate)

Potrditev podaljšanja veljavnosti spriþevala za podaljšani rok skladno s pravilom I/11(1)
Endorsement to extend the validity of the certificate for a period of grace where Regulation I/11(1) applies
To spriþevalo je skladno s pravilom I/11(1) veljavno do ….………………………………….………….…………………..……………...
This certificate shall, in accordance with Regulation I/11(1) be accepted as valid until
Podpis: ………………………….……………………………………………………………………….………….…….…………...
Signed:
(podpis pooblašþenega uradnika, ki je izdal potrditev)
(Signature of authorised official issuing the endorsement)

Kraj: ……………………………………...………………………………………………………………………………..…………….
Place:
Datum: ………………………………………..………………………………………………………………………. ………………..
Date:

………………………………………………………….………
(peþat ali žig organa, ki je izdal dokument)
(Seal or stamp of the issuing authority)

_______________________________________________________________________________________________________

Potrditev podaljšanja veljavnosti spriþevala do pristanka v pristanišþu pregleda ali za podaljšani rok skladno s pravilom
I/11(2) ali pravilom I/11(4)
Endorsement to extend the validity of the certificate until reaching the port of survey or for a period of grace where
Regulation I/11(2) or Regulation I/11(4) applies
8
To spriþevalo je skladno s pravilom I/11(2)/pravilom I/11(4)( ) veljavno do …………………………………….……………….……...….
This certificate shall, in accordance with Regulation I/11(2)/Regulation I/11(4)), be accepted as valid until

Podpis: ……..………………………….…………………………………………………………………………..…………...……...
(podpis pooblašþenega uradnika, ki je izdal potrditev)
Signed:
(Signature of authorised official issuing the endorsement)

Kraj: …………………………………………………...………………………………………………….…………………..…………
Place:
Datum: …………………………………….………………………………………………………..………………………………...…
Date:

…………………………………………………………….…..
(peþat ali žig organa, ki je izdal dokument)
(Seal or stamp of the issuing authority)

8

Neustrezno þrtajte. / Delete as appropriate.
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(dodatni obrazec k spriþevalu o skladnosti)
(Form of supplement to the certificate of compliance)
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PROMET

REPUBLIC OF SLOVENIA
MINISTRY OF TRANSPORT

SEZNAM OPREME
RECORD OF EQUIPMENT
za spriþevalo o skladnosti
for the certificate of compliance
Ta seznam mora biti vedno priložen k spriþevalu o skladnosti
This record shall be permanently attached to the certificate of compliance
Seznam opreme za skladnost z Direktivo Sveta 97/70/ES o vzpostavitvi usklajenega varnostnega režima za ribiška
plovila dolžine 24 metrov in veþ
Record of equipment for compliance with Council Directive 97/70/EC setting up a harmonised safety regime for fishing
vessels with a length of 24 metres and over
1. Podatki o ladji:
1. Particulars of the vessel:
Ime ladje
Name of the ship

Razlikovalne številke ali þrke
Distinctive numbers or letters

9

Pristanišþe vpisa
Port of registry

Dolžina ( )
1
Length ( )

2. Podrobni podatki o rešilni opremi:
2. Details of life-saving appliances:
1.
1.

2.
2.
2.1
2.1
2.2
2.2
2.3
2.3
3.
3.

Skupno število oseb, za katere je predvidena rešilna oprema
Total number of persons for whom life-saving appliances are
provided

Skupno število rešilnih þolnov
Total number of lifeboats
Skupno število oseb, ki jih rešilni þolni lahko sprejmejo
Total number of persons accommodated by them
Število delno zaprtih rešilnih þolnov (pravilo VII/18)
Number of partially enclosed lifeboats (Regulation VII/18)
Število popolnoma zaprtih rešilnih þolnov (pravilo VII/19)
Number of totally enclosed lifeboats (Regulation VII/19)
Število reševalnih þolnov
Number of rescue boats

3.1 Število þolnov, vštetih v skupno število zgoraj navedenih rešilnih
þolnov
3.2 Number of boats which are included in total number of lifeboats
shown above
4.
Rešilni splavi
4.
Liferafts
4.1 Tisti, za katere so zahtevane odobrene naprave za spušþanje v
vodo
4.1 Those for which approved launching appliances are required
4.1.1 Število rešilnih splavov
4.1.1 Number of liferafts
4.1.2 Število oseb, ki jih rešilni splavi lahko sprejmejo
4.1.2 Number of persons accommodated by them
4.2 Tisti, za katere niso zahtevane odobrene naprave za spušþanje v
vodo
4.2 Those for which approved launching appliances are not required
4.2.1 Število rešilnih splavov
4.2.1 Number of liferafts
4.2.2 Število oseb, ki jih rešilni splavi lahko sprejmejo
4.2.2 Number of persons accommodated by them

9

……………………………………….…………………………….
Levi bok ladje
Port side

Desni bok ladje
Starboard side

……………………….…..………..

…...............................................

……..………………………………

…….……………………………..

……………….…………...............

…….……………………………..

…………………….......................

…….……………………………..

……………………………………..

…………………………..............

……………………….……............

…….……………………………..

…………………….......................

……….…………………………..

……………………….…...............

…….……………………………..

…………………………................

…………………………..............

…………………………................

…………………………..............

……………………….……….…...

…….……………………………..

………………………………….....

…………………………..............

………………..............................
Levi bok ladje

…………………………..............
Desni bok ladje

Dolžina, kakor je opredeljena v þlenu 2(6). / Length as defined in Article 2(6)

.
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Port side
Starboard side
Število rešilnih pasov
Number of lifebuoys
…………………….......................
…………………………………...
Število rešilnih jopiþev
Number of lifejackets
…………………….......................
…….……………………………..
Reševalne obleke
………….………………...............
…….……………………………..
Immersion suits
Skupno število
……………….…………...............
…...............................................
Total number
Število reševalnih oblek, ki izpolnjujejo zahteve za rešilne jopiþe
Number of immersion suits complying with the requirements for
………………….………...............
…………….……………………..
lifejackets
1
8. Število toplotnih zašþitnih sredstev ( )
1
8. Number of thermal protective aids ( )
…………………………................
…….……………………………..
9. Radijske naprave, ki se uporabljajo v napravah za reševanje
……….……………………............ …….……………………………..
9. Radio installations used in life-saving appliances
9.1 Število radarskih oddajnikov
9.1 Number of radar transponders
……………….…………….……...
……………………………….…..
9.2 Število dvosmernih UKV radiotelefonskih naprav
……….……………………….…...
…….……………………………..
9.2 Number of two-way VHF radiotelephone apparatus
1
( ) Razen tistih, ki se zahtevajo po pravilu VII/17(8)(xxi) in VII/20(5)(a)(xxiv). / Excluding those required by Regulation VII/17(8)(xxi) and
VII/20(5)(a)(xxiv).
5.
5.
6.
6.
7.
7.
7.1
7.1
7.2
7.2

3. Podrobnejši podatki o radijski opremi
3. Details of radio facilities
Kos opreme
Item
a.
Osnovni sistemi
1. Primary systems
1.1 UKV radijska naprava
1.1 VHF radio installation

Veljavna doloþba
Actual provision
……………………………………………
………..…………………………...

1.1.1 DSC pretvornik
1.1.1 DSC encoder

………………………..………..…...

1.1.2 DSC opazovalni sprejemnik
1.1.2 DSC watch receiver

………………………………..……...

1.1.3 Radiotelefonija
1.1.3 Radiotelephony

…………………………………….…...

1.2
1.2

………………………..…………….....

MV radijska naprava
MF radio installation

1.2.1 DSC pretvornik
1.2.1 DSC encoder

…………………………...................

1.2.2 DSC opazovalni sprejemnik
1.2.2 DSC watch receiver

………………………………………..

1.2.3 Radiotelefonija
1.2.3 Radiotelephony

………………………….……………...

1.3 MV/KV radijska naprava
1.3. MF/HF radio installation

……………………………….…………..

1.3.1 DSC pretvornik
1.3.1 DSC encoder

…………………………………………....

1.3.2 DSC opazovalni sprejemnik
1.3.2 DSC watch receiver

……………………………………….…..

1.3.3 Radiotelefonija
1.3.3 Radiotelephony

……………………………………………...

1.3.4 Radiotelegrafija z neposrednim tiskanjem
1.3.4 Direct-printing radiotelegraphy

………………………………………………...

1.4
1.4

Inmarsat postaja ladja – zemlja
Inmarsat ship-earth station

…………………………………………………...

2.
2.

Pomožna alarmna sredstva
Secondary means of alerting

……………………………………………….

3.
3.

Naprava za sprejemanje informacij o varnosti v pomorskem prometu
Facilities for reception of maritime safety information

………………………..……………….

3.1
3.1

Sprejemnik Navtex
Navtex receiver

……………….……………………...…

3.2
3.2

Sprejemnik EGC
EGC receiver

…………………………………………..…

3.3
3.3

KV radiotelegrafski sprejemnik z neposrednim tiskanjem
HF direct-printing radiotelegraphy receiver

…………………...............................................
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Veljavna doloþba
Actual provision

4.
4.
4.1.
4.1
4.2
4.2
5.
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.

Satelitski EPIRB
Satelite EPIRB
Cospas-Sarsat
Cospas-Sarsat
Inmarsat
Inmarsat
UKV EPIRB
VHF EPIRB
Radarski oddajnik ladje
Vessel's radar transponder
1
Radiotelefonski opazovalni sprejemnik z nujno frekvenco 2.182 kHz ( )
1
Radiotelephone distress frequency watch receiver 2.182 kHz ( )
2
Naprava za generiranje radiotelefonskega alarmnega signala na 2.182 kHz ( )
2
Device for generating the radiotelephone alarm signal on 2.182 kHz ( )

4.
4.

Ukrepi, ki se uporabljajo za zagotavljanje razpoložljivosti radijskih naprav (pravilo IX/14)
Methods used to ensure availability of radio facilities (Regulation IX/14)

…………………………………………………
……………………………….….……….
………………………………………….
………………….………………….…….
………………….………………………. ….
………………………..……………….…

…………………..………………………...
1
( ) ýe Odbor za pomorsko varnost IMO ne doloþi drugaþe, te opreme ni treba ponovno navesti v seznamu, priloženemu k spriþevalom, izdanim po
1. februarju 1999. / Unless another date is determined by the Maritime Safety Committee of the Organisation, this item need not be reproduced
on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.
2
( ) Te opreme ni treba ponovno navesti na seznamu, priloženemu k spriþevalom, ki se izdajo po 1. februarju 1999. / This item need not be
reproduced on the record attached to certificates issued after 1 February 1999.

4.1 Podvajanje opreme: ………………………...…………………………………...………………………………………………………….
4.1 Duplication of equipment:
4.2 Vzdrževanje na obali: ………………..………………………..………………………………………………………………..................
4.2 Shore-based maintenance:
4.3 Možnosti vzdrževanja na morju: ……………………………………………..…….………………………………………….................
4.3 At-sea maintenance capability:

POTRJUJEMO, da je ta seznam opreme v vseh pogledih pravilen.
THIS IS TO CERTIFY that this record of equipment is correct in all respects.

Izdano v…………………………..…………………………..………… dne ……………..………………………………………………………
Issued at
(kraj izdaje seznama)
on
(datum izdaje)
(Place of issue of record)

(Date of issue)

..………..……….………………………………………………….
(podpis uradnika, ki je izdal seznam)
(Signature of official issuing the record)
in/ali
and/or
(peþat ali žig organa, ki je izdal dokument)
(Seal or stamp of the issuing authority)

Pri podpisu se doda naslednji odstavek:
If signed, the following paragraph is to be added:
Podpisani/a izjavlja, da ga/jo je za izdajo tega seznama pravilno pooblastila država þlanica..
The undersigned declares that he is duly authorised by the said Member State to issue this record.

………….………………………..……………………..……….
(podpis)
(Signature)

123

Stran

15390 /

Št.

111 / 5. 12. 2007

Uradni list Republike Slovenije

MINISTRSTVA

5512.

Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja

Na podlagi drugega odstavka 12.a člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister, pristojen za upravo

PRAVILNIK
o strokovnem izpitu za inšpektorja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
(1) Ta pravilnik določa obseg in program strokovnega
izpita za inšpektorja (v nadaljnjem besedilu: izpit), sestavo
in oblikovanje izpitnih komisij, postopek prijave in opravljanje
izpita, izpitni red, vodenje evidence o izpitih in druga vprašanja,
povezana z opravljanjem izpita.
(2) Ta pravilnik velja za inšpekcije, ki opravljajo inšpekcijski nadzor na podlagi Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni
list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo) v skladu z
omejitvami, določenimi v 3. členu tega zakona.
2. člen
(program izpita)
(1) Program izpita obsega naslednja področja:
1. upravni postopek in upravni spor,
2. postopek vodenja in odločanja o prekrških,
3. postopek inšpekcijskega nadzora.
(2) Program izpita z navedbo podrobnejših vsebin je določen v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Minister, pristojen za upravo, usklajuje program izpita
glede na spremembe veljavne zakonodaje.
3. člen
(podrobnejša vsebina programa izpita)
(1) Program iz drugega odstavka prejšnjega člena je podlaga za izdelavo podrobnejših vsebin za izpit.
(2) Podrobnejše vsebine zajemajo navedbo pravnih virov
in literature, potrebne za pripravo na izpit. Pravni viri in seznam
literature so objavljeni na uradni spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo.
4. člen
(način opravljanja izpita)
Izpit se opravlja ustno.
5. člen
(trajanje izpita)
Izpit traja največ 60 minut oziroma toliko, kolikor je potrebno za preverjanje kandidatovega znanja.
II. SESTAVA IN OBLIKOVANJE IZPITNE KOMISIJE
6. člen
(izpitna komisija)
(1) Izpit se opravlja pred izpitno komisijo, ki šteje najmanj
tri člane, imenovane izmed izpraševalcev.

(2) Izpraševalce imenuje minister, pristojen za upravo.
(3) V aktu o imenovanju izpraševalcev se določi, iz katerih
področij lahko sprašujejo.
(4) Pogoji za imenovanje izpraševalcev so:
1. univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba
s specializacijo oziroma magisterijem;
2. najmanj osem let delovnih izkušenj z izobrazbo iz prve
točke za izpraševalca za področje upravnega postopka in postopka o prekrških;
3. najmanj tri leta delovnih izkušenj z izobrazbo iz prve
točke za izpraševalca za področje inšpekcijskega nadzora;
4. izpraševalec za področje upravnega postopka in postopka o prekrških mora biti univerzitetni diplomirani pravnik
oziroma imeti izobrazbo pravne smeri, pridobljeno po študijskem programu druge stopnje v skladu z zakonom, ki ureja
visoko šolstvo;
5. izpraševalec za področje postopka o prekrških mora
imeti opravljen pravniški državni izpit ali državni izpit iz javne
uprave s preizkusom znanja v skladu z uredbo, ki ureja vrsto
izobrazbe, strokovno usposabljanje in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
7. člen
(določitev razporeda in sestave izpitne komisije
ter določitev zapisnikarja)
Ministrstvo, pristojno za upravo, z mesečnimi razporedi
določa izpitne komisije za posamezne kandidate, datum in kraj
opravljanja izpita ter zapisnikarja. Razpored se pošlje vsem
članom izpitne komisije in zapisnikarju.
8. člen
(predsednik izpitne komisije)
Izpraševalec, ki je z razporedom o imenovanju posamezne izpitne komisije določen za predsednika izpitne komisije,
vodi izpitni postopek in skrbi za izpitni red.
9. člen
(zapisnikar)
Zapisnikarja, ki vodi zapisnik o poteku izpita, imenuje
minister, pristojen za upravo, izmed uslužbencev, zaposlenih v
ministrstvu, pristojnem za upravo. Imeti mora najmanj srednjo
strokovno izobrazbo.
10. člen
(dolžnosti članov izpitne komisije)
(1) Predsednik in član izpitne komisije ter zapisnikar morajo vestno in objektivno opravljati delo v izpitni komisiji, v
katero so določeni z razporedom o imenovanju posamezne
izpitne komisije.
(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora takoj, ko izve za
razlog, zaradi katerega ne bi mogla opraviti svojega dela v izpitni komisiji, v katero je določena z razporedom o imenovanju
posamezne izpitne komisije, obvestiti uslužbenca, ki je pristojen za organizacijo izpitov.
(3) Če oseba iz prejšnjih dveh odstavkov brez opravičenega razloga ne javi svoje odsotnosti oziroma ne odpove
opravljanja svoje dolžnosti v izpitni komisiji, uslužbenec, ki je
pristojen za organizacijo izpitov, o tem sestavi uradni zaznamek. V primeru kršitve te obveznosti se izpraševalca oziroma
zapisnikarja razreši dolžnosti v izpitni komisiji.
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(pristojnosti ministrstva)

misij;

Ministrstvo, pristojno za upravo, skrbi za:
1. nemoten in pravilen potek izpita v skladu s predpisi;
2. spremljanje in usklajevanje dela izpitnih komisij;
3. zagotavljanje materialnih pogojev za delo izpitnih ko-

4. opravljanje strokovnega in administrativno-tehničnega
dela za izpitne komisije.
12. člen
(prijava in postopek v zvezi s prijavo)
(1) Odgovorna oseba organa, pri katerem je kandidat
zaposlen, ali kandidat sam, vloži prijavo za opravljanje izpita
pri ministrstvu, pristojnem za upravo.
(2) Prijava mora vsebovati osebno ime kandidata,
EMŠO, stalno prebivališče (ulica, kraj, pošta), organ zaposlitve, naslov e-pošte in telefonsko številko, na kateri je kandidat
dosegljiv.
(3) Ko kandidata organ prijavlja v elektronski obliki,
se upoštevajo le prijave z uradnega elektronskega naslova
organa.
(4) Ko se k izpitu prijavi kandidat sam, mora najkasneje
ob prijavi na izpit poravnati stroške izpita.
(5) Ministrstvo, pristojno za upravo, petnajst dni pred dnevom opravljanja izpita obvesti kandidata o času in kraju opravljanja izpita ter o sestavi izpitne komisije. Istočasno obvestilo
pošlje v elektronski obliki tudi organu, v katerem je kandidat
zaposlen.
13. člen
(začetek izpitnega postopka)
(1) Predsednik izpitne komisije pred začetkom opravljanja izpita ugotovi prisotnost članov izpitne komisije in zapisni
karja.
(2) Predsednik izpitne komisije prične izpit tako, da ugotovi istovetnost kandidata in pojasni potek izpita.
14. člen
(zapisnik)
O poteku izpita se za vsakega kandidata vodi zapisnik, ki
ga podpišejo predsednik, člani izpitne komisije in zapisnikar.
15. člen
(izpitni red)
(1) Predsednik izpitne komisije skrbi za pravilen in nemoten potek izpita.
(2) Kandidata, ki se pri opravljanju izpita ne ravna po
navodilih predsednika izpitne komisije, predsednik komisije
opomni.
(3) Če kandidat opomina iz prejšnjega odstavka ne upošteva, izpitna komisija odloči, ali sme kandidat nadaljevati izpit.
Če izpitna komisija glede na večinsko mnenje njenih članov
odloči, da kandidat ne sme nadaljevati izpita, se šteje, da izpita
ni opravil.
(4) Izrek opomina in njegova vsebina se vpišeta v zapisnik
o poteku izpita.
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17. člen

III. PRIJAVA IN POSTOPEK OPRAVLJANJA
IZPITA
11. člen

111 / 5. 12. 2007 /
(ugovor)

(1) Kandidat, ki se ne strinja z oceno izpitne komisije,
lahko takoj po razglasitvi ocene vloži ugovor pri izpitni komisiji.
Ugovor kandidata se zapiše v zapisnik o opravljanju izpita.
(2) V primeru ugovora kandidat opravlja izpit najkasneje v
treh delovnih dneh pred drugo izpitno komisijo, ki je sestavljena
iz enega člana prejšnje izpitne komisije in dveh novih izpraševalcev. Predsednika nove izpitne komisije se določi izmed
novih izpraševalcev.
18. člen
(potrdilo o izpitu)
Kandidatu, ki je izpit opravil, se izda potrdilo, ki ga podpiše
predsednik izpitne komisije.
19. člen
(odstop)
(1) Če kandidat odstopi iz neupravičenega razloga, se
šteje, da izpita ni opravil.
(2) Kandidat lahko odstopi iz upravičenega razloga.
Upravičenost razloga ugotovi vodja organizacijske enote, ki
je pristojna za organizacijo strokovnih izpitov, na podlagi pisne
obrazložitve odgovorne osebe organa, ki je kandidata prijavil k
izpitu. Organ mora posredovati pisno obrazložitev v roku treh
dni od dneva določenega za opravljanje izpita.
(3) Če vodja organizacijske enote, ki je pristojna za organizacijo strokovnih izpitov ugotovi, da so razlogi upravičeni, se
kandidatu omogoči opravljanje izpita takoj, ko je po mesečnem
razporedu to mogoče.
20. člen
(javnost izpita)
Izpit je javen.
IV. EVIDENCA O IZPITIH
21. člen
(zbirka dokumentov o kandidatu)
Ministrstvo, pristojno za upravo, vodi zbirko dokumentov,
ki za vsakega kandidata vsebuje prijavo k izpitu, obvestilo o
dnevu in kraju opravljanja izpita ter zapisnik o poteku izpita.
22. člen
(evidenca izpitov)
(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, vodi evidenco izpitov.
Podatki iz evidence se uporabljajo za izdajanje javnih listin o
opravljenih strokovnih izpitih.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. zaporedno številko,
2. osebno ime kandidata,
3. EMŠO,
4. strokovni naziv,
5. naziv organa, kjer je oseba zaposlena,
6. datum opravljanja izpita in
7. uspeh na izpitu.
(3) Evidenca iz prejšnjega odstavka se hrani trajno, zbirka dokumentov o kandidatu pa dve leti od dneva opravljanja
izpita.

16. člen

23. člen

(ocena uspeha kandidata)

(plačilo izpitne komisije)

Uspeh kandidata oceni izpitna komisija z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Kandidat mora biti za uspešno opravljen
izpit ocenjen z »uspešno« na vseh treh področjih iz prvega
odstavka 2. člena tega pravilnika.

Predsedniku in članom izpitne komisije ter zapisnikarjem,
pripada plačilo za delo in povračilo stroškov v zvezi z delom
v komisiji v višini, ki jo s sklepom določi minister, pristojen za
upravo.
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24. člen
(plačilo izpita)

(1) Stroške izpita poravna kandidatov delodajalec ali kandidat sam.
(2) V primeru, da k izpitu kandidata prijavi organ, se sredstva prvega in drugega opravljanja izpita zagotovijo iz sredstev
proračuna Republike Slovenije.
(2) Stroške tretjega in nadaljnjih opravljanj izpita v celoti
krije kandidat.

Uradni list Republike Slovenije
12. pooblastilo za opravljanje posameznih dejanj v postopku,
13. opravljanje strokovnih del v inšpekcijskih zadevah,
14. ustavitev inšpekcijskega postopka,
15. stroški inšpekcijskega postopka, ukrepi inšpektorja,
16. preventivni ukrepi inšpektorja,
17. posebni ukrepi inšpektorja,
18. ukrepi za zavarovanje pravic drugih oseb,
19. ukrepi, povezani s prepovedjo opravljanja dejavnosti,
20. kazenske določbe.

V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
25. člen
(razveljavitvena določba)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja (Uradni list RS, št. 75/04
in 79/05).
26. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati 1. marca 2008.
Št. 007-1465/2007/19
Ljubljana, dne 20. novembra 2007
EVA 2007-3111-0071
dr. Gregor Virant l.r.
Minister
za javno upravo
PRILOGA:
PROGRAM STROKOVNEGA IZPITA
ZA INŠPEKTORJA
a) UPRAVNI POSTOPEK
Za določitev vsebin izpita, ki se nanaša na izvajanje
določb splošnega upravnega postopka, se uporablja Uredba
o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in odločanje v postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka
(Uradni list RS, št. 29/00, 66/04, 17/06) in program strokovnega
izpita iz upravnega postopka za kandidate z višjo in visoko ter
univerzitetno izobrazbo, ki je priloga Pravilnika o opravljanju
strokovnega izpita iz upravnega postopka (Uradni list RS, št.
63/03).
b) POSTOPEK O PREKRŠKIH
Za določitev vsebin izpita, ki se nanaša na izvajanje določb postopka o prekrških, se uporablja program strokovnega
usposabljanja za izvajanje pooblastil po zakonu o prekrških
(Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4) in Uredbi o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje
in odločanje v prekrškovnem postopku (Uradni list RS, št.
42/04).
c) POSTOPEK INŠPEKCIJSKEGA NADZORA
1. načela inšpekcijskega nadzora,
2. pogoji za opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora,
3. omejitev opravljanja dejavnosti,
4. varovanje poslovne in druge tajnosti ter tajnosti vira,
5. posebne odgovornosti inšpektorja,
6. pooblastila inšpektorja,
7. opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora,
8. vstop v prostore, objekte in k napravam zavezanca,
9. vstop v poslovne in druge prostore, ki ne pripadajo
zavezancu,
10. pregled stanovanjskih prostorov zavezanca,
11. stranke v postopku inšpekcijskega nadzora,

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5513.

Sklep o določitvi omrežnine za uporabo
elektroenergetskih omrežij in korekcijskega
faktorja za izravnavo prihodka iz omrežnin

Na podlagi 87. člena Energetskega zakona (Uradni list
RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo), 11. člena Sklepa
o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo
(Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04), drugega odstavka 9. člena
in petega odstavka 78. člena Akta o določitvi metodologije za
obračunavanje omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska omrežja (Uradni list RS, št. 121/05), svet Javne
agencije Republike Slovenije za energijo izdaja

SKLEP
o določitvi omrežnine za uporabo
elektroenergetskih omrežij in korekcijskega
faktorja za izravnavo prihodka iz omrežnin
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem sklepom se določajo:
– tarifne postavke za omrežnino, na podlagi katerih in
skladno z Aktom o določitvi metodologije za obračunavanje
omrežnine in metodologije za določitev omrežnine in kriterijih za ugotavljanje upravičenih stroškov za elektroenergetska
omrežja, sistemski operater obračuna končnemu odjemalcu
omrežnino za uporabo elektroenergetskega omrežja in
– korekcijski faktor za sistemskega operaterja distribucijskega omrežja, ki ga sistemski operater prenosnega omrežja
skladno z aktom iz prejšnje alineje tega člena upošteva pri
obračunu omrežnine za prenosno omrežje sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja.
II. TARIFNE POSTAVKE ZA OMREŽNINO
2. člen
Tarifne postavke za omrežnino so določene ločeno za:
– omrežnino za prenosno omrežje,
– omrežnino za distribucijsko omrežje,
– omrežnino za sistemske storitve,
– omrežnino za posebno sistemsko storitev,
– omrežnino za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov in
– povprečni strošek priključevanja.
Omrežnina, določena s tem sklepom, ne vsebuje davkov,
taks, trošarin in drugih dajatev.
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3. člen
Omrežnina za prenosno omrežje:
odjemna skupina
napetostni
nivo

naþin
prikljuþitve

vrsta odjema

tarifne postavke

VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS

T  6000 ur
VN

6000 > T  2500 ur
T < 2500 ur
T  2500 ur

zbiralke
RTP

T < 2500 ur

SN

T  2500 ur
T < 2500 ur
T  2500 ur

zbiralke
RTP

T < 2500 ur
T  2500 ur

NN

obraþunska moþ
(EUR/kW/mesec)

sezona

T < 2500 ur
brez merjenja moþi
gospodinjstvo
javna razsvetljava

1,29789
0,86526
1,21298
0,80865
0,94806
0,63204
1,71619
1,22585
0,31224
0,22303
1,14570
0,81836
0,38056
0,27183
1,47503
1,13464
0,46916
0,36089
1,10598
0,85075
0,65389
0,50299
0,15125
0,15125

prenesena delovna energija
(EUR/kWh)
KT, VT
MT
ET
0,00104
0,00080
0,00069
0,00053
0,00215
0,00165
0,00143
0,00110
0,00347
0,00267
0,00231
0,00178
0,00062
0,00048
0,00044
0,00034
0,00766
0,00589
0,00547
0,00421
0,00231
0,00178
0,00165
0,00127
0,00633
0,00487
0,00452
0,00348
0,00098
0,00075
0,00075
0,00058
0,00618
0,00475
0,00475
0,00365
0,00263
0,00202
0,00202
0,00155
0,00497
0,00382
0,00382
0,00294
0,00363
0,00279
0,00335
0,00363
0,00279
0,00335
0,00335

4. člen
Omrežnina za distribucijsko omrežje:
odjemna skupina
napetostni
nivo

naþin
prikljuþitve
zbiralke
RTP

SN

vrsta odjema

tarifne postavke
sezona

T  2500 ur
T < 2500 ur
T  2500 ur
T < 2500 ur

zbiralke
RTP
NN

T  2500 ur
T < 2500 ur
T  2500 ur
T < 2500 ur
brez merjenja moþi
gospodinjstvo
javna razsvetljava

obraþunska moþ
(EUR/kW/mesec)

VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS
VS
NS

1,97484
1,41060
0,35924
0,25660
2,20473
1,57481
0,73238
0,52313
5,03092
3,86994
1,60022
1,23094
5,54499
4,26538
3,27848
2,52191
0,28665
0,28665

prenesena delovna energija
(EUR/kWh)
KT, VT
MT
ET
0,00069
0,00053
0,00049
0,00038
0,00883
0,00679
0,00631
0,00485
0,00446
0,00343
0,00319
0,00245
0,01218
0,00937
0,00870
0,00669
0,00333
0,00256
0,00256
0,00197
0,02102
0,01617
0,01617
0,01244
0,01320
0,01015
0,01015
0,00781
0,02486
0,01912
0,01912
0,01471
0,03132
0,02409
0,02891
0,03132
0,02409
0,02891
0,03874

5. člen
Omrežnina za sistemske storitve:
odjemna skupina
napetostni nivo

vrsta odjema

VN, SN, NN
NN

javna razsvetljava

tarifne postavke
obraþunska moþ prenesena delovna energija
(EUR/kW/mesec)
(EUR/kWh)
0,17890
0,00127

1
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6. člen
Omrežnina za posebno sistemsko storitev:
odjemna skupina
napetostni nivo
VN
SN, NN

tarifna postavka
prekomerno prevzeta jalova
energija (EUR/kvarh)
0,00626
0,00835

7. člen
Omrežnina za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti
povezovalnih vodov:
Del omrežnine za uporabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti povezovalnih vodov je cena za neizkoriščeno dodeljeno
čezmejno prenosno zmogljivost, ki ni bila dodeljena na avkciji
in jo plača imetnik pravice. Cena znaša 0,50 EUR/MWh.
8. člen
Povprečni strošek priključevanja (S) za novega končnega
odjemalca in za povečanje priključne moči obstoječega končnega odjemalca, izražen v EUR/kW priključne moči, znaša:
S =28,34 EUR/kW

III. KOREKCIJSKI FAKTOR ZA IZRAVNAVO PRIHODKA
IZ OMREŽNIN
9. člen
Korekcijski faktor za izravnavo prihodka iz omrežnin za
sistemskega operaterja distribucijskega omrežja v obdobju od
1. januarja do 31. decembra 2008 znaša 0,984.
IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem začetka uporabe tega sklepa preneha veljati
Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih
omrežij in korekcijskih faktorjev za izravnavo prihodka iz omrežnin (Uradni list RS, št. 122/06, 55/07 in 63/07).
11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja
pa se od 1. januarja 2008.
Št. 116-4/2006/EE-06
Maribor, dne 29. novembra 2007
EVA 2007-2111-0155
dr. Franc Žlahtič l. r.
Predsednik sveta
Javne agencije RS za energijo

4
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OBČINE
BLED
5514.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Bled

Na podlagi prve alinee 56. člena Zakona o stavbnih
zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), 3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4), 218. člena
Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 102/04
– UPB1) in 16. člena Statuta Občine Bled (Uradni list RS,
št. 119/03, 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 6. redni seji
dne 15. 11. 2007 sprejel

ODLOK
o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
v Občini Bled
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Občini Bled se za uporabo zazidanega in nezazidanega
stavbnega zemljišča na območjih, ki jih določa ta odlok, plačuje
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem
besedilu: nadomestilo).
2. člen
Za zazidana stavbna zemljišča se po tem odloku štejejo
tista zemljišča, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi
stavbami in gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture in tista zemljišča, na katerih
se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z
gradnjo stavb in gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti
gospodarske javne infrastrukture.
3. člen
Če določena stavba še nima določene gradbene parcele,
se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti
del površine zemljiške parcele, na kateri stoji takšna stavba
(fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine
takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno
zemljišče.
4. člen
Za nezazidana stavbna zemljišča se po tem odloku
štejejo tista zemljišča, za katera je z izvedbenim prostorskim
aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih
in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa in javne uprave in da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne
infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva,
socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti,
športa in javne uprave in jih je mogoče opredeliti kot samostojno gradbeno parcelo.
5. člen
Zavezanec za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča po tem Odloku je neposredni uporabnik zemljišča
oziroma stavbe ali dela stavbe, če tega ni pa lastnik zemljišča,
stavbe ali dela stavbe.
Upoštevajoč načelo racionalnosti se zavezanca, ki mu je
bilo odmerjeno nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
do višine 4 € ne bremeni plačila.

II. OBMOČJA, KJER SE PLAČUJE NADOMESTILO
6. člen
Območja, kjer se plačuje nadomestilo, so razdeljena na 4.
območja, upoštevajoč lokacijske in ostale prednosti (lega stavbnega zemljišča s tem povezana poslovna priložnost, gostota javnih funkcij in poslovnih dejavnosti, komunalna opremljenost).
I. območje – objekti in nezazidana stavbna zemljišča v neposredni bližini Ceste svobode, Prešernove ceste, Ljubljanske
ceste, Želeške ceste, Mlinske ceste, Ceste gorenjskega odreda, Kidričeve ceste, Veslaške promenade, Župančičeve ceste,
Riklijeve ceste, Pod skalo, Za Gradom, Pod Gradom, Grajske
ceste in na jezerski strani Kolodvorske ceste ter objekti na
Blejskem otoku v skladu z grafiko;
II. območje – območje, ki zajema Razgledno cesto in del
Kolodvorske ceste, območje med Prešernovo in Seliško cesto,
Zagorice, Želeče, vaško jedro Grad, območje Spodnjih Seliš,
del Mlina, Zazer, v skladu z grafiko;
III. območje – Dobe, Dindol, Jarše, Zasip, Rečica, Jermanka, Ribno, Selo pri Bledu, Bodešče, Koritno, Bohinjska
Bela, v skladu z grafiko;
IV. območje – Kupljenik, Obrne, Slamniki.
Stavbna zemljišča izven navedenih naselij, ki imajo možnost priključitve na javno vodovodno in električno omrežje,
ter ustrezajo ostalim pogojem in kriterijem za plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča po tem odloku, se
uvrstijo v najbližje ležeče območje.
7. člen
Območja iz prejšnjega člena tega odloka so vrisana na
Digitalnem katastrskem načrtu v Geografsko informacijskem
sistemu Občine Bled.
III. MERILA ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA
8. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se določi
po naslednjih merilih:
Opremljenosti stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti
in napravami individualne in skupne rabe:
javni vodovod

40 točk

električno omrežje

40 točk

javna kanalizacija

20 točk

telefonsko omrežje

20 točk

plinovodno omrežje

20 točk

Opremljenost stavbnega zemljišča s komunalnimi objekti
in napravami skupne rabe:
makadamska cesta

20 točk

asfaltna cesta

40 točk

Pri komunalni opremljenosti se upoštevajo dejanske možnosti priključitve na komunalne naprave.
9. člen
Namembnost uporabe zazidanega stavbnega zemljišča
Po namembnosti objekta ali dela objekta se zazidana
stavbna zemljišča uvrstijo v naslednje skupine:
Stanovanjski objekti:
– stanovanjski namen uporabe stavbnega zemljišča ima
objekt ali del objekta, ki je namenjen bivanju.
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Poslovni objekti:
– poslovna dejavnost: finančno posredništvo, poslovanje
z nepremičninami, zunanja trgovina, agencije, zavarovalnice,
igralnice, bančništvo, menjalnice, poslovna združenja, zasebna
zdravstvene ustanove ipd.,
– proizvodna dejavnost: industrija, gradbeništvo, transportna in skladiščna dejavnost, proizvodna obrt, prevozništvo,
špedicija itd.,
– trgovina in storitve: trgovina na debelo in na drobno,
storitve turističnih organizacij, obrtne storitve, projektiranje in
tehnične storitve, servisne dejavnosti, osebne storitve in storitve v gospodinjstvih ipd.,
– gostinstvo: hoteli, moteli, pensioni, počitniški domovi, oddajanje apartmajev in sob, restavracije, gostilne, kampi
ipd.,
– športne in rekreativne dejavnosti: športni objekti, rekreacijske površine, fitnes klubi in druge površine, na katerih se
opravlja pridobitna dejavnost.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se odmeri
ne glede na to, ali je zazidano stavbno zemljišče v uporabi ali
ne. Pri odmeri nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče
se upošteva namembnost zemljišča določena s prostorskimi
akti.
Namembnost – zazidana stavbna
zemljišča

I.

II.

III.

IV.

Stanovanjski objekt

310

210 180 150

Poslovni objekt

800

650 500 400

Za dejavnost zasebnega oddajanja apartmajev in sob do
površine 100 m2 v enem stanovanjskem objektu, se upošteva
50% dodeljenih točk iz poslovne namembnosti zazidanega
stavbnega zemljišča.
Za proizvodno dejavnost, ki se opravlja v 1. in 2. območju se upošteva poleg dodeljenih točk, ki izhajajo iz naslova
namembnosti zazidanega stavbnega zemljišča še dodatnih
100 točk.
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje
tudi za opuščene objekte na stavbnih zemljiščih na območjih
za katere je po Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega
zemljišča v Občini Bled potrebno plačati nadomestilo. Poleg
dodeljenih točk, ki izhajajo iz naslova namembnosti zazidanega stavbnega zemljišča se pri izračunu upošteva še dodatnih
200 točk.
Med opuščene objekte po tem odloku uvrščamo:
– nenaseljen in zapuščen objekt,
– nedograjen objekt (10 let od izdaje gradbenega dovoljenja).
Med nenaseljene in zapuščene objekte uvrščamo objekte,
ki so po svoji zunanjosti neprimerno vzdrževani (odpadajoč
omet, propadajoča in poškodovana okna, vrata in streha).
Namembnost – nezazidana stavbna
zemljišča

I.

II.

III. IV.

Namembnost – nezazidano stavbno zemljišče – stanovanjski objekti

400 300 250 200

Namembnost – nezazidano stavbno zemljišče – poslovni objekti

750 650 550 450

IV. OBRAČUN NADOMESTILA ZA UPORABO STAVBNEGA
ZEMLJIŠČA

za:

10. člen
Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se plačuje

1. zazidano stavbno zemljišče
– stanovanjska površina, v katero spada čista tlorisna površina sob, predsob, hodnikov s stopnišči v stanovanju, kuhinje,

kopalnice, shramb in drugih zaprtih prostorov, kot so: klet, kotlarna, delavnica za prosti čas, kabineti in površina podstrehe,
kjer višina presega 1,40 metra ter čista tlorisna površina garaže
za osebne avtomobile,
– poslovna površina, v katero spada čista tlorisna površina poslovnih prostorov in vseh prostorov, ki so funkcionalno
povezani s poslovnim prostorom, kot so: sanitarije, umivalnice,
savne, notranji bazeni, dvigala, skladišča, garderobe, pisarne,
hodniki, stopnišča, odprte terase gostinskih lokalov ipd.,
– površina nepokritih skladišč, javnih parkirišč, za katera se
plačuje parkirnina ali najemnina, delavnic na prostem, dostopov
in parkirnih prostorov gospodarskih subjektov, zunanjih površin
kot so sprehajališča in parki poslovnega subjekta, ter druge manipulativne površine, ki služijo izvajanju dejavnosti gospodarskih
subjektov. Za površine navedene v tej alinei se upošteva 50%
vrednosti seštevka točk iz 8. in 9. člena tega odloka,
– površina igrišč, smučišč, zunanjih bazenov in drsališč,
kampov ipd.;
2. nezazidano stavbno zemljišče
– celotna površina nezazidanega stavbnega zemljišča,
kjer je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je dopustna gradnja objektov pod 1. točko tega člena. Za samostojno
gradbeno parcelo po tem odloku se šteje strnjeno zemljišče
sestavljeno iz ene ali več zemljiških parcel, ki ni manjše kot
500 m².
11. člen
Nadomestilo za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča za površino igrišč, smučišč, zunanjih bazenov, drsališč,
kampov ipd., se plačuje za 6 mesecev v letu.
12. člen
Letna višina nadomestila po merilih tega odloka je določena kot zmnožek:
Zazidano stavbno zemljišče
nadomestilo =
površina * točke * mes * vrednost
kjer je:
površina = 10. člen, 1. točka
točke = število točk
mes = število mesecev v letu, za katere je zavezanec
dolžan plačati nadomestilo
vrednost = vrednost točke za izračuna nadomestila za
zazidano stavbno zemljišče.
Nezazidano stavbno zemljišče
nadomestilo =
površina * točke * mes* vrednost
kjer je:
površina = 10. člen, 2. točka
točke = število točk samo iz razpredelnice 9. člena za
nezazidano stavbno zemljišče
mes = število mesecev v letu, za katere je zavezanec
dolžan plačati nadomestilo
vrednost = vrednost točke za izračuna nadomestila za
nezazidano stavbo zemljišče.
13. člen
Vsa sredstva, zbrana z vplačili nadomestila so prihodek
proračuna Občine Bled in se namensko porabijo v skladu z
veljavnim Odlokom o proračunu Občine Bled.
14. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila na območju Občine Bled določi vsako leto s sklepom občinski svet, na predlog
župana, do konca leta za naslednje leto.
Če Občinski svet Občine Bled ne sprejme sklepa o vrednosti točke do konca leta za naslednje leto, se vrednost točke s 1. januarjem tekočega leta revalorizira z indeksom rasti
cen življenjskih potrebščin, ki ga določi Statistični urad Republike Slovenije za obdobje leta pred letom, za katerega se
nadomestilo odmerja.
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Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za zazidano stavbno zemljišče v Občini Bled za
leto 2008 znaša 0,000173593 €.
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za nezazidano stavbno zemljišče v Občini Bled
za leto 2008 znaša 0,000043815 €.
V. PLAČILO NADOMESTILA
15. člen
Za vse aktivnosti v zvezi z odmero, evidentiranjem, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča se
uporabljajo določbe Zakona o davčnem postopku.
Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu pristojni
davčni organ.

kih.
kih.

16. člen
Pravne osebe plačujejo nadomestilo v štirih enakih obroFizične osebe plačujejo nadomestilo v dveh enakih obro-

Datume zapadlosti obrokov določi davčni organ v dogovoru z Občino Bled.
Za vse postopke v zvezi z odmero, pobiranjem in vračanjem nadomestila, izterjavo, odpisom zaradi neizterljivosti, zastaranja in plačila obresti v zvezi z nadomestilom se uporabljajo
določbe Zakona o davčnem postopku.
Davčna uprava Republike Slovenije je dolžna pred odločanjem o pritožbah zavezancev, odpisu zaradi neizterljivosti,
zastaranju, odpisu obresti in podobnih posegih v prihodek
občinskega proračuna pridobiti mnenje župana.
17. člen
Vse spremembe v zvezi z nadomestilom za uporabo
stavbnega zemljišča (sprememba zavezanca, naslova zavezanca, površine, namena uporabe stavbnega zemljišča …)
so zavezanci dolžni sporočiti Občini Bled v roku 30 dni od
nastanka le-te.
Če nastane sprememba med letom, se le-ta upošteva od
prvega dne v naslednjem mesecu po dnevu, ko je bila sprememba sporočena.
Če spremembo ugotovi strokovna služba Občine Bled, se
le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu po dnevu,
ko je bila sprememba ugotovljena.
Za izračun nadomestila se uporabljajo uradni podatki in
evidence.
Na zahtevo občinske uprave so zavezanci dolžni sporočiti
zahtevane podatke, ki so potrebni za izračun nadomestila.
Zavezancu za nezazidano stavbno zemljišče, ki podatkov
ne prijavi, pristojni davčni urad odmeri nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče po podatkih, ki jih pridobi občinski
upravni organ.
Evidenco in nadzor nad izvajanjem določil iz prejšnjih
odstavkov tega člena izvaja strokovna služba Občine Bled.
VI. OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA
18. člen
Oprostitve plačila nadomestila na podlagi Zakona o stavbnih zemljiščih:
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne
plačuje za zemljišče, ki jih neposredno za namen obrambe in
delovanja uporablja Slovenska vojska,
– nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča se ne
plačuje za objekte tujih držav, ki jih uporabljajo tuja diplomatska
in konzularna predstavništva ali v njih stanuje njihovo osebje, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih
uporabljajo te organizacije ali v njih stanuje njihovo osebje, če
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ni v mednarodnem sporazumu drugače določeno in za stavbe,
ki jih uporabljajo verske skupnosti za versko dejavnost,
– nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča se na lastno zahtevo za dobo 5 let oprosti občan, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil, dozidal ali nadzidal
družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni stanovanja oziroma
družinske stanovanjske hiše ali neposredno plačal stroške za
urejanje stavbnega zemljišča. Petletna doba oprostitve plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča začne teči
od dneva vselitve v stanovanje ali stanovanjsko hišo.
Oprostitve plačila nadomestila na podlagi vloge:
– Občina Bled lahko v primeru elementarnih nesreč delno
ali v celoti oprosti zavezance plačila nadomestila. Oprostitev
lahko velja za eno leto in se uvede na zahtevo občana.
– Občina Bled lahko zniža plačilo nadomestila za 20%
zavezancem v stanovanjskih objektih, ki mejijo na regionalne
ceste ali železniško progo, zaradi prekomernega hrupa. Delna
oprostitev plačila se uvede na zahtevo občana, vendar vloge
ni potrebno vložiti za vsako leto posebej.
– Občina Bled lahko zniža plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 50% javnim zavodom na področju
šolstva, katerih je ustanovitelj.
O oprostitvah odloča direktor občinske uprave na podlagi
mnenja strokovne službe Občine Bled.
Ostale oprostitve plačila nadomestila:
– poslovni prostori in površine društev, ki so ustanovljena
ali delujejo v javnem interesu;
– prazni stanovanjski in poslovni prostori, ki nimajo neposrednega uporabnika in so v lasti Občine Bled;
– poslovni prostori Občinske knjižnice Blaža Kumerdeja,
Zdravstvenega doma Bled;
– poslovni prostori občinskih organov in organov krajevnih
skupnosti;
– poslovni prostori Osnovne šole prof. dr. Josipa Plemlja
Bled in Vrtca Bled;
– objekti za potrebe kmetijske dejavnosti v zasebnem
kmetijstvu (gospodarska poslopja ipd.).
VII. NADZOR
19. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
Pooblaščene uradne osebe iz prejšnjega odstavka izvajajo tudi predpisane kazenske določbe.
VIII. KAZENSKE DOLOČBE
20. člen
Z globo 1.000,00 € se kaznuje pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, če:
– Občini Bled ne posreduje vseh potrebnih podatkov za
izračun nadomestila oziroma ne sodeluje pri nastavitvi ustrezne
evidence (prvega odstavek 17. člena);
– če v roku 30 dni po nastali spremembi le-te ne prijavi
Občini Bled (prvega odstavek 17. člena).
Z globo 200,00 € se kaznuje takoj na kraju samem fizična
oseba in odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka tega člena.
21. člen
Z globo 500,00 € se kaznuje pravna oseba in posameznik, ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti, če ne poda resničnih podatkov, ki so osnova za
odmero nadomestila (prvega odstavek 17. člen).
Z globo 100,00 € se kaznuje za prekršek iz prejšnjega
odstavka tega člena fizična oseba in odgovorna oseba pravne
osebe.
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IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju
Občine Bled veljati Odlok o nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča na območju Občine Bled (Uradni list RS, št. 132/03,
24/05, 92/05, 39/06).
23. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2008
dalje.
Št. 039-18/2007
Bled, dne 15. novembra 2007
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

5515.

B. Kartografski del, ki obsega:
1. NAČRT NAMENSKE RABE PROSTORA:
1.1 Izvleček iz dolgoročnega plana občine M 1:5000
1.2 Lega prostorske ureditve v širšem območju
M 1:2000.
2. NAČRT UREDITVENEGA OBMOČJA Z NAČRTOM
PARCELACIJE:
2.1 Načrt parcel M 1:1000
2.2 Geodetski načrt M 1:500
2.3 Ureditveno območje M 1:500
2.4 Načrt nove parcelacije M 1:500.
3. NAČRT PROSTORSKE UREDITVE:
3.1 Ureditvena situacija M 1:500
3.2 Regulacijski elementi M 1:500
3.3 Komunalna infrastruktura M 1:500
3.4 Prometna ureditev M 1:500
3.5 Hortikulturna ureditev M 1:500
3.6 Zakoličbena situacija M 1:500
3.7 Površine namenjene javnemu dobru M 1:500
3.8 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja
M 1:500
3.9. Vplivno območje M 1:1000
3.10 Prostorski prikaz.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem
načrtu za območje Bl-S26 Dindol

Na podlagi 55. in 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS, št. 33/07) in 16. člena Statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB in 84/06) je
Občinski svet Občine Bled na 6. redni seji dne 15. 11. 2007
sprejel

ODLOK
o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu
za območje BL-S26 Dindol
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se v skladu s prostorskimi sestavinami
dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled (Uradni list
RS, št. 95/02) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za
območje BL-S26 Dindol (v nadaljevanju OPPN Dindol), ki ga je
izdelalo podjetje Protim Ržišnik Perc d.o.o. pod št. P 107060,
november 2007.
2. člen
(vsebina občinskega podrobnega prostorskega načrta)
buje:

Uradni list Republike Slovenije

Občinski podrobni prostorski načrt BL-S26 Dindol vse-

A. Besedilo, ki obsega:
– območje občinskega podrobnega prostorskega načrta;
– arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev;
– načrt parcelacije;
– etapnost izvedbe in drugi pogoji za izvajanje prostorske
ureditve;
– rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine;
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter
ohranjanja narave;
– rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom;
– pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko
javno infrastrukturo in grajeno javno dobro;
– odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih
rešitev.

II. OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAČRTA
3. člen
(opis prostorske ureditve)
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se določajo
merila in pogoji za prostorske ureditve na območju OPPN Dindol, kjer je predvidena gradnja štirih enostanovanjskih objektov
ter nastanitvenega objekta s pripadajočo prometno, komunalno
in energetsko infrastrukturo.
Območje OPPN Dindol leži v kraju Bled, med Cankarjevo
cesto in vznožjem hriba Straža. Obstoječa pozidava okolice
območja obravnave je stanovanjska, v zahodnem delu namenjena turizmu (apartmajsko gostinski objekti).
Na obravnavanem območju so v naravi večinoma nepozidana zemljišča (sadovnjaki, travniki, gozd in njive), posamezni
obstoječi objekti so locirani na SZ delu.
4. člen
(ureditveno območje)
Ureditveno območje je opredeljeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana Občine Bled kot
prostorska enota z oznako BL-S26 Dindol, meri cca 1 ha ter je
namenjeno območju za stanovanja, kamor se bodo usmerjala
stanovanja in spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih
območij, kot so: trgovina, gostinstvo, storitvene in poslovne
dejavnosti, ki ne motijo oziroma prekomerno ne vplivajo na
okolico, kvartarne dejavnosti (10. člen DDP Občine Bled, Uradni list RS, št. 95/02).
Ureditveno območje je na severu in zahodu omejeno z
obstoječo stanovanjsko pozidavo, na vzhodu s Cankarjevo
cesto ter na jugu z vznožjem hriba Straže.
Območje prostorske enote OPPN Dindol obsega zemljišča s parcelnimi številkami:
717/1, 716/1-del, 717/2-del, 711/1, 711/2, 710/1, 710/4,
710/5, vse k.o. Želeče.
Nove ureditve niso predvidene na zemljiščih
parc. št. 717/1, 716/1-del, 717/2-del, 711/1-del, 711/2, k.o. Želeče. Na navedenih zemljiščih se nahajajo zunanje funkcionalne površine v sklopu obstoječih stanovanjskih objektov, na
območje katerih se z novo ureditvijo ne posega.
Ureditveno območje OPPN Dindol meri cca 10.276,4 m2,
območje, kjer so predvidene nove ureditve pa cca 7.609 m2.
Na območju so načrtovani trajni objekti, vključno s površinami,
potrebnimi za njihovo nemoteno delovanje.

Uradni list Republike Slovenije
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Ureditveno območje obsega zemljišča, na katerih so predvideni posegi oziroma gradnje zaradi realizacije predvidenih
prostorskih ureditev.
Širše območje OPPN obsega tudi zemljišča, na katera
sega predvidena gradnja infrastrukturnih priključkov do obravnavanega območja.

Objekti morajo biti z daljšo stranico objekta vzporedni s plastnicami.
V stanovanjskih objektih je možna ureditev apartmajev.
V enem stanovanjskem objektu je možno urediti največ dva
apartmaja, če je zanj oziroma zanju mogoče zagotoviti predpisano število parkirnih mest na funkcionalni površini posamezne
enote, ki je določena v ureditveni situaciji.

III. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE
REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV

9. člen

5. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora)
Načrtovana prostorska ureditev se nahaja na obrobju
naselja Bled in predstavlja dopolnitev obstoječe pozidave med
Cankarjevo cesto in vznožjem Straže. Območje bo prometno
navezano na predvideni priključek s Cankarjeve ceste.
Novo predvideni infrastrukturni vodi in vodi, ki bodo zaradi
realizacije predvidene pozidave prestavljeni, bodo potekali pod
predvideno interno cesto znotraj območja, deloma pa v novo
predvidenem pločniku ob Cankarjevi cesti ter ob njegovem
južnem robu.
6. člen
(vrste dopustnih dejavnosti)
Območje je namenjeno območju za stanovanja in spremljajoče dejavnosti za potrebe stanovanjskih območij, kot so:
trgovina, gostinstvo, storitvene in poslovne dejavnosti, ki ne
motijo oziroma prekomerno ne vplivajo na okolico.
Na območju ni dovoljeno opravljati obrtne, proizvodne in
kmetijsko predelovalne dejavnosti.

denj:

7. člen
(vrste dopustnih gradenj)
Dopustne so naslednje vrste prostorskih ureditev in gra-

– gradnja novih objektov,
– rušitve obstoječih objektov,
– gradnja in ureditev zunanjih površin,
– spremembe namembnosti delov stavb,
– gradnja gospodarske javne infrastrukture in drugih
omrežij,
– postavitev pomožnih objektov,
– hortikulturne ureditve.
8. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin)
Na obravnavanem območju je predvidena gradnja štirih
enostanovanjskih objektov ter nastanitvenega objekta s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.
Gabariti objektov:
Objekt 1 – gostinsko nastanitveni objekt s penzionskimi
sobami ter kletno garažo
Tlorisni gabarit:
Objekt 1a: 12,50 m x 22,50 m z izmikom tlorisa v širini
2,50 m
Objekt 1b: 10,00 m x 16,15 m z izmikom tlorisa v širini
2,65 m
Povezovalni del med 1a in 1b: 3,00 m x 6,00 m (K+P)
Kletna garaža: 13,50–15,50 m x 28,50 m
Etažnost: K+ P+1+M
Objekt 2 – enostanovanjska hiša z možnostjo ureditve
apartmajev
Tlorisni gabarit: 9,00 m x 11,00 m z garažo 6,00 m x
4,00 m
Etažnost: (K) P+1+M
Objekti 3, 4 in 5 – enostanovanjska hiša z možnostjo
ureditve apartmajev
Tlorisni gabarit: 9,00 m x 12,00 m z garažo 6,00 m x
4,50 m
Etažnost: (K) P+1+M

(oblikovanje objektov)
Kote tlaka pritličja ±0,00 objektov so lahko največ 30
cm nad koto terena pri vhodu v objekt, višina kapi pa največ
5,50 m nad koto pritličja. Dopustni vertikalni gabarit za objekte
je K+P+1+M.
Objekti so lahko masivne ali montažne izvedbe.
Strehe objektov so dvokapne, s slemenom v smeri daljše
stranice, z naklonom strešin 38–42° in krite z opečno kritino.
Odpiranje strešin objektov je dopustno v obliki frčad in
strešnih oken, strešine frčad morajo imeti enak naklon kot
osnovna strešina in ne smejo segati nad sleme osnovne strešine. Skupna površina frčad ne sme presegati 30% tlorisa
posamezne strešine.
Nad garažami in nad povezovalnim delom med objektoma
1a in 1b so predvidene ravne strehe oziroma ureditve teras.
Arhitekturno oblikovanje objektov mora biti poenoteno.
Fasade morajo biti ometane in barvane v naravnih tonih
(priporočena toplo bela barva), dopustni so arhitekturni poudarki iz lesa (naravna barva lesa) do 30% fasadne površine. Druge
fasadne obloge in barvni poudarki niso dopustni.
Pred izdajo gradbenega dovoljenja je od občine potrebno
pridobiti soglasje k oblikovanju zunanje podobe objektov.
Na gradbeni parceli posameznih objektov je možna gradnja enostavnih objektov, vendar v predpisanih minimalnih
odmikih od parcelnih meja in cest, tj. min. 6 m od cestnega
telesa. Dozidave zunanjih stopnišč niso dovoljene.
10. člen
(lega objektov na zemljišču)
Lega objektov je prikazana na načrtu Ureditvena situacija
(list št. 3.1.) Objekti morajo upoštevati regulacijske elemente,
ki so prikazani v načrtu Regulacijski elementi (list št. 3.2.).
Gradbena linija (GL) je črta, na katero morajo biti z enim robom postavljeni objekti, ki se gradijo na zemljiščih ob tej črti.
Dovoljeni so le manjši zamiki delov fasade od gradbene linije
(do globine 2,00 m).
Gradbena meja (GM) je meja, ki je novozgrajeni objekti ne
smejo presegati, lahko pa se je dotikajo ali pa so odmaknjeni
od nje v notranjost.
Izven okvirov gradbenih linij in gradbenih mej je možna
podzemna izraba in gradnja enostavnih objektov, pod pogojem, da se ne posega v trase komunalnih vodov in območja
varovanj.
Za objekte so v grafičnem delu podane fiksne točke za
zakoličbo (Zakoličbena situacija – list št. 3.6.).
Odmiki objektov od parcelnih meja morajo biti v skladu
z ureditveno situacijo oziroma v okviru dopustnih odstopanj,
pod pogojem, da so usklajeni s predpisi s področja graditve
objektov in varstva pred požarom.
11. člen
(faktor pozidanosti)
Faktor pozidanosti na posamezni gradbeni parceli je opredeljen z gabariti in regulacijskimi linijami. V primeru odstopanja od gabaritov objektov, navedenih v 8. členu, maksimalni
dovoljeni faktor pozidanosti na posamezni gradbeni parceli
ne sme presegati 22%, ob hkratnem pogoju, da objekt ne
presega določenih regulacijskih linij ter da se znotraj gradbene
parcele zagotovi ustrezno število parkirnih mest glede na dejavnost v objektu.
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12. člen
(ureditev okolice)

Gradbene parcele posameznih objektov bodo namenjene
parkiriščem in dovozu, delno pa bodo zazelenjene in hortikulturno urejene.
Parkirni prostori za potrebe stanovanjskih hiš morajo biti
zagotovljeni v sklopu gradbenih parcel posameznih objektov.
Gostinsko nastanitveni objekt ima del parkirišč predvidenih ob
uvozu na gradbeno parcelo, večino pa v kletni garaži. Dodatna
parkirišča so predvidena vzdolž interne ceste.
Utrjene površine, namenjene parkiriščem, dovozom in
manipulaciji morajo biti asfaltirane in členjene (mulde, oznake
parkirnih mest, robovi) z granitnimi kockami.
Okoli zemljišč objektov je možna ureditev ograj v obliki
živih mej ali drugih zelenih barier, višina ograj ne sme presegati
1,20 m.
V območjih prometnic ograja ne sme ovirati preglednosti
na cesti in je lahko visoka največ 0,80 m. Od roba utrjene
bankine javnih cest morajo biti ograje odmaknjene najmanj
0,50 m.
Za vse objekte v javni rabi je potrebno zagotoviti neovirano uporabo in gibanje funkcionalno oviranim osebam, tako
zunaj kot znotraj objekta.
Po zaključku del je investitor dolžan odstraniti vse začasne objekte, odvečni gradbeni in izkopani material odpeljati
na ustrezno deponijo, plodno zemljo pa uporabiti za ponovno
ureditev zelenih površin.
13. člen

Uradni list Republike Slovenije
Pred izdajo gradbenega dovoljenja za objekte mora biti
pridobljeno gradbeno dovoljenje za izgradnjo komunalne infrastrukture. Sočasno z izgradnjo posameznih objektov mora
biti zagotovljena izgradnja za obratovanje objekta potrebne
komunalne in prometne infrastrukture.
16. člen
(drugi pogoji in zahteve)
Za izvajanje OPPN je potrebna izvedba nove parcelacije
zemljišč, sprejem programa opremljanja in sklenitev pogodbe o opremljanju za izgradnjo komunalne infrastrukture.
17. člen
(merila in pogoji po prenehanju veljavnosti)
Po realizaciji občinskega podrobnega prostorskega načrta so dovoljeni vsi posegi v skladu s prostorsko ureditvenimi
pogoji oziroma z občinskim prostorskim načrtom.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE
KULTURNE DEDIŠČINE
18. člen
(varstvo kulturne dediščine)
Obravnavana zemljišča se nahajajo znotraj dveh enot
kulturne dediščine, znotraj območja Parkovnega gozda Straža
in v območju Ambienta Bleda.
Zaradi ohranjanja obstoječe kulturne krajine posegi znotraj meje gozdnega roba niso dovoljeni.

(zelene površine)
Celoten gozdni rob na jugu obravnavanega območja ob
vznožju pobočja Straža se varuje kot kulturna krajina in posegi
znotraj meje gozdnega roba niso dovoljeni. Obstoječi gozdni
rob se ohranja z gozdnogojitvenimi ukrepi.
Zasnova zasaditve na obravnavanem območju upošteva
obstoječo vegetacijo. Gozdni sestoj na območju Straže se
ohranja, pri zasaditvi pa se izberejo avtohtone vrste.
Ob S delu območja je vzdolž interne ceste predviden zeleni pas s hortikulturno ureditvijo (delno kot brežina), ki območje
ločuje od obstoječe stanovanjske pozidave. Zaradi ohranjanja
vedute na grad se ob interni cesti zasadi le grmovnice ali žive
meje. Druge vrste ograj ob meji z interno cesto niso dovoljene.
Maksimalna višina žive meje ob interni cesti je 0,80 m.
Celoten zahodni del območja na zemljiščih parc. št. 717/1,
716/1 – del, 717/2 – del, 711/1 – del, 711/2, k.o. Želeče, se
ohranja kot zelena površina oziroma zunanje funkcionalne
površine v sklopu obstoječih stanovanjskih objektov.
IV. NAČRT PARCELACIJE
14. člen
(načrt gradbenih parcel)
Na območju predvidene gradnje bo izvedena nova parcelacija zemljišč. Po parcelaciji je v skladu z ureditveno situacijo
predvidenih 7 gradbenih parcel (gradbene parcele objektov,
gradbena parcela ceste s spremljajočimi površinami in gradbena parcela parkirišč).
Velikost, oblika in razporeditev gradbenih parcel ter javnih
površin je razvidna iz Načrta nove parcelacije (list št. 2.4.).
V. ETAPNOST IZVEDBE IN DRUGI POGOJI ZA IZVAJANJE
PROSTORSKE UREDITVE
15. člen
(etapnost izvedbe)
Dopustna je etapna izgradnja objektov, fazna gradnja
posameznih objektov ni dopustna.

VII. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN
NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJA NARAVE
19. člen
(varstvo okolja)
Rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev in zmanjšanje negativnih vplivov na okolje so zbrane v Strokovni oceni obremenitve okolja, kjer je opisano in ocenjeno
obstoječe stanje v prostoru, značilnosti posegov in ovrednoteni
njihovi vplivi na okolje.
Iz navedene strokovne ocene izhaja, da je izvedba OPPN
Dindol sprejemljiv poseg v okolje. Posamezni objekti v obravnavani enoti urejanja ter ureditev kot celota ob upoštevanju
vseh predlaganih okoljevarstvenih ukrepov in ostalih predpisov,
ki urejajo obratovanje tovrstnih objektov, pri normalnih pogojih
obratovanja, rednem vzdrževanju objektov in rednem opravljanju predpisanega monitoringa ne bodo presegli dopustne
stopnje obremenjevanja okolja.
20. člen
(vplivno območje)
V času gradnje bo izven obravnavanega območja segal
vpliv hrupa in vpliv na mehansko odpornost in stabilnost in sicer
na zemljišča s parcelnimi št.: 717/2, 713/6, 713/8, 713/5, 713/4,
713/2, 1175/3, 814/5, 814/1, 812/3, 812/5, 718/5 in 718/6, vse
k.o. Želeče.
V času obratovanja bo izven obravnavanega območja
segal le vpliv senc in sicer na zemljišča s parcelnimi št.: 713/6,
713/7, 713/8, 713/1, 712/1, 713/5, 713/4, 713/2, 716/1, 1175/3,
1175/1, 352, 629/2, 629/3 in 629/4, vse k.o. Želeče.
VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
21. člen
(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)
Pri načrtovanih prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati predpise, ki urejajo zaščito pred rušenjem, poplavami,
plazovi in drugimi naravnimi nesrečami.
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V OPPN so upoštevane zahteve Zakona o varstvu pred
požarom, smernice Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami ter zahteve iz Požarnovarnostnega
poročila.
Voda za gašenje požarov se zagotovi iz dveh zunanjih
nadtalnih hidrantov, eden je lociran ob priključku novo predvidene interne ceste na Cankarjevo cesto, drugi na obračališču
za komunalna vozila.
Manipulacijske površine ob objektih morajo zagotavljati
ustrezen dovoz in površine za intervencijska vozila. Medsebojni
odmiki med objekti zagotavljajo pogoje za omejevanje širjenja
požara na sosednje objekte.
Pri projektiranju objektov je potrebno predvideti vse pasivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom, v skladu z
zakonodajo s področja varstva pred požarom.
Na skrajnem JV delu območja je pod Cankarjevo cesto
potrebno predvideti prepust za vodo, ki bo zagotavljal odvajanje
morebitnih meteornih voda, v primeru ekstremnih padavin.
IX. POGOJI GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO
JAVNO DOBRO
22. člen
(opremljenost z gospodarsko infrastrukturo)
Na območju je načrtovana nova ureditev gospodarske
infrastrukture v obsegu: cestno omrežje, prometne površine za
mirujoči promet, javni vodovod za sanitarno vodo in hidrantno
omrežje, fekalna in meteorna kanalizacija, plinovod, električno
in telekomunikacijsko omrežje in javna razsvetljava.
Načrtovane rešitve prometne, komunalne in energetske
infrastrukture so razvidne iz načrtov Komunalna infrastruktura
(list št. 3.3.) in Prometna ureditev (list št. 3.4.).
Vse stavbe je potrebno obvezno priključiti na cestno, električno in vodovodno omrežje, fekalno kanalizacijo in plinovod.
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Vodomerni jaški za posamezne objekte so predvideni
znotraj posameznih gradbenih parcel.
25. člen
(kanalizacijsko omrežje)
Za realizacijo predvidene prostorske ureditve je potrebna
prestavitev obstoječega javnega kanalizacijskega voda, ki poteka preko osrednjega dela obravnavanega območja.
Nova trasa kanalizacijskega voda bo potekala delno ob
južnem robu Cankarjeve ceste ter delno v trasi novo predvidene interne ceste.
Komunalne odpadne vode iz predvidenih objektov bodo
speljane v razvod prestavljene fekalne kanalizacije.
V kanalizacijski sistem se odvajajo izključno fekalne
vode.
Meteorne vode s strešin objektov in čistih površin se
bodo odvajale v ponikovalnice, zgrajene na gradbenih parcelah
objektov. Pri dimenzioniranju ponikovalnic je potrebno upoštevati dotok zalednih voda na zemljišča ter preveriti ponikovalno
sposobnost terena.
Meteorne vode z interne ceste se bodo s cestišča odvajale v asfaltno muldo, ki ima iztok v požiralnikih, le-ti pa se odvajajo v ponikovalnice, ki bodo locirane v obcestnem telesu.
26. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Preko južnega dela obravnavanega območja potekata
obstoječi trasi 20 kV kablovoda in signalnega kabla, ki se ju
prestavi v novo kabelsko kanalizacijo, ki bo potekala v pločniku
ob Cankarjevi cesti.
Predvideni objekti na obravnavanem območju se bodo
napajali iz obstoječe transformatorske postaje T222-Tp Ključe.
Nizkonapetostni vodi do posameznih objektov bodo potekali v cevni kabelski kanalizaciji, ki bo potekala pod interno
cesto.

23. člen

27. člen

(ceste in druge prometne površine)

(javna razsvetljava)

Prometna navezava obravnavanega območja je predvidena s priključkom na Cankarjevo cesto. Znotraj obravnavanega
območja je predvidena interna cesta z uvozi do posameznih
objektov, ki se zaključi z obračališčem za komunalna vozila.
Dostop do zemljišč na zahodnem delu območja je možen z
Želeške ceste.
V cestnem telesu predvidene ceste se vodijo vsi komunalni vodi do bodočih objektov.
Pri načrtovanju objektov in njihovih zunanjih ureditev je
poleg splošnih pogojev in predpisov potrebno minimalno zagotoviti naslednji standard za parkiranje:
– stanovanjska hiša: 2 PM/na stanovanje
– oddajanje apartmajev v najem v stanovanjskem objektu:
1 PM/na apartma (4 postelje) + 2 PM za stalno bivališče oziroma 2 PM/na apartma (več kot 4 postelje) + 2 PM za stalno
bivališče
– gostinski lokal: 1 PM na 4 sedeže in 1 PM na 1 tekoči
meter točilnega pulta oziroma najmanj 5 PM
– nastanitveni objekt: 1 PM/1 sobo + 1 PM/8–12 sedežev v restavraciji.

Ob severnem robu interne ceste je predvidena ureditev
javne razsvetljave, s tipskimi blejskimi svetilkami.
Omrežje bo položeno v cevno kabelsko kanalizacijo, napajanje pa bo izvedeno preko obstoječe javne razsvetljave.

24. člen
(vodovodno in hidrantno omrežje)
Preko obravnavanega območja potekata trasi dveh javnih
primarnih vodovodov.
Vodovod za potrebe obravnavanega območja se bo navezoval na obstoječi oskrbovalni vodovod, ki poteka vzporedno s Cankarjevo cesto. Na priključnem vodu, ki bo potekal v trasi novo predvidene interne ceste, je predvidena
postavitev nadzemnega hidranta, drugi hidrant je predviden na
obračališču za komunalna vozila.

28. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
Preko obravnavanega območja potekata dve trasi optičnega kabla, ki se zaradi predvidene ureditve prestavita v novo
cevno kabelsko kanalizacijo, ki bo potekala v pločniku Cankarjeve ceste ter delno pod novo predvideno interno cesto.
V trasi novo predvidene interne ceste bo potekala tudi
kabelska kanalizacija za potrebe obravnavanega območja.
Priklop na obstoječe javno omrežje se izvede preko kabelskega jaška ob Cankarjevi cesti.
29. člen
(KKS omrežje)
Cevna kabelska kanalizacija za potrebe kabelskega
omrežja obravnavanega območja je predvidena pod novo interno cesto. Priključek na obstoječe omrežje bo izveden v jašku
ob severni strani Cankarjeve ceste.
30. člen
(plinovodno omrežje)
Trasa obstoječega plinovodnega omrežja z maksimalnim
delovnim tlakom 4 bar poteka v trasi Cankarjeve ceste. Priključni vod za napajanje obravnavanega območja bo potekal v trasi
novo predvidene interne ceste, mesto priključitve na obstoječi
plinovod bo v križišču interne ceste z Cankarjevo cesto.
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31. člen
(ravnanje z odpadki)

Za odlaganje mešanih komunalnih odpadkov se mora
na posameznih gradbenih parcelah urediti prostor s tipskimi
zabojniki za mešane komunalne odpadke, ki bo dostopen
pooblaščeni organizaciji za odvoz. S posameznimi vrstami odpadkov je treba ravnati skladno s predpisi s področja ravnanja
z odpadki.
32. člen
(križanja in približevanja komunalnih vodov)
Pri izgradnji komunalne infrastrukture in objektov je potrebno upoštevati priporočljive minimalne razdalje približevanja
in križanja komunalnih vodov ter njihove varovalne pasove po
veljavnih predpisih.

Uradni list Republike Slovenije
– Strokovne podlage za komunalno infrastrukturo (električne inštalacije in oprema, telekomunikacije), št. 344/07 (izdelal: Omikron d.o.o.),
– Požarnovarnostno poročilo št. 08-LN/07 (izdelal: CPZT
d.o.o.),
– Strokovna ocena obremenitve okolja, št. 42/1-2007 (izdelal: Marbo d.o.o. Bled),
– Študija osenčenja št. P 107060-ŠO (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o.),
– Geološko-geotehnično poročilo št. DN:2210-G-07(izdelal: Igmat d.d.).
4. Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
5. Obrazložitev in utemeljitev občinskega podrobnega
prostorskega načrta
6. Povzetek za javnost
7. Spis postopka priprave in sprejemanja občinskega podrobnega prostorskega načrta.

X. ODSTOPANJA OD FUNKCIONALNIH, OBLIKOVALSKIH
IN TEHNIČNIH REŠITEV

XII. KONČNE DOLOČBE
35. člen

33. člen
(dopustna odstopanja)
Odstopanja pri funkciji objektov:
V objektu 1 so možne tudi druge dejavnosti v okviru predvidene namembnosti območja, kolikor je njihov vpliv na okolje
manjši ali enak predvidenim vplivom v izdelani Strokovni oceni
obremenitve okolja.
Odstopanja pri legi in velikosti objektov:
Toleranca pri določanju fiksnih točk za zakoličbo objektov
je ± 0,50 m.
Tlorisni gabariti:
Dopustna so odstopanja tlorisnih dimenzij objektov do
± 0,50 m, vendar največ do okvira regulacijskih elementov. Pri
objektu št. 2 odstopanje dimenzij navzgor ni dopustno.
Vsa navedena odstopanja so možna ob pogoju, da so
zagotovljeni ustrezni minimalni odmiki, da ni presežen faktor
pozidanosti 22% na posamezni gradbeni parceli ter da je
hkrati zagotovljeno ustrezno število parkirnih mest glede na
dejavnost v objektu.
V okviru dopustnih odstopanj so možni tudi arhitekturni
poudarki in izmiki izven fasadne linije do globine 2,00 m.
Višinski gabariti:
Višinski gabarit objektov je K+P+1+M.
Odstopanja pri izgradnji komunalne infrastrukture:
Dopustne so prilagoditve tras posameznih komunalnih
naprav in priključnih mest, če je zagotovljena ohranitev oziroma
izboljšanje funkcije ter pridobljeno soglasje lastnikov zemljišč
in nosilcev urejanja prostora, ob upoštevanju pogoja, da spremembe bistveno ne spreminjajo načrtovanih rešitev OPPN in
ne poslabšujejo okoljevarstvenih pogojev.
XI. SEZNAM PRILOG K OBČINSKEMU PODROBNEMU
PROSTORSKEMU NAČRTU
34. člen
(priloge)
OPPN ima naslednje priloge, ki so njegov sestavni del:
1. Izvleček iz dolgoročnega in družbenega plana občine
2. Prikaz stanja prostora
3. Strokovne podlage:
– Strokovne podlage za arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev, št. P 107060 (izdelal: Protim
Ržišnik Perc d.o.o.),
– Strokovne podlage za komunalno infrastrukturo (prometna ureditev, vodovodno, hidrantno in kanalizacijsko omrežje),
št. K 107060 (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o.),
– Strokovne podlage za komunalno infrastrukturo (plin),
št. T 107060 (izdelal: Protim Ržišnik Perc d.o.o.),

(vpogled)
Občinski podrobni prostorski načrt je na vpogled na Občini Bled in Upravni enoti Radovljica.
36. člen
(nadzorstvo)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne
inšpekcijske službe.
37. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 039-20/2007
Bled, dne 15. novembra 2007
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

5516.

Odlok o spremembah Odloka o varnosti
v cestnem prometu v naseljih

Na podlagi 15. in 16. člena Zakona o varnosti cestnega
prometa (Uradni list RS, št. 133/06 – UPB4; ZVCP-1), 9. člena
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06), 3. in
17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB4),
44. in 58. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni
list RS, št. 131/06; ZPCP-2), 2. člena Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. 39/06 – UPB1; ZVO-1) in 16. člena Statuta
Občine Bled (Uradni list RS, št. 119/03 – UPB1 in 84/06) je
Občinski svet Občine Bled na 6. redni seji dne 15. 11. 2007
sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o varnosti v cestnem
prometu v naseljih
1. člen
V drugem odstavku 1. člena Odloka o varnosti v cestnem
prometu v naseljih (Uradni list RS, št. 92/05) se za besedo
parkiranja, doda naslednje besedilo: »na javnih parkiriščih ter
javnih površinah«.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
V petem odstavku 4. člena se znesek »10.000 tolarjev«
nadomesti z zneskom »40 eurov«.
V šestem odstavku se znesek »30.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »120 eurov«, znesek »15.000 tolarjev« se
nadomesti z zneskom »70 eurov«.
3. člen
V drugem odstavku 5. člena se znesek »10.000 tolarjev«
nadomesti z zneskom »40 eurov«.
V tretjem odstavku se znesek »30.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »120 eurov«.
4. člen
V drugem odstavku 8. člena se znesek »10.000 tolarjev«
nadomesti z zneskom »40 eurov«.
V tretjem odstavku se znesek »30.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »120 eurov«, znesek »15.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »110 eurov«.
5. člen
V drugem odstavku 9. člena se znesek »10.000 tolarjev«
nadomesti z zneskom »40 eurov«.
V tretjem odstavku se znesek »20.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »80 eurov«.
6. člen
Dopolni se besedilo podnaslova 12. člena «Odstranitev
bivalnih priklopnikov« z besedilom »in zapuščenih, poškodovanih in dotrajanih vozil«.
V prvem, drugem, tretjem, četrtem in petem odstavku
12. člena se za besedama »bivalni priklopnik« doda besedilo
»in zapuščena, poškodovana in dotrajana vozila«.
V petem odstavku se znesek »20.000 tolarjev« nadomesti
z zneskom »80 eurov«.
V šestem odstavku se znesek »40.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »170 eurov«; znesek »20.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »80 eurov«; v zadnji vrstici se črta beseda »z
določbama« in nadomesti »z drugim odstavkom«.
7. člen
V drugi točki prvega odstavka 14. člena se za besedilom
»na javnih parkiriščih,« doda besedilo »javnih površinah«.
V drugi točki drugega odstavka se črta beseda »Vili Viktoriji«.
V tretji točki tretjega odstavka se črta beseda »pri Vili
Viktoriji«.
8. člen
V tretjem odstavku 16. člena se znesek »10.000 tolarjev«
nadomesti z zneskom »40 eurov«.
9. člen
V prvem odstavku 17. člena se za besedo »Uporabniki«
doda besedilo » javnih parkirišč in javnih površin« črta pa se
beseda »parkirišča«.
V drugi alineji tretjega odstavka se znesek »500 tolarjev«
nadomesti z zneskom »2,5 eura«.
V četrtem odstavku se za besedilo »Cenik parkiranja«
doda besedilo« na javnih parkiriščih«.
Zadnji stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se
glasi: »Cene se s sklepom predpišejo v evrih.«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Znesek občinske takse za parkiranje na javnih površinah
znaša:
v I. coni iz 14. člena:
– v območju kratkotrajnega parkiranja (modri coni: 30 minut – 0.50 eura, 1 ura – 1 euro in 2 uri – 2.5 eura);
– na ostalih javnih površinah, ki niso v območju kratkotrajnega parkiranja: 1 ura 1.5 eura, vsaka nadaljnja ura
0.50 eura.
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v II. coni iz 14. člena:
– v območju kratkotrajnega parkiranja (modri coni: 30 minut – 0.50 eura, 1 ura – 1 euro in 2 uri – 2 eura);
– na ostalih javnih površinah, ki niso v območju kratkotrajnega parkiranja: 1ura 1 euro, vsaka nadaljnja ura 0.50 eura.
Dosedanji peti, šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo:
šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.
V osmem odstavku se znesek »10.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »40 eurov«.
10. člen
V drugem odstavku 18. člena se znesek »10.000 tolarjev«
nadomesti z zneskom »40 eurov«.
11. člen
V devetem odstavku 19. člena se znesek »10.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »40 eurov«.
12. člen
V petem poglavju se spremeni naslov poglavja »POSEBNI
POGOJI OBLIKE PREVOZOV V OBČINI BLED« in se glasi »POGOJI ZA POSEBNE OBLIKE PREVOZOV V OBČINI BLED«.
13. člen
V sedmem odstavku 22. člena se znesek »10.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »40 eurov«.
V osmem odstavku se znesek »30.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »120 eurov«; znesek »15.000 tolarjev« se
nadomesti z zneskom »60 eurov«.
14. člen
V devetem odstavku 23. člena se znesek »10.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »40 eurov«.
V desetem odstavku se znesek »30.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »120 eurov«; znesek »15.000 tolarjev« se
nadomesti z zneskom »60 eurov«.
15. člen
V petem odstavku 24. člena se znesek »15.000 tolarjev«
nadomesti z zneskom »120 eurov«.
V šestem odstavku se znesek »30.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »170 eurov«; znesek »15.000 tolarjev« se
nadomesti z zneskom »120 eurov«.
16. člen
V prvem odstavku 25. člena se za prvim stavkom doda
nov stavek, ki se glasi:« Sklene se toliko pogodb, kot je navedeno število postajališč v prvem odstavku 23. člena.«
17. člen
V drugem odstavku 26. člena se črta 3. točka,; v četrti
točki se črta zadnja beseda »družbe«.
Četrta točka postane tretja.
V tretjem odstavku se črta « in 3.«.
V petem odstavku se znesek »15.000 tolarjev« nadomesti
z zneskom »60 eurov«.
V šestem odstavku se znesek »50.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »260 eurov«; znesek »25.000 tolarjev« se
nadomesti z zneskom »130 eurov«.
18. člen
V drugem odstavku 27. člena se znesek »10.000 tolarjev«
nadomesti z zneskom »40 eurov«.
V tretjem odstavku se znesek »50.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »260 eurov«; znesek »25.000 tolarjev« se
nadomesti z zneskom »130 eurov«.
19. člen
V tretjem odstavku 28. člena se znesek »10.000 tolarjev«
nadomesti z zneskom »40 eurov«.
V četrtem odstavku se znesek »30.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »170 eurov«; znesek »15.000 tolarjev« se
nadomesti z zneskom »120 eurov«.
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20. člen
V prvem odstavku 29. člena se besedilo »Evidenčno
oznako kočije izda Občina Bled na prošnjo pravne osebe
oziroma samostojnega podjetnika posameznika« nadomesti
z besedilom:
»Evidenčno oznako kočije izda Občina Bled prevozniku, s katerim je sklenila pogodbo za opravljanje posamezne
oblike prevozov potnikov.«
V dvanajstem odstavku se znesek »10.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »40 eurov«.
V trinajstem odstavku se znesek »30.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »170 eurov«; znesek »15.000 tolarjev« se
nadomesti z zneskom »120 eurov«.
21. člen
V prvem odstavku 30. člena se besedilo »Občina Bled bo
izvajalca parkirnega režima po tem odloku izbrala na podlagi
javnega razpisa in z njim sklenila pogodbo.« nadomesti z besedilom »Občina Bled bo izvajalca parkirnega režima izbrala skladno s pravili javnega naročanja in z njim sklenila pogodbo.«
V tretjem odstavku se besedilo »mu podelila« nadomesti
z besedilom: »z njim sklenila«.
Drugi stavek tretjega odstavka se spremeni tako, da se
glasi:
»S pogodbo bo izvajalec posebnih oblik prevozov uredil
način prevozov, kot to določa ta odlok in pravilnik, ki ga sprejme
župan.«
V četrtem odstavku se znesek »300.000 tolarjev« nadomesti z zneskom »1200 eurov«; znesek »100.000 tolarjev« se
nadomesti z zneskom »400 eurov«.
22. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 039-17/2007
Bled, dne 15. novembra 2007
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

5517.

Sklep o oprostitvi plačila nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča v Občini
Bled za leto 2008 za vse tiste zavezance,
katerih stavbna zemljišča so bila
poškodovana v vodni ujmi dne 18. 9. 2007

Na podlagi tretjega odstavka 18. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled (Uradni list
RS, št. 132/03, 24/05, 92/05, 39/06) in 16. člena Statuta Občine
Bled (Uradni list RS, št. 119/03 in 84/06) je Občinski svet Občine Bled na 6. redni seji dne 15. 11. 2007 sprejel

Uradni list Republike Slovenije
dovala Komisija za ocenjevanje škode, so v celoti oproščeni
plačila nadomestila za leto 2008.
2. člen
Oprostitev bo izvedena na podlagi obrazca št. 4 Ocena
delne škode na stavbah, povzročeni po naravni nesreči, katerega je bilo potrebno oddati do 5. 10. 2007 v sprejemni pisarni
Občine Bled.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije in velja za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008.
Št. 039-19/2007
Bled, dne 15. novembra 2007
Župan
Občine Bled
Janez Fajfar l.r.

BOROVNICA
5518.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in
kolesarskih poti v Občini Borovnica

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih
cestah (Uradni list RS; št. 33/06) in 16. člena Statuta Občine
Borovnica (Uradni list RS; št. 42/99) je Občinski svet Občine
Borovnica na 9. redni seji dne 26. 11. 2007 sprejel

ODLOK
o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Občini Borovnica
1. člen
Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah
in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga
prevzemajo.
2. člen
Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s
skrajšano oznako LC) in javne poti (s skrajšano oznako
JP).
V naselju Borovnica z uvedenim uličnim sistemom se
razvrstijo v naslednje podkategorije:
– na zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ);
– na lokalne krajevne ceste (s skrajšano oznako LK).

SKLEP
o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2008
za vse tiste zavezance, katerih stavbna zemljišča
so bila poškodovana v vodni ujmi dne
18. 9. 2007

3. člen
Lokalne ceste so:
– ceste med naselji v Občini Borovnica in ceste med naselji v Občini Borovnica in naselji v sosednjih občinah;
– ceste v naselju Borovnica in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

1. člen
Vsi zavezanci za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki so prijavili škodo na podlagi poziva, ki ga je posre-

4. člen
Lokalne ceste (LC) med naselji v občini in med naselji v občini in sosednjih občinah so:

Uradni list Republike Slovenije

Št.

Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Zač.
ceste ali
odseka

1

016011

642

2

016021

016010

Rimska cesta

3

016031

016010

Dražica–Ohonica–Pekel

4

016041

642

5

016051

642

6

468051

468040

Potek ceste
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Konec ceste ali
odseka

Dolžina ceste
v občini
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji občini
[m]

516420

4355

MP

0

Borovnica–Brezovica

016010

1190

MP

0

GOSTILNA

2300

MP

0

Cesta na Dol

642

1195

MP

0

Breg–Pako

642

680

MP

0

016010

3330

MP

425

Skupaj:

13,050

km

0,425

Pokojišče–Borovnica

5. člen
Lokalne ceste v naselju Borovnica in v naseljih z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije so:
– zbirne krajevne ceste (LZ)

Potek ceste

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji občini
[m]

016010

Mejačeva ulica–cesta pod Goro

016210

1092

MP

0

016010

Paplerjeva ulica

016020

280

MP

0

Miklavičeva–Cerkova–cesta
na grič

468050

1400

MP

0

Skupaj:

2,772

km

0

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji občini
[m]

016100

371

MP

0

642

1320

MP

0

016100

670

MP

0

Skupaj:

2,361

km

0

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji občini
[m]

Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Zač.
ceste ali
odseka

1

016101

2

016111

3

016121

642

– krajevne ceste (LK)

Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Zač.
ceste ali
odseka

1

016201

642

Ulica bratov Mivšek
Ulica bratov Debevec–Cesta pod
goro–Breg

2

016211

642

3

016221

016020

Potek ceste

Pot v Jele–Ob Borovniščici

6. člen
Javne poti (JP) v naseljih in med naselji so:

Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Zač.
ceste ali
odseka

1

516041

016010

Ramovševa ulica

016120

257

MP

0

2

516061

016010

Cerkova ulica

016120

171

MP

0

3

516091

016120

Borovnica, cesta na grič

HŠ 51

310

MP

0

4

516101

016120

Cesta na grič

HŠ 21

239

MP

0

5

516121

468050

Pot na Malence

HŠ 17

326

MP

0

6

516131

016010

Borovnica, Švigljeva ulica

HŠ 11

176

MP

0

7

516141

016100

Mikuževa ulica

016200

324

MP

0

8

516151

516140

Mikuževa, mimo Novačana

516270

59

MP

0

9

516171

016110

Borovnica, Molkov trg

HŠ 6

157

MP

0

10

516181

516170

Molkov trg–Mejačeva ul.

016100

156

MP

0

Potek ceste
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Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji občini
[m]

Pot v Jele–Jelski hrib

HŠ 30

606

MP

0

516210

Pot v Jele–Pavlovčič

HŠ 16

104

MP

0

516251

516210

Borovnica, Pot ob progi

ŽELEZNIŠKA
PROGA

398

MP

0

14

516261

016100

Borovnica, cesta pod Goro

HŠ 51

125

MP

0

15

516271

016100

Gradišnikova ulica

HŠ 27

411

MP

0

16

516281

516270

Gradišnikova, samski dom–
banka

016100

147

MP

0

17

516282

516270

Gradišnikova, do stanovanjskega
naselja

HŠ 14

141

MP

0

18

516291

016110

Paplerjeva, pešpot k Petrič

016020

85

MP

0

19

516292

016020

Rimska, povezava 016020–
016010

016010

79

MP

0

20

516301

016120

Pot v Mavčevo dolino

016040

537

MP

0

21

516311

642

Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Zač.
ceste ali
odseka

11

516211

016220

12

516231

13

Potek ceste

Ljubljanska, odcep Lužar

HŠ 23

90

MP

0

545

MP

0

22

516331

642

Ljubljanska, Obrtniška

ČISTILNA
NAPRAVA

23

516341

516330

Obrtniška–nog. igrišče

NOGOMET.
IGRIŠČE

444

MP

0

24

516351

016010

Dražica

ŽELEZNIŠKI
MOST

486

MP

0

25

516361

516350

Dražica, odcep do Mišič

HŠ 21

185

MP

0

26

516371

016010

Niževec–Zabočevo

HŠ 22A

1770

MP

0

27

516391

516370

Niževec Suhadolnik

HŠ 5

149

MP

0

28

516421

016010

Brezovica, zgornja cesta

016010

640

MP

0

29

516431

016010

Brezovica, do Pristavca

HŠ 31

161

MP

0

30

516432

516430

Brezovica, do Krena

HŠ 59

68

MP

0

31

516451

016010

Brezovica, Kopitov grič

GOZDNA
CESTA

862

MP

0

32

516531

016030

Ohonica–Pristava

HŠ 2

1668

MP

0

33

516541

516530

Pristava, odcep Lašče

HŠ 1

555

MP

0

34

516551

016210

Stara proga

016050

2189

MP

0

35

516552

516550

Stara proga–Osterc

HŠ 53

739

MP

0

36

516561

016210

Breg, odcep mimo Eržena

516550

400

MP

0

37

516571

016210

Borovnica, Demšarjeva ulica

HŠ 16

229

MP

0

38

516581

516550

Pako, Čepona–Mavec

HŠ22

179

MP

0

39

516621

016050

Pako, Mikuža–cerkev

CERKEV

80

MP

0

40

516631

516620

Pako, odcep proti Grdina

HŠ 1A

179

MP

0

41

516641

516620

Pako, Šivic–stara proga

516550

220

MP

0

42

516651

642

Breg, do vrtca

VRTEC

68

MP

0

GOZDNA
CESTA

1427

MP

0

43

516691

016040

Laze, cesta na Laze

44

516721

016040

Laze, Garin–Mekinda–Susman

516690

474

MP

0

45

516781

516690

Laze, Šraj Franc–do asfalta

516690

209

MP

0

46

516791

516690

Laze, Šot–Sapeta

HŠ 44

115

MP

0

47

516811

016040

Dol, Troha–Košir

516690

211

MP

0

48

516821

016040

Dol, Petelin Jože–spomenik

642

128

MP

0

49

516831

016040

Dol, More–Vidovič–Celarc

642

78

MP

0
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Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji občini
[m]

642

109

MP

0

Dol, zgornja cesta na Dolu

516690

377

MP

0

516850

Dol, odcep Leben

HŠ 45

221

MP

0

016040

Dol, odcep Dormiš–Vidovič

HŠ 32

171

MP

0

ČRPALIŠČE

1424

MP

0

Dol, elektrarna–Mivšek

HŠ 28

131

MP

0

642

Dol, cesta v Logor

HŠ 14

148

MP

0

642

Borovnica, do Bregarja

HŠ 7

95

MP

0

Skupaj:

22,032

km

0

Konec ceste
ali odseka

Dolžina ceste
v občini
[m]

Namen
uporabe

Preostala
dolžina ceste
v sosednji občini
[m]

016100

621

Skupaj:

0,621

Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Zač.
ceste ali
odseka

Potek ceste

50

516841

016040

Dol, Treven–Škorpijon

51

516851

016040

52

516861

53

516881

54

516911

642

Dol, cesta na mah od Škorpijona

55

516931

642

56

516941

57

516961

7. člen
Kolesarske javne poti (KJ) v naseljih in med naselji v občini so:
Zap.
št.

Št. ceste
ali
odseka

Zač.
ceste ali
odseka

1

951610

642

Potek ceste
R3-642–ob Borovniščici–
Mejačeva

10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 371-0014/2007-22
Borovnica, dne 28. novembra 2007
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

DOBRNA
5519.

0

1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se spremeni 2. člen odloka o Proračunu
Občine Dobrna za leto 2007 (Uradni list RS, št. 17/07) tako,
da glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN
STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA.
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v eurih

Skupina/Podskupina kontov/Konto/Podkonto

Rebalans
proračuna
za leto
2007

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

1.910.782

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.383.685

DAVČNI PRIHODKI

1.241.123

700 Davki na dohodek in dobiček

1.072.403

70

Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna
za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02
– ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Dobrna (Uradni list RS,
št. 47/99, 15/01, 112/02 in 134/06) je Občinski svet Občine
Dobrna na 11. seji dne 22. 11. 2007 sprejel

km

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Dobrna
za leto 2007

8. člen
H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena Uredbe o merilih za
kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 48/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste
št. 37162-3/2007, z dne 5. 2. 2007.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati obstoječi
Odlok o kategorizaciji občinskih cest (in kolesarskih poti) v Občini Borovnica, objavljen v Uradnem listu RS, št. 87/99.

0

703 Davki na premoženje
71

60.901

704 Domači davki na blago in storitve

107.819

NEDAVČNI PRIHODKI

142.562

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine

73.099
1.010
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712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki
72

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

74

Uradni list Republike Slovenije
1.006

C. RAČUN FINANCIRANJA

22.000

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

45.447

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

324.239

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

19.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in
neopredmetenih dolgoročnih sredstev

305.239

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

TRANSFERNI PRIHODKI

202.858

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

195.879

0
–15.731

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA
9009 Splošni sklad za drugo

6.979

15.731

100.654

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI

731.587

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

209.650

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in
podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov
občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk
– kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku
in se objavita na spletni strani Občine Dobrna.«

32.783

2. člen

78

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE
UNIJE

0

783 Prejeta sredstva iz proračune EU za
kohezijsko politiko

0

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

42
43

III.

1.895.651

475.254
13.900
593.251
17.358

Župan
Občine Dobrna
Martin Brecl l.r.

79.531

413 Drugi tekoči domači transferi

160.085

INVESTICIJSKI ODHODKI

308.998

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

308.998

INVESTICIJSKI TRANSFERI

261.815

431 Invest. transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso prorač. uporabniki

216.825

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

44.990

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

15.731

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

0

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

75

Št. 00700-0014/2007
Dobrna, dne 28. novembra 2007

336.277

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

DRAVOGRAD
5520.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o vračanju vlaganj
upravičencev v javno telekomunikacijsko
omrežje na območju Občine Dravograd

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo), 6. člena
Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
(Uradni list RS, št. 54/07 – uradno prečiščeno besedilo) in
16. člena Statuta Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 106/05
– uradno prečiščeno besedilo in 123/06) je Občinski svet Občine Dravograd na 10. seji dne 22. 11. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o vračanju vlaganj upravičencev
v javno telekomunikacijsko omrežje na območju
Občine Dravograd
1. člen
V Odloku o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 79/02 in 135/03) se v 2. členu doda besedilo:
»in organizacije fizičnih oseb ter«. V 2. členu se beseda »in«
črta.

Uradni list Republike Slovenije
2. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Krajevne skupnosti s sodelovanjem komisije iz 3. člena
odloka pripravijo sezname dejanskih končnih upravičencev
iz posamezne poravnave ter jih najkasneje v roku 60 dni po
sklenitvi pisne poravnave iz petega odstavka 8. člena Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje
(ZVVJTO-UPB4, Uradni list RS, št. 54/07, v nadaljevanju:
zakon) ali po pravnomočno končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine iz osmega odstavka 8. člena
zakona objavijo na krajevno običajen način (oglasni deski
krajevne skupnosti) ter posredujejo komisiji iz 3. člena tega
odloka.
Zoper seznam in višino vračila lahko vsakdo izmed dejanskih končnih upravičencev vloži v roku 8 dni od objave
seznama ugovor na komisijo iz 3. člena tega odloka.
Na podlagi predloženih seznamov krajevnih skupnosti
Občina Dravograd, po prejemu vračil s strani Slovenske odškodninske družbe, d.d., izvrši vračilo vlaganj dejanskim končnim
upravičencem.«
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi sklenjene poravnave ali po pravnomočno
končanem nepravdnem postopku za določitev odškodnine
župan/ja Občine Dravograd pisno obvesti vsakega upravičenca o višini vračila vlaganj.«
4. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Osnova za vračilo vlaganj, ki pripada posameznemu
upravičencu, se ugotavlja na podlagi deleža iz posameznega
krovnega sporazuma med takratno krajevno skupnostjo, PTT
organizacijo in OSIS, ki je bila podlaga za vložitev zahtevka
občine na Državno pravobranilstvo, ob upoštevanju listin, ki
dokazujejo pravni posel iz 2. člena zakona ter predloženih podatkov iz sklenjenih dogovorov o združevanju sredstev in dela
po posameznih krajevnih skupnostih.
Krajevne skupnosti po sklenjeni pisni poravnavi ali pravnomočno končanem sodnem postopku od končnih upravičencev pridobijo podatke o osebnem računu ter davčni številki
in jih posredujejo pristojnemu organu občine zaradi izvedbe
nakazila.«
5. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Sredstva, ki jih je pridobila posamezna krajevna skupnost za gradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja iz
proračuna, sponzorstev ali donacij, pripadajo krajevni skupnosti. Ta sredstva se morajo nameniti izključno za investicije v infrastrukturo.«
6. člen
Prvi, drugi in četrti odstavek 8. člena se črtajo. Spremeni
se tretji odstavek 8. člena tako, da se glasi:
»V primeru, da kot pravni naslednik upravičenca nastopa
dvoje ali več oseb, morajo slednji predložiti ustrezno listino (npr.
sklep o dedovanju, izročilno pogodbo ipd.) ali pisno izjavo, s katero določijo dejanskega končnega upravičenca oziroma upravičence in njihove deleže.«
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 0071-0023/2007-14
Dravograd, dne 22. novembra 2007
Županja
Občine Dravograd
Marijana Cigala l.r.
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GROSUPLJE
5521.

Sklep o vrednosti točke za izračun
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Grosuplje

Na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list SRS, št. 18/84), 10. člena Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 5/97, 12/01, 116/03) in
18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 42/99
in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje na 12. seji dne
28. 11. 2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Grosuplje
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje za leto 2008 znaša za poslovne prostore 0,001913 EUR/m2, za stanovanjske
prostore 0,002640 EUR/m2 in za nezazidana stavbna zemljišča znotraj sprejetih prostorsko izvedbenih načrtov 0,002640
EUR/m2.
2. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 414-3/95
Grosuplje, dne 28. novembra 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

5522.

Sklep o izhodiščni ceni za izračun
sorazmernega dela stroškov opremljanja
stavbnega zemljišča izven območja urejanja
stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje

Na podlagi 5. člena Odloka o plačilu sorazmernega dela
stroškov za pripravo in opremljanje stavbnega zemljišča na
območju Občine Grosuplje (Uradni list RS, št. 47/95, 12/96,
65/97 in 14/00) in 18. člena Statuta Občine Grosuplje (Uradni
list RS, št. 42/99 in 36/02) je Občinski svet Občine Grosuplje
na 12. seji dne 28. 11. 2007 sprejel

SKLEP
o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela
stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven
območja urejanja stavbnega zemljišča
za Občino Grosuplje
1. člen
Izhodiščna cena za izračun sorazmernega dela stroškov
opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje znaša na dan 1. 1. 2008,
9.217,73 EUR.
2. člen
Izhodiščna cena iz 1. člena tega sklepa se tekoče revalorizira z indeksom cen življenskih potrebščin.
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3. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 414-2/95
Grosuplje, dne 28. novembra 2007
Župan
Občine Grosuplje
Janez Lesjak l.r.

JESENICE
5523.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini
Jesenice

Na podlagi 3., 4. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih
službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), 149. člena
Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 41/04),
8. člena Zakona o javnih cestah – uradno prečiščeno besedilo
(ZJC-UPB1) (Uradni list RS, št. 33/06), Statuta Občine Jesenice
je Občinski svet Občine Jesenice dne 22. 11. 2007 sprejel

ODLOK
o gospodarskih javnih službah
v Občini Jesenice
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrsto in obliko zagotavljanja dejavnosti, ki
so opredeljene kot občinske gospodarske javne službe v Občini
Jesenice.
2. člen
Z gospodarskimi javnimi službami, opredeljenimi v tem
odloku, se zagotavljajo javne dobrine (proizvodi in storitve)
zaradi zadovoljevanja lokalnih javnih potreb. Občinske gospodarske javne službe se delijo na obvezne in izbirne.
II. VRSTE GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
3. člen
Na območju Občine Jesenice se zagotavljajo obvezne in
izbirne občinske gospodarske javne službe.

dnje:

4. člen
Obvezne občinske gospodarske javne službe so nasle-

1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. vzdrževanje občinskih javnih cest,
7. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč.

dnje:

5. člen
Izbirne občinske gospodarske javne službe so nasle1. izvajanje javnega mestnega prometa,
2. distribucija toplote iz vročevodnega omrežja,
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3. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina,
4. upravljanje in urejanje mestne tržnice,
5. plakatiranje in razobešanje transparentov.
6. člen
Javne dobrine, ki se zagotavljajo z občinskimi gospodarskimi javnimi službami, so pod enakimi pogoji, določenimi
z zakonom ali odlokom Občine Jesenice, dostopne vsakomur.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavlja z obveznimi občinskimi gospodarskimi javnimi službami, je za uporabnike
obvezna, razen če zakon ali na njegovi podlagi izdan predpis
za posamezne primere ne določa drugače.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z izbirnimi lokalnimi gospodarskimi javnimi službami, za uporabnike ni obvezna, če zakon ali odlok Občine Jesenice za posamezne
primere ne določa drugače.
7. člen
Naloge, ki se izvajajo v okviru posamezne občinske
gospodarske javne službe, se podrobneje določijo z odlokom o načinu izvajanja posamezne občinske gospodarske
javne službe.
Občinske gospodarske javne službe iz 4. in 5. člena tega
odloka se opravljajo na celotnem območju občine, razen, če z
odlokom o načinu izvajanja posamezne občinske gospodarske
javne službe ni določeno drugače.
V odloku o načinu izvajanja posamezne gospodarske javne službe se za posamezno območje občine lahko določi tudi
druga oblika izvajanja posamezne gospodarske javne službe,
skladno z zakonom.
8. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, namenjeni za izvajanje
gospodarskih javnih služb, se opredelijo v odloku o načinu
opravljanja posamezne gospodarske javne službe.
III. OBLIKE ZAGOTAVLJANJA GOSPODARSKIH
JAVNIH SLUŽB
9. člen
Občina Jesenice posamezne vrste gospodarskih javnih
služb zagotavlja v naslednjih oblikah:
– v javnem podjetju:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. upravljanje in urejanje mestne tržnice,
4. plakatiranje in razobešanje transparentov,
5. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
6. vzdrževanje javnih cest,
7. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
8. odlaganje ostankov predelave in odstranjevanja komunalnih odpadkov,
9. urejanje in čiščenje javnih površin.
– s podelitvijo koncesije:
1. izvajanje javnega mestnega prometa,
2. distribucija toplote iz vročevodnega omrežja,
3. dejavnost sistemskega operaterja distribucijskega
omrežja zemeljskega plina.
10. člen
Občina Jesenice skladno z Zakonom o gospodarskih
javnih službah določi z odlokom, ki ga sprejme za posamezno
ali več gospodarskih javnih služb, način izvajanja gospodarskih
javnih služb in to zlasti:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko
razporeditev,
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– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire in načine financiranja gospodarskih javnih služb,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje
gospodarske javne službe,
– morebitna pooblastila županu,
– ukrepi v primeru neizpolnjevanja z odlokom določenih
obveznosti,
– druge elemente, pomembne za opravljanje in razvoj
gospodarskih javnih služb.

mestilu za uporabo stavbnega zemljišča (U.V.G. št. 3/87 in
spremembe) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni list
RS, št. 1/06 in spr., št. 102/07) in 101. člena Poslovnika o delu
Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 13/01) je Občinski svet
Občine Jesenice na 12. redni seji dne 22. 11. 2007 sprejel

IV. STROKOVNO-TEHNIČNE IN RAZVOJNE NALOGE

1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice znaša za leto
2008 mesečno:

11. člen
Strokovno-tehnične in razvojne naloge na področju gospodarskih javnih služb, določene v Zakonu o gospodarskih javnih
službah, opravlja Komunalna direkcija Občine Jesenice.
Za izvajanje posameznih strokovno-tehničnih in razvojnih
nalog se lahko z odlokom iz prejšnjega člena pooblasti izvajalca gospodarske javne službe.
V. VARSTVO UPORABNIKOV JAVNIH DOBRIN
12. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin se za občinske gospodarske javne službe, opredeljene s tem odlokom, ustanovi
Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin Občine Jesenice, ki
ga imenuje in razrešuje občinski svet.

SKLEP
o vrednosti točk za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Jesenice za leto 2008

– za stanovanjske in počitniške površine
0.0001075 €
– za poslovne in proizvodne površine
0.0002007 €.
Vrednost točke za stavbna zemljišča, na katerih je dopustna gradnja stavb:
– območje sprejetih in predvidenih PIN-ov
– ostala območja zajemanja nadomestila

2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 422-12/2007
Jesenice, dne 22. novembra 2007

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

13. člen
Koncesijske pogodbe, ki so bile sklenjene v skladu s prejšnjimi predpisi, veljajo do njihovega izteka.
14. člen
Na podlagi tega odloka se uskladijo ali na novo sprejmejo
ustrezni odloki iz 7. člena tega odloka.
15. člen
Z dnem pričetka veljavnosti tega odloka prenehajo veljati:
Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni
list RS, št. 33/95), Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list
RS, št. 20/98), Odlok o spremembah Odloka o gospodarskih
javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 63/99).
16. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 007-2/2005
Jesenice, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

5524.

Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Jesenice za leto 2008

V skladu s 180. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe), 218. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe)
in na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list SRS, št. 18/84 in spremembe), 15. člena Odloka o nado-

0.0001382 €
0.0000457 €.

5525.

Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Jesenice za leto 2009

V skladu s 180. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe), 218. členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02 in spremembe)
in na podlagi 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni
list SRS, št. 18/84 in spremembe), 15. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (U.V.G. št. 3/87 in
spremembe) ter 13. člena Statuta Občine Jesenice (Uradni
list RS, št. 1/06 in spr. Uradni list RS, št. 102/07) in 101. člena
Poslovnika o delu Občinskega sveta (Uradni list RS, št. 13/01)
je Občinski svet Občine Jesenice na 12. redni seji dne 22. 11.
2007 sprejel

SKLEP
o vrednosti točk za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Jesenice za leto 2009
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice znaša za leto
2009 mesečno:
– za stanovanjske in počitniške površine
0.0001102 €
– za poslovne in proizvodne površine
0.0002007 €.
Vrednost točke za stavbna zemljišča, na katerih je dopustna gradnja stavb:
– območje sprejetih in predvidenih PIN-ov
– ostala območja zajemanja nadomestila

0.0001416 €
0.0000469 €.
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2. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2009 dalje.

72

Št. 422-12/2007
Jesenice, dne 22. novembra 2007
73

Župan
Občine Jesenice
Tomaž Tom Mencinger l.r.

KRŠKO

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško
za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Krško za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 58/07) se 2. člen spremeni tako, da glasi:
»Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki rebalansa proračuna Občine Krško za leto 2007 so izkazani v bilanci
prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb
ter v računu financiranja.
Splošni del rebalansa Občine Krško za leto 2007 na ravni
podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto Naziv konta

v EUR
Znesek po
rebalansu
2007

1

2

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

29.954.514

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

23.937.191

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)

15.935.815

700 Davki na dohodek in dobiček

12.659.671

70

703 Davki na premoženje
704 Domači davki na blago in storitve
706 Drugi davki
71

NEDAVČNI PRIHODKI
(710+711+712+713+714)
710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
714 Drugi nedavčni prihodki

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.103.777

722 Prihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja

1.483.913

PREJETE DONACIJE (730+731)

19.318

730 Prejete donacije iz domačih virov

14.158
5.160

TRANSFERNI PRIHODKI

3.410.315

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

2.464.341

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Krško za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), 40. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO),
ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet
Občine Krško na 16. seji dne 22. 11. 2007 sprejel

A.

2.587.690

731 Prejete donacije iz tujine
74

5526.

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

945.974

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

40

TEKOČI ODHODKI
(400+401+402+404+409)

7.827.589

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

1.432.145

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve

41

3

5.479.169
126.311

409 Sredstva, izločena v rezerve

561.611

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

8.540.796
315.417

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

4.103.386

412 Transferi neprofitnim organizacijam in
ustanovam

1.108.149

413 Drugi domači transferi

3.013.112

414 Tekoči transferi v tujino

43

228.353

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

42

30.095.928

732

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

11.531.391

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

11.531.391

INVESTICIJSKI TRANSFERI (430+431)

2.196.152

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

1.443.469

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom

752.683

III.

PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (I. – II.)

–141.414

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751)

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev

0

2.417.101
858.990
53
8.001.376
728.599
28.363
8.471
183.896
7.052.047

V.

Uradni list Republike Slovenije
VI.

Št.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

365.493

500 Domače zadolževanje

365.493

ODPLAČILA DOLGA (550)

479.886

550 Odplačila domačega dolga

479.886

VIII.

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA
RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

–255.807

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–114.393

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX)

141.414

«

2. člen
Spremeni se 1. odstavek 12. člena, tako da glasi:
»Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v investicijskem delu bilance prihodkov in odhodkov za projekte opredeljene v načrtu razvojnih programov, presežkov izdatkov nad
prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačilo
dolgov v računu financiranja, se občina v okviru proračuna za
leto 2007 lahko zadolži do višine 365.493 €, in sicer za: investicijsko vzdrževanje in obnovo OŠ v Občini Krško 300.000 €
in za stanovanjsko gradnjo 65.493 €«.
3. člen
Posebni del ter načrt razvojnih programov za leto 2007
sta sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

5527.

Odlok o spremembi Odloka o zagotovitvi
sredstev za odpravo posledic neurja iz leta
2005 v letu 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU,
110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) ter 16.
in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00
– prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet Občine
Krško na 16. seji dne 22. 11. 2007 sprejel
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Občine Krško, razporedijo za sanacijo naslednjih objektov
iz prvega delnega programa odprave posledic škode zaradi
poplav in drugih posledic neurij oziroma naravnih nesreč:
– Izdelava projektne dokumentacije PZI
sanacije plazu pod in nad dovozno potjo do
stanovanjske hiše Labes Ravni 1H
– Izdelava projektne dokumentacije PZI
sanacije plazu pod stanovanjsko hišo Pirc,
Srednje Arto 3
– Izdelava projektne dokumentacije PZI
sanacije plazu na cesti Veliki Trn–Senuše pri
krajevni tabli Ravni in Drenovec
– Izdelava projektne dokumentacije PZI
sanacije plazu na cesti Dovško–Brezje–Kališevec pod stanovanjskim objektom Bregar
– Izdelava projektne dokumentacije PZI
sanacije plazu na LC Presladol–Dolenji Leskovec (pred krajevno tablo Dolenji Leskovec)
– Izdelava projektne dokumentacije PZI
sanacije usada pod stanovanjskim objektom
Sajovec
– Plaz na cesti Ilije Gregoriča na Senovem
– Izdelava projektne dokumentacije PZI
za mostiček na LC 191191 (Rore)
– Izvedba projektne dokumentacije PZI
za regulacijo ob cesti LC 191191 (Rore)
– Izvedba mostu na LC 191191 (Rore)
– Nadzor nad izvedbenimi deli – neurje

2.640,00 €
2.520,00 €
4.320,00 €
4.200,00 €
4.968,00 €
3.744,00 €
151.000,00 €
19.000,00 €
33.240,00 €
96.000,00 €
31.296,95 €«.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 224-03/2005-O603
Krško, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Št. 410-108/2006 O802
Krško, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.
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5528.

Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj
Občine Krško v najem

Na podlagi Stanovanjskega zakona (Uradni list RS,
št. 69/03, 18/04 – ZVKSES in 47/06 – ZEN), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2)
ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS,
št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in 57/06) je Občinski svet
Občine Krško na 16. seji dne 22. 11. 2007 sprejel

PRAVILNIK
o dodeljevanju službenih stanovanj Občine
Krško v najem

ODLOK
o spremembi Odloka o zagotovitvi sredstev za
odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2007

I. SPLOŠNI DOLOČBI

1. člen
V Odloku o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2007 (Uradni list RS, št. 52/07) se 3. člen
spremeni tako, da glasi:
»Sredstva iz 2. člena tega odloka se na podlagi predloga, ki ga je pripravil Oddelek za gospodarsko infrastrukturo

Službena stanovanja po tem pravilniku so stanovanja v lasti Občine Krško, ki jih kot službena kategorizira pristojni občinski organ Občine Krško, na podlagi sprejetih planskih usmeritev
ter skladno z določili tega pravilnika zagotavlja določeno število
stanovanj, namenjenih reševanju stanovanjskih potreb zaposlenih v Občinski upravi Občine Krško, javnih zavodih, javnih

1. člen
(predmet pravilnika)

Stran
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agencijah in javnih skladih, katerih ustanoviteljica ali pravna
naslednica je Občina Krško.

I. Glede na pomembnost delovnega mesta:

Število točk

2. člen

3. delavec s posebnimi pooblastili in odgovornostmi

25

4. višji strokovni delavec, profesor, zdravnik

20

5. deficitarni kadri (strokovni delavec, referent, učitelj, vzgojitelj)

15

6. administrativni in drugi delavec

10

(uporaba in vsebina pravilnika)
Pravilnik uporablja Občina Krško pri dodeljevanju službenih stanovanj v najem in določa:
– splošne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati prosilci oziroma prosilke (v nadaljnjem besedilu: prosilci), da so upravičeni
do dodelitve službenih stanovanj v najem,
– merila za ocenjevanje prosilcev za določitev prednostnega reda,
– površinske normative za dodelitev službenih stanovanj v najem,
– postopek dodeljevanja službenih stanovanj v najem,
– napotek za uporabo službenih stanovanj v najem,
– zamenjave službenih stanovanj,
– izjemne dodelitve službenih stanovanj v najem,
– čas trajanja najemnega razmerja,
– višino najemnine,
– prenehanje najemnega razmerja ter
– rok za izpraznitev službenih stanovanj.
II. POGOJI ZA UPRAVIČENOST DO DODELITVE
SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
3. člen
(upravičenci do dodelitve službenih stanovanj v najem)
Za službena stanovanja lahko zaprosijo zaposleni v Občinski upravi Občine Krško, javnih zavodih, javnih agencijah in
javnih skladih, katerih ustanoviteljica ali pravna naslednica je
Občina Krško (v nadaljevanju: delodajalci).
4. člen
(pogoji za upravičenost do dodelitve službenih
stanovanj v najem)
Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci za dodelitev službenih stanovanj v najem so, poleg pogoja zaposlitve iz 3. člena
tega pravilnika, še:
– državljanstvo Republike Slovenije ali države članice
Evropske unije, ob pogoju vzajemnosti,
– kadrovska potreba prosilca za delodajalca in za občino
kot samoupravno lokalno skupnost, izkazana s pisno utemeljitvijo poslovodnega organa delodajalca,
– da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki jih prijavi k vlogi, ni najemnik neprofitnega stanovanja
oziroma ni lastnik ali solastnik primernega stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti do 30 km od delovnega mesta. V
navedenem primeru se za ožjega družinskega člana ne štejejo
starši ali posvojitelji prosilca, vendar le v primeru, kadar imenovani ožji družinski člani niso navedeni v vlogi prosilca.
III. MERILA ZA UPRAVIČENOST DO DODELITVE
SLUŽBENIH STANOVANJ V NAJEM
5. člen
(merila za ocenjevanje prosilcev za določitev
prednostnega reda)
(1) Službena stanovanja se oddajo v najem na podlagi
naslednjih meril:
I. Glede na pomembnost delovnega mesta:

Število točk

1. direktor, predstojnik, ravnatelj, funkcionar

35

2. namestnik ravnatelja, direktorja, predstojnika in vodja oddelka ali službe

30

II. Glede na stopnjo strokovne izobrazbe:

Število točk

1. doktorat ali magisterij

25

2. univerzitetna izobrazba

20

3. visoka ali višja izobrazba

15

4. srednja izobrazba

10

5. manj kot V. stopnja izobrazbe

5

(2) V vseh primerih se za točkovanje upoštevajo razmere v času objave razpisa.
(3) V primeru, ko imata dva prosilca enako število točk,
ima prednost pri dodelitvi službenega stanovanja v najem
kandidat, ki ima daljšo delovno dobo, pri čemer se upošteva
dejanska delovna doba po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.

IV. POVRŠINSKI NORMATIVI ZA DODELITEV SLUŽBENIH
STANOVANJ V NAJEM
6. člen
(površinski normativi)
(1) Pri oddaji službenih stanovanj v najem se upoštevajo
naslednji površinski normativi:
Število članov gospodinjstva

Površina stanovanja (v m2)

Za 1 člana največ

45 m2

Za 2 člana največ

60 m2

Za 3 člane največ

70 m2

Za 4 člane največ

85 m2

Za 5 članov največ

100 m2

(2) Za vsakega nadaljnjega družinskega člana se prizna
povečanje površine za 8 m2.
(3) Najemodajalci lahko oddajo v najem tudi manjše ali
večje stanovanje, če se upravičenec strinja ali če to želi.

V. POSTOPEK DODELJEVANJA SLUŽBENIH
STANOVANJ V NAJEM
7. člen
(javni razpis)
Službena stanovanja se oddajajo v najem z javnim
razpisom, ki se objavi v sredstvih javnega obveščanja in
pošlje vsem poslovodnim organom delodajalcev, navede-
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nih v 3. členu tega pravilnika, z namenom, da z njim seznanijo zaposlene.
8. člen
(vsebina javnega razpisa)
(1) Javni razpis za oddajo službenih stanovanj mora
vsebovati naslednje podatke:
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci do dodelitve službenih stanovanj,
– okvirno število razpoložljivih službenih stanovanj,
– dokumentacijo, ki jo morajo prosilci predložiti k vlogi,
– rok za oddajo vlog, naslov, na katerega se vloga
pošlje oziroma odda, okvirni rok in način odločitve o oddaji
službenih stanovanj v najem,
– okvirni rok, v katerem bodo službena stanovanja, ki
so predmet razpisa, na razpolago za oddajo v najem,
– višino najemnine za povprečno stanovanje, ki je predmet razpisa, skupaj z napotilom na predpise, ki določajo
neprofitne najemnine.
(2) Razpis za oddajo službenih stanovanj v najem objavi upravni organ Občine Krško, pristojen za stanovanjske
zadeve.
9. člen
(razpisna dokumentacija)
(1) Vlogi za pridobitev službenega stanovanja v najem
je potrebno priložiti:
– potrdilo delodajalca o sklenjenem delovnem razmerju,
dokazilo o izobrazbi in dokazilo o doseženi delovni dobi v letih, mesecih in dnevih,
– izjavo, da prosilec ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, ni najemnik primernega neprofitnega stanovanja oziroma lastnik stanovanja ali
stanovanjske hiše v oddaljenosti do 30 km od delovnega mesta. V navedenem primeru se za ožjega družinskega člana
ne štejejo starši ali posvojitelji prosilca, vendar le v primeru,
kadar imenovani ožji družinski člani niso navedeni v vlogi
prosilca. Za resničnost izjave odgovarja prosilec kazensko
in materialno,
– priporočilo delodajalca ali predstojnika,
– potrdilo o stalnem prebivališču in o številu družinskih
članov.
(2) Potrdila o stalnem prebivališču in o številu članov
gospodinjstva pridobi občinska uprava neposredno od pristojnih državnih organov.
10. člen
(razpisni postopek)
(1) Komisija za dodeljevanje službenih stanovanj Občine Krško, ki jo imenuje župan, preveri pravočasnost in popolnost prispelih vlog ter izpolnjevanje razpisnih pogojev ter
udeležencem razpisa, katerih vloge so nepopolne, določi rok
za dopolnitev vlog. Vse vloge, ki niso dopolnjene v predpisanem roku, se štejejo za nepopolne. Nepopolne, prepozne
vloge in vloge prosilcev, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 3. in
4. člena tega pravilnika, se s sklepom zavržejo.
(2) Na podlagi prispelih vlog ob upoštevanju pogojev in
meril, določenih v tem pravilniku, določi komisija prednostno
listo upravičencev za dodelitev službenih stanovanj v najem,
ki se objavi na enak način kot javni razpis, pri čemer se
tako objavljena lista šteje kot vročitev odločbe o uvrstitvi na
prednostno listo posameznemu upravičencu do stanovanja.
Udeleženec razpisa se lahko v roku 8 dni od objave prednostne liste pisno pritoži županu Občine Krško, ki v 15 dneh
odloči o pritožbi.
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(3) Odločitev o pritožbi je dokončna. Po rešitvi pritožb
se objavi seznam upravičencev, ki jim bodo dodeljena stanovanja.
11. člen
(dodelitev službenih stanovanj)
Odločbe o dodelitvi službenih stanovanj v najem udeležencem na razpisu izdaja direktor oziroma direktorica občinske uprave. Udeležencem razpisa, katerim je bil vročena
odločba o dodelitvi službenih stanovanj v najem, se lahko
zoper odločbo pritožijo v 8 dneh od dneva prejema, na župana
Občine Krško. O pritožbi odloči župan najkasneje v 15 dneh
od dneva prejema popolne pritožbe.
12. člen
(najemna pogodba)
(1) Najemodajalec na podlagi objavljenega seznama in
odločbe o dodelitvi službenega stanovanja v najem, pozove
upravičenca k sklenitvi najemne pogodbe.
(2) Kolikor se upravičenec iz seznama ne odzove na
najemodajalčev poziv k sklenitvi pogodbe, se ga iz seznama
črta.
VI. NAPOTKI ZA UPORABO SLUŽBENIH STANOVANJ
V NAJEM
13. člen
(uporaba službenih stanovanj)
Najemniki so dolžni pri uporabi službenih stanovanj skrbeti za upoštevanje določb SZ-1, sklenjene najemne pogodbe
ter hišnega reda, upoštevaje načelo skrbne rabe stanovanja
ter skupnih delov stavbe.
VII. ZAMENJAVE SLUŽBENIH STANOVANJ
14. člen
(možnost zamenjave službenih stanovanj)
(1) Občina Krško v okviru svojih možnosti omogoča
menjavo najemnih službenih stanovanj in pri tem upošteva
spremenjene potrebe najemnikov po primerni stanovanjski
površini ter njihove interese glede lokacije stanovanja.
(2) O upravičenosti oziroma neupravičenosti do zamenjave službenega stanovanja odloči župan skladno z določbami zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
VIII. IZJEMNE DODELITVE SLUŽBENIH STANOVANJ
V NAJEM
15. člen
(izjemne dodelitve)
(1) Izjemoma lahko župan odda v najem službeno stanovanje brez javnega razpisa z neposredno pogodbo, kadar
je za to izkazan poseben interes občine in v primeru, da javni
zavodi, javne agencije in javni skladi navedeni v 3. členu
tega pravilnika zaradi kadrovskih težav ne bodo mogli realizirati svojega programa dela.
(2) Župan lahko izjemoma odda v najem službeno stanovanje brez javnega razpisa z neposredno pogodbo tudi
takrat, kadar gre za reševanje kadrovskih težav v gospodarstvu, kolikor je pri tem izkazan širši interes občine in različna
podjetja ne bodo mogla realizirati svojega programa dela ter
kadrom, ki delujejo in ustvarjajo na območju Občine Krško
z izkazanim dosežki s svojega področja delovanja, ki so
pomembni za Občino Krško.
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IX. ČAS TRAJANJA NAJEMNEGA RAZMERJA

XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

16. člen

21. člen

(trajanje najemne pogodbe)

(dosedanja najemna razmerja)

Službena stanovanja se oddajo v najem za določen
čas, in sicer za čas trajanja delovnega razmerja pri istem
delodajalcu in za čas trajanja delovnega mesta, za katerega
mu je bilo dodeljeno službeno stanovanje. Vsak najemnik
službenega stanovanja je dolžan upravnemu organu Občine Krško, pristojnemu za stanovanjske zadeve, ob koncu
vsakega koledarskega leta, dostaviti dokazilo o zaposlitvi
pri istem delodajalcu in za delovno mesto, za katero je bilo
upravičencu dodeljeno predmetno službeno stanovanje.

Vsa dosedanja najemna razmerja za službena stanovanja, ki so bila sklenjena pred uveljavitvijo tega pravilnika,
ostanejo v veljavi na način, kot so bila sklenjena.

X. VIŠINA NAJEMNINE

(seznam službenih stanovanj in spremembe seznama)

22. člen
(uporaba določil SZ-1 in podzakonskih predpisov)
Za razmerja, ki niso posebej urejena s tem pravilnikom,
se uporabljajo določbe Stanovanjskega zakona in podzakonskih predpisov.
23. člen

17. člen
(določitev višine najemnine)
Najemnina za službeno stanovanje se določi z najemno
pogodbo in se ugotavlja na podlagi veljavne metodologije za
oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih.

Seznam službenih stanovanj je priloga tega pravilnika
in se hrani pri pristojnem občinskem organu Občine Krško.
Župan lahko posamezno službeno stanovanje izjemoma
prekvalificira v neprofitno stanovanje in obratno, kolikor se
izkažejo potrebe po najemu in na osnovi razpoložljivih kapacitet.
24. člen

XI. PRENEHANJE NAJEMNEGA RAZMERJA
18. člen
(prenehanje najemnega razmerja)
(1) Najemno razmerje preneha s prekinitvijo delovnega
razmerja pri delodajalcu, pri katerem je bil najemnik zaposlen ob sklenitvi najemnega razmerja in s prenehanjem
delovnega mesta, za katero je bilo dodeljeno predmetno
službeno stanovanje, vključno z upokojitvijo ali s smrtjo
najemnika. Pravica do najema službenega stanovanja ni
prenosljiva.
(2) Najemniku službenega stanovanja se odpove najemna pogodba z 90-dnevnim odpovednim rokom v primeru:
– kršitve določil najemne pogodbe,
– krivdnih razlogov taksativno navedenih v SZ-1,
– če najemnik ne predloži dokazila iz 16. člena tega
pravilnika,
– če postane najemnik ali kdo izmed njegovih ožjih družinskih članov, ki z njim stalno prebivajo, v času najemnega
razmerja lastnik stanovanja ali stanovanjske hiše v oddaljenosti do 30 km od mesta Krško. V navedenem primeru se
za ožjega družinskega člana ne štejejo starši ali posvojitelji
prosilca, vendar le v primeru, kadar imenovani ožji družinski
člani niso navedeni v vlogi prosilca.
19. člen
(prepoved podnajema)
Službenega stanovanja najemnik nima pravice oddajati v podnajem.

XII. ROK ZA IZPRAZNITEV STANOVANJA
20. člen
(izpraznitev stanovanja)
(1) Najemnik je dolžan v roku 90 dni po prenehanju
najemnega razmerja izročiti upravnemu organu, pristojnemu
za stanovanjske zadeve, izpraznjeno prebeljeno službeno
stanovanje v stanju, kot to določa SZ-1.
(2) V primeru, da najemnik službenega stanovanja
umre, je rok za izpraznitev stanovanja največ 6 mesecev.

(prenehanje veljavnosti dosedanjega predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o oddaji službenih stanovanj v Občini Krško (Uradni
list RS, št. 18/93).
25. člen
(začetek veljavnosti pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3529-9/2007-O406
Krško, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

5529.

Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 76/8,
k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra
na predmetni nepremičnini

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in
57/06) je Občinski svet Občine Krško na 16. seji dne 15. 11.
2007 sprejel

SKLEP
o nakupu nepremičnine parc. št. 76/8, k.o. Stara
vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni
nepremičnini
I.
Občina Krško kupi nepremičnino parc. št. 76/8 – cesta v izmeri 261,00 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek
št. 226, Stara vas in je v solasti fizičnih oseb. Nepremičnina je
bila uporabljena pri izgradnji cestnega telesa, ki je kategorizirano pod št. LC 191113: Stara vas - Libna, in sicer v skladu z
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Odlokom o kategorizaciji cest v Občini Krško (Uradni list RS,
št. 68/04).
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško, se na
predmetni nepremičnini ustanovi javno dobro v upravi Občine
Krško.
III.
Nakup nepremičnine bo izveden v skladu s predpisi in
po ocenjeni vrednosti, ki jo je v mesecu oktobru 2007 izdelal
sodno zapriseženi cenilec Rafko Kranjc in znaša 1.702,42 EUR
(z besedo: tisoč sedemstodva 42/00).
IV.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Krškem.
Št. 478-275/2007-O605
Krško, dne 15. novembra 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

5530.

Sklep o zamenjavi nepremičnine
parc. št. 1246/19, k.o. Leskovec
za nepremičnine parc. št. 1009/1,
parc. št. 1009/14, parc. št. 1067/186,
parc. št. 1248/15, parc. št. 1011/32 in
parc. št. 1014/14, k.o. Leskovec in o ustanovitvi
javnega dobra na predmetnih nepremičninah

Št.

I.
Občina Krško sklene pogodbo o zamenjavi nepremičnine
parc. št. 1246/19 – pot v izmeri 578 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 362, k.o. Leskovec za nepremičnine parc. št. 1009/1 – cesta v izmeri 89 m2, parc. št. 1009/14
– travnik v izmeri 213 m2, parc. št. 1067/186 – dvorišče v izmeri 749 m2, ki so vpisane v zemljiškoknjižni vložek št. 788,
k.o. Leskovec, parc. št. 1248/15 – pot v izmeri 84 m2, ki je
vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 2252, k.o. Leskovec,
parc. št. 1011/32 – cesta v izmeri 952 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižni vložek št. 2210, k.o. Leskovec in parc. št. 1014/14
– cesta v izmeri 257 m2, ki je vpisana v zemljiškoknjižnem
vložku št. 1075, k.o. Leskovec.
Nepremičnina parc. št. 1246/19, k.o. Leskovec, ki je v lasti
Občine Krško v deležu do celote se zamenja za nepremičnine parc. št. 1009/1, parc. št. 1009/14, parc. št. 1067/186,
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parc. št. 1248/15, parc. št. 1011/32 in parc. št. 1014/14, k.o.
Leskovec, ki so vse v lasti JOB centra d.o.o., Ljubljanska cesta 46, Trzin v deležu do celote. Nepremičnine se zamenjajo
proste bremen.
II.
Po vpisu lastninske pravice v korist Občine Krško,
se na nepremičninah parc. št. 1009/1, parc. št. 1009/14,
parc. št. 1067/186, parc. št. 1248/15, parc. št. 1011/32 in
parc. št. 1014/14, k.o. Leskovec, ustanovi javno dobro Občine
Krško.
III.
Nepremičnine je v mesecu oktobru 2007 ocenila družba
»Biro PNS, Rostohar Vladimir s.p., Golek 4, Krško« in določila
kupnini za zamenjavo nepremičnin, ki v neto znesku za nepremičnino parc. št. 1246/19, k.o. Leskovec znaša 60.320,08
EUR in za nepremičnine parc. št. 1009/1, parc. št. 1009/14,
parc. št. 1067/186, parc. št. 1248/15, parc. št. 1011/32 in
parc. št. 1014/14, k.o. Leskovec skupaj znaša 63.123,92 EUR,
pri čemer bo razlika v vrednosti med nepremičninami ene in
druge pogodbene stranke, doplačana v denarju.
IV.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije in se vpiše v zemljiško knjigo pri Okrajnem
sodišču v Krškem.
Št. 478-56/2007-O507
Krško, dne 15. novembra 2007
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l.r.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta Občine
Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo, 5/03 in
57/06) je Občinski svet Občine Krško na 16. seji dne 15. 11.
2007 sprejel

SKLEP
o zamenjavi nepremičnine parc. št. 1246/19,
k.o. Leskovec
za nepremičnine
parc. št. 1009/1, parc. št. 1009/14, parc. št. 1067/186,
parc. št. 1248/15, parc. št. 1011/32
in parc. št. 1014/14,
k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra
na predmetnih nepremičninah
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LOG - DRAGOMER
5531.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Log
- Dragomer

Na podlagi 54. člena Statuta Občine Log - Dragomer
(Uradni list RS, št. 33/07) je Nadzorni odbor Občine Log - Dragomer na 1. redni seji dne 12. 9. 2007 sprejel

POSLOVNIK
Nadzornega odbora Občine Log-Dragomer
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta poslovnik ureja pristojnosti in naloge, organizacijo in
način dela Nadzornega odbora Občine Log - Dragomer (v
nadaljevanju: nadzorni odbor) pri izvajanju nadzora, postopek
nadzora, delo izvedencev, ki opravljajo posebne strokovne naloge nadzora, način odločanja, pripravo, sklicevanje in vodenje
sestankov.
2. člen
Nadzorni odbor pri svojem delu uporablja pečat Občine
Log - Dragomer, v notranjem krogu je napis: Nadzorni odbor.
3. člen
Delo nadzornega odbora je javno.
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4. člen
Nadzorni odbor opravlja svoje naloge strokovno, pošteno,
vestno, nepristransko in v skladu z zakonom. Pri svojem delu
je nadzorni odbor dolžan varovati osebne podatke ter državne,
uradne in poslovne skrivnosti nadzorovanih oseb, ki so tako
opredeljene z zakonom, drugim predpisom ali z akti občinskega sveta in organizacij uporabnikov proračunskih sredstev ter
spoštovati dostojanstvo, dobro ime in osebnostno integriteto
pravnih in fizičnih oseb.
5. člen
Nadzorni odbor odloča na sestankih. Udeležba na sestankih nadzornega odbora je dolžnost članov. V primeru, da so zadržani, morajo to sporočiti predsedniku nadzornega odbora.
6. člen
Nadzorni odbor predstavlja in zastopa predsednik nadzornega odbora.
7. člen
Organi občine in vsi porabniki proračunskih sredstev so
nadzornemu odboru dolžni na njegovo zahtevo predložiti zahtevane podatke, ki so potrebni za opravljanje nadzora. Porabniki
proračunskih sredstev in strokovni delavci občinske uprave so
se na vabilo predsednika nadzornega odbora dolžni udeležiti
sestanka in poročati o delu in nalogah, ki jih opravljajo in ki so
predmet nadzora.
II. PRISTOJNOSTI IN NALOGE
8. člen
Nadzorni odbor ima v okviru svojih pristojnosti pravico
in dolžnost biti seznanjen s celotnim premoženjskopravnim in finančnim poslovanjem občine, pravico to poslovanje
pregledati in ugotavljati njegovo zakonitost in pravilnost ter
ocenjevati učinkovitost in gospodarnost porabe proračunskih
sredstev. V ta namen nadzorni odbor opravlja naslednje
naloge:
– nadzoruje odločitve ter izvajanje odločitev občinskega
sveta in župana s področja javne porabe,
– nadzoruje namenskost in učinkovitost ter smotrnost in
gospodarnost porabe proračunskih sredstev,
– nadzoruje finančno poslovanje porabnikov proračunskih
sredstev,
– opravlja računovodski nadzor,
– preverja skladnost proračuna občine s pravnimi predpisi s področja javnih financ in drugih področij, z odloki, pravilniki
in drugimi akti občinskega sveta,
– preverja skladnost zaključnega računa s proračunom in
odločitvami občinskega sveta,
– preverja skladnosti finančnih načrtov javnih zavodov,
društev in organizacij, katerih dejavnost se sofinancira iz občinskega proračuna,
– preverja pravilnost in pravočasnost izvajanja nalog izvrševanja občinskega proračuna,
– preverja pravilnost in gospodarnost razpolaganja z občinskim premoženjem,
– proučuje obligacijske in finančne listine, ki nastajajo ob
porabi sredstev (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi, računi,
zapisniki ter druge knjigovodske listine in poslovne knjige),
– izdela nadzorstveni zapisnik in poročilo,
– prouči pripombe strank v postopkih nadzora,
– sprejema poročila, mnenja in priporočila oziroma predloge ukrepov,
– obvešča pristojne organe občine in predlaga ukrepe iz
njihove pristojnosti in
– obvešča javnost o ugotovitvah.
V primeru hujše kršitve predpisov ali nepravilnosti pri
poslovanju občine mora o teh kršitvah obvestiti pristojno ministrstvo in računsko sodišče.
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V primeru utemeljenega suma, da je nadzorovana oseba
ali odgovorna oseba storila prekršek ali kaznivo dejanje, je
nadzorni odbor dolžan svoje ugotovitve posredovati pristojnemu organu pregona.
9. člen
Nadzorni odbor v skladu z letnim programom nadzora pregleda finančno poslovanje občinskih organov, občinske
uprave, krajevnih skupnosti, občinskih skladov, javnih zavodov,
javnih podjetij, društev in organizacij, ki so porabniki proračunskih sredstev ter drugih uporabnikov sredstev občinskega
proračuna in pooblaščenih oseb z občinskimi javnimi sredstvi
in občinskim premoženjem.
III. ORGANIZACIJA IN PREDSTAVLJANJE
NADZORNEGA ODBORA
10. člen
Delo nadzornega odbora vodi in organizira predsednik
nadzornega odbora, v njegovi odsotnosti pa član, ki ga pooblasti predsednik.
Predsednika nadzornega odbora izvolijo izmed sebe člani
na konstitutivnem sestanku. Predsednik je izvoljen, če zanj
glasuje več kot polovica vseh članov nadzornega odbora.
Če predsednika ni možno izvoliti niti po ponovljenem
glasovanju, zadostuje za izvolitev večina opredeljenih članov
nadzornega odbora.
11. člen
Predsednik nadzornega odbora:
– vodi in organizira delo nadzornega odbora,
– pripravlja, predlaga dnevni red, sklicuje in vodi sestanke
nadzornega odbora,
– predstavlja nadzorni odbor in zastopa njegove ugotovitve, mnenja, priporočila in predloge pred organi občine in pri
nadzorovanih osebah,
– podpisuje sklepe, zapisnike in druge akte nadzornega
odbora,
– spremlja in skrbi za izvajanje sklepov nadzornega odbora,
– pripravi predlog potrebnih sredstev za delo nadzornega
odbora,
– sodeluje z občinskim svetom, županom in občinsko
upravo.
Predsednik nadzornega odbora ali od njega pooblaščeni
član se udeležuje sestankov, občinskega sveta, zastopa stališča nadzornega odbora in po potrebi sodeluje v razpravah iz
pristojnosti nadzornega odbora. O tem je dolžan poročati na
naslednjem sestanku nadzornega odbora.
12. člen
Strokovno in administrativno pomoč za delo nadzornega
odbora zagotavlja delavec občinske uprave, ki ga imenuje
župan.
IV. NAČIN DELA
13. člen
Nadzorni odbor sprejema odločitve na sestankih. Sestanke nadzornega odbora sklicuje predsednik v skladu z letnim
programom nadzora ob pripravah na izvajanje posameznega
nadzora.
Predsednik mora sklicati sestanek, če to zahteva občinski
svet ali župan. Če predsednik ne skliče sestanka v 15 dneh po podani zahtevi občinskega sveta ali župana, ga lahko skliče župan.
Sestanek vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa ga
nadomešča od predsednika pooblaščeni član nadzornega odbora.
O poteku sestanka se vodi zapisnik.
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14. člen
Konstitutivni sestanek skliče župan najpozneje v 20 dneh
po imenovanju članov nadzornega odbora in ga vodi do izvolitve predsednika nadzornega odbora.
15. člen
Nadzorni odbor veljavno odloča, če je na sestanku navzoča večina vseh članov. Odločitev je sprejeta, če zanjo glasuje
večina navzočih članov.
Glasovanje na sestankih je praviloma javno.
16. člen
Predsednik lahko na sestanek nadzornega odbora povabi pripravljavce gradiva oziroma predstavnike institucij, ki so
predmet nadzora.
17. člen
Vabilo za sestanek se skupaj z gradivom posreduje članom nadzornega odbora praviloma sedem dni pred dnevom
predvidenega sestanka.
18. člen
Na začetku sestanka predsednik nadzornega odbora poroča o realizaciji sklepov predhodnega sestanka. Preden nadzorni odbor preide k določitvi dnevnega reda, odloča o sprejemu zapisnika prejšnjega sestanka.
19. člen
Po opravljeni razpravi k posamezni točki dnevnega reda
oblikuje predsednik nadzornega odbora sklep in ga da na glasovanje. Sestanek zaključi, ko so bile obravnavane vse točke
dnevnega reda. Predsednik nadzornega odbora lahko prekine
sestanek, kadar meni, da je to potrebno. Prekinjeni sestanek
se nadaljuje na dan, ki ga določi predsednik.
20. člen
Zapisnik sestanka nadzornega odbora vsebuje:
– zaporedno številko, datum in kraj sestanka ter čas začetka in zaključka in morebitne prekinitve,
– evidenco prisotnosti oziroma odsotnosti članov nadzornega odbora in vabljenih,
– ugotovitev sklepčnosti in sprejet dnevni red,
– poročilo o realizaciji sklepov in sklep o potrditvi zapisnika prejšnjega sestanka,
– potek sestanka z navedbo poročevalcev ter kratkim
povzetkom razprave,
– izjave članov nadzornega odbora, za katere so zahtevali, da se vnesejo v zapisnik,
– morebitna ločena mnenja pri glasovanju o predlaganih
sklepih,
– sklepe nadzornega odbora.
Zapisnik podpišeta predsednik in zapisnikar.
21. člen
Dokumentarno gradivo nadzornega odbora mora vsebovati izvirnik zapisnika in vsa gradiva, ki so bila predložena
za sestanek. Zapisniki in gradiva nadzornega odbora se po
končanem mandatu arhivirajo na občini.
22. člen
Predsednik nadzornega odbora lahko v primeru, ko to
zahteva nujnost in ekonomičnost postopka, opravi korespondenčni sestanek. Korespondenčni sestanek lahko poteka po
telefonu tako, da vsa član glasuje o predlaganem sklepu.
O korespondenčnem sestanku, opravljenem po telefonu,
se napiše zapisnik, ki ga potrdijo člani na naslednjem rednem
sestanku.
Korespondenčni sestanek se lahko opravi tudi tako, da
se gradivo in predlogi sklepov posredujejo članom po pošti
ali po telefaksu. Člani takoj po prejemu gradiva izpolnjeno
izjavo o glasovanju vrnejo pošiljatelju. O tako opravljanem ko-
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respondenčnem sestanku se napiše zapisnik, ki ga člani nadzornega odbora potrdijo na naslednjem rednem sestanku.
Sklepi, sprejeti na korespondenčnem sestanku so veljavni, če je zanje glasovala večina članov nadzornega odbora.
V. POSTOPEK NADZORA
23. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad poslovanjem pravnih
in drugih oseb na podlagi letnega programa. Letni program
sestavljajo redni in občasni nadzori. V njem se lahko določijo
pravne in druge osebe, pri katerih bo izveden nadzor, vsebina,
obseg, kraj in čas izvedbe posameznega nadzora.
Pri določanju letnega programa nadzorni odbor odloča
tudi o morebitnih zahtevah po uvedbi nadzora, ki jih vloži župan
ali občinski svet. Z letnim programom nadzorni odbor seznani
občinski svet in župana.
24. člen
Predsednik nadzornega odbora izda navodila za izvedbo
nadzora nad poslovanjem pravne in druge osebe.
Za vprašanja, ki se nanašajo na postopek nadzora se
smiselno uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem
postopku.
25. člen
Na predlog nadzornega odbora lahko občinski svet imenuje izvedenca za opravljanje posameznih strokovnih nalog
nadzora. Pogodbo o opravljanju storitev z izvedencem sklene
župan.
Nadzorovana oseba lahko vloži ugovor zoper izbiro izvedenca in predlaga drugega izvedenca izmed neodvisnih
izvedencev. Ugovor mora biti vložen v osmih dneh po sprejemu
sklepa iz prvega odstavka tega člena. O ugovoru odloči nadzorni odbor na prvem sestanku po vložitvi ugovora.
Za izvedbo določenega opravila iz pristojnosti nadzornega odbora lahko nadzorni odbor pooblasti posameznega člana
oziroma v ta namen oblikovano delovno skupino.
26. člen
Člani nadzornega odbora ne smejo odločati o zadevah, pri
katerih so z odgovorno osebo ali predstavniki proračunskega
porabnika v sorodstvenih zvezah do prvega kolena. Prav tako
član nadzornega odbora ne more sodelovati in odločati v postopku nadzora, če je član organa upravljanja v javnem zavodu,
skladu, društvu ali drugi organizaciji, v kateri se opravlja nadzor
ali če opravlja pogodbeno delo za uporabnika proračunskih
sredstev, pri katerem se opravlja nadzor oziroma je takšno delo
opravljal eno leto pred opravljanjem nadzora.
O izločitvi člana nadzornega odbora odloča predsednik
nadzornega odbora, o izločitvi predsednika odloča nadzorni
odbor.
27. člen
Na podlagi letnega programa predsednik nadzornega
odbora izda sklep o izvedbi nadzora. V sklepu se opredeli
nadzorovana oseba, vsebina, obseg, kraj in čas izvedbe
nadzora.
Oseba, na katero se nanaša sklep o izvedbi nadzora
lahko vloži ugovor v osmih dneh po vročitvi sklepa. Ugovor ne
zadrži izvedbe nadzora.
28. člen
Nadzor je treba opraviti tako, da sta delovni proces in
poslovanje nadzorovane osebe čim manj motena, pri čemer se
morajo ugotoviti vsa dejstva in zbrati vsi dokazi, ki so pomembni za odločanje v postopku nadzora.
Predstavnik nadzorovane osebe v postopku je lahko ves
čas prisoten. O opravljenem pregledu se lahko vodi zapisnik,
ki ga podpišejo vse osebe, navzoče pri pregledu.
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29. člen
Po opravljenem pregledu pripravi nadzorni odbor pisno
poročilo, v katerem je navedena nadzorovana oseba in predmet pregleda, ugotovitve, ocene, mnenja ter morebitna priporočila in predlogi ukrepov.
V poročilu je potrebno odgovoriti na pripombe, navedbe
in ugovore nadzorovane osebe.
Poročilo pošlje nadzorni odbor nadzorovani osebi, občinskemu svetu in županu, po potrebi pa tudi računskemu
sodišču.

VI. KONČNE DOLOČBE
30. člen
Poslovnik nadzornega odbora sprejme nadzorni odbor z večino glasov vseh članov nadzornega odbora in ga
posreduje občinskemu svetu v seznanitev. Poslovnik začne
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
31. člen
Spremembe tega poslovnika se sprejmejo po enakem
postopku kot poslovnik.
32. člen
Za vprašanje in zadeve delovanja nadzornega odbora,
ki niso določena s tem poslovnikom, se smiselno uporabljajo
določa poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer,
če niso v nasprotju s tem poslovnikom.
Št. 011-6/2007-14
Log pri Brezovici, dne 7. novembra 2007
Predsednik
Nadzornega odbora
Občine Log - Dragomer
Janko Gaberščik l.r.

MAJŠPERK
5532.

Odlok o režijskem obratu v Občini Majšperk

Na podlagi 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah
(Uradni list RS, št. 32/93 in spremembe), 3. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Majšperk (Uradni
list RS, št. 82/05) in 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni
list RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na
11. redni seji dne 27. 11. 2007 sprejel

ODLOK
o režijskem obratu v Občini Majšperk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Majšperk, s sedežem Majšperk 32a, 2322 Majšperk, ustanavlja režijski obrat, kot
svojo notranjo organizacijsko enoto občinske uprave Občine
Majšperk in določa njegove pristojnosti ter način izvajanja
gospodarskih javnih služb, glede na določbe veljavnega
Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini
Majšperk.
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2. člen
Režijski obrat deluje na območju Občine Majšperk in po
potrebi tudi izven nje. Režijski obrat je organiziran kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske
uprave in ni pravna oseba.
Režijski obrat vodi delavec občinske uprave, ki ga
imenuje s sklepom županja za vodjo in ji je odgovoren za
svoje delo.
Stroški obratovanja režijskega obrata se pokrivajo iz:
– sredstev na postavkah proračuna, ki se nanašajo na
posamezno področje dela režijskega obrata,
– prihodkov od komunalnih taks,
– prihodkov ustvarjenih s prometom v okviru delovanja
režijskega obrata in
– drugih prihodkov po zakonu.
Prihodki, ki jih režijski obrat ustvari oziroma pridobiva,
se stekajo v proračun Občine Majšperk.
3. člen
Režijski obrat se ustanovi za nedoločen čas. Vsi drugi
pogoji, kot so delovni čas, sankcije za kršitve na delovnem
mestu in drugo, se določijo na isti osnovi kot veljajo za občinsko upravo.
II. DEJAVNOST REŽIJSKEGA OBRATA
4. člen
Režijski obrat lahko opravlja naslednje dejavnosti:
1. odvajanje in čiščenje komunalnih odpadkov in padavinskih voda;
2. javna snaga in čiščenje javnih površin;
3. urejanje javnih poti, površin za pešce, zelenih površin;
4. izgradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih javnih
cest in javnih poti;
5. upravljanje z javno razsvetljavo v naseljih;
6. urejanje in vzdrževanje pokopališč;
7. urejanje javnih parkirišč;
8. vzdrževanje športno rekreacijskih objektov;
9. vzdrževanje infrastrukturnih in drugih javnih objektov;
10. rušenje objektov, zemeljska dela in druga gradbena
dela;
11. vzdrževanje in obnavljanje občinskih objektov;
12. zimsko službo;
13. urejanje in vzdrževanje plakatnih mest in reklamnih
objektov;
14. druga dela in naloge na področju izvajanja gospodarskih javnih služb, ki jih določi občinski svet.
5. člen
V primerih, ko zaradi racionalnosti in ekonomičnosti
ali ko so potrebna posebna strokovna znanja in oprema,
se lahko naročijo posamezna dela iz 4. člena pri pravni ali
fizični osebi, ki je za opravljanje takšnih nalog registrirana in
izpolnjuje zanje vse pogoje.
6. člen
Za izvajanje gospodarskih javnih služb kot so navedene v 4. členu tega odloka lahko občina ustanovi javno
podjetje ali podeli koncesijo v skladu z zakonom in občinskim
predpisom pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije, če teh dejavnosti režijski obrat v okviru svojih tehničnih
in strokovnih možnosti ne more opravljati.
Delo javnih služb in koncesionarjev koordinira režijski
obrat.
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III. KONČNA DOLOČBA
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-14/2007-3
Majšperk, dne 27. novembra 2007
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

5533.

Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine
Majšperk

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi
(Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2), Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in spremembe) in 17. člena
Statuta Občine Majšperk (Uradni list RS, št. 23/99 in 92/03)
je Občinski svet Občine Majšperk na 11. redni seji dne 27. 11.
2007 sprejel

ODLOK
o spremembah Odloka o organizaciji
in delovnem področju
občinske uprave Občine Majšperk
1. člen
Prvi stavek 16. člena Odloka o organizaciji in delovnem
področju občinske uprave Občine Majšperk (Uradni list RS,
št. 34/99) se nadomesti z novim, ki glasi:
»Občinska uprava lahko samostojno ali v režijskem obratu, ki je samostojna notranja organizacijska enota občinske
uprave, opravlja dejavnosti naslednjih gospodarskih javnih
služb:«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 015-03/2007-1
Majšperk, dne 27. novembra 2007
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.

5534.

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za
uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 popr., 33/89 in Uradni list
RS, št. 24/92 – odločba US, 29/95 ZPDF in 44/97), 17. člena
Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07 – ZP-1-UPB4)
3. in 17. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07
– ZP-1-UPB4), 17. člena Statuta Občine Majšperk (Uradni list
RS, št. 23/99 in 92/03) je Občinski svet Občine Majšperk na
11. redni seji dne 27. 11. 2007 sprejel
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ODLOK
o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča
1. člen
V Odloku o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
(Uradni list RS, št. 76/99, 109/01, 120/03 in 42/06) se spremeni
10. člen tako, da glasi:
»1. Višina mesečnega nadomestila v EUR/m2 je za zazidana stavbna zemljišča z ozirom na namembnost prostora po
posameznih območjih naslednja:
A. stanovanjski prostori
• v I. območju
• v II. območju
• v III. območju

0,0252 €/m2
0,0201 €/m2
0,0151 €/m2

B. poslovni prostori
• v I. območju
• v II. območju
• v III. območju

0,0550 €/m2
0,0440 €/m2
0,0330 €/m2

C. poslovni prostori za družbene dejavnosti:
• v I. območju
0,0459 €/m2
• v II. območju
0,0367 €/m2
• v III. območju
0,0275 €/m2
D. peskokopi, glinokopi, kamnolomi:
za vsa tri območja

0,0459 €/m2

E. nepokrita skladišča, parkirišča,
delavnice na prostem, gostinski vrtovi
• v I. območju
• v II. območju
• v III. območju

0,0275 €/m2
0,0229 €/m2
0,0184 €/m2

F. javne površine namenjene trajni ali začasni
Pridobitni dejavnosti
• v I. območju
0,0918 €/m2
• v II. območju
0,0688 €/m2
• v III. območju
0,0459 €/m2
2. Višina mesečnega nadomestila v EUR/m2 je za nezazidana stavbna zemljišča z ozirom za namembnost prostora po
posameznih območjih naslednja:
• v I. območju
0,0125 €/m2
• v II. območju
0,0083 €/m2
• v III. območju
0,0041 €/m2«.
2. člen
Spremeni se 16. člen tako, da glasi:
»Z globo 1000 € se kaznuje za prekršek pravno osebo, ki:
– ne sporoči pristojnemu organu podatkov, ki so potrebni
za odmero nadomestila,
– ne prijavi spremembe v 15. dneh od dneva nastanka.
Z globo 300 € se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in posameznik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega
člena.
Z globo 900 € se kaznuje posameznik, ki stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti.«
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 007-1/2007
Majšperk, dne 27. novembra 2007
Županja
Občine Majšperk
dr. Darinka Fakin l.r.
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MIREN - KOSTANJEVICA
5535.

PIVKA
5537.

Odlok o spremembi Odloka o komunalnem
prispevku v Občini Miren - Kostanjevica

Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za
leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradno
prečiščeno besedilo (ZLS-UPB1), Uradni list RS, št. 100/05),
18. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica (Uradni list RS,
št. 58/99) in v skladu z določili Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) je Občinski svet Občine Miren
- Kostanjevica na seji dne 26. 11. 2007 sprejel

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02
– ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Pivka
(Uradni list RS, št. 58/99 in spremembe) je Občinski svet Občine Pivka na 9. seji dne 22. 11. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o komunalnem prispevku
v Občini Miren - Kostanjevica

ODLOK
o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2007

1. člen
V Odloku o komunalnem prispevku v Občini Miren - Kostanjevica (Uradno glasilo št. 8/99 z dne 3. 11. 1999 in št. 7/00
z dne 28. 8. 2000) se v tretjem odstavku 2. člena pri individualni
rabi črtajo: 3., 4. in 6. alineja.
2. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

1. člen
V Odloku o proračunu Občine Pivka za leto 2007 (Uradni
list RS, št. 25/07) se spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina/Podskupina kontov
I.

Št. 351-0015/2007
Miren, dne 26. novembra 2007

70

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

5536.

Sklep o vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
na območju Občine Miren - Kostanjevica

Na podlagi 18. člena Statuta Občine Miren - Kostanjevica
(Uradni list RS, št. 58/99) in 15. člena Odloka o nadomestilu
za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 133/03) je
Občinski svet Občine Miren - Kostanjevica na 8. redni seji dne
26. 11. 2007 sprejel

6.333.957

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

4.654.679

DAVČNI PRIHODKI

3.899.408

700 Davki na dohodek in dobiček

3.018.916

703 Davki na premoženje

565.139

704 Domači davki na blago in storitve

315.353

SKLEP
o vrednosti točke za odmero nadomestila
za uporabo stavbnega zemljišča na območju
Občine Miren - Kostanjevica
1. člen
Vrednost točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Miren - Kostanjevica za leto
2008 znaša na mesec 0,000233 EUR.

Župan
Občine Miren - Kostanjevica
Zlatko - Martin Marušič l.r.

404.388

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

1.000
49.762
285.274

KAPITALSKI PRIHODKI

735.732

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

423.887

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in neopred. dolg. sredstev

74

14.847

714 Drugi nedavčni prihodki

721 Prihodki od prodaje zalog

2. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008.
Št. 422-0017/2007
Miren, dne 26. novembra 2007

755.271

710 Udeležba na dobičku in dohodki od
premoženja
712 Denarne kazni

73

0

NEDAVČNI PRIHODKI

711 Takse in pristojbine

72

Proračun
leta 2007

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

706 Drugi davki
71

v EUR

0
311.845

PREJETE DONACIJE

0

730 Prejete donacije iz domačih virov

0

731 Prejete donacije iz tujine

0

TRANSFERNI PRIHODKI

901.879

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

822.593

741 Prejeta sredstva iz državnega
proračuna iz sredstev EU

79.286

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

6.474.806

40

TEKOČI ODHODKI

1.949.618

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

344.559
51.345

Uradni list Republike Slovenije
402 Izdatki za blago in storitve

41

43

5.259

409 Rezerve

1.346

TEKOČI TRANSFERI

1.662.748
94.090

411 Transferi posameznikom
in gospodinjstvom

626.711

412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam

279.766

413 Drugi tekoči domači transferi

662.181

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.654.722

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.654.722

INVESTICIJSKI TRANSFERI

207.718

431 Investicijski transferi

137.496

432 Investicijski transferi proračunskim
uporabnikom
III.

1.547.109

403 Plačila domačih obresti

410 Subvencije

42

Št.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

70.222
–140.849

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

4.173

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

4.173

750 Prejeta vračila danih posojil

4.173

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja
v javnih skladih in drugih osebah javnega
prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

75

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV.-V.)
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IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–136.676

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

140.849

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE
31. 12. PRETEKLEGA LETA

136.676

9009 Splošni sklad za drugo

0

136.676

Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov sta
prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine
Pivka.«
2. člen
Spremeni se 5. člen Odloka o proračunu Občine Pivka za
leto 2007 tako, da se glasi:
»Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med
proračunskimi postavkami v okviru posameznega programskega področja proračunske porabe v posebnem delu proračuna, če nastanejo zato utemeljeni razlogi, če je na določenih postavkah manjša realizacija, na drugih pa nastane
potreba po dodatnih sredstvih ali če to narekuje dinamika
izvajanja investicij in realizacija. Župan odloča o prerazporeditvi pravic porabe med proračunskimi postavkami tudi
med programskimi področji proračunske porabe v posebnem
delu proračuna, če je to potrebno za pridobivanje sredstev
iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih razlogov.
Župan odloča o prerazporeditve pravic porabe tudi v Načrtu razvojnih programov med področji proračunske porabe
in med leti, če je to potrebno za pridobivanje sredstev iz nacionalnih in evropskih razpisov, ter zaradi drugih utemeljenih
razlogov.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu
juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2007 in njegovi
realizaciji.
Med izvrševanjem proračuna se lahko odpre nov konto
oziroma poveča obseg sredstev na kontu za izdatke na postavki, kjer pri planiranju proračuna ni bilo mogoče predvideti
prejemnika proračunskih sredstev ali načina izvedbe posamezne naloge. Nov konto se odpre v okviru že odprte proračunske
postavke.«
3. člen
Vsi ostali členi odloka ostanejo nespremenjeni.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03201-9/2007
Pivka, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

4.173

C. RAČUN FINANCIRANJA
VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

0

55

ODPLAČILA DOLGA

0

550 Odplačila domačega dolga

0

5538.

Odlok o razglasitvi križa pri Križci in
križa v Zevniki za kulturni spomenik lokalnega
pomena

Na podlagi 9. in 12. člena Zakona o varstvu kulturne
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99) ter 7. in 16. člena Statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05
in 52/07) je Občinski svet Občine Pivka na 9. redni seji dne
22. 11. 2007 sprejel
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ODLOK
o razglasitvi križa pri Križci in križa v Zevniki
za kulturni spomenik lokalnega pomena

Odloka o občinskih cestah v Občini Pivka (Uradi list RS,
št. 90/02) je Občinski svet Občine Pivka na 9. seji dne
22. 11. 2007 sprejel

1. člen
Za etnološki in umetnostno zgodovinski spomenik lokalnega pomena se razglasijo Križ pri Križci, Križ v Zevniki (v
nadaljevanju spomenika).
Spomeniki se nahajajo:
– na parcelni številki 1236/2, k.o. Kal (Križ Pri Križci),
– na parcelni številki 731, k.o. Radohova vas (Križ v Zevniki).

SKLEP
o omejitvi prometa na JP 815711 Buje–Suhorje

2. člen
Križ pri Križci, Križ v Zevniki se proglasijo za spomenik
na podlagi strokovnih osnov, ki jih je pripravil pristojni Zavod za
varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Nova Gorica:
– Križ pri Križci, z dne 13. 6. 2007, EŠD 26796,
– Križ v Zevniki, z dne 18. 6. 2007, EŠD 17459.

1. člen
Na delu javne poti JP 815711 Buje–Suhorje, in sicer na
mostu čez reko Reko, se omeji promet skupne mase nad 5t.
2. člen
Prometna ureditev mora biti označena s predpisano prometno signalizacijo, in sicer s prometnim znakom za omejitev
skupne mase (II-22) na 5t.
3. člen
Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.

3. člen
Strokovne naloge v zvezi z varstvom spomenika opravlja
Zavod za varstvo kulturne dediščine v Novi Gorici.

Št. 03201-9/2007
Pivka, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

4. člen
S spomeniki se varuje širša okolic objekta, ki zagotavlja
funkcionalno integriteto objekta.
5. člen
Za vsak poseg v spomenik, njegove dele in njegovo vplivno območje je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in na
njihovi podlagi kulturnovarstveno soglasje zavoda.
6. člen
Občinska uprava Občine Pivka mora v šestih mesecih po
uveljavitvi tega odloka izdati lastniku spomenika odločbo o varstvu spomenika v skladu z zakonom.
7. člen
Zaznamba o kulturnem spomeniku se vpiše v zemljiško
knjigo.
Občinski upravni organ, predlaga vpis kulturnega spomenika v zemljiško knjigo v roku treh mesecev po sprejetju odloka.
8. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat
RS za varstvo kulturne dediščine.
9. člen
Za kršitev določb tega odloka veljajo kazenske določbe
Zakona o varstvu kulturne dediščine.
10. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 03201-9/2007
Pivka, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Pivka
Robert Smrdelj l.r.

5539.

Sklep o omejitvi prometa na JP 815711
Buje–Suhorje

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Pivka (Uradni list
RS, št. 58/99, 77/00 in 24/01) ter na podlagi 31. in 50. člena

SLOVENSKE KONJICE
5540.

Odlok o rebalansu proračuna Občine
Slovenske Konjice za leto 2007

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (UBP2
– Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) ter 94. člena
Statuta Občine Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99,
19/01, 100/02 in 91/07) je Občinski svet Občine Slovenske
Konjice na 11. redni seji dne 28. novembra 2007 sprejel

ODLOK
o rebalansu proračuna
Občine Slovenske Konjice za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto
2007 (Uradni list RS, št. 30/07 in popr. 40/07) se prvi odstavek
2. člena spremeni in glasi:
»Splošni del proračuna se določa v naslednjih zneskih:
A.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Skupina/Podskupina kontov
I.
70

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

9.120.000

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

8.059.028

DAVČNI PRIHODKI

7.161.210

700 Davki na dohodek in dobiček

6.205.240

703 Davki na premoženje

521.500

704 Domači davki na blago in storitve

434.470

706 Drugi davki
71

0

NEDAVČNI PRIHODKI

897.818

710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja

311.376

Uradni list Republike Slovenije
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

72

4.000
263.850

714 Drugi nedavčni prihodki

293.592

KAPITALSKI PRIHODKI

321.126

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

291.126

30.000

PREJETE DONACIJE

58.866

730 Prejete donacije iz domačih virov

58.866
680.980

740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij

680.980

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije

0

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

9.925.465

40

TEKOČI ODHODKI

1.857.511

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim
401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost
402 Izdatki za blago in storitve
403 Plačila domačih obresti
409 Rezerve
41

TEKOČI TRANSFERI
410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

431.884
73.869
1.260.078
1.005
90.675
3.679.144
197.374
1.956.159
309.816
1.215.795

414 Tekoči transferi v tujino

0

INVESTICIJSKI ODHODKI

2.875.598

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

2.875.598

INVESTICIJSKI TRANSFERI

1.513.212

430 Investicijski transferi

1.513.212

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
(PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ)

–805.465

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV
IN NALOŽB

42
43

15425
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DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV (44)

0

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

0

VI.

C.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(IV. – V.)

162.000

RAČUN FINANCIRANJA
Skupina/Podskupina kontov

0

TRANSFERNI PRIHODKI
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V.

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč
in nematerialnega premoženja

731 Prejete donacije iz tujine
74

25.000

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

721 Prihodki od prodaje zalog

73

Št.

VII.

ZADOLŽEVANJE (50)

0

50

ZADOLŽEVANJE

0

500 Domače zadolževanje

0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

18.344

55

ODPLAČILA DOLGA

18.344

550 Odplačila domačega dolga

18.344

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV
NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
–661.809

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

–18.344

XI.

NETO FINANCIRANJE
(VI.+VII.-VIII.-IX.=-III.)

805.465

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12.
PRETEKLEGA LETA

9009 Splošni sklad za drugo

661.809
«.

2. člen
V drugi in tretji alinei 3. člena se besedilo »v skladu s pogodbo« nadomesti z besedilom »v skladu z odločbo«.
3. člen
V drugem stavku 6. člena se znesek 25.038 EUR nadomesti z zneskom 76.675 EUR.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0182/2007 (110)
Slovenske Konjice, dne 28. novembra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

Skupina/Podskupina kontov
IV.

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
(75)

162.000

PREJATA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

162.000

5541.

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

162.000

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada
Občine Slovenske Konjice v letu 2007

Na podlagi 49. člena Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/01), 105. člena Statuta Občine
Slovenske Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01, 100/02 in
91/07) in Odloka o proračunu Občine Slovenske Konjice za leto
2007 (Uradni list RS, št. 30/07 in popr. 40/07) je Občinski svet
Občine Slovenske Konjice na 11. redni seji dne 28. novembra
2007 sprejel

Stran
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ODLOK
o uporabi sredstev rezervnega sklada
Občine Slovenske Konjice v letu 2007

Uradni list Republike Slovenije
7. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 032-0023/2007
Slovenske Konjice, dne 28. novembra 2007

1. člen
Za delno odpravo posledic neurja s poplavo z dne
18. 9. 2007 se iz rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice
za leto 2007 zagotovijo sredstva v višini 56.076,00 EUR.

Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 410-0150/2007
Slovenske Konjice, dne 28. novembra 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.

5542.

Odlok o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi delovnih teles
Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice

Na podlagi 23. in 16. člena Statuta Občine Slovenske
Konjice (Uradni list RS, št. 31/99, 19/01 in 100/02) je Občinski
svet Občine Slovenske Konjice na 11. redni seji dne 28. novembra 2007 sprejel

ODLOK
o spremembah in dopolnitvah
Odloka o ustanovitvi delovnih teles
Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o ustanovitvi delovnih
teles Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice (Uradni list
RS, št. 58/99).
2. člen
V 2. členu Odloka se v točki 7 in 9 spremenita naziva
stalnih delovnih teles in sicer se:
– »Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino in lovstvo«
preimenuje v »Odbor za podeželje« (točka 7)
– »Odbor za mladinsko problematiko« se preimenuje v »Odbor za mladino« (točka 9).
3. člen
V drugem (II) poglavju se v sedmi (7.) točki besedna
zveza »Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino in lovstvo«
nadomesti z besedno zvezo »Odbor za podeželje«.

SVETA ANA
5543.

Na podlagi določb Zakona o javnih financah (Uradni list
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, in 110/02
– ZDT-B in 127/06 – ZJZP) in 15. člena Statuta Občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 13/99) je Občinski svet Občine Sveta
Ana na 7. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel

ODLOK
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Sveta Ana za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2007 se
spremeni 2. člen tako, da se glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se
določa v naslednjih zneskih:
A.

6. člen
V prvem odstavku 23. člena se besedna zveza »Odbor za
mladinsko problematiko« nadomesti z besedno zvezo »Odbor
za mladino«.

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Konto Naziv

70

71

2.014.240

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

1.580.522

DAVČNI PRIHODKI

1.407.175

700 Davki na dohodek in dobiček

1.296.204

703 Davki na premoženje

56.010

704 Domači davki na blago in storitve

54.961

NEDAVČNI PRIHODKI
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja
711 Takse in pristojbine
712 Denarne kazni

72

Znesek v EUR

I. SKUPAJ PRIHODKI
(70+71+72+73+74)

706 Drugi davki

4. člen
V prvem odstavku 21. člena se besedna zveza »Odbor
za kmetijstvo, gozdarstvo, veterino in lovstvo« nadomesti z
besedno zvezo »Odbor za podeželje«.
5. člen
V drugem (II) poglavju se v deveti (9.) točki besedna zveza »Odbor za mladinsko problematiko« nadomesti z besedno
zvezo »Odbor za mladino«.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu
Občine Sveta Ana za leto 2007

–
173.348
34,120
1.068
0

713 Prihodki od prodaje blaga in
storitev

78.148

714 Drugi nedavčni prihodki

60.012

KAPITALSKI PRIHODKI
720 Prihodki od prodaje osnovnih
sredstev
721 Prihodki od prodaje zalog
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja

100.143
39.757
–
60.387

Uradni list Republike Slovenije
73

PREJETE DONACIJE

626

730 Prejete donacije iz domačih virov

626

731 Prejete donacije iz tujine
74

40

332.948

C.

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

2.175.454

50

499.003

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

136.446

409 Rezerve

7.926

410 Subvencije
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam
413 Drugi tekoči domači transferi

43

463.200
11.558
273.593
20.350
157.698

414 Tekoči transferi v tujino

–

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.120.645

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.120.645

INVESTICIJSKI TRANSFERI

92.606

431 Investicijski transferi pravnim in fiz.
osebam

57.273

432 Investicijski transfer prorač. uporabnikom

35.334

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
B.

329.046
3.571

TEKOČI TRANSFERI

–161.214

RAČUN FINANCIRANJA
VIII. ZADOLŽEVANJE (500)

–

ZADOLŽEVANJE

–

500 Domače zadolževanje

–

IX. ODPLAČILO DOLGA (550)

22.414

550 Odplačilo dolga

22.414

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII-IX.)

22.414

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE)
SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.)
=(I.+IV.+VIII)-(II.+V.+IX.)

–183.628

XI. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH
OB KONCU PRETEKLEGA LETA

183.628

2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja
2007.
Št. 41004-56/2007
Sveta Ana, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

5544.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN
NALOŽB

Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča
in mrliške vežice

Na podlagi 20. in 68. člena Poslovnika o delu občinskega
sveta Občine Sveta Ana ter na podlagi Statuta Občine Sveta
Ana (Uradni list RS, št. 13/99 in 25/01) je Občinski svet Občine
Sveta Ana na redni 7. seji dne 29. 11. 2007 sprejel

KAPITALSKIH DELEŽEV
(750+751+752)

44

15427

Splošni del občinskega proračuna, ki je sestavljen iz
bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in
naložb ter računa financiranja, posebni del proračuna ter načrt
razvojnih programov so priloga k temu odloku.«

–161.214

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

75

55

22.014

403 Plačila domačih obresti

Stran

VII. SKUPNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.+IV.)-(II.+V.)

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

402 Izdatki za blago in storitve

42

–
332.948

TEKOČI ODHODKI

111 / 5. 12. 2007 /

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH
DELEŽEV (IV.-V.)

TRANSFERNI PRIHODKI

401 Prispevki delodajalcev za socialno
varnost

41

Št.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

–

750 Prejeta vračila danih posojil

–

751 Prodaja kapitalskih deležev

–

752 Kupnine iz naslova privatizacije

–

V. DANA POSOILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
(440+441+442)

–

DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV
440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

–

441 Povečanje kapitalskih deležev in
naložb

–

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
privatizacije

–

SKLEP
o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice

šajo:

1. člen
Stroški vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice zna– za enojni grob 16,8927 EUR,
– za družinski grob 25,2962 EUR.
V ceno ni vračunan 20% DDV.

2. člen
Stroški uporabe mrliške veže za pogreb znašajo 52,1612
EUR.
V ceno ni vračunan 8,5% DDV.
3. člen
Vzdrževalnina se poravna po položnici v enkratnem znesku za tekoče leto, stroški uporabe mrliške veže pa 15 dni po
izstavitvi računa.

Stran
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4. člen
Zbrana sredstva iz 1. člena tega sklepa se namensko
uporabijo za vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice.
5. člen
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha
veljati sklep o določitvi cene vzdrževanja pokopališča in mrliške veže za leto 2007, št. 35409-002/2006 (Uradni list RS,
št. 141/06).
Št. 35409-002/2007
Sveta Ana, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l.r.

Uradni list Republike Slovenije
SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za poslovno-proizvodno
cono Mestinje - Bohor
1. člen
(splošno)
(1) S tem sklepom določa župan Občine Šmarje pri Jelšah
začetek in način priprave občinskega podrobnega prostorskega
načrta za poslovno-proizvodno cono Mestinje - Bohor (v nadaljevanju: OPPN).
(2) Pravna podlaga za pripravo OPPN je Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 – v nadaljevanju: ZPNačrt) in podzakonski predpisi, ki bodo uveljavljeni
skladno z določili tega zakona.
(3) Pred uveljavitvijo novih podzakonskih predpisov se
smiselno uporabljajo podzakonski predpisi, sprejeti na podlagi
ZUreP-1.
2. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)

5545.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Na podlagi 58. in 61. člena Zakona o stavbnih zemljiščih
(Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 in 33/89) v zvezi z 56. členom
Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97), ter
15. člena Statuta Občine Sveta Ana in na podlagi 17. člena
Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni
list RS, št. 93/99 in 135/03) je Občinski svet Občine Sveta Ana
na 7. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel

SKLEP
o določitvi vrednosti točke za odmero
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
I
Vrednost točke za odmero nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Sveta Ana za leto 2008 znaša
0,002464 EUR.
II
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije. Uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 42202-005/2007
Sveta Ana, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Sveta Ana
Silvo Slaček l. r.

ŠMARJE PRI JELŠAH
5546.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
poslovno-proizvodno cono Mestinje - Bohor

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) in na podlagi 30. člena Statuta Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 41/99, 91/01 – dop.) je
župan Občine Šmarje pri Jelšah sprejel

(1) V Občini Šmarje pri Jelšah je vse večje povpraševanje
po nakupu večjih gradbenih parcel za gradnjo poslovno-proizvodnih objektov.
(2) Obstoječa poslovna cona Bohor v naselju Mestinje,
katere skupna površina znaša okoli 12 ha, je delno že pozidana
z objekti lesne predelovalne industrije, okoli 6,5 ha veliko območje pa je še nepozidano in je predmet tega OPPN.
(3) Lokacija obravnavanega območja je zanimiva
tudi s prometnega vidika, saj je to najpomembnejše prometno
križišče (cestno in železniško) subregije Obsotelja in Kozjanskega in pomeni najhitrejšo povezavo do avtoceste v smeri
proti Dramljam in Slovenski Bistrici.
3. člen
(območje OPPN)
(1) Območje OPPN obravnava zemljišča na parcelah.
št. del 219/2, del 220/1, 221, 1562/1, 179/2, 179/1, 220/2,
1562/3, 1562/4, del 232/2, 238, del 216/1, 192/3, 192/2, 187/1,
158, 159, 161, 146/1, 1556/2, 1570/1, *249, *278, *248, *279,
1570/4, 156/6, vse k.o. Pijovci.
Na zahodni strani predmetno območje meji z lokalno
cesto LC 406 100 Mestinje–Lemberg in potokom Lemberžica,
na vzhodu z državno cesto GII 107 Celje–Mestinje, na jugu
z obstoječimi objekti lesnopredelovalnega obrata, na severni
strani pa še z nepozidanimi stanovanjskimi površinami.
(2) Območje urejanja z OPPN je v velikosti ca. 7,0 ha.
4. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
(1) Strokovne rešitve za OPPN se pridobijo na podlagi
prikaza stanja prostora, občinskega prostorskega plana in investicijskih namer pobudnikov OPPN, upoštevajoč smernice za
načrtovanje nosilcev urejanja prostora. Posamezne prostorske
ureditve se lahko pripravijo variantno.
(2) V postopku priprave OPPN se pridobijo naslednje
strokovne podlage:
– geodetski načrt v digitalni in analogni obliki za izdelavo
OPPN,
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih
stvarnih pravic,
– idejne zasnove načrtovane ureditve,
– idejne zasnove komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture.
(3) V postopku priprave OPPN se lahko določijo tudi dodatne strokovne podlage.
(4) Pri izdelavi strokovnih podlag se morajo upoštevati
smernice nosilcev urejanja prostora.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

(5) Strokovne rešitve prostorske ureditve za obravnavano območje izdela skladno s 158. členom ZUreP-1 načrtovalec, ki izpolnjuje pogoje za pooblaščenega prostorskega
načrtovalca na podlagi določb 130. člena Zakona o graditvi
objektov (Zakon o graditvi objektov – ZGO-1-UPB1, Uradni list
RS, št. 102/04, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 111/05 – Odločba US in 93/05 – ZVMS) in ga izbere naročnik.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
(1) Pri pripravi OPPN morajo s svojimi smernicami za
načrtovanje in mnenji k predlogu OPPN sodelovati naslednji
nosilci urejanja prostora ter udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja Savinje, Lava 11, 3000 Celje (varstvo
voda),
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje,
Sektor za varstvo okolja, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (varstvo
okolja),
3. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova 61, 1000 Ljubljana (varstvo pred naravnimi
in drugimi nesrečami),
4. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor
za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Celje,
Lava 42, 3000 Celje (upravljanje z državnimi cestami),
5. Elektro Celje, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje (električna energija),
6. OKP d.o.o. Rogaška Slatina, Celjska cesta 12, 3250
Rogaška Slatina (vodovod, kanalizacija, odpadki),
7. Telekom Slovenije, Center za vzdrževanje omrežja
Celje, Lava 1, 3000 Celje (telekomunikacije),
8. Zavod za varstvo narave, OE Celje, Opekarniška cesta 2, 3000 Celje,
9. Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana (upravljanje z železnicami),
10. Krajevna skupnost Mestinje,
11. Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240
Šmarje pri Jelšah (upravljanje z občinskimi cestami).
(2) Kolikor se v postopku priprave OPPN ugotovi, da je
treba pridobiti smernice ter mnenja tudi drugih nosilcev urejanja prostora, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se le-te
pridobijo v postopku.
(3) Nosilci urejanja prostora morajo v skladu z drugim
odstavkom 58. in prvim odstavkom 61. člena ZPNačrt podati smernice k osnutku in mnenja k predlogu prostorskega
akta v 30 dneh od prejema poziva.
(4) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
podajo smernice, se šteje, da smernic nimajo, v tem primeru
mora načrtovalec prostorske ureditve upoštevati vse veljavne
predpise in druge pravne akte.
(5) V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne
podajo mnenja, se šteje, da soglašajo s predlagano prostorsko ureditvijo.
6. člen
(postopek in roki za pripravo OPPN
in njegovih posameznih faz)
Faza

Rok izdelave

Nosilec

– sklep župana o začetku
priprave OPPN

november,
2007

župan

– izdelava osnutka OPPN
za pridobitev smernic

december,
2007

izdelovalec
OPPN

– pridobivanje smernic

januar, 2008

izdelovalec
OPPN

– usklajevanje smernic

januar, 2008

izdelovalec
OPPN
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Faza

Rok izdelave

– izdelava dopolnjenega
osnutka OPPN

februar, 2008 izdelovalec
OPPN

Nosilec

– javno naznanilo javne
razgrnitve in javne
obravnave OPPN

februar, 2008 Občina Šmarje
pri Jelšah

– javna razgrnitev

februar, marec, 2008

Občina Šmarje
pri Jelšah

– izdelava gradiva za
javno obravnavo

marec, 2008

izdelovalec
OPPN

– sodelovanje in obrazloži- marec 2008
tev na javni obravnavi

izdelovalec
OPPN, občina,

– izdelava stališč do
pripomb

marec, 2008

izdelovalec
OPPN

– obravnava stališč do
pripomb

april, 2008

Občina Šmarje
pri Jelšah, izdelovalec OPPN

– obvestilo lastniapril, 2008
kom o stališčih do njihovih
pripomb

Občina Šmarje
pri Jelšah

– izdelava predloga OPPN april,maj,
za pridobitev mnenj
2008

izdelovalec
OPPN

– pridobivanje mnenj

maj, junij,
2008

izdelovalec
OPPN

– usklajevanje mnenj

junij, 2008

izdelovalec
OPPN

– izdelava usklajenega
predloga OPPN za
sprejem

junij, julij,
2008

izdelovalec
OPPN

– priprava gradiva za sejo
OS

julij, 2008

Občina Šmarje
pri Jelšah

– sodelovanje in obrazloži- julij, 2008
tev usklajenega predloga
na seji OS in odborih

izdelovalec
OPPN, Občina Šmarje pri
Jelšah

– objava odloka o OPPN v Ur. listu RS

avgust, 2008

Občina Šmarje
pri Jelšah

– izdelava končnega
dokumenta

avgust, 2008

izdelovalec
OPPN

(1) Predvideni roki za pripravo OPPN se uskladijo s podzakonskimi akti oziroma se lahko spremenijo zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin.
(2) Če bo za OPPN potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje, se k dopolnjenemu osnutku izdela tudi okoljsko
poročilo, roki priprave pa se ustrezno podaljšajo.
7. člen
(obveznosti s financiranjem OPPN)
Izdelavo OPPN financira Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah.
8. člen
(začetek veljavnosti sklepa)
(1) Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
in na svetovnem spletu ter začne veljati z dnem objave.
(2) Občina Šmarje pri Jelšah pošlje sklep Ministrstvu za
okolje in prostor.
Št. 350-5/2007
Šmarje pri Jelšah, dne 27. novembra 2007
Župan
Občine Šmarje pri Jelšah
Jožef Čakš l.r.

Stran
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5547.

Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in
drugih prejemkih občinskih funkcionarjev,
članov delovnih teles občinskega sveta in
članov drugih občinskih organov Občine
Trebnje

Na podlagi 34.a člena in 100.b člena Zakona o lokalni
samoupravi – ZLS-UPB1 (Uradni list RS, št. 100/05, 60/07),
določil Zakona o sistemu plač v javnem sektorju – ZSPJSUPB6 (Uradni list RS, št. 110/06, 121/06 in 1-7/07 – odl. US in
57/07), 8. in 9. člena Odloka o plačah funkcionarjev – OdPF
(Uradni list RS, št. 14/06, 27/06 – skl. US in 1-7/07 – odl. US)
in 18. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je
Občinski svet Občine Trebnje na seji 11. redni seji dne 26. 11.
2007 sprejel

PRAVILNIK
o plačah, povračilu stroškov in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov
delovnih teles občinskega sveta in članov
drugih občinskih organov Občine Trebnje
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi, Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in Odlokom
o plačah funkcionarjev določa plača oziroma plačilo za opravljanje funkcije za župana, podžupana ter člane Občinskega
sveta Občine Trebnje, kakor tudi sejnine za predsednika in
člane nadzornega odbora ter sejnine in nagrade za predsednike in člane komisij in odborov oziroma drugih delovnih teles,
ki jih ustanovi oziroma imenuje Občinski svet Občine Trebnje
ali župan.
2. člen
Za ureditev plač in delovnih razmerij občinskih funkcionarjev se poleg določb tega pravilnika smiselno uporabljajo tudi
določbe predpisov, ki urejajo plače občinskih funkcionarjev in
sistem plač v javnem sektorju, kolikor Zakon o lokalni samoupravi ne določa drugače.
Za opravljanje občinskih funkcij imajo občinski funkcionarji pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno oziroma
do plačila za opravljanje funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta in članom nadzornega odbora pripadajo nagrade oziroma sejnine za njihovo delo in se določijo v skladu z
določbami tega pravilnika.
3. člen
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na člane komisij
in odborov občinskega sveta, ki niso člani občinskega sveta,
se smiselno uporabljajo tudi za izplačilo sejnin članom štaba
za civilno zaščito in članom drugih komisij, odborov, svetov, ki
jih ustanovi ali imenuje občinski svet ali župan.
Kolikor je član organa iz prvega odstavka tega člena delavec občinske uprave, mu sejnina ne pripada.

Uradni list Republike Slovenije
no.

Župan se lahko odloči, da bo funkcijo opravljal poklic-

Podžupan se lahko v soglasju z županom in strinjanjem
občinskega sveta odloči, da opravlja funkcijo poklicno.
Občinski funkcionarji imajo pravico do plače, če funkcijo opravljajo poklicno, in pravico do plačila za opravljanje
funkcije, če funkcijo opravljajo nepoklicno.
5. člen
Za opravljanje funkcije župana Občine Trebnje, ki sodi
v V. skupino občin (od 5001 do 15.000 prebivalcev), je s
predpisom, ki določa plače funkcionarjev določen 51. plačni
razred. Skladno z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju
se ob uvrstitvi funkcije župana v plačni razred upoštevajo
določila o odpravi nesorazmerij v osnovnih plačah.
Županu pripada dodatek za delovno dobo v skladu z
zakonom.
Če župan opravlja funkcijo nepoklicno, mu pripada
plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% osnovne plače,
ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno, vendar brez
dodatka za delovno dobo.
6. člen
Za opravljanje funkcije podžupana Občine Trebnje, je
na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Odloka o plačah funkcionarjev določen plačni razred (podžupan
V) od 36.–43.
Plačni razred podžupana določi župan ob upoštevanju
obsega podžupanovih pooblastil.
Podžupanu Občine Trebnje, ki bi opravljal funkcijo poklicno, pripada dodatek za delovno dobo.
Občine Trebnje, ki opravlja funkcijo nepoklicno, pripada
plačilo za opravljanje funkcije v višini 50% osnovne plače,
ki bi jo dobil, če bi funkcijo opravljal poklicno. Podžupanu, ki
funkcijo opravlja nepoklicno, ne pripada dodatek za delovno
dobo.
V času, ko podžupan opravlja funkcijo župana, mu
pripada plača, ki bi jo dobil župan.
III. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA PLAČILA SEJNIN
7. člen
Plačilo za opravljanje funkcije člana občinskega sveta
je sejnina za udeležbo na seji občinskega sveta oziroma
seji delovnega telesa občinskega sveta ali drugih delovnih
teles.
Letni znesek sejnin vključno s sejninami za seje delovnih teles občinskega sveta, ki se izplača posameznemu
članu občinskega sveta, ne sme presegati 15% letnega
zneska plače župana.
V okviru 15% plače župana se članu občinskega sveta
določi plačilo za posamezni mesec glede na delo, ki ga je
opravil, in sicer za:

II. PLAČE OBČINSKIH FUNKCIONARJEV

– vodenje seje občinskega sveta (po pooblastilu
župana ali zaradi nadomeščanja po zakonu)
5%
– udeležbo na redni seji občinskega sveta
40%
– udeležbo na izredni seji občinskega sveta
22,5%
– predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta
13%
– udeležbo na seji delovnega telesa, katerega
član je
9%.

4. člen
Občinski funkcionarji po tem pravilniku so župan, podžupan in člani Občinskega sveta Občine Trebnje.
Člani Občinskega sveta Občine Trebnje opravljajo svojo
funkcijo nepoklicno.

8. člen
Izplačilo plačila za opravljanja funkcije oziroma sejnine
se opravi na podlagi sklepa o potrditvi mandata oziroma akta o
imenovanju ter evidence o prisotnosti članov občinskega sveta
na sejah, ki jo vodi občinska uprava.

Uradni list Republike Slovenije

Št.

IV. VIŠINA IN NAČIN DOLOČANJA NAGRAD
9. člen
Članom delovnih teles občinskega sveta, ki niso člani
občinskega sveta za opravljanje dela v komisiji ali odboru
občinskega sveta oziroma župana, pripada nagrada.
Nagrada za posamezno sejo je enaka sejnini za udeležbo člana občinskega sveta na seji delovnega telesa, za
predsedovanje v komisiji ali odboru občinskega sveta oziroma
župana pa je enaka višini sejnine za predsedovanje seji delovnega telesa občinskega sveta.
Nagrada iz prejšnjega odstavka tega člena se izplača za
posamezno udeležbo na seji. Izplačilo se opravi na podlagi
akta o imenovanju in evidence o opravljenem delu članov
delovnih teles, ki jo vodi občinska uprava.
10. člen
Predsednik in člani nadzornega odbora imajo pravico do
nagrade oziroma sejnine, ki se oblikuje v okviru 15% plače
župana, in sicer:
– za predsedovanje na seji v višini
– udeležba na seji NO za člane
– izvedba nadzora po programu dela ali sklepu
nadzornega odbora v višini

40%
20%
50%.

Izplačila predsedniku in članom nadzornega odbora se
izplačujejo na podlagi evidence opravljenega dela oziroma
izdelanega poročila o nadzoru, ki jo vodi občinska uprava. Letni znesek nagrade posamezniku ne sme presegati zakonsko
določenih 15% letne plače župana.
11. člen
Sejnina vključuje tudi stroške prihoda na sejo. Sejnina se
izplačuje za redne in izredne seje. V primeru prekinjene seje
se izplača le ena sejnina. Za korespondenčno in slavnostno
sejo se sejnine ne izplačuje.
12. člen
Člani volilnih organov imajo zaradi dela v volilnih organih
ob vsakih splošnih volitvah, ki obsegajo redne in predčasne
volitve v občinski svet, nadomestne volitve v občinski svet
in redne ter nadomestne volitve župana v prvem in drugem
krogu, pravico do enkratnega nadomestila in sicer:
– predsednik in tajnik občinske volilne komisije do nadomestila v višini povprečnega mesečnega izplačila plačila za
poklicno opravljanje funkcije župana,
– namestnik predsednika komisije do nadomestila v
višini povprečnega izplačila plačila za poklicno opravljanje
funkcije podžupana,
– člani občinske volilne komisije in njihovi namestniki imajo pravico do nadomestila v višini dvajset odstotkov
povprečnega mesečnega izplačila za poklicno opravljanje
funkcije župana.
Pravico do nadomestila imajo tudi predsednik in člani
posebne občinske volilne komisije za volitve člana občinskega
sveta – predstavnika romske skupnosti in sicer:
– predsednik posebne občinske volilne komisije do nadomestila v višini dvajset odstotkov povprečnega mesečnega
izplačila plačila za poklicno opravljanje funkcije župana,
– člani posebne občinske volilne komisije do nadomestila v višini deset odstotkov povprečnega izplačila plačila za
poklicno opravljanje funkcije župana.
Ob vsakih drugih volitvah, razen volitvah iz prvega odstavka tega člena, so člani volilnih organov upravičeni do
nadomestila, ki ga glede na obseg volilnih opravil, določi
komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, najkasneje deset dni po razpisu volitev in ne sme presegati 70%
zakonsko določenega zneska, ki bi ga člani volilnih organov
prejeli ob vsakih splošnih volitvah.
V primerih, ko se sestane občinska volilna komisija izven
okvira razpisanih volitev ali referenduma, pripada članom in
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namestnikom občinske volilne komisije sejnina v višini določeni v 9. členu tega pravilnika.
V. POVRAČILA, NADOMESTILA IN DRUGI PREJEMKI
13. člen
Občinski funkcionarji imajo pravico do povračil, nadomestil in drugih prejemkov v skladu s predpisi, ki urejajo te
pravice.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prevoza na službeni poti, ki nastanejo pri opravljanju funkcije
ali v zvezi z njo. Pravico do povračila potnih stroškov lahko
občinski funkcionar uveljavlja, če gre za službeno potovanje
izven območja Občine Trebnje.
Stroški prevoza na službeni poti se povrnejo v skladu s
predpisi, ki urejajo to področje.
Občinski funkcionar ima pravico do dnevnice za službeno potovanje v skladu s predpisi.
Občinski funkcionar ima pravico do povračila stroškov
prenočevanja, ki nastanejo na službeni poti. Stroški prenočevanja se povrnejo na podlagi predloženega računa v skladu
s predpisi.
Člani nadzornega odbora imajo pravico do povračila
stroškov udeležbe na strokovnih izobraževanjih.
14. člen
Pravice iz 13. člena tega pravilnika uveljavlja občinski
funkcionar oziroma član nadzornega odbora na podlagi naloga za službeno potovanje.
Nalog za službeno potovanje izda župan. Če gre za
službeno potovanje župana, izda nalog direktor občinske
uprave.
VI. NAČIN IZPLAČEVANJA
15. člen
Sredstva za izplačevanje plač, sejnin, nagrad in povračil
stroškov, ki jih prejemajo občinski funkcionarji, člani delovnih
teles in nadzornega odbora ter druge osebe v skladu se tem
pravilnikom, se zagotovijo iz sredstev proračuna.
16. člen
Plače in nagrade se izplačujejo v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračune in na podlagi zakona izdanih podzakonskih predpisov.
Prejemki iz 13. člena tega pravilnika se izplačajo v petnajstih dneh po končanem službenem potovanju.
17. člen
Plača župana se usklajuje skladno s spremembo zneska
osnovne plače plačnega razreda župana, povračila stroškov v
zvezi z delom pa v skladu s predpisi, ki jih urejajo.
18. člen
Plača županu, podžupanu in članom občinskega sveta
in nagrade – sejnine članom delovnih teles se v skladu s tem
pravilnikom obračunajo in izplačajo od dneva nastopa funkcije
oziroma imenovanja v delovno telo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih
teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov
ter o povračilih stroškov (Uradni list RS, št. 24/99) in Pravilnik
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o plačah občinskih
funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega
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sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih
stroškov (Uradni list RS, št. 76/02).
Plače, plačila za opravljanje funkcije in sejnine se na
podlagi tega Pravilnika obračunavajo od 1. 1. 2008 dalje, ne
glede na datum uveljavitve pravilnika.
20. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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II.
Zemljišče parc. št. 1270/8 k.o. Ponikve postane lastnina
Občine Trebnje.
III.
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 478-2/2007
Trebnje, dne 26. novembra 2007

Št. 007-22/2007
Trebnje, dne 26. novembra 2007

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

5548.

Statutarni sklep o prehodnem obdobju za
financiranje krajevnih skupnosti

Na podlagi 18. in 118. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 45/07) je Občinski svet Občine Trebnje na 11.
redni seji dne 26. 11. 2007 sprejel

STATUTARNI

SKLEP

I.
Prehodno obdobje za financiranje krajevnih skupnosti
določeno v 131. členu Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS,
št. 45/07) se podaljša do 31. 3. 2008.
II.
Ta statutarni sklep občinski svet sprejme z 2/3 vseh članov sveta.
III.
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 007-23/2007
Trebnje, dne 26. novembra 2007
Župan
Občine Trebnje
Alojzij Kastelic l.r.

5549.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 102/04 – UPB1, 14/05 – popr., 92/05, 93/05, 111/05),
29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/05 – UPB1, 60/07) in 8. člena Odloka o občinskih cestah
(Uradni list RS, št. 38/00) je Občinski svet Občine Trebnje na
11. redni seji dne 26. 11. 2007 sprejel

SKLEP
o ukinitvi statusa javnega dobra
I.
S tem sklepom se ukine status javnega dobra za parc. št.
1270/8 pot v izmeri 1212 m2, vpisana pri vl. št. 734 k.o. Ponikve.

TRŽIČ
5550.

Odlok o podelitvi naziva častnega občana
Občine Tržič

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 94/07, uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2),
18. člena Statuta Občine Tržič (Uradni list RS, št. 15/99, 20/01
in 79/01) ter 4. člena Odloka o priznanjih Občine Tržič (Uradni
list RS, št. 85/97) je Občinski svet Občine Tržič na 10. redni seji
dne 28. 11. 2007 sprejel

ODLOK
o podelitvi naziva častnega občana Občine Tržič
1. člen
Naziv častnega občana Občine
dipl. ing. Janku Tišlerju, roj. 21. 6. 1923.

Tržič

se

podeli

2. člen
Dipl. ing. Janku Tišlerju se podeli naziv častnega občana Občine Tržič, saj se je povezal s francoskimi interniranci
na Ljubelju in vzdrževal zvezo z njimi. Gospod Janko Tišler
je odkril, da sta bili na Ljubelju dve taborišči, in sicer na južni – slovenski strani in na severni – avstrijski strani, kakor
tudi v neposredni bližini Celovca. Rezultat dolgoletnega dela
pri zbiranju izjav in dokumentov je knjiga gospoda Janka
Tišlerja „Mauthausen na Ljubelju“, ki sta jo leta 1995 izdali
Slovenska prosvetna zveza v Celovcu in Mladinska knjiga v Ljubljani. Rezultat njegovega nadaljnjega raziskovanja
pa je knjiga, ki je izšla v začetku lanskega leta pri francoski
založbi L’Harmattan v francoskem jeziku z naslovom „De
Mauthausen au Ljubelj“. Za svoje bogato mednarodno delovanje je prejel vrsto priznanj in odlikovanj. Najpomembnejša
so: odlikovanje Republike Francije „Legija časti-Chevallier
De La Legion D’ Honneur“, veliko zlato častno odlikovanje za
zasluge Republike Avstrije. Vsa navedena dejstva vse do zadnjega trenutka njegovega življenja dokazujejo, da je gospod
Janko Tišler močno in trajno povezal francoski, avstrijski in
slovenski narod. S svojimi dejanji je povečal ne samo ugled
občine Tržič, temveč celotne Republike Slovenije. Priznanje
se podeli posthumno.
Podelitev posebne listine, ki jo podpiše župan Občine
Tržič, se opravi v mesecu decembru 2007.

Uradni list Republike Slovenije
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Št. 094-1/2007-21
Tržič, dne 28. novembra 2007
Župan
Občine Tržič
mag. Borut Sajovic l.r.

VRHNIKA
5551.

Sklep o začetku priprave občinskega
podrobnega prostorskega načrta za
stanovanjsko pozidavo Drenov Grič 2

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju
(Uradni list RS, št. 33/07) ter 33. člena Statuta Občine Vrhnika
(Uradni list RS, št. 99/99, 39/00, 36/01, 77/06) sprejme župan
Občine Vrhnika

SKLEP
o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo
Drenov Grič 2
1. člen
(ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN)
1. V Prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Občine
Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana
Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremembami
in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88,
Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97,
76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01,
277/01, 304/04, 330/06) je območje Drenov Grič 2 opredeljeno kot stavbno zemljišče za stanovanja in spremljajoče
dejavnosti (oznaka S). Območje se ureja s prostorskim
izvedbenim aktom pod zap. št. 140, obrazložitev posega:
Izgradnja stan. objektov.
2. V Odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L1 Drenov Grič (Uradni list RS, št. 4/95, 43/05,
Naš časopis, št. 271/01, 303/04, 314/05; v nadaljnjem besedilu: PUP) območje Drenov Grič 2 sodi v območje urejanja
L1S/7 in morfološko enoto 2B/5, kar pomeni:
– S: površine za stanovanja in spremljajoče dejavnosti,
– 2: območja za individualna stanovanja (individualna
gradnja),
– B: strnjena pozidava.
3. Pobudo za pripravo in sprejem občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN) za
stanovanjsko pozidavo Drenov Grič 2, št. 02/319/ing. Gu, z
dne 12. 6. 2007, je podal Primis Vrhnika d.d., Tržaška cesta
23, 1360 Vrhnika kot pobudnik in načrtovalec OPPN.
4. Pobuda je bila podana, ker želi investitor Ceeref
naložbe d.o.o., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana na obravnavanem območju zgraditi:
– stanovanjske objekte: 100 vrstnih hiš,
– stanovanjsko-poslovni objekt,
– otroški vrtec,
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– parkirne in zelene površine, pripadajoče objektom,
– skupne zelene površine za počitek in igro otrok,
– vse infrastrukturne vode in naprave.
2. člen
(območje OPPN)
Območje leži na Drenovem Griču ob regionalni cesti
DC 409. Na SZ je omejeno s traso opuščene železniške
proge, na JV delno z regionalno cesto, delno s stanovanjsko gradnjo, na SV z barjanskim travnikom in stanovanjsko
gradnjo, na JZ s stanovanjsko gradnjo. Struga melioracijskega jarka Mala Zornica, ki je speljana v smeri SZ-JV, deli
območje na dva enaka dela. Predlagana prostorska ureditev
obsega zemljišča s parc. št. 1484/1, 1491, 1498/5, 1497/2,
1492, 1490, 1493/1, 1493/2, 1536, 1537/3, 1538/5, 1534/2,
1489, 1496/2, 1496/3, 1496/4, 1539/4, 1484/2, 1484/32 k.o.
Velika Ligojna s skupno površino cca 42.000 m2. Zemljišča
so v naravi barjanski travniki in njive.
3. člen
(način pridobitve strokovnih rešitev)
1. Strokovne rešitve za OPPN pripravi načrtovalec Primis Vrhnika d.d., Tržaška cesta 23, 1360 Vrhnika.
2. Strokovne rešitve se pripravijo na podlagi:
– prikaza stanja prostora,
– Prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine
Vrhnika za obdobje 1986 do 2000 in srednjeročnega plana
Občine Vrhnika za obdobje 1986 do 1990 s spremembami
in dopolnitvami (Uradne objave Naš časopis, št. 4/87, 13/88,
Uradni list RS, št. 21/90, 41/94, 50/94, 63/96, 70/96, 73/97,
76/98, 69/99, Uradne objave Naš časopis, št. 40/01, 272/01,
277/01, 304/04, 330/06),
– investicijskih namer investitorja OPPN,
– smernic nosilcev urejanja prostora.
3. Strokovne rešitve za posamezne prostorske ureditve
se lahko pripravijo v variantah, ki se jih ovrednoti in medsebojno primerja s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega
in ekonomskega vidika.
4. člen
(roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz)
1. Postopek priprave OPPN teče na podlagi 57. do
61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS,
33/07), in sicer v naslednjih fazah:
Faza
Osnutek OPPN
Potrditev osnutka OPPN na Odboru za
urejanje prostora ter varstvo naravne in
kulturne dediščine
Pridobitev smernic
Obvestilo o CPVO
Dopolnitev osnutka OPPN
Javno naznanilo
Javna razgrnitev in javna obravnava

Priprava stališč do pripomb in predlogov
javnosti
Priprava predloga OPPN
Zbiranje mnenj nosilcev urejanja prostora

Rok
december 2007
januar 2007

januar, februar 2007,
30 dni
februar 2008
7 dni pred začetkom
javne razgrnitve
Februar, marec
2008,
30 dni
marec 2008
april 2008
maj 2008, 30 dni
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Faza

Rok

Predložitev usklajenega predloga OPPN
Odboru za urejanje prostora ter varstvo
naravne in kulturne dediščine v obravnavo

junij 2008

Predložitev usklajenega predloga OPPN
občinskemu svetu v sprejem
Sprejem OPPN z odlokom in objava v uradnem glasilu
2. Javno naznanilo o javni razgrnitvi in javni obravnavi
se pošlje tudi članom Odbora za urejanje prostora ter varstvo
naravne in kulturne dediščine ter članom Sveta Krajevne
skupnosti Drenov Grič - Lesno Brdo.
5. člen
(nosilci urejanja prostora)
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve iz njihove pristojnosti so:
1. Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Izpostava Ljubljana, Prule 27, 1000 Ljubljana
2. Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana
3. Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
Einspilerjeva 6, p.p. 2608, 1109 Ljubljana
4. Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje, vzdrževanje in varstvo cest, Območje Ljubljana, Tržaška cesta 19,
1000 Ljubljana
5. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor
6. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE
Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000 Ljubljana
7. Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana, Cankarjeva 10, 1000 Ljubljana
8. Elektro Ljubljana d.d., Distribucijska enota Ljubljana
okolica, Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana
9. Telekom Slovenije d.d., Regionalna enota TK Omrežje
Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana
10. Geoplin plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade
11, p.p. 3720, 1001 Ljubljana
11. Komunalno podjetje Vrhnika d.d., Javna kanalizacija,
Javna higiena, Javna razsvetljava, Javni vodovod, Plin, Pot
na Tojnice 40, 1360 Vrhnika
12. Občina Vrhnika, Oddelek za okolje, prostor in komunalo, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
13. drugi nosilci urejanja prostora, kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da so njihove smernice potrebne.
6. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN)
Finančna sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta, OPPN ter za stroške smernic, mnenj in
objav zagotavlja investitor OPPN CEEREF Naložbe d.o.o.,
Dunajska 9, 1000 Ljubljana.
7. člen
(objava)
Ta sklep se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati
naslednji dan po objavi. Objavi se tudi na spletni strani Občine
Vrhnika in pošlje Ministrstvu za okolje in prostor.
Št. 3505-24/2007 (5-08)
Vrhnika, dne 14. novembra 2007
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l.r.
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VSEBINA
DRŽAVNI ZBOR
5504.

Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ)

5505.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prijavi prebivališča (ZPPreb-B)
15231

5506.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
pravniškem državnem izpitu (ZPDI-D)
15235
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
potrošniških kreditih (ZPotK-B)
15239

5508.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona
o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(ZMEPIZ-A)
15240

5509.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti
(ZICPES-A)
15242

5510.

Resolucija o nacionalnem gozdnem programu
(ReNGP)
15252

VLADA
Uredba o varnosti ribiških ladij

15324

MINISTRSTVA
5512.

Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja

15390

DRUGI DRŽAVNI ORGANI
IN ORGANIZACIJE
5513.

Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega
dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča
izven območja urejanja stavbnega zemljišča za
Občino Grosuplje
15409

5523.

Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
15410

5524.

Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Jesenice za leto 2008
15411

5525.

Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Jesenice za leto 2009
15411

5526.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Krško za leto 2007
15412

5527.

Odlok o spremembi Odloka o zagotovitvi sredstev
za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu
2007
15413

5528.

Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Krško v najem
15413

5529.

Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 76/8, k.o.
Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
15416

5530.

Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 1246/19,
k.o. Leskovec za nepremičnine parc. št. 1009/1,
parc. št. 1009/14, parc. št. 1067/186, parc. št. 1248/15,
parc. št. 1011/32 in parc. št. 1014/14, k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih
nepremičninah
15417

5531.

Poslovnik Nadzornega odbora Občine Log - Dragomer
15417

5532.

Odlok o režijskem obratu v Občini Majšperk

5533.

Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in
delovnem področju občinske uprave Občine Majšperk
15421

5534.

Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
15421

5535.

Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Miren - Kostanjevica
15422

5536.

Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Miren - Kostanjevica
15422

5537.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto
2007
15422

5538.

Odlok o razglasitvi križa pri Križci in križa v Zevniki
za kulturni spomenik lokalnega pomena
15423

5539.

Sklep o omejitvi prometa na JP 815711 Buje–Suhorje
15424

5540.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske
Konjice za leto 2007
15424

15213

5507.

5511.

5522.

JESENICE

KRŠKO

Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskega faktorja za
izravnavo prihodka iz omrežnin
15392

OBČINE
BLED
5514.

Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled
15395

5515.

Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bl-S26 Dindol
15398

5516.

Odlok o spremembah Odloka o varnosti v cestnem
prometu v naseljih
15402

5517.

Sklep o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2008 za
vse tiste zavezance, katerih stavbna zemljišča so
bila poškodovana v vodni ujmi dne 18. 9. 2007
15404

BOROVNICA
5518.

Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih
poti v Občini Borovnica
15404

5519.

Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna za
leto 2007
15407

LOG - DRAGOMER

MAJŠPERK

MIREN - KOSTANJEVICA

DOBRNA

DRAVOGRAD
5520.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dravograd
15408

PIVKA

GROSUPLJE
5521.

Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za
uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine
Grosuplje
15409

15420

SLOVENSKE KONJICE
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5541.

Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2007
15425

5542.

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine
Slovenske Konjice
15426

5543.

Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine
Sveta Ana za leto 2007
15426

5544.

Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške
vežice
15427

5545.

Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
15428

5546.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta za poslovno-proizvodno cono
Mestinje - Bohor
15428

5547.

Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih
prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih
teles občinskega sveta in članov drugih občinskih
organov Občine Trebnje
15430

5548.

Statutarni sklep o prehodnem obdobju za financiranje krajevnih skupnosti
15432

5549.

Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

5550.

Odlok o podelitvi naziva častnega občana Občine
Tržič
15432

5551.

Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo
Drenov Grič 2
15433

SVETA ANA

ŠMARJE PRI JELŠAH

TREBNJE

15432

TRŽIČ

VRHNIKA
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