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POGLAVJE 17 

P O S E B N E  Z A H T E V E  Z A  P L A V A J OČO  O P R E M O   

Člen 17.01 

Splošno 

Za konstrukcijo in opremo plavajoče opreme se uporabljajo poglavja 3, 7 do 14 in 16. Plavajoča 
oprema z lastnim pogonom izpolnjuje tudi zahteve poglavij 5 in 6. Pogonske enote, ki omogočajo 
samo kratke vleke, se ne obravnavajo kakor lastni pogon.  

Člen 17.02 

Odstopanja 

1. Inšpekcijski organ lahko odobri izvzetje od naslednjih zahtev: 

a) oddelka 1 in 2 člena 3.03 se uporabljata smiselno. 

b) člen 7.02 se uporablja smiselno. 

c) največja stopnja zvočnega pritiska, predpisana v drugem stavku oddelka 5 člena 12.02, se 
lahko preseže med delovanjem delovnega orodja, če med opravljanjem storitev nihče ne 
spi na plovilu čez noč; 

d) lahko se odobri izvzetje od drugih zahtev, ki zadevajo strukturo, delovno orodje ali 
opremo, če je v vsakem primeru zagotovljena enaka stopnja varnosti. 

2. Inšpekcijskemu organu ni treba upoštevati uporabe naslednjih zahtev: 

a) Oddelek 1 člena 10.01 se ne uporablja, če se plavajoča oprema med delovanjem lahko 
varno zasidra z delovnim sidrom ali podporniki. Vendarle pa mora plavajoča oprema z 
lastnim pogonom imeti sidro, ki ustreza vsaj zahtevam oddelka 1 člena 10.01, kadar za 
empirični koeficient k velja, da je enak 45, in kadar za T velja najmanjša višina. 
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b) Drugi del stavka v oddelku 1 člena 12.02, če se bivalni prostori lahko dovolj osvetlijo z 
električno energijo. 

3. Poleg tega se uporablja še naslednje: 

a) drenažno črpalko iz drugega odstavka oddelka 2 člena 8.08 poganja motor; 

b) hrup iz oddelka 3 člena 8.10 presega 65 dB(A) na prečni razdalji 25 m od boka katerekoli 
plavajoče opreme med delovanjem njenega delovnega orodja; 

c) za oddelek 1 člena 10.03, če je na krovu delovno orodje, ki ni trajno pritrjeno, se zahteva 
najmanj en dodatni prenosni gasilni aparat; 

d) za oddelek 2 člena 14.02, poleg naprav na utekočinjeni plin za gospodinjsko rabo se lahko 
uporabljajo tudi druge naprave na utekočinjeni plin. Navedene naprave ali njihovi dodatki 
ustrezajo zahtevam ene od držav članic. 

Člen 17.03 

Dodatne zahteve 

1. Plavajoča oprema, na kateri so med delovanjem pristne osebe, se opremi s splošnim alarmom. 
Signal alarma se jasno razloči od drugih signalov in v bivalnih prostorih in na vseh delovnih 
postajah proizvaja zvočni pritisk, ki za najmanj 5 dB(A) presega največjo stopnjo zvočnega 
pritiska v okolici.  Alarm je mogoče sprožiti iz prostora za krmiljenje in glavnih delovnih 
postaj. 

2. Delovna oprema je dovolj močna, da zdrži obremenitve, ki jim je izpostavljena, in ustreza 
zahtevam Direktive 98/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. junija 1998 o 
približevanju zakonov držav članic o strojih1. 

3. Stabilnost (odpornost proti prevračanju) in trdnost delovne opreme in njenih dodatkov, kjer je 
to primerno, mora vzdržati sile, ki izhajajo iz pričakovanega nagiba, trima in premikanja 
plavajoče opreme. 

                                                 
1  UL L 207, 23.7. 1998, str.1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/79/ES 

(UL L 331, 7.12. 1998, str.1). 
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4. Če se bremena dvigajo z dvigali, se največja dovoljena obremenitev, izpeljana iz stabilnosti in 
moči, vidno označi z napisi na krovu in pri nadzornih postajah. Če je mogoče povečati dvižno 
zmogljivost s priključitvijo dodatnih plovcev, se jasno navedejo dovoljene vrednosti za 
dvigovanje s temi plovci in brez njih. 

Člen 17.04 

Preostala varnostna razdalja 

1. Za namene tega poglavja in z odstopanjem od člena 1.01 te priloge, je preostala varnostna 
razdalja najkrajša navpična razdalja med gladino vode in najnižjim delom plavajoče opreme, 
pod katerim ta ni več neprepustna za vodo, ob upoštevanju trima in nagiba zaradi momentov iz 
oddelka 4 člena 17.07. 

2. V skladu z oddelkom 1 člena 17.07 je preostala varnostna razdalja dovolj velika za kakršno koli 
odprtino, odporno proti brizganju in vremenskim vplivom, če meri najmanj 300 mm. 

3. Pri odprtini, ki ni odporna proti brizganju in vremenskim vplivom, preostala varnostna razdalja 
meri najmanj 400 mm. 

Člen 17.05 

Preostali prosti bok 

1. Za namene tega poglavja in z odstopanjem od člena 1.01 te priloge, je preostali varnostni bok 
najkrajša navpična razdalja med gladino vode in zgornjo površino krova na njegovem robu, ob 
upoštevanju trima in nagiba zaradi momentov iz oddelka 4 člena 17.07. 

2. V skladu z oddelkom 1 člena 17.07 je preostali prosti bok dovolj velik, če meri najmanj 
300 mm. 

3. Preostali bok se lahko zmanjša, če je dokazano, da so izpolnjene zahteve člena 17.08. 

4. Inšpekcijski organ lahko zahteva ali dovoli preostali prosti bok, ki se razlikuje od navedenega v 
oddelku 2, če oblika plovca očitno odstopa od pontona, na primer pri cilindričnem plovcu, ali 
če ima prerez plovca več kakor štiri stranice. To se uporablja tudi za plavajočo opremo, 
sestavljeno iz več plovcev. 
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Člen 17.06 

Nagibni preskus 

1. Potrditev stabilnosti v skladu s členoma 10.07 in 17.08 temelji na pravilno izvedenem 
nagibnem preskusu. 

2. Če med nagibnim preskusom ni mogoče doseči zadostnih nagibnih kotov ali če nagibni preskus 
povzroči prevelike tehnične težave, se ga lahko nadomesti z izračunom težišča plovila in teže. 
Rezultat izračuna teže se preveri z merjenjem ugreza in razlika ne presega ± 5 %. 

Člen 17.07 

Potrditev stabilnosti 

1. Potrdi se, da sta, ob upoštevanju obremenitev med delovanjem delovne opreme in v gibanju, 
preostali prosti bok in preostala varnostna razdalja zadostna. V ta namen vsota kotov trima in 
nagiba ne presega 10º in dno plovila se ne pojavi. 

2. Potrditev stabilnosti vključuje naslednje podatke in dokumentacijo: 

a) tehnične načrte plovil in delovnega orodja in podrobne podatke o njih, potrebne za 
potrditev stabilnosti, kakor so vsebina rezervoarjev, odprtine za dostop v notranjost 
plovila; 

b) hidrostatične podatke ali krivulje; 

c) krivulje vzravnalnega momenta za statično stabilnost v obsegu, zahtevanem v skladu s 
spodnjim oddelkom 5 ali členom 17.08; 

d) opis obratovalnih pogojev skupaj z ustreznimi podatki o teži in težišču, vključno s stanjem, 
ko je plovilo nenatovorjeno, in stanjem opreme za prevoz; 

e) izračun momentov nagiba, trima in vzravnave s specifikacijo kotov trima in nagiba in 
preostalega prostega boka in preostale varnostne razdalje; 

f) združitev rezultatov izračuna s specifikacijo mej obratovanja in največjih obremenitev. 
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3. Potrditev stabilnosti temelji najmanj na naslednjih domnevnih obremenitvah: 

a) za plavajoče bagre specifična masa materialov, ki jih izkopavajo 

 - pesek in prod: 1,5 t/m3 

 - zelo moker pesek: 2,0 t/m³ 

 - prst, povprečno: 1,8 t/m³ 

 - mešanica peska in vode v kanalih: 1,3 t/m³; 

b) vrednosti, navedene v točki (a), se pri vedrnih bagrih povečajo za 15 %; 

c) preuči se največja dvižna moč za hidravlične bagre. 

4.1 Pri potrditvi stabilnosti se upoštevajo momenti zaradi: 

a) obremenitve; 

b) asimetrične strukture; 

c) tlaka vetra; 

d) obračanja med vožnjo plavajoče opreme na lastni pogon; 

e) navzkrižnega toka, če je to potrebno; 

f) balasta in zalog; 

g) obremenitev na krovu in, kjer je to primerno, tovora; 

h) prostih površin tekočin: 

i) vztrajnostne sile; 

j) druga strojna oprema. 

 Momenti, ki lahko delujejo simultano, se seštevajo. 
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4.2 Moment zaradi tlaka vetra se izračuna z naslednjo formulo: 







 +⋅⋅=

2
TlApcM WWW  [kNm] 

 pri čemer je: 

c = koeficient upora, odvisen od oblike 

   Za okvirje c = 1,2 in za poveznike med trdimi deli c = 1,6. Pri obeh vrednostih se 
  upoštevajo sunki vetra. 

   Za celotno območje, ki ga objema plastnica okvirja, se šteje, da je površina,  
  izpostavljena vetru. 

pw = specifični tlak vetra; vzame se enotna vrednost 0,25 kN/m²; 

A = prečna ploskev nad ploskvijo največjega dovoljenega ugreza v m2; 

lw = razdalja med središčem območja prečne ploskve A in ploskvijo največjega ugreza,
   v m. 

4.3 Momente zaradi obračanja med vožnjo iz oddelka 4.1(d) za opremo z lastnim pogonom se 
izračuna s formulo, določeno v oddelku 6 člena 15.03. 

4.4 Moment zaradi navzkrižnega toka iz oddelka 4.1(e) se upošteva le za plavajočo opremo, ki je 
med delovanjem zasidrana ali privezana čez tok. 

4.5 Opredeli se najmanj ugodna količina polnjenja rezervoarjev s stališča stabilnosti in ustrezni 
moment se vključi v izračun momentov zaradi tekočega balasta in tekočih zalog iz oddelka 
4.1(f). 

4.6 Moment zaradi vztrajnostnih sil iz oddelka 4.1(i) se upošteva, če premiki bremena in delovnega 
orodja lahko vplivajo na stabilnost. 
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5. Vzravnalni momenti za plovila z navpičnimi stranskimi stenami se lahko izračunajo z naslednjo 
formulo: 

[ ]kNmsinMGD10Ma ϕ⋅⋅⋅=  

  pri čemer je: 

MG  = metacentrična višina, v m; 

ϕ   = kot nagiba, v stopinjah. 

 Navedena formula se uporablja za kote nagiba do 10° ali do kota nagiba, ki ustreza potopitvi 
roba krova ali točki, ko se pojavi rob dna; odločilen je najmanjši kot. Formula se lahko 
uporablja tudi za poševne stranske stene do kota nagiba 5º; uporabljajo se tudi mejni pogoji, 
določeni v oddelkih 3 in 4. 

 Če posebna oblika plovil(a) ne omogoča takšne poenostavitve, se zahtevajo krivulje 
vzravnalnega momenta iz oddelka 2(c). 

Člen 17.08 

Potrditev stabilnosti pri zmanjšanem preostalem prostem boku 

Če se v skladu z oddelkom 3 člena 17.05 uporablja zmanjšani preostali prosti bok, se za vse 
obratovalne pogoje dokaže, da: 

a) metacentrična višina po popravku za proste površine tekočin znaša najmanj 0,15 m; 

b) je za kote nagiba med 0 in 38º vzravnalni moment najmanj 

h = 0,30 - 0,28 .  ϕn     [m],  

 pri čemer je ϕ n  kot nagiba, po katerem krivulja vzravnalnega momenta izkazuje negativne 
vrednosti (območje stabilnosti). Ta kot ni manjši od 20° ali 0,35 rad in se ga ne uporabi v 
formuli za vrednosti nad 30° ali 0,52 rad, pri čemer je enota za ϕ n  radian (rad) (1° = 
0,01745 rad); 
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c) vsota kotov trima in nagiba ne presega 10º; 

d)  preostala varnostna razdalja še vedno ustreza zahtevam člena 17.04; 

e) preostali prosti bok še vedno meri najmanj 0,05 m; 

f) za kote nagiba med 0 in 30º je preostali vzravnalni moment še vedno najmanj 

h = 0,20 - 0,23 .  ϕn      [m] 

 pri čemer je ϕ n  kot nagiba, po katerem krivulja vzravnalnega momenta izkazuje negativne 
vrednosti; v formuli se ga ne uporabi za vrednosti nad 30° ali 0,52 rad. 

  Preostali vzravnalni moment je največja razlika med 0° in 30° nagiba med krivuljo 
vzravnalnega momenta in krivuljo nagibnega momenta. Če voda doseže odprtino, ki vodi v 
notranjost plovila, pri kotu nagiba, ki je manjši od kota, ustrezajočega največji razliki med 
krivuljami momenta, se upošteva moment, ki ustreza navedenemu kotu nagiba. 

Člen 17.09 

Ugrezne oznake in ugrezne lestvice 

Ugrezne oznake in ugrezne lestvice se pritrdijo v skladu s členoma 4.04 in 4.06. 

Člen 17.10 

Plavajoča oprema brez potrditve o stabilnosti 

1. Uporaba členov 17.04 do 17.08 se lahko odpravi za plavajočo opremo: 

a) katere delovno orodje ne more nikakor spremeniti njenega nagiba ali trima in 

b) pri kateri lahko razumno izključimo vsak premik težišča. 

2. Vendar 

a) pri največji obremenitvi preostala varnostna razdalja meri najmanj 300 mm in prosti bok 
najmanj 150 mm; 

b) pri odprtinah, ki niso odporne proti brizganju in vremenskim vplivom, preostala varnostna 
razdalja meri najmanj 500 mm. 
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POGLAVJE 18 

P O S E B N E  Z A H T E V E  Z A  P L O V N E  O B J E K T E  N A  D E L O V N I  L O K A C I J I  

Člen 18.01 

Obratovalni pogoji 

Plovni objekt na delovni lokaciji, ki je kakor tak opredeljen v spričevalu Skupnosti iz Dela I ali II 
Priloge V, lahko pluje zunaj delovnih lokacij le, če je nenatovorjen. Navedena omejitev se vpiše v 
spričevalo Skupnosti. 

Plovni objekt na delovni lokaciji ima za ta namen spričevalo, ki ga je izdal pristojni organ in v 
katerem je navedeno trajanje del in geografske meje delovne lokacije, na kateri je dovoljeno 
upravljati plovilo. 

Člen 18.02 

Uporaba dela II 

Če ni drugače določeno v tem poglavju, sta konstrukcija in oprema plovila na delovni lokaciji v 
skladu s poglavji 3 do 14 dela II. 

Člen 18.03 

Odstopanja 

1. a) Oddelek 1 člena 3.03 se uporablja smiselno; 

b) kadar ima plovilo lastni pogon, se poglavji 5 in 6 uporabljata smiselno; 

c) oddelek 2(a) in (b) člena 10.02 se uporablja smiselno; 

d) inšpekcijski organ lahko odobri izvzetje od drugih zahtev, ki zadevajo strukturo, 
namestitev ali opremo, če je v vsakem primeru zagotovljena enaka stopnja varnosti. 
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2. Inšpekcijski organ lahko spregleda uporabo naslednjih določb: 

a) oddelki 2 do 8 člena 8.08, če ni treba, da je prisotna posadka; 

b) oddelka 1 in 3 člena 10.01, če se plovilo na delovni lokaciji lahko varno pritrdi z delovnimi 
sidri ali podporniki. Vendar pa ima plovilo na delovni lokaciji z lastnim pogonom najmanj 
eno sidro, ki ustreza zahtevam oddelka 1 člena 10.01, kjer za koeficient k velja, da je enak 
45 in kjer je najnižja višina T: 

c) oddelka 1(c) poglavja 10.02, če plovilo na delovni lokaciji nima lastnega pogona. 

 Člen 18.04 

Varnostna razdalja in prosti bok 

1. Če se plovni objekt na delovni lokaciji uporablja kakor barža za izsuševanje ali barža z bagrom, 
je varnostna razdalja zunaj skladiščnega območja najmanj 300 mm in prosti bok najmanj 150 
mm. Inšpekcijski organ lahko dovoli manjši prosti bok, če se z izračunom dokaže, da je 
stabilnost dovolj velika za tovor s specifično maso 1,5 t/m3 in če se nobena stran krova ne 
doseže vode. Upošteva se učinek utekočinjenega tovora. 

2. Določbe členov 4.01 in 4.02 se smiselno uporabljajo za plovni objekt na delovni lokaciji, za 
katero ne velja oddelek 1. Inšpekcijski organ lahko za varnostno razdaljo in prosti bok določi 
vrednosti, ki odstopajo od zgoraj navedenih. 

Člen 18.05 

Čolni 

Za plovni objekt na delovni lokaciji se ne zahteva čoln, če: 
a) nima lastnega pogona ali 

b) je čoln na voljo drugje na delovni lokaciji. 

Navedeno odstopanje se vpiše v spričevalo Skupnosti. 
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POGLAVJE 19 

P O S E B N E  Z A H T E V E  Z A  P L O V I L A  Z G O D O V I N S K E  V R E D N O S T I  

(prazno) 
 

 
POGLAVJE 19a 

P O S E B N E  Z A H T E V E  Z A  K A N A L S K E  B A R Ž E  

(prazno) 
POGLAVJE 19b 

P O S E B N E  Z A H T E V E  Z A  P L O V I L A ,  K I  P L U J E J O  P O  P L O V N I H  P O T E H  
V  C O N I  4  

Člen 19b.01 

Uporaba poglavja 4 

1. Z odstopanjem od oddelkov 1 in 2 člena 4.01 se varnostna razdalja vrat in odprtin, razen žrel 
skladišč, za plovila, ki plujejo po plovnih poteh v coni 4, zmanjša, kakor sledi: 

a) na 150 mm za odprtine, ki se lahko zaprejo tako, da so odporne proti brizganju in 
vremenskim vplivom; 

b) na 200 mm za odprtine, ki jih ni mogoče zapreti tako, da bi bile odporne proti brizganju in 
vremenskim vplivom. 

2. Z odstopanjem od člena 4.02 je najmanjši prosti bok za plovila, ki plujejo v coni 4, 0 mm, če se 
upošteva varnostna razdalja v skladu z oddelkom 1. 
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POGLAVJE 20 

P O S E B N E  Z A H T E V E  Z A  M O R S K A  P L O V I L A  

(prazno) 

 
POGLAVJE 21 

P O S E B N E  Z A H T E V E  Z A  P L O V N E  O B J E K T E  Z A  R E K R E A C I J O  

Člen 21.01 

Splošno 

Za konstrukcijo in opremo plovnih objektov za rekreacijo se uporabljata samo člena 21.02 in 21.03. 

Člen 21.02 

Uporaba dela II 

1. Plovni objekt za rekreacijo ustreza naslednjim zahtevam: 

a) iz Poglavja 3: 

 člen 3.01, oddelka 1(a) in 2 člena 3.02, oddelka 1(a) in 6 člena 3.03 in oddelek 1 člena 
3.04; 

b) Poglavje 5; 

c) iz Poglavja 6: 

 oddelek 1 člena 6.01 in člen 6.08; 
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d) iz Poglavja 7: 

 oddelka 1 in 2 člena 7.01, člen 7.02, oddelka 1 in 2 člena 7.03, oddelek 1 člena 7.04, 
oddelek 2 člena 7.05, člen 7.13, če je predviden prostor za radarsko krmiljenje s strani ene 
osebe; 

e) iz Poglavja 8: 

 oddelka 1 in 2 člena 8.01, oddelka 1 in 2 člena 8.02, oddelka 1 in 3 člena 8.03, člen 8.04, 
oddelki 1 do 10 in oddelek 13 člena 8.05, oddelki 1, 2, 5, 7 in 10 člena 8.08, oddelek 1 
člena 8.09 in člen 8.10; 

f) iz Poglavja 9: 

 oddelek 1 člena 9.01, smiselno; 

g) iz Poglavja 10: 

 oddelki 2, 3 in 5 do 14 člena 10.01, oddelek 1(a) do (c) in oddelek 2(a) in (e) do (h) člena 
10.02, oddelek 1(a), (b) in (d) člena 10.03: vendar sta na plovilu vsaj dva gasilna aparata; 
oddelka 2 do 6 člena 10.03, člen 10.03a, člen 10.03b in člen 10.05; 

 h) Poglavje 13; 

i) Poglavje 14. 

2. Za plovne objekte za rekreacijo, za katera velja Direktiva 94/25/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. junija 1994 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi s 
plovili za rekreacijo1, se prvi inšpekcijski pregled in redni inšpekcijski pregledi razširijo samo 
na: 

a) člen 6.08, če je na plovnem objketu kazalnik stopnje obratov; 

b) oddelek 2 člena 7.01, člen 7.02, oddelek 1 člena 7.03 in člen 7.13, če je na plovnem 
objektu prostor za radarsko krmiljenje s strani ene osebe; 

                                                 
1  UL L 164, 30.6. 1994, str.15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 

št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str.1). 
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c) oddelek 2 člena 8.01, oddelek 1 člena 8.02, oddelek 3 člena 8.03, oddelek 5 člena 8.05, 
oddelek 2 člena 8.08, člen 8.10; 

d) oddelki 2, 3, 6 in 14 člena 10.01, oddelek 1 b) in c), oddelek 2 a) in e) do h) člena 10.02, 
oddelek 1 b) in d), oddelki od 2 do 6 člena 10.03, člen 10.05; 

e) Poglavje 13; 

f) iz Poglavja 14: 

aa) člen 14.12; 

bb) člen 14.13, po začetku delovanja naprave na utekočinjeni plin se izvede potrditveni 
preskus v skladu z zahtevami Direktive 94/25/ES, inšpekcijskemu organu se predloži 
potrditveno poročilo; 

cc) člena 14.14 in 14.15; naprava na utekočinjeni plin ustreza zahtevam Direktive 
94/25/ES; 

dd) celotno poglavje 14, če se naprava na utekočinjeni plin namesti po dajanju plovila za 
rekreacijo v promet. 

Člen 21.03 

(prazno) 
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POGLAVJE 22 

S T A B I L N O S T  P L O V I L ,  K I  P R E V A Ž A J O  Z A B O J N I K E  

Člen 22.01 

Splošno 

1. Določbe tega poglavja se uporabljajo za plovila, ki prevažajo zabojnike, če veljavni predpisi 
organa za plovbo v državah članicah, zahtevajo dokumentacijo o stabilnosti. 

 Inšpekcijski organ preveri dokumentacijo o stabilnosti, ali jo predloži v preveritev komu 
drugemu, in jo pravilno ožigosa. 

2.  Poveljnik plovila iz dokumentacije o stabilnosti dobi razumljive podatke o stabilnosti plovila 
pri vseh pogojih obremenitve. 

 Dokumentacija o stabilnosti vključuje najmanj naslednje: 

a) podatke o dopustnih koeficientih stabilnosti, dopustnih vrednostih KG  ali dopustnih 
višinah za težišče tovora; 

b) podatke o prostorih, ki se lahko napolnijo z balastno vodo; 

c) obrazce za preverjanje stabilnosti; 

d) navodila za uporabo ali primer izračuna, ki ga lahko uporabi poveljnik. 

3. Pri plovilih, na katerih so zabojniki med prevozom lahko nezavarovani ali zavarovani, se 
zagotovijo posebne metode izračunavanja za potrditev stabilnosti prevoza nezavarovanih in 
zavarovanih tovorov zabojnikov. 

4. Tovor zabojnikov je zavarovan le, če je vsak posamezen zabojnik trdno pritrjen na trup plovila 
z vodili za zabojnike ali opremo za pritrditev in se njegova lega med potovanjem ne more 
spremeniti. 
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Člen 22.02 

Mejni pogoji in metoda izračunavanja za potrditev stabilnosti za prevoz nezavarovanih zabojnikov 

1. Vse metode izračunavanja stabilnosti plovila, ki prevaža nezavarovane zabojnike, ustrezajo 
naslednjim mejnim pogojem: 

a) Metacentrična višina MG  je najmanj 1,00 m. 

b) Pri skupnem delovanju centrifugalne sile zaradi obračanja plovila, tlaka vetra in prostih 
površin tekočin kot nagiba ne presega 5° in rob krova se ne potopi. 

c) Nagibni moment zaradi centrifugalne sile, ki je posledica obračanja plovila, se določi z 
naslednjo formulo: 







 −⋅⋅=

2
T'KG

L
vch

WL

2

KZKZ  [m] 

 

 pri čemer je: 

  cKZ  parameter (cKZ = 0,04) [s2/m]; 

  v  največja hitrost plovila v vodi [m/s]; 

 KG  višina težišča natovorjenega plovila nad vznožjem [m]; 

  T'  ugrez natovorjenega plovila [m]. 
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d) Nagibni moment zaradi tlaka vetra se določi z naslednjo formulo: 







 +⋅⋅=

2
T'l

D'
A'ch WKWKW  [m] 

 

 pri čemer je: 

 cKW  parameter (cKW = 0,025) [t/m2]; 

 A'  prečna ploskev nad ustrezno ploskvijo ugreza pri natovorjenem plovilu;  
   [m2]; 

 D'  izpodriv natovorjenega plovila [t]. 

 lw  višina težišča prečne ploskve A' nad ustrezno ploskvijo ugreza [m]; 

 T '  ugrez natovorjenega plovila [m]. 

e) Nagibni moment zaradi prostih površin deževnice in ostankov vode v skladišču ali 
dvojnem dnu se določi z naslednjo formulo: 

( )( )∑ −⋅⋅⋅= b0,55blb
D'

c
h KfO

KfO  [m] 

 

 pri čemer je: 

 cKfO  parameter (cKfO = 0,015) [t/m2]; 

 b  širina skladišča ali zadevnega predela skladišča [m];* 

 l  dolžina skladišča ali zadevnega predela skladišča [m];* 

 D'  izpodriv natovorjenega plovila [t]. 

f) Za vsako obremenitev se upošteva polovica zaloge goriva in pitne vode. 

                                                 
*  Oddelki skladišč, ki predstavljajo proste površine, izpostavljene vodi, so nastali zaradi 

vzdolžnega ali prečnega vodoneprepustnega predeljevanja, pri katerem nastajajo neodvisni 
deli. 
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2. Stabilnost plovila, ki prevaža nezavarovane zabojnike, je zadostna, če dejanski KG  ne presega 
zulKG , pridobljenega z izračunom po zgornji formuli. zulKG se izračuna za različne izpodrive, 

ki pokrivajo celotno območje ugrezov. 

a)     
1Z

2F
B

hh
2

TZ
2F

B
KM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅







 −−⋅⋅+

=  [m] 

 Za 2F
BWL

se ne upošteva nobena vrednost, manjša od 11,5 (11,5 = 1/tan5°). 

b)  1,00KMKG zul −=  [m] 

 Odločilna je najnižja vrednost zulKG  , izračunana po formuli (a) ali (b). 

 V formulah je: 

zulKG  najvišja dovoljena višina težišča natovorjenega plovila 
  nad vznožjem [m]; 

KM  višina metacentra nad vznožjem [m] v skladu z aproksimacijsko formulo iz oddelka 3; 

F   ustrezen dejanski prosti bok pri 1/2 L [m]; 

Z   parameter za centrifugalno silo zaradi obračanja 

( )
WL

2

WL

2

L
v0,04

L1,259,81
v0,7Z ⋅=
⋅⋅

⋅
=  [-] 

 

 v   največja hitrost plovila v vodi [m/s]; 

Tm   ustrezen povprečni ugrez [m]; 

hKW   nagibni moment zaradi bočnega tlaka vetra v skladu z oddelkom 1, (d) [m]; 

hKfO   vsota nagibnih momentov zaradi prostih površin tekočin v skladu z    
  oddelkom 1, (e) [m]. 
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3. Aproksimacijska formula za KM  

 Če ni na voljo lista hidrostatičnih krivulj, se vrednost KM  za izračun v skladu z oddelkom 2 in 
oddelkom 2 člena 22.03 lahko določi z naslednjima aproksimacijskima formulama: 

a) za plovila v obliki pontona 

2
T

T
H
T12,5

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 −

=  [m] 

 

b) za druga plovila 

2
T

T
H
T1,212,7

B
KM m

m
m

2
WL +

⋅





 ⋅−

=  [m] 

 

Člen 22.03 

Mejni pogoji in metoda izračunavanja za potrditev stabilnosti za prevoz zavarovanih zabojnikov 

1. Vse metode izračunavanja stabilnosti plovila, če prevaža zavarovane zabojnike, ustrezajo 
naslednjim mejnim pogojem: 

a) Metacentrična višina MG  je najmanj 0,50 m. 

b) Pri skupnem delovanju centrifugalne sile zaradi obračanja plovila, tlaka vetra in prostih 
površin tekočin se nobena odprtina skladišča ne potopi. 

c) Momenti nagiba zaradi centrifugalne sile zaradi obračanja plovila, tlaka vetra in prostih 
površin tekočin kot nagiba se določijo v skladu s formulami iz oddelka 1 (c) do (e) člena 
22.02. 

d) Za vsako obremenitev se upošteva polovica zaloge goriva in pitne vode. 
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2. Stabilnost plovila, ki prevaža zavarovane zabojnike, je zadostna, če dejanski KG  ne presega 
zulKG , pridobljenega z izračunom po formuli, izračunani za različne izpodrive, ki pokrivajo 

celotno območje ugrezov. 

a) 
1Z

F'
B

0,75

hh
2

TZ
F'

B
0,75

F'
F1,51

2
iIKM

KG
WL

KfOKW
mWL

zul

+⋅⋅







 −−⋅+






 −

∀
−

−
=  [m] 

 Za 
F'

BWL se ne upošteva nobena vrednost, manjša od 6,6, in 

 za 





 −⋅

∀
−

F'
F1,51

2
iI  nobena vrednost, manjša od 0. 

b)  0,50KMKGzul −=  [m]. 

 Odločilna je najnižja vrednost zulKG  v skladu z (a) ali (b). 

 Poleg predhodno opredeljenih izrazov je v teh formulah: 

I prečni vztrajnostni moment območja vodne črte pri Tm [m4] (za aproksimacijsko formulo 
glej oddelek 3); 

i prečni vztrajnostni moment območja vodne črte vzporednega z vznožjem, na višini 

 'F
3
2Tm +  [m4] 

∀ vodni izpodriv plovila pri Tm [m3]; 

F' idealni prosti bok F' = H' - Tm [m] ali 
b2

Ba
F' WL

⋅
⋅

=  [m] , odločilna je najnižja vrednost; 

a navpična razdalja med spodnjim robom odprtine, ki se ob morebitnem nagibu prvi potopi, 
in vodno črto plovila v pokončnem položaju [m]; 

b razdalja te odprtine od središča plovila [m]; 

H' idealna bočna višina 
WLBL0,9

qHH'
⋅⋅

+=  [m]; 
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q vsota prostornin krovnih hišic, žrel, glavnega krova in drugih nadgradenj do višine največ 
1,0 m nad H ali do najnižje odprtine v obravnavani prostornini, odločilna je najnižja 
vrednost. Deli prostornine v območju 0,05 L od skrajnih delov plovila se ne upoštevajo 
[m3]. 

3. Aproksimacijska formula za I 

 Če ni na voljo lista hidrostatičnih krivulj, se vrednost prečnega vztrajnostnega momenta I 
območja vodne črte lahko izračuna z naslednjima aproksimacijskima formulama: 

a) za plovila v obliki pontona 

m
m

2
WL

T
H
T12,5

B
I

⋅





 −

∀⋅
=  [m4] 

 

b) za druga plovila 

m
m

2
WL

T
H
T2,112,7

B
I

⋅





 ⋅−

∀⋅
=  [m4] 

 

Člen 22.04 

Postopek za ocenjevanje stabilnosti na plovilu 

Postopek za ocenjevanje stabilnosti se lahko določi z dokumenti, navedenimi v oddelku 2 
člena 22.01.  
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POGLAVJE 22a 

P O S E B N E  Z A H T E V E  Z A P L O V N E  O B J E K T E ,  D A L J Š E  O D  1 1 0  M  

Člen 22a.01 

Uporaba dela I 

Poleg zahtev, določenih v oddelku 3 člena 2.03, lastnik ali njegov predstavnik pred začetkom 
gradnje plovnega objekta, daljšega od 110 m, razen morske ladje (gradnja novega plovnega objekta 
ali podaljšanje plovnega objekta, ki je že v uporabi), o tem obvesti inšpekcijski organ, ki naj bi nato 
izdal spričevalo Skupnosti. Navedeni inšpekcijski organ med gradnjo izvaja preglede. Pregledov 
med gradnjo mu ni treba opravljati, če se pred začetkom gradnje izdela potrdilo z izjavo priznanega 
klasifikacijskega zavoda, da bo nadzoroval navedeno gradnjo. 

Člen 22a.02 

Uporaba dela II 

Poleg dela II se za plovne objekte, daljše od 110 m, uporabljajo členi 22a.03 do 22a.05. 

Člen 22a.03 

Trdnost 

Potrdilo, ki ga izda priznani klasifikacijski zavod, potrjuje zadostno trdnost trupa v skladu z 
oddelkom 1(a) člena 3.02 (vzdolžna, prečna in lokalna trdnost). 

Člen 22a.04 

Vzgon in stabilnost 

1. Za plovne objekte, daljše od 110 m, z izjemo potniških plovne objekte, se uporabljajo oddelki 2 
do 9. 
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2. Preveri in potrdi se dokaz zadostne stabilnosti, vključno s stabilnostjo po poškodbi, za najmanj 
ugoden pogoj obremenitve. 

 Določijo se osnovne vrednosti za izračun stabilnosti − lahkost plovila in določitev težišča:  

- s preskusom nagiba ali 

-  z natančnim izračunom mase in momenta, pri čemer se lahkost plovila potrdi s 
preverjanjem ugreza z dovoljenim odstopanjem +/−5 % med maso, določeno z izračunom, 
in izpodrivom, določenim z odčitavanjem ugreza. 

3. Dokaz o plovnosti po poškodbi se potrdi za polno natovorjen plovni objekt. 

 Za ta namen se izdela računski dokaz zadostne stabilnosti za kritične vmesne stopnje 
poplavljenja in za zadnjo stopnjo poplavljenja. Pristojni organ lahko sprejme negativne 
vrednosti stabilnosti pri vmesnih stopnjah poplavljenja, če je potrjena zadostna stabilnost na 
naslednjih vmesnih stopnjah. 

4. Za poškodovano stanje se upoštevajo naslednje predpostavke: 

a) Obseg poškodovanosti boka: 

 vzdolžni obseg : najmanj 0,10 L, 

 prečni obseg :   0,59 m, 

 navpični obseg : neomejeno od temeljne črte navzgor. 

b) Obseg poškodovanosti dna: 

 vzdolžni obseg : najmanj 0,10 L, 

 prečni obseg :   3,00 m, 

 navpični obseg : 0,39 m od temeljne črte navzgor, predviden zbiralnik olja. 

c) Za vse pregrade v poškodovanem območju se predvideva, da so poškodovane, zaradi česar 
se z dodatnim pregrajevanjem zagotovi, da plovni objektostane na površini, tudi če sta 
poplavljena eden ali dva sosednja razdelka v vzdolžni smeri. 

 Za glavno strojnico je treba upoštevati standard za samo en razdelek, tj. končne pregrade v 
strojnici veljajo za nepoškodovane. 

 Pri poškodbi dna za sosednje razdelke vzdolž ladje tudi velja, da so poškodovani. 
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d) Prepustnost 

 Velja, da propustnost znaša 95 %. 

 Z odstopanjem od te predpostavke se lahko šteje, da je propustnost naslednja: 

 - strojnice in obratovalni prostori: 85 % 

 - dvojna dna, rezervoarji za gorivo, rezervoarji za balast itd., v odvisnosti od tega, ali se 
  glede na njihovo uporabo zanje šteje, da morajo biti pri plovilu, ki pluje z največjim 
  dovoljenim ugrezom, polni ali prazni: 0 ali 95 %. 

 Če izračun pokaže, da je povprečna prepustnost kakega predelka nižja, se lahko uporabi 
izračunana vrednost. 

e) Spodnji rob vseh odprtin, ki so vodoprepustne (npr. vrata, okna, žrela za dostop), na končni 
stopnji poplavljenosti ne sega pod 100 mm nad poškodovano vodno črto. 

5. Stabilnost po poškodbi je zadostna, če na podlagi predpostavk v oddelku 4: 

a) je na končni stopnji poplavljenosti varnostna razdalja najmanj 100 mm in kot nagiba 
plovila ne presega 5° ali 

b) izračuni v skladu s postopkom za izračun stabilnosti ob poškodbi, opredeljenim v delu 9 
Uredbe o prevozu nevarnih snovi po Renu, dajo pozitiven rezultat. 

6. Kadar na plovnem objektuobstajajo prečne ali navpične odprtine za zmanjšanje asimertičnega 
poplavljenja, čas za izravnavo ne presega 15 minut, če je bila med vmesnimi stopnjami 
poplavljenja potrjena zadostna stabilnost ob poškodbah.  

7. Če se da odprtine, skozi katere lahko voda prodre tudi v nepoškodovane predelke, 
vodoneprepustno zapreti, se naprave za zapiranje označijo v skladu z njihovimi navodili za 
uporabo. 

8. Dokaz z izračunom v skladu z oddelki 2 do 5 je bil predložen, če so bili rezultati izračunov za 
stabilnost ob poškodbi v skladu z delom 9 Uredbe o prevozu nevarnih snovi po Renu pozitivni. 

9. Po potrebi in zaradi skladnosti z zahtevami iz oddelkov 2 ali 3 se ponovno določi ploskev 
največjega dovoljenega ugreza. 
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Člen 22a.05 

Dodatne zahteve 

1. Plovni objekt, daljši od 110 m: 

a) se opremi z večpropelerskim pogonskim sistemom z najmanj dvema samostojnima 
motorjema enake moči in premčnim bočnim propelerjem, ki se upravlja iz prostora za 
krmiljenje in je učinkovit tudi, ko je plovilo nenatovorjeno, ali 

 ima enopropelerski pogonski sistem in premčni bočni propeler, ki se upravlja iz prostora za 
krmiljenje, ima lastno napajalno enoto in ki je učinkovit tudi, ko je plovilo nenatovorjeno, 
in ki omogoča, da plovni objektpluje naprej z lastnim pogonom kljub okvari glavnega 
pogonskega sistema;  

b) se opremi s sistemom za radarsko navigacijo, skupaj s kazalnikom stopnje obratov v skladu 
z oddelkom 1 člena 7.06; 

c) ima trajno vgrajen sistem drenažnih črpalk v skladu s členom 8.08; 

d) ustreza zahtevam oddelka 1.1 člena 23.09. 

2. Pri plovnih objektih, z izjemo potniških ladij, ki so daljša od 110 m in ki poleg oddelka 1  

a) se jih da v primeru nesreče ločiti na srednji tretjini plovila brez uporabe težke opreme za 
reševanje, pri čemer ločeni deli plovnega objekta ostanejo na površini; 

b) se opremijo s spričevalom, ki se hrani na plovnem objektuin ki ga je izdal priznan 
klasifikacijski zavod, o vzgonu, trimu in stabilnosti posameznih delov plovnega objekta z 
navedbo stopnje obremenjenosti, nad katero ni več zagotovljen vzgon; 

c) so zgrajeni kakor plovni objekti z dvojnim trupom v skladu z Uredbo o prevozu nevarnih 
snovi po Renu (ADNR), pri čemer se za motorne plovne objekte uporabljajo oddelki od 
9.1.0.91 do 9.1.0.95 in za tankerska plovila oddelki 9.3.2.11.7 in 9.3.2.13 do 9.3.2.15 dela 
9 Uredbe o prevozu nevarnih snovi po Renu; 

d) se v skladu s prvo polovico stavka oddelka 1(a) opremijo s pogonskim sistemom z več 
vijaki, 

 se v oddelek 52 spričevala Skupnosti vpiše, da so skladne z vsemi zahtevami točk a) do d). 
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3. Za potniška plovila, daljša od 110 m, ki poleg skladnosti z oddelkom 1 

a)  so pod nadzorom priznanega klasifikacijskega zavoda zgrajena ali predelana tako, da se 
uvrščajo v najvišji razred, pri čemer se skladnost potrdi s spričevalom, ki ga je izdal 
klasifikacijski zavod, medtem ko pri obstoječem razredu to ni potrebno; 

 b) imajo 

 dvojno dno, visoko najmanj 600 mm, in dodatno pregrado, ki zagotavlja, da se pri poplavi 
dveh sosednjih za vodo neprepustnih predelkov plovilo ne potopi pod mejno črto in da 
preostala varnostna razdalja ostane 100 mm 

 ali 

 imajo dvojno dno, visoko najmanj 600 mm, in dvojni trup z razdaljo med bočno steno 
plovila in prečno pregrado najmanj 800 mm; 

c) so opremljena s pogonskim sistemom z več vijaki z najmanj dvema samostojnima 
motorjema enake moči in sistemom premčnih bočnih propelerjev, ki se lahko upravlja iz 
prostora za krmiljenje in ki deluje tako vzdolžno kakor prečno; 

d) imajo možnost, da se krmno sidro upravlja neposredno iz prostora za krmiljenje; 

 se v oddelek 52 spričevala Skupnosti vpiše, da so skladne z vsemi zahtevami točk a do d. 

Člen 22a.06 

Uporaba dela IV pri predelavi 

Inšpekcijski organ lahko pri plovnih objektih, ki so po predelavi dolga več kot 100 m, lahko uporabi 
Poglavje 24 samo na podlagi posebnih priporočil odbora. 
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POGLAVJE 22b 

P O S E B N E  Z A H T E V E  Z A  V I S O K O H I T R O S T N A  P L O V I L A  

Člen 22b.01 

Splošno 

1. Visokohitrostno plovilo ne sme biti izdelano kakor plovilo s kabinami. 

2. Na visokohitrostnih plovilih so prepovedane naslednje naprave: 

a) naprave, ki so opremljene s stenjem v skladu s členom 13.02; 

b) peči z oljnim gorilnikom na uplinjevanje v skladu s členoma 13.03 in 13.04; 

c) peči na trdo gorivo v skladu s členom 13.07; 

d) naprave na utekočinjeni plin v skladu s poglavjem 14. 

Člen 22b.02 

Uporaba dela I 

1. Poleg določb člena 2.03 se visokohitrostna plovila izdelajo in klasificirajo pod nadzorom in v 
skladu z veljavnimi pravili priznanega klasifikacijskega zavoda, ki ima posebna pravila za 
visokohitrostna plovila. Razred se ohrani. 

2. Z odstopanjem od člena 2.06 so spričevala Skupnosti, izdana v skladu z določbami tega 
poglavja, veljavna največ pet let. 

Člen 22b.03 

Uporaba dela II 

1. Ne glede na oddelek 2 in oddelek 2 člena 22b.02 se za visokohitrostna plovila uporabljajo 
poglavja 3 do 15, z izjemo naslednjih določb: 

a) odstavek 2 oddelka 6 člena 3.04; 
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b) stavek 2 oddelka 2 člena 8.08;  

c) stavka 2 in 3 oddelka 4 člena 11.02;  

d) stavek 2 oddelka 4 člena 12.02;  

e) stavek 2 oddelka 3(a) člena 15.06. 

 2. Z odstopanjem od oddelka 9 člena 15.02 in oddelka 7 člena 15.15 je mogoče vsa vrata v 
pregradah, neprepustnih za vodo, upravljati daljinsko. 

3. Z odstopanjem od oddelka 1 člena 6.02 pri odpovedi ali napaki pri delovanju pogonske enote 
opreme za krmiljenje nemudoma začne delovati druga samostojna pogonska enota opreme za 
krmiljenje ali ročna pogonska enota. 

4. Visokohitrostna plovila poleg zahtev iz dela II izpolnjujejo zahteve členov 22b.04 do 22b.12. 

Člen 22b.04 

Sedeži in varnostni pasovi 

Na voljo so sedeži za največje dovoljeno število potnikov na plovilu. Sedeži se opremijo z 
varnostnimi pasovi. Varnostni pasovi niso potrebni, če je na voljo ustrezna zaščita ali če niso 
zahtevani v delu 6 poglavja 4 Kodeksa HSC 2000. 

Člen 22b.05 

Prosti bok 

Z odstopanjem od členov 4.02 in 4.03 prosti bok meri najmanj 500 mm. 
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Člen 22b.06 

Vzgon, stabilnost in pregrajevanje 

Za visokohitrostna plovila se predloži ustrezna dokumentacija za:  
a) lastnosti vzgona in stabilnosti, ki zagotavljajo varnost, če plovilo pluje na izpodrivni način, 

naj bo popolnoma nepoškodovano ali pa poškodovano;   

b) lastnosti stabilnosti in stabilizacijski sistemi, ki zagotavljajo varnost plovila v fazi 
dinamičnega vzgona in prehodni fazi; 

c) lastnosti stabilnosti v neizpodrivnem in prehodnem načinu, ki ob kakršni koli sistemski 
okvari omogočajo varen prehod plovila na izpodrivni način. 

 Člen 22b.07 

Prostor za krmiljenje 

1. Ureditev  

a) Z odstopanjem od oddelka 1 člena 7.01 se prostori za krmiljenje uredijo tako, da lahko 
krmar in drugi član posadke kadar koli opravljata naloge med plovbo. 

b) Prostor za krmiljenje je urejen tako, da je dovolj prostora za delovni mesti oseb, navedenih 
v točki (a) zgoraj. Instrumenti za plovbo, manevriranje, spremljanje in sporočanje ter druge 
pomembne naprave za nadzor krmiljenja so postavljeni dovolj skupaj, da tako krmarju 
kakor drugemu članu posadke omogočajo pridobivanje potrebnih informacij in nemoteno 
upravljanje naprav za nadzor krmiljenja in drugih naprav v sedečem položaju. V vseh 
primerih veljajo naslednje zahteve: 

i)  krmilni položaj krmarja je urejen tako, da omogoča radarsko krmiljenje s strani ene 
osebe, 

ii) drugi član posadke ima svoj radarski zaslon (podrejen) na svojem delovnem mestu in s 
svojega delovnega mesta lahko posreduje informacije in nadzoruje poganjanje plovila. 
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c) Osebi iz točke (a) lahko nemoteno upravljata naprave, navedene v točki (b), tudi če imata 
pravilno nameščene varnostne pasove. 

2. Neoviran pogled 

a) Z odstopanjem od oddelka 2 člena 7.02 območje krmarjevega oviranega pogleda pred 
plovilom v sedečem položaju ne glede na količino tovora ne presega ene dolžine plovila. 

b) Z odstopanjem od člena 7.02(3) celoten lok slepih sektorjev od naravnost naprej do 22,5° 
za pravokotnico na oba boka ne presega 20°.  Vsak posamezni slepi sektor ne presega 5°.  
Čisti sektor med dvema slepima sektorjema ni manjši od 10°. 

3. Instrumenti 

 Stikalne plošče za upravljanje in spremljanje naprav iz člena 22b.11 v prostoru za krmiljenje 
stojijo posebej in so jasno označene. Kjer je to primerno, se to uporablja tudi za naprave za 
splavitev skupinske reševalne opreme. 

4. Osvetlitev 

 Za območja ali kose opreme, ki so med uporabo osvetljeni, se uporablja rdeča luč. 

 5. Okna 

 Treba je preprečiti odsevanje. Zagotovi se način za preprečitev zaslepitve zaradi sončne 
svetlobe. 

6. Površinski materiali 

 V prostoru za krmiljenje se ne uporabljajo odsevni površinski materiali. 
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Člen 22b.08 

Dodatna oprema 

Visokohitrostna plovila imajo naslednjo opremo: 
a) radarsko napravo in kazalnik stopnje obratov v skladu z oddelkom 1 člena 7.06, 

b) takoj dostopno individualno opremo za reševanje v skladu z evropskim standardom EN 
395:1998 za največje dovoljeno število oseb na plovilu. 

Člen 22b.09 

Zaprta območja 

1. Splošno 

 Javni in bivalni prostori in oprema, ki jo vsebujejo, so oblikovani tako, da med navadnim in 
zasilnim zagonom ali zaustavitvijo ali med manevriranjem med običajno plovbo in pri 
odpovedi ali okvari ne bo poškodovana nobena oseba, ki pravilno uporablja te zmogljivosti. 

2. Komuniciranje 

a) Zaradi informiranja potnikov o varnostnih ukrepih se vsa potniška plovila opremijo z 
zvočnimi in svetlobnimi napravami, ki jih vidijo in slišijo vsi na plovilu. 

b) Poveljnik lahko prek naprav, opisanih v točki (a), daje navodila potnikom. 

c) Vsak potnik ima v bližini svojega sedeža dostop do navodil za ravnanje v izrednih 
razmerah, vključno z načrtom plovila, na katerem so označeni vsi izhodi, zasilni izhodi, 
zasilno opremo, opremo za reševanje ter navodili za uporabo rešilnih jopičev. 
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Člen 22b.10 

Izhodi in zasilni izhodi 

Poti za evakuacijo in izhod v sili ustrezajo naslednjim zahtevam: 
a) dostop do javnih in bivalnih prostorov s krmilnega položaja je lahek, varen in hiter; 

b) poti za evakuacijo, ki vodijo do zasilnih izhodov, so jasno in trajno označene; 

c) vsi izhodi so ustrezno označeni. Delovanje mehanizma za odpiranje je jasno razvidno z 
zunanje in notranje strani; 

d) poti za evakuacijo in zasilni izhodi imajo ustrezen varnostni sistem za usmerjanje; 

e) poleg izhodov je dovolj prostora za člana posadke. 

Člen 22b.11 

Protipožarna zaščita in preprečevanje požarov 

1. Javno dostopni hodniki, sobe in bivalni prostori ter tudi ladijske kuhinje in strojnice so 
priključeni na ustrezen protipožarni alarmni sistem. V prostoru, kjer je stalno prisotno osebje, 
se samodejno vkluči opozorilo o prisotnosti vsakega požara in njegova lokacija. 

2. Strojnice se opremijo s stalno nameščenim sistemom za gašenje požara v skladu s členom 
10.03b. 

3. Javno dostopne sobe in bivalni prostori in njihove poti za evakuacijo se opremijo s sistemom 
vodnih pršilnikov pod pritiskom v skladu s členom 10.03a. Uporabljeno vodo je mogoče hitro 
spraviti neposredno ven iz plovila. 
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Člen 22b.12 

Prehodne določbe 

Visokohitrostna plovila iz oddelka 22 člena 1.01, ki imajo dne 31. marca 2003 veljavno spričevalo 
Skupnosti, ustrezajo naslednjim določbam tega poglavja:  

a) členom 22b.01, 22b.04, 22b.08, 22b.09, 22b.10, oddelku 1 člena 22b.11,  

 pri podaljšanju spričevala Skupnosti; 

b) dne 1. aprila 2013,  

 oddelkom 1, 3, 4, 5 in 6 člena 22b.07; 

c) dne 1. januarja 2023 

 vsem drugim določbam. 
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DEL III 

POGLAVJE 23 

O P R E M A  P L O V I L  G L E D E  N A  Š T E V I L O  ČL A N O V  P O S A D K E  

Člen 23.01 

(prazno) 

Člen 23.02 

(prazno) 

Člen 23.03 

(prazno) 

Člen 23.04 

(prazno) 

Člen 23.05 

(prazno) 

Člen 23.06 

(prazno) 

Člen 23.07 

(prazno) 

Člen 23.08 

(prazno) 
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Člen 23.09 

Oprema plovil 
 

1. Za motorna plovila, potiskače, konvoje v potisni navezi in potniška plovila inšpekcijski organ v 
oddelek 47 spričevala Skupnosti vpiše, ali so skladni z določbami oddelkov 1.1 in 1.2 ali ne.  

 

1.1 Standard S 1 

a) Pogonski sistemi so urejeni tako, da je mogoče iz prostora za krmiljenje spreminjati hitrost 
in obrniti smer propelerskega potiska. 

 Pomožne motorje, potrebne za delovanje, je mogoče prižgati ali ugasniti iz prostora za 
krmiljenje, razen če je ta postopek samodejen oziroma so motorji na vsakem potovanju 
stalno prižgani. 

b) V nevarnih območjih zaradi 

 - temperature hladilne tekočine glavnega motorja, 

  - zaradi tlaka mazivnega olja za glavne motorje in prenosne sisteme, 

 - tlak olja in zraka v enotah za vzvratno vožnjo, sistemih prenosa ali propelerjih za 
  vzvratno vožnjo v glavnem motorju, 

 - višine kaluže v glavni strojnici; 

 se izvaja spremljanje z instrumenti, ki ob okvari v prostoru za krmiljenje sprožijo zvočne 
in svetlobne signale. Zvočni alarmni signali se lahko kombinirajo v eni zvočni opozorilni 
napravi. Takoj po seznanjenosti z napako jih je mogoče izključiti. Svetlobni alarmni signali 
se lahko izključijo samo, ko so bile odpravljene napake, zaradi katerih so se sprožili. 

c) Preskrba z gorivom in hlajenje glavnega motorja potekata samodejno. 

d) Krmilni sistem lahko upravlja ena oseba, tudi pri največjem ugrezu, ne da bi ji bilo treba za 
to uporabiti posebno moč. 
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e) Iz prostora za krmiljenje je mogoče oddajati svetlobne in zvočne signale, ki jih zahtevajo 
predpisi bodisi nacionalnega ali mednarodnega organa za plovbo.  

f) Če med prostorom za krmiljenje in premcem, krmo, bivalnimi prostori in strojnicami ni 
možnosti za neposredno sporazumevanje, se zagotovi sistem za zvočno sporazumevanje. 
Za sporazumevanje s strojnicami je lahko izveden kakor svetlobni ali zvočni signal. 

g) Zahtevani čoln lahko v primernem času spusti en član posadke. 

h) Na plovilu je iskalni žaromet, ki ga je mogoče upravljati iz prostora za krmiljenje. 

i) Upravljanje ročic in podobnih vrtečih se delov dvižnih naprav ne zahteva sile, večje od 160 
N. 

k) Vlečni vitli, vključeni v spričevalo Skupnosti, imajo lasten pogon.  

l) Drenažne črpalke in črpalke za pranje palube imajo lasten pogon. 

m) Glavne enote za upravljanje in instrumenti za spremljanje so oblikovani ergonomsko. 

n) Opremo, zahtevano v odstavku 1 člena 6.01, je mogoče daljinsko upravljati iz prostora za 
krmiljenje. 

1.2 Standard S 2 

a) Za motorna plovila, ki delujejo samostojno: 

 standard S 1 in dodatna opremljenost s premčnim bočnim propelerjem, ki ga je mogoče 
upravljati iz prostora za krmiljenje; 

b) za motorna plovila, ki se poganjajo v vzporedni navezi: 

 standard S 1 in dodatna opremljenost s premčnim bočnim propelerjem, ki ga je mogoče 
upravljati iz prostora za krmiljenje; 

c) za motorna plovila, ki poganjajo konvoje v potisni navezi, sestavljeni iz samega motornega 
plovila in plovila pred njim: 

 standard S 1 in dodatna opremljenost s priključnimi vitli na hidravlični ali električni pogon. 
Vendar se ta oprema ne zahteva, če je prvo plovilo v potisni navezi opremljeno s premčnim 
bočnim propelerjem, ki ga je mogoče upravljati iz prostora za upravljanje na motornem 
plovilu, ki potiska; 
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d) za potiskače, ki poganjajo potisno navezo: 

 standard S 1 in dodatna opremljenost s hidravličnimi ali električnimi priključnimi vitli. 
Vendar se ta oprema ne zahteva, če je prvo plovilo v potisni navezi opremljeno s premčnim 
bočnim propelerjem, ki ga je mogoče upravljati iz prostora za krmiljenje na potiskaču; 

e) za potniška plovila: 

 standard S 1 in dodatna opremljenost s premčnim bočnim propelerjem, ki ga je mogoče 
upravljati iz prostora za krmiljenje. Vendar to ni potrebno, če pogonski in krmilni sistem 
potniškega plovila zagotavljata enake manevrske sposobnosti. 

Člen 23.10 

(prazno) 

Člen 23.11 

(prazno) 

Člen 23.12 

(prazno) 

Člen 23.13 

(prazno) 

Člen 23.14 

(prazno) 

Člen 23.15 

(prazno) 
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DEL IV 

POGLAVJE 24 

P R E H O D N E  I N  K O NČN E  D O L OČB E  

Člen 24.01 

Uporaba prehodnih določb za plovne objekte, ki so že v uporabi 

1. Določbe členov 24.02 do 24.04 se uporabljajo samo za plovne objekte, ki imajo* veljavno 
spričevalo za plovilo v skladu z Uredbo o inšpekcijskih pregledih plovil, ki plujejo po Renu, 
kot je veljala 31. decembra 1994, ali ki so jih 31. decembra gradili ali predelali. 

2. Za plovne objekte, ki niso zajeti v oddelku 1, se uporabljajo določbe člena 24.06. 

Člen 24.02  

Odstopanja za plovne objekte, ki so že v uporabi 

1. Brez poseganja v člena 24.03 in 24.04 morajo biti plovni objekti, ki niso skladni z določbami te 
direktive: 

a) zaradi skladnosti z navedenimi določbami prilagojena v skladu s prehodnimi določbami, 
naštetimi v spodnji tabeli, in 

b) do svoje prilagoditve skladna z Uredbo o inšpekcijskih pregledih plovil, ki plujejo po 
Renu, kot je veljala 31. decembra 1994. 

                                                 
*  dve leti po začetku veljavnosti te direktive 
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2. V spodnji tabeli se uporabljajo naslednje opredelitve: 

- "N.R.C.": Določba se ne uporablja za plovne objekte, ki so že v uporabi, razen če niso 
zadevni deli zamenjani  ali spremenjeni, tj. določba se uporablja samo za novozgrajene 
plovne objekte (Newly-built craft) in za zamenjavo (Replacement) ali predelavo 
(Conversion) zadevnih delov ali prostorov. Če se obstoječi deli zamenjajo z rezervnim deli 
z uporabo enake tehnologije in enakega tipa, to ne pomeni zamenjave ("R") v smislu 
prehodnih določb. 

-  "Izdaja ali podaljšanje spričevala Skupnosti": Skladnost z določbo mora biti zagotovljena 
po tem, ko je bilo po začetku njene veljavnosti izdano ali podaljšano spričevalo Skupnosti. 
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Člen in oddelek VSEBINA ROK IN OPOMBE 

 POGLAVJE 3  

3.03 odd. 1 
 točka a 

Položaj pregrade proti trkom N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

Bivalni prostori N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 2 

 

 
Varnostna oprema N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 

spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

 odd. 4 Za pline neprepusten bivalni prostor, ločen od 
strojnice, kotlovnice in skladišč  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 5 
 2. odst. 

 
Pregledi vrat v krmnih pregradah   

 
N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 7 Sidra, ki ne štrlijo v sprednje dele plovil N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2041 

3.04 odd. 3, 2. 
stavek; 

Izolacijski material, uporabljen v strojnicah N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

 odd. 3,   

3. in 4. stavek; 

Odprtine in naprave za zaklepanje N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

3.04 odd. 6 Izhodi iz strojnic Strojnice, ki pred letom 1995 niso veljale za 
strojnice po členu 1.01, je treba opremiti z 
drugim vhodom ob N.R.C. najpozneje ob izdaji 
ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2035 

 POGLAVJE 5  

5.06 odd. 1 
1. stavek; 

Najmanjša hitrost (naprej) Za plovila, zgrajena pred letom 1996, 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2035 
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 POGLAVJE 6  

6.01 odd. 1 Manevrske sposobnosti, določene v Poglavju 5 N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

 odd. 3 Stalni nagib plovila in sobne temperature N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 7 Načrtovanje osi krmila Za plovila, zgrajena pred letom 1996: N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2015 

6.02 odd. 2 Ena operacija, ki zadostuje za upravljanje 
druge pogonske enote 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 3 Manevrske sposobnosti, določene v Poglavju 5, 
zagotovljene za drugo pogonsko enoto  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

6.03 odd. 1 Povezava drugih porabnikov na pogonsko 
enoto hidravlične krmilne naprave  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 2 Ločen hidravlični rezervoar  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

6.05 odd. 1 Kolo ročnega pogona, ki ga ne poganja 
motorna pogonska enota  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

6.06 odd. 1 Dva med seboj neodvisna prožilna sistema N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

6.07 odd. 2 
 točka a 

Nadzorne naprave za raven olja v hidravličnih 
rezervoarjih in delovni tlak hidravličnega 
sistema 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 2 
 točka e 

Spremljanje vmesnih naprav  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti  

6.08 odd. 1 Zahteve za električno opremo v skladu s 
členom 9.20 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 
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 POGLAVJE 7  

7.02 odd. 3 
 odst. 2 

Neoviran pogled na krmarjevi običajni osi 
pogleda  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

 odd. 5 Najmanjša prepustnost svetlobe N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

7.03 odd. 7 Izklop alarmov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti, razen če prostor za 
krmiljenje ni bil zasnovan za radarsko 
krmiljenje s strani ene osebe 

 odd. 8 Samodejen prehod na drug vir energije N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

7.04 odd. 1 Nadzor glavnih motorjev in krmilnih sistemov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti  

 odd. 2 Nadzor glavnega motorja Če so prostori za krmiljenje zasnovani za 
radarsko krmiljenje s strani ene osebe:  N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2035, če je smer premikanja 
mogoče doseči neposredno; N.R.C., najpozneje 
ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti 
po 1. 1. 2010 za druge motorje 

7.09 Alarmni sistem N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

7.12 odst. 1 Prostori za krmiljenje, ki se lahko spustijo  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti. Nehidravlični sistem za 
spuščanje: najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

 odst. 2 
 in 3 

 N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 
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  POGLAVJE 8  

8.01 odd. 3 Samo motorji z notranjim izgorevanjem na 
gorivo s plameniščem nad 55° C 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

8.02 odd. 1 Zaščita motorjev pred nenačrtovanim vžigom  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 4 Zaščita delov motorja N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

8.03 odd. 2 Naprave za spremljanje N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 3 Zaščita pred prekoračitvijo hitrosti N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 5 Oblika puš v jaških  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

8.05 odd. 1 Jekleni rezervoarji za tekoče gorivo N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

 odd. 2 Samodejno zapiranje ventilov na rezervoarju  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

 odd. 3 Pred pregrado proti trkom ni rezervoarjev za 
gorivo  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 4 Rezervoarji za gorivo in njihova oprema ne 
stojijo neposredno nad motorji ali izpušnimi 
cevmi 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010. Do takrat je 
treba z ustreznimi napravami omogočiti varno 
odvajanje goriva. 
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 odd. 6 
stavki 3 do 5 

Namestitev in mere prezračevalnih in 
povezovalnih cevi 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

8.05 odd. 7 Zapiralna naprava, ki se upravlja s krova N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

 odd. 9 
1. stavek 

Naprave za merjenje prostornine, ki so čitljive 
do največje ravni polnjenja 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 13 Nadzor ravni polnjenja ne samo za glavne 
motorje, temveč tudi za druge motorje, 
potrebne za varno delovanje plovila 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

8.08 odd. 8 Preprosta zapiralna naprava v skladiščih, kjer 
se lahko hrani balast, ni dovolj za povezavo 
med prostori za balast in drenažnimi cevmi 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 9 Merilne naprave v kalužah v skladišču N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

8.09 odd. 2 Naprave za zbiranje oljne vode in skladišča za 
porabljeno olje 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

8.10 odd. 3 Mejna emisija 65 dB(A) za nepremična plovila N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 
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 Poglavje 8a  

 Uporabljajo se prehodne določbe za Poglavje 8a 
Uredbe o inšpekcijskih pregledih plovil, ki 
plujejo po Renu 

 

 POGLAVJE 9  

9.01 odd. 1 
2. stavek; 

Ustrezni dokumenti, ki jih je treba predložiti 
inšpekcijskemu organu 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

 odd. 2 
 2. alinea 

Na plovilu morajo biti sheme stikal za glavno, 
zasilno in razdelilno stikalno ploščo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 3 Sobne temperature v notranjosti in na krovu N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

9.02  odd. 1 do 
3  

Sistemi za oskrbo z električno energijo N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

9.05  odd. 4 Prerez ozemljitvenih prevodnikov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

9.11 odd. 4 Učinkovito prezračevanje, kadar so akumulatorji 
nameščeni v zaprtem predelku, omari ali zaboju 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

9.12  odd. 2 
 točka d 

Namestitev stikal N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

 odd. 3 
 točka b 

Naprava za zaznavanje ozemljitve, ki lahko 
oddaja svetlobni in zvočni alarm 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 9.13 Zasilni prekinjevalci električnega tokokroga N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 
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9.14 odd. 3 
2. stavek; 

Prepoved enopolnih stikal v pralnicah, 
kopalnicah, umivalnicah in drugih prostorih, 
kjer so mokre naprave 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

9.15 odd. 2 Minimalni profil kabla 1,5 mm2 N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 9 Kabli, povezani s prostori za krmiljenje, ki se 
lahko spustijo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

9.16 odd. 3 
2. stavek; 

Drugo vezje N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

9.19 Alarmni in varnostni sistemi za mehansko 
opremo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

9.20 Elektronska oprema N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

9.21 Elektromagnetna združljivost N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 
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 POGLAVJE 10  

10.01 Sidrna oprema N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

10.02 odd. 2 
 točka a 

Spričevalo za privezne in druge kable Prvi kabel, ki ga je treba zamenjati na plovilu: 
N.R.C., najpozneje 1. 1. 2008. Drugi in tretji 
kabel: 1. 1. 2013 

10.03 odd. 1  Evropski normativ Pri zamenjavi, najpozneje 1. 1. 2010 

 odd. 2 Primernost za požarne razrede A, B in C Pri zamenjavi, najpozneje 1. 1. 2010 

 odd. 4 Razmerje med vsebnostjo CO2 in velikostjo 
prostora 

Pri zamenjavi, najpozneje 1. 1. 2010 

10.03a Stalno nameščeni protipožarni sistemi v 
bivalnih prostorih, prostorih za krmiljenje in 
potniških prostorih 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

10.03b Stalno nameščeni protipožarni sistemi v 
strojnicah, kotlovnicah in črpalnicah 

*) 

10.04 Uporaba evropskega normativa za čolne N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

10.05 odd. 2 Pnevmatski rešilni jopiči N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010. Rešilni 
jopiči, ki so bili na plovilu 30. 9. 2003 se lahko 
uporabljajo do izdaje ali podaljšanja spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2010. 

  

                                                 
*)1.  Protipožarni sistemi s CO2, nameščeni pred 1. oktobrom 1980, lahko ostanejo v uporabi do izdaje ali podaljšanja spričevala 

Skupnosti po 1. januarju 2035, če ustrezajo zahtevam odd. 5 člena 7.03 v skladu z resolucijo 1975-I-23 Centralne komisije za 
plovbo po Renu. 

2.  Stalno nameščeni protipožarni sistemi s CO2, nameščeni med 1. aprilom 1992 in 31. decembrom 1994, lahko ostanejo v 
uporabi do izdaje ali podaljšanja spričevala Skupnosti po 1. januarju 2035, če ustrezajo zahtevam odd. 5 člena 7.03 Uredbe o 
inšpekcijskih pregledih plovil, ki plujejo po Renu, kot je veljala 31. decembra 1994. 

3.  Priporočila Centralne komisije za plovbo po Renu glede odd. 5 člena 7.03 Uredbe o inšpekcijskih pregledih plovil, ki plujejo 
po Renu, kot je veljala 31. decembra 1994, izdana med 1. aprilom 1992 in 31. decembrom 1994, ostanejo v veljavi do izdaje ali 
podaljšanja spričevala Skupnosti po 1. januarju 2035. 

4.  Točka a odd. 2 člena 10.03b se uporablja samo do izdaje ali podaljšanja spričevala Skupnosti po 1. januarju 2035, če so te 
neprave nameščene na plovilih, zgrajenih po 1. oktobru 1992. 
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 POGLAVJE 11  

11.02 odd. 4 Oprema zunanjih robov krovov in delovnih 
postaj 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

11.04 Bočne palube ∗∗) Pri velikosti, ki presega 7,30 m, prva izdaja 
ali podaljšanje spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2035 

11.05 odd. 1  Dostop do delovnih mest N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035  

 odd. 2  
 in 3 

Vrata in dostopi, izhodi in prehodi, kjer 
višinska razlika tal presega 0,50 m. 

Izdaja ali podaljšanje spričevala Skupnosti 

 odd. 4 Stopnice v delovnih prostorih, kjer je stalno 
prisotno osebje 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035  

11.06 odd. 2 Izhodi in zasilni izhodi N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

11.07 odd. 1, 2. 
stavek 

Lestve, stopnice in podobne naprave N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

 odd. 2  
 in 3 

 Izdaja ali podaljšanje spričevala Skupnosti 

11.10 Pokrovi žrel N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

11.11 Vitli N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

11.12 odd. 2  
 do 6 in 8 
 do 10 

Žerjavi: tablica proizvajalca, največje 
dovoljene obremenitve, zaščitne naprave, 
računski preskus, inšpekcijski pregledi 
strokovnjakov, spričevala na plovilu 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

11.13 Hranjenje vnetljivih tekočin N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti  

                                                 
**) Določba se uporablja za plovila, zgrajena po 31. 12. 1994, in za plovila v uporabi z naslednjo določbo: 
 Zahteve člena 11.04 je treba izpolniti ob obnovitvi celotnega območja skladišč. 
 Kadar predelava, pri kateri se čista širina bočne palube spremeni, obsega celotno dolžino bočnih palub, 
 a) je treba upoštevati člen 11.04, če se bo čista širina bočne palube zmanjšala na višino 0,90 m ali če se bo zmanjšala čista širina 

 nad navedeno višino, 
b) čista širina bočne palube pred predelavo do višine 0,90 m ali čista širina nad navedeno višino ne sme biti nižja od meritev, 

navedenih v členu 11.04. 
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  POGLAVJE 12  

12.01 odd. 1 Bivalni prostori za osebe, ki stalno prebivajo na 
plovilu 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

12.02 odd. 3 Postavitev tal N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

 odd. 4 Dnevni in spalni prostori N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

 odd. 6 Višina bivalnih prostorov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

 odd. 8 Prosta talna površina skupnih dnevnih 
prostorov 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

 odd. 9 Prostornina prostorov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

 odd. 10 Prostornina zraka na osebo N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

 odd. 11 Velikost vrat N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

 odd. 12  
 točki a  
 in b 

Postavitev stopnic N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

 odd. 13 Cevi za dovajanje nevarnih plinov ali tekočin N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

12.03 Sanitarna oprema N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

12.04 Kuhinje N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

12.05 Pitna voda N.R.C., najpozneje 31. 12. 2006 

12.06 Gretje in prezračevanje N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

12.07 odd. 1, 2. 
stavek 

Druge naprave v bivalnih prostorih N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 
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 POGLAVJE 15  

15.01 odd. 1 
 točka d 

Neuporaba 2. stavka 3. odd. člena 9.14 za 
nazivne napetosti več kot 50 V  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 2
 točka c 

Prepoved grelnikov na trdna goriva v skladu s 
členom 13.07 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010. 

Določba se ne uporablja za plovila z motorji na 
trdno gorivo (parni motorji). 

   

 točka e Prepoved naprav na utekočinjeni plin v skladu 
s Poglavjem 14. 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

15.02 odd. 2 Število in postavitev pregrad N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 5, 2. 
stavek 

Mejna črta, če ni pregradnega krova Za potniška plovila, zgrajena pred 1. 1. 1996, se 
zahteva uporablja ob N.R.C., najpozneje ob 
izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

 odd. 10 
 točka c 

Čas za postopek zapiranja N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

 odd. 12 Optični opozorilni sistem N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

 odd. 15 Najnižja višina dvojnih dnov ali bočnih odprtin N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

15.03 odd. 1 
 do 6 

Stabilnost nepoškodovanega plovila N.R.C. in ko se največje dovoljeno število 
potnikov poveča, najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 7 
 in 8 

Stabilnost poškodovanega plovila N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 9 2-oddelčni status N.R.C. 

 odd. 10 
 do 13 

Stabilnost poškodovanega plovila N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 
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15.05 odd. 2 
 točka a 

Število potnikov, za katere je dokazan obstoj 
evakuacijskega območja v skladu z oddelkom 8 
člena 15.06 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 točka b Število potnikov, ki se je upoštevalo pri 
izračunu stabilnosti v skladu s členom 15.03  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

15.06 odd. 1 
 točka a 

Prostori za potnike na vseh krovih za pregrado 
proti trkom in pred krmno pregrado 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 3 
 točka c, 1. 
stavek 

Čista višina izhodov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

2. stavek; Čista širina vrat potniških kabin in drugih 
majhnih prostorov 

Za širino 0,7 m se uporablja N.R.C., najpozneje 
ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti 
po 1. 1. 2045 

   

15.06 odd. 3 
 točka f, 1. 
stavek 

Velikost zasilnih izhodov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 točka g Izhodi iz prostorov, namenjenih za osebe z 
zmanjšano gibljivostjo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 4 
 točka d 

Vrata za osebe z zmanjšano gibljivostjo N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 5 Zahteve za povezovalne hodnike N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 6 
 točka b 

Poti za izhod v sili, ki vodijo v evakuacijske 
prostore  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 točka d Vzdolž poti za izhod v sili ni prečk, lestev ali 
podobnega 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 7 Primeren sistem varnostnih navodil  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 8 Zahteve za zbirne prostore N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 9 Zahteve za stopnišča in njihove podeste v 
prostorih za potnike 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 
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 odd. 10 
 točka a 

Ograja v skladu z evropskim standardom EN 
711: 1995 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

2. stavek; Višina branikov in ograj na krovih za osebe z 
zmanjšano gibljivostjo  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

15.06 odd. 10
 točka b, 2. 
stavek 

Čista širina odprtin, ki se navadno uporabljajo 
za vkrcavanje in izkrcavanje oseb z zmanjšano 
gibljivostjo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 13  Območja za vozila in stene v prostorih za 
vozila, namenjenih za osebe z zmanjšano 
gibljivostjo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 14, 1. 
stavek 

Zasnova steklenih vrat in sten v območjih za 
vozila in okenskih stekel 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 15 Zahteve za nadgradnje ali njihove strehe, ki so 
v celoti iz panoramskih stekel 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 16 Sistemi pitne vode v skladu s členom 12.05 N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2006 

 odd. 17, 2. 
stavek 

Zahteve za stranišča, opremljena za osebe z 
zmanjšano gibljivostjo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 18 Sistem prezračevanja za kabine z okni, ki jih ni 
mogoče odpirati  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 19 Zahteve člena 15.06 za prostore, v katerih so 
nastanjeni člani posadke ali ladijsko osebje 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

15.07 Zahteve za pogonski sistem  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045  

15.08 odd. 2 Zahteve za sistem ozvočenja v območjih za 
potnike 

Za potniška plovila, katerih LWL ne presega 
40 m ali ki niso predvidena za več kakor 75 
oseb, se določba uporablja ob N.R.C., 
najpozneje po izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 3 Zahteve za alarmni sistem Za plovila za dnevne izlete se določba 
uporablja ob N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 4 Alarm za raven kaluže za vsak predelek, 
neprepusten za vodo  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 
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 odd. 5 Dve drenažni črpalki na motorni pogon N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 

spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 6 Stalno nameščen drenažni sistem N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

 odd. 8 Prezračevalni sistem za sisteme za pijače s CO2
v prostorih  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

15.09 odd. 3 Ustrezna oprema za prenašanje  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

15.09 odd. 4 Individualna reševalna oprema za otroke Do izdaje ali podaljšanje spričevala Skupnosti 
po 1. 1. 2010 ta oprema velja za nadomestilo 
individualni reševalni opremi 

 Reševalna oprema Za potniška plovila, ki so bila pred 1. 1. 2005 
opremljena s skupinskimi reševalnimi 
napravami v skladu z odd. 5 člena 15.09, te 
naprave veljajo za nadomestilo individualni 
reševalni opremi 

Za potniška plovila, ki so bila pred 1. 1. 2005 
opremljena s skupinskimi reševalnimi 
napravami v skladu z odd. 6 člena 15.09, te 
veljajo za nadomestilo individualni reševalni 
opremi do izdaje ali podaljšanja spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 5 
 točki b 
 in c 

Dovolj prostora za sedenje, vzgon najmanj 
750 N  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 točka f Stabilen trim in ustrezne oprijemalne naprave N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 točka i Ustrezen način evakuacije iz evakuacijskih 
prostorov na reševalne splave  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 10 Čoln, opremljen z motorjem in iskalnim 
žarometom 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

15.10 odd. 2 Odd. 3 člena 9.16  se uporablja tudi za prehode 
in potniške prostore za preživljanje prostega 
časa 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

 odd. 3 Zadostna zasilna osvetlitev Zasilna osvetlitev N.R.C., najpozneje ob izdaji 
ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 
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15.10 odd. 4 Zasilni agregat Za plovila za dnevne izlete z LWL 25 m ali manj 

se določba uporablja ob N.R.C., najpozneje ob 
izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

 točka f Zasilno napajanje za iskalni žaromet v skladu  s 
točko i odd. 2 člena 10.02 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

 točka i Zasilno napajanje za dvigala in dvižno opremo 
v skladu z 2. stavkom odd. 9 člena 15.06 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

 odd. 6 Zahteve za zasilni agregat:  

 - Predelne stene v skladu z odd. 2 člena 
15.11 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

 - postavitev kablov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

 - Zasilni agregat nad mejno  črto N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

15.11 Protipožarna zaščita  

 odd. 1 Protipožarna ustreznost materialov in sestavnih 
delov 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 2 Zasnova predelnih sten N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 3 Barve, laki in drugi proizvodi za obdelavo 
površin ter tudi obloge krovov v prostorih, 
razen v strojnicah in shrambah, so negorljivi 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

 odd. 4 Strop salona in stenske obloge so izdelani iz 
nevnetljivega materiala 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 5 Pohištvo in oprema v zbirnih prostorih so 
izdelani iz nevnetljivega materiala  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 6 Izvedeni preskusi v skladu s pravilnikom  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 7 Izolacijski materiali v salonih  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 8 Zahteve za vrata v predelnih stenah  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 
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 odd. 9 Stene  Na plovilih s kabinami brez samodejnih 

sistemov vodnih pršilnikov pod pritiskom deli 
sten med kabinami: N.R.C., najpozneje ob 
izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

 odd. 10 Predelne stene  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

15.11 odd. 11 Pregrade proti prepihu  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 12, 2. 
stavek 

Stopnice, izdelane iz jekla ali drugega 
ustreznega nevnetljivega materiala 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 13 Zaprtje notranjih stopnišč  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 14 Prezračevalni sistemi in sistemi za dovod zraka N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 15 Prezračevalni sistemi v kuhinjah in peči s 
prezračevalniki 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 16 Nadzorni centri, stopniščni jaški, zbirni prostori 
in sistemi za odvod dima 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 17 Protipožarni alarmni sistem  Za plovila za dnevne izlete: N.R.C., najpozneje 
ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti 
po 1. 1. 2010 

15.12 odd. 1 Prenosni gasilni aparati Gasilni aparat in materiali za gašenje v 
kuhinjah, frizerskih salonih in parfumerijah: 
N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti  

 odd. 2 Hidrantni sistem  2. črpalka za gašenje: N.R.C., najpozneje ob 
izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

 odd. 3 Zahteve za hidrantne sisteme Tlak in dolžina vodnega curka: N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 6 Materiali, zaščita pred okvarami N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 
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15.12 odd. 7 Preprečitev možnosti zamrzovanja cevi in 

hidrantov 
N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 8 
 točka b 

Neodvisno delovanje črpalk za gašenje  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 točka c Dolžina vodnega curka na vseh krovih N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 točka d Namestitev črpalk za gašenje  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 9 Sistemi za gašenje v strojnicah N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 15.14 odd. 1 Zbiranje odpadne vode in oprema za njeno 
odstranjevanje  

Za plovila s kabinami z največ 50 ležišči in za 
plovila za dnevne izlete: N.R.C., najpozneje ob 
izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

 odd. 2 Zahteve za rezervoarje za zbiranje odpadne 
vode 

Za plovila s kabinami z največ 50 ležišči in za 
plovila za dnevne izlete za največ 50 potnikov: 
N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

15.15 odd. 1 Stabilnost poškodovanega plovila N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

 odd. 4 (prazno)  

 odd. 5 Opremljenost s čolnom, ploščadjo ali 
enakovredno napravo 

Za potniška plovila z največjim dovoljenim 
številom potnikov 250 ali 50 ležišči: N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2010 

15.15 odd. 6 Opremljenost s čolnom, ploščadjo ali 
enakovredno napravo  

Za potniška plovila z največjim dovoljenim 
številom potnikov 250 ali 50 ležišči: N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2010 

 odd. 9 
 točka a 

Alarmni sistemi za naprave na utekočinjeni plin N.R.C., najpozneje ob podaljšanju spričevala v 
skladu s členom 14.15 

 točka b Skupinska reševalna oprema v skladu z odd. 5 
člena 15.09 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 
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 POGLAVJE 16  

16.01 odd. 2 Posebni vitli ali ustrezne priključne naprave Zahteva se uporablja za plovila z dovoljenjem, 
izdanim pred 1. 1. 1995 za potiskanje brez 
ustrezne opreme za pritrditev, samo ob N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2035 

16.01odd. 3, 
zadnji stavek 

Zahteve za pogonske enote N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

 POGLAVJE 17  

17.02 odd. 3 Dodatne zahteve Uporabljajo se enake prehodne določbe kot 
navedene v ustreznem členu 

17.03 odd. 1 Splošni alarmni sistem N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

 odd. 4 Največja dovoljena obremenitev N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

17.04 odd. 2  
 in 3 

Preostala varnostna razdalja N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

17.05 odd. 2 
 in 3 

Preostali prosti bok N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

17.06,17.07 in 
17.08 

Nagibni preskus in potrditev stabilnosti  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

17.09 Ugrezne oznake in ugrezne lestvice N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

 POGLAVJE 20  

 Za Poglavje 20 se uporabljajo prehodne 
določbe Uredbe o inšpekcijskih pregledih 
plovil, ki plujejo po Renu 

 

 POGLAVJE 21  

21.01 do 21.02  Zahteve se uporabljajo za plovila za rekreacijo, 
zgrajena pred 1. 1. 1995, samo ob N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2035 
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Člen 24.03  

Odstopanja za plovne objekte, zgrajene najpozneje 1. aprila 1976 

1. Za plovne objekte, zgrajene najpozneje 1. aprila 1976, poleg določb člena 24.02 veljajo 
naslednje določbe: 

 V spodnji tabeli se uporabljajo naslednje opredelitve: 

- "R.C.": Določba se ne uporablja za plovne objekte, ki so že v uporabi, razen če niso 
zadevni deli zamenjani ali predelani, tj. določba se uporablja samo za zamenjavo 
(Replacement) ali predelavo (Conversion) zadevnih delov ali prostorov. Če se obstoječi 
deli zamenjajo z rezervnim deli z uporabo enake tehnologije in enakega tipa, to ne pomeni 
zamenjave ("R") v smislu prehodnih določb. 

- "Izdaja ali podaljšanje spričevala Skupnosti": Skladnost z določbo mora biti zagotovljena 
po tem, ko je bilo po začetku njene veljavnosti izdano ali podaljšano spričevalo Skupnosti. 

 
Člen in oddelek VSEBINA ROK IN OPOMBE 

 POGLAVJE 3  

3.03 odd. 1 
 točka a 

Položaj pregrade proti trkom R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

3.04 odd. 2 Skupne površine prostorov za gorivo ter 
bivalnih prostorov in prostorov za potnike 

R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

 odd. 7 Največja dovoljena stopnja zvočnega pritiska Izdaja ali podaljšanje spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

 POGLAVJE 4  

4.01 odd. 2, 
4.02 in  
4.03 

Varnostna razdalja, prosti bok, najmanjši prosti 
bok 

Izdaja ali podaljšanje spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

 POGLAVJE 7  

7.01 odd. 2 Zvočni pritisk, ki ga povzroča plovilo R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

7.05 odd. 2 Spremljanje navigacijskih luči Izdaja ali podaljšanje spričevala Skupnosti  
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 POGLAVJE 8  

8.08  odd. 3 
 in 4 

Najmanjša zmogljivost črpanja in notranji 
premer drenažnih cevi 

Izdaja ali podaljšanje spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

8.10 odd. 2  Hrup, ki ga oddaja plovilo med plovbo R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

  POGLAVJE 9  

9.01 Zahteve za električno opremo R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

9.03 Zaščita pred fizičnim stikom, vdorom trdnih 
predmetov in vdorom vode 

R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

9.06 Najvišje dovoljene napetosti  R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

9.10 Generatorji in motorji R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

9.11 odd. 2 Namestitev akumulatorjev R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

9.12 Namestitev stikal R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

9.14 Inštalacijska oprema R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

9.15 Kabli R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

9.17 Navigacijske luči R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 
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 POGLAVJE 12  

12.02 odd. 5 Hrup in vibracije v bivalnih prostorih Izdaja ali podaljšanje spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

 POGLAVJE 15  

15.02 odd. 5,  
 odd 6, 1. 
stavek  
 odd. 7 do 
 odd. 11 in 
 odd. 13 

Mejna črta, če ni pregradnega krova R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

15.02 odd. 16 Za vodo neprepustna okna R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

15.04 Varnostna razdalja, prosti bok, izmere 
potopljenosti 

 R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

15.05 Število potnikov Izdaja ali podaljšanje spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

15.10 odd. 4,  
 odd. 6,  
 odd. 7,  
 odd. 8 in 
 odd. 11 

Zasilni agregat R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 
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2. Člen 15.11, oddelek 3(a) se uporablja za plovne objekteza dnevne izlete, zgrajene pred 1. 
aprilom 1976, do prve izdaje ali podaljšanja spričevala Skupnosti po 1. 1. 1045, z določbo, da 
morajo biti negorljivi samo barve, laki, premazi in drugi materiali, uporabljeni na površinah, ki 
so obrnjene na poti za izhod v sili, in drugi materiali za površinsko obdelavo plošč in da se ne 
smejo razviti nikakršne nevarne koncentracije dima ali strupenih hlapov. 

3. Člen 15.11, oddelek 12, se uporablja za plovne objekte za dnevne izlete, zgrajene pred 1. 
aprilom 1976, z določbo, da ni treba, da imajo stopnice, ki se uporabljajo kot pot za izhod v sili, 
obliko nosilne jeklene strukture, temveč so lahko oblikovane tako, da v primeru požara 
ostanejo uporabne približno toliko časa kot stopnice v obliki nosilne jeklene strukture. 

Člen 24.04 

Druga odstopanja 

1. Pri plovnih objektih, katerih najmanjši prosti bok je bil določen v skladu s členom 4.04 Uredbe 
o inšpekcijskih pregledih plovil, ki plujejo po Renu, kot se je uporabljala 31. marca 1983, lahko 
inšpekcijski organ na zahtevo lastnika določi prosti bok v skladu s členom 4.03 Uredbe o 
inšpekcijskih pregledih plovil, ki plujejo po Renu, kot se je uporabljala 1. januarja 1995. 

2. Ni treba, da plovni objektie, zgrajeni pred 1. julijem 1983, ustrezajo Poglavju 9, vendar morajo 
ustrezati vsaj Poglavju 6 Uredbe o inšpekcijskih pregledih plovil, ki plujejo po Renu, kot se je 
uporabljala 31. marca 1983. 

3. Člena 15.06, oddelek 3(a) do (e) in člen 15.12, oddelek 3(a) v zvezi s pravilom o dolžini 
posamične cevi se uporabljajo samo za plovne objekte, zgrajene po 30. septembru 1984, in za 
predelave zadevnih prostorov najpozneje ob prvi izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. januarju 2045. 
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4. Če je po poteku veljavnosti prehodnih določb v praksi težko uporabiti določbe iz tega poglavja 
ali če njihova uporaba povzroči nerazumno visoke stroške, lahko preiskovalna komisija dovoli 
odstopanja od teh določb po priporočilih odbora. Ta odstopanja je treba vpisati v spričevalo 
Skupnosti. 

5. Kadar se pri zahtevah za obliko opreme ta določba nanaša na evropski ali mednarodni standard, 
se takšna oprema po vsakem pregledu standarda lahko uporablja še naslednjih 20 let po 
pregledu standarda. 

Člen 24.05 

(prazno) 

Člen 24.06 

Odstopanja za plovne objekte, ki jih ne zajema člen 24.01 

1. Naslednje določbe se uporabljajo: 

a) za plovne objekte, za katera je bilo spričevalo Skupnosti v skladu z Uredbo o inšpekcijskih 
pregledih plovil, ki plujejo po Renu, izdano prvič med 1. januarjem 1995 in …*, če jih 31. 
decembra 1994 niso gradili ali predelovali;  

b) za plovne objekte, ki so pridobili še eno dovoljenje za plovbo med 1. januarjem 1995 in *. 

2. Dokazati je treba, da so navedeni plovni objekti skladni z Uredbo o inšpekcijskih pregledih 
plovil, ki plujejo po Renu, kot se uporablja na dan, ko se podeli spričevalo za plovilo ali drugo 
dovoljenje za plovbo. 

                                                 
*  dve leti po začetku veljavnosti te direktive 
*  
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3. Plovne objekte je treba prilagoditi, da bodo skladna z določbami, ki začnejo veljati po prvi 
podelitvi spričevala za plovilo ali drugega dovoljenja za plovbo v skladu s prehodnimi 
določbami iz spodnje tabele. 

4. Oddelka 4 in 5 člena 24.04 se uporabljata smiselno. 

5. V spodnji tabeli se uporabljajo naslednje opredelitve: 

- "N.R.C.": Določba se ne uporablja za plovne objekte, ki so že v uporabi, razen če niso 
zadevni deli zamenjani ali predelani, tj. določba se uporablja samo za novozgrajena plovila 
(Newly-built) in za zamenjavo (Replacement) ali predelavo (Conversion) zadevnih delov 
ali prostorov. Če se obstoječi deli zamenjajo z rezervnim deli z uporabo enake tehnologije 
in enakega tipa, to ne pomeni zamenjave ("R") v smislu prehodnih določb. 

- "Izdaja ali podaljšanje spričevala Skupnosti": Skladnost z določbo mora biti zagotovljena 
po tem, ko je bilo po začetku njene veljavnosti izdano ali podaljšano spričevalo Skupnosti. 
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Člen in oddelek VSEBINA ROK IN OPOMBE Veljavno za 

plovila s 
spričevalom za 

plovilo ali 
dovoljenjem za 

plovbo pred 

 POGLAVJE 3   

3.03 odd. 7 Sidra, ki ne štrlijo v sprednje dele plovil N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2041 

1. 10. 1999 

3.04 odd. 3, 2. 
stavek 

Izolacija v strojnicah N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 4. 2003 

 odd. stavka 
3 in 4 

Odprtine in naprave za zaklepanje N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 10. 2003 

 POGLAVJE 8   

8.02 odd. 4 Zaščita delov motorja N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti 

1. 4. 2003 

8.03 odd. 3 Zaščita pred prekoračitvijo hitrosti N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 4. 2004 

8.05 odd. 9, 1. 
stavek 

Naprave, ki oddajajo zvok, je mogoče 
odčitati do največje ravni polnjenja 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 4. 1999 

 odd. 13 Spremljanje ravni polnjenja ne samo za 
pogonske motorje, temveč tudi za druge 
motorje, ki zagotavljajo nemoteno 
opravljanje storitev 

 

 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

1. 4. 1999 

 POGLAVJE 8a   

 Uporabljajo se prehodne določbe za 
Poglavje 8a Uredbe o inšpekcijskih 
pregledih plovil, ki plujejo po Renu 
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 POGLAVJE 10   

10.02 odd. 2 
 točka a 

Potrjevanje jeklenih in drugih vrvi Prva vrv, ki se zamenja na plovilu: 
N.R.C., najpozneje 1. 1. 2008. Druga ali 
tretja vrv: 1. 1. 2013. 

1. 4. 2003 

10.03  odd. 1 Evropski standard Pri zamenjavi, najpozneje 1. 1. 2010 1. 4. 2002 

 odd. 2 Primerni za požarne razrede A, B in C Pri zamenjavi, najpozneje 1. 1. 2010 1. 4. 2002 

10.03a Stalno nameščena protipožarna oprema 
v kabinah, prostorih za krmiljenje in 
območjih za potnike 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2035 

1. 4. 2002 

10.03b Stalno nameščeni protipožarni sistemi v 
strojnicah, kotlovnicah in črpalnicah 

*), najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2035 

1. 4. 2002 

10.04 Uporaba evropskega standarda za čolne N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

1. 10. 2003 

10.05 odd. 2 Pnevmatski rešilni jopiči N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010. Rešilni jopiči, ki so bili na 
plovilu 30. 9. 2003, se lahko uporabljajo 
do izdaje ali podaljšanja spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2010. 

1. 10. 2003 

 POGLAVJE 11   

11.13 Shranjevanje vnetljivih tekočin N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 10. 2002 

 POGLAVJE 15   

15.01 odd.  1 
 točka c 

Neuporaba 2. stavka odd. 3 člena 8.06 N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti   

1. 1. 2006 

 točka d Neuporaba 2. stavka odd. 3 člena 9.14 
za nazivne napetosti več kot 50 V  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

                                                 
*)1. Stalno nameščeni protipožarni sistemi na CO2, nameščeni med 1. januarjem 1995 in 31. marcem 2003, ostanejo dovoljeni, če so 

skladni z odd. 5 člena 10.03 Uredbe o inšpekcijskih pregledih plovil, ki plujejo po Renu, kot se je uporabljala 31. marca 2002. 
2.  V veljavi ostanejo priporočila Centralne komisije za plovbo po Renu glede odd. 5 člena 10.03 Uredbe o inšpekcijskih pregledih 

plovil, ki plujejo po Renu, kot se je uporabljala 31. marca 2002, izdana med 1. januarjem 1995 in 31. marcem 2002.  
3.   Točka a odd. 2 člena 10.03b se uporablja samo, če so bile navedene naprave nameščene na plovilih, zgrajenih po 1. oktobru 1992. 
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 odd.  2 
 točka b 

Prepoved peči z uparjalnimi oljnimi 
gorilniki v skladu s členom 13.04 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti   

1. 1. 2006 

 točka c Prepoved grelnikov na trdno gorivo v 
skladu s členom 13.07 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

 točka e Prepoved naprav na utekočinjeni plin v 
skladu s Poglavjem 14 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

15.02 odd.  2 Število in postavitev pregrad proti trkom N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  5, 2. 
stavek 

Mejna črta, če ni pregradnega krova Za potniška plovila, zgrajena pred 
1. 1. 1996, se zahteva uporablja ob 
N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  15 Najnižja višina dvojnih dnov ali bočnih 
odprtin 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

15.03 odd. 1 do 
6 

Stabilnost nepoškodovane ladje N.R.C., in če se največje dovoljeno 
število potnikov poveča, najpozneje ob 
izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2045 

1.1.2006 

15.03 odd.  7 
 in 8 

Stabilnost poškodovanega plovila N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  9 2-oddelčni-status N.R.C. 1. 1. 2007 

 odd.  10 
 do 13 

Stabilnost poškodovanega plovila N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

15.05 odd.  2 
 točka a 

Število potnikov, za katere je dokazan 
obstoj evakuacijskega območja v skladu 
z oddelkom 8 člena 15.06 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 
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 točka b Število potnikov, ki se je upoštevalo pri 

izračunu stabilnosti v skladu s členom 
15.03  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

15.06 odd.  1 Prostori za potnike na vseh krovih pred 
krmno pregrado  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  2 Omare in prostori iz člena 11.13, 
namenjeni za shranjevanje vnetljivih 
tekočin  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 1. 2006 

 odd.  3 
 točka c, 1. 
stavek 

Čista višina izhodov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

2. stavek Čista širina vrat potniških kabin in 
drugih majhnih prostorov 

Za izmero 0,7 m se uporablja N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

15.06 odd. 3
 točka f, 1. 
stavek 

Velikost zasilnih izhodov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 točka g Izhodi iz prostorov, namenjenih za 
osebe z zmanjšano gibljivostjo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  4 
 točka d 

Vrata za osebe z zmanjšano gibljivostjo N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  5 Zahteve za povezovalne hodnike N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  6 
 točka b 

Poti za izhod v sili, ki vodijo v 
evakuacijske prostore 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 točka c Poti za izhod v sili ne vodijo skozi 
strojnice in kuhinje  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 1. 2006 

 točka d Vzdolž poti za izhod v sili ni prečk, 
lestev ali podobnega 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 
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 odd.  7 Primeren sistem varnostnih navodil  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 

podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  8 Zahteve za zbirne prostore N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  9, 
točke a do c, 
točka e in 
zadnji stavek 

Zahteve za stopnišča in njihove podeste 
v prostorih za potnike 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  10 
 točka a, 1. 
stavek 

Ograja v skladu z evropskim 
standardom EN 711: 1995 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

2. stavek  Višina branikov in ograj na krovih za 
osebe z zmanjšano gibljivostjo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 točka b, 2. 
stavek 

Čista širina odprtin, ki se navadno 
uporabljajo za vkrcavanje in izkrcavanje 
oseb z zmanjšano gibljivostjo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  12 Hodniki v skladu z evropskim 
standardom EN 14206: 2003 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 1. 2006 

 odd.  13 Območja za vozila in stene v prostorih 
za vozila, namenjenih za osebe z 
zmanjšano gibljivostjo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  14, 1. 
stavek 

Zasnova steklenih vrat in sten v 
območjih za vozila in okenskih stekel 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  15 Zahteve za nadgradnje ali njihove 
strehe, ki so v celoti iz panoramskih 
stekel 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  16 Sistemi pitne vode v skladu s členom 
12.05 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti   

1. 1. 2006 

 odd.  17, 2. 
stavek 

 Zahteve za stranišča, opremljena za 
osebe z zmanjšano gibljivostjo  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 
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 odd.  18 Sistem prezračevanja za kabine z okni, 

ki jih ni mogoče odpirati 
N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

15.07 Zahteve za pogonski sistem N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045  
 
 

1. 1. 2007 

15.08 odd.  2 Zahteve za sistem ozvočenja v prostorih 
za potnike 

Za potniška plovila, katerih LWL ne 
presega 40 m ali ki niso predvidena za 
več kakor 75 oseb, se določba uporablja 
ob N.R.C., najpozneje po izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

 odd.  3 Zahteve za alarmni sistem Za plovila za dnevne izlete se določba 
uporablja ob N.R.C., najpozneje ob 
izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

 odd.  3 
 točka c 

Alarmni sistem, ki omogoča poveljstvu 
plovila, da opozori posadko in ladijsko 
osebje  

Za plovila za dnevne izlete se določba 
uporablja ob N.R.C., najpozneje ob 
izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti  

1. 1. 2006 

 odd.  4 Alarm za raven kaluže za vsak predelek, 
neprepusten za vodo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

 odd.  5 Dve drenažni črpalki z lastnim pogonom N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

 odd.  6 Stalno nameščen sistem drenaže v 
skladu z odd. 4 člena 8.06 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

1. 1. 2006 

 odd.  7 Odpiranje hladilnic od znotraj N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 1. 2006 

 odd.  8 Prezračevalni sistem za sisteme za 
pijače s CO2v prostorih pod krovom 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

 odd.  9 Kompleti prve pomoči N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 1. 2006 
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15.09 odd.  1, 
stavek 1 

Rešilni pasovi N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 1. 2006 

 odd.  2 Individualna reševalna oprema N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 1. 2006 

 odd.  3 Ustrezna oprema za prenašanje N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

15.09 odd.  4 Individualna reševalna oprema v skladu 
z evropskim standardom EN 395: 1998 
ali EN 396: 1998 na voljo za 100 % 
potnikov  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 1. 2006 

 Individualna reševalna oprema za otroke Do izdaje ali podaljšanja spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2010 ta oprema velja 
za nadomestilo individualni reševalni 
opremi. 

1. 1. 2006 

 Reševalna oprema Za potniška plovila, ki so bila pred 
1. 1. 2005 opremljena s skupinskimi 
reševalnimi napravami v skladu z odd. 5 
člena 15.09, te naprave veljajo za 
nadomestilo individualni reševalni 
opremi. 

Za potniška plovila, ki so bila pred 
1. 1. 2005 opremljena s skupinskimi 
reševalnimi napravami v skladu z odd. 6 
člena 15.09, te veljajo za nadomestilo 
individualni reševalni opremi do izdaje 
ali podaljšanja spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010. 

1. 1. 2006 

 odd.  5 
 točki b 
 in c 

Dovolj prostora za sedenje, vzgon 
najmanj 750 N 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

 

 točka f Stabilen trim in ustrezne oprijemalne 
naprave 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

15.09 odd.  4 Individualna reševalna oprema v skladu 
z evropskim standardom EN 395: 1998 
ali EN 396: 1998 na voljo za 100 % 
potnikov  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 1. 2006 

 točka i Ustrezen način evakuacije iz 
evakuacijskih prostorov na reševalne 
splave 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 
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 odd.  9 Pregled reševalne opreme v skladu z 

navodili proizvajalca 
N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 1. 2006 

 odd.  10 Čoln, opremljen z motorjem in iskalnim 
žarometom 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

 odd.  11 Nosila N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 1. 2006 

 Električna oprema  1. 1. 2006 

15.10 odd.  2 Odd. 3 člena 9.16 se uporablja tudi za 
prehode in potniške prostore za 
preživljanje prostega časa 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

1. 1. 2006 

 odd.  3 Zadostna zasilna osvetlitev Zasilna osvetlitev, N.R.C., najpozneje 
ob izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti po 1. 1. 2015 

1. 1. 2006 

 odd.  4 Zasilni agregat Za plovila za dnevne izlete z LWL 25 m 
ali manj se določba uporablja ob N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

1. 1. 2006 

 točka f Zasilno napajanje iskalnega žarometa v 
skladu s točko i odd. 2 člena 10.02 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

1. 1. 2006 

 točka i Zasilno napajanje za dvigala in dvižno 
opremo v skladu z 2. stavkom odd. 9 
člena 15.06 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

1. 1. 2006 

 odd.  6 Zahteve za zasilni agregat:  1. 1. 2006 

 - Predelne stene v skladu z odd. 2 
člena 15.11 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

1. 1. 2006 

 - Postavitev kablov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

1. 1. 2006 

 - Zasilni agregat nad mejno črto N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2015 

1. 1. 2006 
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15.11 Protipožarna zaščita  1. 1. 2007 

 odd.  1 Protipožarna ustreznost materialov in 
sestavnih delov 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  2 Zasnova predelnih sten N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  3 Barve, laki in drugi proizvodi za 
obdelavo površin ter tudi obloge krovov 
v prostorih, razen v strojnicah in 
shrambah, so negorljivi 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2015 

1. 1. 2006 

 odd.  4 Strop salona in stenske obloge so 
izdelani iz nevnetljivega materiala 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  5 Pohištvo in oprema v zbirnih prostorih 
so izdelani iz nevnetljivega materiala 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  6 Izvedeni preskusi v skladu s 
pravilnikom 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  7 Izolacijski materiali v salonih N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  8, 
točke a, b, c, 2. 
stavek, in d 

Zahteve za vrata v predelnih stenah N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  9 Stene Na plovilih s kabinami brez samodejnih 
sistemov za brizganje vode pod pritiskom 
deli sten med kabinami: N.R.C., najpozneje 
ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti 
po 1. 1. 2010 

1. 1. 2006 
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 odd.  10 Predelne stene  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 

spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 
1. 1. 2006 

 odd.  12, 
stavek 2 

Stopnice, izdelane iz jekla ali drugega 
enakovrednega nevnetljivega materiala 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  13 Zaprtje notranjih stopnišč N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  14 Prezračevalni sistemi in sistemi za 
dovod zraka 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  15 Prezračevalni sistemi v kuhinjah in peči 
s prezračevalniki  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  16 Nadzorni centri, prostori za stopnišča, 
zbirni prostori in sistemi za odvajanje 
dima 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  17 Protipožarni alarmni sistem Za plovila za dnevne izlete: N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

15.12 odd.  1 

 

Prenosni gasilni aparati Gasilni aparat in odeja, odporna proti 
ognju, v kuhinjah, frizerskih salonih in 
parfumerijah: N.R.C., najpozneje ob 
izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti   

1. 1. 2006 

 odd.  2 Hidrantni sistem 2. črpalka za gašenje: N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

 odd.  4 Ventili hidrantov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1. 1. 2006 

 odd.  5 Osno povezan kolut N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti  

1.1.2006 
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 odd.  6 Materiali, zaščita pred okvarami N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 

podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

 odd.  7 Preprečitev možnosti zamrzovanja cevi 
in hidrantov 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

 odd.  8 
 točka b 

Neodvisno delovanje črpalk za gašenje N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

 točka d Namestitev črpalk za gašenje N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

 odd.  9 Sistemi za gašenje v strojnicah N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

15.12 odd.  9 Sistemi za gašenje v strojnicah, izdelani 
iz jekla ali z ustreznimi lastnostmi  

N.R.C, najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045. Prehodno obdobje se ne 
uporablja za potniška plovila, zgrajena 
po 31. 12. 1995, ki imajo trup iz lesa, 
aluminija ali plastike in katerih strojnice 
niso izdelane iz materiala v skladu z 
oddelkoma 3 in 4   člena 3.04. 

1. 1. 2006 

15.13 Organizacija varnosti Za plovila za dnevne izlete: N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti  

1. 1. 2006 

15.14 odd.  1 Zbiranje odpadne vode in oprema za 
njeno odstranjevanje 

Za plovila s kabinami z naivec 50 ležišči 
in za plovila za dnevne izlete: N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po 1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  2 Zahteve za rezervoarje zbiranje za 
odpadne vode 

Za plovila s kabinami z največ 50 ležišči 
in za plovila za dnevne izlete z 
največjim dovoljenim številom potnikov 
50: N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 
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15.15 Izjeme za določena potniška plovila  1. 1. 2006 

 odd.  1 Stabilnost poškodovanega plovila N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2045 

1. 1. 2006 

 odd.  4 Reševalna oprema Reševalna oprema na plovilu pred 
1. 1. 2006 velja za nadomestilo 
skupinski reševalni opremi do izdaje ali 
podaljšanja spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010. 

1. 1. 2006 

 odd.  5 Opremljenost s čolnom, ploščadjo ali 
enakovredno napravo 

Za potniška plovila z največjim 
dovoljenim številom potnikov 250 ali 50 
ležišči: N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

 odd. 6 Opremljenost s čolnom, ploščadjo ali 
enakovredno napravo  

Za potniška plovila z največjim 
dovoljenim številom potnikov 250 ali 50 
ležišči: N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

15.15 odd.  9 
 točka a 

Alarmni sistemi za naprave na 
utekočinjeni plin 

N.R.C., najpozneje ob podaljšanju 
spričevala v skladu s členom 14.15 

1. 1. 2006 

 točka b Skupinska reševalna oprema v skladu z 
odd. 5 člena 15.09 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali 
podaljšanju spričevala Skupnosti po 
1. 1. 2010 

1. 1. 2006 

 

Člen 24.07 

(prazno) 
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POGLAVJE 24a 

D O D A T N E  P R E H O D N E  D O L OČB E  Z A  P L O V N E  O B J E K T E ,  K I  N E  
P L U J E J O  P O  P L O V N I  P O T I  C O N A  R  

Člen 24a.01 

Uporaba prehodnih določb za plovne objekte, ki so že v uporabi, in veljavnost prejšnjih spričeval 
Skupnosti 

1. Naslednje določbe se uporabljajo: 

a) za plovne objekte, za katere je bilo spričevalo Skupnosti prvič izdano pred…*, in  

b) za plovne objekte, ki so pridobili še eno dovoljenje za plovbo pred …* 

 

ki ne plujejo po plovni poti cona R.   

2. Dokazati je treba, da so navedeni plovni objekti na dan izdaje spričevala Skupnosti ali drugega 
dovoljenja za plovbo, skladni z določbami poglavij 1 do 12 Priloge II k Direktivi 82/714/EGS. 

3. Spričevala Skupnosti, izdana pred …*, veljajo do datuma veljavnosti, navedenega v spričevalu. 
Oddelek 2 člena 2.09 se uporablja še naprej. 

Člen 24a.02 

Odstopanja za plovne objekte, ki so že v uporabi 

1. Brez poseganja v člene 24a.03 in 24a.04, se morajo plovni objekti, ki ne izpolnjujejo 
popolnoma določb te direktive, prilagoditi tako, da izpolnjujejo določbe, ki začnejo veljati po  
prvi izdaji njihovega spričevala Skupnosti ali prometnega dovoljenja v skladu s prehodnimi 
določbami, navedenimi v spodnji tabeli. 

                                                 
*  dve leti po začetku veljavnosti te direktive 
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2. V tabeli izraz: 

- "N.R.C.": pomeni, da se določba ne uporablja za plovne objekte, ki so že v uporabi, 
razen če niso zadevni deli zamenjani ali predelani, tj. določba se uporablja samo za 
novozgrajene plovne objekte (Newly-built) in za zamenjavo (Replacement) ali predelavo 
(Conversion) zadevnih delov ali prostorov. Če se obstoječi deli zamenjajo z rezervnim deli 
z uporabo enake tehnologije in enakega tipa, to ne pomeni zamenjave ("R") v smislu 
prehodnih določb. 

 - "Izdaja ali podaljšanje spričevala Skupnosti": pomeni, da se ta zahteva izpolni naslednjič, 
ko se spričevalo izda ali podaljša po…*. Če pa spričevalo preneha veljati med …* in 
dnevom pred…**, je navedena zahteva obvezna samo od…**. 

 
 
Člen in oddelek VSEBINA ROK IN OPOMBE 

 POGLAVJE 3  

3.03 odd. 1 a Položaj pregrade proti trkom N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po…*** 

3.03 odd. 2 Varnostna oprema bivalnih prostorov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …**** 

3.03 odd. 2 Varnostna oprema N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po…***** 

3.03 odd. 4  Bivalni prostor, neprepusten za pline N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …**** 

3.03 odd. 5, 2. 
odstavek  

Pregledi vrat v pregradah na koncu krme  

3.03 odd. 7  Sprednji deli plovil z odprtinami za sidro N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …*** 

3.04 odd. 3, 2. 
stavek 

Izolacija v strojnicah N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

 3.04 odd. 3, 3. 
in 4. stavek 

Odprtine in naprave za zaklepanje N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

                                                 
*  2 leti od začetka veljavnosti te direktive 
**  3 leta od začetka veljavnosti te direktive  
***  43 let od začetka veljavnosti te direktive 
****  18 let od začetka veljavnosti te direktive 
*****  23 let od začetka veljavnosti te direktive 
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 3.04 odd. 6 Izhodi iz prostorov, opredeljenih kakor 

strojnice zaradi te direktive  
N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po…* 

 POGLAVJE 4  

4.04 Ugrezne oznake N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

  POGLAVJE 5  

5.06 odd. 1, 1. 
stavek 

Predpisana hitrost (naprej) N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

 POGLAVJE 6  

6.01 odd. 1 Manevrske sposobnosti, zahtevane v Poglavju 
5 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

 odd. 3 Stalni nagib in sobne temperature  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

6.01 odd. 7 Oblika osi krmila  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …*** 

6.02 odd. 2 Pogon pogonske osi z eno operacijo  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po…** 

 odd. 3 Manevrske sposobnosti, zahtevane v Poglavju 
5, zagotovljene z drugo pogonsko enoto/ročnim 
delovanjem 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

6.03 odd. 1 Priključitev drugih porabnikov energije na 
hidravlično pogonsko enoto krmilne naprave  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

 odd. 2 Posebni hidravlični rezervoarji N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

6.05 odd. 1 Samodejen preklop ročnega pogona  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

6.06 odd. 1 Dva med seboj neodvisna prožilna sistema N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po ….*** 

6.07 odd. 2 
 točka a 

Alarm za nadzor ravni tako za hidravlične 
rezervoarje kakor za tlak sistema 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

 točka e Spremljanje vmesnih naprav  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

6.08 odd. 1 Zahteve za elektronsko opremo v skladu s 
členom 9.19 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …*** 

 

                                                 
*  43 let po začetku veljavnosti te dirketive 
**  18 let po začetku veljavnosti te dirketive 
***  23 let po začetku veljavnosti te dirketive 
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  POGLAVJE 7  

7.02 odd. 2 
do 7 

Neoviran pogled iz prostora za krmiljenje razen 
naslednjih oddelkov:  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

7.02 odd. 3 
 odst. 2 

 Neoviran pogled na krmarjevi osi pogleda  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po…** 

 odd. 5 Najmanjša prepustnost svetlobe stekla N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po…*** 

7.03 odd. 7  Izklop alarmov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

 odd. 8 Samodejen preklop na drug vir energije N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …*** 

7.04 odd. 1 Nadzor glavnih motorjev in krmilnih naprav N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

7.04 odd. 2 Nadzor glavnih motorjev  Če so prostori za krmiljenje zasnovani za 
radarsko krmiljenje s strani ene osebe:  N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti po …*, če je smer premikanja 
mogoče doseči neposredno; N.R.C., najpozneje 
ob izdaji ali podaljšanju spričevala Skupnosti 
po …*** za druge motorje 

7.09 Alarmni sistem N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …*** 

 odst. 1 Prostor za krmiljenje, ki se lahko spusti N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti. 

Brez samodejnega spuščanja:  N.R.C., 
najpozneje ob izdaji ali podaljšanju spričevala 
Skupnosti po …* 

 odst. 2 
 in 3 

 N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

                                                 
*  43 let po začetku veljavnosti te dirketive 
**  23 let po začetku veljavnosti te dirketive 
***  18 let po začetku veljavnosti te dirketive 
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  POGLAVJE 8  

8.01 odd. 3 Samo motorji z notranjim izgorevanjem na 
gorivo s plameniščem nad 55° C 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

8.02 odd. 1 Zaščita motorjev pred nenačrtovanim vžigom  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

 odd. 4 Zaščita strojnih delov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

 8.03 odd. 2 Naprave za spremljanje N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

 odd. 3 Samodejna zaščita pred prekoračitvijo hitrosti  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

 odd. 5 Oblika puš v jaških N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

8.05 odd. 1 Jekleni rezervoarji za tekoča goriva N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

8.05 odd. 2 Samodejno zapiranje ventilov na rezervoarju N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

 odd. 3 Pred pregrado proti trkom ni rezervoarjev za 
gorivo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

 odd. 4  Rezervoarji za gorivo in njihova oprema ne 
stojijo neposredno nad motorji ali izpušnimi 
cevmi   

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …**. Do takrat je 
treba z ustreznimi napravami omogočiti varno 
odvajanje goriva. 

 odd. 6 
 stavki 3
 do 5 

 Namestitev in mere prezračevalnih in 
povezovalnih cevi  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …**. 

 odd. 7 Zapiralna naprava, ki se upravlja s krova N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po…* 

 odd. 9, 1. 
stavek 

Naprave za merjenje prostornine, ki so čitljive 
do največje ravni polnjenja  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

 odd. 13 Nadzor ravni polnjenja ne samo za glavne 
motorje, temveč tudi za druge motorje, 
potrebne za varno delovanje plovila 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

                                                 
*  23 let po začetku veljavnosti te dirketive  
**  18 let po začetku veljavnosti te dirketive 
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8.06 Cisterne za shranjevanje mazivnega olja, 

cevovodi ter pomožne naprave 
N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …*  

8.07 Cisterne za shranjevanje olja, ki se uporablja v 
sistemih za prenos moči, sistemih nadzora in 
aktiviranja ter sistemih ogrevanja, cevovodi in 
pomožne naprave 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

8.08 odd. 8 Preprosta zapiralna naprava v skladiščih, kjer 
se lahko hrani balast, ni dovolj za povezavo 
med prostori za balast in drenažnimi cevmi 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

 odd. 9 Merilne naprave v kalužah v skladišču N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

 8.09 odd. 2 Naprave za zbiranje oljne vode in skladišča za 
porabljeno olje 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

8.10 odd. 3 Mejna emisija 65 dB(A) za nepremična plovila N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …*** 

 Poglavje 8a  

 (prazno)  

 POGLAVJE 9  

9.01 odd. 1, 2. 
stavek 

Ustrezni dokumenti, ki jih je treba predložiti 
inšpekcijskemu organu 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

9.01 odd. 2, 2. 
alinea 

Na plovilu morajo biti sheme stikal za glavno, 
zasilno in razdelilno stikalno ploščo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

 odd. 3 Sobne temperature v notranjosti in na krovu N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

9.02 odd. 1 
 do 3  

Sistemi za oskrbo z električno energijo N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

9.03 Zaščita pred fizičnim stikom, vdorom trdih 
predmetov in vdorom vode  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …*** 

9.05 odd. 4 Prerez ozemljitvenih prevodnikov   N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …*** 

                                                 
*  43 let po začetku veljavnosti te dirketive  
**  18 let po začetku veljavnosti te dirketive 
***  23 let po začetku veljavnosti te dirketive 
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9.11 odd. 4 Učinkovito prezračevanje, kadar so 

akumulatorji nameščeni v zaprtem predelku, 
omari ali zaboju  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

9.12 Namestitev stikal N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

9.12 odd. 3 
 točka b 

Naprava za zaznavanje ozemljitve, ki lahko 
oddaja svetlobni in zvočni alarm 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

9.13 Zasilni prekinjevalci električnega tokokroga N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

9.14 Inštalacijska oprema  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

 9.14 odd. 3, 
2. stavek 

Prepoved enopolnih stikal v pralnicah, 
kopalnicah, umivalnicah in drugih prostorih, 
kjer so mokre naprave 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

9.15 odd. 2 Minimalni profil kabla 1,5 mm2 N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

 odd. 10 Kabli, povezani s prostori za krmiljenje, ki se 
lahko spustijo  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

9.16 odd. 3, 
2. stavek 

Drugo vezje N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …∗ 

9.19 Alarmni in varnostni sistemi za mehansko 
opremo 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

9.20 Elektronska oprema N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …*** 

9.21 Elektromagnetna združljivost  
 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …*** 

                                                 
∗  23 let po začetku veljavnosti te dirketive  
**  18 let po začetku veljavnosti te dirketive 
 
***  43 let po začetku veljavnosti te dirketive 
 



 
13274/1/05 REV 1  kbl 289 
PRILOGA II DG C III   SL 

 
 POGLAVJE 10  

10.01 Sidrna oprema N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

10.02 odd. 2 
 točka a 

Spričevalo za privezne in druge kable Prvi kabel, ki ga je treba zamenjati na plovilu:  
N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 
Drugi in tretji kabel: …** 

10.03 odd. 1  Evropski normativ  Pri zamenjavi, najpozneje …* 

 odd. 2 Primernost za požarne razrede A, B in C Pri zamenjavi, najpozneje …* 

 odd. 4 Razmerje med vsebnostjo CO2 in velikostjo 
prostora  

Pri zamenjavi, najpozneje …* 

10.03a Stalno nameščeni protipožarni sistemi v 
bivalnih prostorih, prostorih za krmiljenje in 
potniških prostorih 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …*** 

10.03b Stalno nameščeni protipožarni sistemi v 
strojnicah, kotlovnicah in črpalnicah  

Protipožarni sistemi s CO2, nameščeni pred 1. oktobrom 
1985, lahko ostanejo v uporabi do izdaje ali podaljšanja 
spričevala Skupnosti po…***, če ustrezajo zahtevam člena 
13.03 Priloge II Direktive 82/714/EGS. 

10.04 Uporaba evropskega normativa za čolne N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po ….** 

10.05 odd. 2 Pnevmatski rešilni jopiči N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po … * 

Rešilni jopiči, ki so na ladji dan pred …∗∗∗∗, se 
lahko uporabljajo do podaljšanja spričevala 
Skupnosti po…*. 

                                                 
*  18 let po začetku veljavnosti te dirketive 
**  23 let po začetku veljavnosti te dirketive 
***  43 let po začetku veljavnosti te dirketive 
∗∗∗∗  2 leti po začetku veljavnosti te dirketive 
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  POGLAVJE 11  

11.02 odd. 4 Oprema zunanjih robov krovov in delovnih 
postaj 

 N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …*  

11.04 Bočne palube 1Če širina presega 7.30 m, prvo podaljšanje 
spričevala po ….** 

11.05 odd. 1  Dostop do delovnih mest N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

odd. 2 in 3 Vrata in dostopi, izhodi in prehodi, kjer razlika 
v višini tal presega 0,50 m.  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

 odd. 4 Stopnice v delovnih prostorih, kjer je stalno 
prisotno osebje  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po ….** 

11.06 odd. 2 Izhodi in zasilni izhodi N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

11.07 odd. 1, 2. 
stavek 

Lestve, stopnice in podobne naprave  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …** 

 odd. 2  
 in 3 

 N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

11.10 Pokrovi žrel N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …*** 

11.11 Vitli N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po ….*** 

11.12 odd. 2  
 do 6 in 8 
 do 10 

Žerjavi: tablica proizvajalca, največje 
dovoljene obremenitve, zaščitne naprave, 
računski preskus, inšpekcijski pregledi 
strokovnjakov, spričevala na plovilu 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po .…* 

11.13 Hranjenje vnetljivih tekočin  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

 

                                                 
*  23 let po začetku veljavnosti te dirketive 
1  Določba se uporablja za plovila, zgrajena po …**, in za plovila v uporabi z naslednjo 

določbo: 
Zahteve člena 11.04 je treba izpolniti ob obnovi celotnega območja skladišč. 
Kadar predelava, pri kateri se čista širina bočne palube spremeni, obsega celotno dolžino  
bočnih palub, 
a) je treba upoštevati člen 11.04, če se bo čista širina bočne palube zmanjšala na višino 

0,90 m  ali če se bo zmanjšala čista širina nad navedeno višino, 
b) čista širina bočne palube pred predelavo do višine 0,90 m ali čista širina nad navedeno 

višino ne sme biti nižja od meritev, navedenih v členu 11.04. 
**  43 let po začetku veljavnosti te dirketive 
***  18 let po začetku veljavnosti te dirketive 
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 POGLAVJE 12  

12.01 odd. 1 Bivalni prostori za osebe, ki stalno prebivajo na 
plovilu  

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

12.02 odd. 3 Postavitev tal N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

 odd. 4 Dnevni in spalni prostori  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

12.02 odd. 5 Hrup in vibracije v bivalnih prostorih N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po…** 

 odd. 6 Višina bivalnih prostorov  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

 odd. 8 Prosta talna površina skupnih dnevnih 
prostorov 

N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

 odd. 9 Prostornina prostorov N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

 odd. 10 Prostornina zraka na osebo N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

 odd. 11 Velikost vrat N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

 odd. 12  
 točki a
 in b 

Postavitev stopnic N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

 odd. 13 Cevi za dovajanje nevarnih plinov ali tekočin  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

12.03 Sanitarna oprema N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

12.04 Kuhinje N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

12.05 Pitna voda N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

12.06 Gretje in prezračevanje  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po ….* 

12.07 odd. 1, 2. 
stavek 

Druge naprave v bivalnih prostorih N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

                                                 
*  43 let po začetku veljavnosti te dirketive 
**  23 let po začetku veljavnosti te dirketive 
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  POGLAVJE 15  

 Potniška plovila Gl. čl. 8 te direktive 

 POGLAVJE 15a  

 Potniška jadralna plovila Gl. čl. 8 te direktive 

 POGLAVJE 16  

16.01 odd. 2 Posebni vitli ali ustrezne priključne naprave N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

 odd. 3, 
zadnji stavek  

Zahteve za pogonske enote N.R.C., , najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

 POGLAVJE 17  

 Plavajoča oprema Gl. čl. 8 te direktive 

 POGLAVJE 21  

 Plovila za rekreacijo Gl. čl. 8 te direktive  

 POGLAVJE 22b  

22b.03 Druga neodvisna pogonska enota krmilne 
naprave 

N.R.C., , najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po…** 

 

                                                 
*  43 let po začetku veljavnosti te dirketive 
**  23 let po začetku veljavnosti te dirketive 
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Člen 24a.03 

Odstopanja za plovne objekte, katerih kobilice so bile zgrajene pred 1. januarjem 1985 

1. Plovni objekti, katerih kobilice so bile zgrajene pred 1, januarjem 1985, so poleg določb člena 
24a.02 oproščeni naslednjih določb pod pogoji, navedenimi v stolpcu 3 tabele, če je varnost 
plovnega objekta in njegove posadke zagotovljena na drug ustrezen način. 

2. V tabeli izraz: 

- "N.R.C.": pomeni, da se zahteva ne uporablja za plovne objektev uporabi, razen če niso 
zadevni deli zamenjani ali predelani, tj. da se zahteva uporablja samo za nove plovne 
objekte (new craft), zamenjane dele (replaced parts) in predelane dele (converted parts). Če 
se obstoječi deli zamenjajo z rezervnim ali nadomestnimi deli iste zasnove in izdelave, to 
ne pomeni zamenjave ("R") v smislu prehodnih določb. 

- "Izdaja ali podaljšanje spričevala Skupnosti": pomeni, da bo ta zahteva izpolnjena 
naslednjič, ko se spričevalo izda ali podaljša po …*. Če pa spričevalo preneha veljati med 
…* in dnevom pred …** je navedena zahteva obvezna samo od …**. 

 
Člen in oddelek VSEBINA ROK IN OPOMBE 

 POGLAVJE 3  

3.03 odd. 1 Za vodo neprepustne pregrade proti trkom N.R.C. 

3.03 odd. 2 Bivalni prostori, varnostne naprave N.R.C. 

3.03 odd. 5 Odprtine v pregradah, neprepustnih za vodo N.R.C. 

3.04 odd. 2 Površine prostorov za tekoče gorivo in 
mazivno olje 

N.R.C. 

3.04 odd. 7 Največja dovoljena stopnja zvočnega pritiska 
v strojnicah  

N.R.C. 

                                                 
*  2 leti po začetku veljavnosti te dirketive 
**  3 leta po začetku veljavnosti te dirketive 
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 POGLAVJE 4  

4.01 Varnostna razdalja  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

4.02 Prosti bok N.R.C. 

 POGLAVJE 6  

6.01 odd. 3 Zahteve za krmilni sistem N.R.C. 

 POGLAVJE 7  

7.01 odd. 2 Največja dovoljena stopnja zvočnega pritiska 
v prostoru za krmiljenje 

N.R.C. 

 7.05 odd. 2 Spremljanje navigacijskih luči  N.R.C. 

7.12 Prostori za krmiljenje, ki se lahko spustijo  

 

N.R.C. 

 POGLAVJE 8  

8.01 odd. 3 Prepoved nekaterih tekočih goriv N.R.C. 

8.04 Motorni izpušni sistem  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti 

8.05 odd. 13 Alarmna naprava za raven polnjenja goriva N.R.C. 

8.08 odd. 2 Opremljenost z drenažnimi črpalkami N.R.C. 

8.08 odd. 3 
in 4 

Najmanjša zmogljivost črpanja in premer 
drenažnih cevi 

N.R.C. 

8.08 odd. 5 Samosesalne drenažne črpalke  N.R.C. 

8.08 odd. 6 Opremljenost s sesalniki N.R.C. 

8.08 odd. 7 Samozapiralna naprava za konec krme N.R.C. 

8.10 odd. 2 Hrup, ki ga oddaja plovilo  N.R.C. 

 POGLAVJE 9  

9.01 odd. 2 Spričevala za električno opremo N.R.C. 

9.01 odd. 3 Namestitev električne opreme  N.R.C. 

                                                 
*  13 let po začetku veljavnosti te dirketive 
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9.06 Najvišje dovoljene napetosti  N.R.C. 

9.10 Generatorji in motorji N.R.C. 

9.11 odd. 2 Akumulatorji  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

9.12 odd. 2 Stikala, varovalne naprave  N.R.C., najpozneje ob izdaji ali podaljšanju 
spričevala Skupnosti po …* 

9.14 odd. 3 Hkratno izklapljanje N.R.C. 

9.15 Kabli N.R.C. 

9.16 odd. 3 Osvetlitev v strojnicah N.R.C. 

9.17 odd. 1 Stikalne plošče za navigacijske luči N.R.C. 

9.17 odd. 2  Napajanje navigacijskih luči  N.R.C. 

  POGLAVJE 10  

10.01 odd. 9 Vitli za sidra  N.R.C. 

10.04 odd. 1 Čolni v skladu s standardom N.R.C. 

10.05 odd. 1 Rešilni pasovi v skladu s standardom N.R.C. 

10.05 odd. 2 Rešilni jopiči v skladu s standardom N.R.C. 

 POGLAVJE 11  

11.11 odd. 2 Varnost vitlov  N.R.C. 

 POGLAVJE 12  

12.02 
odd. 13 

Cevi za dovajanje nevarnih plinov ali tekočin N.R.C. 

 

Člen 24a.04 

Druga odstopanja 

Če je po poteku veljavnosti prehodnih določb v praksi težko uporabiti določbe iz tega poglavja ali 
če njihova uporaba povzroči nerazumno visoke stroške, lahko preiskovalna komisija dovoli 
odstopanja od teh določb po priporočilih odbora. Ta odstopanja je treba vpisati v spričevalo 
Skupnosti. 

                                                 
*  23 let po začetku veljavnosti te dirketive 
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Dodatek I 

V A R N O S T N I  Z N A K I  
 

Slika 1 

Nepooblaščenim vstop 
prepovedan 

 

 

Barve: rdeča / bela / črna 

Slika 2 

Prepovedano kurjenje, dostop 
z odprtim plamenom in 
kajenje 

 

Barve: rdeča / bela / črna 

Slika 3 

Gasilni aparat 

 

Barvi: rdeča / bela 
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Slika 4 

Opozorilo za splošno 
nevarnost 

 

Barvi: črna / rumena 

Slika 5 

Cev za gašenje 

 

Barvi: rdeča / bela 

Slika 6 

Protipožarna naprava 

 

Barvi: rdeča / bela 

Slika 7 

Obvezna zaščita pred hrupom 

 

Barvi: modra / bela 
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Slika 8 

Komplet prve pomoči 

 

Barvi: zelena / bela 

 

Dejansko uporabljeni znaki se lahko nekoliko razlikujejo od grafičnega prikaza v tej prilogi ali so 
bolj podrobni, če se njihov pomen ne spremeni in če zaradi katerekoli razlike in spremembe ne 
postanejo nerazumljivi.  
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Dodatek II 

U P R A V N A  N A V O D I L A  

Št. 1: Zahteve v zvezi s sposobnostjo umikanja in obračanja. 

Št. 2: Zahteve glede predpisane največje hitrosti, sposobnosti zaustavljanja in   sposobnosti 
vzvratne vožnje.  

Št. 3: Zahteve priključnih sistemov in priključnih naprav za plovila, ki potiskajo ali se  
 potiskajo v togi strukturi. 

Št. 4: Meritve hrupa.  

Št. 5: Posebna sidra z zmanjšano maso. 

Št. 6: Moč stranskih pokrovov, neprepustnih za vodo. 

Št. 7: Zahteve samodejnih tlačnih brizgalnih sistemov.  

Št. 8: Izdaja ladijskega spričevala. 

Št. 9: Rezervoarji za gorivo na plavajočem plovilu. 

Št. 10: Minimalna debelina trupa za barže. 

Št. 11: Oprema za zbiranje odpadnega olja. 

Št. 12: Premikanje plovila na lastno paro. 

Št. 13: Ustrezen protipožarni alarmni sistem.  

Št. 14:  Dokaz plovnosti, trima in stabilnosti posameznih delov plovila.  

Št. 15:  Oprema za plovilo, ki ga bo upravljala minimalna posadka.  

Št. 16: Električni kabli. 

Št. 17: Vidljivost iz prostora za krmiljenje. 
 

______________________
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PRILOGA III 

Področja možnih dodatnih tehničnih zahtev za plovila, ki plujejo po 
celinskih plovnih poteh v conah 2 in 1 

Katere koli dodatne tehnične zahteve, ki jih država članica sprejme v skladu s prvim odstavkom 
člena 5 te direktive, v zvezi s plovili, ki plujejo v conah 1 in/ali 2 ozemlja te države članice, so 
omejene na naslednje: 
 

1. Opredelitve pojmov 

 

- Potrebne za razumevanje dodatnih zahtev.  

 

2. Stabilnost 

 

- Okrepitev konstrukcije 

- Certifikat/potrdilo odobrenega klasifikacijskega zavoda  

 

3. Varnostna razdalja in prosti bok 

 

- Prosti bok 

- Varnostna razdalja 
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4. Neprepustnost odprtin v trupu in nadgradenj za vodo 

 

- Nadgradnje 

- Vrata 

- Okna in palubna okna  

- Žrela skladišč 

- Druge odprtine (prezračevalne cevi, izpušne cevi itd.) 

  

5. Oprema 

 

- Sidra in sidrne verige 

- Navigacijske luči 

- Zvočni signali 

- Kompas 

- Radar 

- Naprave za oddajanje in sprejemanje 

- Reševalna oprema 

- Razpoložljivost pomorskih kart 

 

6. Dodatne določbe za potniška plovila 

 

- Stabilnost (jakost vetra, merila) 

- Reševalna oprema 

- Prosti bok 

- Varnostna razdalja 

- Vidljivost iz prostora za krmiljenje 
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7. Konvoji in prevoz v zabojnikih 

 

- Zvezno potisno plovilo - maona 

- Stabilnost plovnih objektov ali maon, ki prevažajo zabojnike 

 

________________________ 
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PRILOGA IV 

Področja možnih nižjih tehničnih zahtev, ki veljajo za plovila,  
ki plujejo po celinskih plovnih poteh v conah 3 in 4 

Kakršne koli nižje tehnične zahteve, ki jih država članica dovoli v skladu s členom 5(7) te direktive, 

za plovila, ki plujejo izključno po plovnih poteh v coni 3 ali coni 4 na ozemlju te države članice, so 

omejene na naslednja področja: 

  

Cona 3 

- Sidrna oprema, vključno z dolžino sidrnih verig 

- Hitrost (naprej) 

- Skupinske reševalne naprave 

- Status stabilnosti 2 

- Vidljivost iz prostora za krmiljenje 

 

Cona 4 

- Sidrna oprema, vključno z dolžino sidrnih verig 

- Hitrost (naprej) 

- Reševalne naprave 

- Status stabilnosti 2 

- Vidljivost iz prostora za krmiljenje 

- Druga neodvisni pogonski sistem 

 

 

_______________________ 
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PRILOGA V 

VZORCI SPRIČEVAL SKUPNOSTI ZA PLOVBO PO CELINSKIH PLOVNIH 

POTEH 

Del 1 

VZOREC SPRIČEVALA SKUPNOSTI ZA PLOVBO PO CELINSKIH PLOVNIH 

POTEH 

 

SPRIČEVALO SKUPNOSTI ZA PLOVBO PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH 
(Rezervirano za državni grb) 

IME DRŽAVE 

SPRIČEVALO št. ...................................................................................................................  

  Kraj, datum 

  ....................................................................  

        Inšpekcijski organ 

   ...............................................................  

                              Žig 

   

   ...............................................................  
     (Podpis) 
Opombe: 

 
Plovilo se lahko uporablja za plovbo na podlagi tega spričevala le, če je v stanju, opisanem v tem spričevalu. 
 
V primeru večjih sprememb ali popravil mora plovilo opraviti poseben inšpekcijski pregled pred kakršnim koli novim 
potovanjem. 
 
Lastnik plovnega objekta ali njegov zastopnik mora pristojni organ seznaniti s kakršno koli spremembo imena ali 
lastništva plovnega objekta, dimenzije ali uradne številke, registrske številke ali matičnega pristanišča in mu poslati 
spričevalo o inšpekcijskem pregledu, da vpiše spremembo. 
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Spričevalo št. ..............  inšpekcijskega organa ........................................ … 
 1. Ime plovila 

 
 2. Vrsta plovila 

 
 3. Uradna številka 

 4. Ime in naslov lastnika 
 
 

 5. Kraj in številka registracije  
 
 

 6. Matično pristanišče 

 7. Leto konstrukcije 
 
 

 8. Ime in kraj ladjedelnice 

 9.  To spričevalo nadomesti spričevalo št. ................................................  ki ga je dne ............................  izdal inšpekcijski 
organ ...........................................  
 

 10.  Po  
 inšpekcijskem pregledu, opravljenem dne *)   .  

 in ob predložitvi spričevala, ki ga je dne *)  .............................  

 izdal odobren klasifikacijski zavod ..............................................................................  

  je zgoraj navedeni plovni objekt primeren za plovbo 
-  po plovnih poteh Skupnosti v coni(conah) (*) 
.......................................................................................................................................................................................... 
  po plovnih poteh v coni(conah) (*) 
  v .....(imena držav (*))  .............................................. .................................................................................................. 
  razen: 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
-po naslednjih plovnih poteh v:...(ime države (*)).............................................................................................. 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 

  z največjim dovoljenim ugrezom in opremo, navedeno spodaj. 
 

 11. Veljavnost tega spričevala poteče dne .......................................  
 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Sprememba točke (točk) .................... 

 Novo besedilo: ...............................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Ta stran je zamenjana. 

 Kraj, datum ..............................................................................  Inšpekcijski organ 

   ................................................................................  

                              Žig 

   ............................................................
      (Podpis) 

_______________________ 

 *) Neustrezno črtati 
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Spričevalo št..........................  inšpekcijskega organa ...........................................  
 12.  Številka spričevala (1), uradna številka (2), registracijska številka (3) in merilna številka (4) se z ustreznimi znaki pritrdijo 

na naslednja mesta na plovnem objektu  
 
1 ..................................................................................................................................................................................  
 
2 ..................................................................................................................................................................................  
 
3 ..................................................................................................................................................................................  
 
4 ..................................................................................................................................................................................  
 
 

 13.  Največji dovoljeni ugrez je označen na obeh straneh plovnega objekta 

 - z dvema - ......................................... - ugreznimi oznakami*).  

 - z zgornjimi merilnimi ploščami*). 

 Uporabljeni sta dve ugrezni lestvici*). 
Merilne lestvice na zadnjem koncu se uporabljajo kot ugrezne lestvice: v ta namen so dopolnjene s številkami, ki 
prikazujejo ugreze*). 
 

 14. Brez poseganja v omejitve*)  iz točk 15 in 52 je plovni objekt primeren, da:   

1. potiska*)   4. je vlečen v vzporedni navezi*)  
1.1 v togi navezi*)   5. vleče*)  
1.2 z usmerjenim sestavljanjem*)   5.1 plovni objekt, ki nima lastnega pogona*)  
2. je potiskan*)   5.2 motoriziran plovni objekt*)   
2.1 v togi navezi*)   5.3 izključno proti toku*)  
2.2 na začetku toge naveze*)   6. je vlečen*)  
2.3 z usmerjenim sestavljanjem*)   6.1 kot motoriziran plovni objekt*)  
3. poganja vzporedno navezo*)  6.2 kot plovni objekt, ki nima lastnega pogona*)  
 

 *) 
 
 

 

 *) 

 Sprememba točke (točk) .................... 

 Novo besedilo: ...............................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Ta stran je zamenjana. 

 Kraj, datum ..............................................................................  Inšpekcijski organ 

   ................................................................................  

                              Žig 

   ............................................................
      (Podpis) 

_______________________ 

 *) Neustrezno črtati 
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Spričevalo št.......................... inšpekcijskega organa ........................................... 
 15.  Odobrene naveze 

1. Plovni objekt je odobren za poganjanje naslednjih navez: 

 Slika 
naveze 

Omejitve, ki izhajajo iz poglavij 5 in 16 

  Največje dimenzije Smer plovbe in stanje obremenitve Največji moker    
  m PROTI TOKU S TOKOM del v m² Opombe  
 št. dolžina širina natovorjen

o t 
prazno natovorjen

o t 
prazno proti toku s tokom   

            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

 

Legenda :

1
2

3 4
5

6 7 8
9

10 11
12

13

14 15 16
17

Druge naveze :

o. Stb.

potiskač plovilo z lastnim pogonom maona  
 2. Priklopne naprave:  
 Vrsta priklopne naprave: .....................................  Število priklopnih naprav na enem boku: .....................  
 Število priklopnih kablov: ...................................  Dolžina vsakega priklopnega kabla: .............................m 
 Natezna trdnost na dolžinsko priklopno napravo: ... kN Število priklopnih navijalnih naprav: ................................ 
 Natezna trdnost na priklopni kabel: .................... kN 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Sprememba točke (točk) .................... 
 Novo besedilo: ...............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Ta stran je zamenjana. 
 Kraj, datum ..............................................................................  Inšpekcijski organ 
   ................................................................................  
                              Žig 
     (Podpis) 
_______________________ 
 *) Neustrezno črtati 
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Spričevalo št. ............................................... inšpekcijskega organa ....................................... …  
 16.  Kalibracijsko spričevalo št. ............  Kalibracijskega urada ................................. z dne ................................. ...........  

  

17a. 

17b. 
 Največja dolžina m
 Dolžina L m
 

 18a. Največja širina       m
 18b. Širina B       m
 

 19. Največji ugrez m  20. Prosti bok cm 
 
  

 21.  Nosilnost/izpodriv*)  
     t/m3*) 

 22. Število potnikov:  23. Število ležišč za potnike: 
 

 24.  Število predelkov, neprepustnih za 
vodo 
      

 25. Število skladišč  26. Vrsta pokrova žrel  
 

 27.  Število glavnih pogonskih motorjev 
 
 

 28. Skupna nazivna moč glavnih načinov 
pogona 
     kW  

 29. Število glavnih propelerjev 
 

 30.  Število vitlov na premcu   31. Število vitlov na krmi 

 od tega ………… na motorni pogon  od tega …………na motorni pogon 

 32.  Število vlečnih kljuk 
 

 33. Število vitlov za vleko 

od tega ………… na motorni pogon 

 34.  Krmilne naprave     

  Število krmilnih lopatic na 
glavnem krmilu 

 Pogon glavnega krmila  
 

 - ročni *)   
 - električni *) 

 - električni/hidravlični*)    
 - hidravlični*)  

  Druge naprave: da/ne*)     Vrsta: 
  

  Bočno krmilo: 
 da/ne*)     

 Pogon bočnega krmila:  - ročni *)   
 - električni *) 

 - električni/hidravlični*)    
 - hidravlični*) 

  Premčne krmilne naprave
 da/ne*) 

 - Premčno krmilo*)  
 - Premčni bočni propeler*)  
 - Druge naprave*) 

 - Daljinsko upravljanje 
  da/ne*)  

 Daljinsko aktiviranje 
 da/ne*) 

 35.  Črpalna oprema  
Skupna izračunana zmogljivost Število motornih črpalk      Hitrost pretoka Število ročnih črpalk
 .  .. 

 .......................  l/min ..............................  .................. l/min ..............................  

 *) 
 
 

 

 *) 

 Sprememba točke (točk) .................... 

 Novo besedilo: ...............................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 Ta stran je zamenjana. 

 Kraj, datum ..............................................................................  Inšpekcijski organ 

   ................................................................................

                              Žig 

   ............................................................
       (Podpis) 

_______________________ 

 *) Neustrezno črtati 
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Spričevalo št.......................... inšpekcijskega organa ….................................  
 36.  Število in položaj zapiralnih naprav, navedenih v oddelku 10 in 11 člena 8.08 

 

 

 

 

 

 

 37.  Sidra    

  Število sider na premcu  Skupna masa sider na premcu  Število sider na krmi  Skupna masa sider na krmi 

  ...................................   .....................................  kg   ......................................   .....................................  kg 

 38.  Sidrne verige    

  Število sidrnih verig na 
premcu 

 Dolžina vsake verige   Natezna trdnost vsake verige   

  ...................................  .....................................  m  ......................................  kN   

  Število sidrnih verig na 
krmi 

 Dolžina vsake verige   Natezna trdnost vsake verige   

  ...................................  .....................................  m  ......................................  kN   

 39.  Privezni kabli:    

  1. kabel dolžine ................... m z natezno trdnostjo  .....................................................  kN   

  2. kabel dolžine ................... m z natezno trdnostjo ......................................................  kN   

  3. kabel dolžine ................... m z natezno trdnostjo ......................................................  kN   

 40.  Vlečni kabli  

  ..........  dolžine  ......................................  m z natezno trdnostjo  .................................  kN   

  ..........  dolžine  .......... m z  natezno trdnostjo  ............................................................  kN   

 41.  Svetlobni in zvočni signali 
Na plovilu so luči, zastave, boje, plavajoči predmeti in zvočne opozorilne naprave, ki se uporabljajo za signaliziranje in 
oddajajo svetlobne in zvočne signale, ki jih določajo veljavni predpisi organov, pristojnih za plovbo, veljavni v državah 
članicah, kot tudi samostojne zasilne privezne luči, ki jih določajo veljavni predpisi organov, pristojnih za plovbo v 
državah članicah.  

 *) 
 
 
 
 *) 

 Sprememba točke (točk) .................... 
 Novo besedilo: ...............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Ta stran je zamenjana. 
 Kraj, datum ..............................................................................  Inšpekcijski organ 
   ................................................................................
                              Žig 

   ............................................................
      (Podpis) 

_______________________ 
 *) Neustrezno črtati 
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Spričevalo št. inšpekcijskega organa …  
 42.   

Druga oprema 
metalo za vrv 

mostiček z ročno ograjo           Sistem za zvočno - alternativno dvosmerno*)  
          sporazumevanje - simultano dvosmerno/telefon*)   
  - interna radio-telefonska povezava*) 
kljuka                                                  Radiotelefonska - storitev plovilo-plovilo 
oprema za prvo pomoč naprava - pomorske informacijske storitve    
   - storitev plovilo-pristaniški organ 
daljnogled 
opozorilo o reševanju  
oseb v vodi 
negorljive posode Žerjavi              - v skladu z oddelkom 9 člena 11.12*) 
                            - drugi žerjavi, katerih uporabna obremenitev ne presega 2000 kg*)

stopnice/lestve za vkrcanje*) 

 43.  Protipožarne 
naprave 
 

 Število prenosnih 

  gasilnih aparatov ................... 

 Sistem(i) pritrjenih protipožarnih brizgalk št. Število*) .........  

Drug(i) pritrjen(i) protipožarni sistem(i) št. Število*) .........  

   Število požarnih črpalk  Število hidrantov  Število cevi 
 

   Namesto požarne črpalke se uporablja motorna drenažna črpalka                        Da/Ne*) 

 44.  Reševalna oprema 
 Število rešilnih pasov 

Rešilni jopič za vsako osebo, ki je redno na plovilu. 
Druga reševalna oprema na potniških plovilih*) ...............................................................................................................  
 

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 Čoln z vesli, eno privezno vrvjo in zajemalno napravo*)   

 Skupinska reševalna oprema na potniških plovilih*)  ......................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  

 45.  Posebne ureditve za prostor za krmiljenje, kjer lahko z radarjem krmili ena oseba: 

 Odobreno, da z radarjem krmili ena oseba*) 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Sprememba točke (točk) .................... 
 Novo besedilo: ...............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Ta stran je zamenjana. 
 Kraj, datum ..............................................................................  Inšpekcijski organ 
   ................................................................................  
                            Žig 

(Podpis) 

_______________________ 
 *) Neustrezno črtati 
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Spričevalo št.......................... inšpekcijskega organa ….................................  
 46.  Načini delovanja, ki izpolnjujejo zahteve nacionalne in mednarodne zakonodaje glede posadke  ** 

 47.  Oprema plovil v  skladu s členom 23.09  
 Plovilo (je skladno)* / (ni skladno)* s (številko 1.1 člena 23.09)* / (številko 1.2 člena 23.09)* 
 

  Prostor za vpis minimalnega števila posadke, ki 
izpolnjuje zahteve nacionalne in mednarodne zakonodaje 
** 

 Prostor za vpis načinov delovanja v skladu s točko 46  
 

      

      

      

  

 48.  Prostor za vpis minimalnega števila posadke za plovila, ki niso zajeta v splošnih predpisih o minimalnem številu posadke v 
nacionalnih ali mednarodnih zahtevah** 

 

   Prostor za vpis načinov delovanja  
 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

  Pripombe in posebni pogoji: 
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 

 *) 
 
 
 
 *) 

 Sprememba točke (točk) .................... 
 Novo besedilo: ...............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Ta stran je zamenjana. 
 Kraj, datum ..............................................................................  Inšpekcijski organ 
   ................................................................................  
                              Žig 

   ............................................................  
      (Podpis) 

_______________________ 
 *)  Neustrezno črtati 
 **) Zahteve nacionalne ali mednarodne zakonodaje, ki se jih država članica lahko odloči uporabiti, ali nobene zahteve 
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Spričevalo št.......................... inšpekcijskega organa ….................................  
 
49. 

  
Podaljšanje/potrditev*) veljavnosti spričevala*)  Redni/posebni*) inšpekcijski pregled 

 Inšpekcijski organ je plovilo pregledal dne ......................................... *). 
 Spričevalo z dne ...................................................  odobrenega klasifikacijskega zavoda .................................. 
 .........................................................................................................................................................................................
 je bilo predloženo inšpekcijskemu organu*). 
 Razlog za inšpekcijski pregled/spričevalo*): 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Glede na rezultat inšpekcijskega pregleda/spričevalo*)  se obdobje veljavnosti spričevala ohrani enako/podaljša*) 

 do  ..........................................  . 
 ..................................................................................... ,  ..............................................  
 (Kraj) (Datum) 
   ................................................................................
  Žig  Inšpekcijski organ 
   ................................................................................
 ______________________       (Podpis) 
 *) Neustrezno črtati 

49.  Podaljšanje/potrditev*) veljavnosti spričevala*) Redni/posebni*) inšpekcijski pregled 

 Inšpekcijski organ je plovilo pregledal dne ......................................... *). 
 Spričevalo z dne ...................................................  odobrenega klasifikacijskega zavoda .................................. 
 .........................................................................................................................................................................................
 je bilo predloženo inšpekcijskemu organu*). 
 Razlog za inšpekcijski pregled/spričevalo*): 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Glede na rezultat inšpekcijskega pregleda/spričevalo*) se obdobje veljavnosti spričevala ohrani enako/podaljša*) 

 do  ..........................................  . 
 ..................................................................................... ,  ..............................................  
 (Kraj) (Datum) 
   ................................................................................
  Žig  Inšpekcijski organ 
   ................................................................................
 ______________________       (Podpis) 
 *) Neustrezno črtati 

 

 
49. 

  
Podaljšanje/potrditev*) veljavnosti spričevala*) Redni/posebni*) inšpekcijski pregled 

 Inšpekcijski organ je plovilo pregledal dne ......................................... *). 
 Spričevalo z dne ...................................................  odobrenega klasifikacijskega zavoda .................................. 
 .........................................................................................................................................................................................
 je bilo predloženo inšpekcijskemu organu*). 
 Razlog za inšpekcijski pregled/spričevalo*): 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 Glede na rezultat inšpekcijskega pregleda/spričevalo*) se obdobje veljavnosti spričevala ohrani enako/podaljša*) 

 do  ..........................................  . 
 ..................................................................................... ,  ..............................................  
 (Kraj) (Datum) 
   ................................................................................
  Žig  Inšpekcijski organ 
   ................................................................................
 ______________________       (Podpis) 
 *) Neustrezno črtati 
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Spričevalo št.......................... inšpekcijskega organa ….................................  
 49. Podaljšanje/potrditev*) veljavnosti spričevala*) Redni/posebni*) inšpekcijski pregled 

 Inšpekcijski organ je plovilo pregledal dne ......................................... *). 
 Spričevalo z dne ...................................................  odobrenega klasifikacijskega zavoda .................................. 
 ........................................................................................................................................................................................  
 je bilo predloženo inšpekcijskemu organu*). 
 Razlog za inšpekcijski pregled/spričevalo*): 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 Glede na rezultat inšpekcijskega pregleda/spričevalo*) se obdobje veljavnosti spričevala ohrani enako/podaljša*) 

 do  ..........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Kraj) (Datum) 
   ................................................................................  
  Žig  Inšpekcijski organ 
   ................................................................................  
 ______________________       (Podpis) 
 *) Neustrezno črtati  

 49.  Podaljšanje/potrditev*) veljavnosti spričevala*) Redni/posebni*) inšpekcijski pregled 

 Inšpekcijski organ je plovilo pregledal dne ......................................... *). 
 Spričevalo z dne ...................................................  odobrenega klasifikacijskega zavoda .................................. 
 ........................................................................................................................................................................................  
 je bilo predloženo inšpekcijskemu organu*). 
 Razlog za inšpekcijski pregled/spričevalo*): 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 Glede na rezultat inšpekcijskega pregleda/spričevalo*) se obdobje veljavnosti spričevala ohrani enako/podaljša*) 

 do  ..........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Kraj) (Datum) 
   ................................................................................  
  Žig  Inšpekcijski organ 
   ................................................................................  
 ______________________       (Podpis) 
 *) Neustrezno črtati 

 49.  Podaljšanje/potrditev*) veljavnosti spričevala*) Redni/posebni*) inšpekcijski pregled 

 Inšpekcijski organ je plovilo pregledal dne ......................................... *). 
 Spričevalo z dne ...................................................  odobrenega klasifikacijskega zavoda .................................. 
 ........................................................................................................................................................................................  
 je bilo predloženo inšpekcijskemu organu*). 
 Razlog za inšpekcijski pregled/spričevalo*): 
 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................  

 Glede na rezultat inšpekcijskega pregleda/spričevalo*) se obdobje veljavnosti spričevala ohrani enako/podaljša*) 

 do  ..........................................  . 
 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Kraj) (Datum) 
   ................................................................................  
  Žig  Inšpekcijski organ 
   ................................................................................  
 ______________________       (Podpis) 
 *) Neustrezno črtati 
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Spričevalo št. ......................... inšpekcijskega organa ……… .........................  
 50.  Potrdilo za napravo, ki deluje na utekočinjen plin  

 Napravo na plovilu, ki deluje na utekočinjen plin, je pregledal pooblaščeni uradnik*) ...................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 in glede na njegovo potrditveno poročilo z dne ................................... naprava *) izpolnjuje pogoje, ki so določeni. 

 Naprava zajema naslednje aparate, ki delujejo na plin: 

 

 Naprava Serijska št. Model Znamka Tip Položaj  

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  
 To potrdilo velja do ........................................................................................................................................................  
 

 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Kraj) (Datum) 

  ...............................................................................................................  
  Inšpekcijski organ 

 ...................................       
        Pooblaščeni uradnik*) 

                                            Žig ...............................................................................................................  

  (Podpis) 

 *) 
 
 
 

 *) 

 Sprememba točke (točk) .................... 
 Novo besedilo: ...............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 Ta stran je zamenjana. 
 Kraj, datum ..............................................................................  Inšpekcijski organ 
   ................................................................................  
                              Žig 
   ............................................................  
      (Podpis) 

_______________________ 
 *) Neustrezno črtati 
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Spričevalo št.......................... inšpekcijskega organa ….................................  
 51.  Podaljšanje potrdila za napravo, ki deluje na utekočinjen plin 

 Obdobje, zajeto v potrdilu za napravo, ki deluje na utekočinjen plin, 
 z dne .........................................................................................   se podaljša do  ............................................................  
 - na podlagi naknadnega inšpekcijskega pregleda, ki ga opravi pooblaščeni uradnik ...................................................  
 - na podlagi predstavitve potrditvenega poročila z dne ......................  
 

 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Kraj) (Datum) 

   ................................................................................  
   Inšpekcijski organ 

 ................................... Žig 

   ................................................................................  
  (Podpis) 

 

 51. Podaljšanje potrdila za napravo, ki deluje na utekočinjen plin 

 Obdobje, zajeto v potrdilu za napravo, ki deluje na utekočinjen plin, 
 z dne .........................................................................................   se podaljša do  ............................................................  
 - na podlagi naknadnega inšpekcijskega pregleda, ki ga opravi pooblaščeni uradnik ...................................................  
 - na podlagi predstavitve potrditvenega poročila z dne ......................  
 

 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Kraj) (Datum) 

   ................................................................................  
   Inšpekcijski organ 

 ................................... Žig 

   ................................................................................  
  (Podpis) 

 

 51.  Podaljšanje potrdila za napravo, ki deluje na utekočinjen plin 

 Obdobje, zajeto v potrdilu za napravo, ki deluje na utekočinjen plin, 
 z dne .........................................................................................   se podaljša do  ............................................................  
 - na podlagi rednega inšpekcijskega pregleda, ki ga opravi pooblaščeni uradnik .........................................................  
 - na podlagi predstavitve potrditvenega poročila z dne ......................  
 

 .................................................................................... ,  ..............................................  
 (Kraj) (Datum) 

   ................................................................................  
   Inšpekcijski organ 

 ................................... Žig 

   ................................................................................  
  (Podpis) 
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Spričevalo št.......................... inšpekcijskega organa ….................................  
 52.  Priloga k spričevalu št. ...................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
  

 *) 
 
 
 

 *) 

 Sprememba točke (točk) .................... 
 Novo besedilo: ...............................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................
 Ta stran je zamenjana. 
 Kraj, datum ..............................................................................  Inšpekcijski organ 
   ........................................................................  
                              Žig 
   ......................................................  
      (Podpis) 

_______________________ 
 *) Neustrezno črtati 

    Se nadaljuje na strani*) ...................................  

  Konec spričevala o inšpekcijskem pregledu*) 

 

 

______________________ 
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Del 2 

VZOREC DODATNEGA SPRIČEVALA SKUPNOSTI ZA PLOVBO PO CELINSKIH 

PLOVNIH POTEH 

 
Priloga k spričevalu o inšpekcijskem pregledu za Ren št. …………………… Stran 1 

DODATNO SPRIČEVALO SKUPNOSTI ZA PLOVBO PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH 

(Rezervirano za državni grb) 

IME DRŽAVE 

Ime in naslov pristojnega organa, ki je izdal dodatno spričevalo 

1. Ime plovila ……………...………………………………………………………………………. 

2. Uradna številka  …………………………………………………………………..…………….…… 

3. Kraj in številka registracije …………………….…………….….…………….…. 

4. Država registracije in / ali matično pristanišče (1) …………..……………..……………….……….…… 

5. Ob upoštevanju spričevala o inšpekcijskem pregledu za Ren št. …………………………………… 

 z dne ………………………………….., ki velja do ……………………………………………….. 

6. ob upoštevanju rezultata inšpekcijskega pregleda: 

………………………………………………….…… 

……………………………………………. dne ……………….…….………………………………. 

7. je navedeno plovilo primerno za plovbo po celinski plovnih poteh Skupnosti v coni(conah) ………. 

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

8. Veljavnost tega dodatnega spričevala poteče dne ……………………………………………………… 

9. Izdano v ……………………………………………. dne 

……………………………………………….. 

10. 

 ……………………………………. 

 (Pristojni organ) 

 ……………………………………. 

                  Žig (Podpis) 

_________________ 

(1) Neustrezno črtaj. 
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 Stran 2  Priloga k spričevalu o inšpekcijskem pregledu za Ren št. …………………………. 

 

Cona in /ali plovne poti (1)  

4 3 2 1  

z zaprtim 

skladiščem 

     

11. 

Prosti bok 

(cm) 

z odprtim 

skladiščem 

     

12. Odstopanja od spričevala o inšpekcijskem pregledu za Ren št. ………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

13. Vpisi glede števila članov posadke v spričevalu o inšpekcijskem pregledu za Ren se ne uporabljajo. 

14. Ob upoštevanju spričevala o inšpekcijskem pregledu za Ren št. …………………………………… 

 z dne ………………………………….., ki velja do ……………………………………………….. 

 ob upoštevanju rezultata inšpekcijskega pregleda ……………………………………………………….. 

 …………………………………………………. dne …………………………………………………… 

 se to dodatno spričevalo podaljša/obnovi (1) do ……………………………….……..…… 

 ………………………………………………..             ………………………………………………… 
                         (Kraj)                                                                                                     (Datum) 

 

 ……………………………………. 

 (Pristojni organ) 

 ……………………………………. 
 (Podpis) 

_________________ 

(1) Neustrezno črtaj. 

  Žig 
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Del 3  

 

VZOREC ZAČASNEGA SPRIČEVALA 

SKUPNOSTI ZA PLOVBO PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH 

Začasno spričevalo Skupnosti*) / Začasno potrdilo o odobritvi*) 
št. ………… 

  1.  Ime plovila 

 

 

 2. Vrsta plovila 

 

 3. Uradna številka 

  4.  Ime in stalno bivališče lastnika 

 

 

  5.  Dolžina L/ LWL
*) ........................................        Število potnikov...............................  

 Število ležišč*) ..................................... 

  6.  Prostor za podatke o posadki ....................................................................................................................... 

 

  6.1  Načini delovanja, ki izpolnjujejo zahteve nacionalne ali mednarodne zakonodaje ** 

 

 
 6.2  Oprema plovil v skladu s členom 23.09  

 Plovilo (je skladno)* / (ni skladno)* s (številko 1.1 člena 23.09)* / (številko 1.2 člena 23.09)* 

 

   Prostor za vpis minimalnega števila posadke, ki 

izpolnjuje zahteve nacionalne in mednarodne 

zakonodaje ** 

 Prostor za vpis načinov delovanja v skladu s točko 6.1   

          

   .....................................................................................  .......................  ......................   .......................   

   .....................................................................................  .......................  ......................   .......................   

   

 6.3.  Prostor za vpis minimalnega števila posadke za plovila, ki niso zajeta v splošnih predpisih o minimalnem številu posadke 

v nacionalnih  ali mednarodnih zahtevah** ....................................................................................................................  

  7.  Naprava(e), ki deluje(jo) na utekočinjen plin 

 Potrdilo velja do ......................................................................  

  8.  Posebni pogoji  
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  9.  Prevoz nevarnega blaga, glej ustrezno polje*) 

   10.  Veljavnost 

 Začasno spričevalo*) / Začasno potrdilo o odobritvi*) veljavno do …………………… ..................................... 

 za plovbo*) / za eno potovanje*) ...........                               (Datum) 

 Zgoraj navedeni plovni objekt je primeren za plovbo 

- po plovnih poteh Skupnosti v coni(conah) (*) 

.......................................................................................................................................................................................... 

    po plovnih poteh v coni(conah) (*) ................................................................................................................................. 

    v .....(imena držav (*)) ......................................................................................................................................… 

    razen: .................................................................................................................................................................… 

......................................................................................................................................................................................... 

  - po naslednjih plovnih poteh v:……...(ime države (*)).............................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................... 

  11.  ............................................... , ................................... 
  Kraj Datum 
 ..................................................................................... 
  Pristojni organ za začasno potrdilo o odobritvi 

 
       Žig ..................................... 
         Podpis 

_______________________ 
 *) Neustrezno črtati 

 **) Zahteve nacionalne ali mednarodne zakonodaje, ki se jih 

država članica lahko odloči uporabiti, ali nobene zahteve 

 ................................................, ..................................  
  Kraj Datum 
 .....................................................................................  
                           Inšpekcijski organ 

 
       Žig ....................................  
         Podpis 
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 9. Prevoz nevarnega blaga 
 
(Navedite, ali plovilo izpolnjuje zahteve nacionalne in mednarodne zakonodaje, če take zahteve obstajajo.) 
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PRILOGA VI 
 

 

VZOREC REGISTRA SPRIČEVAL SKUPNOSTI 

ZA PLOVBO PO CELINSKIH PLOVNIH POTEH 

 

Pristojni organ/Inšpekcijski organ ......................................  

 

 

Register spričeval Skupnosti za plovbo po celinskih plovnih poteh 

 

 

Leto 
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(leva stran) 

Spričevalo Skupnosti 

za plovbo po celinskih plovnih 

poteh 

 

Ime plovila  

 

Uradna številka plovila 

Lastnik Registracija plovila  

Vrsta plovila 

št. dan mesec   ime naslov kraj št.  
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(desna stran) 

Nosilnost v skladu z izmeritvenim spričevalom 

ali izpodrivom*)  

Cona ali odsek celinske plovne poti, 

kakor je ustrezno 

Potrdilo glede rednih ali posebnih 

inšpekcijskih pregledov, preklica ali 

razveljavitve spričevala 

 

 

Spričevalo skupnosti za plovbo po 

celinskih plovnih poteh veljavno do

 

 

Druge pripombe 

Datum 

izmeritvenega 

spričevala 

Oznaka tonaže t/m3 od do    

        

*) Če izmeritveno spričevalo ni na voljo, ocenite nosilnost ali izpodriv 

 ...............................  
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PRILOGA VII 

Klasifikacijski zavodi 

 

VSEBINA 

 

Del I: Merila za odobritev klasifikacijskih zavodov 

Del II: Postopek odobritve klasifikacijskih zavodov 

Del III: Seznam odobrenih klasifikacijskih zavodov 
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Del I 

Merila za odobritev klasifikacijskih zavodov 

Klasifikacijski zavodi, ki zaprosijo za odobritev v skladu s členom 10 te direktive, izpolnjujejo vsa 
naslednja merila: 

(1) Klasifikacijski zavod je zmožen dokazati obširne izkušnje pri ocenjevanju zasnove in 
konstrukcije plovil, ki plujejo po celinskih plovnih poteh, vključno s plovili za prevoz 
nevarnega blaga. Klasifikacijski zavod ima izčrpna pravila in predpise o zasnovi, 
konstrukciji in rednem nadzoru plovil, ki plujejo po celinskih plovnih poteh, vključno s 
plovili za prevoz nevarnega blaga, ki jih objavi vsaj v nizozemskem, angleškem, 
francoskem ali nemškem jeziku ter nenehno posodablja in izboljšuje z raziskovalnimi in 
razvojnimi programi. Pravila in predpisi ne smejo biti v nasprotju z določbami zakonodaje 
Skupnosti ali veljavnimi mednarodnimi sporazumi. 

(2) Klasifikacijski zavod vsako leto objavi svoj register plovil. 

(3) Klasifikacijski zavod ne smejo nadzirati lastniki ali graditelji ladij ali drugi, ki so 
komercialno vključeni v projektiranje, gradnjo, opremljanje, popravilo, obratovanje ali 
zavarovanje ladij. Klasifikacijski zavod ne sme biti glede prihodka odvisen od enega 
samega trgovskega podjetja.  

(4) Sedež klasifikacijskega zavoda ali izpostava, ki je pooblaščena za odločanje in delovanje 
na vseh področjih, za katera je zadolžena v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz po celinskih 
plovnih poteh, je v eni od držav članic. 

(5) Klasifikacijski zavod in njegovi strokovnjaki uživajo velik ugled na področju prevoza po 
celinskih plovnih poteh; strokovnjaki so zmožni predložiti dokazila o svoji poklicni 
usposobljenosti. Strokovnjaki delujejo s pooblastilom klasifikacijskega zavoda. 

(6) Klasifikacijski zavod imeti sorazmerno ustrezno število tehničnega, vodstvenega, 
podpornega, inšpekcijskega in raziskovalnega osebja glede na naloge in klasificirana 
plovila, ki skrbi tudi za razvojne zmogljivosti in posodabljanje predpisov. Inšpektorje ima 
v najmanj eni državi članici. 
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(7) Klasifikacijski zavod deluje v skladu z etičnim kodeksom. 

(8) Klasifikacijski zavod se vodi in upravlja tako, da je zagotovljena zaupnost informacij, ki 
jih zahteva država članica. 

(9) Klasifikacijski zavod je pripravljen državi članici predložiti ustrezne informacije. 

(10) Vodstvo klasifikacijskega zavoda je opredelilo in dokumentiralo svojo politiko, cilje in 
zavezanost glede kakovosti ter zagotovilo, da se ta politika razume, izvaja in vzdržuje na 
vseh ravneh klasifikacijskega zavoda. 

(11) Klasifikacijski zavod je razvil, izvedel in vzdržuje učinkovit notranji sistem kakovosti, ki 
temelji na ustreznih delih mednarodno priznanih standardov kakovosti in je skladen s 
standardoma EN 45004 (inšpekcijski organi) in EN 29001, kot je razloženo v zahtevah 
Sheme IACS o certificiranju sistema kakovosti. Sistem kakovosti potrdi neodvisen organ 
revizorjev, ki jih odobri uprava države, kjer ima klasifikacijski zavod svoj sedež ali 
izpostavo, kot je določeno v odstavku 4, in ki med drugim zagotavlja, da: 

  (a)   se pravila in predpisi klasifikacijskega zavoda določajo in vzdržujejo na  
   sistematičen način;  

 (b)  se pravila in predpisi klasifikacijskega zavoda upoštevajo;  

 (c)  so izpolnjene zahteve o predpisanih dejavnostih, za katere je klasifikacijski zavod 
 pooblaščen; 

 (d)  so odgovornosti, pooblastila in medsebojna razmerja med osebami, katerih delo 
 vpliva na kakovost storitev klasifikacijskega zavoda, opredeljena in 
 dokumentirana; 

 (e)  celotno delo poteka v nadzorovanih pogojih; 

 (f)  je uveljavljen nadzorni sistem, ki spremlja dejavnosti in delo nadzornikov ter 
 tehničnega in upravnega osebja, ki ga klasifikacijski zavod neposredno zaposli; 
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 (g)  zahteve o predpisanih dejavnostih, za katere je klasifikacijski zavod pooblaščen, 
 izvajajo ali neposredno nadzirajo samo njegovi izključni nadzorniki ali izključni 
 nadzorniki drugih odobrenih klasifikacijskih zavodov;  

 (h)  je uveljavljen sistem izobraževanja nadzornikov in stalnega dopolnjevanja 
 njihovega znanja; 

 (i)  se beleži doseganje zahtevanih standardov na področjih, ki jih pokrivajo izvedene 
 storitve, in tudi učinkovito delovanje sistema kakovosti; in 

 (j)  obstaja obširen sistem načrtovanih in zabeleženih notranjih pregledov s 
 kakovostjo povezanih dejavnosti na vseh lokacijah. 

 (12) Sistem kakovosti potrdi neodvisen organ revizorjev, ki jih odobri uprava države, kjer ima 
klasifikacijski zavod svoj sedež ali izpostavo, kot je določeno v odstavku 4.  

(13) Klasifikacijski zavod se obveže, da bo svoje zahteve uskladil z ustreznimi direktivami 
Evropske unije in odboru pravočasno zagotovil vse potrebne informacije. 

(14) Klasifikacijski zavod se obveže, da se bo redno posvetoval z že odobrenimi 
klasifikacijskimi zavodi, da bi zagotovil enakovrednost tehničnih standardov in njihovega 
izvajanja, in mora predstavnikom države članice in drugim zadevnim strankam dovoliti 
udeležbo pri razvijanju svojih pravil in/ali predpisov. 
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Del II 

Postopek odobritve klasifikacijskih zavodov 

Odločitev o odobritvi klasifikacijskega zavoda v skladu s členom 10 te direktive sprejme Komisija 
v skladu s postopkom, opisanim v členu 19 te direktive. Poleg tega je treba upoštevati naslednji 
postopek: 
 

1) Prijavo za odobritev Komisiji predložijo predstavniki države, v kateri ima klasifikacijski 
zavod svoj sedež ali izpostavo, ki je pooblaščena za odločanje in delovanje na vseh 
področjih, za katera je zadolžena v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz po celinskih plovnih 
poteh. Poleg tega predstavniki te države pošljejo vse potrebne informacije in dokumentacijo, 
da se preveri, ali so izpolnjena merila za odobritev. 

 
2) Kateri koli član odbora lahko zahteva, da se sestane z zadevnim klasifikacijskim zavodom 

ali da ta predloži nadaljnje informacije. 
 
3) Odobritev se prekliče na podoben način. Kateri koli član odbora lahko zahteva, da se 

odobritev prekliče. Predstavniki države, ki prosi za preklic, predložijo informacije in 
dokazno dokumentacijo, s katerimi utemeljijo svojo prijavo. 

 
4) Komisija pri sprejemanju odločitve upošteva odločitve Centralne komisije za plovbo po 

Renu glede odobritve zadevnega klasifikacijskega zavoda. Komisija se, preden odobri 
klasifikacijski zavod, ki ga Centralna komisija za plovbo po Renu ni odobrila, posvetuje s 
sekretariatom Centralne komisije. 

 
5) Po sprejetju vsake odločitve o odobritvi klasifikacijskega zavoda ali preklicu odobritve se 

dopolni seznam odobrenih zavodov. 
 
6) Komisija obvesti zadevne klasifikacijske zavode o svojih odločitvah. 
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Del III 

Seznam odobrenih klasifikacijskih zavodov 

Na podlagi kriterijev iz Delov I in II so v skladu s členom 10 te direktive zaenkrat odobreni 
naslednji klasifikacijski zavodi: 
 

1) Bureau Veritas 
2) Germanischer Lloyd 
3) Lloyd’s Register of Shipping. 
 

Do njihove potrditve v skladu z Delom I in II so klasifikacijski zavodi, ki so priznani in odobreni s 
strani države članice v skladu z Direktivo Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o skupnih 
predpisih in standardih za organizacije1, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za 
ustrezne ukrepe pomorskih uprav, vključno s sledečimi spremembami, v skladu s členom 10 te 
direktive zaenkrat priznani le za plovila, ki plujejo izključno na vodnih poteh zadevne države 
članice.  
 

_______________________ 

                                                 
1  UL L 319, 12.12. 1994, str. 20. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z 

Dirktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 324, 29.11. 2002, str. 53). 
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PRILOGA VIII 

Poslovnik za opravljanje inšpekcijskih pregledov 

Člen 1 

Če organ med inšpekcijskim pregledom ugotovi, da je spričevalo, ki se hrani na plovilu, neveljavno, 
ali da plovilo ne izpolnjuje zahtev, navedenih v spričevalu, da pa ta neveljavnost ali neizpolnjevanje 
zahtev ne predstavlja očitne nevarnosti, lastnik plovila ali njegov zastopnik sprejme vse potrebne 
ukrepe za izboljšanje stanja.  O tem je treba v sedmih dneh obvestiti organ, ki je spričevalo izdal ali 
ga nazadnje obnovil. 
 

Člen 2 
Če organ med inšpekcijskim pregledom iz člena 1 ugotovi, da plovilo nima spričevala ali da plovilo 
predstavlja očitno nevarnost, lahko plovilu prepreči nadaljnjo plovbo do sprejetja potrebnih ukrepov 
za izboljšanje stanja. 
Organ lahko tudi predpiše ukrepe, ki bodo plovilu, po potrebi po končanem prevozu, omogočili 
varno nadaljevanje plovbe do kraja, v katerem bo opravljen pregled ali popravilo.  O tem je treba v 
sedmih dneh obvestiti organ, ki je spričevalo izdal ali nazadnje obnovil. 
 

Člen 3 
Država članica, ki je plovilu preprečila nadaljevanje plovbe ali je lastnika uradno obvestila o 
namenu, da bo to storila, če ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi, v sedmih dneh obvesti organ 
države članice, ki je spričevalo izdal ali nazadnje obnovil, o sprejetem ali nameravanem ukrepu. 
 

Člen 4 
Vse odločitve o prekinitvi plovbe plovila, sprejete na podlagi predpisov za izvajanje te direktive, se 
natančno obrazložijo. Odločitev je treba nemudoma uradno sporočiti zadevni stranki, ki je hkrati 
obveščena o pravnih sredstvih, ki jih ima na voljo po veljavnih zakonih držav članic, in o rokih za 
vložitev pravnih sredstev. 

 

____________________
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PRILOGA IX 
 

Zahteve glede signalnih luči, radarske opreme in kazalnikov stopnje obratov 

 

Vsebina 

 

Del I:  Zahteve glede barve in jakosti svetlobnih signalov ter homologacije signalnih luči za 
plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh 

 
Del II: Zahteve glede pogojev preskušanja in homologacije signalnih luči za plovila, ki 

plujejo po celinskih plovnih poteh 
 
Del III: Minimalne zahteve in preskusni pogoji za radarsko opremo, ki jo za plovbo 

uporabljajo plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh 
 
Del IV: Minimalne zahteve in preskusni pogoji za kazalnike stopnje obratov, ki jih 

uporabljajo plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh 
 
Del V: Zahteve za vgradnjo in preskuse proizvodnih lastnosti za radarsko opremo in 

kazalnike stopnje obratov, ki jih uporabljajo plovila, ki plujejo po celinskih plovnih 
poteh 

 
Del VI: Vzorčni seznam ustanov za preskušanje, homologirane opreme in odobrenih podjetij 

za vgradnjo 
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Del I 

Zahteve glede barve in jakosti svetlobnih signalov ter homologacije 
signalnih luči za plovila, ki plujejo po celinskih plovnih poteh 

Vsebina 

Poglavje 1 Opredelitev pojmov 
 

Člen 1.01 Signalne luči 
 1.02 Svetlobni signali 

 1.03 Svetlobni viri 

 1.04 Optika 

 1.05 Filter 

 1.06 Razmerje med IO, IB in t  

 

Poglavje 2 Zahteve za svetlobne signale 
 

Člen 2.01 Barva svetlobnih signalov 
 2.02 Jakost in dolžina svetlobnih signalov 

 2.03 Disperzija svetlobnih signalov 

 

Poglavje 3 Zahteve za signalne luči 
 

Člen 3.01 Tehnične zahteve 
 

Poglavje 4 Preskusi, homologacija in oznake 
 

Člen 4.01 Preskusi tipa 

 4.02 Postopek preskušanja 

 4.03 Potrdilo o homologaciji 

 4.04 Kontrole po naključnem izboru 

 4.05 Oznake 

Dodatek 1 

 

Vzorec potrdila o homologaciji za signalne luči za plovila, ki plujejo po celinskih 

plovnih poteh 
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Poglavje 1 
OPREDELITEV POJMOV 

Člen 1.01 

Signalne luči 

1. "Luč" pomeni napravo za porazdelitev toka iz umetnega vira svetlobe; vključuje tudi sestavne 
dele, potrebne za filtriranje, lomljenje ali odbijanje svetlobe ter za hranjenje ali delovanje 
svetlobnega vira. 

2. Luči, namenjene za oddajanje signalov na krovu plovila, se imenujejo signalne luči. 

Člen 1.02 

Svetlobni signali 

1. "Svetlobni signali" pomenijo svetlobne signale, ki jih oddajajo signalne luči. 

2. "Luč na vrhu jambora" pomeni belo luč, ki je vidna prek celotnega horizontalnega loka 225° 
in ki oddaja enakomeren neprekinjen žarek prek 112°30' na vsako stran, tj. od premca do 
22°30' za pravokotnico na vsaki strani. 

3. "Bočna luč" pomeni zeleno luč na desnem boku in rdečo luč na levem boku; vsaka od teh luči 
je vidna prek celotnega horizontalnega loka 112°30' in oddaja enakomeren neprekinjen žarek, 
tj. od premca do 22°30' za pravokotnico. 

4. "Krmna pozicijska luč" pomeni belo luč, ki je vidna prek celotnega horizontalnega loka 135° 
in ki oddaja enakomeren neprekinjen žarek prek območja 67°30' vzdolž vsake strani krme. 

5. "Rumena krmna pozicijska luč" pomeni rumeno luč, ki je vidna prek celotnega horizontalnega 
loka 135° in ki oddaja enakomeren neprekinjen žarek prek območja 67°30' vzdolž vsake 
strani krme. 
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6. "Luč, vidna iz vseh smeri", pomeni luč, ki je vidna prek celotnega horizontalnega loka 360° in 
ki oddaja enakomeren neprekinjen žarek. 

7. a) "Utripajoča luč" pomeni luč, ki utripa s hitrostjo 40 do 60 svetlobnih period na minuto. 

 b) "Hitro utripajoča luč" pomeni luč, ki utripa s hitrostjo 100 do 120 svetlobnih period na 
  minuto. 

Utripajoča svetloba je vrsta rednih svetlobnih period na časovno enoto. 

8. Svetlobni signali so glede na njihovo svetlobno jakost razvrščeni kakor: 

– navadni signali, 

– svetli signali, 

– močni signali. 

Člen 1.03 

Svetlobni viri 

"Svetlobni viri" pomenijo električne in neelektrične naprave, zasnovane za proizvajanje svetlobnih 
tokov v signalnih lučeh. 
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Člen 1.04 

Optika 

1. "Optika" pomeni napravo, ki vključuje lom, odboj ali sestavne dele za lom in odboj, vključno 
z njihovimi nosilci.  Ti sestavni deli delujejo tako, da usmerjajo žarke iz svetlobnega vira v 
nove določene smeri. 

2. "Barvna optika" pomeni optiko, ki spreminja barvo in jakost oddane svetlobe. 

3. "Nevtralna optika" pomeni optiko, ki spreminja jakost oddane svetlobe. 

Člen 1.05 

Filter 

1. "Barvni filter" pomeni selektivni filter, ki spreminja barvo in jakost oddane svetlobe. 

2. "Nevtralni filter" pomeni neselektivni filter, ki spreminja jakost oddane svetlobe. 
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Člen 1.06 

Razmerje med IO, IB in t  

  

IO pomeni fotometrično svetlobno jakost v kandelah (cd), merjeno pri običajni napetosti za 
električne luči.  

IB pomeni obratovalno svetlobno jakost v kandelah (cd). 

t pomeni razdaljo v kilometrih (km). 

 

Ob upoštevanju, na primer, staranja svetlobnega vira, stopnje umazanosti optike in nihanj v 
napetosti ladijskega omrežja za IB velja, da je 25 odstotkov manjši od IO. 

Zato: 

IB= 0,75 · IO 

Razmerje med IB in t svetlobnih signalov se dobi z naslednjo enačbo: 

IB= 0,2 · t2 · q-t 

Za koeficient atmosferske prepustnosti q velja, da je 0,76, kar ustreza meteorološki vidljivosti 
14,3 km. 
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Poglavje 2 

ZAHTEVE ZA SVETLOBNE SIGNALE 

Člen 2.01 

Barva svetlobnih signalov 

1. Za svetlobne signale se uporablja signalni sistem petih barv, ki vključuje naslednje barve: 
– belo, 

– rdečo, 

– zeleno, 

– rumeno, 

– modro. 

Ta sistem je skladen s priporočili Mednarodne komisije za osvetlitev, "Barve svetlobnih 
signalov", publikacija IEC št. 2.2. (TC-1.6) 1975. 

Barve se uporabljajo za svetlobne tokove, ki jih oddaja signalna luč. 

2. Meje barv svetlobnih signalov se določijo s koordinatami stičišč kromatičnega diagrama v 
publikaciji IEC št. 2.2 (TC-1.6) 1975 (glej diagram kromatičnosti) takole: 

 

Barva svetlobnega signala Koordinate stičišč 

 

 Bela ........................................

x 

y 

0.310 

0.283 

0.443 

0.382 

0.500 

0.382 

0.500 

0.440 

0.453 

0.440 

0.310 

0.348 

 

 Rdeča .....................................

x 

y 

0.690 

0.290 

0.710 

0.290 

0.680 

0.320 

0.660 

0.320 

  

 

 Zelena.....................................

x 

y 

0.009 

0.720 

0.284 

0.520 

0.207 

0.397 

0.013 

0.494 

  

 

 Rumena ..................................

x 

y 

0.612 

0.382 

0.618 

0.382 

0.575 

0.425 

0.575 

0.406 

  

 

 Modra.....................................

x 

y 

0.136 

0.040 

0.218 

0.142 

0.185 

0.175 

0.102 

0.105 
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Diagram kromatičnosti IEC 

pri čemer je:  2930 K ustreza svetlobi vakuumske žarnice z žarilno nitko. 

  2856 K ustreza svetlobi s plinom polnjene žarnice z žarilno nitko. 

0,8

0,7

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

0
0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

520 
530

540 

550

560

570

580

590

600

610 
630 620 

510 

500 

490 

480 

470 
460 

450 
440 

430 420

640 
650 

680 660 
690 bis 780 

380 bis 410 

10000 
6000

4000

2856
2360

2000
1900

BELAE

Xe

P

ZELENA 

RUMENA 

RDEČA 

MODRA 

x

y 
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Člen 2.02 

Jakost in dolžina svetlobnih signalov 

Spodnja tabela vsebuje dovoljene mejne vrednosti za IO, IB in t (dnevna in nočna uporaba) v skladu 
z vrsto svetlobnih signalov.  Navedene vrednosti se uporabijo za svetlobni tok, ki ga oddajajo 
signalne luči. 

IO in IB sta podana v cd in t v km. 

Maksimalne in minimalne vrednosti 

 Barva svetlobnega signala 

Vrsta svetlobnega 
signala 

Bela Zelena/rdeča Rumena Modra 

 min. max. min. max. min. max. min. max. 

  IO 

navaden IB 

 t 

2,7 

2,0 

2,3 

10,0 

7,5 

3,7 

1,2 

0,9 

1,7 

4,7 

3,5 

2,8 

1,1 

0,8 

1,6 

3,2 

2,4 

2,5 

0,9 

0,7 

1,5 

2,7 

2,0 

2,3 

  IO 

svetel IB 

 t 

12,0 

9,0 

3,9 

33,0 

25,0 

5,3 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

4,8 

3,6 

2,9 

20,0 

15,0 

4,6 

6,7 

5,0 

3,2 

27,0 

20,0 

5,0 

  IO 

močan IB 

 t 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

47,0 

35,0 

5,9 

133,0 

100,0 

8,0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Vendar se za dnevno uporabo rumenih utripajočih luči uporablja minimalna svetlobna jakost (IO) 
900 cd. 
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Člen 2.03 

Disperzija svetlobnih signalov 

1. Horizontalna disperzija svetlobne jakosti 

1.1 Svetlobne jakosti, navedene v členu 2.02, se uporabljajo za vse smeri horizontalne ravnine, ki 
prehaja skozi središče optike ali svetlobnega težišča ustrezno nastavljenega svetlobnega vira 
navpično postavljene signalne luči. 

1.2 Predpisane svetlobne jakosti se za sprednje luči na jamboru, krmne pozicijske luči in bočne 
luči ohranjajo v celotnem horizontalnem loku v predpisanem območju najmanj do 5° mejnega 
območja. 

Od 5° v predpisanem območju do meje se lahko svetlobna jakost zmanjša za 50 odstotkov; nato se 
postopoma zmanjšuje, tako da je količina svetlobe za 5° za mejo območja zanemarljiva. 

1.3 Bočne luči imajo predpisano svetlobno jakost v smeri naprej vzporedno z osjo plovila. Jakosti 
se zmanjšajo skoraj povsem na nič med 1° in 3° za mejami predpisanega območja. 

1.4 Disperzija svetlobne jakosti je za dvobarvne in tribarvne luči enakomerna, tako da je 3° na 
vsaki strani mej predpisanega območja dosežena minimalna predpisana jakost in maksimalna 
predpisana jakost ni presežena.  

1.5 Horizontalna disperzija svetlobne jakosti luči je enakomerna po celotnem območju, tako da 
razlika med opaženimi minimalnimi in maksimalnimi vrednostmi fotometrične svetlobne 
jakosti ne preseže količnika 1,5. 

2. Vertikalna disperzija svetlobne jakosti 

 Pri nagibu do ± 5° ali ± 7,5° od vodoravne ravnine ostane svetlobna jakost v prvem primeru 
najmanj enaka 80 % in v drugem primeru 60 % svetlobne jakosti, ki ustreza nagibu 0°, čeprav 
je ne preseže za več kot 1,2-krat. 
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Poglavje 3 

ZAHTEVE ZA SIGNALNE LUČI 

Člen 3.01 

Tehnične zahteve 

1. Izdelava in materiali signalnih luči in svetlobnih virov zagotavljajo njihovo varnost in 
vzdržljivost. 

2. Sestavni deli luči (na primer prečni oporniki) ne zmanjšujejo jakosti, barv ali disperzije 
svetlobe. 

3. Signalne luči je na plovilo mogoče namestiti preprosto in v pravilen položaj. 

4. Svetlobni vir je mogoče zamenjati brez težav. 

Poglavje 4 

PRESKUSI, HOMOLOGACIJA IN OZNAKE 

Člen 4.01 

Preskusi tipa 

S preskusi tipa v skladu s "pogoji preskušanja in homologacije signalnih luči za plovila, ki plujejo 
po celinskih plovnih poteh", se preveri, ali signalne luči in njihovi svetlobni viri izpolnjujejo te 
zahteve. 

Člen 4.02 

Postopek preskušanja 

1. Prijava za preskus tipa se predloži pristojnemu organu za preskušanje z najmanj dvema 
izvodoma načrtov in dvema primerkoma luči ter zahtevanimi svetlobnimi viri. 
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2. Če med preskusom ni bil podan noben ugovor, se vlagatelju zahtevka vrne en izvod načrtov, 
priloženih prijavi, z vpisano homologacijo in en primerek homologirane luči. Drugi izvod in 
drugi primerek luči hrani organ za preskušanje. 

3. Izdelovalec organu za preskušanje poda izjavo, da so vsi sestavni deli serijsko proizvedene 
luči skladni z deli luči, ki je opravila preskus tipa. 

Člen 4.03 

Potrdilo o homologaciji 

1. Če preskus tipa pokaže, da so te zahteve izpolnjene, se tip signalne luči homologira in 
vlagatelju zahtevka se izda potrdilo o homologaciji, ki je v skladu z vzorcem v Dodatku in na 
katerem so oznake iz člena 4.05. 

2. Imetnik potrdila o homologaciji: 

–  je pooblaščen za pritrditev oznak iz člena 4.05 na različne dele; 

–  lahko začne izdelavo le v skladu z načrti, ki jih je odobril organ za preskušanje, in metodo, 
 uporabljeno pri lučeh, ki so opravile preskus tipa; 

–  lahko spreminja homologirane načrte in modele luči le z odobritvijo organa za preskušanje. 
 Slednji tudi odloči, ali je treba izdano potrdilo o homologaciji samo dopolniti, ali pa je treba 
 vložiti novo prijavo za homologacijo. 

Člen 4.04 

Kontrole po naključnem izboru 

1. Organ za preskušanje je pooblaščen za jemanje vzorcev signalnih luči iz proizvodne serije za 
 preskušanje. 

2. Če preskusi pokažejo resne pomanjkljivosti, se homologacija lahko prekliče. 
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Člen 4.05 

Oznake 

1. Homologirane signalne luči, optika in svetlobni viri so označeni, kot je navedeno spodaj: 

  e . X . YY . nnn 

pri čemer je " e" homologacijska oznaka, 

"X"  pomeni državo homologacije, pri čemer je: 

 1 = Nemčija 18 = Danska 

 2 = Francija 20 = Poljska 

 3 = Italija 21 = Portugalska 

 4 = Nizozemska 23 = Grčija 

 5 = Švedska 24 = Irska 

 6 = Belgija 26 = Slovenija 

.7 = Madžarska 27 = Slovaška 

.8 = Češka 29 = Estonija 

 9 = Španija 32 = Latvija 

11 = Združeno kraljestvo 36 = Litva 

12 = Avstrija 49 = Ciper 

13    = Luksemburg 50 = Malta 

17    = Finska  

  

  

"YY" sta zadnji dve številki leta homologacije in 

"nnn" je homologacijska številka, ki jo je dodelil organ za preskušanje. 
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