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Predlog POMORSKEGA ZAKONIKA REPUBLIKE SLOVENIJE - EPA 767 

- PRVA OBRAVNAVA 

Vlada Republike Slovenije je na 98. seji dne 4. avgusta 
1994 določila besedilo: 

- PREDLOGA POMORSKEGA ZAKONIKA REPUBLIKE 
SLOVENIJE, 

ki vam ga pošiljamo v prvo obravnavo in sprejem na 
podlagi 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena Posl°!(' 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Igor UMEK, dipl. oec., minister za promet in zveze, 
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu » 
promet in zveze, 
- Jože MOŽEK, kap. d. pl., svetovalec Vlade Republik® 
Slovenije v Ministrstvu za promet in zveze. 

Predlog pomorskega zakonika Republike Slovenije 

UVOD 

I. OCENA STANJA 

1. Pomorsko pravo je eno najstarejših in najobsežnejših prav- 
nih področij sploh. Tisočletja so se razvijali posamezni pravni 
instituti in izoblikovali v sistem. Za pravno državo, v kateri 
obstajajo pomorskopravna razmerja, je zato nujno, da ima na 
temeljit in moderen način urejeno to področje, ki obsega tako 
upravnoorganizacijski del kot tudi pravila o pogodbenih ter 
odškodninskih razmerjih v zvezi s pomorsko plovbo. 

2. Na območju sedanje Republike Slovenije je bil prvi pomor- 
skopravni akt Edikt Marije Terezije iz leta 1774. Vendar je prvi 
celovitejši pravni vir šele Napoleonov Code de Commerce iz 
leta 1807, uveljavljen v času Ilirskih provinc. Kljub ponovni 
avstrijski oblasti je ta zakon ostal v veljavi kot običajna pravila. 
Po nastanku Jugoslavije ni prišlo do kodifikacije vse do leta 
1977, ko je bil uveljavljen zakon o pomorski in notranji plovbi 
(Ur. I. SFRJ 22/77, ZPNP). 

3. V razpadli SFRJ je bila pristojnost za urejanje pomorsko- 
pravnih razmerij razdeljena med federacijo in republike. 
Poleg federalnega ZPNP je bilo v Sloveniji sprejetih več zako- 
nov s pomorskopravnega področja, zlasti zakon o varnosti 
pomorske in notranje plovbe (Ur. I. SRS, št. 17/88) In zakon 
o lukah (Ur. I. SRS, št. 7/77, 21/78 in 29/86). 

4. ZPNP je bil dokaj moderen zakon, ki je urejel skoraj vsa 
pomorskopravna razmerja, razen tistih, ki so bila pridržana 
republiškim zakonodajam. Pri njegovem nastanku je poleg 
hrvatske sodelovala dokaj intenzivno tudi slovenska pravna 
stroka. 

5. Z osamosvojitvijo dne 25/6-1991 je Republika Slovenija 
prevzela v svoj pravni sistem tudi ZPNP, saj je 4. člen ustav- 
nega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostoj- 
nosti in neodvisnosti republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/ 
91) določil, da se v Sloveniji do izdaje ustreznih predpisov 
Republike Slovenije smiselno uporabljajo kot republiški pred- 
pisi tisti zvezni predpisi, ki so veljali v Republiki Sloveniji ob 
uveljavitvi tega (ustavnega) zakona, kolikor ne nasprotujejo 
pravnemu redu republike Slovenije in kolikor ni s tem zako- 
nom drugače določeno. V načelu ZPNP ni v nasprotju s prav- 
nim redom nove države, saj ni bil bistveno obremenjen s pra- 
vili o socialistični ureditvi ter družbeni lastnini in samouprav- 
ljanju, razen v nekaterih maloštevilnih določbah. 

6. Uporaba ZPNP tudi po osamosvojitvi Republike Slovenije ni 
bila povezana z velikimi problemi. Praksa ga je brez posebnih 
težav uporabljala dalje. Seveda pa že samo dejstvo, da gre za 
zakon iz razpadle SFRJ, terja, da se pomorsko pravo uredi 
z novim zakonom, ki bo uredil vsa pomorskopravna razmerja, 
torej tudi tista, ki jih iz razlogov kompetenčne razdelitve ali iz 
kakšnih drugih razlogov v ZPNP ni najti. 

7. Pomorsko pravo je izrazito mednarodno 
njegov zgodovinski razvoj je značilno, da so medn8'";! 
konvencije in druge oblike mednarodne unifikacije nas 
pogosto preje kot nacionalni zakoni. Danes je Pra* 
celotno področje pomorskega prava pokrito z mednaro0 

bodisi meddržavnimi bodisi avtonomnimi pravili. j 
mora vsaka vsaka nacionalna zakonodaja prilagoditi s 
nim gibanjem. Izhodišče slovenske zakonodaje mO' 
tedaj tudi v tem, da upošteva mednarodne k°nv®. Jro 
Slovenijo obvezujejo, kot tudi tiste vire, ki na med"9 

ravni doživljajo široko uporabo. 

skoPr8! 
II. RAZLOGI ZA IZDAJO NOVEGA ZAKONA 
1. Nujen je sprejem zakona, ki bo ureditev pomorsi 
razmerij »sloveniziral«, še zlasti zato, ker je v skiaa 

- ,ut>lip členom ustavnega zakona za izvedbo Ustave Repu 
venlje že potekel rok, v katerem je bilo potrebno o c 

ikladu z novo ustavo, z njo uskl« j vi J- „nnn OnSl™! R 

na slovenskem ozemlju ali iskati povsem nove rešitve- 

Za prvo varianto govori več razlogov. 
Dosedanji viri pomorskega prava (jugoslovanski ' ^ 
venski zakoni) so v svoji kombinaciji zadovoljno , ci)( 
pomorsko pravo v Sloveniji in posebnih težav Prl ^ fai 

predpisov, ki niso v skladu     _ 
naj bi zakonodajalec storil do 31/12-1993. poST'jfi 
določbe Iz zveznega pravnega sistema prevzetega 
z novo ustavo niso v skladu, rok za uskladitev Pre 

z ustavo pa ni bil podaljšan. ™ 

Poleg tega je Republika Slovenija s sprejemom R®®0.j Pi 
o pomorski usmeritvi (Uradni list RS, št. 19/91) jasno n . at 
svojo obrnjenost k morju, kar se mora izraziti tudi v s 
zakonodaji. ||| 

2. Pri snovanju slovenskega pomorskega zakonika se iej , 
najprej odločiti, ali izhajati iz kontinuitete pomorske^ ^ 

no 
nit 

pomorsko pravo v Sloveniji in posebnih 
uporabi ni bilo čutiti. ZPNP je sodoben zakon, v kateri 
potrebno ugraditi elemente, ki so nujni zaradi raz'v 
majhnega dela slovenskega morja in pomorskih a1* 
v katerih je udeležena Slovenija. 

Seveda je bilo treba pri pripravi novega zakonika up?* 
najnovejše izkušnje tujih, zlasti pomorsko razvitih 
nastajanju besedila predloga so bila tako upoštevani 
dognanja v Angliji (Carriage of Goods by Sea Act iz I®1 ^ i 
Italiji (projekt sprememb Codice della navlgazione)'. 
(Carriage of Goods by Water Act, 1993), Kitajski (n?,„f 
ski zakonik iz leta 1993) in Hrvatski (novi Pomorski z , a 
prav tako pa tudi posebnosti nekaterih drugih dr* :j prg 
njimi predvsem Francije, Nemčije, ZDA in Malte. po iJ, °r® 

sil< 

Ol 
la 
ot 

3' 

predpis št. 3573/90, ki dopolnjuje predpis 

poročevalk' 



' kateri uveljavlja načelo svobode pri nuđenju pomoči v pomor- 
skem prometu med državami članicami ter državami člani- cami in tretjimi državami; predpis št. 4260/88 o komunikaci- 
J?", Pritožbah in prošnjah ter zaslišanjih za katere je predvi- den predpis Sveta EEC št. 4056/86, ki določa natančna pravila 
<a izvajanje členov 85 in 86 v pogodbi za pomorski promet; 
Predpis št. 4058/86 v zvezi z usklajenim delovanjem zavarova- 
la prostega dostopa do tovora in oceanske trgovine; predpis 

4057/86 o nepravičnih cenovnih postopkih v pomorskem 
Prometu; že omenjeni predpis št. 4056/86; predpis št. 4055/86, 
*! uveljavlja načelo svobode pri zagotavljanju pomoči (nude- 
Jje storitev ladjam) v pomorskem prometu med državami 
'amcami ter državami članicami in tretjimi državami. 

Kot je že bilo omenjeno, ne gre zanemariti razvoja pomor- 
*®9a prava v svetu, zlasti ker le-ta ni samo plod posegov 
akonodajalcev, ampak tudi naporov mednarodnih organiza- 

I m avtonomnih gospodarskih subjektov. 

|jri tem pa je treba upoštevati, da ZPNP v veliki meri ta 
ognanja vsebuje, saj ureja vrsto institutov, ki so se razvili 
sistemu avtonomnih mednarodnih pravnih virov in zato tudi 

havarija)3'11' zakonoda''le redko naletimo nanje (npr. skupna 

*j
F>Np je, ne glede na čas in druge okoliščine nastanka, zakon, 

Pra'9 upošteval primerjalnopravna spoznanja in evropsko 
var f10 ,rac''c'i0' pri njegovi sistematični pripravi so sodelo- 1 tudi slovenski strokovnjaki (teoretiki in praktiki) in so se 

J gove osnovne rešitve izkazale za skladne s slovensko 
avn° miselnostjo. 

kon '8 t0re' za mogo6e trditi, da je njegova temeljna in "CePcija v skladu z modernimi primerjalnopravnimi trendi 
Prim 16 k'la v Sloveniji sprejeta kot civilizacijski dosežek, je 
*akonik° t0 koncePci'° održati tudi v novem slovenskem 

^ cai°« pomorski zakonik naj bi uredil pomorsko pravo 
i ' iDr ,ore' ne samo tistih vprašanj, ki so zajeta v ZPNP, 

<-ito '6- *e ta ~ primerjalnopravno gledano - vseobežen. 
i vila i v primeriavi z ZPNP predlog zakonika vsebuje tudi pra- 

Slov oseclanje republiške zakonodaje. Poleg tega je bilo za 
tudi 6ni'° kot samostojno in suvereno državo nu/no, da uredi vPrašanja suverenosti na morju. 
Ker 
kot .predlagani zakon ureja v celoti tako obsežno področje, 
Prim8 pomorsko pravo (in to v približno 1000 členih), je zanj 
akte y"a "poraba izraza »zakonik«, ki je običajen za podobne 

Cll-JI IN NAČELA ZAKONIKA 

r°dno^e 2akonika i® ustvaritev konsistentnega in medna- nju e Primerljivega sistema pomorskega prava"ob upošteva- 
r)0rmat°Pske in slovenske pravne tradicije. Gre za prestavitev 
lih u J'vne ureditve v sodobni svet evropskih pomorskoprav- 
v slovu ^V' S tem se ,a ureditev ponovno dejansko vključuje 
cij0 |

nsko pravno tradicijo, kar pomeni tudi kulturno tradi- 
našj^ ,. '®rT1 neposredno predstavlja civilizacijske vrednote 
Sl0 

)udlnašega narodovega prostora. Ob tem seveda ni 
| ostor^ 2anemariti specifičnosti slovenskega pomorskega 

k'prart?'10 odstopanje od koncepcije ZPNP pa se kaže v tem, 
otranp!°9 zakonika ne ureja podrobnosti glede plovbe po 

to 1 vodafl (to je po rekah, jezerih, kanalih ipd.). Razlog 
1 sehn predvsem v dejstvu, da ta plovba za Slovenijo ni 

Svetu° pom0mbna, pa tudi v tem, da so tovrstna pravila tudi 
is6u razmeroma nedorečena. Notranjo plovbo naj ureja u«n zakon. 

j Orq'aVa'anie zakonika so v številnih primerih pristojni upravni 
tj Predi1' ®'ede na razvoj sistema državne uprave v Sloveniji, 
'l na . '°9 zakona ni želel posegati v organizacijska vprašanja 
\ Pfeoi"1 Področju, ampak je to prepustil drugim predpisom. 
I]jinem59 zakonika le generično označuje nekatere najpo- 

Priejše organe (organ za varnost plovbe, upravni organ, 

lPor°čevalec, št. 35 

pristojen za pomorstvo, slovenski ladijski register); konkretno 
bo treba drugje določiti, kdo se šteje za takšen organ (npr. 
Pristaniška kapitanija Koper, Pomorska uprava...) 

Predlog zakonika torej v osnovi predvideva štiri skupine 
upravnih nalog: 
- skrb za varnost plovbe (v besedilu predloga naj jih opravlja 
»organ za varnost plovbe«) 
- druga upravna opravila na področju plovbe (»upravni 
organ, pristojen za pomorstvo«) 
- vpisovanje plovil (»slovenski ladijski register«) 
- inšpekcijski nadzor (»inšpekcija«). 

Ta razdelitev seveda še ne pomeni, da morajo biti to štirje 
različni upravni organi; povsem mogoče je, da bi dve ali celo 
vse skupine nalog izvajal isti ustrezno organizirani organ (npr. 
Pristaniška kapitanija v Kopru ali morda Pomorska uprava), 
saj so naloge vzporedne, se pogosto strokovno prekrivajo 
oziroma povezujejo in niso inkompatibilne. Odločitev o tem je 
odvisna od splošnega koncepta organizacije upravnih orga- 
nov v Sloveniji. Treba je le predvideti, da v primeru, ko takšen 
organ (oziroma organi) odločajo po pravilih upravnega 
postopka, obstaja tudi ustrezna pritožbena inštanca (najbrž 
minister, pristojen za pomorstvo). 

Ker zakonik prepoveduje, da bi se jedrske ladje vpisale v slo- 
venski ladijski register, tudi ne vsebuje več posebnih določb 
o odgovornosti za jedrsko škodo; pač pa sankcionira nepra- 
vilno plovbo tujih jedrskih ladij. 

Praktično pomembna je rešitev zakonika, da vse zneske 
izraža - po zgledu mednarodnih konvencij - v tim. posebnih 
pravicah črpanja, torej v denarni enoti Mednarodnega mone- 
tarnega sklada. 

IV. FINANČNE POSLEDICE, KI NASTANEJO 
Z UVELJAVITVIJO TEGA ZAKONIKA 

Te obveznosti oceni in elaborira pristojno ministrstvo v sode- 
lovanju z ministrstvom za finance in drugimi ministrstvi, ki na 
podlagi svojih pristojnosti izvršujejo obveznosti, ki jim jih 
nalaga ta zakonik.I 

BESEDILO ČLENOV 

PRVI DEL 

I. poglavje - SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

Ta zakon ureja suverenost, jurisdikcijo in nadzor Republike 
Slovenije na morju v skladu z drugimi zakoni in predpisi, 
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko Slove- 
nijo, ter splošnimi načeli in pravili mednarodnega prava; 
varnost plovbe po teritorialnem morju in notranjih morskih 
vodah ter pravni režim pristanišč; stvarnopravna razmerja ter 
pogodbena in druga obligacijska razmerja, ki se nanašajo na 
plovila; vpis plovil, omejitve ladjarjeve odgovornosti, skupno 
havarijo, izvršbo in zavarovanje na plovilih in kolizacijska 
pravila. 

2. člen 

Določbe tega zakona se uporabljajo za ladje in čolne, ki imajo 
slovensko državno pripadnost, in za razmerja v zvezi s plovbo 
v teritorialnem morju in notranjih morskih vodah Republike 
Slovenije, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

3. člen 

Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo za razmerja iz 1. 
člena, ki se nanašajo na piovbo po notranjih vodah, če drug 
zakon ne določa drugače. 

3 



4. člen 

Če ni v tem zakonu drugače določeno, imajo posamezni 
pojmi naslednji pomen: 

1. plovilo je stvar, ki je namenjena za plovbo po morju; 

2. plavajoča naprava je stvar, ki je stalno privezana oziroma 
zasidrana ali položena na morsko dno in ni namenjena za 
plovbo (plavajoči hoteli, restavracije, delavnice, skladišča, 
pontonski mostovi, plavajoče ploščadi, kopališčne ploščadi, 
privezni plovki, signalni plovki). 

3. ladja je plovilo, razen vojne ladje, ki je usposobljeno za 
plovbo po morju in meri 12 m ali več in katere bruto tonaža je 
15 ali več; 

4. trgovska ladja je ladja, ki se uporablja za gospodarske 
namene; 

5. potniška ladja je trgovska ladja, ki ima pravico prevažati več 
kot 12 potnikov; 

6. tovorna ladja je trgovska ladja, ki ni potniška ladja; 

7. tanker je ladja, namenjena prevozu kapljevin; 

8. ribiška ladja je ladja, ki je namenjena in opremljena za 
ribolov ali lov drugih živih bitij v morju in na morskem dnu; 

9. znanstvenoraziskovalna ladja je ladja ali drugo plovilo, 
opremljeno za znanstvena ali druga raziskovanja ali izkorišča- 
nje morja, morskega dna ali njegovega podzemlja; 

10. jedrska ladja je ladja na jedrski pogon ali ladja, opremljena 
z jedrsko napravo; 

11. javna ladja je ladja v lasti ali uporabi države, ki ni vojna 
ladja, uporablja pa jo država oziroma njen organ izključno 
v negospodarske namene; 

13. vojna ladja je plovilo, ki pripada vojski, je pod poveljstvom 
vojaškega častnika, katere posadka je vojaška oziroma pod 
vojaško disciplino in ima zunanja razpoznavna znamenja voj- 
nih ladij; 

14. sestav tujih vojnih ladij je več tujih vojnih ladij, ki plovejo 
skupaj pod poveljstvom enega vojaškega častnika; 

15. jahta je ladja, ki se uporablja za negospodarske namene 
(za razvedrilo, šport ali rekreacijo) in je opremljena za daljše 
neprekinjeno bivanje; 

16. ladja v gradnji je stvar od trenutka položitve gredlja ali 
podobnega gradbenega postopka, do vpisa v ladijski register; 

17. čoln je plovilo, ki meri manj kot 12 m ali ima bruto tonažo 
manj kot 15; 

18. ribiški čoln je čoln, ki je namenjen in opremljen za ribolov 
ali lov drugih živih bitij v morju in na morskem dnu; 

19. mednarodno potovanje je potovanje iz slovenskega prista- 
nišča v tuje pristanišče in obratno; 

20. ladjar je osebe, ki je kot posestnik ladje nosilec plovbnega 
podjema; dokler se ne dokaže nasprotno, se šteje, da je ladjar 
oseba, za katero je v register ladij vpisano, da je lastnik; 

21. SDR (special dravving right, posebna pravica črpanja) je 
obračunska enota, kot jo je definiral Mednarodni monetarni 
♦ond. 

II. poglavje - SUVERENOST REPUBLIKE SLOVENIJE 

5. člen 
Suverenost Republike Slovenije na morju se razteza prek 
njenega kopnega območja in njenih notranjih morskih voda 

na teritorialno morje Republike Slovenije, na zračni prosto' 
nad njim, kakor tudi na morsko dno in podzemlje tega morja 

Republika Slovenija skrbi za varstvo obalnega območja 0 
morja pred onesnaženjem ter ohranja in pospešuje izboljM' 
nje morskega okolja. 

6. člen 

Notranje morske vode Republike Slovenije obsegajo pNs,?j 
nišča in zalive na obali v skladu s splošno sprejetimi prav" p0 
mednarodnega prava. 

»P 

in 

7. člen 

Tuja trgovska ladja sme vpluti v notranje morske vode ReP l,, 
blike Slovenikje zaradi vplovitve v pristanišče Republike s' L 
venije, namenjeno za mednarodni pomorski promet, J«l 
jahta pa tudi druga pristanišča v skladu s predpisi, ki ureja) 
pomorsko plovbo. 

Tuja trgovska ladja sme pluti po notranjih morskih 
zaradi vplovitve v pristanišče oziroma izplovitve iz pristani'., 
ter plovbe med pristanišči, odprtimi za mednarodni pomol 
promet, po najkrajši običajni poti. 

šnj Minister, pristojen za pomorstvo, določi za ladje iz prej: 
odstavka drug način plovbe po notranjih morskih vodah 
zahtevajo interesi obrambe države ali varnost plovbe. 

8. člen 
Prevoz stvari in potnikov iz enega slovenskega Pris,al

IJ,(jii 
v drugega (kabotažo) smejo opravljati samo slovenske I# 
oziroma čolni. 

ta{ 
iniS'1 

"Ve 

Ne šteje se za kabotažo po prejšnjem odstavku prevoz 
s tujo jahto ali čolnom, če se ta prevoz opravi brezplaf110 

Ne glede na prvi odstavek tega člena sme minister, pris"'j 
za pomorstvo, dovoliti tudi tuji ladji ali čolnu prevoz stva 
potnikov med pristanišči Republike Slovenije, če to za" 
gospodarski interes. 

9. člen 

Tuji vojni ladji, tuji javni ladji, tuji jedrski ladji, tuji ribiški 'jjj "l 
in tuji znanstveno raziskovalni ladji je prepovedan Pre 

skozi notranje morske vode Republike Slovenije. 

Tuja vojna ladja, tuja javna ladja, tuja ribiška ladja oZ'r°j ilj' 
tuja znanstvenoraziskovalna ladja sme vpluti v notranje 
ske vode Republike Slovenije z namenom, da se tu mi"11 

dobi za to prej dovoljenje, ki ga izda: 

1. za tujo vojno ladjo - minister pristojen za obrambo: 

2. za tujo javno ladjo in tujo znanstvenoraziskovalno 13 ® 
- minister, pristojen za notranje zadeve; 

iJr 

pn< 
>Vii 

>0vi 

% 

'Jad 
' it 

ta 

ria 

"ie 
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d o*1 'Ing 
3. za tujo ribiško ladjo - minister, pristojen za ribolov; 

Tujim vojnim ladjam iste državne pripadnosti se ne sme 
liti več kot štiri obiske na leto. 

h|i(L"uC 
Obisk oziroma muditev v notranjih morskih vodah ReP^ITj, 
Slovenije se ne sme dovoliti tuji vojni jedrski ladji, tuj1 D| 

ladji z jedrskim orožjem in ne tuji vojni ladji, ki s s" 

,d0li oe 

obiskom ogroža varnost Republike Slovenije. 
■Ne 

Tuja znanstvenoraziskovalna ladja sme vpluti v notranje p 
ske vode Republike Slovenije zaradi vplovitve v pristan.' ^ 
Republike Slovenije, namenjeno za mednarodni morsK'' 
met brez predhodnega dovoljenja iz 2. točke tega č'1®%i 
pogoju vzajemnosti ali če gre za znanstvenorazisko ,t\ ir^ 
ladjo, ki plove pod zastavo mednarodne organizacije' * 
članica je Republika Slovenija. 

10. člen 
h*' V notranje morske vode Republike Slovenije smejo 

poročevalec, 

Po. '9o 
Jdij 'HVi 

;fl 1eD 



jf Pluti '.uti na obisk največ tri vojne ladje iste državne pripad- 

i»en'U'e voine ladie v notranjih morskih vodah Republike le ne sme trajati dlje kot deset dni. 

"ensko i 
tava pr's,an'^če' namenjeno za obisk tuje vojne ladje ali , v°jnih ladij je pristanišče Koper, namenjeno za med- 

ni lavni promet. 

'osam na prvi in dru9' odstavek tega člena sme Vlada 
'ublike'^ Primerih. če t0 zahtevajo posebni interesi 
" iZDnf oven'je' dovoliti obisk tuje vojne ladje, čeprav Polnjeni pogoji iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena. 

ih°koS'l0m v no,ranjih morskih vodah Republike Slovenije vkrcana na tuji vojni ladji samo ladijska posadka. 

11. člen 

[a^P^like Slovenije odpove muditev v slovenskih 
l te 

n'°rsWh vodah tuji vojni ladji ali sestavu tujih vojnih 
L* lad'a' nien 6oln ali letalo oziroma njena posadka 
»nov • ne ravna Pa določbah tega zakona ali drugih 
ivi'enihPr8Cip'S0V RePut}like Slovenije, kot tudi v drugih 

12. člen 

J ^ tuje fizične in pravne osebe smejo v notranjih 
jj! t{ev j.odah Republike Slovenije znanstveno raziskovati, 
L.. slikati in meriti morje, morsko dno ali njegovo 
Ovi ."•'je ali P opravljati druge podvodne dejavnosti samo na 

eahodnega dovoljenja, ki ga izda minister, pristojen nle zadeve. 

idg Slovenije predpiše pogoje, na osnovi katerih 
v°ljenje iz prvega odstavka tega člena. 

13. člen 
ilađj. L- 
""liti v Se mora zaradi višje sile oziroma stiske na morju tgk n°tranje morske vode Republike Slovenije, mora 

°i obvestiti organ za varnost plovbe. 

14. člen 
lfl" i,Qrialn 
"f'ite2a

0[T10rie Republike Slovenije je morsko območje, ki 
'"ie m° ,eme|jne črte v smeri odprtega morja do njegove 
^črte6!?' doPus,ne P° mednarodnem pravu ali pa do ■ določene z mednarodno pogodbo. 
*i«o 
ta 

trto sestavljajo: 
nainižje 

K^e, kj 

JT čr,e 

oseke vzdolž obale; 

zapirajo vhode v zalive; 

Reči"3 morai° biti vrisane v pomorsko karto..., ki jo pr°dukcija te karte je sestavni del tega zakona. 
iofani 
Štej teme,jne črte teritorialnega morja se kot del 

'udi najbolj izpostavljene stalne pristaniške 

H 
ili'e 

,nia 
' so sestavni del pristaniškega sistema. 

■ na morju 
morja je državna meja Republike 

15. člen 

^ftli so predpisani s tem zakonom in predpisi, 

vode ali plovbo zaradi vplovitve v notranje morske vode ozi- 
roma zaradi izplovitve iz teh voda na odprto morje, če ne 
posega v red, mir ali varnost Republike Slovenije. 

Neškodljiv prehod iz drugega odstavka tega člena mora tuja 
ladja opraviti brez prekinitev in odlašanja. 

Tuja ladja, ki izkoristi pravico do neškodljivega prehoda, se 
sme ustaviti in zasidrati samo zaradi dogodkov, ki jih zahteva 
redna plovba oziroma višja sila in stiska na morju, ali zaradi 
pomoči ljudem, ladjam ali letalom, ki so v nevarnosti ali stiski. 

16. člen 

Za neškodljiv prehod po prejšnjem členu se ne šteje prehod 
tuje ladje skozi teritorialno morje Republike Slovenije, kadar 
ta ladja opravlja kakšno izmed naslednjih dejavnosti: 

1. grožnjo s silo ali uporabo sile zoper suverenost, teritorialno 
celovitost in z Ustvo Republike Slovenije določeno pravno 
ureditev ali kakršno koli drugo ravnanje, s katerim se kršijo 
načela mednarodnega prava; 

2. kakršnokoli vajo ali urjenje z orožjem katerekoli vrste; 

3. kakršnokoli zbiranje obvestil ali podatkov, ki utegne škodo- 
vati obrambi ali varnosti Republike Slovenije; 
4. kakršnbokoli propagandno dejavnost, ki škoduje obrambi 
ali varnosti Republike Slovenije; 
5. vzletenje z ladje, pristajanje ali sprejemanje kakršnegakoli 
letala na ladjo; 
6. lansiranje z ladje in spuščanje ali sprejemanje na ladjo 
kakršnekoli vojaške naprave; 
7. vkrcanje ali izkrcanje blaga, denarja ali ljudi v nasprotju 
s carinskimi, davčnimi, zdravstvenimi ali drugimi predpisi 
Republike Slovenije ali predpisi o vstopu in muditvi tujcev 
v Republiki Sloveniji; 
8. kakršnokoli namerno ali drugo večje onesnaženje morja ali 
okolja; 
9. kakršenkoli ribolov ali ulov drugih živih bitij v morju; 
10. kakršnokoli raziskovanje, proučevanje ali merjenje, 
11. kakršnokoli dejavnost zaradi neupravičenega in nedovo- 
ljenega vključevanja v katerikoli komunikacijski sistem ali 
kakšen drug sistem ali naprave Republike Slovenije; 
12. kakršnokoli drugo dejavnost, ki ni v neposredni zvezi 
s prehodom. 

17. člen 

Kadar je tuja ladja v teritorialnem morju Republike Slovenije, 
mora izobesiti zastavo državne pripadnosti, v notranjih mor- 
skih vodah pa tudi zastavo Republike Slovenije 

Tuja ladja v razpremi se sme muditi v teritorialnem morju 
Republike Slovenije pod pogoji, ki jih določi Vlada Republike 
Slovenije. 

18. člen 

Tuji ribiški ladji je med prehodom skozi teritorialno morje 
Republike Slovenije prepovedan vsak ribolov ali ulov drugih 
živih bitij v morju in na morskem dnu. 

Tuja ribiška ladja iz prvega odstavka tega člena mora imeti 
vidne oznake ribiške ladje in mora pluti skozi teritorialno 
morje Republike Slovenije po najkrajši poti s hitrostjo, ki ni 
manjša od ekonomske, brez zaustavljanja ali sidranja, razen 
če je to nujno zaradi višje sile oziroma stiske na morju. 

Prvi in drugi odstavek tega člena se ne nanašata na ribiško 
ladjo, ki ima dovoljenje za ribolov v teritorialnem morju Repu- 
blike Slovenije, dokler je v območju, v katerem je ribolov 
dovoljen. 

°H|jiv
a niegovi podlagi, imajo ladje vseh držav pravico do Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi za tuje ribiške čolne, 

e. 9a prehoda skozi teritorialno morje Republike JSIo- 

l<rf ^DUti^
od 'ad'e Pomeni P'ovbo skozi teritorialne 

i Dl|ke Slovenije brez vplovitve v notranie morske 

19. člen 

Več kot tri tuje vojne ladje iste državne pripadnosti ne smejo 
hkrati pluti skozi teritorialno morje Republike Slovenije. 
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20. člen 
Tuje vojne ladje, tuji tankerji, tuje jedrske ladje in druge tuje 
ladje, ki prevažajo jedrske ali druge nevarne ali škodljive 
snovi, morajo pri neškodljivem prehodu skozi teritorialno 
morje Republike Slovenije uporabljati plovno pot, določeno 
s posebnim predpisom za te vrste ladij ali sisteme ločenega 
prometa na območju, kjer so ti sistemi določeni in predpisani 
ter izpolnjevati druge predpisane pogoje, ki se nanašajo na 
varnost plovbe, preprečevanje trčenja na morju in varstvo 
morskega okolja pred onesnaženjem. 
Plovna pot in sistemi ločenega prometa iz prvega odstavka 
tega člena morajo biti vrisani v pomorsko karto,... ki jo 
izda... 

21. člen 

Tuja podmornica in druga tuja podvodna plovila morajo med 
prehodom skozi teritorialno morje Republike Slovenije pluti 
na morski površini in imeti izobešeno zastavo svoje države 

22. člen 
Minister, pristojen za obrambo, lahko v soglasju z ministrom, 
pristojnim za notranje zadeve, in ministrom, pristojnim za 
pomorstvo, določi kot nujen varnostni ukrep cono v teritorial- 
nem morju Republike Slovenije, skozi katero je prehod tujih 
ladij začasno ustavljen in ali omejen. 

Akt o mejah cone iz prvega odstavka tega člena s potrebnimi 
podatki se objavi. 

23. člen 

Če se tuja vojna ali tuja javna ladja ne ravna po predpisih 
o neškodljivem prehodu v členih 16 do 22 ter ne upošteva 
poziva, ki ji je bil dan, naj se ravna po teh predpisih, pooblaš- 
čeni organi za nadzor državne meje od nje zahtevajo, naj 
nemudoma zapusti teritorialno morje Republike Slovenije. 

24. člen 

Domače in tuje osebe smejo v teritorialnem morju Republike 
Slovenije znanstveno raziskovati, proučevati, slikati in meriti 
morje, morsko dno ali njegovo podzemlje ali opravljati druge 
podvodne aktivnosti samo na osnovi predhodnega dovoljenja 
ministra, pristojnega za notranje zadeve. 

Tuji znanstvenoraziskovalni ladji se lahko dovoli opravljanje 
katere od raziskovalnih dejavnosti iz prejšnjega odstavka 
v teritorialnem morju Republike Slovenije le, če je najmanj en 
strokovnjak iz domače znanstvene ustanove prisoten na ladji 
med opravljanjem dovoljene dejavnosti. 

Vlada Republike Slovenije predpiše poroke in pogoje, na 
osnovi katerih se izda dovoljenje iz prvi.? < in drugega 
odstavka tega člena. 

25. člen 

Tuja ladja se preganja, če pristojni organ utemeljeno sumni, 
da je ladja, njen čoln ali čoln, ki dela skupaj z njo, kršila ta 
zakon ali druge slovenske zakone in predpise. 

Pregon tuje ladje se sme začeti samo, če se ladja, njen čoln ali 
čoln, ki dela skupaj z njo, nahaja v notranjih morskih vodah ali 
teritorialnem morju Republike Slovenije in če se ne ustavi, ko 
ji je z razdalje, ki omogoča sprejem poziva, dan za to optični 
ali zvočni poziv. 

Pregon tuje ladje se sme nadaljevati po splošno priznanih 
pravilih mednarodnega prava, če ni bil prekinjen, vse dokler 
ladja ne vplove v teritorialno morje svoje ali katere druge 
države. Preganjati jo smejo samo ladje ali letala organa, 
pooblaščenega za nadzor državne meje. Za začetek pregona 
ni nujno, da je ladja ali letalo, ki preganja v teritorialnem 
morju Republike Slovenije. 

Tuja ladja, zajeta pri pregonu, se izroči pristojnemu org®" 
v najbližjem pristanišču Republike Slovenije. 

DRUGI DEL - VARNOST PLOVBE 

I. poglavje - SKUPNE DOLOČBE 

26. člen 

Varnost plovbe po tem zakonu obsega določene pogoje. )f 
morajo izpolnjevati plovne poti v teritorialnem morju in " ^ 
njih morskih vodah, objekti za varnost plovbe, Pris kj<i 
sidrišča, ladje in člani ladijske posadke ter P°90)e,jL[J 
morajo izpolnjevati čolni in plavajoče naprave ter posao 
njih. 

27. člen 

Osebe, ki opravljajo prevoz v javnem prometu ali iZk<5 
pristanišče, ali skrbijo za vzdrževanje in zaznamovanje^ 
nih poti v teritorialnem morju in notranjih morskih 
Republike Slovenije, so dolžne: m 
1. organizirati kontrolo nad izvajanjem nalog, ki se nan 
na varnost plovbe; 
2. zagotoviti trajno kontrolo nad varnostjo plovbe; ^ 
3. voditi predpisane podatke, ki so pomembni za va 

plovbe 

II. poglavje - PLOVNE POTI 

28. člen 
A 

Plovna pot v teritorialnem morju in notranjih morskih j 
Republike Slovenije je pas na tem morju, ki je dovolj 9 0 aZrJ 
dovolj širok za varno plovbo ladje in je po potrebi tudi <■ 
movan. 

vi 
Objekti za varnost plovbe na plovnih poteh v teritorij 
morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenj 
svetilniki, obalne luči, boje in druga znamenja, s'9"a

ons> 
radijske postaje, optične, zvočne, električne, elektrf 
radarske in druge naprave za varno plovbo po morju, P 
poteh in v pristaniščih. 

29. člen 

Plovne poti v teritorialnem morju in notranjih morskih v» 
Republke Slovenije je treba urejati, vzdrževati njihovo ^ 
nost, postavljati na njih objekte za varnost plovbe in z« 
Ijati njihovo pravilno delovanje. 

Republika Slovenija zagotavlja delovanje svetilnikov " 
rtič«, »Petelin« in »Punta Madona«. 

30. člen 

kiP.°I Investitor, lastnik ali uporabnik objektov ali sredstev, ^ 
nijo stalne ali začasne ovire na plovni poti (mostovi' f 
potopljeni objekti ipd.) mora v roku, ki ga določi o<9} 
varnost plovbe, postaviti in vzdrževati luči in znam® 
zaznamovanje teh ovir. 
Če oseba iz prejšnjega odstavka ne postavi predpisane uooua \i- pi CJJOI ijcya uuoia*i\a ' pvoiu* i   ^ 
drugega znamenja ali če postavljene luči ali drugega "ji 
nja ne vzdržuje v dobrem stanju, stori to na njen račun , 
ki skrbi za vzdrževanje in zaznamovanje plovne poti. 
tevo organa za varnost plovbe. 

Oseba iz prvega odstavka tega člena mora o oviri tafcol 
stiti organ za varnost plovbe, ki podatke o oviri objav' 

31. člen 

Za uporabo objektov za varnost plovbe na pomorskih 
pio' 

Ti 
Pr 

A 

poročevalec, 



Poteh plačujejo plovila pristojbino. Pristojbina za uporabo 
objektov za varnost plovbe se namensko uporablja za vzdrže- 
an)0 objektov za varnost plovbe. 

Minister, pristojen za pomorstvo, določi višino pristojbine za 
{P°rabo objektov za varnost plovbe ter pogoje in način pla- 

32. člen 

Obalne radijske postaje opravljajo radijsko službo za varstvo 
^ Ov®kovega življenja in varnost plovbe po morju. 

Radiisko službo lahko opravlja Center za obveščanje v Kopru. 

jj'' opravljanju radijske službe iz prejšnjega odstavka morajo 
alne radijske postaje organizirati službo bedenja. 

)0 

ni« k ki moraio imeti ladijsko radijsko postajo, morajo med v°o organizirati službo bedenja v skladu s predpisi o radij- 
Ker" prometu. 

"• Poglavja - 

■Splošno 

PRISTANIŠČA 

33. člen 

Dnu .'e ie v°dni prostor (sidrišče) in z vodo neposredno 
nan an' koPni prostor z zgrajenimi obalami in valolomi, 
zasiHaVami in ob)ekti. ki so namenjeni za privezovanje, za 
vl ' ranie in varstvo ladij, za izgradnjo in vzdrževanje plovil, 
onr an'e 'n izkrcevanje oseb in blaga, skladiščenje in druga 
dori i'a 2 Stegom, proizvodnjo, oplemenitenjem, kontrolo in 
s »p avo blaga in za druge gospodarske aktivnosti, ki so 

:(> ,ehnoiošk'-aVn0^tmi V medseboini g°sP°darski' Prometni ali 
34. člen 

/'®t?nišča so: 
- Dr!Sjan!šča, namenjena za javni promet; 
-1?™** za posebne namene; ojaška pristanišča. 

Sl,a 'ar|išča, namenjena za mednarodni javni promet in voja- 
^iada Dtanišča ,er P°goje. ki iih morajo izpolnjevati, določi a Republike Slovenije. 

°brw- Pristanišča določi organ lokalne skupnosti, na °ciu katere leži pristanišče. 

Wsta « določa vrst0 pristanišča, lahko določi, da se del ar|išča odredi za posebne namene. 

35. člen 

^ 6H®'aniS6  , j  
tovorni in/ali potniški promet. 

Jfist, 

narodni promet. 

da so pristanišča, ki so po tem zakonu odprta za arodni promet, odprta tudi za domači promet. 

°dvija t-Ce' narnenieno za iavni Promet je tisto, v katerem se 

rt!a?'Sče' namenjeno za javni promet je lahko odprto za Hi^jr^Promet ali za mednarodni promet ali za domači in 

pri! 

* - 

promet, odprta • 

36. člen 
a za posebne namene so: 

ls,anišči 

" •urk!!]? Pristanišča; - krai pristanišča; 
- dru ®Vna Pristanišča; 

9a Pristanišča. 

Tu 
37. člen 

pristanišče (marina) je pristanišče, namenjeno za 
w '°lnolan'8, shranjevanje, prezimovanje in oskrbovanje jaht in lr|ov, 

Športno pristanišče je pristanišče, namenjeno za športne 
dejavnosti. 

Krajevno pristanišče je namenjeno privezu in shranjevanju 
plovil, ki je organizirano v obliki komunalnih privezov, mest- 
nega pristanišča, lokalnega pristanišča ali mandrača 

Druga pristanišča so pristanišča, ki jih za opravljanje svoje 
dejavnosti uporabljajo gospodarski subjekti, niso pa name- 
njena javnemu prometu. 

38. člen 

Pristanišča smejo biti odprta za javni promet ali za posebne 
namene, če je bilo pred tem ugotovljeno, da so izpolnjeni 
predpisani pogoji za varnost plovbe v pristanišču. 

2. PRISTANIŠKA DEJAVNOST 
39. člen 

Pristaniška dejavnost je vkrcevanje in izkrcevanje blaga, vsto- 
panje in izstopanje potnikov, skladiščenje, sortiranje, dode- 
lava in oplemenitenje blaga, oskrba ladij in prevoznih sred- 
stev ter njihovih posadk in potnikov, pristaniška pilotaža in 
vleka ladij ter druge gospodarske dejavnosti, vključno z indu- 
strijsko proizvodnjo, ki omogočajo popolnejše in gospodar- 
nejše izkoriščanje pristanišča oziroma njegovih objektov in 
opreme. 

40. člen 

Oseba, ki izkorišča pristanišče, mora vzdrževati pristanišče 
tako, da zagotavlja varno plovbo in varstvo okolja in voda. 

41. člen 

Oseba, ki izkorišča pristanišče, odprto za javni promet, mora 
omogočiti vsaki osebi pod enakimi pogoji uporabo operativ- 
nih obal, valolomov in drugih objektov v pristanišču, glede na 
njihov namen in v mejah razpoložljivih zmogljivosti, če ni 
v tem zakonu drugače določeno. 

Oseba, ki izkorišča pristanišče, ki ni odprto za javni promet, 
vendar izpolnjuje pogoje, da se vanj zatečejo plovila ob ele- 
mentarnih nesrečah, mora pod pogoji iz prejšnjega odstavka 
zagotoviti uporabo pristanišča kot objekta za varnost plovbe, 
dokler trajajo naravne nesreče. 

3. GOSPODARSKA JAVNA SLUŽBA 

42. člen 

Gospodarska javna služba na področju pristaniške dejavnosti 
so naslednje storitve: 

- vzdrževanje in razvoj pristaniške infrastrukture, namenjene 
za javni promet; 
- pristaniška pilotaža; 
- vleka plovil (remorkaža); 
- zbiranje odpadkov s plovil; 
- vzdrževanje plovnih poti. 

Gospodarska javna služba iz prejšnjega odstavka je obvezna 
gospodarska javna služba. 

43. člen 

Republika Slovenija zagotavlja gospodarsko javno službo na 
področju pristaniških dejavnosti za naslednje storitve: 

- vzdrževanje in razvoj pristaniške infrastrukture, namenjene 
za javni promet v pristaniščih, namenjenih za mednarodni 
javni promet Koper, Izola, Piran in Portorož; 
- pomorska pilotaža; 
- vleka plovil: 
- vzdrževanje plovnih poti in objektov za varnost plovbe. 

• Lokalna skupnost, na obmnočju katere leži pristanišče, zago- 
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tavlja gospodarsko javno službo na področju pristaniških 
dejavnosti za naslednje storitve: 
- vzdrževanje in razvoj pristaniške infrastrukture v pristaniš- 
čih za domač javni promet in v mandraču; 

44. člen 

Izvajalec gospodarske javne službe na področju pristaniške 
dejavnosti: 

- skrbi za vzdrževanje pristaniške infrastrukture v stanju, ki 
zagotavlja varnost plovbe ter kakovosten sprejem in odpravo 
ladij, tovora in potnikov; 
- zagotavlja vsaki osebi pod enakimi pogoji in v skladu 
z njenim namenom, tehničnimi predpisi in pogoji v mejah 
razpoložljivih zmogljivosti uporabo pristaniške infrastrukture. 

45. člen 

Javna služba na področju pristaniške dejavnosti se zagotavlja 
v naslednjih oblikah: 

- z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava; 
- z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega 
prava; 
- v javnem podjetju; 
- v režijskem obratu. 

Koncesijo za opravljanje pomorske pilotaže, vleke ladij, vzdr- 
ževanje plovnih poti ter privezovanje, odvezovanje ladij v pri- 
staniščih, namenjenih za javni promet, lahko pridobi le 
domača oseba zasebnega prava. 

4. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 

46. člen 

Pristaniške pristojbine iz prejšnjega člena so: 
- pristojbina za uporabo pristanišča, 
- ladijska ležnina, 
- pristojbina za privez; 
- pristojbina za uporabo objektov za varnost plovbe; 
- plačilo storitev za vleko ladij in 
- pristojbina za odvoz odpadkov. 

Pristaniške pristojbine so del prihodka izvajalca gospodarske 
javne službe na področju pomorskega prometa oziroma pri- 
staniških storitev. 

Upravni organ, pristojen za pomorstvo, daje soglasje k obliko- 
vanju cen pristaniških pristojbin. 

47. člen 

Glede uporabe pristanišč, ki so odprta za mednarodni javni 
promet, in glede plačevanja pristaniških pristojbin, so tuje 
ladje ob pogoju vzajemnosti izenačene s slovenskimi. 

48. člen 

Pristojbino za uporabo pristanišča plača plovilo za vkrcevanje 
in izkrcevanje potnikov in blaga in sicer ob vsakega vkrca- 
nega oziroma izkrcanega potnika ozroma v določenem zne- 
sku od vsake tone vkrcanega ali izkrcanega tovora ali od 
velikosti plovila (dolžine oziroma nosilnosti plovila). 

Pristojbino za uporabo pristanišča plača tudi oseba, ki upo- 
rablja pristanišče pri opravljanju gospodarske dejavnosti. 

49. člen 

Ladijsko ležnino plačuje ladja za uporabo obale ali pristani- 
škega vodnega prostora v kakršenkoli namen, razen za vkrce- 
vanje ali izkrcevanje potnikov in blaga. 

Kadar ladja uporablja samo pristaniški vodni prostor, plača 
zmanjšano ležnino. 

50. člen 

Pristojbino za privez plačujejo lastniki ozroma uporabe® 
ribiških ladij ter ribiških in drugih čolnov. 

51. člen 

Povračilo za uporabo objektov za varnost plovbe plačujei® 
vsa plovila. 

52. člen 

Pomorsko pilotažo in vleko plačujejo plovila, ki te stori"' 
uporabljajo. 

53. člen 

Domače in tuje vojne ladje in ladje, na katerih so vodje 
ter ladje ali čolni, ki se uporabljajo za upravne namene, 
plačajo pristaniških pristojbin. 

54. člen 

Pristaniških pristojbin ne plačajo plovila, kadar Prista.gZ|i 
v pristanišču zaradi reševanja brodolomcev, smrti ali L, 
oseb na ladji ter nuđenja zdravnške pomoči osebam na" 
vendar le za čas, ki je nujen za izvršitev potrebnih dejani 

55. člen 

Posamezne pristaniške tarife in pristojbine so lahko g^e.f 
naravo storitev pogodbeno določene pavšalno (mese 

letno). 

56. člen 

Tarife za pristanške storitve in pristaniške pristojbine 
biti javno objavljene. 

5. MORSKO DOBRO 

57. člen 

(1) Morsko dobro so morska obala, valolomi, 
navozi, nasipi, plitvine, čeri, grebeni, ustja rek, ki se 0( 
v morje, kanali, ki so povezani z morjem in živa in n 

naravna bogatstva, ribe, rude ipd. v morju in morske^ 
zemlju. ^ 
(2) Morsko dobro je javno dobro, ki zaradi interesa ( 
Slovenije uživa posebno zaščito in ga je mogoče up<^% 
le v skladu z njegovim namenom in na način, ki je o° ^ 
z zakonom. 

(3) Morsko dobro upravlja, varuje in vzdržuje Republik®^ 
venija neposredno oziroma posredno preko lokalnin 
nosti. 

IV. poglavje - RED V PRISTANIŠČIH IN DRUGIH DELlH 
TERITORIALNEGA MORJA 

58. člen 

Organ za varnost plovbe opravlja nadzor nad izvajanj®1^™ 
v pristanščih in preostalih delih teritorialnega morja in^c ^ 

Ho 
'0, 

njih morskih voda, varnostjo plovbe, opravljanjem P% 
skega prometa in vzdrževanjem objektov za varnost P1 

Organ iz prejšnjega odstavka lahko določi način in P°^j,r 
opravljanje varnega prometa v teritorialnem morju 
njih morskih vodah, v pristanišču ali posameznih 
stanšča. 

Pristojni organ Ministrstva za obrambo opravlja na> 
izvajanjem reda v vojaškem pristanišču. 

59. člen 

dzo' 

Za gradnjo ali obnovo objektov na obali ali v m1 ,<# 

1» '9(1 
Ho, 
1. 
'jei 
1, 

'ije 

|3* poročevalec, 



Potrebno soglasje, ki se nanaša na varnost plovbe in ga izda 
"an za varnost plovbe. 

Dlrfh'60 9radbenih ali drugih del je dolžan organu za varnost L. . 6 med gradnjo prijaviti vsake tri mesece vse spremembe 
la obale ali morskih globin. 

60. člen 

i|i°l'adl.a priplove iz tujine v pristanišče, mora prijaviti prihod 
dok ° or9anu za varnost plovbe v pristnaišču naslednjo 
seznmentacij°: sP'°®no izjavo, zdravstveno izjavo, izpisek iz ama posadke in seznam potnikov. 

orni'' ki.Prihaja iz tujine ni dovoljen promet z drugimi ladjami, 
orna 'n ose^am' na obali, dokler ne dobi od pristojnih nov v pristanišču dovoljenja za prost promet z obalo. 

vsa|ad'a odP'ove iz pristanišča v tujino, mora prijaviti odhod 
pi0'h

en? uro pred izplovitvijo in izročiti organu za varnost 
!a tj ® spisek iz seznama posadke in seznam potnikov samo ste osebe, ki so se vkrcale na ladjo ali izkrcale iz nji m6ri. - "ocue, m so se viucaie na ladjo ,ern ko je bila ladja v pristanišču 

nje 

potniški 
Potreb 
Doi 

ladji na kratkem mednarodnem potovanju ni 
izročiti organu za varnost plovbe seznama potnikov. 

pri?3'3 a'i tuja ladja, ki prevaža nevaren tovor, mora ob 
'aciin v Pr'stanišče izročiti organu za varnost plovbe dekla- J° o nevarnem tovoru. 

61. člen 

geg jP'k domače ladje mora takoj po prihodu ladje iz dru- 
svoj tr°Tna4ega pristanišča prijaviti organu za varnost plovbe 
"išče in odhod 'z Pristanišča v drugo domače prista- 

narn'm3 lad'a v redni linijski plovbi ali križarjenju v teritorial- 
Pfijav 'U 'n notran.iih morskih vodah Republike Slovenije, 
krija'j odtlod le v pristanišču, kjer se prične redna linija ali 
>anje 

Je 'n Priiavi prihod v tistem pristanišču, kjer se poto- na redni liniji ali križarjenju konča. 
i* ^OcJjteii h 
P i(jp|U|J oomačega ali tujega čolna, ki prihaja iz tujine ali 

''prist v ,ui'no' mora prihod in odhod v pristanišče oziroma * 'anišča, prijaviti organu za varnost plovbe in mu izročiti 
m Posadke in potnikov čolna. 

62. člen 

02avad''" k'.Prevaža več kot 2.000 ton olja in nima potrdila 
*roien

rovaniu za premoženjsko odgovornost za škodo, pov- 
II đovo*! 2aradi onesnaženja z oljem v skladu s tem zakonom, 
Venjjj jn priti v pristanišče in ne oditi iz pristanišča v Slo- n 'udi ne v njem nakladati ali razkladati olja. 

'on oha odstavek velja tudi za ladjo, ki prevaža več kot 2.000 
liitij' 'n !e last tuje države, če ni krita z zavarovanjem in če 
16 niena dr*ave' v kateri )e vpisana, daje last države in da odgovornost krita v mejah, predpisanih v tem zakonu. 

63. člen 
Minister 
Podjetja' Pris,°jen za pomorstvo, s sklepom pooblasti 
°Vora f *a Pogledovanje zloženosti vkrcanega nevarnega n 'zdajo potrdil ter določi tarifo za takšne preglede. 

k^tane 

64. člen 
v pristanišču ali na morju požar ali druga nesreča, 

ija Po
a Varnost človeških življenj ali ladje, mora določena 

Nara Q 
azu organa za varnost plovbe takoj kreniti na kraj 

^jbli^01113 nesreče in sicer: tenja; *Ja ali druga ladja - da reši ogrožena človeška živ- 

*i. 'ad'a ~ da re^' dru9° slovensko ladjo ali stvari na 0 v lasti slovenskih oseb, ali da zavaruje okolje. 

65. člen 

V pristanišču, teritorialnem morju in notranjih morskih vodah 
je prepovedano vsako dejanje, ki bi ogrožalo varnost ljudi ali 
plovil, oziroma s katerimi bi se poškodovalo obalo, naprave in 
objekte, ki služijo za varnost plovbe, kakor tudi dejanje, ki je 
v nasprotju s predpisanim redom v pristaniščih in drugih delih 
teritorialnega morja oziroma notranjih morskih vodah. 

66. člen 

Organ za varnost plovbe lahko določi posebne varnostne 
ukrepe in način nakladanja ali razkladanja nevarnih snovi in 
stvari z ladje ali na ladjo, pri čemer mora upoštevati pogoje, ki 
veljajo za promet nevarnih snovi in stvari. 

Organ za varnost plovbe lahko prepove vplovitev ladje v pri- 
stanišče oziroma odloži njeno vplovitev ali prepove nadaljnje 
manipulacije z nevarnimi snovmi in stvarmi na ladji, kadar 
niso v celoti izvršeni predpisani varnostni ukrepi ali kadar 
preti nevarnost nezgode. 

67. člen 

Podjetje, ki v pristanišču opravlja izkrcevanje, prekrcevanje 
ali vkrcevanje olj ali drugih tekočih kemikalij, mora izvršiti 
potrebne varnostne ukrepe za preprečitev onesnaženja morja 
in širjenja izlitij tekočin v morje. 

68. člen 

Ladje smejo odlagati odpadna olja in druge odpadne snovi 
v pristanišču samo na mestih, ki so za to določena. 

Ladijske odpadke morajo ladje, dokler so v pristanišču, oddati 
osebi, ki skrbi za odvoz ladijskih odpadkov. 

69. člen 

Čiščenje ladij z nevarnimi plini (degazacija, fumigacija ipd.) 
ali deratizacija na ladjah se lahko opravi v pristanišču le po 
predhodnem soglasju upravnega organa, pristojnega za 
pomorstvo in to na posebej določenih mestih ter v določenem 
času in na predpisan način. 

70. člen 

Čolni in plavajoče naprave ne smejo ovirati javnega prometa 
v pristanišču. 

V pristaniškem območju, ki služi mednarodnemu prometu, ni 
dovoljena plovba čolnov brez dovoljenja upravnega organa, 
pristojnega za pomorstvo, in drugih pristojnih organov. 

V pristanišču nista dovoljena kopanje in ribolov, razen v tistih 
delih pristaniškega območja, ki jih določi upravni organ, 
pristojen za pomorstvo. 

Vodne prireditve in druge aktivnosti na vodi v območju prista- 
nišča se lahko opravljajo le z dovoljenjem upravnega organa, 
pristojnega za pomorstvo, in soglasjem subjekta, ki upravlja 
pristanišče, na drugih delih teritorialnega morja in notranjih 
morskih voda pa le z dovoljenjem organa za varnost plovbe. 

71. člen 

Poškodovana, nasedla ali potopljena plovila in plavajoče 
naprave, ki ovirajo ali ogrožajo varnost plovbe ali pomenijo 
nevarnost onesnaženja, je treba po nalogu organa za varnost 
plovbe odstraniti. 

72. člen 

Predmetov ali snovi, ki utegnejo ovirati ali ogrožati varnost 
plovbe, ni dovoljeno metati ali izpuščati na plovno pot. 

73. člen 

Minister, pristojen za pomorstvo, predpiše pogoje za opravlja- 
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nje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih in 
ostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda na 
območju Republike Slovenije. 

V. poglavje - POMORSKA PILOTAŽA IN OBVEZNA VLEKA 
PLOVIL 

I. PILOTAŽA 

74. člen 

Pomorska pilotaža po tem zakonu je dajanje nasvetov povelj- 
niku ladje s strani strokovne osebe (pilota) glede vodenja 
ladje, da se zagotovi varna plovba v pristaniščih in drugih 
območjih teritorialnega morja in notranjih morskih voda. 

Pilotažo lahko opravlja le domača oseba. 
Pilotaža se opravlja za vsako ladjo pod enakimi pogoji. 

Glede pilotažnih storitev in plačevanja pristojbine zanje so 
tuje ladje ob vzajemnosti izenačene s slovenskimi ladjami. 

75. člen 

Pilotažo izvajajo piloti. 

Piloti morajo imeti določeno strokovno usposobljenost, pred- 
pisano dobo plovbe in strokovni izpit za pilota. 

Za izvajanje opravljanja pilotaže na določenem območju 
morajo imeti piloti pilotsko izkaznico, ki jo izda upravni organ, 
pristojen za pomorstvo, in morajo biti vpisani v register pi- 
lotov. 

Način strokovnega usposabljanja, preizkus usposobljenosti 
pilota ter pogoje in način izvajanja pomorske pilotaže pred- 
piše minister, pristojen za pomorstvo. 

76. člen 

Pomorska pilotaža je obalna in pristaniška. 

Obalna pilotaža je pilotaža ladje v delu teritorialnega morja 
izven območja pristaniške pilotaže. 

Pristaniška pilotaža je pilotaža v območju pristanišča. 

77. člen 

Če to narekuje varnost plovbe, se za določene vrste in veliko- 
sti ladij ali vrsto in naravo blaga, ki ga prevažajo, oziroma za 
posamezna območja plovbe, odreja obvezna pilotaža. 

Obvezno pilotažo, njene meje, način, kraj in čas vkrcanja in 
izkrcanja pilota, določa organ, pristojen za pomorstvo. 

Pilotaža ni obvezna za ladje, ki se uporabljajo za upravne 
namene in za domače vojaške ladje. 

Pilotaža ni obvezna za ladje bruto tonaže do 500 za potniške 
ladje in trajekte na rednih linijah, če upravni organ, pristojen 
za pomorstvo, ne odredi drugače. 

78. člen 

Pilotaža se začne oziroma konča na meji območja pilotaže. 

Če se mora pilotirana ladja privezati ali zasidrati, se pilotaža 
konča, ko je ladja privezana ali zasidrana. 

79. člen 

Pilot je dolžan svoje delo opravljati s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka. 

80. člen 

Pilot mora upravnemu organu, pristojnemu za pomorstvo, 
poročati o opravljeni pilotaži. 

10 

Pilot mora zavrniti pilotažo ladje, če ugrez ladje ne ustre 
globini na poti do kraja, ki je določen za privez ali za za®' ( 
nje ali če ladja ni sposobna za plovbo ali če nima dovolj« 
za vplovitev ali izplovitev. 

V primeru iz prejšnjega odstavka mora pilot poročati upr* 
nemu organu, pristojnemu za pomorstvo. 

81. člen 

V času obvezne pilotaže pilot ne sme opustiti svoje doli^ 
in zapustiti ladje, ne glede na to, ali poveljnik ladje spf®l 
njegove strokovne nasvete ali ne. 

Če pilotaža ni obvezna, mora pilot prekiniti pilotažo na & 
tevo poveljnika ladje. 

82. člen 

Pilotaža ladje ne odvezuje poveljnika ladje, da vodi plovbo 
manevrira z ladjo, in ne odgovornosti, ki iz tega nastani 

Ladjar pilotirane ladje je odgovoren za dejanja in °Pu^Jj! 
pilota enako kot za dejanja in opustitve članov posadke« 
ladje. 

83. člen 

Za škodo, ki jo povzroči pilot ladjarju pilotarne ladje, 
varja oseba, ki opravlja pilotažo, do 6.666 SDR. 

Pogodbeno določilo, s katerim bi bila odgovornost ose]Sii 
opravlja pilotažo, omejena do zneska, ki je nižji od zne» 
prejšnjega odstavka, je nično. 

, ; g 
Na omejitev iz tega člena se ni mogoče sklicevati, ce p 
škoda povzročena namenoma. 

2. OBVEZNA VLEKA PLOVIL 

84. člen 
Qj) 

Upravni organ, pristojen za pomorstvo, lahko zaradi var" 
plovbe odredi obvezno vleko plovil. 

85. člen 
.... „ $ 

Za izvajanje vleke, gašenje in reševanje mora biti 
pripravljenosti potrebno število vlačilcev, kot to 
upravni organ, pristojen za pomorstvo. 

Vlačilci morajo biti opremljeni za gašenje požarov na 13 

ali objektih na obali. 

86. člen ^ 

Nadzor nad opravljanjem pilotaže in vleke plovil 
upravni organ, pristojen za pomorstvo. 

VI. poglavje—LADJA 

1. UGOTOVITEV SPOSOBNOSTI LADJE ZA PLOVBO 

87. člen 
jfl' 

Ladja je sposobna za plovbo v določenih mejah plovb® ; 
določen namen: 
1. če njena konstrukcija in plovbne lastnosti ter stroji, n«^ 
in oprema, ki so namenjeni za ohranjanje varnosti 
plovbe, po svojih tehničnih lastnostih, količini, vrsti in .d 
reditvi na ladji ustrezajo zahtevam tehničnih pravil I kia 
cijske ustanove in določbam mednarodnih konvencij, * |fl 
zujejo Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: te 
pravila), glede: 

i 
a. prostorov za ljudi na ladji in varnosti človeškega živi)® 
morju; 
 — 
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b varnosti članov posadke pri delu in drugih oseb, ki delajo 
na ladji; 

varnosti ladje; d- varnosti tovora na ladji; 
®- varstva okolja pred onesnaženjem z ladje; 
' te ima predpisano število strokovno usposobljenih članov 
Posadke; 
3' če sta prostor in število vkrcanih potnikov na ladji v skladu 
® Pogoji, predpisanimi za prevoz potnikov; 

'e je tovor na ladji naložen v skladu s tovorno črto oziroma 
2 riadvodjem in je pravilno razporejen. 

88. člen 
Posobnost ladje za plovbo po prejšnjem členu se preverja 
"ispekcijskim nadzorstvom. 

Sposobnost ladje za plovbo po 1. točki prejšnjega člena se 
9otavlja tudi s tehničnim nadzorstvom. 

Jehnično nadzorstvo opravljajo klasifikacijske ustanove, ki ih aktom prizna Vlada Republike Slovenije. 

'"Spekcijsko nadzorstvo opravlja organ za varnost plovbe. 

89. člen 
jehnično nadzorstvo ladje obsega: 

• Potrditev tehnične dokumentacije, po kateri se ladja gradi 
1 Predeluje, in tehnične dokumentacije, po kateri se izdelu- 
{ '° materiali, stroji, naprave in oprema, namenjeni za zgradi- 
2 v. Predelavo in popravilo ladje; 
Qr TZorst™ naci 9radnjo in predelavo ladje med njeno y adnjo oziroma predelavo in nadzorstvo nad izdelavo materi- 
nih' s1r°iev' naprav in opreme iz 1. točke tega člena med I lovo izdelavo, za kar se izdaja potrdilo ter nadzorstvo nad 

oelavo, vgraditvijo in namestitvijo strojev, naprav in opreme 
j3 'adjo; 
o Pregled obstoječih ladij, vštevši nadzorstvo nad popravili in 
Uaot>V'tv'j° delov ladje, za katere je bilo pri pregledu 9otovljeno, da jih je treba popraviti ali obnoviti. 

90. člen 
j^egledi obstoječih ladij so lahko osnovni, redni, kontrolni in 

91. člen 
Osn 1 n°vni pregled je obvezen za ladjo: 
nio ^ nienim vpisom v register ladij, če gradnje ladje ali 2 ne predelave ni nadzorovala klasifikacijska ustanova; 
ra«Sakokrat' kadar ladia ,rain0 spreminja svoj namen ali 
3 <Slrja meje plovbe, in sicer pred začetkom uporabe; 
. vsakokrat, kadar ladjo predelujejo tako, da se spreminjajo 
n
,ene konstrukcijske lastnosti in lastnosti njenih pogonskih 

Prav, in sicer pred začetkom njene uporabe. 

92. člen 

teh redrlem pregledu se ugotavlja, ali stanje ladje ustreza JU n'ćnim pravilom, pri kontrolnem pregledu pa se preverja 
16 ladja pravilno vzdrževana. 

93. člen 
Ur, 1 n 

en pregled ladje se opravi: 
Ivah PoSk°dbi ladje ali odkritju napake na njej, če po ugotovi- 
n5< organa za varnost plovbe takšno stanje vpliva na sposob- 
1 *3 nienn nlnvhn- J T ia njeno plovbo; 
iihan već'h Popravilih ali obnovitvah ladje izven zahtev, ki 3 alaio iz osnovnega, rednega ali kontrolnega pregleda; 
4 e. ie bila ladja v razpremi dalj kot leto dni; 
5 p! začasni spremembi namena ali razširitvi meje plovbe; 
^Pri preložitvi rednega in kontrolnega pregleda za več kot en 

94. člen 

Plo^d ladje za ugotovitev njene sposobnosti za poskusno 
Pre i° se opravi pred odhodom na poskusno plovbo. 

^ ed ladje za poskusno plovbo je sestavni del nadzorstva 

nad gradnjo ali predelavo ladje ter osnovnega pregleda. 
Obseg tega pregleda mora biti takšen, da je mogoče zane- 
sljivo ugotoviti, ali ladja zadovoljuje posebne pogoje, ki so 
predpisani za poskusno plovbo. 
Prvi in drugi odstavek tega člena veljata tudi za ladjo, ki jo za 
tujega naročnika gradi, obnavlja ali predeluje domača ladje- 
delnica. 

95. člen 
Po opravljenem nadzorstvu nad gradnjo oziroma predelavo 
ali po kateremkoli pregledu ladje, niso dovoljene spremembe 
ali predelave ladijskega trupa, njenih strojev, naprav in 
opreme, na katere se nanašajo zahteve tehničnih pravil, brez 
poprejšnjeejga soglasja klasifikacijske ustanove. 

96. člen 

Obseg in način tehničnega nadzorstva nad ladjami ter roke za 
redne in kontrolne preglede določajo tehnična pravila. 

97. člen 

Pristojni upravni organ lahko ladjo, za katero veljajo določbe 
mednarodne konvencije o varstvu človekovega življenja na 
morju ali mednarodne konvencije o tovornih črtah ali medna- 
rodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja 
z ladij, čeprav ne izpolnjuje posameznih pogojev za medna- 
rodna potovanja, v primerih in pod pogoji, ki so določeni 
v omenjenih konvencijah, oprosti izpolnjevanja tistih njihovih 
določb, katerih je po določbah konvencij lahko oprošečna, če 
se s pregledom ugotovi, da je ladja sposobna za mednarodna 
potovanja oziroma za določena mednarodna potovanja. 

Pristojni upravni organ lahko ladjo, ki sicer ne opravlja med- 
narodnih potovanj in bi zanjo, če bi jih redno opravljala, 
veljala mednarodna konvencija o varstvu človekovega življe- 
nja na morju, mednarodna konvencija o tovornih črtah ali 
mednarodne konvencije o preprečevanju onesnaževanja 
morja z ladij, ki pa mora zaradi izjemnih okoliščin na eno 
samo mednarodno potovanje, v skladu z določbami omenje- 
nih konvencij oprosti izpolnjevanja katerekoli njihove 
določbe, če se s pregledom ugotovi, da je ladja sposobna za 
to potovanje. 

Pristojni upravni organ lahko ladji, za katero velja Medna- 
rodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju, 
Mednarodna konvencija o tovornih črtah ali Mednarodna 
konvencija o preprečevanju onesnaževanja z ladij, ki pa 
pomeni nov tip ladje, dovoli za poskušnjo mednarodna poto- 
vanja oziroma določena mednarodna potovanja, ne da bi 
izvajal določbe omenjenih konvencij, če s pregledom ugotovi, 
da je ladja zanje sposobna. 

98. člen 

Pristojni upravni organ lahko ugotovi, da je ladja sposobna 
pluti v določenih ožjih mejah, če se s pregledom ugotovi, da je 
nesposobna za plovbo v mejah, v katerih je imela dotlej 
pravico pluti, sposobna pa je za plovbo v teh ožjih mejah. 

Pristojni upravni organ lahko ugotovi, da je ladja sposobna 
pluti izjemoma na eno ali več določenih potovanj, ki prese- 
gajo mejo plovbe, v katerih ima sicer pravico pluti, če se 
s pregledom ugotovi, da je ladja sposobna za ta potovanja. 

Za plovbo v ožjih ali širših mejah po prvem in drugem 
odstavku tega člena je mogoče postaviti pogoj, da vkrca ladja 
manj potnikov ali naloži manjšo količino tovora, kot pa je 
določeno število potnikov ali naloži manjšo količino tovora, 
kot pa je določeno število potnikov oziroma dovoljena koli- 
čina tovora, ter druge pogoje, s katerimi se zavaruje njena 
plovba. 

99. člen 

Pristojni upravni organ lahko ugotovi, da je ladja, ki ni potni- 
ška, sposobna, da v mejah teritorialnega morja in notranjih 
morskih voda republike Slovenije prevaža potnike na enem ali 
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več potovanjih ali določen čas, če je bila njena sposobnost za 
plovbo ugotovljena po tem zakonu in je bilo s pregledom 
ugotovljeno, da ladja izpolnjuje pogoje za tak prevoz pot- 
nikov. 

100. člen 

Pristojni upravni organ lahko ladjo, za katero ne veljajo 
določbe Mednarodne konvencije o varstvu človekovega živ- 
ljenja na morju ali Mednarodne konvencije o tovornih črtah, ki 
pa pomeni nov tip ladje, oprosti izpolnitve posameznih zahtev 
iz tehničnih pravil oziroma ji dovoliti določena potovanja za 
poskušnjo, čerpav ne zadovoljuje posameznih zahtev iz teh- 
ničnih pravil, če se s pregledom ugotovi, da je bila ladja pri 
poskusih sposobna za plovbo. 

101. člen 

Z ladjo je dovoljeno prevažati le določeno število potnikov. 

Dovoljeno število potnikov in prostor zanje na ladji določajo 
tehnična pravila glede na predpisane pogoje, plovbne lastno- 
sti ladje, površino, ki je na voljo za potnike, napravo in 
opremo, ki so namenjene za potnike in higienske razmere. 

102. člen 

Tovor na ladji mora biti razporejen tako, da zagotavlja nejne 
plovbne lastnosti in da ne povzroča čezmerne obremenitve 
konstrukcijskih delov ladje v različnih okoliščinah. 

Tovor na ladji mora biti naložen v mejah njene dovoljene 
obremenitve in v skladu s tehničnimi pravili, zložen, razpore- 
jen in zavarovan pa mora biti tako, da se v nobenih okolišči- 
nah, ki utegnejo nastati med plovbo, ne more toliko prema- 
kniti, da bi to lahko ogrožalo varnost ladje, ljudi, tovora in 
okolja. 

Največjo dovoljeno obremenitev ladje in razporeditev tovora 
določajo tehnična pravila. 

2. IZMERITEV LADIJ 

103. člen 

Izmeritev ladje se opravi tako, da se ugotovi njena bruto in 
neto tonaža. 

104. člen 

Izmeritev ladij opravlja klasifikacijska ustanova. 

Za izmeritev ladij in čolnov veljajo tehnična pravila klasifika- 
cijske ustanove. 

105. člen 

Po določbah tega zakona je izmeritev obvezna za slovensko 
ladjo, ter za tujo ladjo, ki mora v slovenskem pristanišču 
plačati pristojbino, ki se odmerja po registrski tonaži oziroma 
največjem dovoljenem spodrivu ladje, če nima izmeritvenega 
spričevala ali nima izmeritvenega spričevala, ki se priznava 
v Republiki Slovenbiji. 

Tuje spričevalo o izmeritvi tuje ladje se priznava v Republiki 
Sloveniji pod pogojem, da je bila ladja izmerjena po izmeritve- 
nem sistemu, ki se bistveno ne razlikuje od izmeritvenega 
sistema, ki velja v Republiki Sloveniji. 

106. člen 

Izmeritev ladje, ki jo slovenska ladjedelnica gradi za tujega 
naročnika, je mogoče opraviti po določbah tega zakona in po 
predpisih, izdanih na njegovi podlagi; če to zahteva tuji na- 
ročnik. 

Na zahtevo lastnika slovenske ladje ter lastnika tuje ladje je 
izmeritev ladje mogoče opraviti tudi po izmeritvenem sistemu, 
predvidenem v tujih predpisih. 

107. člen 

Če se slovenska ladja gradi ali kupuje v tujini ali če se v tujin' 
predeluje tako, da mora biti po določbah tega zakona znova 
izmerjena, se sme takšna ladja po potrebi izmeriti v državi 
v kateri se kupuje oziroma predeluje. 

V primeru iz prejšnjega odstavka sme klasifikacijska ustanov® 
na zahtevo lastnika ladje le-to izmeriti tudi v tujini po določ- 
bah tega zakona. 

108. člen 

Izmeritev slovenske ladje, grajene v tujini za slovenske?® 
naročnika ali kupljene ali predelane v tujini, ter tuje ladje, Ki I 
je po določbah tega zakona treba zmeriti, se opravi takoj, 
ladja prispe v prvo slovensko pristanišče. 

109. člen 

Prošnjo za izmeritev slovenske ladje mora vložiti lastnik I 

Prošnjo za izmeritev slovenske ladje, ki jo gradi slovenska" )r 
tuja ladjedelnica, je treba vložiti takoj, ko so na ladji vgra)® 
opločje, krovi in pregraje. 

110. člen ti 

Ponovna izmeritev slovenske ladje se opravi: jj 
1. če sledijo po izmeritvi na ladji kakšne predelave, zara 
katerih se spremeni njena bruto ali neto tonaža. ^ ip 
2. če se dvomi o pravilnosti že opravljene izmeritve mors fc. 
ladij. 

k 

dio'' Pri ponovni izmeritvi po 1. točki prejšnjega odstavka, 0' 
pooblaščena institucija na podlagi predelav na ladji, ali' 
biti ponovna izmeritev popolna ali delna. 

Prošnjo za ponovno izmeritev v primeru iz 1. točke Prv 

odstavka tega člena je treba vložiti, preden je končana Pfl 

lava ladje. 

Preden je konačan predelava, je treba prošnjo za P0"0!! It 
izmeritev iz 1. točke 1. odstavka tega člena vložiti tudi za1 

ladjo, ki mora biti po določbah tega zakona izmerjena v rW 
bliki Sloveniji, če tujo ladjo predeluje slovenska ladjedeln 

Prošnjo za ponovno izmeritev ladje v primerih iz 1. in 2. t0'!1. 
prvega odstavka tega člena vložijo osebe iz prvega odsta * 
prejšnjega člena, prošnjo za ponovno izmeritev v primeru „J 
točke prvega odstavka tega člena pa lahko vloži poleg uE. 
prvega odstavka prejšnjega člena oseba oziroma organ' 
ima pravico zaračunavati pristojbino po registrski tonaži 

Ni dovoljeno, da bi ponovno izmeritev ladje p6 2. točki P?/$ te 
odstavka tega člena opravljale osebe, ki so opravile pre's 

izmeritev, za katero je nastal dvom, da je bila pravilna. 

3. LADIJSKE LISTINE IN KNJIGE 

a) Skupne določbe 

111. člen 

M 
>0 
'le 

• v/ te Ladja mora imeti tiste listine in knjige, ki so določeni » 
zakonu in v mednarodnih konvencijah, ki obvezujejo " ' 
bliko Slovenijo. 

Ladijske listine, ki jih morajo imeti ladje, so dokaz za is>° 
nost, sposobnost za plovbo in druge lastnosti ladje. 

lilti 
V ladijske knjige, ki jih morajo voditi ladje, se vP'®eV 
podatki o pomembnejših dogodkih na ladji in oprali 
dejanjih na njej. 

112. člen 

Ladijske listine in knjige, ki so predpisane s tem zaK°^/^ 
morajo biti sestavljene v slovenskem jeziku, medna'0 
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i,.M8v.a'° 0 tovorni črti, mednarodno spričevalo o oprostitvi 
Unal-i e dolo^b o tovorni črti, potrdilo o sposobnosti ladje 
hvai sipkega tovora, medanrodno izmeritveno spri- 
itvu °ter po,rdil° 0 zavarovanju ali drugem finančnem poro- 
!8rad'n premožer»jski odgovornosti za škodo, povzročeno 
•ažev 0nesnaženja z oljem, spričevalo o prepečevanju ones- anJa z oljem in knjigo o oljih pa tudi v angleškem jeziku. 
ft , 
o QD

evala ladii o njihovi sposobnosti za plovbo, spričevalo 
dovb 2ačasno spričevalo o sposobnosti ladje za 
'merit' spričeval° 0 sposobnosti ladje za poskusno plovbo, 
^nosr 6n° sPri^eva'o- register tovorne naprave, knjigo sta- Potrdilo o sposobnosti ladje za nakladanje hlajenega 
Ovora ^0,rdi,° 0 sposobnosti ladje za nakladanje nevarnega 
•diarij ''9° Pogleda in nadzorstva, je treba na zahtevo la sestaviti tudi v angleškem jeziku. 

18 SiJri4evala iz prvega in drugega odstavka tega člena ter iz 
'dia n9na rnorai° biti sestavljena tudi v angleškem jeziku, če opravlja mednarodna potovanja. 

Iadiaria ie treba spričevalo o oprostitvi deratizacije 
',istaniSč V 'ezi'<u' ki 'e v uradni uporabi v namembnem 

113. člen 
|fQm 
^jj^^onom predpisane ladijske listine in knjige se morajo 

Ske listine in knjige je treba na zahtevo pokazati orga- 
nom Varr,ost plovbe in drugim pooblaščenim organom ter 
Wni]eSl<im ali konzulam'm predstavništvom Republike 
'ffi I 
a p,!® Potrdila o zavarovanju ali drugem finančnem poroštvu 
C^enjsko odgovornost za škodo, povzročeno zaradi aženja z oljem, mora biti pri ladijskem registru. 

114. člen 

tavjio ''s,'ne tujih ladijh, izdane po zakonu zastave ladje, se °ma priznavajo ob vzajemnosti. 
lLl««ne in knjige ladij 

fevski 
115. člen 

ni list. 
a ali javna ladja, ki je vpisana v register ladij, dobi 

•đje, z ^ 'istom se dokazuje slovenska državna pripadnost 
'stavo ,navedb°, da ima ladja pravico in dolžnost izobešati 
'"leje .9°vske mornarice Republike Sloveniie. nien namen Plovbe. 
Pisni ii 

i®'•lij, v l|
st vsebuje vse vpise iz vložka glavne knjige registra 

katerega je ladja vpisana. 

!>aVlebina pisnega lista glede vpisanih pravic na ladji ne 
isto !sebino registra ladij, velja tisto, kar je vpisano Br ladij. 

Nanj list izda register. 

116. člen 
]i$ter lriav 

m°ra po uradni dolžnosti vpisati vpise iz prejšnjega 

4Si 

vPisni list ladje. 

i!florr|akl0ra lad'a za vpis Podatkov v vpisni list zaprositi I«. ko ali konzularno predstavništvo Republike Slove- 

li^Jadja 
ali M-emeni irne' Pristanišče vpisa, tonažo, vrsto K"cni znak, ji je treba zamenjati tudi vpisni list. 

L. 117. člen 

'6ri ie vn^rav'^a mednarodna potovanja in druga ladja, na Pisana posadka, morata imeti seznam posadke. 
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S seznamom posadke se ugotavlja, kdo je vpisan na ladjo kot 
član posadke, za katera dela in s kakšnimi kvalifikacijami. 

Na seznamu posadke se potrjuje prihod ladje v pristanišče in 
njen odhod iz pristanišča. 

118. člen 

Ladja, za katero je ugotovljeno, da je sposobna za plovbo, 
dobi o tem naslednja spričevala oziroma dodatke k spriče- 
valom: 

1. spričevalo o varnosti potniške ladje - potniška ladja, za 
katero velja mednarodna konvencija o varstvu človekovega 
življenja na morju; 

2. spričevalo o varnosti konstrukcije tovorne ladje - tovorna 
ladja z bruto tonažo 500 ali več, za katero velja mednarodna 
konvencija o varstvu človekovega življenja na morju; 

3. spričevalo o varnosti opreme na tovorni ladji - tovorna 
ladja z bruto tonažo 500 ali več, za katero velja mednarodna 
konvencija o varstvu človekovega življenja na morju; 

4. spričevalo o varnosti radijskih naprav na tovorni ladji 
- tovorna ladja z bruto tonažo 300 ali več, za katero velja 
mednarodna konvencija o varstvu človekovega življenja na 
morju in katera opravlja v pomorskem prometu mednarodna 
potovanja; 

5. mednarodno spričevalo o tovorni črti - potniška ali tovorna 
ladja, dolga 24 metrov ali več, za katero je bil gredelj položen 
dne 25. januarja 1960 ali po tem dnevu, ter potniška ali 
tovorna ladja z bruto tonažo 150 ali več, za katero je bil gredelj 
položen pred 25. januarjem 1969; 

6. spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo - potniška in 
tovorna ladja, ki v pomorskem prometu ne opravlja medna- 
rodnih potovanj, ter ladja, ki opravlja takšna potovanja, ven- 
dar pa zanjo ne velja Mednarodna konvencija o varstvu člove- 
kovega življenja na morju; 

7. dodatek k spričevalu o varnosti konstrukcije tovorne ladje 
- tanker z buruto tonažo 500 ali več, za katerega velja Medna- 
rodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju; 

8. dodatek k spričevalu o varnosti opreme na tovorni ladji 
- tanker z bruto tonažo 500 ali več, za katerega velja Medna- 
rodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju. 

119. člen 

Spričevalo o oprostitvi oziroma mednarodno spričevalo 
o oprostitvi izpolnjevanja določb o tovorni črti dobi ladja, za 
katero velja Mednarodna konvencija o varstvu človekovega 
življenja na morju oziroma Mednarodna konvencija o tovornih 
črtah, in sicer: 

1. ladja, ki je bila spoznana za sposobno za mednarodna 
potovanja oziroma določena mednarodna potovanja, ko je 
bila po prvem odstavku 97. člena oproščena izpolnjevanja 
posameznih določb ene ali druge konvencije; 

2. ladja, ki je bila spoznana za sposobno za določeno medna- 
rodno potovanje, ko je bila po drugem odstavku 97. člena 
oproščena izpolnjevanja posameznih določb ene ali druge 
konvencije. 

120. člen 

Začasno spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo mora imeti 
ladja, za katero ne velja Mednarodna konvencija o varstvu 
človekovega življenja na morju oziroma Mednarodna konven- 
cija o tovornih črtah, ki so ji po 98. členu zožene meje plovbe, 
v katerih je smela pluti dotlej, ali za katero se ugotovi, da je 
sposobna za eno ali več določenih potovanj izven meja, 
v katerih je imela pravico pluti dotlej. 
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121. člen 

Začasno spričevalo o sposobnosti tovorne ladje za prevažanje 
potnikov mora imeti tovorna ladja, za katero ne velja Medna- 
rodna konvencija o varstvu človekovega življenja na morju ali 
Mednarodna konvencija o tovornih črtah, za katero pa je bilo 
po 99. členu ugotovljeno, da je sposobna v mejah teritorial- 
nega morja in notranjih morskih vodah Republike Slovenije 
prevažati potnike na enem ali več potovanjih ali določen čas. 

122. člen 

Spričevalo o sposobnosti ladje za poskusno plovbo mora 
imeti ladja, ki namerava odpluti na poskusno plovbo. 

123. člen 

Ladja mora imeti izmeritveno spričevalo. 

Ladja dolga 24 m ali več, za katero velja Mednarodna konven- 
cija o izmeritvi ladij, ki opravlja v pomorskem prometu medna- 
rodna potovanja, mora imeti mednarodno izmeritveno spriče- 
valo. 

Z izmeritvenim spričevalom in mednarodnim izmeritvenim 
spričevalom se dokazuje bruto in neto tonaža ladje. 

Izmeritveno spričevalo oziroma mednarodno izmeritveno 
spričevalo neha veljati, če se morski ladji zaradi predelav 
spremeni bruto ali neto tonaža. 

Če je slovensko ladjo izmeril v tujini tuj organ oziroma usta- 
nova, neha veljati izmeritveno spričevalo oziroma medna- 
rodno izmeritveno spričevalo, ki ga je izdal ta organ oziroma 
ustanova, ko ladja prispe v prvo slovensko pristanišče. 

Ne glede na prejšnji odstavek se sme dovoliti slovenski ladji, 
ki ima tuje izmeritveno spričevalo oziroma mednarodno izme- 
ritveno spričevalo, da eno leto po prihodu v prvo slovensko 
pristanišče še uporablja to spričevalo, če je bila izmerjena po 
sistemu, ki se ne razlikuje bistveno od izmeritvenega sistema 
priznanega v Republiki Sloveniji. 

124. člen 

Ladja, ki je opremljena z napravami za nakladanje in razklada- 
nje tovora z nosilnostjo nad 100 kg, mora imeti register 
tovorne naprave. 

Ladja iz prvega odstavka tega člena mora imeti potrdilo o pre- 
izkusu in temeljitem pregledu tovornih dvižnih naprav, o pre- 
izkusu in temeljitem pregledu soh, o preizkusu in temeljitem 
pregledu nepritrjene opreme, ter o preizkusu in temeljitem 
pregledu jeklene vrvi. 

Ladja za prevoz žita v razsutem stanju in ladja za prevoz 
hlajenega tovora morata imeti ustrezni potrdili. 

125. člen 
Ladja, ki prevaža več kot 2.000 ton olja kot tovor, mora imeti 
potrdilo o zavarovanju za odgovornost za škodo, povzročeno 
zaradi onesnaženja z oljem, v znesku, določenem po 830. 
členu. 

Potrdilo iz prvega odstavka tega člena izda organ, pristojen za 
pomorstvo. 

Organ iz prejšnjega odstavka izda potrdilo, če iz predloženih 
listin izhaja, da je zavarovanje nepreklicno in nepogojno in da 
ne prenehalo prej kot v treh mesecih. 

126. člen 

Ladja, ki opravlja mednarodna potovanja, pa so se na njej 
zaredili glodalci, mora imeti spričevalo o deratizaciji. 

Ladja, ki opravlja mednarodna potovanja, pa na njej ni glodal- 
cev, mora imeti spričevalo, da je oproščena deratizacije. 

Z njim dokazuje, da na ladji ni glodalcev in da je za 

določen v spričevalu, oprošečana ponovne deratizacije- 

Spričevalo o deratizaciji in spričevalo o oprostitvi derat®1 

izda pristojni upravni organ. 

127. člen 

Spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo, izdano P0'" 
ladji, spričevalo o varnosti potniške ladje, spričevalo 
nostni radijskih naprav na tovorni ladji velja največ en 

Spričevalo o varnosti opreme na tovorni ladji ve'jatgjee 
vendar je treba opraviti kontrolni pregled ladje, ko p°te 

leto, odkar je bilo izdano. 
i $ 

Spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo, izdano t°v®[ ^ 
spričevalo o varnosti konstrukcije tovorne ladje, medn p(ci 
spričevalo o tovorni črti in mednarodno spričevalo o ov 
tvi izpolnjevanja določb o tovorni črti, velja štiri ali nai ' 
let v skladu s tehničnim pravilom klasifikacijske us 
vendar je treba v obsegu in rokih za katere velja sp" 
opravljati kontrolne preglede ladje. 

Veljavnost spričeval iz prvega, drugega in tretjega odjj. 
tega člena, razen mednarodnega spričevala o tov'0 

spričevala o varnosti konstrukcije tovorne ladje 
pet let, mednarodnega spričevala o oprostitvi izP°.™|ji 
določb o tovorni črti, je dovoljeno na zahtevo lastn! sa|i 
ladjarja ali ladijskega poveljnika brez pregleda podal) 
več za 30 dni. 

Izjemoma je dovoljeno največ za pet mesecev P° 
veljavnost, vendar le na podlagi vizualnega pregleda- 

1. spričevala o varnosti konstrukcije tovorne ladje,. 
za štiri leta, spričevala o varnosti opreme na tovo'r 
spričevala varnosti telegrafske naprave na tovorni ^ 
spričevala o varnosti radijske telefonske naprave na p 
ladji, če je ladja na poti izven teritorialnega morja 
Slovenije; vendar pa takšno podaljšanje izgubi ve'ia^?t'ei 
ladja prispe v prvo slovensko pristanišče ali v *a 

drugo pristanišče, v katerem mora biti pregledana; 

2. mednarodnega spričevala o tovorni črti in mednaj0^ 
spričevala o oprostitvi izpolnjevanja določb o tovorn \ 
ladji po njenem rednem pregledu, ki je bil opravljen, P ^ 
nehalo veljati prvotno izdano prvo ali drugo SF 
mogoče izdati novega spričevala. 

. p4 
Veljavnost spričevala o oprostitvi traja najdalj 0 ^ 
veljavnosti ustreznega spričevala o varnosti, če j® .{ji 
rodno spričevalo o oprostitvi oziroma mednarodno sp 
o oprostitvi izpolnjevanja določb o tovorni črti i* 
določeno potovanje, velja samo za to potovanje. 

t^jJ 
Veljavnost dodatka k spričevalu o varnosti k°nLr 
tovorne ladje in dodatka k spričevalu o varnosti op . 
tovorni ladji traja najdalj do poteka veljavnosti us' 
spričevala o varnosti. 

Začasno spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo vejj^i 
časa, kolikor je na njem navedeno, ali za eno ali več o 
potovanj, vendar najdalj eno leto od zadnjega pr09 
ladje. 

Začasno spričevalo o sposobnosti tovorne morske 
prevoz potnikov velja toliko časa, kolikor je nave,a 
njem, vendar najdalj do poteka veljavnosti spričeva1 

sobnosti ladje za plovbo. 

Spričevalo o sposobnosti ladje za poskusno plovb0 

dni od dneva, ko je bilo izdano. 

jffl Di 

k 
18c 

io 

Veljavnost registra tovorne naprave 
treba potrditi letno s kontrolnim pregledom, 
četrto leto ali najdalj peto leto z rednim pregledom- 

in priloženih P. 
edom, obnovi"^ 
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šk h 0 ^varovanju za premoženjsko odgovornost za "Odo, povzročeno zaradi onesnaženja z oljem, velja toliko 
. v ,Sa' kolikor je na njem navedeno, vendar najdalj do poteka Bliavnosti sklenjenega zavarovanja. 

128.člen 

ćrtaii' Za katero ve|ia Mednarodna konvencija o tovornih 
"3 Drkt ?Prav|ja pa mednarodna potovanja med slovenskimi 

Slo 'n bližnjimi pristanišči sosednih držav Republike °venije, izda pristojni upravni organ - če se zdi po spora- 

"ost a'° 0 sP°s°bnosti ladje za plovbo in spričevalo o var- j8(j|'' Pptniške ladje prenehata veljati, če jima poteče rok ali če 
lad e 01 bila na kontro,nem pregledu, in tedaj, če katerikoli del 
0J..pre,rpi nezgodo, če se na kateremkoli njenem delu 
®obn kak^ne napake, ki bistveno vplivajo na njeno spo- lu, n°st za plovbo, ali če se na kateremkoli delu ladje oprav- 

^mu med vladami držav, v katerih so taka pristanišča, glede 
njihovo naravno zavarovanost ali pogoje za plovbo med Hjj .• -■» uBiaviiu Lavaiuvanuoi atl ta plOVbO 

takt neoPravičeno ali neizvedljivo, da bi za ladjo, ki opravlja » potovanja, veljale določbe omenjene konvencije 
ne v |02no listin°. s katero določi, katere njene določbe zanjo 

129. člen 

No Popravila, obnova ali predelave. 
Vit, cevalo o varnosti konstrukcije tovorne ladje, spričevalo 
,"6(j nosti opreme na tovorni ladji, izmeritveno spričevalo, 
te^odno izmeritveno spričevalo, spričevalo o varnosti 
"osti ,ele9rafske naprave na tovorni ladji, spričevalo o var- >t 'odnn

radi's,<e telefonske naprave na tovorni ladji, medna- 
o 0 spričevalo o tovorni črti, mednarodno spričevalo 
loVo 

r°s,itv' izpolnjevanja določb o tovorni črti in register 
r. Heznort naprave prenehajo veljati tudi tedaj, če ladja pretrpi 
t 'aio r na ,'stem svojem delu, na katerega se nanaša spriče- 
jj nan'iRm?e ®e odkr'jejo napake na tem delu ladje ali opravijo 1 fij —w IJWJV/ I IU^UI\U IIU IOIII UCIU IUU 

J®ti večja popravila, obnova ali predelave. 
I 

lf krilih dol9a 24 metrov ali več, in potniška ladja morata imeti "9° stabilnosti. 
130. člen 

fi0' da je sposobna za nakladanje sipkega tovora, in 
'"leti da 'e sposobna za nakladanje hlajenega tovora, mora 
tov0r 

Vsaka morska ladja, ki prevaža sipek oziroma hlajen 
Pa tjgt

Po,rd'lo> da je sposobna za nakladanje nevarnih snovi, 
Dr©dn 'ad'a' k' prevaža takšen nevaren tovor, da so zanj P'sani posebni pogoji ki jih mora izpolnjevati. 

,z odstavka tega člena mora biti potrjeno, 
hevarn3 izP°lniuie pogoje, predpisane za prevoz sipkega, njej • "e9a a,i hlajenega tovora za zavarovanje ladje, ljudi na er tovora in okolja. 

131. člen 

<e
n

v°z nevarnih stvari se uporabljajo splošna pravila o pre- 
var« nevarnih snovi in določbe mednarodne konvencije za 

^^ako'na65"693 ŽMi' 
življenja na morju (SOLAS) ter določbe 

132. člen 
n®yarr,ih snovi se sme opravljati s tovornimi ladjami ali 

Ne g| ki so namenjeni za to. 
*ati (u^e na prejšnji odstavek se smejo nevarne snovi preva- 
"r°5to?hS P°tniSkimi ladjami, če so spravljene v posebnih r|n, ki so ločeni od potnikov. 
IW 

?°sPod?nie 'n dostava manjših količin nevarnih snovi za l0'iini _'stva in delovišča sta dovoljena tudi s čolni in plava- mi Opravami. 

133. člen 
^ičevalr, 
^ifik, ° 0 sposobnosti ladje za prevoz nevarnih snovi izda 

*acijska ustanova. 

Podrobnejše predpise o prevozu nevarnih snovi in o potreb- 
nih listinah izda minister, pristojen za pomorstvo. 

134. člen 

Ladja s posadko, ki je vpisana v slovenski vpisnik trgovskih 
ladij, mora imeti: 
1. spričevalo o upoštevanju predpisanih ukrepov in normati- 
vov za varstvo pri delu na ladji; 
2. potrdilo o preizkusih kemične in biološke škodljivosti ter 
mikroklime na delovnih mestih in v delovnih prostorih na 
ladji; 
3. potrdilo o preizkusu brezhibnosti žerjava oziroma dvigalne 
naprave, ki se uporablja za dela na ladji, če znaša njihova 
nosilnost več kot 100 kilogramov; 
4. potrdilo o preizkusu potniških dvigalnih naprav. 

Listine iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena mora imeti 
tudi vsaka ladja brez posadke. 

Z listinami iz 1„ 2. in 3. točke prvega odtavka tega člena se 
potrjuje, da so bili izvedeni predpisani ukrepi in upoštevani 
normativi za varstvo pri delu la ladji v skladu s predpisi 
o varstvu pri delu na ladji in tehničnimi pravili. 

Veljavnosti listin iz 2. in 3. točke prvega odstavka tega člena 
določajo predpisi o varstvu pri delu na ladji in tehnična 
pravila, listin iz 1. točke prvega odstavka tega člena pa velja 
dve leti pod pogojem, da se po enem letu, odkar je bila izdana, 
opravi kontrolni pregled ladje. 

135. člen 

Ladja mora imeti knjigo pregleda in nadzorstva. 

V knjigo pregleda in nadzorstva vpisuje klasifikacijska usta- 
nova, ko opravlja tehnično nadzorstvo nad ladjo ali organ za 
varnost plovbe, ko opravlja inšpekcijsko nadzorstvo nad 
ladjo, podatke o opravljenem tehničnem oziroma inšpekcij- 
skem nadzorstvu; pri tem navede, kakšne napake ali 
pomanjkljivosti je ugotovil in kako naj se odpravijo. 

136. člen 

Ladja, z bruto tonažo 50 ali več, in ladja, ki ima pogonsko 
strojno napravo z močjo na gredju 110 kW ali več, morata ne 
glede na tonažo voditi ladijski dnevnik. 

Ladja na mehanični pogon z bruto tonažo 50 ali več, ki ima 
pogonsko strojno napravo z močjo na gredju 110 kW ali več, 
mora voditi strojni dnevnik. 

Ladja v dolgi plovbi ali veliki obalni plovbi ter druga ladja 
z bruto tonažo 400 ali več mora voditi zdravstveni dnevnik. 

137. člen 

Ladja in čoln, ki morata imeti radijsko napravo, morata voditi 
radijski dnevnik. <. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena ni treba voditi radijskega 
dnevnika reševalnemu čolnu, ki je pritiklina ladje. 

138. člen 

" Ladja dobi zaradi varstva okolja naslednje ustrezne listine: 

1. mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaževanja 
z oljem - tanker, z bruto tonažo 150 ali več, ter ladja, ki ni 
tanker, z bruto tonažo 400 ali več, za katera velja Mednarodna 
konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij, ki 
opravljata v pomorskem prometu mednarodna potovanja; 
2. spričevalo o preprečevanju onesnaževanja z oljem: 
- tanker z bruto tonažo 150 ali več ter ladja, ki ni tanker, 
z bruto tonažo 400 ali več, kot pogonsko gorivo pa uporablja 
olje, ki v pomorskem prometu ne opravljata mednarodnih 
potovanj; 
- tanker z bruto tonažo do 150; 
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- ladja z burto tonažo 50 ali več, toda do 400, ki ni tanker, kot 
pogonsko gorivo pa uporablja olje; 
- ladja, ki ima pogonski stroj z močjo na osi 220 kW ali več, 
ne glede na tonažo, če kot pogonsko gorivo uporablja olje; 
3. knjiga o oljih, I. del (postopki v strojnici) - vsak tanker, 
ladja z bruto tonažo 50 ali več ter ladja, ki ima pogonski stroj 
z močjo na osi 220 kW ali več, ne glede na tonažo, ki kot 
pogonsko gorivo uporabljata olje; 
4. knjiga o oljih, II. del (postopki s tovorom in balastom) 
- vsak tanker. 
5. spričevalo o preprečevanju onesnaževanja morja s smetmi; 
6. spričevalo o preprečevanju oneznaževanja morja s fekali- 
jami: 
7. knjiga o ravnanju s smetmi; 
8. spričevalo o minimalnem številu članov posadke. 

Listine iz 1. in 2. točke tega člena veljajo najdalj pet let, pod 
pogojem, da se v času veljavnosti spričeval opravljajo kon- 
trolni pregledi v predpisanem obsegu in rokih. 

139. člen 

Spričevala iz 118., 119., 120. 121. 122. in 123. člena register 
tovorne naprave s potrdili iz 124. člena in potrdila iz 130. 
člena, izda pristojni upravni organ, knjigi iz tretjega odstavka 
129. in 135. člena potrdi pristojni upravni organ. 

VII. POGLAVJE - ČOLN 

1. SPLOŠNO 

145. člen 

140. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na ladje, se uporabljajo 
za čolne samo, če je to v tem zakonu izrecno predpisano. 

Določbe tega poglavja se nanašajo na tiste čolne, ki morajo 
biti vpisani v register. 

2. SPOSOBNOST ČOLNA ZA PLOVBO 

141. člen 

Sposobnost čolna za plovbo se ugotovi z osnovnim, rednim 
ali izrednim pregledom. 

Pregled čolna opravi organ za varnost plovbe, ki izda dovolje- 
nje za plovbo. 

Brez dovoljenja za plovbo ni dovoljena plovba čolna v teritori- 
alnem morju in notranjih morskih vodah Republike Slovenije. 

Med plovbo mora biti na čolnu veljavna listina o vpisu in 
dovoljenje za plovbo. 

142. člen 

čoln sme izpluti: 

- če je glede na konstrukcijske in plovne lastnosti ter opremo 
ugotovljena njegova sposobnost za plovbo, 
- če je zanj izdano dovoljenje za plovbo in 
- če ga upravlja usposobljena oseba. 

143. člen 

Oseba, ki upravlja čoln, mora med plovbo ravnati skladno 
s predpisi in tehničnimi pravili o varnosti plovbe, varstvu 
človeškega življenja in okolja. 

144. člen 

čoln sme upravljati oseba, katere usposobljenost za opravlja- 
nje čolnov je bila ugotovljena na predpisan način in ji je bila 
pri tem izdana ustrezna listina, katero mora ta oseba imeti 
med upravljanjem čolna vedno pri sebi. Postopek ugotavlja- 
nja usposobljenosti za upravljanje čolna in izdajo ustreznih 
listin vodi organ za varnost plovbe. 

3. LISTINE O SPOSOBNOSTI ČOLNOV 

Listine o sposobnosti čolna za plovbo, ki jih izdajo 
države, se priznavajo ob vzajemnosti. 

9' 
če pripada čoln, ki ni evidentiran na območju BePu^y 
Slovenije, tujemu državljanu, ki nima začasnega prebival' 
v Republiki Sloveniji, čoln pa nima listine o sposobnosi 
plovbo, mku pristojni organ prepove plovbo, dokler m s P K 
gledom ugotovljena njegova sposobnost. 

Drugi odstavek tega člena velja tudi za čolne, katerih statf 
očitno ne ustreza veljavni listini o njihovi sposobnosi ( 
plovbo. 

Ko je čoln po drugem odstavku tega člena pregledan, 
listino o sposobnosti za plovbo. 

VIII. poglavje - PLAVAJOČE NAPRAVE 

146. člen 

Določbe tega poglavja se nanašajo na tiste plavajoče n 
ki morajo biti vpisane v register. 

147. člen 
redni' Sposobnost plavajoče naprave se ugotovi z osnovnim, 

ali izrednim pregledom. 

Pregled plavajoče naprave opravi klasifikacijska ustano^ 
Jk 

Osnovni pregled se opravi pred izdajo dovoljenja za j 
privez in obsega preverjanje vseh elementov glede va> 
plavajoče naprave. 

Redni pregledi se opravljajo vsaka 4 leta, izredni pre9le 

po vsaki poškodbi plavajoče naprave. 

148. člen 

Če se pri pregledu ugotovi, da plavajoča naprava ^ 
pogojem glede varnosti za uporabo, izda upravni °r9a%t 
stojen za pomorstvo, spričevalo o varnosti plavajoče nap 

Spričevalo velja za čas, ki je določen v spričevalu, ven^a 

več kot 4 leta od dneva izdaja spričevala. 

149. člen 
<jđ 

Lastnik oziroma imetnik plavajoče naprave mora imeti 
ljenje za stalni privez, sidranje ali položitev plavajoče nap 
na vodno dno. 

Dovoljenje izda organ za varnost plovbe. 
i i kl8- Dovoljenje se prekliče, če organ za varnost plovbe 3,1 

kacijska ustanova pri rednem ali izrednem pregledu ufl , 
da plavajoča naprava ne izpolnjuje pogojev glede varn 

IX. poglavje - LADIJSKA POSADKA 

1. SKUPNE DOLOČBE 
150. člen 

tfl Ladijsko posadko sestavljajo osebe, ki so vpisane v se 
posadke za delo na ladji. 

K 

m Hi 

151. člen 
A il^ Za opravljanje del, s katerimi se zagotavlja plovba, 010 

ladja ustrezno število članov posadke s predpisano stro* 
izobrazbo. 

152. člen 

Čl 
la 

1, 
la 

h 01 

■ „ri/ l Član posadke slovenske ladje je lahko tisti, ki si je P.^f 
ustrezen naziv in ima za opravljanje del takšnega naZ'^ p| 
ladji ustrezno pooblastilo ter pripravnik za pridobitev n 
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dušeza dela na lad''lahko dobi le tis,i' ki 1® te|esn° in 

Idolom00 zmožen opravljati dela na ladji in ni zasvojen z alko- 
!?dr marr,ili a'' psihotropnimi substancami, kar se ugotovi 
Slediavn^kirT1 pregledom, kontrolira pa s periodičnimi pre- 

153. člen 
Kot (Man s p posadke se lahko vpiše na ladjo samo oseba 
Donr*[?i?rs^0 knjižico ali dovoljenjem za vpis in pismeno 

"° o zaposlitvi. 

dokaz'^3 knjižica je osebna listina, s katero član posadke 
Položi-'6 svoi° strokovno izobrazbo, zdravstveno stanje, al na ladji, ter koliko časa je na ladji zaposlen. 

totouISka kni'žica. na kateri je vizum pristojnega organa za anJe v tujino, služi članu posadke tudi kot: 

j uH
n? 'istina (potni list) in mu daje pravico biti član posadke 

Pote!'' P'ove v tujino, 
Mulini*' v.,u'ino zaradi vpisa na ladjo ali se po izpisu z ladje lnl vrniti v Republiko Slovenijo. 

154. člen 

9°dbo o zaposlitvi skleneta član posadke in ladjar. 

155. člen 
t, 
hanju^'an Posadke med delovnim razmerjem ali po prene- 
iijfu °®lovnega razmerja izpisal z ladje v drugem prista- 
Msta ■?terenl se ie vpisal, mu mora ladjar preskrbeti vrnitev 

"'a|nen e' v katerern se ie vpisal, oziroma v kraj njegovega 
"lirom Prebivališča ali v kraj, v katerem je ladjarjev sedež 

lir? *'a' kamor je določeno v pogodbi o zaposlitvi (v 1 )ern besedilu: povratno potovanje). 
ti 
*anja 'ar ne Preskrbi članu ladijske posadke povratnega poto- 
p°t0v Po Prvem odstavku tega člena, mu preskrbi povratno 
Š>ubri8 'Z tuj'ne diplomatsko ali konzularno predstavništvo "ke Slovenije, na ladjarjeve stroške. 

156. člen 
Strojko 
Ujar. za Povratno potovanje člana posadke ladje krije la- 

Povratn
irna Pravico zahtevati povračilo vseh stroškov za 

"ovoiip po,°vanje od člana posadke ladje, ki se je brez ,enJa ali po svoji krivdi izkrcal z ladje. 
Strojki 
stroja Povratnega potovanja člana posadke ladje obsegajo 
ijeg0v 

za.stanovanje, hrano in prevoz člana posadke od 
°*'rOrna izpisa z ladje do vrnitve v pristaniče vpisa na ladjo 
vkatfirf v.krai njegovega stalnega prebivališča ali v kraj, em je ladjarjev sedež. 

157. člen 
^ D do|jn

p°®adke mora opravljati dela na ladji v skladu s svojimi 
ki jih predpisujejo zakon in pravila navigacije. 

, % p<?»Pra opravljati tako, da ne ogroža varnosti prometa in 
"otniko ,'e lac*ie ali tovora na njej, ne ogroža varnosti 
!U 'je a" đru9'h oseb na ladji in ne onesnažuje okolja 

^ 158. člen 

'9dje n^''ske posadke mora dežurnega častnika ali poveljnika ^ emudoma obvestiti: 

SD^fm izrednem dogodku, ki bi utegnil ogrožati varnost S^lje ? ov, drugih oseb ali tovora na ladji ter onesnažiti 
kada nevarnimi in škodljivimi snovmi z ladje; Sveti|nj/. Pri plovbi po plovnih poteh opazi, da posamezni 

Plov^ ^ 'n luči ne delujejo oziroma da označbe ali signalni niso na svojem mestu. 

Ob nevarnosti, brodolomu ali drugi nezgodi si morajo člani 
ladijske posadke prizadevati, da rešijo ladjo, potnike, druge 
osebe na ladji in tovor ter da zavarujejo okolje, dokler jim 
poveljnik ladje ne ukaže, naj ladjo zapustijo. 

159. člen 

Ob brodolomu ali drugi nezgodi ladje je ladjar dolžan članu 
posadke povrniti škodo zaradi uničenih ali poškodovanih 
osebnih stvari na ladji. 

Član ladijske posadke, ki je v delovnem razmerju, ima po 
brodolomu najmanj še dva meseca pravico do plače, dolo- 
čene v pogodbi o zaposlitvi. 

Glede povratnega potovanja člana posadke ladje, ki je pretr- 
pela brodolom, se uporabljajo določbe 155. in 156. člena. 

160. člen 

Za škodo zaradi telesne poškodbe ali smrti člana ladijske 
posadke je odgovoren ladjar, če ne dokaže, da škoda ni 
nastala zaradi njegove krivde. 

Za sojenje v sporih iz tega člena je pristojno sodišče za 
pomorske (plovbne) spore. 

2. POVELJNIK LADJE 

161. člen 

Por°čeitalec, št. 35 

Poveljnik ladje je odgovoren za varnost ladje in red na njej, 
zastopa ladjarja ter izvršuje javna pooblastila na ladji v mejah, 
ki jih določajo ta zakon in drugi predpisi. 

Poveljnika ladje imenuje in razrešuje ladjar. 

Če poveljnik ladje umre, če je zadržan ali odsoten, ga z vsemi 
njegovimi pravicami nadomešča po stopnji najvišji član 
posadke krovne službe. 

Poveljnik ladje mora biti slovenski državljan. 

VARIANTA: 

Četrti odstavek se črta. 

162. člen 

Poveljnik ladje mora skrbeti za preskrbo ladje, za ladijsko 
administracijo, za vzdrževanje ladje, za varnost ladijskih 
naprav, za pravilno nakladanje, zlaganje, prevoz in razklada- 
nje tovora, za pravilno vkrcevanje, oskrbo in izkrcevanje pot- 
nikov ter za izvrševanje vseh nalog v zvezi z delovnim pro- 
cesom. 

Poveljnik ladje mora v predpisanih rokih opravljati vaje z rešil- 
nimi čolni in drugimi sredstvi za reševanje ter z napravami za 
odkrivanje, preprečevanje in gasitev požara. 

Poveljnik ladje mora biti med plovbo na ladji. 

Poveljnik ladje se mora pred odhodom ladje na pot prepričati, 
ali je ladja sposobna za plovbo in ali bo lahko opravila dolo- 
čeno potovanje, ter poskrbeti, da so na ladji vse predpisane 
listine in knjige ter vsi člani posadke; če ladja prevaža pot- 
nike, se mora zlasti prepričati, ali je zagotovljena njihova 
varnost. 

163. člen 

Poveljnik ladje oziroma krovni častnik v izmeni, ki vodi ladjo, 
mora ukreniti vse, kar je potrebno za varnost ladje in plovbe. 

Poveljnik ladje mora osebno voditi ladjo vselej, kadar je to 
potrebno za njeno varnost, zlasti, kadar ladja plove v prista- 
nišče, kanal, prekop, ožino in druga nevarna navigacijska 
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območja ali reko in iz njih ter kadar je slaba vidljivost ali 
megla. 

164. člen 

Če je ladja in oseba na njej v nevarnost, mora poveljnik ladje 
ukreniti vse, da se rešijo ljudje in odvrne nevarnost za ladjo in 
stvari na njej ter zavaruje okolje. 

Če je treba v primeru iz prvega odstavka tega člena žrtvovati 
ali poškodovati del ladje ali tovor ali druge stvari na ladji, 
mora poveljnik ladje najprej žrtvovati stvari, ki niso nujne za 
plovbo, ki so manj uporabne in manjše varnosti, tako, da je 
škoda povzročena ladjarju in lastniku tovora čim manjša. 

165. člen 

Če ostane ob nevarnosti za ladjo brez uspeha vse, kar je bilo 
storjenega za njeno rešitev, in če je potopitev ladje neizbežna, 
mora poveljnik ladje po možnosti ladjo odstraniti s plovne 
poti in rešiti potnike in druge osebe na ladji, ter nato ukazati 
zapustitev ladje. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena mora poveljnik ladje 
rešiti tudi ladijski dnevnik, če okoliščine to dopuščajo, pa tudi 
druge ladijske knjige, ladijske listine, pomorske karte tega 
potovanja in gotovino v ladijski blagajni. 

Poveljnik sme zapustiti ladjo šele potem, ko v mejah dejan- 
skih možnosti ukrene vse, kar je določeno v prvem in drugem 
odstavku. 

166. člen 

Če se pripeti na ladji dogodek, ki ogroža varnost ladje ali 
plovbe, ali če se pripeti kaj izrednega ladji, potnikom ali 
drugim osebam ali stvarem na ladji ali ladji odkrije pomanjklji- 
vosti ladje ali njene opreme za zaščito okolja pred onesnaže- 
njem z ladje ali če se opazi na plovni poti onesnaženje 
z nevarnimi ali škodljivimi snovmi, mora poveljnik ladje takoj, 
najpozneje v 24 urah, dogodek oziroma opaženo onesnaženje 
vpisati v ladijski dnevnik. 

O dogodku mora poveljnik ladje obvestiti organ za varnost 
plovbe v pristanišču, kjer se ladja nahaja, oziroma mora 
poveljnik ladje o dogodku, najpozneje v 24 urah po prihodu 
ladje v pristanišče, predložiti poročilo z izpiskom iz ladijskega 
dnevnika organu za varnost plovbe. 

167. člen 

Poveljnik ladje mora po ladijskih telekomunikacijah poslati 
obvestilo o kakršnikoli neposredni nevarnosti za varnost 
plovbe, na katero naleti, zlasti če opazi na plovni poti spre- 
membe iz 2. točke prvega odstavka 158. člena, če naleti na 
onesnaženje z nevarnimi ali škodljivimi snovmi, na nevaren 
led, nevarno nevihto ali na kakršnokoli drugo neposredno 
nevarnost za plovbo, ali če zaide v tropsko nevihto ali na 
temperaturo zraka pod lediščem, ki jo spremljajo vetrovi 
nevihtne moči, ki povzročajo veliko nabiranje ledu na nad- 
gradnjah, ali v veter 10 ali več stopenj po Beaufortovi lestvici, 
za katerega ladja nI prejela opozorila. 

Poveljnik ladje mora zaznamek o obvestilu iz prvega odstavka 
tega člena vpisati v ladijski dnevnik. 

168. člen 

Poveljnik ladje vpiše v ladijski dnevnik rojstvo in smrt osebe 
na ladji, navede kraj ali geografski položaj ladje in čas rojstva 
oziroma smrti, ter sprejme izjavo poslednje volje, jo vpiše 
v ladijski dnevnik in navede čas, kdaj jo je sprejel. 

Poveljnik ladje mora o rojstvu in smrti ter sprejeti izjavi 
poslednje volje sestaviti zapisnik tako, kot je predpisano in ga 
izročiti pristojnemu organu v prvem domačem pristanišču, 
v katero priplove ladja, v tujini pa najbližjemu diplomatskemu 
oziroma konuzularnemu predstavništvu Republike Slovenije. 

169. člen 

V izrednem ali vojnem stanju mora poveljnik ladje ukr®J' dji 
vse, kar je iz previdnosti potrebno, da ohrani ladjo, posad K°' 
potnike, tovor in drugo premoženje ter ladijske listine 
knjige. 

Če Izbruhne vojna med Republiko Slovenijo in drugo državo. 
mora poveljnik ladje ukreniti vse potrebno, da obvaruje ladjo. 

tst 

ljudi, tovor in drugo premoženje ter ladijske listine in knjig® 
pred sovražnikom. 

Če izbruhne vojna med drugimi državami, v kateri ostanjj ra, 
Republike Slovenija nevtralna, in se ladja nahaja v pristanlpc 
vojskujoče se države, ali na poti v pristanišče te države, aH P 
mora skozi teritorialno morje ali reke in jezera te države. I. ^oli 
poveljnik ladje dolžan zahtevati navodila od ladjarja, čet0 

mogoče pa od pristojnih slovenskih organov. 

Orii 
le, 
i* 

170. člen 

Poveljnik ladje lahko sklepa v kraju izven ladjarjevega sede 
kot ladjarjev zastopnik, v njegovem imenu in na njegov racu• 
pogodbe o reševanju in pravne posle, ki so potrebni za iz*"5 

tev potovanja. 

Poveljnik ladje ima kot ladjarjev zastopnik pravico začeti pf^j 
tujimi sodnimi in upravnimi organi postopek za varstvo ladj 
jevih pravic in interesov v poslih iz prvega odstavka tega fiie 
in v tem postopku opravljati procesna dejanja. 

Če ladjar omeji poveljnikova pooblastila, taka omejitev nij|£ 
učinka nasproti tretjim, ki zanjo niso vedeli in glede na oko' 
čine tudi niso mogli vedeti. 

171. člen 

Poveljnik ladje ima pravico in dolžnost izdajati ukaze 
osebam na ladji, s katerimi zagotavlja varnost ladje in ni® 
plovbe in ohranja red na ladji, ter pravico in dolžnost nadzO' 
vati izvršitev izdanih ukazov. 

Za red in varnost na ladji sme imeti poveljnik na ladji Potre^.° 
strelno orožje; člani posadke na ladji ne smejo imeti oroZI 

172. člen 

kij 

lii 

na Poveljnik ladje ima pravico med plovbo omejiti gibanj® , 
ladji vsakemu, ki ogroža varnost ladje, članov posadke, P°,rL »„ 
kov in drugih oseb in stvari na ladji ali okolja z onesnaženj® ^ 
z nevarnimi ali škodljivimi snovmi. Omejitev gibanja je do* 
Ijena le v takšni meri, ki je nujna, da se zavarujejo potnik' 
druge osebe in stvari na ladji ali da se zavaruje ladja in oko'l a ;6| 
in sme trajati za tujega državljana ali osebo brez državljani ip 
najdalj do prihoda ladje v prvo pristanišče, za državlja ^ 
Republike Slovenije pa najdalj do prihoda ladje v prvo slov0 

sko pristanišče. 

Ukrepe iz prvega odstavka tega člena je treba z obrazložili" 
vpisati v ladijski dnevnik. 

173. člen 
Ki 

Poveljnik ladje ima pravico, da člana ladijske posadke, 
ogroža varnost plovbe, odstrani z delovnega mesta, P 
potrebi pa tudi izpiše z ladje in vrne v pristanišče vpisa n 

ladjo. 

174. člen 

V primeru stiske ima poveljnik ladje pravico zmanjšati članjjjj 
ladijske posadke obroke hrane, vode in ruma, da se varcn 

izkoristijo zaloge na ladji. 

Ukrepe iz prvega odstavka tega člena je treba z obrazložil" "ii 
vpisati v ladijski dnevnik. N 

o< 

il{ 

l kr, 
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175. člen 

i 2'?r' potovanjem član posadke, potnik ali kdo drug na 
, ,i*??n'vo dejanje, mora poveljnik ladje glede na okoliščine 
' is|qh '<ar i® Potrebno, da se preprečijo in omilijo škodljive 0lce takega dejanja, storilec pa pokliče na odgovornost. 

' !rsrtSta'a nevarr|ost, da storilec dejanje ponovi ali pobegne, 
ban pove|jnik ladje, da se storilcu kaznivega dejanja omeji 
orili3 na ladi' ali da se mu vzame prostost; da se zaslišijo 
„j cjlPriCe in oškodovanec ter tako ugotovijo vse okoliš- 
i ' ^sterih je bilo dejanje storjeno in njegove posledice; 
»avi° VSakem zaslišanju opravi zapisnik; da se kot dokazija 
orj'° Pr6dmeti, na katerih ali s katerimi je bilo dejanje 
i in H°ziroma na katerih so vidni sledovi storjenega deja- 
oližA- se ukrene drugo, kar je potrebno za ugotovitev Cln v katerih je bilo kaznivo dejanje storjeno. 

Dni 'adia nahaja v tujini, mora poveljnik ladje o storjenem 
tdst de'aniu poročati diplomatskemu ali konzularnemu dja ®vr,iStvu Republike Slovenije v državi, v kateri pripluje 
i;nj prv° pristanišče. Poveljnik mora ravnati s storilcem e9a dejanja po navodilih tega predstavništva. 

c,Pe
ri|h^u ladje v prvo slovensko pristanišče mora poveljnik 

irjgve *' storilca kaznivega dejanja organu za notranje 
ki in S P'srr>enim poročilom o kaznivem dejanju in z zapis- Predmeti iz drugega odstavka tega člena. 

ta?6 drugega in četrtega odstavka tega člena z obrazlo- 
P'sati v ladijski dnevnik. 

176. člen 

indijske posadke samovoljno zapusti ladjo v tujem 
%tn 2 namer|om, da ostane v tujini, mora poveljnik 
'm,, _ ?POročiti tamkajšnjim pristaniškim oblastem ali dru- nu Pristojnemu organu. 

*ari'in r 'ad'e mora sestaviti zapisnik in ugotoviti, katere ) ostai č'ana posadke, ki je samovoljno zapustil ladjo, 
tel, a® ha njej. Zapisnik je treba sestaviti v navzočnosti p podpišejo pa ga poveljnik ladje in priči. 

<<* o samovoljni zapustitvi ladje in o stvareh člana 
iitiu 

e' ki so ostale na ladji, ter o njihovi izročitvi pristoj- 
rganu mora poveljnik ladje zapisati v ladijski dnevnik. 

177. člen 
s 

on,, 5'da ie član posadke samovoljno zapustil ladjo z name- 
flhod-8. ostane v tujini, če se nanjo ne vrne do njenega a Pristanišča. 
^ $6 t| ieneg 

an Posadke ni mogel pravočasno vrniti na ladjo do 
p odhoda iz pristanišča, se šteje, da je samovoljno 
ila, nB 

ad!°. če se v treh dneh od dneva, ko je ovira prene- 
Prijavi organu iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

! 178. člen 

°v,4n'l latjie' ki kakorkoli zve, da so ljudje, vštevši tudi 
j, e' ob oboroženem spopadu na morju v smrtni nevar- 

r^ot ^ rnora takoi z najv^ejo možno hitrostjo kreniti na 11"n to, če more sporočiti in se lotiti reševanja. 
0ve)j . 
6 je p

n'^ 'adje, ki je v nevarnosti, ima pravico, da si potem, ko 
'Kg. možnosti posvetoval s poveljniki ladij, ki so odgovo- 
ri, ,j l®9ov klic na pomoč, izbere eno ali več ladij, za katere 
. mu bodo najlaže pomagale. 
kNinik „• 
t ,r"ora Poveljniki ladij, izbrani za pomoč ladji v nevarno- !%jtj 

alo sprejeti izbiro in takoj z največjo možno hitrostjo 
b 

a Pomoč ljudjem, ki so v smrtni nevarnosti. 
W| • 

ti!1 Ora '3c''e 'e dolžan reševati ljudi, ki so v smrtni nevarno- "Hqv& ig^.se sami temu upirajo ali se temu upira poveljnik 

°f°ćeva/ec, št. 35 

179. člen 

Ne glede na določbe prejšnjega člena poveljnik ladje ni dol- 
žan kreniti na pomoč in se lotiti reševanja ljudi, ki so v smrtni 
nevarnosti: 

1. če bi reševanje spravilo v resno nevarnost ladjo, ki ji 
poveljuje in ljudi na njej; 

2. če opravičeno sodi, da glede na posebne okoliščine reševa- 
nje ljudi v nevarnosti ne bi bilo uspešno; 

3. če zve, da je za pomoč izbrana druga ladja, ter da je izbrana 
ladja to sprejela; 

4. če mu poveljnik ladje, ki je v nevarnosti, ali neposredno 
ljudje, ki so bili v smrtni nevarnosti, ali poveljnik druge ladje, 
ki je prišel do njih, sporočijo, da pomoč ni več potrebna. 

Poveljnik mora zapisati v ladijski dnevnik razloge, zakaj ni 
krenil na pomoč ljudem v nevarnosti in se lotil njihovega 
reševanja. 

180. člen 

Poveljnik slovenske ladje, ki zve, da je na morju v nevarnosti 
kakšna druga slovenska ladja, mora reševati predvsem ljudi 
na njej, poleg tega pa se lotiti reševanja ladje in stvari na njej, 
ki so last slovenskih oseb, če se reševanju ladje ali njenih 
stvari izrecno ne upira poveljnik ladje, lastnik ali ladjar ladje 
v nevarnosti. 

Poveljnik ladje ni dolžan reševati ladje po prejšnjem odstavku, 
če tega ne more storiti, ne da bi spravil v resno nevarnost ljudi 
na svoji ladji ali svojo ladjo, ali če upravičeno sodi, da reševa- 
nje ladje ne bi bilo smotrno in ne razumno glede na vrednost 
ladje v nevarnosti in stvari na njej ter glede na tveganje in 
stroške, katerim bi z reševanjem izpostavil svojo ladjo. 

Poveljnik ladje mora zapisati v ladijski dnevnik razlog, zakaj 
se ni lotil reševanja ladje in stvari na njej. 

Lastnik ladje in ladjar nista odgovorna za škodo, ki nastane 
zaradi tega, ker je poveljnik ladje prekršil dolžnosti iz 178., 
179. in 180. člena. 

Določbe 178., 179. in 180. člena veljajo tudi za vojne ladje. 

X. poglavje - INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

181. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega poglavja 
zakona in predpisov, ki so izdani na njegovi podlagi, izvaja 
organ za varnost plovbe. 

Inšpekcijo nad domačimi vojnimi ladjami izvaja pristojna 
inšpekcija Ministrstva za obrambo. 

Inšpekcijsko nadzorstvo iz prejšnjega odstavka lahko opravlja 
tudi organ za varnost plovbe, po predhodnem soglasju Mini- 
strstva za obrambo. 

182. člen 

Inšpekcijsko nadzorstvo nad varnostjo plovbe po tem zakonu 
obsega nadzor nad: 
1) plovili glede njihove sposobnosti za plovbo, varstva oseb 
na njih in varstva okolja; 
2) nad izvajanjem mednarodnega režima pristanišč v skladu 
z mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije, nad sta- 
njem pristanišč, o izpolnjevaju pogojev za varno plovbo in za 
varen privez plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb in nakladanje in 
razkladanje stvari; 
3) nad vzdrževanjem in zaznamovanjem plovnih poti v teritori- 
alnem morju in na notranjih morskih vodah Republike Slove- 
nije in stanjem objektov za varnost plovbe na njih: 
4) nad opravljanjem radijske službe za varstvo človeškega 
življenja na morju; 
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5) nad graditvijo objektov na morju in morski obali; 
6) nad izvajanjem plovnega režima čolnov; 
7) nad opravljanjem javnega prevoza oseb ali stvari po morju; 
8) nad plavajočimi napravami, glede varnosti za njihovo upo- 
rabo; 
9) nad službo pilotaže; 
10) nad službo vleke ladij. 

183. člen 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad tujo ladjo po 
prvi točki prvega odstavka prejšnjega člena je treba preverjati, 
ali ima ladja veljavna spričevala v skladu z določbami medna- 
rodne konvencije o varstvu človeškega življenja na morju in 
mednarodne konvencije o tovornih črtah; če zanjo ne veljajo 
določbe teh konvencij pa, ali ima veljavno spričevalo o spo- 
sobnosti za plovbo in spričevalo o tovorni črti v skladu s pred- 
pisi svoje države in spričevala o preprečevanju onesnaženja 
morja z oljem. 

Će ima tuja ladja veljavne listine iz prvega odstavka tega 
člena, se inšpekcijsko nadzorstvo omeji na preverjanje: 

1) ali položaj tovorne črte oziroma nadvodja ustreza podat- 
kom iz teh listin; 

2) ali je ladja naložena v skladu z dobljeno tovorno črto 
oziroma črto nadvodja in ali je tovor pravilno razporejen po 
pogojih, navedenih v teh listinah. 
Poleg preverjanja listin iz prvega odstavka tega člena je treba 
preverjati tudi, ali ima tuja ladja, ki naklada ali razklada tovor, 
veljavno listino, s katero dokazuje brezhibnost ladijskih 
naprav za nakladanje ali razkladanje tovora in, ali je stanje teh 
naprav v skladu s podatki iz te listine. 

184. člen 

Če se pri inšpekcijskem nadzorstvu ugotovi, da tuja ladja 
nima veljavnih listin iz prve točke prvega odstavka prejšnjega 
člena ali, da položaj tovorne črte ali nadvodja ne ustreza 
podatkom iz teh listin ali, da ladja ni naložena v skladu 
z dobljeno tovorno črto oziroma črto nadvodja ali, da tovor ni 
pravilno razporejen, se ladji prepove odhod iz pristanišča vse 
dotlej, dokler ne more nadaljevati plovbe brez nevarnosti za 
življenje ljudi na njej. 

Če se pri inšpekcijskem nadzorstu ugotovi, da tuja ladja 
zaradi svojih pomanjkljivosti onesnažuje okolje ali se uteme- 
ljeno sumi, da ga bo onesnažila, se ji prepove odhod iz 
pristanišča, dokler pomanjkljivosti niso odpravljene. 

Če se pri inšpekcijskem nadzorstvu po tretjem odstavku prejš- 
njega člena ugotovi, da tuja ladja nima veljavne listine, 
s katero dokazuje brezhibnost ladijskih naprav za nakladanje 
in razkladanje tovora ali če se ugotovi, da stanje teh naprav ni 
v skladu s podatki iz te listine, se ladji prepove nakladanje in 
razkladanje tovora z lastnimi napravami. 

185. člen 

Če se iz upravičenih razlogov sumi, da stanje tuje ladje 
bistveno ne ustreza podatkom, navedenim v listinah iz prvega 
odstavka 183. člena ali, da je tuja ladja vkrcala več potnikov, 
kot je dovoljeno ali, da nima minimalnega števila strokovno 
usposobljenih članov posadke in da v takšnem stanju oziroma 
s tolikšnim številom potnikov ali s takšnim stanjem posadke 
očitno ne bi bila sposobna nadaljevati plovbe, ne da bi bilo to 
nevarno za življenje ljudi na njej, se ladji prepove odhod iz 
pristanišča, dokler ne more nadaljevati plovbe brez nevarno- 
sti za življenje ljudi na njej. 

Inšpekcijski organ pri nadzoru tuje ladje postopa glede ladij- 
ske posadke tudi po določilih Konvencije o standardih za 
usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje po- 
morščakov. 

186. člen 

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva nad sposobnostjo 
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ladje za plovbo, vpisane v register ladij Republike SlovenJ 
se preverja: .. f 
1) ali ima ladja veljavne predpisane ladijske listine in knjig. 
2) ali so na ladji od dneva, ko so bile ladijske listine izo 
oziroma na podlagi tehničnega nadzorstva potrjene, nas ^ 
takšne bistvene spremembe, zaradi katerih je p 
v takem stanju ladja ni sposobna pluti, ne da bi bil" 
nevarno za ljudi in tovor na njej ter okolje; 
3) ali ladja izpolnjuje pogoje iz 87. člena; 
4) ali ima ladja na svojih bokih predpisano označbo tovo 
črte oziroma črto nadvodja; ^ 
5) izurjenost posadke v ravnanju z rešilnimi čolni in druSL 
sredstvi za reševanje in z napravami za odkrivanje, prePr 

vanje in gasitev požara. 

Inšpekcijsko nadzorstvo obsega tudi preverjanje, aliirna^ 
veljaven register tovorne naprave in ali stanje naprav za na 
danje in razkladanje tovora ustreza podatkom iz re9 
tovorne naprave. 

187. člen 

Če organ za varnost plovbe ugotovi pomanjkljivosti ladi6 

čolna glede sposobnosti za plovbo, je treba poveljniku 
roma osebi, ki upravlja čoln, naložiti, naj jih v določenem 
odpravi. 

Če ugotovljene pomanjkljivosti niso v določenem ^ 
odpravljene ali če so po naravi takšne, da ogrožajo vam ^ 
ladje ali čolna, ljudi in tovora na njih ter okolja, se 
oziroma čolnu prepove nadaljnja plovba, dokler naviso 
pomanjkljivosti niso odpravljene, ter se ji vzame listina o »H 
sobnosti za plovbo oziroma plovbno dovoljenje. 

Če organ za varnost plovbe ugotovi, da ladja nima veljaču 
registra tovorne naprave po 2. odstavku prejšnjega ^'®n 

če stanje teh naprav ni v skladu z registrom, se ladji Pref ^i 
nakladanje, razkladanje ali prekladanje tovora z last 

napravami za to delo. 
188. člen 

Če organ za varnost plovbe ugotovi, da se v pristanšču. 
prehod za mednarodni promet, ne izvaja režim, ki je d°'° $ 
z mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije, °r9® 0r» 
varnost plovbe naloži osebi, ki upravlja pristanišče, da i" 
v določenem roku odpraviti pomanjkljivosti. 

189. člen 
• rlž 

Če organ za varnost plovbe ugotovi, da stanje opef®'.^ 
obale, valoloma, ali globine v pristanišču ali na .si^ri5tf 
pomeni nevarnost za plovila, naloži osebi, ki upravlja P p 
nišče, da mora v dolčenem roku opraviti določena o0 ^ 
ukreniti, kar je potrebno, da se odpravijo ugotovljene 
manjkljivosti. 

Če dela oziroma ukrepi iz prejšnjega odstavka niso iz^r fav 
v določenem roku, kot tudi, če v določenem roku niso 
Ijene nepravilnosti iz prejšnjega člena, sme organ za va 
plovbe: oSi 
1) prepovedati pristajanje plovil določene velikosti od 
meznem delu obale, na katerem je ugotovljena pomani 
vost, dokler ni zanje zagotovljeno varno pristajanje; 3| 
2) prepovedati uporabo operativne obale ali druge oba j 
njenega dela kot tudi sidrišč, če neposredno ogrožajo va 
plovil, oseb in stvari pri vkrcevanju in izkrcevanju; . rj( 
3) prepovedati plovbo v pristanišču in na sidrišču, doKi i 
varnost plovil neposredno ogrožena zaradi nevzdrževani3 

staniških objektov in potrebnih globin. 

Če stanje operativne obale, valoloma ali globine v pris'3^ 
ali na sidrišču pomeni neposredno nevarnost za plovila, j 
organ za varnost plovbe odrediti ukrepe iz 
odstavka tudi brez predhodnega naloga za odpravo ug° 
Ijenih pomanjkljivosti. 

190. člen 
M<P 

Če organ za varnost plovbe ugotovi, da je plovna pot aH 
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°bjekti za varnost plovbe na njej v takem stanju, da ogrožajo 
varnost plovbe, je treba: 
') osebi, ki skrbi za vzdrževanje in zaznamovanje plovnih poti, 
naložiti, naj začasno zaznamuje oviro na plovni poti oziroma 
"ai jo odstrani in naj znova postavi ali aktivira signalne 
označbe in luči, če jih ni ali če niso v redu; 
j začasno prepovedati plovbo, če na plovni poti niso bili 

Siorjeni ukrepi za varnost plovbe. 

organ za varnost plovbe ugotovi na plovni poti še druge 
Pomanjkljivosti, ki utegnejo ogrožati varnost plovbe, je treba 
"flotovitve o tem, skupaj s predlogi za ukrepe, poslati osebi, ki 

Krbi za vzdrževanje in zaznamovanje plovnih poti, da 
brezno ukrepa, 

191. člen 

^6 organ za varnost plovbe ugotovi, da vzdrževanje radijskih 
Postaj in opravljanje radijske službe nista v skladu z veljav- 
ni predpisi, naloži, naj se ugotovljene pomanjkljivosti 

določenem roku odpravijo oziroma storijo ustrezni ukrepi. 

192. člen 
^6 organ za varnost plovbe pri ooravljanju nadzorstva nad 
graditvijo objektov na obalah, v teritorialnem morju ali notra- 
Pl'n morskih vodah ugotovi, da se ta dela izvajajo na način, da 
is ogrožena varnost plovbe, odredi začasno ustavitev nadal- nHh del. 

®r9an iz prejšnjega odstavka mora o svoji odredbi, ki jo izda 
P° Prejšnjem odstavku, obvestiti upravni organ, ki je izdal 
»radbeno dovoljenje. 

193. člen 

'°rgan za varnost plovbe ugotovi, da je na plovilu vkrcano 
®c oseb ali tovora, kot je dovoljeno, ali da je tovor tako 
azporejen, da ogroža varnost plovila in oseb na njem, pre- 

viiVe P'°vilu odhod iz pristanišča, dokler ugotovljene nepra- n°sti niso odpravljene. 

194. člen 

organ za varnost plovbe ugotovi, da član posadke ladje 
II ??a ustreznega pooblastila za opravljanje del ali veljavne 
vostj6 ° VP'SU na ladjo, določi rok za odpravo teh pomanjklji- 

0d »^'9n P°sac)ke 'adje v določenem roku iz prejšnjega 
var ne odPravi ugotovljenih pomanjkljivosti, organ za rn°st plovbe naloži poveljniku ladje, da tega člana posadke 

*rca z ladje. 

osa!? 0b nadzom. ki ga izvaja organ plovbe ugotovljeno, da ®ba, ki upravlja čoln, nima listine o usposobljenosti, se ji 
ePove nadaljnje upravljanje čolna. 

195. člen 

Plo °,r9an za varnost plovbe ugotovi, da je član posadke ovia pod vplivom alkohola ali drugih psihotropnih snovi, ali 
v<

e v takem psihofizičnem stanju, da bi utegnil ogrožati 
n 

n°st plovbe, ga odstrani z dela, na čolnu pa mu prepove aa'jnje upravljanje čolna. 

^ Času plovbe in kadar se ladja nahaja izven teritorialnega 
pr 

r'a Republike Slovenije, ima pooblastila za ukrepanje iz e)šnjega odstavka tega člena poveljnik ladje. 

196. člen 

fen za varnost plovbe je pri izvajanju inšpekcijskega nad- 
ure^ uPravičen ukrepati tudi skladno z drugimi predpisi, ki lal° vprašanja s področja varnosti plovbe. 

197. člen 

na'rlv ?d'°čbo organa za varnost plovbe je dovoljena pritožba ^'nistrstvo, pristojno za pomorstvo. 

Pritožba ne odloži izvršitve odločbe. 

198. člen 

Za opravljanje nadzorstva nad plovbo in redom v pristaniščih 
in ostalih delih teritorialnega morja ter notranjih morskih vod 
Republike Slovenije so pooblaščeni pristaniški nadzorniki pri 
organu za varnost plovbe. 

Dela in naloge pristaniškega nadzornika lahko opravlja 
oseba, ki ima strokovno izobrazbo pomorske smeri najmanj 
V. stopnje zahtevnosti. 

TRETJI DEL - DRŽAVNA PRIPADNOST, 
IDENTIFIKACIJA IN VPIS LADJE 

I. poglavje - DRŽAVNA PRIPADNOST IN IDENTIFIAKCIJA 
LADIJ 

199. člen 

Slovensko državno pripadnost si ladja pridobi z vpisom v slo- 
venski ladijski register. 

200. člen 

Ladja, ki ima slovensko državno pripadnost, ima pravico in 
dolžnost, da izobesi slovensko pomorsko zastavo. 

Pravica in dolžnost, da izobesi zastavo iz prvega odstavka 
tega člena, ne velja za ladjo brez posadke. 

Čolni, vpisani v vpisnik čolnov na območju Republike Slove- 
nije, morajo izven meja teritorialnega morja Republike Slove- 
nije izobesiti slovensko pomorsko zastavo. 

201. člen 

Slovenska pomorska zastava je znak slovenske državne pri- 
padnosti ladje. 

Slovenska pomorska zastava je državna zastava Republike 
Slovenije, pri čemer je razmerje med njeno širino in dolžino 
1:1,5 in na kateri je dodan lipov list, ki sega čez vse tri barvne 
pasove. 

Podobnosti o grafični rešitvi zastave in način njene uporabe 
predpiše minister, pristojen za pomorstvo. 

202. člen 

Ladja, ki je vpisana v register, mora imeti ime. 

Dve ladji ne smeta imeti enakega imena. 

Odločbe o imenih in označbah ladij ter klicnih znakih ladij 
izdaja minister, pristojen za pomorstvo. 

Čoln mora imeti označbo, lahko pa ima tudi ime. 

203. člen 

Na ladji morata biti vidno označeni imeni ladje in pristanišča 
vpisa. 

Pristanišče vpisa je pristanišče, na območju katerega je regi- 
ster, v katerega je ladja vpisana. 

204. člen 

Ladja in čoln, ki imata radijsko napravo, morata imeti klicni 
znak po predpisih o mednarodnem radijskem prometu. 

II. poglavje - SLOVENSKI LADIJSKI REGISTER 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
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205. člen 

V slovenski ladijski register (v nadaljevanju: register) se vpisu- 
jejo ladje, čolni in plavajoče naprave po določbah tega za- 
kona. 

Register vodi pristojni upravni organ. 

Določbe tega zakona o vpisovanju ladij se smiselno uporab- 
ljajo tudi za vpisovanje ladij v gradnji, čolnov in plavajočih 
naprav. 

Minister, pristojen za pomorstvo, izda predpis o organizaciji 
in načinu vpisovanja v register. 

206. člen 

Register je javna knjiga, ki jo sestavljajo posamezni vpisniki. 

Vsak ima pravico pod nadzorom pooblaščenega delavca pre- 
gledovati podatke iz glavne knjige. 

Register je dolžan izdati osebi, ki to zahteva, proti določe- 
nemu plačilu potrdilo o stanju vpisov v vpisniku. 

Potrdila iz prejšnjega odstavka so javne listine. 

Zbirko listin sme pregledovati oziroma zahtevati prepis listine 
samo oseba, ki ima to opravičen interes. 

Dobroverne osebe ne zadenejo pravne posledice, ki izvirajo iz 
nepravilnosti podatkov iz registra. 

2. VPIS LADIJ 
207. člen 

Ladje se vpisujejo v naslednje vpisnike: 

- vpisnik trgovskih ladij; 

- vpisnik ribiških ladij; 

- vpisnik javnih ladij; 

- vpisnik ladij v gradnji; 

- vpisnik vojnih ladij. 

Vpisnik vojnih ladij se vodi na Ministrstvu za obrambo. 

208. člen 

V register je lahko vpisana: 

1. ladja, ki je v celoti ali deloma v lasti državljanov Republike 
Slovenije ali pravnih oseb s sedežem v Republiki Sloveniji; 

2 ladja, katere ladjar je oseba iz prejšnje točke, ali tuj ladjar, 
ki ladjo upravlja preko podružnice s sedežem v Republiki 
Slovenije, če se z vpisom v register strinja lastnik ladje; 

3. ladja, ki je v lasti tuje osebe ali osebe brez državljanov, če 
tak vpis dovoli minister, pristojen za pomorstvo; 

4. jahta, katere lastnik ima stalno prebivališče ali sedež 
v Republiki Sloveniji ali jahta, ki se pretežno zadržuje v slo- 
venskem morju. 

V register se ne more vpisati jedrska ladja. 

209. člen 

Pri vpisu ladje po tretji točki prejšnjega člena in pri vpisu 
jahte, katere lastnik ima stalno prebivališče ali sedež v tujini, 
mora lastnik ladje oziroma jahte pooblastiti slovenskega 
državljana s stalnim prebivališčem ali pravno osebo s sede- 
žem v Republiki Sloveniji, da ga zastopa pred pristojnimi 
slovenskimi organi. 

210. člen 

V register se na zahtevo lastnika ladje vpiše ladja, ki jo gradijo 
v slovenski ladjedelnici. 

211. člen 

Ladje se izbriše iz registra: 

1. če je uničena ali se domneva, da je uničena; 

2. če se ne izpolnjuje več pogojev iz 208. člena; 

3. če je trajno umaknjena iz plovbe; 

4. če se vpiše v drugi register. 

Domneva se, da je ladja uničena, če pretečejo trije meseci od 
zadnjega poročila o njej. V tem primeru se domneva, da je bi a 
ladja uničena tistega dne, ko je bilo prejeto zadnje sporoči10 

o njej. 

Prvi in drugi odstavek tega člena se smiselno uporablja tudi 
za izbris ladij v gradnji. 

212. člen 

Ladje se ne more izbrisati iz registra, če temu nasprotni0 

upnik, ki ima privilegij ali hipoteko na ladji. 

Šteje se, da upnik ne nasprotuje izbrisu, če v petnajstih dnefi 
po tem, ko je bil o predlogu za izbris pisno obveščen, naspf°* 
tovanja pisno ne sporoči registru. 

Ladja se izbriše kljub upnikovemu nasprotovanju, če se P'* 
sodišču položi znesek v višini upnikove terjatve ali drug 
ustrezno zavarovanje. 

Določbe tega člena veljajo tudi za ladjo v gradnji. 

Določbe tega člena ne veljajo za izbris ladij po 1. 
prejšnjega člena in za prenos lastnine na ladji s prepustitvi!0 

ladje zavarovalnici. 

213. člen 

Vpisnike sestavljajo glavne knjige in zbirke listin. 

214. člen 

Glavna knjiga je sestavljena iz vložkov. 

Vložek ima list A, list B in list C. 

Vsaka ladja se vpiše v poseben vložek. 

215. člen 

V list A se vpisujejo podatki o identiteti ladje oziroma ladje 
v gradnji ter njene osnovne tehnične značilnosti. 

216. člen 

V list B se vpisujejo ime in stalno prebivališče oziroma firma in 

sedež lastnika ladje in njegove omejitve glede prostega razp0' 
laganja z ladjo. 

V list B se vpisujejo tudi ime in stalno prebivališče oziroma 
firma in sedež ladjarja v primerih vpisa iz 2. točke prveg8 

odstavka 208. člena. 

V list B vpisnika ladij v gradnji se lahko vpišeta tudi ime in 

stalno prebivališče oziroma firma in sedež ladjarja in naroc* 
nika. 

217. člen 

V list C se vpisujejo stvarne pravice, s katerimi je obremenjen8 
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,,Ja al' nien del, ter na teh pravicah pridobljene pravice, UP ladje, ladjarska pogodba za čas za vso ladjo, pred- 
Pna pravica in druge omejitve razpolaganja z ladjo, ki 

®'|a|o za vsakega lastnika obremenjene ladje, prepovedi 
I remenitve in odtujitve kot tudi vse zaznambe, za katere ni r®cno določeno, da se vpisujejo v kakšen drug list. 

218. člen 

iaht°'"a 0 vpisu in izbrisu ,adii veljajo tudi za vpis in izbris 

3 Vp'S ČOLNOV 
219. člen 

^vpisnik čolnov morajo biti vpisani vsi čolni, razen: 
1i 'olna, ki pripada ladji ali drugemu plovilu; 

^ športnega veslaškega čolna, kajaka ali podobnega plovila; 

» i0'/13, krajšega od 3 metrov, razen če ima motorni pogon 
Sofijo več kot 3.7 kW. 

^P'snlk vojnih čolnov se vodi pri Ministrstvu za obrambo. 

4 VP|S PLAVAJOČIH naprav 

220. člen 

^Va'oće naprave, ki so daljše od 15 m in širše od 3 m, se Plujejo v register. 

ČETRT| DEL - STVARNE PRAVICE NA LADJAH 

'• Poglavje - SPLOŠNE DOLOČBE 

221. člen 
ln !adja v gradnji sta premičnini. 

222. člen 
I 

hu In na ladji v gradnji so lahko lastninska pravica, 
legij) ka In zakonita zastavna pravica (v nadaljevanju: privi- 

223. člen 
Na 
pP^gi pravnega posla med živimi se pridobita lastninska 

! °a na ladji in hipoteka na ladji z vpisom v register. 
2a 
°b||^avni Posel iz prvega odstavka je potrebna pismena 

224. člen 

Podiad?,avek Prejšnjega člena ne velja za pridobitev pravic na 9' javne dražbe. 

225. člen 

fes« pravica na ladji v gradnji zajema stvari, ki so vanjo 
(V 
last^Pisnik ladij v gradnji ni vpisano kaj drugega, zajema 
n|ci, ^ska pravica na ladji v gradnji tudi stvari, ki so v ladjedel- 
nicei Se nlso v9rai0ne vanjo, če so po svoji Izdelavi name- 
Pritikli 'uino za vgraditev v določeno ladjo ali za njeno 
t«v \j » 0 a" Se so vidno zaznamovane ali izločene za vgradi- v 'o ladjo, 
|| • 

Po9lav|e - ZASTAVNE PRAVICE 

1,HlP0TEKA 
226. člen 

Hi 
POdu*'*8 na 'adji je pravica, po kateri se je upnik upravičen 9°ati iz kupnine, dosežene s sodno prodajo ladje. 

Hipoteka lahko zajema tudi pravico upnika, da si v primeru 
neizplačila dolga poplača svojo terjatev z izkoriščanjem ladje, 
če je to določeno s pogodbo. 

Hipoteka nastane na podlagi pogodbe ali sodne odločbe. 

Privilegij na ladji ima prednost pred hipoteko. 

Hipoteka na ladji ne preneha s spremembo lastnika ladje, 
razen če ni v tem zakonu drugače določeno. 

227. člen 

Na hipoteki na ladji se lahko ustanovi s pogodbo nadhipoteka 
v korist koga drugega. 

V primeru iz prvega odstavka tega člena sme hipotekami 
dolžnik plačati svoj dolg hipotekarnemu upniku le, če to 
dovoli nadhipotekarni upnik ali če dolgovani znesek položi pri 
sodišču. 
Če hipotekami dolžnik ne ravna tako, ostane hipoteka 
v veljavi za terjatev nadhipotekarnega upnika. 

228. člen 

Hipoteka na ladji zajema tudi njene naslednje pripadne ter- 
jatve: 

1) odškodninske terjatve za še ne popravljene materialne 
pošodbe, ki jih je pretrpela ladja; 

2) terjatve iz skupne havarije, če se nanašajo na materialne 
poškodbe ladje, ki še niso popravljene. 

229. člen 

Hipoteka na ladji ne zajema voznine, prevoznine, vlečnine in 
zakupnine in tudi ne nagrad za reševanje, če ni drugače 
dogovorjeno. 

Hipoteka na ladji ne zajema izkoriščanja ladje, če ni drugače 
dogovorjeno. 

230. člen 

Hipoteka na ladji zajema tudi zavarovalnino za ladjo, ki pri- 
pada lastniku ladje, če ni drugače dogovorjeno. 

Hipoteka na zavarovalnini preneha, če jo je zavarovalnica 
izplačala, preden jo je hipotekami upnik obvestil o obstoju 
hipoteke. 

Če je bila zavarovalnica obveščena o hipoteki na zavaroval- 
nini, je ne sme izplačati zavarovancu brez privolitve pogodbe- 
nega upnika. 

231. člen 

Hipoteka za glavnico zajema tudi stroške vpisa hipoteke ter 
stroške pravdnega in izvršilnega postopka. 

Triletni zaostanki obresti, ki pripadajo upniku po pogodbi ali 
zakonu, imajo enako prednost kot glavnica. 

232. člen 

Če pretrpi ladja takšne poškodbe ali je njeno stanje takšno, da 
hipoteka ne daje zadostne varnosti za poravnavo terjatev, 
lahko hipotekami upnik zahteva izplačilo terjatev še pred 
zapadlostjo, če mu dolžnik za razliko, nastalo s tem zmanjša- 
njem varnosti, ne ponudi drugačnega zavarovanja. 

233. člen 

Ladja, obremenjena s hipoteko, se sme za stalno umakniti iz 
plovbe samo s poprejšnjo privolitvijo hipotekarnih upnikov. * 

Če hipotekami upniki ne dajo privolitve v smislu prvega 
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odstavka tega člena, ima hipotekami dolžnik pravico zahte- 
vati od sodišča, naj se ladja proda na javni dražbi. 

234. člen 

Določbe tega zakona o hipoteki na ladji veljajo tudi za hipo- 
teko na ladji v gradnji, ki je vpisana v vpisnik ladij v gradnji. 

235. člen 

Hipoteka na ladji preneha: 
1) z izbrisom; 
2) s prodajo ladje v izvršilnem ali stečajnem postopku; 
3) z razglasitvijo ladje za pomorski plen oziroma vojni plen na 
morju. 

Če je v primeru iz 3. točke prvega odstavka tega člena ladja 
sproščena, začne hipoteka znova veljati. 

236. člen 

Pravice in njihov vrstni red, pridobljeni z vpisom hipoteke, ne 
prenehajo z izbrisom ladje iz registra ladij zato, ker je bila 
uničena ali se domneva, da je uničena, kot tudi ne za to, ker je 
bila za stalno umaknjena iz plovbe (1. in 3. točka prvega 
odstavka 211. člena). 

237. člen 

Hipoteka za isto terjatev se lahko vpiše nerazdelno na dve ali 
več ladij ali ladij v gradnji ali na dve ali več hipotek (skupna 
hipoteka). 

V primeru iz prvega odstavka tega člena ima upnik pravico 
zahtevati poplačilo celotne terjatve iz vsake posamezne ladje, 
na kateri je hipoteka. 

238. člen 

Hipoteka, vpisana v tujem registru na ladji, ki pridobi sloven- 
sko državno pripadnost, in je navedena v listini o izbrisu ladje 
iz tujega registra, se vpiše v slovenski ladijski register kot 
predznamba hipoteke; pri tem se ji prizna vrstni red po tre- 
nutku, ki je bil določen za njen vrstni red v tujem registru. 

Hipotekami upnik, v čigar korist je vpisana takšna predz- 
namba, mora opravičiti predznambo v 60 dneh od vročitve 
obvestila o vpisu. 

2. PRIVILEGIJ 
239. člen 

S privilegiji na ladji so zavarovani: 

1) sodni stroški, ki so potrebni v skupnem interesu vseh 
upnikov v postopku izvršbe ali zavarovanja, da bi bila ladja 
obvarovana ali prodana, ter stroški varovanja in nadzorstva 
od prihoda ladje v zadnje pristanišče; pristaniške pristojbine 
in pristojbine za storitve službe za varnost plovbe; stroški 
pilotaže; prispevki za socialno zavarovanje; terjatve pristoj- 
nega organa za odrejeno in opravljeno dviganje ali odstrani- 
tev razbitine; 

2) terjatve poveljnika in drugih članov posadke iz delovnega 
razmerja na ladji; 

3) nagrade za reševanje in prispevki ladje k skupni havariji; 

4) odškodninske terjatve zaradi trčenja ladij ali drugih nezgod 
med plovbo ter zaradi škode na pristaniških napravah, dokih 
in plovnih poteh; odškodninske terjatve zaradi telesnih 
poškodb potnikov in članov posadke; odškodninske terjatve 
zaradi izgube ali poškodbe tovora ali prtljage; 

5) terjatve iz pogodbe ali poslov, ki jih je sklenil oziroma 
opravil poveljnik izven sedeža ladjarja na podlagi svojega 
zakonitega pooblastila za dejanske potrebe, da je ladjo ohra- 
nil ali nadaljeval potovanje, ne glede na to, ali je poveljnik 
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hkrati tudi lastnik oziroma ladjar in ali ima terjatve on sam,8 

pa jih ima dobavitelj, popravljalec, posojilodajalec ali kakšen 
drug pogodbenik. 

Privilegij na ladji za glavnico zajema tudi obresti. 

240. člen 

Privilegiji na ladji zajemajo tudi voznino oziroma prevozni 
in vlečnino tistega potovanja, med katerim je nastala terjate ■ 
zavarovana s privilegijem, ter pripadne terjatve ladje in 
nine oziroma prevoznine in vlečnine, pridobljene od zace'* 
potovanja. 

241. člen 

Za terjatve poveljnika in drugih članov posadke iz delovne^ 
razmerja v smislu 2. točke prvega odstavka 239. člena 
štejejo terjatve iz njihovih plač, kadar gre za razmerja, 
katere se uporablja izključno slovensko pravo. 

242. člen 

Določbe o privilegijih na ladji ne veljajo za terjatve za p°vra 

čilo jedrske škode. 

243. člen 

Privilegiji ne prenehajo s spremembo lastnika ladje, i0 nl 

v tem zakonu drugače določeno. 

244. člen 

Privilegiji na ladji zajemajo tudi njene naslednje pripa^6 

terjatve in voznine: 

1) odškodninske terjatve, dolgovane za še ne popravlie^ 
materialne poškodbe, ki jih je pretrpela ladja, ali za iz9u 

voznine, oziroma prevoznine in vlečnine; 

2) terjatve, dolgovane zaradi skupne havarije, če se nana&P 
na še nepopravljene materialne poškodbe ladje ali na iz9u 

voznine oziroma prevoznine in vlečnine; 

3) terjatve nagrade, dolgovane za opravljeno reševanje,^ 
sicer po odbitku zneskov, ki pripadajo poveljniku in 
članom ladijske posadke. 

245. člen 

Privilegiji na ladji se ne nanašajo na terjatve, dolgovane 
niku ladje iz zavarovalne pogodbe, kot tudi ne na prem) 
subvencije in druge pomoči države. 

246. člen 

V smislu določb tega zakona o privilegijih se šteje za voznJr^ 
oziroma prevoznino morske ladje tista voznina oziroma P^, 
voznina, ki jo naročnik prevoza oziroma potnik dolgu)0 

djarju. 

Privilegiji v korist oseb iz 2. točke prvega odstavka 239. 
bremenijo zneske voznine oziroma prevoznine in vle<cn 
dolgovane za vsa potovanja, ki so bila opravljena med "al 

njem istega delovnega razmerja na isti ladji. 

Privilegiji za terjatve iz 3. in 5. točke prvega odstavka 2^ 
člena ter za terjatve zaradi trčenj in drugih nezgod f" 
plovbo in za škode, prizadejane pristaniškim naprav g 
dokom in plovnim potem iz 4. točke prvega odstavka 
člena zajemajo samo tiste pripadne terjatve ladje in v0*% 
oziroma prevoznine in vlečnine iz 244. člena, ki so nastale' 
nastanku omenjenih terjatev. 

247. člen 

Terjatve, zavarovane s privilegijem, ki se nanaša na isto P^jJ 
vanje ladje, se poravnajo po vrstnem redu, naveden 
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Lj.rvem odstavku 239. člena, terjatve iz 2. točke prvega 
" »J a 239. člena pa imajo enak vrstni red kot terjatve iz adnJega potovanja. 

odst6rLatev' ki so navedene v posameznih točkah prvega 
naio 23^- člena, ni mogoče v celoti poravnati, se porav- jo v sorazmerju z njihovimi zneski. Pri terjatvah, navedenih 
p.'ln ?• 'očki prvega odstavka 239. člena, ima v vsaki teh točk 

J ne)e nastala terjatev prednost pred prejšnjo. 
št ' 

i 'stočas8 da S° 2 'St'm c'09oc"<om povezane terjatve nastale 
248. člen 

irnaf'76, zavarovar|e s privilegijem zadnjega potovanja ladje, 1° prednost pred terjatvami prejšnjega potovanja. 

v korist oseb, navedenih v 2. točki prvega odstavka 
na ' Jena' nastale iz istega delovnega razmerja, ki se nanaša 
PotovarV°tOVan'' ima'° is,i vrstni red kot terjatve iz zadnjega 

249. člen 

Uveij'8^!' na voznini oziroma prevoznini in vlečnini se lahko 
"ina <V vse dokler ie voznina oziroma prevoznina in vleč- . se dolgovana ali dokler je njen znesek še pri poveljniku 
a" a9entu ladje. 

na pripadnih terjatvah se lahko uveljavljajo, vse 
i^Dla^ 'e teriatev dolgovana ali dokler je znesek, ki je bil zanjo Can, še pri poveljniku ali agentu ladje. 

250. člen 
rivilegiji na ladji prenehajo: 

1) s 
Prenehanjem terjatve, zavarovane s privilegijem; 

°dsta
P0Jekom ene9a leta' Pri privilegijih iz 5. točke prvega avka 239. člena pa s potekom šestih mesecev; 

3) s 
Padajo ladje v izvršilnem ali stečajnem postopku; 
pr°dajo ladje pod naslednjimi pogoji: 

da je prenos lastninske pravice na ladji vpisan v register; 

°b£je vP's prenosa lastninske pravice na ladji v register 
Sođ 'len v Uradnem listu RS in objavljen na razglasno desko 
ladj- a' na katerega območju se vodi register, v katerega je 

vpisana; 

Js
a.Privilegirani upnik ne začne postopka za poravnavo 

RS ar a've v dveh mesecih od objave vpisa v Uradnem listu 1 P3 pred potekom roka iz 2. točke tega odstavka; 
5) z ?av, "

stanovitvijo sklada omejene odgovornosti za terjatve, 
n0st 

0vane s privilegijem, za katere velja omejena odgovor- 

Plen'6®M' na ladji prenehajo z razglasitvijo ladje za pomorski 
?aen 

02irorna vojni plen na morju. Če je ladja sproščena, 
OdSta .2n°va veljati isti privilegiji, ki po 2. točki prvega 

"Vka tega člena niso prenehale pred zaplembo ladje. 

b 251. člen 
^ \7 O * *i 4 <■ točke prvega odstavka prejšnjega člena se šteje: 

Hon/i,privi'egijih za terjatve iz reševanja - od dneva, ko je bilo 
an° reševanje; 

Plovh pr'v'legijih zaradi trčenja ladij ali druge nezgode med 
je bii= *, za terjatve zaradi telesnih poškodb - od dneva, ko a Skoda prizadejana; 

ijag^Privilegijih zaradi izgube ali poškodbe tovora ali prt- 
aii K, ~ oci dneva, ko sta bila tovor oziroma prtljaga izročena 

"'orala biti izročena; 
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- pri privilegijih za popravila in nabave ter za druge terjatve 
iz 5. točke prvega odstavka 239. člena - od dneva, ko je 
terjatev nastala; 

- v vseh drugih primerih - od dneva zapadlosti terjatve. 

Rok iz 2. točke prvega odstavka prejšnjega člena preneha 
z vložitvijo tožbe za uveljavitev terjatve, zavarovane s privilegi- 
jem. Če gre za privilegij na ladji, preneha ta rok teči z vložitvijo 
tožbe samo, če se ladja zaustavi ali če se zaznamba vložene 
tožbe vpiše v register, v katerega je ladja vpisana. 

Ko postane sodba na podlagi vložene tožbe, ki je bila predmet 
zaznambe, izvršljiva, preneha privilegij pravica v 60 dneh od 
izvršljivosti sodbe, če upnik v tem roku ne zahteva prodaje 
ladje, ali če sodišče na njegovo zahtevo ne zaustavi ladje. 
Upnik ima pravico v tem roku zahtevati od sodišča, da se 
njegov privilegij vpiše v register z vrstnim redom od trenutka, 
ko je bila vanj vpisana zaznamba tožbe za uveljavitev privile- 
gija. 

252. člen 

Določbe tega zakona o privilegijih na ladji se uporabljajo tudi, 
če izkorišča ladjo oseba, ki ni lastnik, razen če je bila ladja 
lastniku odvzeta z nedovoljenim dejanjem, privilegirani upnik 
pa ni pošten. 

253. člen 

S prenehanjem privilegija na ladji ne preneha terjatev, ki je 
bila z njo zavarovana. 

Z odstopom terjatve, zavarovane s privilegijem, se prenese 
tudi privilegij na ladji. 

254. člen 

Privilegij na ladji ne preneha z izbrisom ladje iz registra. 

255. člen 

Določbe členov 239 do 254 ne veljajo za javne ladje. 

256. člen 

Določbe tega zakon o privilegijih na ladji veljajo tudi za čolne 
in ladje v gradnji, ki plovejo na vodi. 

III. poglavje - POSTOPEK VPISOVANJA LADIJ 

1. SKUPNE DOLOČBE 

257. člen 

Vpis v register vsebuje besedilo odločbe o vpisu. 

Če se po stanju vpisa v registru odločba o vpisu ne more 
izvršiti, se sme vpis opraviti le na podlagi nove odločbe, 
s katero se prejšnja odločba popravi ali spremeni. 

258. člen 

Vpisi na podlagi tega zakona: 

1. prvi vpis v vpisnik ladij - s katerim se v slovenski ladijski 
register vpiše ladja, ki do tedaj ni bila vpisana v register, 
2. vpis v list A - s katerim se v list A vložka glavne knjige 
vpisnika ladij vpišejo podatki o identifikaciji ladje in o njenih 
tehničnih značilnostih; 
3. vknjižba - s katero se opravi vpis, prenos, omejitev ali 
prenehanje pravic brez posebne opravičbe (nepogojni vpis 
pravic ali nepogojni izbris); 
4. predznamba - s katero se opravi vpis, prenos, omejitev ali 
prenehanje pravic pod pogojem poznejše opravičbe (pogojni 
vpis pravic ali pogojni izbris); 
5. zaznamba - s katero se evidentirajo osebna razmerja, ki so 
pomembna za razpolaganje s premoženjem, ali druga dejstva, 
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s katerih zaznambo so po zakonu povezani določeni pravni 
učinki; 
6. prenos vpisa ladje - s katerim se ladja izbriše iz enega 
vpisnika ladij v registru in vpiše v drug vpisnik; 
7. izbris ladje - s katerim se ladja izbriše iz slovenskega 
ladijskega registra. 

259. člen 

Lastninska pravica ter druge stvarne pravice na ladji se lahko 
vpišejo na celo ladjo ali na delež, določen glede na celoto, 
vendar ne na njene posamezne sestavne dele. 

Hipoteke se ne more vpisati na delež glede na celoto, če je 
lastninska pravica na ladji vpisana ne eno samo osebo, kot 
tudi ne na del tistega deleža, za katerega je v registru vpisan 
en sam solastnik. 

Vpis prenosa terjatve, zavarovane s hipoteko, in pridobitve 
nadhipoteke je dovoljen glede cele terjatve kot tudi glede 
njenega dela, določenega sorazmerno ali številčno. 

260. člen 

Za določene stvari, ki so pritiklina ladje, se lahko s privolitvijo 
lastnika ladje zaznamuje v registru, da spadajo v lastnino 
druge osebe. 

261. člen 

Vpis hipoteke na ladji mora obsegati najmanj naslednje po- 
datke: 

1. denarni znesek terjatve, ki je zavarovana s hipoteko; 
2. višino obresti, če se morajo plačati poleg terjatve; 
3. ime in stalno prebivališče oziroma firmo in sedež hipotekar- 
nega upnika; 
4. določila o zapadlosti terjatve v celoti ali po delih. 

262. člen 

Če so s hipoteko zavarovane terjatve, ki bi utegnile nastati 
zaradi odobrenega posojila, prevzetega zavarovanja ali zaradi 
povračila škode, je treba v listini, na podlagi katere se oprav- 
ljajo vpisi, navesti najvišji znesek, ki ga smeta doseči kredit ali 
odgovornost. 

Če je s hipoteko zavarovana terjatev, vezana na valutno klav- 
zulo ali kakšen indeks za določanje vrednosti le-te, je to 
potrebno vpisati v register. 

Na ladjo se lahko vpiše tudi hipoteka na podlagi sporazuma 
M 263. filen 

Vpisi so dovoljeni le zoper tistega, na katerega je ob vložitvi 
predloga v register vpisana ali se sočasno vpisuje lastninska 
pravica na ladji oziroma tista pravica, glede katere se opravlja 
vpis. 

264. člen 

Če več oseb zaporedoma pridobi pravico do vpisa kakšne 
pravice na ladji ali na pravici, ki je vpisana na ladji, te pa svoje 
pravice niso vpisale, lahko zadnji pridobitelj zahteva vpis 
zadevne pravice neposredno nanj, če dokaže, kdo so njegovi 
predniki. 

Če je bila na nekoga prenesena terjatev, zavarovana s hipo- 
teko, ki je vpisana v register, terjatev pa je poravnana, lahko 
dolžnik zahteva, da se vpis izbriše brez predhodnega vpisa, če 
dokaže prenos. 

265. člen 

Če upnik, ki ima pravico zahtevati vpis hipoteke na ladji ali 
nadhipoteke na vpisani hipoteki svojega dolžnika, ne zahteva 
tega vpisa, lahko zahteva vpis teh pravic v korist upnika tudi 
porok. 

Vsak solastnik deleža lahko zahteva zase in v imenu drugi 
solastnikov vpis skupnih pravic, ki se ne dajo razdeliti v raz- 
merju do celote. 

266. člen 

Vpisi v register po sklepu sodišča o dedovanju in volilu ali P° 
sklepu, sodišča o vpisu hipoteke na podlagi sporazum 
strank se opravijo na podlagi pravnomočnega sklepa pris'0' 
nega zapuščinskega oziroma izvršilnega sodišča. 

2. VRSTNI RED 
267. člen 

Za vrtni red vpisa je odločilen trenutek, ko je predlog zavp'5 

prispel k registru. 

Vpisi, opravljeni na podlagi predlogov, ki so prispeli ob ist 
času, imajo isti vrstni red, če ni v kakšnem drugem za* 
drugače določeno. 

268. člen 

Z vknjižbo ali predznambo odstopa prednosti se lahko spre" 
meni vrstni red pravic, ki so vknjižene na ladji. 

Ki 
Za to spremembo je potrebna privolitev upravičenca, 
odstopa svoj vrstni red in se njegova pravica umika, kot ^ 
upravičenca, ki stopa na njegovo mesto. Če je pravica, * ^ 
umika, hipoteka, je potrebna tudi privolitev lastnika ladje, 
je pravica, ki se umika, obremenjena s pravico koga drugea 
pa tudi njegova privolitev. 

Ta sprememba ne posega v obseg in vrstni red drugih vpisa 

nih pravic. 

269. člen 

Pravica, ki stopa naprej, pridobi brez omejitve vrs,nLr^o 
pravice, ki se umika, če je ta vpisana v register neposre" j 
pred njo ali če ji odstopijo prednost tudi vsi upravice' 
katerih pravice so vpisane med njima. 

270. člen 

Če gre za odstop prednosti med pravicama, ki nista vp'^ 
neposredno druga za drugo, brez privolitve upravičene ^ 
katerih pravice so vpisane med njima, pridobi PraVI£nflrii 
stopa naprej, vrstni red pravice, ki se umika, le v nje' 
obsegu in vsebini. 

Če je pravica, ki se umika, pogojna ali vezana na rok, se
t

s.ga 
v izvršilnem postopku, opravljenem pred nastopom 1 * 
pogoja ali roka, pravica, ki stopa naprej, poravnati sa 
v tolikšnem znesku, kolikor ji pripada po njenem prvotn 
vrstnem redu. 

Če mora kupec na javni dražbi prevzeti pravico, ki se urn'"* 
po njenem prejšnjem vrstnem redu brez vštetja v kupnino, 
pri razdelitvi kupnine pravica, ki stopa naprej, upošteva v 
njenem prvotnem vrstnem redu. 

271. člen 
* tud' 

Če ni drugače dogovorjeno, ima pravica, ki stopa naprej. 
na svojem prvotnem mestu prednost pred pravico, k 
umika. 

272. člen 

Če stopi z odstopom prednosti več pravic na mesto 
pravice in je odstop sočasno vknjižen, gre tudi na no 
mestu prednost pravici, ki je imela dotlej prednost v vrstn 
redu, če ni drugače dogovorjeno. 

273. člen 
ki Poznejše spremembe glede obstoja ali obsega pravice, r 

26 poročevalec, št- & 



p * odstopom prednosti umaknila, ne vplivajo na vrstni red Vlce, ki je stopila naprej, če ni drugače dogovorjeno. 
3 PRIJAVE IN PREDLOGI 

274. člen 

uora'*a ° Vpisu lac,'e v re9's,er se izda na Prijav0 ali predlog ^sviiene stranke oziroma na zahtevo pristojnega organa, 
em zakonu ni drugače določeno. 

vlaifVe 'n Predlogi oziroma zahteve iz prejšnjega odstavka se 'a9a|o pri registru. 

275. člen 

VjjijVe in Predloge za vpis ladje v register je potrebno vložiti 
ki ii~OS,nem Številu izvodov in sicer: za register in za stranke, 

le treba sklep vročiti. 

Jahtn vlo*eno zadostno število izvodov prijave ali predloga, 
'oku re9's,er od vložnika, naj vlogo dopolni v določenem se v," Ce vložnik ne ravna po tem nalogu, določi register, da 

°9a prepiše na vložnikove stroške. 

276. člen 

t>vn? V'°^a ve*ana na rok, predpisan v določbah tega zakona 
r0£

sovanju v register, je pravočasna samo, če pred potekom a Prispe k registru. 

'okov'' doloć') ,e9a zakona o vpisovanju v register, razen 
tev i> Za ?Pravičbo predznambe (329. člen), roka za predloži- 
'leni a ^95i ^len) 'n roka za predložitev prevoda (296. i se ne morejo podaljševati. 

,^'Mmude rokov, določenih s tem zakonom za vpise 
9'ster, ni dopustna vrnitev v prejšnje stanje. 

277. člen 

Avu^f' VP'S ladje, za vpis sprememb, ki se vpisujejo v list 
laaja ® 9lavne knjige, in za vpis sprememb, zaradi katerih se 

'Zbriše iz registra, je treba vložiti pisno prijavo. 
ru9e vpise se vlaga pismen predlog. 

278. člen 

_ %vi ali predlogu za vpis ladje v register je treba navesti 
- tj.^ls,er' Pri katerem se predlog oziroma prijava vlaga, 
^ainl*10 a" 'me in sedež oziroma osebno ime in naslov 
''oba Prebivališča vložnika kot tudi tistih oseb, katerim je la(jje 

Vfočiti odločbo o vpisu ter - ime oziroma označbo 
■ na katero se vpis nanaša. 

^oziroma predlog morata vsebovati vse podatke, ki se UJelo v register. 

^'°gu oziroma prijavi je treba natančno navesti, kaj naj 
t®']skn V re9is,er- V predlogu oziroma prijavi se lahko priiavi- 
^ter h'8 na natančno določena mesta v listinah, na poolagi lh se utemeljuje prijava. 

279. člen 
Prgdi 
D'6J°9 za vknjižbo vsebuje tudi predlog za predznambo, če 

'agatelj predznambe ni izrecno izključil. 

Po
6> samim predlogom se lahko zahteva več vpisov na 

Vpis
a9i ene listine kot tudi v pi iste pravice v več vložkov ali več pravic v en vložek. 

280. člen 
ki ga vloži zakoniti zastopnik fizične osebe za vpis 

"a |ad 
e' prenosa, omejitve ali prenehanja vpisanih pravic 

Sa n ' 'e ,ret)a priložiti dovoljenje pristojnega skrbstve- 0rgana, kadar je takšno dovoljenje potrebno. 
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281. člen 

Vpisi v register, ki se opravljajo na podlagi tega zakona se 
smejo dovoliti samo na podlagi listin, sestavljenih v obliki, ki 
je predpisana za njihovo veljavnost. 

Firme in imena oziroma osebna imena oseb, ki sodelujejo 
v pravnem poslu, morajo biti v listini, na podlagi katere se 
opravlja vpis natančno navedena. V tej listini mora biti nave- 
den tudi kraj, kjer je bila listina sestavljena in datum, kdaj je 
bila sestavljena. 

Listine, na podlagi katerih se opravlja vpis v register, ne smejo 
imeti takšnih vidnih pomanjkljivosti, ki bi vplivale na njihovo 
verodostojnost; če pa so sestavljene iz več listov, morajo biti 
listi tako speti, da ni mogoče vstaviti nobenega novega. 

282. člen 

Zasebne listine na podlagi katerih se opravljajo vpisi v list B in 
list C vložka glavne knjige vpisnika ladij, je treba priložiti 
v izvirniku, druge listine pa so lahko priložene tudi v overje- 
nem prepisu. 

Potrebno je priložiti tudi po en neoverjen prepis ali fotokopijo 
vsake listine iz prvega odstavka tega člena za zbirko listin. 
Register potrdi, da se prepis oziroma fotokopija ujema z izvir- 
nikom. 

Če je izvirnik listine v uradnih spisih ali v hrambi pri registru 
ali če je priložen že vloženemu predlogu oziroma prijavi, 
zadostuje priložiti prepis ali fotokopijo v dveh izvodih in 
navesti, kje je izvirnik. 

Če izvirnika ni mogoče takoj predložiti zato, ker je pri kakš- 
nem drugem organu, je treba to navesti v predlogu oziroma 
prijavi in priložiti overjen prepis ali fotokopijo ter en neoverjen 
prepis ali fotokopijo. 

283. člen 

Listinam, sestavljenim v tujem jeziku, je treba priložiti overjen 
prevod v slovenskem jeziku. 

4. OPRAVLJENA VPISA 

(a) Skupne določbe 

284. člen 

Vpisi v register se opravljajo v upravnem postopku. Pri tem se 
smiselno uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem 
postopku, če ni v tem zakonu drugače določeno. 

285. člen 

Pri vpisih v register so stranke vsi, ki prosijo za vpis, in tudi 
vsi, katerih pravice so vpisane v register. 

286. člen 

Stranke in drugi udeleženci v postopku za vpis v register se 
smejo zaslišati ustno ali s pismeno izjavo. Kadar je treba 
zaslišati več oseb, je mogoče posamezne izmed njih zaslišati 
tudi v odsotnosti ostalih. 

287. člen 

O ustnih dejanjih, opravljenih med postopkom za vpis v regi- 
ster, se sestavi zapisnik. 

O manj pomembnih izjavah ali obvestilih se sme namesto 
zapisnika zapisati v spisu le uradni zaznamek. 

288. člen 

V postopku za vpis v register nosi vsaka stranka svoje stroške. 
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289. člen 

Za odločanje o prijavi ali predlogu je odločilen trenutek, ko 
sta prijava ali predlog prispela k registru. 

290. člen 

Prijavo ali predlog za vpis v register se vpiše v dnevnik; v njem 
se navede dan, uro in minuto, ko je prijava oziroma predlog 
prejet. Obenem se mora v vložku, v katerega je ladja vpisana, 
če je že odprt, evidentirati, da je vložena prijava ali da je 
vložen predlog za vpis, in s svinčnikom zapisti številko, pod 
katero je vloga vpisana v dnevnik. 

Če vložek še ni odprt, ga je treba odpreti takoj, ko prispe 
prijava ali predlog za prvi vpis ladje v register in vanj s svinčni- 
kom zapisati številko, pod katero je vloga vpisana v dnevnik, 
ime oziroma označbo ladje, kot tudi številke vseh nadaljnjih 
prijav ali predlogov, ki prispejo, dokler ladja ni vpisana ali 
dokler sklep o zavrnitvi vpisa ladje v vpisnik ne postane 
dokončen. 

Vložka za prvi vpis ladje v register se ne odpre, če je prijava 
popolnoma nerazumljiva ali nedoločna. 

291. člen 

Ko prispe predlog za vknjižbo, predznambo ali zaznambo na 
ladji, ki je že vpisana v slovenski ladijski register, ugotovi 
register, ali so po stanju vpisov v registru, v katerega je ta 
ladja vpisana, kakšne ovire za zahtevani vpis. 

292. člen 

Če je vložen predlog za prenos ladje iz enega vpisnika v drug 
vpisnik, se zazamuje prošnjo za prenos v vpisniku ladij, v kate- 
rega je vpisana. Ko je izdana odločba o vpisu ladje z vsemi 
podatki iz prejšnjega vpisnika v novi vpisnik, se ladja izbriše iz 
vpisnika v katerega je vpisana. 

293. člen 

Register dovoli vpis na podlagi predloga ali prijave in njunih 
prilog: 

1. če iz registr ne izhaja glede ladje ali pravic na ladji kakšna 
ovira za zahtevani vpis oziroma, če so pri prijavi ali predlogu 
za prvi vpis ladje v slovenski ladijski register izpoljeni pogoji iz 
209. člena; 

2. če ni utemeljenega dvoma o tem, da ima predlagatelj 
pravico predlagati vpis in da so udeleženci na katerih pravice 
se nanaša vtis, sposobni razpolagati s temi pravicami; 

3. Če je prošnja glede na vsebino predloženih listin uteme- 
ljena; 

4. če imajo listine takšno obliko, kakršna se zahteva za dovoli- 
tev vknjižbe, predznambe ali zaznambe. 

294. člen 

Register odloči glede vsake prijave ali predloga o sami stvari, 
praviloma ne da bi zaslišal stranke in praviloma brez pred- 
hodne odločbe, razen kadar ta zakon izrecno določa drugače. 

Register mora v odločbi izrecno navesti, ali je predlogu ugodil 
ali ga je zavrnil. 

Če ugodi predlogu le delno, odredi vpis v delu, v katerem je 
predlogu ugodil, zavrne pa tisti del predloga, ki mu ni ugodil. 

Če predlog v celoti ali delno zavre, navede v odločbi vse 
razloge, zaradi katerih predlog zavrača. 

295. člen 

Register izda odločbo o vpisu na podlagi ustreznih listin. 

Če iz prijave ali predloga in priloženih predpisov list'"' 
da bi bilo zahtevi mogoče ugoditi, če bi bila Prefl

de, 
izvirna ali ustrezno overjena listina, odredi, da se za 
pravico ohrani vrstni red in zaznambo prijave ali P' 
v registru ladij z opombo »dokler ne prispe izvirnik.« 

m« Obenem določi predlagatelju primeren rok, v katerei71 

predložiti ustrezno listino, če je ni organ, pri ka,e' j 
dolžan poslati že po uradni dolžnosti. Ce register naK 
prejme ustrezno listino, ali če je listino predlagatelj P1 

v določenem roku, se odloči v predlogu o sami stvari 

Če ustrezna listina ni predložena v določenem ali r- 
nem roku, register predlog zavrže in po uradni o° 
opravi izbris zaznambe. 

p hi 
Če iz predloga in priloženih listin izhaja, da zahtevi ne 
mogoče ugoditi, tudi če bi bila izvira ali ustrezno o 
listina priložena, register zavrne predlog. 

Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za Pr'ia 

prvi vpis ladje ali ladje v gradji. 

296. člen 

Če prijavi ali predlogu ni priložen prevod listine, ki j® ^ 
Ijena v tujem jeziku, iz vloge pa ne sledi, da je treba z■ . 
zavrniti, odredi register, da ohrani vrstni red zadevne P ^ 
in zaznambo preloga oziroma prijave v registru z ov j 
»dokler ne prispe prevod«. Obenem določi predlagaj®1.^ 
meren rok, v katerem mora predložiti prevod. Ce>,a g 
prevod v določenem ali podaljšanem roku, odloči m 
stvari; v nasprotnem primeru pa prijavo oziroma P 
zavrže in po uradi dolžnosti opravi izbris zaznambe. 

297. člen 
Register ne more dovoliti, da bi bilo vpisano kaj vet 1'!! 
drugega, kot je stranka zahtevala, čeprav bi bila ta pOPfi 
ženih listinah upravičena zahtevati kaj več ali kaj dri' 

Če je predlagana samo predznamba, ni mogoče 01 

vknjižbe, čeprav so dani pogoji za vknjižbo. 
j 

298. člen 
M 

pK1 

Če iz listi izhaja, da je pridobitelju knjižne PraVlC!nejif 
dovoljenje za vknjižbo, da pa so mu hkrati naložene o ni 
glede razpolagaja s pridobljeno pravico, ali pa so ^ 
žene obveznosti, glede katerih je dogovorjena s vpi 
vknjižba v korist določenih upravičencev, zahtevanega 
ni mogoče dovoliti, če ni obenem predlagana tudi vknl ^ 
- glede na to, kakšna je listina - vsaj predznamba dog 
nih omejitev ali obveznosti. 

Sočasen vpis medsebojnih pravic in obveznosti lahko 
laga katerakoli stranka. 

299. člen 

Odločba, s katero se dovoljuje vpis, mora navajati: 

1. vložek, v katerega se mora vpis vpisati in ime la£l 

katero se nanaša vpis; 

2. firmo ali ime in sedež oziroma ime in stalno prel 

osebe, v katere korist naj bo vpis opravljen 

3. ladja ali pravica na ladji, na kateri naj bo vpis op''3' 

4. listine, na podlagi katerih se vpis dovoljuje, 

5. vrsto vpisa, ki ga je treba opraviti in 

6. glavno vsebino pravice, ki se vpisuje in sicer z bese' 
jih je treba vpisati. 

Odločba mora navajati vse podatke, ki jih je potreb"0 

v list A. 
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ti»| vsebine besedila, ki se vpisuje, ni mogoče kratko izraziti, je 
le °°voljeno sklicevati se na natančno označena mesta v listi- 
>1 "atl' na podlagi katerih je bil dovoljen vpis, in sicer z učinkom, 
10 ' da bi bila ta mesta vpisana v glavno knjigo. 

300. člen 
11 <S> • i i re9'Ster zavrne predlog za vknjižbo ali predznambo, pri- 
4 ' 0 oziroma predlog za vpis ladje v register, predlog za 
lo .^"ambo vrstnega reda ali predlog za dovolitev prodaje, da 1 se izterjala terjatev, za katero ni vknjižena hipoteka, opravi 
^ P«s zaznambe, da je omenjene zahtevke zavrnil. 

(i Zaznamba se ne vpiše: 

za t6 'Z Pred'°9a 'n njegovih prilog ni bilo mogoče ugotoviti, 
1 kat 6ro lad'° a,i Prav'co 9re a" ladja oziroma pravica, na ■' 0? '..se zahteva vpis, ni vpisana v navedenem registru, ali če D prijavi ali predlogu za prvi vpis ni bil odprt vložek za vpis; 

ii 2- če jastninska pravica oziroma kakšna druga pravica na ladji 
1 , YP'sana v korist osebe, zoper katero se po vsebini listine 

"ko opravi vknjižba ali predznamba. 

Vpis zaznambe se označi na odločoi. 
t 

301. člen : 

! Sip postane odločba, s katero je zavrnjen vpis iz prejšnjega J dolj3, dokončna, ker ni bilo pritožbe, izda register po uradni 
oiznosti sklep o izbrisu zaznambe o zavrnitvi vpisa in o tem 

J Ves,i stranke. 

302. 

j^ločbo o vpisu skupaj s prijavo oziroma predlogom in vsemi 
Vro£arT1i' so t5ile Pri'ožene prijavi oziroma predlogu, se Cl osebam, ki so v odločbi navedene. 

303. člen 

Odločba o vpisu se izvrši po uradni dolžnosti. 

304. člen 

"avaj ^'S' razen vPisa tehničnih podatkov v list A, mora 

1- datum, ko je bil predlog prejet, ter številko dnevnika; 
2 
sest2nal<0 "st'ne' k' i® podlaga za vpis, kraj, kjer je bila listina stavljena, in datum, ko je bila sestavljena; 

^ številko in datum odločbe, s katero je dovoljen vpis; 

fo rst0 vPisa in glavno vsebino pravice oziroma dejstva, ki ga |e,r®ba vpisati; 

v ka»rn° a,i ime in sedež oziroma stalno prebivališče osebe, a,0re korist je vpis. 

fcispe k registru sočasno več predlogov, ki se nanašajo na 
9ov 4 i0, zazamuje ta pri vsakem vpisu na podlagi teh predlo- stevilke drugih predlogov z ozačbo, da so prispeli hkrati. 

305. člen 
Ko so/bister izda odločbo s katero odreja vpis ladje, vpiše ladjo 
{|6ri

a®n° v list A in list B in nato ravna po določbah 312. in 315. 

306. člen 

o Primerov iz drugega odstavka 300. člena se odločba 
mUje

rni.,vi prijave ali predloga za vpis ladje v register zazna- 
PreH|V u A vložka, ki je bil odprt ob vložitvi prijave oziroma 
listu °Sa' odlo'ba o zavrnitvi vpisa v list B se zaznamuje v tem 
kriiige 0 2avrnitvi vP'sa v c list' Pa v listu c vložka glavne 

307. člen 

V vsaki odločbi se navede, komu je treba vročiti in komu je 
potrebno poslati posamezno listino. 

308. člen 

Odločbe o predlogih in prijavah za vpis v register je treba 
vročiti vložniku prijave oziroma predloga in tistemu, na čigar 
listini je pridobil kdo kakšno pravico ali čigar pravice se 
prenašajo, omejujejo, obremenjujejo ali razveljavljajo, kot 
tudi tistemu, zoper katerega je v register vpisana zaznamba. 

Odločbe, s katerimi se dovoljuje popoln ali delen izbris kakš- 
nega vpisa, se vroči tudi vsem tistim, v katerih korist so bile na 
vpisani pravici vpisane nadaljnje vknjižbe ali predznambe. 

Odločbe o vknjižbi ali predznambi, s katerim se na vpisanih 
pravicah drugih vpisuje hipoteka ali odstop pravice, je treba 
vročiti tudi lastniku ladje. 

Odločba, s katero se na predlog pooblaščenca dovoljuje vpis 
zoper stranko, ki je dala pooblastilo, se vroči stranki osebno, 
če pooblastilo ne ustreza drugemu odstavku 318. člena. 

309. člen 

Vročitev iz prejšnjega člena se opravlja po določbah Zakona 
o pravdnem postopku o osebnem vročanju strankam. 

Če je treba stranki vrniti priložene izvirnike listin (315. člen), 
se izvirniki vrnejo stranki, ki jih je priložila, če ta ne zahteva 
drugače. 

310. člen 

Veljavnosti vpisa ni mogoče izpodbijati zato, ker vročitev ni 
bila opravljena v redu ali sploh ni bila opravljena. 

Oseba, ki iz opravljenega vpisa izvaja zase kakšno pravico ali 
oprostitev obveznosti, ni dolžna dokazovati, da je bila vročitev 
opravljena. 

311. člen 

Register, ki je opravil vpis izbrisa ladje iz registra, izda stranki 
na njeno zahtevo potrdilo o izbrisu. V potrdilu navede razlog 
izbrisa in odločbo, na podlagi katerega je opravil izbris. 

312. člen 

Na izvirniku listine, na podlagi katere je opravil vpis, potrdi 
register, da je vpis opravljen. 

V potrdilu iz prejšnjega odstavka navede odločbo o vpisu, in 
vložek, v katerega je bil vpis opravljen. 

Če je bil vpis opravljen na podlagi več listin, ki so med seboj 
povezane, zapiše potrdilo na tisto listino, iz katere nepo- 
sredno izhajarpravica vpisanega (264. in 265. člen). 

313. člen 

V registru se ne sme več brisati niti kako drugače narediti 
nečitljivo; tudi se ne sme nič dodati ali spremeniti. 

Vsi vpisi v registru se morajo vpisovati s črnilom. 

Napako pri vpisovanju je treba prečrtati tako, da ostane čit- 
ljiva. 

Napaka, ki je bila opažena šele po opravljenem vpisu, se sme 
popraviti le na podlagi odločbe. 

Register mora zaslišati udeleženca, če bi utegnila imeti 
napaka kakšno pravno posledico. Uvedba tega postopka se 
zaznamuje v listu, na katerem je bil opravljen napačen vpis. Ta 
zaznamba ima učinek, da poznejši vpisi ne ovirajo opravka 
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napake. Ko postane odločba v zvezi s popravkom napake 
pravnomočna, se zaznamba po uradni dolžnosti izbriše. 

Popravki napačnih vpisov morajo imeti datum, podpis in 
pečat registra. 

314. člen 

Odločba o izbrisu ladje iz registra ter zaznamba, da je bila 
prošnja za izbris ladje iz registra zavrnjena, se vpišeta v list A. 

Potem, ko postane odločba o izbrisu ladje iz registra 
dokončna, register prečrta vsako stran vložka glavne knjige 
z dvema rdečima navzkrižnima črtama in eno vodoravno črto 
na vsaki strani pod vsakim vpisom, pri čemer posameznih 
vpisov ne prečrta. 

Register ravna po omejenem odstavku tudi potem, ko postane 
dokončna odločba o zavrnitvi prijave oziroma predloga za 
prvi vpis ladje v slovenski ladijski register. 

315. člen 

Po opravljenem vpisu vrne register stranki izvirne listine ozi- 
roma overjene prepise, če je bil prijavi ali predlogu priložen 
njihov neoverjen prepis. Sicer ostanejo izvirne listine oziroma 
njihovi overjeni prepisi v zbirki listin, register pa obvesti 
stranko, da jih lahko v določenem času dvigne, če predloži 
overjene prepise. Register lahko tudi sam naredi te prepise in 
zaračuna predpisane takse. 

Glede prepisov, potrebnih za zbirko listin, je treba ravnati po 
prejšnjem odstavku. 

(b) posebne določbe 

Prvi vpis v slovenski ladijski register 

316. člen 

Prvi vpis v vpisnik ladij v gradnji dovoli register, če so prijavi 
za vpis priložene naslednje listine: 

1. listina, s katero se dokazuje lastninska pravica na ladji 
v gradnji; 

2. potrdilo ladjedelnice o tehničnih podatkih, ki se vpisujejo 
v list A vpisnika ladij v gradnji, ter kraju in začetku gradnje; 

3. izjava lastnika ladje v gradnji o imenu ladje v gradnji, če 
nima imena, pa izjava ladjedelnice o označbi ladje v gradnji. 

317. člen 

Prvi vpis ladje dovoli register, če so prijavi za vpis priložene 
naslednje listine: 

1. listina, s katero se dokazuje lastninska pravica na ladji: 

2. izpisek iz sodnega registra oziroma druga listina, s katero 
se dokazuje, da je lastnik slovenski državljan ali slovenska 
pravna oseba oziroma, da so izpolnjeni pogoji za vpis ladje 
v register; 

3. odločba o določitvi imena oziroma označbe ladje in vpis- 
nega pristanišča; 

4. izmeritveno spričevalo; 

5. spričevalo o sposobnosti ladje za plovbo, ki ga je za njen 
vpis izdala klasifikacijska ustanova; 

6. listina, s katero je določen klicni znak morske ladje, po 
mednarodnem signalnem kodeksu, če mora ladja imeti tak- 
šen znak; 

7. listine, s katerimi se dokazujejo drugi podatki, ki se vpisu- 
jejo v list A vložka glavne knjige; 

8. potrdilo organa, ki vodi tuji register ladij, da je bila ladja 
izbrisana, če se ta prenaša iz tujega registra v slovensKi 
ladijski register. 

V primerih, kadar organ, ki vodi tuj register ladij, v katerega je 
vpisana ladja, za katero se vloži pisna prijava za prvi vpis 
v slovenski ladijski register skladno s predpisi te tuje države, 
izda potrdilo o izbrisu šele po opravičbi izbrisa, odredi regi- 
ster brez potrdila iz 8. točke prejšnjega odstavka, da se za 
zadevni prvi vpis ohrani vrstni red z zaznambo v registru ladij, 
z opombo »dokler ne prispe potrdilo o izbrisu«. 

Obenem določi register primeren rok v katerem mora stranka 
predložiti izvirnik potrdila o izbrisu. Če izvirna listina ni Pre ' 
ložena v določenem ali podaljšanem roku, register prijavo 
zavrne in po uradni dolžnosti odredi izbris zaznambe. 

Če je lastnik ladje tuj državljan ali tuja pravna oseba, mora 
prijavi priložiti listine, s katerimi dokazuje pravico do vpisa 
ladje v slovenski ladijski register, kot tudi podatke, navedene 
v listinah iz prvega odstavka tega člena. 

Vknjižba 
318. člen 

Če ni v tem ali drugem zakonu drugače določeno, se sme 
vknjižba (3. točka 258. člena) dovoliti le na podlagi javnin 
listin ali takšnih zasebnih listin, na katerih je podpise oseD. 
katerih pravico je treba omejiti, obremeniti, razveljaviti a' 
prenesti na drugo osebo, overil organ, ki je pristojen *a 

overitev podpisov. 

Na podlagi zasebne listine, ki jo je izdal pooblaščenec, se sme 
vknjižba zoper pooblastila dovoliti le, če se pooblastilo, ki 9 
je ta izdal, glasi na določen posel ali na določeno vrst 
poslov, od dneva izdaje pooblastila do dneva zahtevan® 
vknjižbe pa ni minilo več kot leto dni. 

Overitev podpisov na zasebni listini ni potrebna, če je na 
listini odobritev organa, pristojnega za varstvo pravic in inW' 
resov oseb, katerih pravico je treba omejiti, obremeniti, razve- 
ljaviti ali prenesti na drugo osebo. 

319. člen 

Zasebna listina, na podlagi katere se sme dovoliti vknjižba, 
mora poleg podatkov iz 281. člena vsebovati še: 

1. natančno označbo ladje ali pravice, glede katere naj s8 

opravi vknjižba; 

2. izrecno izjavo tistega, čigar pravica se omejuje, obreme- 
njuje, razveljavlja ali prenaša na koga drugega, da dovoljuj 
vknjižbo. 

Določba 2. točke prejšnjega odstavka ne velja za listine o prl' 
dobitvi lastninske pravice na tuji ladji, če se zahteva prvi vp|S 

ladje v slovenski ladijski register. 

320. člen 

Javne listine, na podlagi katerih se sme dovoliti vknjižba, s o- 

1. listine o pravnih poslih, ki jih sestavi sodišče ali notar 

v mejah svojih pooblastil, če vsebujejo podatke, ki so predp1" 
sani v 281. členu; 

2. listine, ki jih v predpisani obliki izda sodišče, notar ali 
upravni organ v mejah svojih pristojnosti, katerim zakon pf'z' 
nava lastnost sodnega izvršilnega naslova ali na podlagi kate- 
rih se sme po posebnih predpisih opraviti vpis v javne knjig0. 

Vknjižbe na podlagi odločbe tujega sodišča so dovoljene poCl 

pogojem, da je bila ta odločba priznana v predpisanem P0' 
stopku. 
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PrWinamba 

321. člen 

P2^
redložena listina izpolnjuje splošne pogoje za vpis, ne I 

,Z,p°lnluie pa vseh posebnih pogojev, ki so za vknjižbo predpi- 
ggg1 j| ^ do 320, dovoli register predznambo (4. točka 

322. člen 
:namba hipoteke je dopustna le, če sta terjatev in pravna MipuiDI\D jo uupusuia IO, ,a9a hipoteke izkazani za verjetni 

323. člen 

VDis ' 
se v slovenski ladijski register vpisuje ladja, ki je bila 

rBai«a V ,u'em registru, iz listine o izbrisu ladje Iz tujega 
Po i p? i0 razvidno, da je ladja obremenjena s hipoteko, se 
redn dni d°l*nosti vpiše predznamba hipoteke z vrstnim 
redam P° trenu,ku' ki i® bil odločilen za določitev vrstnega 
lavk iu'em registru ladij, če ob vpisu niso izpolnjeni pogoji KnJizbo hipoteke, ki so določeni s tem zakonom. 

324. člen 

!a<lio*nanlba zakuPne pravice, ladjarske pogodbe za čas za vso 
'i Driln .PreclkuPne pravice je dopustna le, če sta obstoj pravice volitev v vpis izkazana za verjetna. 

325. člen 

1,r°nanamba se dovo,itudi na podlagi naslednjih listin: Ug0,®p'avnomočnih sodnih odločb, s katerimi je zahtevi za 
Uonri ev' Pridobitev, omejitev ali prenehanje vpisane pravice 8no ali je ta zavrnjena; 
j 
V^lh odločb, s katerimi se predznamba dovoljuje 

i za zavarovanje po predpisih o izvršilnem postopku; 

javnih e sodiSča, upravnega organa ali osebe v izvrševanju 
^on pooblasti|. ki so jim zaupana z zakonom, kadar se po 
do|0*u uPravičeni, da po uradni dolžnosti odredijo, naj se ene terjatve zavarujejo s hipoteko. 

326. člen 
Cfj |0 
Pravili? sodiSću položen dolg, zavarovan s hipoteko, ki ga po 
Upnik, obligacijskega prava upravičeno ni mogoče plačati 
Poloj Se na Podlagi potrdila sodišča, da je dolgovani znesek n dovoli predznamba. Pri tem se dovoli; 

doij^Hamba izbrisa hipoteke - če je dolg pri sodišču položil 
'k ali oseba, ki odgovarja za dolg; 

2 
doh6

tf?
nambo odstopa terjatve, zavarovane s hipoteko - če je 

Skgn Pn sodišču položil kdo drug, ki mu je po pravilih obligacij- aa Prava upnik dolžan odstopiti svojo terjatev. 

327. člen £ 
vp!sađ2namb0 se pridobijo, prenesejo, omejijo ali razveljavijo Viti ue pravice pod pogojem, da se predznamba pozneje opra- 

sicer v obsegu, v katerem je opravičena. 

328. člen 

• na „mba se lahko opraviči: 
^Podlagi listine, s katero je mogoče dovoliti vknjižbo, izdala 16 oseba, zoper katero je bila predznamba vpisana; 

na r 
P°sta| °dla9i potrdila, da je sodna odločba iz 1. točke 325. člena a Pravnomočna in izvršljiva; 

na i 
><3rlatvfi0dlagi d°končne odločbe pristojnega organa o obstoju P'bh, ® iz 3. točke 325. člena, za katere zavarovanje je bila 

*namba vpisana: 
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4. na podlagi pravnomočne in izvršljive odločbe sodišča v pravdi 
zoper osebo, zoper katero je bila predznamba vpisana. 

329. člen 

Če se predznamba opravičuje, z listino primerno za knjižbo (1. 
točka prejšnjega člena), jo je treba opravičiti v tridesetih dnevih 
od vročitve sklepa o predznambi. 

če se preznamba opravičuje s pravnomočno in izvršljivo sodno 
odločbo (4. točka prejšnjega člena) je potrebno začeti pravdo 
v 15 dneh od vročitve odločbe o predznambi. 

Rok, v katerem se mora predznamba opravičiti oziroma je 
potrebno začeti pravdo, mora biti naveden v odločbi o predz- 
nambi. 

Rok,za opravičbo predznambe ali začetek pravde sme register 
na predlog stranke podaljšati, če so za to podani opravičeni 
razlogi. 

330. člen 

če se predznamba opravičuje z listanimi, navedenimi v 1., 2 in 3. 
točki 328. člena je treba predlog za opravičbo predznambe 
vložiti pri registru. 

Če se predznamba opravičouje z odločbo sodišča v pravdi (4. 
točka 328. člena), mora tisti, ki je zahteval predznambo, začeti 
pravdo pri pristojnem sodišču in o tem obvestiti register. 

331. člen 

Če ob vložitvi predloga za predznambo že teče pravda o obstoju 
pravice, katere predznamba se zahteva, ni potrebna posebna 
pravda za opravičbo predznambe, če se po določbah zakona 
o pravdnem postopku v obstoječi pravdi še lahko uveljavlja tudi 
zahtevek za opravičbo predznambe. 

332. člen 

Če predznamba ni opravičena, lahko tisti, zoper katerega je bila 
dovoljena, predlaga njen izbris. 

Če iz spisov ne izhaja, da je bila tožba za opravičbo predznambe 
vložena pravočasno, ali da rok za opravičbo še teče tistega dne, 
ko je vložen predlog za izbris, odredi register v kratkem času 
narok, na katerem mora predlagatelj predznambe dokazati, da 
rok za opravičbo še teče, ali da je bila tožba pravočasna. 

Če register ugotovi, da je rok postal oziroma da se pravda ni 
pravočasno začela, dovoli izbris predznambe. 

Šteje se, da je bila tožba za pravičbo predznambe vložena 
pravočasno, čeprav je potekal zanjo določeni rok, če je bila 
vložena pred predlogom za izbris predznambe ali vsaj istega 
dne, ko je bil vložen predlog. 

333. člen 

Če sodišče v pravdi, s katero se opravičuje predznamba ugodi 
tožnikovemu zahtevku za opravičbo, se na predlog katerekoli 
stranke zaznamuje opravičba predznambe v registru po vsebini 
pravnomočne sodbe. 

Če je bil v pravdi iz prvega odstavka tega člena zahtevek za 
opravičbo predznambe pravnomočno zavrnjen, se na predlog 
katerekoli stranke predznambe izbriše. 

334. člen 

Če je predznamba izbrisana zato, ker tožba za opravičbo ni bila 
pravočasno vložena, se lahko predlaga nova predznamba, ven- 
dar pa ima ta pravni učinek šele od trenutka, ko je bil vložen nov 
predlog. 

Lastnik ladje ali upravičenec iz vpisane pravice lahko s tožbo 
zahteva, naj se ugotovi, da ne obstaja predznamovana pravica. 
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Sodba, s katero sodišče ugodi temu zahtevku, so na predlog 
stranke zaznamuje v registru in s tem prepreči ponovna dovoli- 
tev predznambe. 

335. člen 

Če se predznamba izbriše iz kakšnega drugega razloga, ne pa iz 
razloga, ki so navedeni v prejšnjem členu, register po uradni 
dolžnosti zavrne vsak nov predlog za predznambo iste pravice 
na podlagi iste listine. Če to opusti in novo predznambo vpiše, 
se ta izbriše takoj, ko nasprotnik prijavi, da je bila predznamba 
enkrat že izbrisana. 

336. člen 

Če je predznamovana pravica lastninska pravica, je nadaljnje 
vpise mogoče dovoliti ne samo zoper vknjižnega, temveč tudi 
zoper predznamovanega lastnika ladje; vendar je pravni učinek 
teh vpisov odvisen od tega, ali bo predznamba opravičena ali ne. 

Če se predznamba opraviči, se hkrati z vpisom njene opravičbe 
po uradni dolžnosti izbrišejo vsi tisti vpisi, ki so bili zoper 
vknjižnega lastnika ladje opravljeni potem, ko je bil vložen 
predlog, na podlagi katerega je bila vpisana predznamba last- 

ninske pravice. 

Če se predznamba lastninske pravice izbriše, se hkrati po uradni 
dolžnosti izbrišejo tudi vsi vpisi, ki so bili opravljeni glede na to 
predznambo. 

Določbe tega člena se uporabijo tudi v primeru, ko je bila zoper 
hipotekarnega upnika vpisana predznamba prenosa njegove 
terjatve na drugo osebo. 

337. člen 

Če je izbris kakšne pravice predznamovan, se smejo glede te 
pravice dovoliti nadaljnji vpis (na primer nadhipotek ali 
odstopa), vendar je pravni učinek teh vpisov odvisen od tega, ali 
bo predznamba izbrisa opravičena ali ne. 

Če se predznamba izbr>sa opraviči, se hkrati z vpisom opravičbe 
po uradni dolžnosti izbrišejo tudi vsi vpisi, ki so bili glede 
izbrisane pravice medtem dovoljeni. 

338. člen 

Če so na terjatvi, zavarovani s hipoteko takrat, ko se zahteva 
njen izbris, še vpisane nadhipoteke, se sme izbris te terjatve 
dovoliti le s pripombo, da bo pravni učinek izbrusa glede nadhi- 
potek nastopili šele, ko bodo izbrisane. 

Ko je vknjižen izbris s hipoteko zavarovane terjatve, ni mogoče 
več dovoliti nadaljnjih vpisov na hipoteko; če je izbris hipoteke 
le predznamovan, se smejo nadaljnji vpisi na to pravico dovoliti, 
vendar samo s pravnim učinkom iz 327. člena. 

Zaznamba 

339. člen 
Pravna posledica zaznambe osebnih razmerij, zlasti glede ome- 
jitev pravice razpolaganja s premoženjem je, da se nihče, v čigar 
korist je v registger vpisana kakšna pravica, ne more sklicevati 
na to, da mu ta razmerja niso bila znana (na primer mladolet- 
nost, podaljšanje roditeljske pravice ali skrbništva, stečaj idr.). 

Zaznambo osebnih razmerij in izbris takšne zaznambe odredi 
register na podlagi listin, s katerimi se ta razmerja dokazujejo, in 
sicer na predlog strank, njihovih zakonitih zastopkov ali pristoj- 
nih organov. 

340. člen 

Zaznamba drugih dejstev, poleg tistih, ki so navedene v prejš- 
njem člneu, se sme dovoliti le, če je z zakonom dovoljena in ima 
učinek, ki ga določa zakon (na vrstni red, skupna hipoteka, 
odpoved terjatve zavarovane s hipoteko, tožbo za uveljavitev 
pomorskega privilegija, zaznamba spora itd.). 

341. člen 

Lastnik ladje lahko zahteva vpis zaznambe vrstnega reda z 
namerno odtujitev ladje ali obremenitev s hipoteko. Pravni u 
nek zaznambe je, da se vrstni red pravic, pridobljenih s 
odtujitvijo ali obremenitvijo, šteje do takrat, ko je bil vloz 
predlog za vpis zaznambe, če je vpis navedenih pravic zahteva. 
da bi veljala zaznamba. 

Hipotekami upnik lahko s pravnim učinkom, navedenih 
v prejšnjem odstavku, zahteva vpis zaznambe vrstnega 'e<>3 

za nameravani odstop ali nameravani izbris svoje terjatve. 

Zaznambe iz tega člena se smejo dovoliti le, če bi bila P° 
stanju vpisov v register dovoljena vknjižba pravice, ki jo I 
treba vpisati, oziroma izbris vpisane pravice in če je P°°P 
predlagatelja na predlogu overil organ, ki je pristoje" 1 

overjanje podpisov. 
342. člen 

Odločba, s katero register ugodi predlogu za vpis zaznan^6 

iz prejšnjega člena, se izda v enem samem izvodu (odpravKUj 
Ko se zaznamba vpiše v register, se na tem izvodu potrdi, dal 
bila zaznamba opravljena. 

343. člen 

Če je bila zaznamba vrstnega reda dovoljena za nameravano 
obremenitev ladje s hipoteko, izgubi učinek po poteku enejJ 
leta, v drugih primerih, navedenih v 341. členu, pa po pO'eK 

60 dni od dneva, ko je bila dovoljena. 

V odločbi, s katerim dovoljuje zaznambo, navede reg'ster 

datum, ko bo zaznamba izgubila učinek. 

344. člen 

Predlog za vpis pravice ali vpis izbrisa z vrstnim redom, 
zavarovan z zaznambo (341. člen), se mora vložiti v roKij 
določenih v 329. členu; predlogu je treba priložiti izv° 
sklepa, s katerim je bila zaznamba dovoljena. 

Listina, na podlagi katere se vpisuje ali briše pravica, 
katero je zaznamovan vrstni red, je lahko sestavljena tudi P 
vložitvi predloga za vpis zaznambe. 

V odločbi, s katerim na predlog, vložen po prvem odstavK 
tega člena, dovoljuje vknjižbo ali predznambo, navede W>9 
ster, da ima dovoljeni vpis tisti vrsti red, ki je bil pridobi] 
z zaznambo. Ob vpisu se potrdi na izvodu sklepa, s katerimi 
bila zaznamba vrstnega reda dovoljena, da je vpis opravlj0 ' 

Vpis z zaznamovanim vrstnim redom se dovoli tudi, če je 
ladja ali terjatev, zavarovana s hipoteko, prenesena na kog 
drugega ali obremenjena potem, ko je bil predlog za za 
nambo vrstnega reda že vložen. 

Če je lastnik ladje ali hipotekami upnik prišel v stečaj, 
je bil vložen predlog za vpis, se vpis dovoli le, če je bila lis" , 
o pravnem poslu že sestavljena pred dnem, ko se je zac 
stečaj, in če je dan, ko je bila sestavljena, dokazan z overitvi 
organa, ki je pristojen za overjanje podpisov. Če listina 
ustreza tem pogojem, se po predpisih o stečaju presoja, aH I 
vpis dopusten. 

345. člen 

Če dovoli vknjižbo prenosa lastninske pravice ali odtuji® 
ladje oziroma odstopa ali izbrisa terjatve z vrstnim redojjj 
pridobljenim s predznambo (prvi odstavek 341. člena), °dr® 
register na predlog stranke, v katere korist je bila vknp 
vpisana, izbris tistih vpisov, ki so bili glede te ladje ali terjat 
opravljeni po vložitvi predloga za zaznambo. Predlog za lzt> 
teh vpisov se mora vložiti v 15 dneh od dneva, ko je pos,fl 

vknjižba z zaznamovanim vrstnim redom pravnomočna. 

346. člen 

Če predlog za vpis ni vložen pred potekom roka, po kater0"1 
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tonamba izgubi učinek (343. člen), ali če znesek terjatve, 
9'ede katere je zaznamovan vrstni red, do konca tega roka ni 
l2Srpan, odredi reaister po uradni dolžnosti izbris zaznambe 
Vrstnega reda. 

j^ed potekom roka iz 343. člena se sme izbris zaznambe 
goliti le, če je predlogu za izbris priložen izvod odločbe, s Katero je bila zaznamba dovoljena. Ko se vpiše izbris, potrdi 
register, na tem izvodu odločbe, da je bil izbris opravljen. 

347. člen 

Register dovoli na upnikovo zahtevo zaznambo sodne odpo- 
j 1 hipoteke ter zaznambo hipotekarne tožbe, če je tisti, 
®Per katerega je odpoved ali tožba vložena, vpisan kot last- 
"* ladje in če se dokaže, da je hipotekama tožba vložena. 

d$čamb° h'P°tekarne tožbe sme dovoliti ,udi Pravdno so" 

^°sledica zaznambe iz prvega odstavka tega člena je, da 
oiuje odpoved ali tožba zoper poznejšega lastnika ladje, 
asti pa še, da je na podlagi pravnomočne sodbe, izdane 
Pravdi o zaznamovani tožbi, ali na podlagi izvršljive sodne 

Poravnave, sklenjene v tej pravdi, dopustna izvršba na zastav- 
I J!° 'adjo neposredno zoper vsakega poznejšega lastnika 

348. 

H?* amba tožbe za uveljavitev privilegija se izbriše po uradni 
oiznosti, če upnik s hipoteko zavarovane terjatve v 60 dneh 

Dr .j^'i'vosti sodbe, izdane na podlagi tožbe, ki je bila m edrnet zaznambe, ne zahteva prodaje ladje ali vpisa hipo- 
. K® ali te se na njegovo zahtevo ladja v tem roku ne zaustavi 

9' odstavek 251. člena). 

Dr^n Sp'sov izhaja, da je bila v zakonskem roku zahtevana 
rau a lad'a a" vPis hiP0,eke ali da je bila ladja zaustavljena, na register po drugem in tretjem odstavku 332. člena. 

349. člen 
Kd 
So°; *®čne pravdo, da bi izpodbil vknjižbo, za katero trdi, da 
v pr kršene njegove vpisane pravice, in zahteva vrnitev 
ali p kni'^no stanje, lahko zahteva pri pravdnem sodišču 
ivui re9's,ru. zaznambo tega spora v registru in sicer hkrati ,,0*'tvijo tožbe ali pozneje. 

delu6^'08 2aznambe spora iz prejšnjega odstavka je, da 
Vpisa6 V ,em sporu izdana sodba tudi zoper tiste, ki so si 
$Drw Pravice pridobili potem, ko je predlog za zaznambo ra Prispel k registru. 

350. člen 
^ r\ 
ivkn**' za izbris vknjižbe zoper osebe, ki so si neposredno ali katere izbris se zahteva s tožbo, pridobile pravice 
Hg ra e oproščene bremena in v primerih, ko temelji tožba 
cem rjih, ki obstajajo neposredno med tožnikom in tožen- 
°blio Se- 2astaranje tožbenega zahtevka presoja po pravilih Sacijskega prava o zastaranju. 

351. člen 

bH°I *e" izpodbijati zoper koga drugega vknjižbo, o kateri je 
v Predpisih obveščen, da je dovoljena, mora v roku, 
vknjjl?reni je mogoče vložiti pritožbo zoper dovolitev te 
Wrn Predlagati registru vpis zaznambe, da je vknjižba viojj?3' najpozneje v 60 dneh od poteka roka za pritožbo pa 
bijano za izt,ris vknjižbe zoper vse tiste, ki so si z izpod- 
kak§iv pridobili kakšno vpisano pravico ali so na 
na"ibe vpisani pravici dosegli nadaljnje vknjižbe ali predz- 
Po 
So p^?1^ roka iz prejšnjega odstavka se sme zoper druge, ki 
vpi < 2aznambo spora na vpisani pravici pridobili nadaljnje 
H|gQ u.®. Pravice, z izbrisno tožbo izpodbijati vknjižba le, če 
^^~^Pošteni glede veljavnosti izpodbijane vknjižbe. 
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352. člen 

Če tožnik ni bil po predpisih obveščen o dovoljeni vknjižbi, ki 
jo izpodbija, preneha pravica do tožbe za njen izbris zoper 
druge, ki so si na vpisani pravici pošteno pridobili nadaljnje 
vpisane pravice, v treh letih od takrat, ko je predlog za izpod- 
bijanje vknjižbe prispel k registru. 

353. člen 

Če tožnik umakne tožbo, se po zakonu šteje, da jo je umaknil, 
ali če je tožba s pravnomočno odločbo zavržena ali tožbeni 
zahtevek zavrnjen, ali če v primeru iz 351. člena tožba ni bila 
vložena v predpisanem roku, se odredi na predlog nasprotne 
stranke izbris zaznambe spora. 

Če je sodišče s pravnomočno sodbo popolnoma ali delno 
ugodilo zahtevku za izbris izpodbijane vknjižbe ali če so 
stranke o izbrisu vknjižbe sklenile sodno poravnavo, se dovoli 
na predlog stranke vpis izbrisa izpodbijanje vknjižbe po vse- 
bini sodbe oziroma sodne poravnave in odredi hkrati izbris 
zaznambe spora ter vseh vknjižb in predznamb, za katere je 
glede izbrisane pravice predlog za vpis prispel k registru 
potem, ko je ta prejela predlog za zaznambo spora. 

354. člen 

Kdor trdi, da je prišlo do vknjižbe zaradi kaznivega dejanja, 
lahko zahteva, da doseže pravni učinek iz 349. člena glede 
poznejših vpisov, od registra, naj dovoli zaznambo, da je 
vknjižba sporna. Predlogu mora priložiti potrdilo pristojnega 
organa o uvedbi kazenskega postopka. 

Če je predlagana zaznamba spora, da bi bil dosežen učinek 
tudi zoper druge, ki so si pošteno pridobili vpisane pravice 
pred zaznambo spora, je treba predlog za zaznambo vložiti pri 
registru v roku, v katerem se je stranka upravičena pritožiti 
zoper dovoljeno vknjižbo. 

355. člen 

Če odloči sodišče v kazenskem postopku, da se izbriše 
vknjižba skupaj z vpisanimi pravicami, ki so bile pridobljene 
pred zaznambo iz prejšnjega člena odredi register izbris 
vknjižbe po drugem odstavku 353. člena, če priloži stranka, 
zoper katero je bila izpodbijana vknjižba opravljena, predlogu 
za izbris vknjižbe odločbo sodišča, izdano o tem kazenskem 
postopku, s potrdilom o njeni pravnomočnosti. 

Če ugotovi sodišče v kazenskem postopku kazensko odgo- 
vornost obtoženca, vendar pa napoti oškodovanca z njegovim 
zahtevkom za izbris vknjižbe na pravdo, ima oškodovanec 
pravico vložiti tožbo za izbris vknjižbe in vpisanih pravic iz 
prejšnjega odstavka v 60 dneh od dneva, ko je postala 
odločba sodišča o napotitvi na pravdo pravnomočna. 

Če sodišče v kazenskem postopku ne izda odločbe o tem, da 
je obtoženec kazensko odgovoren, in če upravičenec ne vloži 
tožbe v roku iz prejšnjega odstavka, dovoli register izbris 
zaznambe spora na predlog tistega, ki ima pravni interes, da 
ostane izpodbijana vknjižba v veljavi. 

356. člen 

Če je zahtevan izbris zaznambe spora zato, ker tožba za izbris 
ni bila vložena v rokih, določenih v 351. in 355. členu, ravna 
register po drugem in tretjem odstavku 332. člena. 

357. člen 

Če vloži lastnik ladje ali upnik, na čigar ladji oziroma terjatvi je 
vknjižena pravica, tožbo, da se ta pravica popolnoma ali delno 
izbriše, ker je zastarana, dovoli register na predlog tožnika 
zaznambo spora v registru. 

358. člen 

Če se začne pravda, s katero zahteva tožnik, naj se ugotovi, da 
je bila s priposestvovanjem pridobljena določena stvarna pra- 
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vica, dovoli register na tožnikov predlog zaznambo spora 
v registru. 

359. člen 

Zaznamba spora v primeru tožbe za izbris zaradi zastaranja 
(357. člen) ali v primeru tožbe za ugotovitev pridobitve stvarne 
pravice zaradi priposestvovanja (358. člen) nima učinka zoper 
druge, ki so se zanesli na register in dosegli določene 
vknjižbe pred trenutkom, ko je predlog za zaznambo spora 
prispel k registru. Če je s pravnomočno sodbo ugotovljeno, 
da je tožnik s priposestvovanjem pridobil določeno stvarno 
pravico, ima s priposestvovanjem pridobljena pravica vrstni 
red pred vsemi vpisi, ki so bili opravljeni po zaznambi spora, 
vse po zaznambi spora vpisane pravice, ki so s tem 
v nasprotju, pa se na predlog stranke izbrišejo. 

V postopku za izbris se smiselno uporablja drugi odstavek 
353. člena. 

360. člen 

Sodišče, ki je opravilo prodajo ladje, odredi po uradni dolžno- 
sti, da se sklep o domiku prodane ladje zaznamuje v registru. 

Zaznamba iz prvega odstavka tega člena ima učinek, da je 
mogoče pridobiti vpisane pravice zoper dotedanjega lastnika 
ladje z nadaljnjimi vpisi le, če je sklep o domiku pravnomočno 
razveljavljen. 

Če sklepa o domiku ni nihče izpodbijal ali če je bila izpod- 
bojna tožba pravnomočno zavrnjena, se na predlog prizadete 
osebe izbrišejo vsi vpisi, opravljeni po zaznambi sklepa zoper 
dotedanjega lastnika ladje, kot tudi vsi nadaljnji vpisi glede 
njegovih pravic. 

361. člen 

Če ni drugače določeno, se morajo predlogi za vpis ali izbris 
zaznamb vložiti pri registru. 

Vpisovanje skupnih hipotek 

362. člen 

Pri skupnih hipotekah (237. člen), ki se ustanovijo z vpisom 
v več vložkov, je treba enega od vložkov označiti za glavni 
vložek, druge pa za stranske. V predlogu za vpis je treba 
navesti, kateri vložek naj bo glavni, kateri pa stranski; če 
v predlogu to ni navedeno, se šteje, da se mora glavni vložek 
označiti tisti, ki je v predlogu za vpis naveden na prvem mestu. 

Če je zahtevano, naj se že obstoječa hipoteka za isto terjatev 
raztegne tudi na druge vložke, se s prvotno obremenjenim 
vložkom ravna kot z glavnim vložkom. 

V glavnem vložku se je treba z zazna,.-ho skliceval' na stran- 
ske vložke, v vsakem stranskem vložku p«, na /ilavni vložek. 

363jčlen 

Če zahteva upnik, da bi zavaroval svojo terjatev, vpis hipoteke 
v določeni vložek, mora prijaviti obstoj hipoteke, ki je za to 
terjatev že vpisana v kakšnem drugem vložku, da bi se mogla 
zaznamovati skupna hipoteka. 

Upnik je odgovoren za škodo, povzročeno s tem, da je zamol- 
čal obstoj hipoteke. 

Upnik je odgovoren za škodo, povzročeno s tem, da je zamol- 
čal obstoj hipoteke. 

Če zaznamba skupne hipoteke ni vpisana, lahko hipotekami 
dolžnik predlaga to zaznambo in zahteva, da mu upnik povrne 
stroške, če po njegovi krivdi ni bila vpisana. 

Če register, ko dovoli vknjižbo ali predznambo hipoteke, 
opazi, da je za isto terjatev že vpisana hipoteka v kakšnem 
drugem vložku, odredi po uradni dolžnosti, da je vložek, 
v katerem je ta hipoteka vpisana, glavni vložek. 

364 člen 

Če se vknjižba ali predznamba, ki je vpisana v kakšen stranski 
vložek, na pritožbo izbriše, je treba ta izbris zaznamovan 
v glavnem vložku. 

365. člen 

Vrstni red pri skupni hipoteki se določi samostojno za vsak 
vložek; pri tem je odločilen trenutek, ko je predlog za dovoli- 
tev vpisa skupne hipoteke prispel. 

366. člen 

Vse predloge glede spremembe hipoteke za terjatve, za katere 
je vpisana skupna hipoteka v več vložkih, je treba vložiti P' 
registru 

O predlogih se odloča po stanju vpisov v glavnem vložku. 

Predlog, vložen pri drugem organu, ne pa pri registru, je t[0^ 
vrniti vložniku z navodilom, da je treba predlog vložiti P< 
pristojnem organu. 

367. člen 

Vse spremembe, ki jih je treba na skupni hipoteki opravijj 
s prenosom, omejitvijo obremenitvijo, izbrisom ali kako dru- 
gače, se vpišejo le v glavni vložek. 

Vpis sprememb v glavnem vložku ima takšen pravni učinekj 
kot da bi bil opravljen v vseh že obstoječih ali bododn 

stranskih vložkih. 

Delen ali popoln izbris skupne hipoteke, ki se nanaša na vse 
ladje ali na vse terjatve (nadhipoteka), ki so predmet skupn 

hipoteke, se zaznamuje v vseh stranskih vložkih, izbr' 
skupne hipoteke, ki se nanaša na določeno ladjo ali na dol£ 
čeno terjatev, pa se zaznamuje le v stranskem vložku, v kate- 

rega je ta ladja oziroma terjatev vpisana. 

368. člen 

Če je izbrisana hipoteka na ladji oziroma na terjatvi, zavaf<£ 
vani s hipoteko, ki je vpisana v glavnem vložku, se v t_enj 
vložku izbrišejo tudi vsi nadaljnji vpisi na skupni hipoteki' 
prenesejo v enega od stranskih vložkov. Če skupna hipoteK 

še obstaja, se s tem vložkom ravna kot z glavnim vložkom- . 
Sprememba stranskega vložka v glavni vlžoek se po ura"" 
dolžnosti zaznamuje pri vsakem že obstoječem stranske"11 

vložku. 

369. člen 

Za opravičbo predznambe, s katero je bila skupna hipote^ 
predznamovana za isto terjatev pri raznih vložkih, je potreb" 
le ena tožba. 

370. člen 

V izpiskih iz vložkov, ki se glede na skupno hipoteko vodil® 
kot stranski vložki, je treba napotiti na glavni vložek in P',' 
pomniti, da so spremembe na skupno vpisani hipoteki VP 
sane samo v glavnem vložku. 

Izbris ladje 
371. člen 

Register izda odločbo o izbrisu ladje: 

1. če ugotovi, da je ladja uničena ali se domneva, da F 
uničena; 

2. zaradi popolne odtujitve ladje iz lastnine slovenske fizif1® 
ali pravne osebe na tujo osebo, pa ni pogojev za vpis po 2..J' 
ali 4. točki prvega odstavka 208. člena; 

3. zaradi soglasja izjave lastnika ladje in ladjarja, s kater® 
preklicujeta soglasje lastnika za vpis v slovenski ladijski re9 
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ster, oziroma zaradi sodbe sodišča, da je takšna izjava last- 
nika ladje pravno neveljavna; 

zaradi izjave lastnika ladje, da ladjo za stalno umika iz 
Pomorske plovbe; 

zaradi prenehanja pogojev za vpiv v register po 3. in 4. točki 
Pn/ega odstavka 208. člena; 

372. člen 

V odločbi o izbrisu ladje iz registra je treba v smislu 212. člena 
Izh' t', da uPniki pomorskih privilegij ne nasprotujejo 
.. u oziroma da se hipotekami upniki strinjajo z izbrisom, 
člena Z& 'z'Jr's P° 1' P'*' t0'k' prvega odstavka 211. 

j^9ovor, s katerim privilegirani upniki nasprotujejo izbrisu 
aaJe iz registra, se vloži pri registru, ki o njem odloči. 

J'primeru iz drugega odstavka tega se sme izbris ladje iz 
reo'S!ra oclrec"" ^e'e potem, ko postane sklep, s katerim je 9ister nasprotovanje zavrnil, pravnomočen. 

373. člen 

un>Se 'ad'a' ki 'e bila izbrisana iz registra zato, ker je bila 
*a »?a ali se 'e domnevalo, da je uničena, ali zato, ker je bila 
za n umaknjena iz plovbe, ali zato, ker je bila razglašena Pomorski plen oziroma vojni plen na morju, znova vpisuje, 
Dori r®9.is,er odločbo o ponovnem vpisu z vsemi tistimi 
Dr<?atki-in vPisanimi pravicami iz registra, s katerimi je bila j;®] vpisana in so veljali ob izbrisu; o tem obvesti lastnika 

Pramcar VS6 dru90, v katerih korist j® bila vpisana kakšna 
5 pRAVNA SREDSTVA 

374. člen 
jjOpec odločbo registra o prijavi oziroma predlogu za vpis je 
a°Pustna pritožba. 

noifnke smei° v pritožbi navesti nova dejstva in predlagati 
Posfopk^326 ,0' Se nana^a'° na b'stvene kršitve pravil 

375. člen 

Sir!? zaPri,0žbo zoper odločbo, ki je bila vročena v Republiki en'ji, je 30 dni, pri vročitvi v tujini pa 60 dni. 

376. člen 
p 

«P°zn°, nepopolno ali nedovoljeno pritožbo register za- 

hi?.re9is,er ne zavrže pritožbe, pošlje izvod strankam, ki jim je a vročena izpodbijana odločba. 

ne more svoje odločbe niti spremeniti niti razvelja- 

PošrŽbo' vloženo neposredno pri organu druge stopnje, 
dan'tta re9istru in se šteje, da je bila pritožba vložena na '• ko je prispela k registru. 

377. člen 
in 

vk epntožba vložena zoper odločbo, s katero se dovoljuje 
nari.iT a'' predznamba ali prvi vpis, odredi register zaz- mb° pritožbe. 
Čfi |q J® pritožba zavrnjena se opravi izbris zaznambe. 

,eqa
n^bo in izbris zaznambe iz prvega in drugega odstavka 

člena opravi register po uradni dolžnosti. 

Če je pritožba vložena zoper odločbo o zahtevi za prvi vpis 
v register ladij, mora register ravnati po tretjem odstavku 290. 
člena. 

378. člen 

Če organ druge stopnje zavrne pritožbo zoper odločbo, 
s katero je bil predlog za vpis zavrnjen, odredi register po 
uradni dolžnosti, da se zaznamba te odločbe izbriše, in o tem 
obvesti stranke. 

379. člen 

Če organ druge stopnje spremeni odločbo registra in ugodi 
kateremu od predlogov iz 300. člena, ki ga je register zavrnil, 
se opravi dovoljeni vpis. V tem primeru se šteje, da je bil vpis 
opravljen v trenutku, ko je bil zanj vložen predlog. 

380. člen 

Če organ druge stopnje spremeni odločbo, s katerim je regi- 
ster dovolil izbris vpisa, in predlog za izbris vpisa zavrne, se 
vzpostavi izbrisana vknjižba oziroma predznamba. 

Če organ druge stopnje spremeni odločbo, s katero je register 
ugodil kakšnemu od predlogov, navedenih v 300. členu, in ta 
predlog zavrne, se vknjižba ali predznamba izbriše. 

381. člen 

Odločba, s katero organ druge stopnje odreja vpis, se pošlje 
registru z vsemi listinami, ki so bile priložene prijavi oziroma 
predlogu, da opravi vročitev in vpis, pri čemer ravna po 312. in 
315. členu 

382. člen 

V postopku vpisovanja v register ladij je dovoljen upravni 
spor. 

PETI DEL - LADJAR 

I. poglavje - ODGOVORNOST LADJARJA 

383. člen 

Za obveznosti, ki nastanejo v zvezi s plovbo in izkoriščanjem 
ladje, je odgovoren ladjar, če ni v tem zakonu drugače dolo- 
čeno. 

384. člen 

Ladjar in reševalec lahko omejita svojo odgovornost za 
pomorske terjatve v skladu z določbami tega dela zakona. 

Za ladjarja se za potrebe tega dela zakona štejejo tudi lastnik 
ladje, naročnik prevoza iz ladjarske pogodbe in podjemnik 
ladje. 

V primeru terjatve iz 386. člena zoper osebe, za katere deja- 
nja, opustitve ali napake odgovarja ladjar ali reševalec, lahko 
te osebe omejijo svojo odgovornost v skladu z določbami 
tega dela zakona. 

Kdor zavaruje odgovornost za terjatve, glede katerih se lahko 
omeji odgovornost v skladu z določbami tega zakona, je 
upravičen do istih ugodnosti po tem zakonu kot zavarovanec. 

Sklicevanje na omejeno odgovornost ne pomeni priznanja 
odgovornosti. 

385. člen 

V primeru, da poveljnik ladje, drugi člani posadke in druge 
osebe, ki delajo za ladjarja, odgovarjajo za terjatve iz 386. 
člena, lahko omejijo svojo odgovornost v skladu s členi 389 
do 395. 
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386. člen 

Ob upoštevanju izjem iz 387. in 388. člena, se lahko omeji 
odgovornost za naslednje terjatve, ne glede na temelj odgo- 
vornosti: 
1) terjatve zaradi smrti, telesne poškodbe, izgube ali 
poškodbe premoženja (vključno s škodo na pristaniških 
napravah, bazenih, vhodnih plovnih poteh in označbah za 
plovbo), do katere je prišlo na ladji ali v neposredni zvezi 
z uporabo ladje ali reševanjem, kakor tudi terjatve zaradi 
kasnejših škod s tem v zvezi; 

2) terjatve zaradi vsake škode, ki nastane zaradi zamude pri 
pomorskem prevozu blaga, potnikov in njihove prtljage; 

3) terjatve zaradi drugih škod, ki nastanejo zaradi kršitve 
izvenpogodbenih pravic v neposredni zvezi z izkoriščanjem 
ladje ali reševanjem; 

4) terjatve drugih oseb, razen tistih, ki odgovarjajo za škodo, 
zaradi ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje škode, za 
katero lahko odgovorna oseba omeji svojo odgovornost 
v skladu s tem delom zakona, ter zaradi nadaljnje škode, ki 
nastane zaradi teh ukrepov. 

Za terjatve iz prejšnjega odstavka se lahko omeji odgovornost 
v primeru tožbe na podlagi pogodbe, odškodninske tožbe, 
tožbe iz naslova regresnega zahtevka ali jamčevanja. Vendar 
pa terjatve iz 4. točke prejšnjega odstavka ne morejo biti 
predmet omejitve odgovornosti v tistem obsegu, v katerem se 
odgovornost nanaša na povračilo na temelju pogodbe 
z odgovorno osebo. 

387. člern 

Ta del zakona se ne uporablja za naslednje terjatve: 

1) terjatve iz naslova reševanja ali prispevka k skupni havariji, 

2) terjatve zaradi škod v smislu V. poglavja sedmega dela tega 
zakona, 

3) terjatve, ki so predmet mednarodne konvencije ali naci- 
onalnega prava, ki ureja ali prepoveduje omejitev odgovorno- 
sti za jedrske škode, 

4) terjatve uslužbencev ladjarja ali reševalca, katerih naloge 
so povezane z ladjo ali reševanjem, vključno s terjatvami 
njihovih dedičev, pravnih naslednikov in drugih oseb, ki so 
upravičene do takšnih terjatev. 

388. člen 

Ladjar izgubi pravico do omejene odgovornosti iz 389. člena, 
če povzroči škodo namenoma ali iz hude malomarnosti. 

Ladjar ne more omejiti svoje odgovornosti za škodo, ki 
nastane zaradi smrti ali telesne poškodbe oseb, ki so zapo- 
slene pri ladjarju. 

389. člen 

Meje odgovornosti za terjatve (razen tistih iz 390. člena), ki 
izhajajo iz istega dogodka, se izračunajo na naslednji način: 
1) v zvezi s terjatvami zaradi smrti in telesnih poškodb, 
(a) 33.000 SDR za ladjo, katere tonaža ne presega 500 ton, 
(b) za ladjo, ki presega 500 ton, se znesku iz podtočke (a) 
dodajo naslednji zneski: 
- za vsako tono od 501 do 3.000 ton - 500 SDR, 
- za vsako tono od 3001 do 30.000 ton - 333 SDR, 
- za vsako tono od 30.001 do 70.000 ton - 250 SDR, in 
- za vsako tono, ki presega 70.000 ton - 167 SDR. 
2) v zvezi z drugimi terjatvami: 
(a) 167.000 SDR za ladjo, ki ne presega 500 ton, 
(b) za ladjo, ki presega 500 ton, se znesku iz podtočke (b) 
dodajo naslednji zneski: 
- za vsako tono od 501 do 30.000 ton - 167 SDR, 
- za vsako tono od 30.001 do 70.000 ton - 125 SDR, in 
- za vsako tono, ki presega 70.000 ton - 83 SDR. 

Kadar znesek iz 1. točke prejšnjega odstavka ne zadošča i* 
celotno poplačilo terjatev, ki so navedene v tem odstavku,» 
za plačilo neizplačanega ostanka uporabijo sredstva iz' 
točke istega odstavka, pri tem pa ta ostanek konkurira soraz- 

merno s terjatvami iz 2. točke. 

Omejitev odgovornosti za reševalca, ki bodisi ne izvaja reše- 
vanja z ladje ali pa ga izvaja izključno na ladji, na katero 50 
nanaša reševanje, se izračuna na podlagi 1.500 ton. 

Za potrebe tega dela zakona se uporablja bruto tonaža la# 
ki se izračuna na podlagi I. dodatka Mednarodne konvencij6 

o izmeritvi ladij iz leta 1969. 

390. člen 

V primeru terjatev zaradi smrti ali telesnih poškodb 
na ladji, ki izvirajo iz istega dogodka, odgovarja ladjar v visjn 
46.666 SDR, pomnoženih s številom potnikom, kijih lan* 
prevaža ladja na podlagi plovbnega lista, vendar največ do * 
milijonov SDR. 

Med terjatve iz prvega odstavka tega člena spadajo vsi zah- 
tevki osebe, ki potuje z ladjo ali pa se potuje na njen račun 
podlagi pogodbe o prevozu potnikov, ali ob ladjarjeve^ 
stanku spremlja vozilo ali žive živali na podlagi po{J~ 
o prevozu blaga. 

391. člen 

Meje odgovornosti, določene na podlagi 389. člena, se upor® 
bijo za seštevek vseh terjatev, ki izvirajo iz istega dogodka, 
sicer zoper naslednje osebe; 

1) osebo ali osebe iz prvega odstavka 384. člena ter vse tiste' 
za katere odgovarjajo, ali 

2) lastnika ladje, ki izvaja reševanje s te ladje in reševalca^ 
reševalce, ki izvajajo takšno reševanje ter osebe, za kat® 
odgovarjajo, ali 

3) reševalca oziroma reševalce, ki izvajajo reševanje iz^J 
ladje ali samo z ladje, ki se rešuje ter osebe, za kat® 
odgovarjajo. 

Meje odgovornosti iz 390. člena se uporabijo za seštevek 
terjatev, ki lahko nastanejo iz istega dogodka zoper oseb° 
osebe iz prvega odstavka 384. člena v zvezi z ladjo iz 30 

člena oziroma zoper osebe, za katere odgovarjajo. 

de1" 
392. člen 

Osebe, ki lahko odgovarjajo za terjatve, navedene v tem 
zakona, morajo ustanoviti sklad omejene odgovornosti- 

Sklad se oblikuje v višini ustreznih zneskov iz 389. in 

člena, povečanih za obresti od nastanka odgovornosti 
ustanovitve sklada. 

Sklad je namenjen le plačilu terjatev, glede katerih se la'1"" 
sklicuje na omejeno odgovornost. 

Sklad se lahko ustanovi s pologom denarnega zneska 
z drugim ustreznim zavarovanjem. 

ali 

Za sklad, ki ga ustanovi ena od oseb iz 1., 2. ali 3. točke P^ 
odstavka 391. člena ali iz drugega odstavka istega člena. .i 
njena zavarovalnica, se šteje, da so ga ustanovile vse oseb® 
1., 2. ali 3. točke prvega odstavka ali drugega odstavka. 

393. člen 

Terjatve upnikov se poravnajo iz sklada v sorazmerju z nji'1" 
vim ugotovljenim zneskom. 

Odgovorna oseba oziroma njena zavarovalnica, ki pred ra* . 
litvijo sklada v celoti ali delno plača kakšno terjatev iz 
dela zakona, stopi do višine plačanega zneska v odnos" 
sklada na mesto poplačanega upnika. 
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394. člen 

Upniki, v korist katerih je bil ustanovljen sklad omejene odgo- 
vornosti, se morejo za svoje terjatve poplačati le iz tega 
sklada. 
p° ustanovitvi sklada v skladu s 392. členom, se mora sprostiti 
vsaka ladja ali drugo premoženje, ki pripada osebi, v korist 
a,ere je sklad ustanovljen, če je zaustavljeno ali zaplenjeno 

paradi terajtev, ki se lahko poplačajo iz sklada. V primeru, da 
Je sklad ustanovljen v tujini, lahko domače sodišče sprosti 
'akšno premoženje, če so upnikovi interesi zavarovani na 
Primeren način. 

Sprostitev premoženja je obvezna, če je sklad ustanovljen: 
v pristanišču, kjer je prišlo do škodnega dogodka oziroma, 

®®|6 nastal izven pristanišča, v prvem naslednjem pristanišču, 
ali 

j-) y pristanišču izkrcanja za terjatve zaradi smrti ali telesnih 
Poškodb, ali 

?' v pristanišču izkrcanja za terjatve zaradi poškodovanja 
'ovora, ali 
4) v državi, kjer je izvršeno zaustavljanje. 

Določbe prvega in drugega odstavka se uporabljajo le v pri- ™6ru, ,ja lahko Upnik uveljavlja terjatve zoper sklad pri 
odišču, ki ga upravlja, če se terjatve dejansko lahko popla- 
vo iz tega sklada. 

395. člen 

Določbe členov 383 do 423 tega dela zakona se uporabljajo 
Udl za čolne, s tem, da se za izračun zneska omejene odgo- rn°sti šteje čoln kot ladja, katere bruto tonaža je 500. 

396. člen 

Določbe členov 383 do 423 tega dela zakona se nanašajo tudi 
a vojaške ladje, s tem da se zmogljivost vojaške ladje določa 
jzpodrivom. Ena tona iz 389. člena je enaka dvema tonama 
^Podriva. 

[I- Pogtavj® - POSTOPEK ZA OMEJITEV LADJARJEVE 
odgovornosti 

397. člen 

^Pravdni postopek za omejitev ladjarjeve odgovornosti 
Pravi sodnik posameznik Okrožnega sodišča v Kopru. 

&i«če iz prejšnjega odstavka je pristojno, če je ladja ali 
°'n, na katerega se nanaša dogodek, v zvezi s katerim teče 

postopek za omejitev ladjarjeve odgovornosti, vpisan v slo- 
®nski ladijski register; če pripada ladja ali čoln, na katerega 

te n.ana^a dogodek, v zvezi s katerim teče postopek za omeji- v ladjarjeve odgovornosti, tuji državi, je sodišče iz prvega 
lietav 1e9a č|ena pristojno, če je bila ladja ali čoln zaustav- len v teritorialnem morju Republike Slovenije, če ni bil zau- 
'avljen, pa, če so bila pri sodišču v Republiki Sloveniji polo- 
ga sredstva za ustanovitev sklada omejene odgovornosti. 

398. člen 

postopek za omejitev ladjarjeve odgovornosti se začne na 
q ®dl°g osebe, ki je po določbah tega zakona upravičena ejiti svojo odgovornost. 
Predlog za postopek za omejitev ladjarjeve odgovornosti 

°ra poleg splošnih podatkov, ki morajo biti navedeni v vsaki 
°9i. vsebovati tudi: 

p'opis dogodka, iz katerega je nastala terjatev, za katero se 
®alaga omejitev odgovornosti; 

^ Podlago in znesek omejene odgovornosti; 

3) na kakšen način je predlagatelj pripravljen ustanoviti sklad 
omejene odgovornosti (polog gotovine ali ustrezno drugo 
zavarovanje); 

4) popis znanih upnikov z njihovim sedežem oziroma prebiva- 
liščem; 

5) vrsto in verjetno višino terjatev znanih upnikov. 

Predlogu za postopek za omejitev ladjarjeve odgovornosti je 
treba priložiti listine, s katerimi se dokazuje: tonaža ladje 
v smislu 389. člena. 

399. člen 

Če sodišče ugotovi, da niso izpolnjeni s tem zakonom predpi- 
sani pogoji, ki dovoljujejo predlagatelju, da omeji svojo odgo- 
vornost, izda sklep, s katerim zavrne zahtevek. 

Če sodišče ugotovi, da s sredstvi predlaganega sklada ome- 
jene odgovornosti ne bo moglo prosto razpolagati v korist 
upnikov, zavrže vloženi zahtevek. 

400. člen 

Če sodišče ugotovi, da je v predlogu za postopek o omejeni 
ladjarjevi odgovornosti podani zahtevek v skladu z določbami 
tega zakona o pogojih za omejitev odgovornosti in da bo 
mogoče s sredstvi predlaganega sklada omejene odgovorno- 
sti prosto razpolagati v korist upnikov, izda sklep, s katerim 
dovoli ustanovitev sklada omejene odgovornosti. 

V sklepu iz prvega odstavka tega člena zahteva sodišče od 
predlagatelja, naj mu v 15 dneh predloži dokaze o tem, da je 
dal sodišču na prosto razpolago odobrena sredstva za usta- 
novitev sklada omejene odgovornosti in da je založil določen 
znesek, potreben za stroške, ki bodo nastali med postopkom 
ali v zvezi z njim. 

Če predlagatelj ne ravna po drugem odstavku tega člena, izda 
sodišče sklep, s katerim razveljavi sklep o ustanovitvi sklada 
omejene odgovornosti. 

Sodišče v sklepu opozori predlagatelja na posledice, ker ni 
ravnal po tretjem odstavku tega člena. 

401. člen 

Šteje se, da je sklad omejene odgovornosti ustanovljen 
tistega dne, ko predlagatelj predloži sodišču dokaze o tem, da 
je ravnal po drugem odstavku prejšnjega člena. 

Sklep, s katerim ugotavlja, da je sklad omejene odgovornosti 
ustanovljen, mora sodišče izdati v 24 urah po prejemu doka- 
zov iz prvega odstavka. 

Sklep iz drugega odstavka tega člena se objavi v Uradnem 
listu RS, na razglasni deski sodišča, po potrebi pa tudi na 
drug primeren način. 

Sklep se vroči predlagatelju in vsem upnikom, na katerih 
terjatve se nanaša omejitev odgovornosti in katerih sedež 
oziroma prebivališče je sodišču znano. 

402. člen 
Sklep, s katerim se ugotavlja ustanovitev sklada omejene 
odgovornosti, vsebuje: 

1) ime, pristanišče vpisa in državno pripadnost ladje oziroma 
označbo in kraj vpisa čolna: 

2) firmo oziroma ime in sedež oziroma osebno ime in stalno 
prebivališče ter državno pripadnost predlagatelja; 

3) dogodek na katerega se nanaša ladjarjeva omejena odgo- 
vornost; 

4) znesek sklada omejene odgovornosti in datum ustanovitve; 
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5) poziv upnikom, naj terjatve, ki se po določbah tega zakona 
poravnajo iz sklada omejene odgovornosti, prijavijo sodišču 
v 90 dneh od objave sklepa v Uradnem listu RS, ne glede na 
to, če o teh terjatvah že teče pravda, oziroma če je o njih že 
izdana pravnomočna odločba, z opozorilom na posledice 
opustitve iz 413. člena: 

6) kraj in čas naroka za preizkus terjatev. 

403. člen 

Če teče proti nekomu, ki lahko po določbah tega zakona 
omeji svojo odgovornost in na katerega se nanaša ustanov- 
ljeni sklad omejene odgovornosti, ob ustanovitvi sklada izvr- 
šilni postopek ali postopek, za zavarovanje terjatev, ki se po 
določbah tega zakona poravnajo iz ustanovljenega sklada 
omejene odgovornosti, ustavi izvršilno sodišče na njegovo 
zahtevo s sklepom izvršilni postopek oziroma postopek za 
zavarovanje in razveljavi vsa v tem postopku opravljena de- 
janja. 

Stranka, na katere predlog je sodišče ustavilo izvršilni posto- 
pek oziroma postopek za zavarovanje, plača svoje stroške 
ustavljenega postopka, na zahtevo nasprotne stranke pa 
mora povrniti tudi njene stroške. 

Po ustanovitvi sklada omejene odgovornosti ni več mogoče 
zahtevati rednega izvršilnega postopka oziroma postopka za 
zavarovanje terjatev, ki se po dolobčah tega zakona porav- 
najo iz ustanovljenega sklada omejene odgovornosti. 

404. člen 

Upniki, ki imajo terjatve v tuji valuti, jih prijavijo v tolarski 
protivrednosti, obračunani po srednjem tečaju Banke Slove- 
nije za ustrezno tujo valuto na dan ustanovitve sklada ome- 
jene odgovornosti. 

Na pravočasno prijavljene terjatve (5. točka 402. člena) tečejo 
zakonske zamudne obresti od dneva ustanovitve sklada ome- 
jene odgovornosti, na druge terjatve pa od dneva njihove 
prijave. 

405. člen 

Prijavljene terjatve se preizkušajo na naroku za preizkus ter- 
jatev. 

' Naroka se lahko kot stranke udeležijo predlagatelj in vsi 
upniki, ki prijavijo svoje terjatve do sklenitve naroka za preiz- 
kus terjatev. 

Sodišče lahko opravi narok, čeprav stranke ne pridejo nanj. 

Na naroku pozove sodišče navzoče stranke, naj se izrečejo 
o prijavljenih terjatvah in o podlagi za omejitev predlagate- 
Ijeve odgovornosti. 

406. člen 

Ne šteje se da upnik, s tem ko prijavi terjatev, priznava 
predlagatelju pravico, da prijavljeno terjatev poravna iz usta- 
novljenega sklada omejene odgovornosti. 

Upnik ne more izpodbijati terjatve drugega upnika s trditvijo, 
da je ni mogoče poravnati iz ustanovljenega sklada omejene 
odgovornosti, ker je dogodek, iz katerega je terjatev nastala, 
povzročil ladjar namenoma ali iz hude malomarnosti (prvi 
odstavek 388. člena). 

Šteje se, da predlagatelj ustanovitve sklada omejene odgovor- 
nosti in upniki priznavajo, da prijavljena terjatev obstaja in da 
jo je mogoče poravnati iz ustanovljenega sklada omejene 
odgovornosti, če tega z vlogo ali ustno na naroku ne izpodbi- 
jajo do sklenitve naroka za preizkus terjatev. 

407. člen . e isqc 
Če upnik oporeka, da bi bila glede njegovis'feflatve predlaga- 
teljeva odgovornost omejena, predlagatelj pđ se s tem strinja, 

ga sodišče s sklepom napoti, naj v 30 dneh od vročitve skl P" 
vloži zoper predlagatelja tožbo za ugotovitev, da n|> 
terjatev ne sodi med terjatve, ki naj bodo poravnane iz si 
omejene odgovornosti. 

Če upnik v roku iz prvega odstavkr tega člena ne ravna f* 
sklepu sodišča, oziroma če vloženo tožbo umakne, se 
da se je odpovedal trditvi, da glede njegove terjatve pr" 
teljeva odgovornost ni omejena. 

408. člen 

Če upnik izpodbija obstoj ali višino terjatve drugega 
ali pravico, da se njegova terjatev poravna iz sklada o 
odgovornosti, napoti sodišče s sklepom upnika, k' 
terjatev je izpodbijana, naj v 30 dneh po vročitvi sklepa 
zoper predlagatelja in vse upnike, ki izpodbijajo nJe?a 
terjatev ali njegovo višino, tožbo za ugotovitev obstoj 
višino njegove terjatve oziroma pravice do poravna* 
sklada omejene odgovornosti. 

Če upniki izpodbijajo terjatev drugega upnika, ki je bila ^ 
tovljena s pravnomočno sodbo, izrečeno v pravdi z°Per" 
lagatelja, napoti sodišče s sklepom upnika oziroma uPnl*0tf 
izpodbijajo tako terjatev, naj vložijo v 30 dneh tožbo za ug 
vitev, da terjatev ne obstaja. 

Če upniki, ki jih je sodišče napotilo na pravdo, v roW 
prvega in drugega odstavka tega člena ne ravnajo po5 j 
sodišča oziroma če vloženo tožbo umaknejo, se 
v primeru iz prvega odstavka tega člena terjatev sploh n j,( 
prijavljena, v primeru iz drugega odstavka tega člena P • 
terjatev ni bila izpodbijana. 

409. člen 

Če predlagatelj izpodbija obstoj ali višino upnikove ""Jmh 
napoti sodišče s sklepom upnika, naj v 30 dneh od vro j, 
sklepa vloži zoper predlagatelja tožbo za ugotovitev o" 
in višine njegove terjatve. 

Predlagatelj ne more izpodbijati terjatve, če sta bila obstoj, 
višina te terjatve pravnomočno ugotovljena v pravdi me10 ( 
in upnikom ali v pravdi, ki je tekla po prvem odstavku P 
njega člena. 

Če upnik, ki ga je sodišče napotilo na pravdo, ne ravna v ^ 
iz prvega odstavka tega člena po sklepu sodišča ozir°^flVil 
vloženo tožbo umakne, se šteje, da terjatve sploh ni P"' 

410. člen 

Tožbe iz 407., 408. in 409. člena se lahko nanašajo sa^jj 
tiste terjatve, ki so bile predmet obravnave na naro* 
preizkus terjatev. 

. 40S 
Prvnomočne sodbe, izrečene v pravdah iz 407., 408. in' a 
člena, imajo pravni učinek nasproti vsem stran 
v postopku za omejitev ladjarjeve odgovornosti. 

411. člen 

Za sojenje v sporih iz 407. in 409. člena je izključno p1rl .s|i 
sodišče, ki vodi postopek za omejitev ladjarjeve odgovo' 

412. člen 
■ sK'3' Če predlagatelj izkaže za verjetno, da bi bilo trebaJf 

omejene odgovornosti neko terjatev poravnati v tujinii ^ 
sodišče na njegov predlog odredi, naj se iz sklada j; 
znesek, ki bi bil potreben za poravnavo te terjatve, v . 
merju z drugimi prijavljenimi terjatvami in skladom o"1 

odgovornosti. 

Predlog iz prejšnjega odstavka se lahko vloži d° P ^ 
naroka za razdelitev ustanovljenega sklada omejene 009 
nosti. 

38 poročevalec, 



Znesek, izločen po prvem odstavku tega člena, se hrani 
Posebnem depozitu deset let od dneva, ko postane sklep 0 dokončni delitvi ustanovljenega sklada omejene odgovor- 

nosti pravnomočen. 

Sodišče lahko še pred iztekom roka iz tretjega odstavka tega 
J na odredi, naj se ves izločeni znesek ali del tega zneska 
irn® v splošni depozit sklada omejene odgovornosti, če se da 

okoliščin sklepati, da so odpadle domneve za izločitev tega 
neska tega člena (prvi odstavek). 

, ® izteku roka iz tretjega odstavka tega člena vrne sodišče 
''oceni znesek v splošni depozit sklada omejene odgovor- 

413. člen 

t^[eizkus P° sklenjenem naroku prijavljenih terjatev razpiše s°aišče nov narok. 

pj?n'ki, katerih terjatve se preizkušajo na novem naroku po 
hih.m odstavku tega člena, ne morejo izpodbijati prej prizna- "n terjatev. 

nar1'!?' lahko prijavljajo svoje terjatve do sklenitve prvega ol<a za razdelitev sklada omejene odgovornosti. 

sklari^6, priiavllene P° sklenitvi prvega naroka za razdelitev aaa omejene odgovornosti, se ne ugotavljajo. 

členki' Prijavijo svoje terjatve po izteku roka iz 5. točke 402. 
v 

na tega zakona, morajo predlagatelju in drugim strankam 

Pov t0pku na n)ihovo zahtevo povrniti stroške postopka, 
teh *r°'ene zaradi poznejše prijave. Sodišče lahko zahteva od upnikov, naj v določenem roku založijo znesek, ki bo 
Potreben za te stroške. 

414. člen 
Kq 
s °Pravi postopek za preizkus prijavljenih terjatev, sodišče 
pri*

l6Pom ugotovi, katere terjatve priznava in v kateri višini; 
>ern upošteva tudi pismene vloge strank. 

415. člen 

nioč^ 0me'ene odgovornosti se razdeli, ko postane pravno- C0n sklep, izdan v smislu prejšnjega člena. 

iahko na predlog upnika tudi začasno razdeli del 
kuSo 3 omeiene odgovornosti, da se vnaprej izplačajo preiz- 
da n teriatve. Ce upnik, ki to predlaga, izkaže za verjetno, 
meseci^3 'Z 4°7" 408 al' 409' č,ena ne bo končana v šestih 

&9V sklada iz drugega odstavka tega člena obsega del 
sklari ?meiene odgovornosti, ki ostane, ko se iz celotnega 
terjat i2ločii° sredstva za morebitno poravnavo še spornih 
obst ' v katerem bi jih bilo treba poravnati, če bi bil njihov lol ugotovljen v prijavljeni višini. 

druQS'Va sk'ada omeiene odgovornosti, izločena po prvem prJ|ern in tretjem odstavkg 412. člena, se razdelijo, ko je 
na k

n?m°čno končan postopek za preizkus spornih terjatev, 
delit 6. se 'z'očeni zneski nanašajo; pri tem se upošteva 
0d<!»ev: ki i® b'la opravljena po prvem, drugem in tretjem tavku tega člena. 

416. člen 

0sn
ra

(^
e|itev sklada omejene odgovornosti pripravi sodišče 

s°rgr'Pfavi osnutka za razdelitev sklada omejene odgovorno- 
predi P'že sodišče narok za njegovo obravnavo; nanj povabi 
gieJ

a9atelja in upnike, katerih terjatve so ugotovljene in 
°ntei ater''1 ie ugotovljeno, naj bodo poravnane iz sklada sp0 '®ne ogovornosti, ter upnike, katerih terjatve so še 

Z vabilom na narok pošlje sodišče strankam tudi izvod razde- 
litvenega osnutka. 

417. člen 

če je potreben za pripravo osnutka za razdelitev ustanovlje- 
nega sklada omejene odgovornosti izvedenec, ki ga sodišče 
nima, lahko zaupa pripravo osnutka posebnemu strokovnjaku 
izven sodišča. 

Za strokovnjake iz prvega odstavka iz tega člena se uporab- 
ljajo določbe Zakona o pravdnem postopku, ki se nanašajo na 
izvedence. 

418. člen 

Naroka se lahko udeležijo kot stranke predlagatelj in upniki iz 
416. člena. 

Izostanek strank z naroka ne predstavlja ovire za sodišče da 
ne opravi naroka. 

Na naroku pozove sodišče navzoče stranke, da se izrečejo 
o osnutku za razdelitev sklada omejene odgovornosti in 
o njem podajo svoje ugovore. 

Odločbo o razdelitvi ustanovljenega sklada omejene odgovor- 
nosti izda sodišče na podlagi izida, uspeha postopka; pri tem 
upošteva tudi pismene vloge strank. 

419. člen 

Sodišče mora v teh dneh od dneva, ko je postal pravnomočen 
sklep o razdelitvi sklada omejene odgovornosti, zoper kate- 
rega ni bilo vloženo pravno sredstvo, oziroma od dneva, ko je 
sodišče druge stopnje poslalo pravnomočen sklep sodišču 
prve stopnje, izdati nalog za izplačilo terjatev upnikom, na 
katere se nanaša sklep o razdelitvi. 

420. člen 

Prijava terjatve v postopku za omejitev ladjarjeve odgovorno- 
sti ima glede pretrganja zastaranja enak učinek kot vložitev 
tožbe v pravdnem postopku. 

Glede terjatev, ki so bile izpodbijane v postopku za preizkus 
terjatev, se šteje, da je bilo zastaranje pretrgano od dneva 
prijave terjatve do izteka roka za vložitev tožbe po določbah 
408. in 409. člena oziroma do dneva, ko je postala pravno- 
močna sodba, s katero je bilo ugotovljeno, da se upnikova 
terjatev ne poplača iz sklada omejene odgovornosti. 

Zastaranje terjatev, ki naj bodo po sklepu o razdelitvi sklada 
omejene odgovornosti poplačane iz sklada, začne znova teči, 
ko postane sklep o razdelitvi pravnomočen. 

421. člen 

V korist upnikov, ki jim niti v šestih mesecih po izdaji izplačil- 
nega naloga (419. člen) ni mogoče izplačati njihovih terjatev, 
ustanovi sodišče iz sredstev sklada omejene odgovornosti 
poseben depozit po pravilih o ustanovitvi sodnega depozita. 

422. člen 

Rok za pritožbo zoper sklepe, izdane v postopku za omejitev 
ladjarjeve odgovornosti, je osem dni od vročitve sklepa. 

423. člen 

V postopku za omejitev ladjarjeve odgovornosti se lahko 
uporabijo zoper sklep, s katerim je bil postopek pred sodiš- 
čem pravnomočno končan, vsa pravna sredstva, ki se lahko 
uporabijo zoper sodbe, izdane v pravdnem postopku. 
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ŠESTI DEL - POMORSKE POGODBE 

I. poglavje - POGODBA O GRADNJI LADJE 

424. člen 

S pogodbo o gradnji ladje se ladjedelnica zavezuje, da bo 
zgradila novo ladjo v določenem roku, po projektu in tehnični 
dokumentaciji, naročnik pa se zavezuje za zgrajeno ladjo 
plačati dogovorjeno ceno. 

S pogodbo o predelavi ali popravilu ladje se popravljalec ladje 
zavezuje, da bo predelal ali popravil obstoječo ladjo v določe- 
nem roku, naročnik pa, da bo popravljalcu plačal za oprav- 
ljeno predelavo ali popravilo dogovorjeni znesek. 

Določila tega zakona o pogodbi o gradnji ladje se smiselno 
uporabljajo tudi za pogodbo o predelavi ali popravilu ladje, 
razen za sprejem ladje v dok, če je ta sprejem samostojen 
posel. 

425. člen 

Pogodba o gradnji ladje ter njene spremembe in dopolnitve 
morajo biti sestavljene v pismeni obliki. 

Pogodba o gradnji ladje in njene spremembe in dopolnitve, ki 
so sestavljene v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, 
nimajo pravnega učinka. 

426. člen 

Ladjedelnica mora ladjo zgraditi po pogodbi in pravilih stroke 
ter na tak način, da je zanjo mogoče izdati listine o sposobno- 
sti za plovbo, ki so predpisane v tem zakonu, pa tudi druge 
listine, ki so predvidene v pogodbi o gradnji ladje. 

Će naj bo ladja po zgraditvi vpisana v tuj register, jo mora 
ladjedelnica zgraditi po pogodbi in pravilih stroke ter na tak 
način, da se zanjo lahko izdajo listine, ki so predvidene 
v pogodbi o gradnji ladje. 

427. člen 

Šteje se, da je ladja v gradnji last ladjedlenice, če ni v pogodbi 
o gradnji drugače določeno. 

428. člen 

Naročnik ima pravico nadzirati gradnjo ladje in v ta namen 
določiti enega ali več nadzornikov. Imenovanje in odstavitev 
nadzornika mora pismeno sporočiti ladjedelnici. 

Stroške v zvezi z delom inšpektorja plača naročnik. 

Ladjedelnica mora inšpektorjem med gradnjo omogočiti nad- 
zorstvo. 

Če nadzornik ugotovi, da izvajanje kakšnih del ni v skladu 
z določbami 426. člena, mora ladjedelnici takoj sporočiti 
pismene pripombe. 

Če se ladjedelnica ne strinja s pripombami nadzornika, mora 
o tem brez odlašanja pismeno obvestiti naročnika in zahtevati 
postopek, ki je za tak primer predviden v pogodbi. 

Če pogodba nima določil glede postopka v smislu prejšnjega 
odstavka ali če stranki ne sprejmeta rezultatov postopka iz 
omenjenega odstavka, rešuje spor sodišče. 

Določbe prvega do petega odstavka tega člena ne posegajo 
v pravico klasifikacijske ustanove, da nadzira gradnjo ladje po 
določbah tega zakona o ugotavljanju sposobnosti ladje za 
plovbo. 

429. člen 

Pri izdelavi in nabavi delov ali pritiklin ladje, katere je ladjedel- 
nica naročila ali nabavila od oseb, ki jih je določil naročnik, je 
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ladjedelnica odgovorna za pomanjkljikvosti izvedenihi de 
nabavljenih delov ali pritiklin, če ne dokaže, da jih ki 
potrebni pozornosti ni mogla opaziti. 

430. člen 
$ 

Ladjedelnica ni odgovorna za pomanjkljivosti gt-adnj®1 dfi! 
dokaže, da so nastale zato, ker je pri izvajanju določeni" ^ 
ravnala po naročnikovi zahtevi in ga opozorila na mozn 
nastanka škodljivih posledic, ki bi jih lahko predvide 
dolžni skrbnosti. 

Če material za gradnjo ladje priskrbi naročnik, ga mora 
delnica pregledati in brez odlašanja obvesti naročnik"' 
ugotovi pomanjkljivosti. 

Če ladjedelnica ne ravna po prejšnjem odstavku, uuM~-r^ 
škodljive posledice, ki nastanejo zaradi pomanjkljivosti v 
terialu. 

Ladjedelnica ni odgovorna v smislu prejšnjega odstavka.^ 
naročnik kljub opozorilu, da ima material pomanjkll1 

zahteval, naj ga ladjedelnica vgradi v ladjo. 

Če ladjedelnica ni hkrati tudi projektant, je odgovorna za $ 
pomanjkljivosti pri gradnji ladje, ki jih je izvedla v ® ^ 
s projektom, katere bi bila ob dolžni skrbnosti lahko oo 

Ladjedelnica ni odgovorna v smislu prejšnjega odstavka. ^ 
naročnik kljub opozorilu zahteval, naj se dela izvede) 
projektu. 

Če gre za gradnjo slovenske ladje, mora ladjedelnica 0f?vS|pt 
klasifikacijsko ustanovo, ki nadzira gradnjo, da naročn,K 

njegovemu opozorilu zahteva, naj se določena dela izv :A 
v nasprotju s tehničnimi pravili o gradnji in pravili str0„ del3 

se v ladjo vgradi pomanjkljiv material ali naj se izvedel1^ 
v skladu s projektom, čeprav bi to povzročilo pomanjk'1 
v gradnji. 

431. člen 
'0 ^ 

Ladjedelnica, ki gradi in popravljalec ladje, ki Prede'j'0|)ili 
popravlja ladjo, imata pravico pridržati ladjo, dokler ne 
plačila ali ustreznega zavarovanja za plačilo terjatev v 
z gradnjo, predelavo ali popravilom ladje. 

432. člen 

Ladjedelnica mora v primernem roku na lastne s,r0^c 
lastno nevarnost odpraviti pomanjkljivosti, za katere j0 

vorna po določbah 427., 428. in 430. člena. 

Če pomanjkljivosti ni mogoče odpraviti, lahko naročnik2 

teva ustrezno znižanje cene. 

Če je pomanjkljivost, ki je ni mogoče odpraviti, bistven®' 
naročnik pravico razdreti pogodbo. 

Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena ne p° 
v naročnikovo pravico do odškodnine. 

it Okoliščina, da naročnik med gradnjo ladje ni imel 0 

glede projekta, ki ga je izdelala ladjedelnica, glede upo[ 
nega materiala in načina izvajanja del, ne odvezuje laa< 
niče obveznosti iz prvega do četrtega odstavka tega 

433. člen 

Ladjedelnica je odgovorna za skrite napake, ki se 
v enem letu po izročitvi ladje naročniku, pod pogoje"1.,, 
naročnik pismeno obvesti o napakah takoj, ko jih odkr'< 

434. člen 

Obveznosti ladjedelnice iz prejšnjega člena prenehajo 
letu od dneva, ko je bila po prejšnjem členu obve5 

o napakah. 
 A 
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" poglavje - POGODBE O IZKORIŠČANJU LADIJ 

1. SKUPNE DOLOČBE 

435. člen 

pogodbe o izkoriščanju ladij so pogodbe o plovbnem poslu in 
Zgodba o zakupu ladje. 

436. člen 

- Je o plovnem poslu so pogodba o prevozu stvari po 
0riu, plovba o prevozu potnikov po morju, pogodba o vleče- 

lu oziroma potiskanju po morju in pogodbe, ki se nanašajo 
druge plovbne posle. 

437. člen 

J?°ločbe tega zakona, ki se nanašajo na posamezne pogodbe 
Plovbnem poslu, se smiselno uporabljajo tudi za druge 

^odbe o plovbnem poslu, če ni v tem zakonu drugače 

438. člen 

Pomen po^'av'u zakona uporabljeni izrazi imajo naslednji 

p "ar°4nik je pogodbena stranka, ki naroča pri ladjarju 
Site if stvar'' oseb. vlečenje oziroma potiskanje ladje in izvr- v kakšnega drugega plovbnega posla; 

Po^oevalee je naročnik ali od njega določena oseba, ki po 
9odbi o prevozu stvari predaja ladjarju stvari za prevoz; 

■issr* je oseba, ki je upravičena sprejeti stvari od 

voi|revozn' upravičenec je oseba, ki ima po pogodbi o pre- lo. s^ari proti ladjarju določene pravice (naročnik, vkrceva- 
" Prejemnik); 

?],£'°stanek je normalen čas, ki je določen za vkrcanje ozi- 
a Vkrcanje tovora; 

vani--i?«>"i postanek je čas, za katerega se podaljšuje vkrce- 
Pos|®r1

02
(|
roma izkrcevanje tovora čez čas, ki je določen za 

439. člen 

določbe tega poglavja se uporabljajo tudi; 

')*a vojne ladje; 

^ *a čolne. 
Ne 

i»L ,,a 1 ' pi OJOI ijoya uuoiu.r 
okoriščanju vojnih ladij ne uporabljajo: 

Določbe o ladjarski pogodbi za čas za vso ladjo (členi 443, 
r*4.579 ■ — -•      x~:~ 

Q. 9lede na 1. točko prejšnjega odstavka se za pogodbo 

"a to in 581, v 441. in 443. členu pa določbe, ki se nanašajo 
Pogodbo); 

^»ločbe o naročnikovi pravici, da sklene pogodbe o pre- Zu stvari s kom drugim (445. člen); 

j'ldoločbe o prevozu potnikov in prtljage (596. do 631. člen), 
določb, ki se nanašajo na odgovornost ladjarja za smrt 

'"'""■ne poškodbe potnikov, ter določbe 608. člena; 

dolove o zakupu ladje (členi 654 do 668); 
5) določbe 453. in 574. člena. 

1 P°GODBE O PLOVBNEM POSLU 
<) p,„ 
«kur, zs,vari Pne določbe o prevozu stvari 
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440. člen 

S pogodbo o prevzemu stvari se ladjar zavezuje, da bo z ladjo 
prepeljal stvari, naročnik prevoza pa, da mu bo plačal voz- 
nino. 

441. člen 

V pogodbi o prevozu stvari je lahko dogovorjen prevoz stvari 
z vso ladjo, s sorazmenim delom ladje ali z določenim, ladij- 
skim prostorom (ladjarska pogodba), kakor tudi za prevoz 
posameznih stvari (prevozniška pogodba). 

Ladjarska pogodba se lahko sklene za eno ali več potovanj 
(ladjarska pogodba za potovanje) ali za določen čas (ladjar- 
ska pogodba za čas). 

442. člen 

Ladjarska pogodba za več potovanj ali ladjarska pogodba za 
čas za vso ladjo mora biti sestavljena v pismeni obliki. 

Pogodbe iz prejšnjega odstavka, ki niso sestavljene v pismeni 
obliki, nimajo pravnega učinka. 

Pri pogodbah o prevozu stvari, ki niso omenjene v prvem 
odstavku tega člena, ima vsaka stranka pravico zahtevati, da 
se o sklenjeni pogodbi sestavi pismena listina. 

Če stranka, ki mora sestaviti pismeno listino, tej zahtevi 
ugodi, ima druga stranka pravico odstopiti od pogodbe, če 
še ni začela izpolnjevati. 

ne 
se 

Določba prejšnjega odstavka ne posega v odškodinsko pra- 
vico stranke, ki je zahtevala pismeno listino. 

443. člen 

Pri ladjarski pogodbi za čas za vso ladjo mora poveljnik ladje 
izpolniti naročnikovo naročilo v mejah pogodbe in glede na 
namen ladje. 

Pri ladjarski pogodbi za čas za vso ladjo ladjar naročniku ne 
odgovarja za obveznosti, ki jih je prevzel poveljnik ladje pri 
izpolnitvi posebnih naročnikovih naročil. 

444. člen 

Pri ladjarski pogodbi za čas za vso ladjo naročnik ne sme 
določiti potovanja, ki bi izpostavilo ladjo ali ladijsko posadko 
nevarnosti, kakršne ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče 
pričakovati, in tudi ne potovanja, za katero ni mogoče priča- 
kovati, da bo opravljeno, ne da bi bil občutneje prekoračen 
čas, za katerega je bila pogodba sklenjena. 

445. člen 

Naročnik iz ladjarske pogodbe lahko sklene z drugo osebo 
pogodbo o prevozu stvari z ladjo, na katero se nanaša ladjar- 
ska pogodba. 

Za obveznosti, ki izvirajo iz pogodbe, sklenjene po prejšnjem 
odstavku, je drugim odgovoren tudi ladjar, in sicer po predpi- 
sih, katerih uporabe s sporazumom strank ni mogoče izklju- 
čiti, in po pogojih, ki so določeni za tako vrsto prevoza. 

Če se v primeru iz prejšnjega odstavka ladjarjeve obveznosti 
povečajo, mu je naročnik zanje odgovoren. 

Če je druga oseba, s katero je bila sklenjena pogodba iz 
prvega odstavka tega člena, vedela za ladjarsko pogodbo, ji je 
ladjar odgovoren le v mejah ladjarske pogodbe in pravnih 
predpisov, katerih uporabe s sporazumom strank ni mogoče 
izključiti. 

446. člen 

Naročnik prevoza, ki je pooblastil koga drugega, da kot vkrce- 
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• : <:■■<: sr:t • t. . 
valec preda ladjarju tovor za prevoz, je ladjarju odgovoren za 
vkrcevalčeva dejanja in opustitve v okviru prevozne pogodbe. 

447. člen 

Pogodba o prevozu stvari neha veljati, če je njena izpolnitev 
zaradi višje sile trajno nemogoča. 

Če izpolnitev pogodbe o prevozu stvari zaradi višje sile dalj 
časa ni mogoče ali je negotovo, koliko bo višja sila trajala, ima 
vsaka stranka pravico odstopiti od pogodbe. 

Stranka, ki ni kriva za ovire, lahko v primeru iz prejšnjega 
odstavka odstopi od pogodbe, če ovira predolgo traja ali če se 
domneva, da bo predolgo trajala. 

Vsaka stranka ima pravico odstopiti od pogodbe tudi tedaj, ko 
bi utegnila biti ogrožena varnost ladje, posadke ali tovora 
zaradi višje sile ali druge okoliščine, ki je ni mogoče odvrniti 
ali preprečiti in ki je ob sklenitvi pogodbe ni bilo mogoče 
pričakovati, trajala pa bi daljši čas ali je negotovo, koliko bi 
trajala. 

448. člen 

Če pogodba o prevozu stvari neha veljati ali stranka od nje 
odstopi po prejšnjem členu, ima ladjar pravico do povračila 
stroškov v zvezi z izkrcevanjem; če pa je nastal razlog za 
prenehanje veljavosti pogodbe ali za odstop od pogodbe po 
odhodu ladje iz nakladalnega pristanišča, ima ladjar tudi 
pravico do povračila voznine v sorazmerju s koristno prevo- 
ženo potjo. 

Razen ladjarjeve pravice do povračila po prejšnjem odstavku, 
nimata pogodbeni strani druga proti drugi pravice do kakrš- 
negakoli drugega povračila. 

449. člen 

Če izpolnitev pogodbe o prevozu stvari samo krajši čas ni 
mogoča, pogodbeni stranki nimata pravice odstopiti od po- 
godbe. 

450. člen 

Pri ladjarski pogodbi za vso ladjo lahko naročnik odstopi od 
pogodbe do konca vkrcevanja oziroma do konca podaljša- 
nega postanka, če vkrcevanje do tedaj ni končano; pogoj pa 
je, da plača polovico dogovorjene voznine, stroške podaljša- 
nega postanka in druge stroške, ki jih je imel ladjar, pa niso 
bili vračunani v voznino. 

Prejšnji odstavek se uporabi tudi tedaj, ko je bil dogovorjen 
prevoz s sorazmernim delom ladje ali z določenim ladijskim 
prostorom ali prevoz posameznih stvari, če vsi naročniki 
odstopijo od pogodbe. 

V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena lahko 
naročnik oziroma naročniki odstopijo od pogodbe tudi po 
končanem vkrcanju ali po izteku podaljšanega postanka, pa 
tudi med potovanjem, če plačajo celotno dogovorjeno voz- 
nino, stroške za podaljšani postanek in druge stroške, ki jih je 
imel ladjar, pa niso bili vračunani v voznino. 

Če je bil dogovorjen prevoz s sorazmernim delom ladje ali 
z določenim ladijskim prostorom ali prevoz posameznih 
stvari, lahko vsak naročnik odstopi od pogodbe pred začet- 
kom vkrcevanja, če plača celotno dogovorjeno voznino, stro- 
ške za podaljšani postanek in druge stroške, ki jih je imel 
ladjar, pa niso bili vračunani v voznino. 

451. člen 

Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru iz četrtega 
odstavka prejšnjega člena tudi po začetku vkrcevanja, če 
izpolni obveznosti, ki so določene v omenjenih členih; pogoj 
pa je, da se tovor lahko izkrca, ne da bi bila v nevarnosti ladja 

ali drug tovor, da zaradi izkrcevanja ne nastane večja zamud® 
pri odhodu ladje ali motnja v plovnem redu, da to ne p""' 
dene škode drugim naročnikom in da ni drugih tehtnih po""' 
slekov glede izkrcevanja. 

Če ladja iz razlogov, navedenih v prvem odstavku tega čl®"®: 
ne sprejme odstopa od pogodbe, mora o tem takoj obves" 
naročnika. 

452. člen 

' Če je bila v primeru odstopa od pogodbe že izdana naklg 
niča, lahko naročnik odstopi od pogodbe, če vrne 'adia.r)u|!'j?g 
izvode nakladnice ali mu da zavarovanje za škodo, ki bi I8"K 

nastala ladjarju zato, ker mu niso bili vrnjeni vsi izvodi. 

Če je bil v primeru odstopa od pogodbe vkrcevalcu iS* 
prepis tovornega lista, lahko naročnik odstopi od pogod0'' 
če vrne ladjarju prejeti prepis tovornega lista in mu da zaV?bj| 
vanje za škodo, ki bi lahko nastala ladjarju, ker mu m D 

vrnjen prepis. 

Ladja 

453. člen 

Ladjar je dolžan prepeljati tovor z ladjo, ki je izrecno dogov0f 

jena ali ima dogovorjene lastnosti. 

Če se stranki nista izrecno dogovorili za ladjo oziroma ni0"® 
lastnosti v smislu prejšnjega odstavka, je ladjar dolžan Pr0P 
Ijati tovor z ladjo, ki ima običajne lastnosti za izpolni" 
dogovorjenega prevoza. 

454. člen 

Ladjar je dolžan s skbnostjo dobrega ladjarja pravočasno. 
začetka potovanja, usposobiti ladjo za plovbo, jo prirnerj\ 
opremiti, priskrbeti posadko, oskrbeti ladjo s potrebnimi z01 

gami in jo tako pripraviti, da se tovor lahko vkrca, zl°ie 
shrani, prepelje in izkrca v takšnem stanju, v kakršnem 9a) 

prevzel za prevoz. 

Ladjar mora s skrbnostjo dobrega ladjarja iz prejšnji8 

odstavka ravnati tudi med vsem potovanjem. 

Ladjar je dolžan dokazati, da je ravnal z dolžno skrbno'1'0 

v smislu prvega in drugega odstavka tega člena. 

Sporazum, sklenjen v nasprotju z določbami prvega do tr0' 
jega odstavka tega člena, nima pravnega učinka. 

455. člen 

Ladijski prostor, ki se navadno ne uporablja za tovor, se 
uporabiti za to le po izrecnem sporazumu pogodbenih stra" 1 

če tak sporazum ne bi bil v nasprotju s predpisi. 

456. člen 

Ladjar lahko z naročnikovo privolitvijo nadomesti dogov°r 

jeno ladjo z drugo. 
M 

Za nadomestitev ladje ni potrebna naročnikova privolite^- 
gre za prevoz na podlagi prevozniške pogodbe. 

457. člen 

Ladjar je odgovoren za pravilnost podatkov o nosilnosti la^J 
ki so navedeni v ladjarski pogodbi, če razlika presega 5 o" 
stotkov. 

458. člen 

Če je dogovorjen prevoz z vso ladjo ali z določenim ladijs^jj 
prostorom, dogovorjeni prostor pa nI popolnoma izkoH'^ 
ladjar ne sme razpolagati s tem prostorom brez naročnik0 

privolitve. 
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Vkrcevanje tovora 

459. člen 
J^jjar je dolžan pripeljati ladjo za vkrcevanje tovora v dogo- 
VOrieno pristanišče. 

460. člen 

mo *'e 'z razlo9ov' za katere naročnik ni odgovoren, ni 
Dre 8 pr'Pe,ja,i v dogovorjeno pristanišče, ima naročnik p VOza' upoštevajoč namen pogodbe, pravico določiti za 
lahk*em ,ovora P™° primerno pristanišče, do katerega se 0 ladja zanesljivo pripelje za vkrcevanje. 

461. člen 

j^j^krcevanj3 tovora v pristanišču je dolžan priskrbeti na- 

^ 'inijski plovbi priskrbi kraj vkrcevanja v pristanišču ladjar. 

462. člen 

ladjar je dolžan pripeljati ladjo na kraj vkrcevanja, ki ga 
sniisiu prejšnjega člena določi naročnik, če lahko to stori 

kra* nevarnost' za ladjo in če se tovor lahko vkrca na tistem aJu brez nevarnosti za ladjo. 

od kfa' vkrcevanja ne ustreza pogojem iz prejšnjega 
če ♦ 'e ,adiar dolžan pripeljati ladjo čim bliže temu kraju, 
vkr s,or'k3rez nevarnosti za ladjo in če se tovor lahko Ca na tistem kraju brez nevarnosti za ladjo. 

463. člen 

J^iar lahko sprejme tovor na sidrišču, če je tako dogovor- 
no ali V   „o e^raia.i na 
||\_  Uj ■ I ll> IUIUI MU Ifiuildvu, VV J« tUI«V UVtfVl 
sid° a" v navadi po krajevnih običajih, mora pa ga sprejeti r|sču, če tako odredi pristojni pristaniški organ. 

464. člen 

Mst"18 naroćn'k ali druga oseba po pogodbi pravico določiti 
Hal vkrcevanja, poveljnik ladje pa ni prejel takšnega ^ °9a v dogovorjenem ali primernem roku ali prejetega 
nai?9a ne more izpolniti, mora ravnati tako, kot misli, da je 
Ce£°'ie. pri tem pa gledati tudi na koristi prevoznega upravi- 

465. člen 
če m 
dol * a pri<i lad'a po P09°dbi v določeno pristanišče do 
len 93 Casa' se Šteje, da je prišla pravočasno, če je do 9a časa prispela v pristanišče oziroma na sidrišče. 

466. člen 

S'iHik ladje mora pismeno obvestiti vkrcevalca, da je ladja 
Pravljena za vkrcevanje (pismo o pripravljenosti). 

hit1!10 0 pripravljenosti je treba poslati vkrcevalcu na njegov s|ov v delovnem času. 

Poveljnik ladje ne ve za naslov vkrcevalca ali če mu pisma 
„Pripravljenosti ni mogoče vročiti na njegovem naslovu, 
iaJa obvestilo o pripravljenosti ladje objaviti v sredstvih ne9a obveščanja. 

467. člen 
Pli *o o pripravljenosti se ne uporablja v linijski plovbi. 
Pr: 
I Prevozu z ladjo v linijski plovbi se tovor vkrca takoj, ko je )a na določenem kraju pripravljena za vkrcevanje. 

468. člen 
P 
0^e')nik ladje sme izročiti pismo o pripravljenosti, če je ladja 

Pravljena za vkrcevanje in je v pristanišču na kraju po 459., 

460., 462 in 463. členu, če je dobil predhodna dovoljenja za 
promet s kopnim in za vkrcevanje in če so opravljene druge 
priprave, ki omogočajo vkrcevanje tovora v ladjo. 

Pismo o pripravljenosti se lahko izroči, čeprav ladja ni bila 
pripeljana na kraj iz prejšnjega odstavka, če tega ni mogla 
storiti iz razlogov, za katere je odgovoren naročnik. 

469. člen 

V pomorski plovbi prevzame ladjar tovor pod škripcem. 

470. člen 

Poveljnik ladje je dolžan dajati vkrcevalcu, ki sam vkrcava 
tovor na ladjo, kako naj ga zloži, da ne bi prišlo do poškodb, ki 
lahko nastanejo zaradi tega, ker se tovor prevaža z ladjo. 

Vkrcevalec mora pri vkrcevanju tovora upoštevati navodila 
poveljnika ladje, ki se nanašajo na razporeditev tovora na 
ladji, in druge okoliščine v zvezi z varnostjo ljudi, ladje, njenih 
naprav in opreme ter drugega tovora na ladji in na prepreče- 
vanje onesnaženja okolja. 

471. člen 

Tovora ni dovoljeno zložiti na ladijski krov brez posebne 
pismene privolitve vkrcevalca, razen če gre za tovor, ki se 
navadno zlaga na krov. 

472. člen 

Količina tovora, predanega za prevoz, je lahko določena s šte- 
vilom kosov, težo ali prostornino. 

V dvomu se določa količina tovora z mero, ki je običajna 
v pristanišču vkrcavanja. 

473. člen 

Namesto dogovorjenega tovora se lahko preda na prevoz 
drug tovor, če se s tem ne spremenijo prevozni pogoji v ladjar- 
jevo škodo ali še se zaradi tega ladja ne zadržuje ali če ni 
ogrožena varnost ladje in drugega tovora in če naročnik 
priskrbi ladjarju na njegovo zahtevo zavarovanje za terjatve, ki 
bi lahko nastale zaradi zamenjave tovora. 

Će je bil dogovorjeni tovor že vkrcan, plača stroške v zvezi 
z njegovim izkrcevanjem in z vkrcevanjem drugega tovora 
naročnik. 

474. člen 

Naročnik oziroma vkrcevalec mora dati ladjarju navodila za 
ravnanje s tovorom, če tovor ni v rednem trgovskem prometu 
in mora poveljnik ukreniti pri njegovem zlaganju kaj poseb- 
nega. 

475. člen 

Če gre za nevaren tovor, mora naročnik oziroma vkrcevalec 
sporočiti ladjarju tudi brez njegove zahteve, kakšne narave je 
nevarnost in kaj mora ukreniti za varnost. 

476. člen 

Ladjar ne sme sprejeti za prevoz tovora, katerega uvoz, tranzit 
ali izvoz je prepovedan ali je tihotapski. 

Ladjar ni dolžan sprejeti za prevoz tovora, ki je po naravi 
nevaren, če mu ob sklenitvi pogodbe njegova nevarna last- 
nost ni bila in tudi ni morala biti znana. 

Ladjar ni dolžan sprejeti za prevoz tovora, ki je glede na 
njegovo stanje in na stanje embalaže nevaren za osebe, ladjo 
ter za okolico in drug tovor, s katerim pride ali lahko pride 
v dotik med prevozom. 
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477. člen 

Naročnik je ladjarju odgovoren za škodo, prizadejano ose- 
bam, ladji, tovoru ali okolju, ter za vso drugo škodo in stroške, 
prizadejane zaradi pomanjkljive embalaže. 

478. člen 

Naročnik je odgovoren ladjarju za škodo, prizadejano ose- 
bam, ladji, tovoru ali okolju, ter za vso drugo škodo in stroške, 
povzročene zaradi naravnih lastnosti in stanja tovora, če 
ladjar za te lastnosti in stanje tovora ni vedel in tudi ni moral 
vedeti. 

479. člen 

Določbe 461., 466. in 469. člena se uporablja, če ne veljajo 
v nakladalnem pristanišču drugačni običaji. 

Čas vkrcevanja 
480. člen 

Ladjar je dolžan prevzemati tovor za prevoz v delovnem času 
pristanišča. 

Delovni čas pristanišča določi pristojna oseba, ki upravlja 
pristanišče, v skladu z zakonom. 

481. člen 

Postanek začne teči z začetkom dopoldanskega oziroma 
popoldanskega delovnega časa, če je bilo pismo o pripravlje- 
nosti izročeno najmanj dve uri pred izstekom minulega dopol- 
danskega oziroma popoldanskega delovnega časa. 

Trajanje postanka se določa s pristaniškim predpisom ali po 
običajih pristanišča. 

Postanek se določa po delovnih dneh in delih delovnega dne; 
pri tem se šteje v delovni dan 24 tekočih ur. 

V delovne dni se ne vštevajo nedelje, državni in drugi prazniki, 
ko se v pristanišču ne dela, in ne čas, ko zaradi vremenskih 
nezgod ali ovir na strani ladje ni bilo mogoče vkrcevanje. 

482. člen 

Po poteku postanka začne teči podaljšani postanek. Podalj- 
šani postanek lahko traja polovico časa, kolikor traja po- 
stanek. 

Podaljšani postanek se šteje po tekočih dnevih in delih dneva 
brez prekinitve. 

Podaljšani postanek se ne šteje tisti čas, ko zaradi ovir na 
strani ladje ni bilo mogoče delati. 

483. člen 

Ladjar ima pravico do posebnega plačila za podaljšani po- 
stanek. 

Plačilo za podaljšani postanek se odmerja po plačilu za 
podaljšani postanek drugih podobnih ladij v istem pristanišču 
v istem času, če to ni mogoče pa po plačilu za podaljšani 
posnetek drugih podobnih ladij v najbližjem pristanišču 
v istem času. 

Podaljšani postanek se plačuje vsak dan vnaprej za ves dan, 
če pa se vkrcavanje konča pred potekom dneva, za katerega 
je bilo vnaprej plačano, mora ladjar sorazmeren del plačila 
vrniti. 

484. člen 
, 
Ce podaljšani postanek ni plačan ob zapadlosti, lahko ladja 
z vkrcanim delom tovora takoj odpluje. 

V primeru iz prejšnjega odstavka obdrži ladjar pravico do ce 
voznine, plačila za podaljšani postanek in drugih terjatev, 
mu pripadajo po pogodbi. 

485. člen 

Po poteku podaljšanega postanka lahko ladja z vrkcanif 
delom tovora takoj odpluje. 

V primeru iz prejšnjega odstavka obdrži ladjar pravico do cejj 
voznine, plačila za podaljšani postanek in drugih terjatev, 
mu pripadajo po pogodbi. 

486. člen 

Ladjar do poteka postanka oziroma morebitnega podalj^® 
nega postanka ne sme odkloniti vkrcevanja tovora, pripravil 
nega ob boku ladje, čeprav bi lahko vkrcevanje in ziag 
takega tovora zadržalo ladjo dalj, kot traja postanek ozirom 
podaljšani postanek. 

V primeru iz prejšnjega odstavka ima ladjar pravico, do pl^jj! 
zaradi zadrževanja ladje po poteku podaljšanega postop*" 
(izredni podaljšani postanek). 

vi$ie 

tudi 

Plačilo za izredni podaljšani postanek je za 50 odstotkov 
od plačila za podaljšani postanek. 

Poleg plačila za izredni podaljšani postanek ima ladja^r 
pravico do odškodnine zaradi zadrževanja ladje, če ta " 
presega plačilo za izredni podaljšani postanek. 

487. člen 

Kadar lahko ladja odpluje tudi z vkrcanim delom tovora, % 
podaljšani postanek ob zapadlosti ni bil plačan (484. 6len)» 
ker je podaljšani postanek potekel (485. člen), ima laflL 
pravico odstopiti od pogodbe in izkrcati tovor, če vkrcan1 ° 
tovora ne pomeni ustreznega zavarovanja za njegove terja'" 
iz prevozne pogodbe. 

Ladjar mora pri izkrcevanju tovora ravnati s skrbno5'1" 
dobrega ladjarja in pri tem upoštevati okoliščine primera- 

Če ladjar odstopi od pogodbe in izkrca tovor, obdrži PraV'5j 
do cele voznine, do plačila za podaljšani postanek in 
povračila stroškov z izkrcanjem, ki niso bili všteti v vozn"1 1 

ter do drugih terjatev, ki mu grede po pogodbi. 

488. člen 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na postanek in P°^l 
šani postanek, se ne uporabljajo za prevoz z ladjami linij' 
plovbe. 

Pri prevozu z ladjami linijske plovbe mora vkrcevalec Pre<,a 

jati tovor s tako hitrostjo, s kakršno ga lahko prevzema. 

489. člen 
ki Ladja linijske plovbe ni dolžna čakati na vkrcevanje čez ča5' ( 

je določen za odhod ladje po plovbnem redu, če ni ovir0 | 
vkrcevanje na strani ladje. i 

490. člen 

Vkrcevalec mora poveljniku ladje pravočasno izročiti carin5"® 
in druge listine, ki so potrebne za vkrcanje, prevoz in iz"r 

nje tovora. 

če teh listin ni izročil do poteka postanka oziroma podaij^ 
nega postanka, pri prevozu z ladjo linijske plovbe pa do 
ki je določen za odhod ladje, ima poveljnik ladje praV 

izkrcati tovor. 

V primeru iz prejšnjega odstavka obdrži ladjar pravico dOc®Jj 
voznine in do plačila za nastali podaljšani postanek in izr° 
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S°d.a|lšan! postanek oziroma do odškodnine zaradi zadrževa- 
le linijske plovbe ter do povračila vsake druge škode. 

491. člen 

488 P^ega odstavka 480. člena in 481., 482., 483., 486., 
DricJ" ,4®9- člena se uporabljajo, če niso v nakladalnem pr'stanišču drugačni običaji. 
Prev<*ne listine 

492. člen 

niL!l0nianem vkrcevanju mora ladjar izdati vkrcevalcu na 
" v° zahtevo nakladnico. 

^coraCeVa'ec ni zahteval nakladnice, imata ladjar in vkrceva- 
iznwL 00 zah'evati izdajo tovornega lista za stvari, ki so bile "tene ladjarju. 

493. člen 

2ahtev°V°r predan ladjarju pred vkrcanjem, lahko vkrcevalec da mu ladjar izda potrdilo o prevzemu tovora ali 
ni«. ,an|co, ki vsebuie vidno ODombo »SDreieto za vkrceva- 

(nakladi 
i vsebuje vidno opombo »sprejeto za vkrceva- 

nica za vkrcevanje). 

naklad1?' da bi izdal nakladnico lahko ladjar, ki je izdal 
•ako r?n.'c° 2a vkrcevanje, zapiše nanjo opombo »vkrcano«, in Potrdi, da je tovor vkrcal. 

494. člen 

v|<fce 'fda' ,ad'ar nakladnico za vkrcevanje, mu jo mora valeč pri prejemu nakladnice vrniti. 

op'®bi'° P^ed nakladnico ali tovornim listom izdano potrdilo 
ali )o.Vzerr|u tovora mora vkrcevalec pri prejemu nakladnice 

vornega lista to potrdilo vrniti ladjarju. 

te 
495. člen 

jg biti tovor, ki je predmet prevoza, vkrcan v različne 
ra2j|x 6 9fe za različne vrste blaga ali če je tovor razdeljen na 
Vsak0

ne dele' imata ladjar in vkrcevalec pravico zahtevati za 
de| (0 Uporabljeno ladjo, za vsako vrsto blaga oziroma za vsak 

a posebno nakladnico ali poseben tovorni list. 
Cj t« J 
Pravic 

Vor vkrcava na ladjo v razustem staju, ima vkrcevalec 
n9klart° 2ah,evati *a določene količine tovora posebno an|co ali poseben tovorni list. 

SP0! 
496. člen 

in |wUrT1 strak. sklenjen v nasprotju z določbami 492. člena e9a odstavka 493. člena, nima pravnega učinka. 

497. člen 
Naki, 
nika

adn'ca se lahko glasi na ime, po odredbi ali na prinos- 

Po ^g^'ađnici, ki se glasi po odredbi, ni imenovana oseba, 
°droHiI°9u katere mora ladjar izročiti tovor, ga izroči po bl vkrcevalca. 

498. člen 

oa 
ad"ica na ime se prenaša z odstopom, nakladnica po 

čitvjjo 2 inclosamen,orn' nakladnica na prinosnika pa z izro- 

"O'očh'^° in uć'nek indosamenta se smiselno uporabljajo De meničnega prava, razen določb o regresu. 

499. člen 

^ora izdati vkrcevalcu na njegovo zahtevo več izvodov 
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Li>djar 

nakladnice, na vsakem izvodu pa naznačiti število izdanih 
izvodov. 

500. člen 

Vsaka stranka lahko zahteva, da se za njene potrebe napravi 
več prepisov nakladnice. 

Na vsakem prepisu nakladnice mora biti navedeno, da gre za 
prepis. 

Vkrcevalec mora ladjarju na njegovo zahtevo podpisati prepis 
nakladnice. 

501. člen 

Nakladnica vsebuje: 

1) firmo in sedež oziroma ime in stalno prebivališče ladjarja, ki 
nakladnico izdaja; 

2) ime oziroma druge podatke o identiteti ladje; 

3) firmo in sedež oziroma ime in stalno prebivališče vkrce- 
valca; 

4) firmo in sedež oziroma ime in stalno prebivališče prejem- 
nika ali označbo »po odredbi« ali »na prinosnika«; 

5) namembno pristanišče ali kdaj oziroma kje bo to prista- 
nišče določeno; 

6) količino tovora po številu kosov, teži, prostornini ali drugi 
merski enoti, glede na vrsto tovora; 

7) vrsto tovora in označbe, ki so na njem; 

8) stanje tovora ali embalaže po zunanjem videzu; 

9) določila o voznini; 

10) kraj in dan, ko je bil vkrcan tovor in izdana nakladnica. 

Nakladnica lahko vsebuje tudi druge podatke in prevozne 
pogoje. 

502. člen 

Podatke iz prejšnjega člena mora vsebovati tudi nakladnica 
za vkrcevanje, razen podatkov o identiteti ladje in o kraju in. 
dnevu vkrcanja. 

Ko zapiše ladjar na nakladnico za vkrcanje opombo »vkr- 
cano«, mora vpisati vanjo tudi podatke o idetiteti ladje in 
o dnevu vkrcanja tovora. 

503. člen 

Nakladnico podpiše ladjar ali njegov pooblaščenec. 

Podpis je lahko lastnoročen, tiskan kot faksimile, perforiran, 
odtisnjen ali izražen v kakršnikoli drugi mehanski ali elektron- 
ski obliki. 

504. člen 

Nakladnico sestavi ladjar po pismenih podatkih vkrcevalca. 

505. člen 

Če utemeljno dvomi o resničnosti ali popolnosti podatkov, ki 
jih je navedel vkrcevalec o vrsti tovora ali označbah, ki so na 
njem, ali o količini tovora po številu kosov, teži, prostornini ali 
drugi merski enoti, in nima razumne možnosti, da bi njihovo 
resničnost preveril ob vkrcanju, ali če so označbe na tovoru 
nejasne ali premalo trajne, lahko ladjar v nakladnico zapiše 
pripombe z obrazložitvijo. 
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506. člen 

Podpis vkrcevalca na nakladnici ali prepisu nakladnice (503. 
člen) še ne pomeni, da se vkrcevalec strinja z ladjarjevimi 
pripombami, vpisanimi v nakladnico po 505. členu. 

507. člen 

Če ladjar v nakladnico ni vpisal pripomb po 505. členu, se za 
razmerja med njim in drugim zakonitim in poštenim imetni- 
kom nakladnice šteje, da je ladjar prevzel tovor tako, kot je 
navedeno v nakladnici. 

Če vpiše ladjar v nakladnico pripombe po 505. členu, se, 
domneva, da je prevzel tovor tako, kot ga je izročil prejem- 
niku, dokler zakoniti imetnik nakladnice ne dokaže na-' 
sprotno. 

508. člen 

Pismeni pogoji prevozne pogodbe in splošni ladjarjevi pogoji 
zavezujejo upravičenega imetnika nakladnice, ki ni naročnik 
prevoza in ne vkrcevalec, le tedaj, če se nakladnica izrecno 
sklicuje nanje. , 

Ustni pogoji prevozne pogodbe, ki niso vpisani v nakladnici, 
ne zavezujejo upravičenega imetnika nakladnice, ki ni naroč-' 
nik prevoza in ne vkrcevalec, niti tedaj, ko se nakladnica 
izrecno sklicuje nanje. 

Če se nakladnica le na splošno sklicuje na pogoje prevozne 
pogodbe in na splošne ladjarjeve pogoje, imetnika nakladnice 
iz prvega odstavka tega člena ne zavezujejo tista določila 
prevozne pogodbe in splošnih ladjarjevih pogojev, ki so 
strožja od običajnih pogojev za take vrste prevoza. 

509. člen < 

Tovorni list se izdaja v enem izvodu, ki ga podpišeta ladjar in 
vkrcevalec. Tovorni list spremlja blago in se izroči prejem- 
niku. 

Vkrcevalec lahko zahteva prepis tovornega lista z ladjarjevim 
podpisom, ladjar pa lahko zahteva prepis tovornega lista 
s podpisom vkrcevalca. 

Podpisa iz prvega in drugega odstavka tega člena sta lahko 
natisnjena ali nadomeščena s pečatom ali faksimilom. 

Oseba, ki jo je vkrcevalec pooblastil, da v njegovem imenu 
vkrca blago, lahko v njegovem imenu podpiše tovorni list, 
vendar mora v tem primeru izrecno navesti, da se je podpisala 
v imenu vkrcevalca. 

510. člen 

Dokler se ne dokaže nasprotno, se domneva, da je z izdajo 
tovornega lista sklenjena prevozna pogodba in da je tovor za 
prevoz sprejet pod pogoji, ki so navedeni v tovornem listu. 

511. člen 

Obstoj ali pravilnost tovornega lista ne vplivata na veljavnost 
in vsebino prevozne pogodbe. 

512. člen 

Tovorni list mora vsebovati: 

1) kraj in dan izdaje; 

2) kraj in dan prevzema tovora; 

3) firmo oziroma ime in naslov ladjarja in vkrcevalca; 

4) predvideni kraj izkrcanja; 

5) firmo oziroma ime naslov prejemnika; 

6) opis tovora, in sicer običajno ime in način pakiranja, 
označbe za identifikacijo, težo, obseg ali drugače izraženo 
količino ter, če je to umestno, število kosov in tovorov, čegre 

za nevaren tovor, pa tudi navedbo o njenovi nevarnosti. 

Tovorni list lahko vsebuje tudi druge podatke ter prevozne 
pogoje. 

513. člen 

V tovorni list in njegove prepise vpisuje podatke vkrceval«c' 

514. člen 

Ladjar lahko vpiše v tovorni list pripombe po 505. členu- 

515. člen 

Če ladjar v tovorni list ni vpisal pripomb po prejšnjem i|e^ 
se domneva, da je prevzel tovor tako, kot je navedeno v tovo 
nem listu, dokler se ne dokaže nasprotno. 

Če vpiše ladjar v tovorni list pripombe po prejšnjem členu,^ 
domneva, da je prevzel tovor tako, kot ga je izročil Pre,e

nj. 
niku, dokler zakoniti imetnik tovornega lista ne dokaže n 
sprotno. 

Potovanje 

516. člen 

Ladjar je dolžan opraviti potovanje v dogovorjenem roku. 

Če čas potovanja v pogodbi ni določen, je ladjar dol#" 
opraviti potovanje v primernem roku. 

517. člen 

Ladjar je dolžan opraviti potovanje po dogovorjeni poti- 

če pot v pogodbi ni določena, je ladjar dolžan opraviti pot"vfl 

nje po običajni poti. 

518. člen 

Kadar ladja iz katerihkoli razlogov ne more začeti ali na^a'^i 
vati začetega potovanja, ovira pa bi lahko trajala dalj ćaS®ati 
je njeno trajanje negotovo, mora poveljnik ladje zahte!ati 
navodila od naročnika ali osebe, ki je upravičena razpolas 
s tovorom. 

Če poveljnik ladje ne more ravnati po prejšnjem odstavK"^ 
izpolniti prejetega navodila, mora glede na okoliščine pfinn j 
prekrcati tovor, se z njim vrniti v odhodno pristanišč® j() 
ravnati kako drugače in pri tem gledati na koristi ladjar)3 

prevoznega upravičenca. 

Kadar v primeru iz prvega in drugega odstavka tega 
prevozna pogodba neha veljati po samem zakonu ali *af 

odstopa, se uporabljajo glede pravic in obveznosti P°Q° 
nih strank, nastalih zaradi ukrepov ladijskega poveljnika, s% 
selno določbe tega zakona, ki urejajo razmerja pogodb® 
strank v primeru prenehanja pogodbe. 

Če pogodba ni nehala veljati ali če naročnikovih navodij J 
bilo mogoče izpolniti, trpi škodljive posledice stranka, K ( 
kriva za nastalo oviro oziroma na katere strani je razlog a 
oviro. Če je razlog za oviro na obeh straneh, trpi vsaka stran 

svojo škodo. 

Če sta obe stranki krivi za oviro, trpita škodo v sorazm®r' 
s svojo krivdo. 

519. člen 

Naročnik oziroma zakoniti imetnik nakladnice lahko po zfj 
tem potovanju odstopi od pogodbe pod pogoji, ki so nav®" 
v tretjem odstavku 450. člena in v 452. in 453. členu. 
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520. člen 

j|e ie za tovor, ki se prevaža, naročnik prejel tovorni list in 
la„'s ,ovornega lista, lahko po začetnem potovanju razpo- 
45n a tovorom pod pogoji, navedenimi v tretjem odstavku 
Drp ena in v 452. členu; pri tem mora pokazati ladjarju 
ut
p's tovornega lista ali mu dati zavarovanje za škodo, ki bi 

9n'la nastati, ker mu ni pokazal prepisa tovornega lista. 

yr
e.nar°čnik zahteva, da se mu izroči tovor, mora ladjarju 

„J..1 PrePis tovornega lista ali mu dati zavarovanje v smislu 
P^išnjega odstavka 

pr
ar^n'k°va pravica, da razpolaga s tovorom, preneha, ko 

nika 'a Prav'ca v smislu določb 527. in 528. člena na prejem- 

521. člen 

ki ne izvrši naročila, ki ga je dobil od prevoznega 
oJJo enca 'n bi 9a P° določbah tega zakona moral izvršiti, 

9°varja upravičencu za nastalo škodo. 

S^mora povrniti škodo prejemniku, ki je zakoniti imetnik 
bili ' nice, če izpolni naročnikovo naročilo, čeravno mu niso n)eni vsi izvodi nakladnice. 
Ud' 
Ll?r mora povrniti škodo prejemniku, če izpolni naročni- 
pre° nar°čilo, čeravno mu naročnik ni vrnil oziroma pokazal 

P'sa tovonega lista, ki je bil izdan vkrcevalcu. 

ft® odškodnine iz prvega do tretjega odstavka tega člena 
°dQo 8 Prese9at' zneska, ki bi ga moral ladjar plačati, če bi a°varjal za popolno izgubo tovora. 

522. člen 

9e'qa'ar'evo do|žnostjo, da povrne škodo po določbah dru- 
9ova 'n tretie9a odstavka prejšnjega člena, ni prizadeta nje- regresna pravica do prevoznega upravičenca. 

r°titev tovora prejemniku 

523. člen 
Uđ' nj$jar mora izročiti tovor prejemniku v namembnem prista- 

524. člen 
uDoi?7?ernbno pristanišče in za izročitev tovora prejemniku se urabljajo določbe 460. do 464. člena in 466. do 469. člena. 

525. člen 
Ud 
oJar "lora izročiti tovor upravičenemu imetniku nakladnice 
listi ^3. osebi, ie navedena v tovornem listu, če pa taka 
Norti?' bila 'zdana, Pa osebi, ki je upravičena po prevozni 

526. člen 
^6 
preje VOr^ ki se prevaža, ni bila izdana prevozna listina, ima 
vJ*nik pravico zahtevati, da mu ladjar, ko prispe ladja 

rnt)no pristanišče, izroči tovor pod pogojem, da izpolni Zn°sti, ki ga bremenijo na podlagi pogodbe. 
C« j6 . 
PrejL D" za tovor, ki se prevaža, izdan tovorni list, ima 
Vat; tE,koj, ko pride tovor v pristanišče, pravico zahte- 
'*Poitv mu 'adiar izroči tovorni list in tovor pod pogojem, da ni svoje obveznosti, ki izvirajo iz tovornega lista. 
Udjar • 
dry'° le dolžan ravnati po zahtevi prejemnika iz prvega in 
o ra,!?a odstavka tega člena, če iz naročnikovega naročila 
i?|iai» ?'a9aniu s tovorom, ki ga je ladjar dolžan izpolniti, ne la kaj drugega. 

527. člen 

Upravičeni imetnik nakladnice ima takoj, ko pride tovor v pri- 
stanišče, pravico zahtevati, da mu ladjar izroči tovor, če je 
izpolnil vse obveznosti, ki izvirajo iz nakladnice. 

Upravičeni imetnik nakladnice mora pri prevzemu tovora 
nakladnico vrniti ladjarju. 

če je v namembnem pristanišču tovor izročen tistemu, ki je 
predložil enega izmed več izvodov nakladnice, drugi izvodi 
nakladnice ne zavezujejo več ladjarja. 

528. člen 

če za tovor, ki se prevaža, ni bila izdana prevozna listina, ima 
prejemnik pravico zahtevati, da mu ladajr izroči tovor, preden 
pride ladja v pristanišče, če ga je za to pooblastil naročnik 
v pogodbi z ladjarjem. 

Če je bil za tovor izdan tovorni list, mora biti pooblastilo za 
prejemnika po prvem odstavku tega člena navedeno v tovor- 
nem listu. Pooblastilo, ki ni navedeno v tovornem listu, nima 
pravnega učinka. 

Zakoniti imetnik nakladnice ima pod pogoji, navedenimi 
v tretjem odstavku 450. člena in v 452. in 453. členu, pravico 
zahtevati izročitev tovora pred prihodom ladje v namembni 
kraj. 

529. člen 

Ladjar ima pravico zahtevati, da mu osebe, ki ji je izročil tovor, 
izda potrdilo, da je tovor prejela; če ji je izročil tudi tovorni list, 
pa tudi potrdilo o prejemu tovornega lista. 

530. člen 

Če se tovor, naveden v eni prevozni listini, izroča v delih, 
lahko ladjar zahteva, da se mu prejem dela tovora potrdi na 
sami listini ali s posebnim potrdilom. 

531. člen 

Če za tovor, ki se prevaža, ni bila izdana nakladnica, ali je bil 
izdan tovorni list, ima naročnik pravico naložiti ladjarju, da 
izroči tovor v pristanišču drugi osebi in ne tisti, ki je navedena 
v pogodbi ali tovornem listu. 

Če je bil za tovor, ki se prevaža, izdan naročniku tovorni list in 
prepi6 tovornega lista, ima naročnik pravico izdati ladjarju 
nalog po prejšnjem odstavku, če mu pokaže prejeti prepis 
tovornega lista. 

Naročnik izgubi pravico do prvega odstavka tega člena, ko 
pridobi prejemnik po določbah tega zakona pravico zahtevati 
in tudi zahteva od ladjarja izročitev tovora. 

532. člen 

Določbe 480. do 483. člena in 491. člena veljajo tudi za čas 
izkrcevanja. 

533. člen 

Če do poteka podaljšanega postanka izkrcevanje ni končano 
ali če podaljšani postanek ob zapadlosti ni plačan, sme 
poveljnik ladje, da zavaruje plačilo za podaljšani postanek in 
druge terjatve iz prevozne pogodbe, na stroške in nevarnost 
prejemnika ali druge osebe, ki je upravičena razpolagati 
s tovorom, tovor izkrcati in ga sam prevzeti v hrambo ali 
izročiti v hrambo javnemu skladišču ali drugi primerni osebi. 

534. člen 

V primeru iz prejšnjega člena ima ladjar tudi pravico do 
plačila zaradi zadrževanja ladje po poteku podaljšanega 
postanka; ta se odmeri po tretjem in četrtem odstavku 486. 
člena. 
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535. člen 

Če prejemnik tovora ne ugovarja pismeno zaradi poškodbe ali 
primanjkljaja tovora takoj ob prevzemu se domneva, da mu je 
bil tovor izročen tako, kot je navedeno v nakladnici oziroma 
v tovornem listu; če prevozna listina ni bila izdana, pa tako kot 
je bil prevzet za prevoz, dokler prejemnik ne dokaže na- 
sprotno. 

Če poškodba ali primanjkljaj nista vidna, lahko prejemnik 
vloži pismeni ugovor iz prvega odstavka tega člena v treh 
dneh po prevzemu tovora. 

Ugovor iz prvega in drugega odstavka tega člena mora biti 
dovolj določen. 

Če vloži prejemnik pismeni ugovor v roku iz prvega in dru- 
gega odstavka tega člena, se domneva, da so navedbe iz 
ugovora resnične, dokler ladjar ne dokaže nasprotno. 

Če sta ladjar in prejemnik pri izkrcanju in izročitvi tovora 
skupaj pismeno ugotovila poškodbo ali primanjkljaj, ugovor 
ni potreben. 

Sporazum strank, sklenjen v nasprotju z določbami prvega do 
petega odstavka tega člena v škodo prevoznega upravičenca, 
nima pravnega učinka. 

Ladjar in prejemnik morata v mejah možnosti drug drugemu 
olajšati ugotavljanje stanja tovora in količine ob njegovem 
prevzemu. 

536. člen 

Pri ugotavljanju primanjkljaja pri izročenem tovoru se upo- 
števa tudi običajen razsip med prevozom. 

Če se tovor izgubi, se razsipne upošteva. 

Razsip iz prvega odstavka tega člena se računa po običajih 
v kraju razkladalnega pristanišča. 

537. člen 

Škodo, nastalo zaradi zamude pri izročitvi tovora, ki pa ni 
primanjkljaj ali poškodba tovora, mora dokazati prejemnik. 

538. člen 

Če se prejemnik tovora ne zglasi ali ga ni mogoče najti ali če 
noče ali ne more prevzeti tovora oziroma če se zglasi pred 
izročitvijo tovora več zakonitih imetnikov nakladnice, je ladjar 
dolžan zahtevati navodilo od vkrcevalca oziroma naročnika. 

539. člen 

Če ladjar, ki je v smislu prejšnjega člena zahteval navodilo od 
vkrcevalca oziroma naročnika, tega navodila ne prejme pra- 
vočasno ali ga ne more izpolniti, lahko ravna po 533. členu, 
ter o tem, pa obvesti vse prevozne upravičence, za katere ve. 

Če gre za prevoz z ladjo linijske plovbe ali za prevoz na 
podlagi prevozne pogodbe, mora ladjar o ovirah glede izroči- 
tve tovora takoj obvesti vse prevozne upravičence, za katere 
ve; ni pa dolžan čakati na navodilo, ampak lahko takoj ukrepa 
po 533. členu. 

540. člen 

Če izroči ladjar tovor v hrambo javnemu skladišču ali komu 
drugemu, je odgovoren le za njuno izbiro. 

541. člen 

Če tovor, ki ga je po 533. in 539. členu shranil sam ladjar ali ga 
je izročil v hrambo komu drugemu, ni prevzet v 30 dneh od 
dneva, ko je bil prevzet oziroma izročen v hrambo v namemb- 
nem pristanišču, in če niso plačane voznina in druge terjatve, 
ki izvirajo iz prevozne pogodbe, lahko ladjar tovor ali del 
tovora proda, če je to potrebno za kritje teh terjatev. 

Ladjar lahko tovor proda tudi pred potekom roka iz prvega 
odstavka tega člena, če s prodajo ne bi mogel doseči zneska, 
ki bi zadoščal za kritje njegovih terjatev in stroškov s hrambo, 
ali če gre za pokvarjeno ali pokvarljivo blago. 

Tovor se proda na dražbi, razen če gre za pokvarljivo blago, 
za pokvarjeno blago ali za blago, ki ima borzno ceno. 

Pri prodaji pokvarljivega blaga ali pokvarjenega blaga mora 
ladjar ravnati z dolžno skrbnostjo. 

542. člen 

Znesek, dosežen s prodajo tovora po prejšnjem členu, mora 
ladjar po odbitku svoje terjatve v zvezi s prevozom tovora in 

po odbitku stroškov s hrambo in prodajo tovora položiti p" 
sodišču, ki je pristojno po kraju prodaje, in to v korist osebe, 
ki je upravičena razpolagati s tovorom; o tem pa mora brez 
odlašanja obvestiti prevozne upravičence, za katere ve. 

543. člen 

Ladjar, ki pri prevozu z ladjo linijske plovbe po krivdi prevoz- 
nega upravičenca ne more izkrcati tovora v namembne"] 
pristanišču do časa, ki je v plovbnem redu določen za odhod 
ladje iz tega pristanišča, lahko tovor izkrca v drugem bližnje"1 

pristanišču; pri tem obdrži pravico do večje voznine in o° 
povračila škode, ki je nastala zaradi tega. 

Če izkrcanje v namembnem pristanišču ni bilo onemogočeno 
po krivdi prevoznega upravičenca, mora ladjar trpeti stroške 
z dostavo do tega pristanišča; če pa je nastala ovira za 
izkrcanje po njegovi krivdi, mora povrniti tudi škodo zarad' 
zamude. 

Odgovornost ladjarja za škodo na stvareh in za zamudo 

544. člen 

Ladjar je od prevzema do izročitve odgovoren za vsako 
poškodbo, primanjkljaj ali izgubo tovora, ki ga je sprejel za 
prevoz, kot tudi za škodo, ki je nastala zaradi zamude Pr 

izročitvi tovora. 

545. člen 

Tovor je izročen z zamudo, če ni bil izročen prejemnik^ 
v dogovorjenem roku, kadar ta rok ni bil dogovorjen Pa 

v primernem roku. 
546. člen 

Ladjar ne odgovarja za poškodbo, primanjkljaj ali izgub° 
tovora ali za zamudo pri izročitvi tovora, če dokaže, da izv»° 
poškodba, primanjkljaj, izguba ali zamuda iz vzrokov, ki F 
kljub skrbnosti dobrega ladjarja ni mogel preprečiti. 

547. člen 

Za dejanja in opustitve poveljnika ladje, drugih članov ladijsf<® 
posadke in drugih oseb, ki delajo za ladjarja v okviru oprav1)8' 
nja svojih dolžnosti, je ladjar odgovoren kot za svoja dejan)8 

in opustitve. 

Ladjar morske ladje ne odgovarja za poškodbo, primanjkuj 
ali izgubo tovora ali za zamudo pri izročitvi tovora, ki J® 
posledica dejanj ali opustitev oseb iz prejšnjega odstavka Pr 

plovbi in ravnanju z ladjo. 

548. člen 
Za škodo, ki je nastala pri ladijskem tovoru zaradi požara, I® 
ladjar odgovoren samo, če se dokaže, da je požar zakrit 
osebno z lastnim dejanjem ali opustitvijo. 

549. člen 

Ladjar ne odgovarja za škodo na tovoru, če dokaže, da 1® 
nastala zaradi: 
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P skrite napake ladje ali njene nesposobnosti za plovbo, 
andar samo, če so bili izpolnjeni pogoji iz 458. člena tega 

'aKona; 

nih^i'6®'le' Pomorske nesreče, vojnih dogodkov, mednarod- zločinov na morju, nemirov ali upora; 

3) sanitarnih omejitev ali drugih ukrepov in dejanj državnih 
°"9anov; 

4) dejanj ali opustitev vkrcevalca ali oseb, ki so upravičene 
azPolagati s tovorom, ali oseb, ki zanje delajo; 

prekinitve dela oziroma stavke, množične izključitve delav- 
y z dela ali kakšnihkoli drugih ovir, ki popolnoma ali delno Ovirajo delo; 

jjjor®jeVan'a ali poskusa reševanja ljudi in premoženja na 

^skrenitve s poti v primerih iz prejšnje točke ali iz drugih 
®rneljenih razlogov; 

J' "aravne izgube teže ali prostornine tovora ali zaradi 
[J J**°dbe ali izgube, ki nastane zaradi lastne napake, skrite 

Pake ali posebne narave tovora; 

n'P0,manjkljivega pakiranja ali nejasnih ali premalo trajnih na<-b na tovoru. 

Skori c'ol<azu 'z prejšnjega odstavka odgovarja ladjar za 
zar r?' Prevozn' upravičenec dokaže, da je škoda nastala adi osebne krivde ladjarja ali zaradi krivde osebe, za katere 
DirVT,a.'n opustitve je odgovoren ladjar, pa se ne nanašajo na vb0 in ravnanje z ladjo. 

550. člen 

ladjar,0 ni v nasprotju z veljavnimi predpisi, lahko poveljnik 
nen nevarni tovor vsak čas in kjerkoli izkrca, ga napravi 
VL_„evarnega ali ga odvrže, če ladjar o nevarnosti ni bil pred Cflnjem obveščen. 

vozri-T1er-u 'z Prei®niega odstavka obdrži ladjar pravico do cele zn|ne in ni odgovoren za škodo. 

551. člen 

za n6 'ad'ar sprejel za prevoz nenevaren tovor in pri tem vedel r,e 
nle9°v° nevarnost, ga sme izkrcati ali napraviti nenevar- 

lariii . 'e ogrožena varnost ladje, ljudi ali drugega tovora na UJI- kakor tudi okolja. 

v
e

n>r po prejšnjem odstavku izkrca tovor pred prihodom 
i6 

atT,embni kraj, ima pravico do voznine za koristno prevo- 
'ovo P°t: dru9° škodo, nastalo zaradi vkrcanja nevarnega 0fa in ladjarjevega ravnanja pa trpi vsaka stranka zase. 

552. člen 
Lad' 
pri'

a ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi poškodbe, 
t0VQnikljaja ali izgube tovora ali zaradi zamude pri izročitvi 
vro,/

a' 'e je vkrcevalec vedoma napačno navedel vrsto ali rednost tovora. 

553. člen 

jaria^'k odgovarja ladjarju za škodo, ki mu je bila prizade- 
aii n' r mu ie dal naročnik oziroma vkrcevalec neresnične 6Popolne podatke o količini, vrsti in označbah tovora. 

554. člen 

iana^'k ?dgovarja ladjarju za škodo, ki mu je bila prizade- timi vkrcanja ali prevoza stvari, katerih uvoz, izvoz ali 
te |a

16 Prepovedan ali so bile tihotapljene, če ob vkrcevanju 
*nane s,i ,ad)ariu niso bile znane in tudi niso morale biti 

555. člen 

Kdor vkrca stvari brez vednosti ladjarja, je ladjarju odgovoren 
za škodo, ki mu je bila s tem prizadejana. 

556. člen 

Ladjar lahko po svoji presoji vsak čas in kjerkoli izkrca, če gre 
za ogrožanje oseb, ladje, tovora na ladji in okolja, pa tudi 
odvrže tovor, ki je bil vkrcan brez njegove vednosti kot tudi 
tovor, ki je bil nepravilno ali nepopolno naveden. 

V primeru iz prejšnjega odstavka obdrži ladjar pravico do cele 
voznine in odškodnine in ni odgovoren za škodo, nastalo 
zaradi njegovega ravnanja. 

557. člen 

Tovor, katerega uvoz, izvoz ali tranzit je prepovedan, sme 
poveljnik po potrebi vrniti v nakladno pristanišče ali ga kjer- 
koli izkrcati, če je nujno, pa ga sme tudi odvreči. 

Če v primeru iz prejšnjega odstavka ladjar ni vedel in tudi ni 
moral vedeti za lastnosti tovora, obdrži pravico do cele voz- 
nine in ni odgovoren za škodo, nastalo zaradi takega rav- 
nanja. 

Če je ladjar vedel ali bi bil moral vedeti za lastnosti tovora iz 
prvega odstavka tega člena, obdrži pravico do voznine za 
koristno prevoženo pot, drugo škoda pa trpi vsaka stranka 
zase. 

558. člen 

Če pride do prepovedi uvoza, izvoza ali tranzita blaga med 
prevozom z ladjo, se uporbljajo glede poveljnikovega ravna- 
nja s tem blagom določbe prvega odstavka prejšnjega člena. 

V primeru iz prejšnjega odstavka obdrži ladjar pravico do cele 
voznine in odškodnine in ni odgovoren za škodo, nastalo 
zaradi takega ravnanja. 

559. člen 

Ladjar ne odgovarja zaradi poškodbe, primanjkljaja ali izgube 
tovora ter zaradi zamude pri izročitvi tovora za več kot 666,67 
SDR odškodnine na enoto poškodovanega, manjkajočega ali 
izgubljenega ali z zamudo izročenega tovora oziroma 2 SDR 
po kilogramu bruto teže poškodovanega, manjkajočega ali 
izgubljenega ali z zamudo izročenega tovora, s tem da se 
upošteva višji znesek. 

Z enoto tovora je po prejšnjem odstavku mišljen tovorek ali 
kos, pri rasutem tovoru pa metrska tona ali kubični meter 
oziroma druga mera, glede na to, na podlagi katere merske 
enote je bila dogovorjena voznina. Če voznina ni bila dogo- 
vorjena na podlagi merske enote, je z mersko enoto za razsuti 
tovor mišljena merska enota, na podlagi katere se v kraju 
vkrcanja običajno dogovarja voznina. 

Če se tovor prevaža v kontejnerjih, na paletah ali drugih 
podobnih napravah, se šteje za enoto tovora v smislu prvega 
odstavka tega člena: 

1) tovorek ali enota tovora, navedena v nakladnici - če je 
v nakladnici naveden tovorek ali enota tovora, ki jo vsebuje 
kontejner, paleta ali druga podobna naprava; 
2) kontejner, paleta ali druga podobna naprava, v kateri se 
prevaža tovor - če v nakladnici ni naveden tovorek ali enota 
tovora. 

560. člen 

Naročnik oziroma vkrcevalec lahko sporazumno z ladjarjem 
zviša mejo ladjarjeve odgovornosti iz prejšnjega člena, s tem, 
da navede tako zvišano vrednost blaga na enoto tovora. 

«gmb ni 6' 
Če je bila izdana prevozna listina, nima sporazum strank 
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o zvišanju ladjarjeve odgovornosti, ki ni navaden v tej listini, 
pravnega učinka v korist prejemnika, ki ni ne naročnik ne 
vkrcevalec. 

561. člen 

Domneva se, da vrednost tovora ustreza znesku, ki ga stranki 
sporazumno določita po prejšnjem členu, dokler ladjar ne 
dokaže nasprotno. 

562. člen 

Ladjar se ne more sklicevati na določbe tega zakona o omeji- 
tvi njegove odgovornosti (559. in 560. člen), če se dokaže, da 
je škodo povzročil sam namenoma ali iz hude malomarnosti. 

563. člen 

Ladjar odgovarja za vrednost izgubljene stvari ali njenega 
dela in za zmanjšanje vrednosti poškodovane stvari. 

Pri stvareh, izročenih z zamudo, odgovarja ladjar tudi za 
škodo, ki je nastala zaradi zamude. 

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena odgovarja 
ladjar, ki po 562. členu ne more omejiti svoje odgovornosti, za 
vsako škodo, nastalo zaradi izgube, primanjkljaja ali 
poškodbe stvari ali zaradi zamude pri izročitvi stvari. 

564. člen 

Višina škode zaradi izgube stvari se določa po prometni 
vrednosti enake količine druge stvari z enakimi lastnostmi 
v namembnem pristanišču na dan, ko je ladja prišla v to 
pristanišče, ali, če ni prišla, na dan, ko bi morala priti tja. 

Če višine škode zaradi izgube stvari ni mogoče določiti po 
prejšnjem odstavku, se določi po prometni vrednosti stvari 
v nakladalnem pristanišču ob odhodu ladje, povečani za stro- 
ške, ki so nastali s prevozom. 

Višina škode za poškodovane stvari je enaka razliki med 
prometno vrednostjo stvari v nepoškodovanem stanju in 
njeno prometno vrednostjo v poškodovanem stanju. 

Višino škode za izgubljene oziroma poškodovane stvari, ki je 
ni mogoče določiti po prvem in drugem odstavku tega člena, 
določi sodišče. 

Od zneska, ki ga mora plačati ladjar kot odškodnino za 
poškodb, primanjkljaj ali izgubo stvari, se odbijejo stroški, 
prihranjeni s tem, ker stvari niso prispele v namembni kraj 
oziroma ker so prispele poškodovane. 

565. člen 

Določbe 559., 563. in 564. člena se uporabljajo tudi tedaj, ko 
poveljnik ladje, drug član ladijske posadke ali kdo drug, ki 
dela za ladjarja, po splošnih predpisih odgovarja za škodo, ki 
je nastala zaradi primanjkljaja, izgube ali poškodbe stvari, če 
se dokaže, da je nastala pri delu ali v zvezi z delom oziroma pri 
opravljanju službe ali v zvezi s službo. 

Osebe iz prejšnjega odstavka se ne morejo sklicevati na 
omejitev odgovornosti, če so povzročile škodo namenoma ali 
iz hude malomarnosti. 

566. člen 

Skupni znesek odškodnine od ladjarja in oseb iz drugega 
odstavka 565. člena ne more biti višji od zneska, ki je določen 
v 559. členu. 

Določba prejšnjega odstavka ne posega v določbe drugega 
odstavka 565. člena. 

567. člen 

Osebe iz prvega odstavka 565. člena odgovarjajo do zneska, 

ki je določen v 559. členu, tudi tedaj, ko ladjar po 560. členU 

zviša mejo svoje odgovornosti. 

568. člen 

Določb tega zakona, ki se nanašajo na odgovornost ladjarl^ 
ni mogoče s pogodbo spremeniti v škodo prevoznega upra 
čenča. 

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko določbe tega zakol^ 
o ladjarjevi odgovornosti s pogodbo spremenijo v korist 
djarja: 

1) če je nastala poškodba, primanjkljaj ali izguba tovora p'ei 

začetkom vkrcavanja ali po izkrcanju; 

2) če gre za škodo zaradi zamude. 

3) če gre za prevoz živih živali; 

4) če gre za prevoz tovora, ki je bil s pismeno privolit^0 

vkrcevalca zložen na korvu. 

569. člen 

Pogodbena določila, ki so v nasprotju s prejšnjim členom.s0 

nična. 

Neveljavnost enega pogodbenega določila iz Pre's?'»jf 
odstavka ne vpliva na veljavnost drugih pogodbenih dok"- • 

570. člen 

Določbe tega zakona o ladjarjevi odgovornosti veljajo za 
pogodbene in nepogodbene zahtevke, ki jih kdo na kal<r®rj. 
koli podlagi postavlja proti ladjarju zaradi poškodbe, P 
manjkljaja ali izgube. 

571. člen 

Določbe tega zakona o ladjarjevi odgovornosti ne posegal0 

v določbe tega zakona o skupnih havarijah. 

Voznina 
572. člen 

Voznina se določa s pogodbo. 

Če voznina ni določena s pogodbo, se določi po PoVPr®g[a 
vozninski postavki, po kateri se je za zadevno vrsto to

ista. 
pogodbeno določala voznina ob vkrcanju tega tovora v p" 
nišču vkrcanja. 

Ji 
573. člen 

Če se vkrca več tovora, kot je določeno v pogodbi, se voznf , 
sorazmerno poveča. 

kate- 
Če se vkrca drug tovor, kot je določeno v pogodbi, za * ^ 
rega je voznina večja od dogovorjene, se plača voznina 
dejansko vkrcani tovor. 

Če se vkrca manj, kot je določeno v pogodbi, ali se nič 
vkrca, se plača voznina za vso dogovorjeno količino tov" 

Če je vkrcano manj tovora, kot je določeno v pogodbi, 
nina za vkrcani tovor pa je večja od dogovorjene, se P ' j( 
cela dogovorjena voznina in razlika med dogovorjeno in v 

voznino za vkrcani del tovora. 

Določba tretjega odstavka tega člena ne posega v dol" 
450. člena. 

574. člen 
0^' 

Če se vkrca le del z ladijsko pogodbo določenega t°v , 
ladjar pa je razpolagal z neizkoriščenim delom ladijs 
prostora, se dogovorjena voznina sorazmerno zniža. 
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je ladjar razpolagal z neizkoriščenim delom ladijskega 
Prostora v nasprotju z izrecno naročnikovo prepovedjo, je 
naročniku odgovoren za škodo. 

575. člen 

J'oznina, določena z ladjarsko pogodbo za potovanje, ostane 
"Spremenjena, ne glede na trajanje potovanja, če ni dogo- 0riena na časovno enoto. 

se na naročnikovo zahtevo ali v korist prevoznega upravi- 
®nca potovanje podaljša še naprej od dogovorjenega 
"Hembnega kraja, se voznina sorazmerno zviša. 

576. člen 

'je voznina z ladjarsko pogodbo za potovanje določena od 
t„, vne enote, čas, od katerega teče, pa ni določen, začne 
in t 0(* dneva' ie b"° dano obvestilo o pripravljenosti ladje, '° °d poldneva, če je bilo obvestilo dano dopoldne, in od 
Moinoči, če je bilo dano popoldne. 

kh S!,ie za^e,° vkrcevanje po nalogu vkrcevalca pred časom, 
t-'8 đo|očen v prejšnjem odstavku, ali če je ladja odplula brez 
virr°ra' se šteje čas, od katerega teče voznina, od začetka 
"cevanja oziroma od odhoda ladje. 

tovn 23 katere9a se plača voznina, se konča z izkrcanjem 
ali n3, če j® lad'a prišla brez ,ovora' Pa takrat, ko se zasidra 
tem eže v Pris,anišču, v katerem se potovanje konča; pri se šteje zadnji dan potovanja za cel dan. 

577. člen 

i8 z ladjarsko pogodbo za potovanje določena voznina na 
Podlagi časovne enote, med potovanjem pa nastane na ladjar- 
'®vi strani ovira za izpolnitev pogodbe, ne da bi bil kriv 
aročnik oziroma vkrcevalec, se ne plačuje voznine za čas, ko ,raia ovira. 

578. člen 

^niho, določeno z ladjarsko pogodbo za čas, plačuje 
lad nik v enakih mesečnih zneskih vnaprej, vendar gre Ql8rju voznina le za čas, ko je izpolnjeval pogodbo. 

jl?kler traja ovira za izkoriščanje ladje v času, ko velja ladjar- 
nar *°90dba za ćas' se Plačuje voznina le tedaj, če je ovira na °čnikovi strani ali zaradi izpolnitve njegovega naročila. 

ofdjar lahko odstopi od pogodbe tudi tedaj, če voznina ni a<-ana ob zapadlosti. 

579. člen 

,^'Mjarski pogodbi za čas z vso ladjo mora naročnik poleg 
s S*3, da plačuje voznino, ladjo na svoje stroške oskrbovati 
J j 9onskim gorivcom in mazivom ter z vodo, ki je potrebna 
itl 'adijske pogonske stroje in druge ladijske strojne naprave, 

Plačevati pristaniške in plovbne pristojbine. 

580. člen 

ia^ *a Pjevanje voznine na podlagi ladjarske pogodbe za 
je« aćne teči kot pri ladjarski pogodbi za potovanje, v kateri v°znina določena na podlagi časovne enote (576. člen). 
2a»- "sti čas, ko je ladja po izteku ladjarske pogodbe za čas na 
dJv aniu 23 naročnika, ne da bi bil kriv ladjar, se plačuje )n° voznino. 

581. člen 

Nagrada, ki jo dobi ladja za reševanje med trajanjem ladjarske 
pogodbe za čas za prevoz z vso ladjo, se deli po odbitku 
stroškov za reševanje in deleža, ki gre ladijski posadki, na 
enaka dela med ladjarjem in naročnikom. 

582. člen 

Za tovor, ki je bil vkrcan brez ladjarjeve privolitve, in za tovor, 
ki ni pravilno ali popolno označen, se plačuje voznina po 
najvišji vozninski postavki, po kateri se je za zadevo vrsto 
tovora dogovarjala voznina ob vkrcanju tega tovora za enako 
ali približno enako pot, če je tako določena voznina večja od 
dogovorjene. 

583. člen 

Voznina se plača le za tovor, ki je bil prepeljan in v namemb- 
nem pristanišču dan na razpolago prejemniku. 
Poleg primerov iz 450., 451 „ 452., 484., 487., 550., 556., 557. in 
558. člena se plača ne glede na prejšnji odstavek voznina tudi 
za tovor, ki ni bil prepeljan in dan prejemniku na razpolago, če 
je za to kriv naročnik prevoza ali vkrcevalec ali oseba, ki je 
upravičena razpolagati s tovorom, oziroma kdo, za katerega 
te osebe odgovarjajo, ali če je razlog za to, da tovor ni prišel 
v namembno pristanišče, na strani tovora, ladjar pa za ta 
razlog ni odgovoren. 

Ne glede na prejšnji odstavek ima ladjar za tovor, ki je bil 
prepeljan le del poti, poleg primerov iz 448., 551., 557. in 584. 
člena pravico do voznine v sorazmerju s koristno prepeljano 
potjo tudi, kadar ni odgovoren za prekinitev potovanja. 

584. člen 

Kadar gre za brodolom ali drugo plovbno nezgodo, kot tudi 
kadar gre za zaplembo ali zadržanje ladje ali tovora zaradi 
vojnih dogodkov, mednarodnih zločinov na morju, nemirov 
ali upora, pripada ladjarju za rešeni tovor voznina v soraz- 
merju s koristno prepeljano potjo. 

585. člen 

Če se tovor prepelje, ne da bi bila izdana prevozna listina, 
mora prejemnik takoj po prevzemu plačati voznino in druge 
terjatve v zvezi s prevozom, razen če ni med naročnikom in 
ladjarjem drugače dogovorjeno. 

586. člen 

Če prevzame prejemnik tovora na podlagi nakladnice, mora 
plačati samo terjatve, ki so navedene v nakladnici ali so 
nastale potem, ko je bila izdana. 

587. člen 
Prejemnik, ki zahteva izročitev tovornega lista in tovora, mora 
poravnati ladjarju terjatve in izpolniti vse druge pogodbene 
obveznosti, navedene v tovornem listu, za katere ni izrecno 
navedeno, da jih plača oziroma izpolni naročnik prevoza. 

Prejemnik, ki sprejema tovor na podlagi tovornega lista, mora 
plačati tiste ladjarjeve terjatve, ki so nastale potem, ko je bil 
izdan tovorni list, če jih je ladjar vpisal v tovorni list. 

588. člen 

Če prejemnik ne izpolni svojih obveznosti iz 585. do 587. 
člena, ima ladjar pravico pridržati in prodati tovor po določ- 
bah 540. do 542. člena. 

Pravico iz prejšnjega odstavka ima ladjar tudi, ko izroči tovor 
osebi, ki ni prejemnik. 

589. člen 

Ladjar, ki je izročil tovor prejemniku, nima pravice terjati 
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naročnika za znesek, ki jih ni izterjal od prejemnika po prejš- 
njem členu. 

Če je ladjar s prodajo tovora le delno uspel poplačati se za 
svojo terjatev, ima pod pogoji iz prejšnjega odstavka pravico 
zahtevati, da mu naročnik plača neporavnani del. 

Prvi odstavek tega člena ne velja, če ladjar dokaže, da kljub 
dolžni skrbnosti ni mogel ravnati po prejšnjem členu. 

Privilegiji na stvareh, ki so vkrcane na ladjo 

590. člen 

S privilegiji na stvareh, ki so vkrcane na ladjo, so zavarovani: 

1. sodni stroški, potrebni v skupnem interesu vseh upnikov 
v postopku izvršbe ali zavarovanja, da bi bile stvari obvaro- 
vane al prodane, ter stroški varovanja in nadzorstva nad njimi 
od prihoda ladje v zadnje pristanišče; 

2. nagrade za reševanje in prispevki iz skupnih havarij, ki 
obremenjujejo stvari; 

3. terjatve iz prevozne pogodbe skupaj s stroški za uskladišče- 
nje vkrcanih stvari. 

Privilegij za glavnico zajema tudi obresti. 

591. člen 

Privilegiji ne prenehajo s spremembo lastnika stvari, če ni 
v tem zakonu drugače določeno. 

592. člen 

Vrstni red terjatev, ki so zavarovane s privilegiji na vkrcanih 
stvareh, se določa po vrstnem redu iz prvega odstavka 590. 
člena. 

Če terjatev iz 1. in 3. točke prvega odstavka 590. člena ni 
mogoče popolnoma poravnati, se poravnajo sorazmerno 
z njihovimi zneski. 

Če terjatev iz 2. točke prvega odstavka 590. člena ni mogoče 
popolnoma poravnati, ima pozneje nastala terjatev prednost 
pred prejšnjo. 

Šteje se, da so z istim dogodkom povezane terjatve nastale 
sočasno. 

593. člen 

S tem da izvršuje retencijsko (pridržno) pravico v smislu 586. 
člena, ladjar ne posega v vrstni red terjatev, ki so zavarovane 
s privilegiji. 

594. člen 

S prenehanjem privilegija ne preneha terjatev, ki je bila z njo 
zavarovana. 

Z odstopom terjatve, zavarovane s privilegijem, se prenese 
tudi privilegij na vkrcanih stvareh. 

595. člen 

Privilegiji na vkrcanih stvareh prenehajo: 

1) s prenehanjem terjatve, ki je bila zavarovana s privilegijem; 

2) s prodajo stvari v izvršilnem ali stečajnem postopku; 

3) če upnik v 15 dneh po izkrcanju stvari ne zaprosi pri 
pristojnem sodišču za začasno odredbo; 

4) če so izkrcane stvari že pred potekom roka iz 3. točke tega 
člena na zakonit način prešle v roke drugih, ki jih nimajo 
v posesti v imenu dolžnika; 
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5) z razglasitvijo stvari za pomorski plen ali vojni plen na 

morju. 

b) Prevoz potnikov In prtljage 

596. člen 

Za uporabo določb tega zakona, ki urejajo prevoz potnikov" 
njihove prtljage, imajo posamezni uporabljeni izrazi nasie 
pomen: 

1) ladjar je oseba, ki sklene prevozno pogodbo ali v irn*n 

katere se sklene ta pogodba, bodisi da dejansko sam op'a 

prevoz, bodisi da ga opravlja preko dejanskega ladjarja, 

2) dejanski ladjar je oseba, različna od ladjarja - bodisi dalj 
to lastnik ladje ali naročnik bodisi oseba, ki izkorišča 
- ki dejansko opravlja ves prevoz ali le njegov del; 

3) potnik je oseba, ki se vozi z ladjo na podlagi prevoz" 
pogodbe ali spremlja vozilo ali žive živali; 

4) prtljaga je vsaka stvar, vštevši tudi vozilo, ki se prevala" 
podlagi prevozne pogodbe, razen: 

a) stvari in vozil, ki se prevažajo na podlagi zakupne Pog0^a 
na podlagi nakladnice ali pogodbe, ki se nanaša predvsem 
prevoz stvari; 

b) živih živali; 

5) ročna prtljaga je prtljaga, ki jo ima potnik v svoji kabin'®!" 
pazi ali nadzira, vštevši prtljago, ki je v vozilu ali na nje" ■ 

to k®' 6) škoda zaradi zamude je materialna škoda, nastala 'ano 
prtljaga ni bila izročena potniku v razumnem roku, racu ^ 
od dneva prihoda ladje, s katero se je prevažala ali ° 
morala prevažati, ne obsega pa zamude, nastale zaradi P 
nitve dela, stavke ali podobnih dogodkov. 

597. člen 

S pogodbo o prevozu potnikov se ladjar zavezuje nar0 

da bo prepeljal enega ali več potnikov, naročnik pa, 0 

plačal prevoznino. 

598. člen 

Prevoznina se določi s pogodbo. 

599. člen 

Ladjar mora izdati potniku na njegovo zahtevo vozovnic"' 

Vozovnica se lahko glasi na ime ali na prinosnika. 

600. člen 

Domneva se, da vsebina vozovnice ustreza sklenjeni po9 
dokler se ne dokaže nasprotno. 

■ Dejstvo, da potnik nima vozovnice, da vozovnica ni P'%jn' 
ali je izgubljena, ne vpliva na obstoj, veljavnost in vse 
prevozne pogodbe. 

601. člen 
rjjti 

Zoper vsebino vozovnice na prinosnika je mogoče ugov 

le ob njeni izdaji. 

602. člen 

Vozovnice, ki se glasi na ime, brez privolitve ladjah 
mogoče prenesti na drugo osebo. 

Vozovnice, ki se glasi na prenosnika, brez privolitve I 
mogoče prenesti na drugo osebo, ko je potnik potovam 
začel. 
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603. člen 

potnik, ki se vkrca brez vozovnice, ki bi jo moral kupiti pred 
krcanjem, se mora takoj javiti poveljniku ali drugemu poo- 
Mčenemu članu ladijske posadke. 

Potnika brez vozovnice iz prejšnjega odstavka lahko poveljnik 
16 utemeljenih razlogov izkrca. 

potnik brez vozovnice plača prevoznino od pristanišča, 
Da em se je vkrcal, do pristanišča, v katerem se izkrca; če 
J:88 n' pravočasno javil poveljniku ali drugemu pooblašče- 
ncu članu posadke, mora plačati za prevoženo pot dvojno 

P'svoznino. 

n?J?r's,an'^e potnikovega vkrcanja se šteje odhodno prista- 
v, ® 'adje, če ni mogoče ugotoviti, da se je potnik vkrcal 

ak5nem drugem pristanišču. 

604. člen 

£e
rt'
adia ne začne mednarodnega potovanja 3 ure po času, ki 

ooiočen v poaodbi ali plovbnem redu, lahko potnik odstopi 00 Pogodbe. 

U Primeru iz prejšnjega odstavka ima potnik pravico do povr- 
6 Prevoznine. 

huj6 t>" 2aćetek potovanja z ladjo zamujen namenoma ali iz 
utor l

ma.'oniarnosti ladjarja oziroma oseb, ki zanj delajo, a ladjar potniku povrniti škodo. 

605. člen 

odhV°Zn'na se ne vrne' potnik ne pride na ladjo do njenega "oda ali će med potjo opusti nadaljnje potovanje. 

606. člen 

g?asfr m.ora vrn'ti prevoznino potniku, katerega vozovnica se 
Sest na 'me' Potnik odstopi od mednarodnega potovanja Ur Pred začetkom potovanja. 

Potnik odstopi od potovanja v smislu prejšnjega odstavka, 
" 'Mjar pravico obdržati največ 10 odstotkov prevoznine. 

607. člen 
in vrJ(r 

vozovnica izdana na prinosnika, mora ladjar potniku 
*86a»J>revozn'no' 'e od potovanja odstopil eno uro pred 
9e9a Potovanja, kolikor iz vozovnice ne izhaja kaj dru- 
ce 

itna i nik odstopi od potovanja v smislu prejšnjega odstavka, 'Mjar pravico obdržati največ 10 odstotkov prevoznine. 

608. člen 

Id n^'^e med potovanjem do prekinitve potovanja iz razlogov, 
su 0 na potnikovi strani, prekinitev pa traja v mejah Jadran- 
v®č k rnor'a veC kot 123 ur> na potovanjih izven teh meja pa t °t tri dni, ima potnik pravico; 

Primh,evati- da ga ladjar skupaj s prtljago, s svojim ali drugim 
^aja 'm Prevoznim sredstvom prepelje do namembnega 
Vrrfa^tevatl, da ga ladjar skupaj s prtljago v primernem roku 
3) ori

v obhodno pristanišče in mu vrne prevoznino; 
Voinino 0d P°9odbe in zahtevati, da mu ladjar vrne pre- 

"'arn Potovanje prekinjeno namenoma ali iz hude malo- 
PotniuSti ladiarja oziroma oseb, ki zanj delajo, mora ladjar Ku Povrniti škodo. 

609. člen 

ki zahteva povrnitev prevoznine ali povrnitev škode, 
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mora v osmih dneh od dneva, ko je bilo potovanje končano, 
od ladjarja pismeno zahtevati povrnitev prevoznine oziroma 
povrnitev škode ali v teh rokih vložiti tožbo pri sodišču. 

Pismeno zahtevo za vrnitev v odhodni kraj oziroma za nada- 
ljevanje potovanja mora potnik poslati ladjarju v 24 urah po 
poteku rokov, ki sta določena v prvem odstavku prejšnjega 
člena. 

Potnik, ki ne ravna po prvem in drugem odstavku tega člena, 
izgubi pravico zahtevati od ladjarja povrnitev škode, prevoz- 
nine oziroma nadaljevanje potovanja ali vrnitev v odhodno 
pristanišče. 

610. člen 

Določbe tega zakona o odgovornosti ladjarja za smrt ali 
telesne poškodbe potnikov se uporabljajo tudi, če je prevoz 
brezplačen. 

611. člen 

Ladjar je odgovoren za škodo, nastalo zaradi smrti ali telesne 
poškodbe potnika in za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo 
prtljage, če je dogodek, ki je povzročil škodo, nastal med 
prevozom, ter za zamudo pri izročitvi prtljage potniku, če je 
škodo oziroma zamudo mogoče pripisati krivdi ladjarja ali 
oseb, ki zanj delajo. 

Oseba, ki zahteva povrnitev škode iz prejšnjega odstavka, 
mora dokazati, da je dogodek, ki je povzročil škodo, nastal 
med prevozom, in višino škodo. 

612. člen 

Ladjar je odgovoren za škodo iz prejšnjega člena, ki jo pov- 
zročijo med opravljanjem svojih dolžnosti po svoji krivdi 
osebe, ki zanj delajo. 

613. člen 

Dokler se ne dokaže nasprotno, se domneva, da je kriv ladjar, 
če je smrt ali telesna poškodba potnika ali poškodba, pri- 
manjkljaj ali izguba ročne prtljage ali zamuda pri njeni izroči- 
tvi nastala neposredno ali posredno zaradi brodoloma, trče- 
nja, nasedanja, eksplozije, požara ali napak ladje. 

Dokler se ne dokaže nasprotno, se domneva, da je za škodo 
zaradi poškodbe, primanjkljaja ali izgube druge prtljage ter 
zaradi zamude pri njeni izročitvi potniku, kriv ladjar, ne glede 
na naravo dogodka, ki je to škodo povzročil. 

614. člen 

Ladjar je po drugem odstavku prejšnjega člena odgovoren 
potniku za škodo zaradi poškodbe, primanjkljaja ali izgube 
dragocenosti ter za zamudo pri izročitvi teh stvari potniku le 
tedaj, če jih je prevzel v hrambo. 

Za stvari iz prejšnjega odstavka, ki jih je prevzel v hrambo, 
mora ladjar izdati potniku pisemeno potrdilo. 

615. člen 

Za prtljago, ki jo je prevzel v hrambo, mora ladjar na zahtevo 
potnika izdati prtljažnico. 

Prtljažnica mora navajati vrsto in število tovorkov. 

Domneva se, da so podatki v prtljažnici resnični, dokler se ne 
dokaže nasprotno. 

616. člen 

če prtljaga po končanem potovanju ni prevzeta ali odnesena 
z ladje, jo mora ladjar na potnikove stroške in nevarnost sam 
shraniti ali jo izročiti v hrambo primernemu hranilcu. 
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617. člen 

Če ladjar dokaže, da je smrt ali telesna poškodba potnika, 
poškodba, primanjkljaj ali izguba prtljage ali zamuda pri izro- 
čitvi potnikove prtljage v celoti ali delno nastala po potnikovi 
krivdi ali zaradi njegovega ravnanja, ki se ne more šteti za 
normalno, sodišče izključi oziroma omili ladjarjevo odgovor- 
nost. 

618. člen 

Ladjarjeva odgovornost ob smrti ali telesi poškodbi potnika je 
v vseh primerih omejena na znesek 46.666 SDR na potnika in 
potovanje. 

Če ima prisojena odškodnina obliko rente, kapitalizirani zne- 
sek rente ne sme presegati zneska iz prejšnjega odstavka. 

Znesek iz prvega odstavka tega člena je namenjen za popla- 
čilo vseh upnikov, katerih terjatve temeljijo na istem dogodku, 
ki je povzročil potnikovo smrt ali telesno poškodbo. 

619. člen 

Ladjarjeva odgovornost za škodo, prizadejano na prtljagi 
zaradi njene poškodbe, primanjkljaja ali izgube ali zamude pri 
njeni izročitvi potniku, je v vseh primerih omejena, in sicer: 

1) za ročno prtljago - na znesek 833 SDR na potnika in 
potovanje; 

2) za vozila, vštevši tudi prtljago, ki se prevaža v vozilu ali na 
njem - na znesek 3.333 SDR na vozilo in potovanje; 

3) za drugo prtljago, razen prtljage iz 1. in 2. točke - na 
znesek 1.200 SDR na potnika in potovanje. 

Določba 3. točke prejšnjega odstavka velja za odgovornost 
ladjarja in odškodnino za dragocenosti. 

620. člen 

Ladjar in potnik se lahko dogovorita, da bo ladjar odgovarjal 
po prejšnjem členu samo z zneskom odškodnine, ki presega 
117 SDR v primeru škode na vozilu in 13 SDR na potnika 
v primeru škode na drugi prtljagi zaradi njene poškodbe, 
primanjkljaja, izgube ali zamude pri njeni izročitvi potnika. 

Določbe tega člena ne veljajo za dragocenosti. 

621. člen 

Ladjar izgubi pravico do omejitve odgovornosti iz prejšnjih 
členov, če je škodo povzročil namenoma ali iz hude malomar- 
nosti. 

622. člen 

Ladjar in potnik se lahko pismeno dogovorita za znesek 
omejene odgovornosti, ki je večji od zneskov iz prejšnjih 
členov. 

623. člen 
i 

Obresti in stroški postopka, prisojeni v odškodninski pravdi: 

zaradi smrti ali telesne poškodbe potnika, poškodbe, primajk- 
Ijaja ali izgube prtljage ali zaradi zamude pri izročitvi prtljage 
potnika, se izplačajo v celoti, in sicer poleg zneska, ki ga mora 
ladjar plačati po določbah prejšnjih členov. 

624. člen 

Če je zoper osebe, ki delajo za ladjarja ali za dejanskega 
ladjarja vložena tožba zaradi škode, predvidene v določbah 
tega zakona o prevozu potnikov in prtljage, lahko te osebe, če 
so delale v okviru poslov, ki jih opravljajo na ladji, uveljavljajo 
izključitev ali omejitev odgovornosti, na katero se lahko skli- 
cuje ladjar po določbah tega zakona. 
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Osebe iz prejšnjega odstavka, ki delajo za ladjarja al' ^ 
dejanskega ladjarja, se ne morejo sklicevati na omejit0^ ^ 
vornosti iz prejšnjih členov, če so škodo povzročile i 
noma ali iz hude malomarnosti. Pot 
Meje odgovorosti, za katere se ladjar in potnik dogovor®^ j^e 
622. členu, se ne nanašajo na osebe, navedene v 
odstavku tega člena. 

625. člen 

Prevoz potnika in ročne prtljage obsega čas, ko ie.Potn^i 
ladji, čas, ko se vkrca in izkrca, ter čas, ko se vozi po 
poti od obale do ladje in obratno, če je cena tega str." 
prevoza vračunana v ceno vozovnice ali če da ladjar 
na razpolago ladjo, ki se uporablja za ta prevoz. r 

potnika pa ne obsega časa, ko je potnik na pristaniški 
na obali. 

i zak Poleg časa iz prejšnjega odstavka obsega prevoz ro4n ( 
ljage tudi čas od trenutka, ko jo je ladjar na kopnern 

ladji prevzel v hrambo, do trenutka, ko jo je izročil P01 

626. člen 

Kadar je podana podlaga za meje odgovornosti iz Pr®|^' 
členov, veljajo te meje za celoten znesek odškodnine, 
mogoče doseči v okviru vseh pogodbenih in nepog°° ^ 
tožb, vloženih iz naslova odgovornosti zaradi smrti ali1 , 
poškodbe potnika ali zaradi poškodbe, primanj*1)81 

izgube prtljage ali zamude pri njeni izročitvi potniku. 

Pri prevozu, ki ga je opravil dejanski ladjar, ne sfT1® 
znesek odškodnine, ki jo je mogoče uveljaviti od Iad' ii 
dejanskega ladjarja ter od oseb, ki zanj delajo in so op'_ 5t 
svojo službeno dolžnost, presegati največjega * 
odškodnine, ki jo je mogoče zahtevati bodisi od 18 p 
bodisi od dejanskega ladjarja, pri čemer nobeden od 
odgovarja čez mejo, ki se lahko uporabi zanj. 

i' Hfll"1 

V vseh primerih, ko se osebe, ki delajo za ladjarja aH g 
el/ana lorliorio n n ROA planil ol/li/Miiain n r\ 0^ ..g 

U 
Pri 
da 
Pr 

skega ladjarja, po 624. členu lahko sklicujejo na 
odgovornosti iz prejšnjih členov, celoten znesek odšKO $ c) 
ki jo je mogoče dobiti od ladjarja ali morda od dejar' ^ 

ajo, nikakor ne more prese9 ladjarja in oseb, ki zanj delajo 
omejitve. 

627. člen 

Potnik mora pismeno ugovarjati pri ladjarju ali nje9° 
pooblaščencu: 

1) če so poškodbe na prtljagi vidne; 

a) če gre za ročno prtljago - pred izkrcanjem ali ob 

b) če gre za drugo prtljago - pred izročitvijo ali ob izr01 

izkrca" 

/M 

4 i 

2) če prtljagi poškodbe na prtljagi niso vidne ali če je P 
izgubljena - 15 dni od izkrcanja ali izročitve ali od dne 
bi morala biti prtljaga izročena. 

(j& 1 

Če potnik ne ravna po prejšnjem odstavku, se štej6' |<ai 
prejel prtljago v neoporečnem stanju, dokler se ne 0 

nasprotno. 

Pismeni ugovor ni potreben, če je bilo ob prevzemu P^' 
v navzočnosti obeh strank ugotovljeno njeno stanje. 

628. člen 
fl \l$ Potnik lahko izjavi, da je po njegovem mnenju prtljaga j 

Ijena, če mu ni bila izročena v 30 dneh po končane^ y 

vanju. 

Potnik ima pri tem, ko daje izjavo v smislu Pre)^ij 
odstavka, pravico zahtevati, da ga ladjar obvesti, da 
prtljago, če jo najde v enem letu po izplačilu odš*0 

zanjo. 

poročevalec, 



fvod^ "ažla^ ,at?t<0 v 30 dneh po prejemu obvestila, da se je prtljaga 
. 3i?rA*'. . teva. da se mu proti plačilu prevoznih stroškov > foči v kraju, ki ga sam določi. 

p°tnik, ki 

itniK i 
3 vod 
ns1i/ jotm1 »saki 

orita 'lesek D' prevzame najdeno prtljago, mora ladjarju vrniti 
prv0 Ptljaan mu 'e izP'a^an kot odškodnina za izgubljeno 

Savico Sr°ti od^',l<u voznine, ki mu je bila vrnjena, obdrži pa 0 do odškodnine zaradi zamude pri njeni izročitvi, 

le9a čle 
_p9tnik ni uveljavil zahtevka po drugem in tretjem odstavku 

ena, ima ladjar pravico, da s prtljago prosto razpolaga. 

629. člen 
^0 d I 

preM je °'il0 pogodbe, sklenjene preden je nastopil primer, 
iap" Poškodh°VZr°č'' smrt a,i ,elesno poškodbo potnika ali 

Pri i2ro?°, primanjkljaj ali izgubo njegove prtljage ali zamudo 
ladjar n pr"'a9e Potniku, katerega namen je bil, da bi bil 

ne P' 0,1iejenc.rOSt od90vornosti do potnika ali da bi bil znesek 
ali''2akonu 

od9ovornosti nižji od zneska, določenega v tem 
'# ^ bi d rifzen omejitve iz 620. člena, ali katere namen je bil, 

"fuasn zno breme, ki je sicer na ladjarju, zadelo koga 9°. Je nično. 
Niči. 

)jjci >|jega q?S' P°sameznega pogodbenega določila v smislu prejš- 
jo Poioii|°

ds,avl<a ne vpliva na veljavnost drugih pogodbenih 

r^odbe 'n ®17, ^lena se uporabljajo za vse 
nas|ova n ln neP°9°dbene zahtevke, ki so iz kateregakoli 
S trtici r,avl'eni nasProti ladjarju za škodo, povzročeno 

fiafl^ikl ai 31• telesno Poškodbo potnika, za poškodbo, pri- 
j,( ''ločitvi lz9ubo prtljage ali za škodo zaradi zamude pri «5 "Vl Prtljage potniku. 

630. člen 

Ud 
631. člen 

1ar 'ma Predana7 pravico pridržati in prodati prtljago, ki mu je bila da Se D 
za Prevoz, in dragocenosti, ki jih je prevzel v hrambo, 

Pftijanp i„ ača 23 sv°je terjatve v zvezi s prevozom potnika, 
v zvezi s hrambo draaocenosti. 

c) Vi '®4enje In potiskanje 

632. člen 
!aveZuj ° 0 vlečenju se ladjar vlačilca oziroma potiskovalca 
Polovic1 ' h bo s sv°i° ladi° vlekel oziroma potiskal drugo 
°Pravj| ii 7° do|očenega kraja ali določen čas, ali da bo 
lega D,°° °čeno nalogo, ladjar vlečenega oziroma potiska- 

v OV|la, pa, da mu bo za to plačal vlečnino. 
Iefini 

pa, da mu bo za to plačal vlečnino. 
na se določa s pogodbo. 

633. člen 
ieje 
Poatirfk-da vod' vlečenje poveljnik vlečene ladje, če ni Qbi drugače določeno. 

° 'ern zakonu se: 634 čle" 

v|6iene'il'e 2a^ne tedaj, ko je vlačilec po nalogu poveljnika 
Nalogu 'e v položaju, da lahko opravi vlečenje, ali ko po 
vieeno 

Pove'jnika vlečene ladje vlačilec sprejme ali preda 
Sk0|i 'rv- a|i ko se začne potiskanje vlečene ladje ali kakr- 
*aj jB 

aru9 manever, potreben za vlečenje, odvisno od tega, 
^ "astopiio prej; 
vleče'®nje konča tedaj, ko se izvrši končni nalog poveljnika 
"je aij k 

adie, da se vlečna vrv odveže, ali ko preneha potiska- 
ta |*akršenkoli menever, potreben za vlečenje, odvisno od al le nastopilo pozneje. 

635. člen 

k!?Cilec \ * v|eče plovilo, ki nima posadke, mora ladjar vlačilca 
Wovila i

n'm' ukrepi skrbeti, da ostane sposobnost vlečenega 
stanju, v kakršnem ga je sprejel v vlečenje. 
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Ladjar vlačilca mora skrbeti za ohranitev tovora na vlečnem 
plovilu, če vlečeno plovilo nima posadke le v primeru, če tako 
obveznost izrecno prevzame. 

Ladajr vlačilca se lahko dogovori za vlečeni prevoz tovora 
s svojo ali tujo ladjo. V dvomu se domneva, da je sklenjena 
pogodba o vlečenju. 

Ladjar vlačilca, ki po drugem in tretjem odstavku skrbi za 
tovor, je odgovoren za škodo na tovoru po določbah tega 
zakona, ki se nanašajo na odgovornost ladjarja za prevoz 
strani. 

636. člen 

Za povračilo škode, ki nastane zaradi trčenja ladij, ki plovejo 
v vleki, ali zaradi trčenja med njimi in drugimi ladjami, se 
uporabljajo določbe tega zakona o povračilu škode zaradi 
trčenja ladij. 

637. člen 

Če pride vlečena ladja v nevarnost zaradi okoliščin, za katere 
po pogodbi o vlačenju ladjar vlačilca ni odgovoren, vlačilec 
pa jo rešuje, ima ladjar vlačilca po uspešnem reševanju pra- 
vico do nagrade. 

Ladjar vlačilca nima pravico do nagrade za reševanje, če iz 
pogodbe izhaja, da obsega vlečnina tudi nagrado za reše- 
vanje. 

Če je vlečnina dogovorjena le za uspešno opravljeno vlečenje, 
ima ladjar vlačilca pravico do vlečnine, čeprav vlečenje ni bilo 
uspešno, če dokaže, da je za neuspeh vlečenja kriv ladjar 
vlečne ladje. 

Če vlečnina ni bila dogovorjena le za uspešno vlečenje, ladjar 
vlačilca nima pravice do nje, če ladjar vlečene ladje dokaže, 
da je za neuspeh vlečenja kriv ladjar vlačilca. 

638. člen 

Določbe tega zakona o skupni havariji se uporabljajo tudi za 
razmerja med vlačilcem in vlečeno ladjo. 

639. člen 

Vlečenja, ki se začne in konča v slovenskih pristaniščih ali 
v teritorialnem morju Republike Slovenije (kabotažno vleče- 
nje), tuje ladje ne morejo opraviti brez dovoljenja organa, 
pristojnega za pomnorstvo. 

d) Drugi posli v zvezi s plovbo 

640. člen 

Določbe tega oddelka zakona se uporabljajo za pogodbe, 
sklenjene med naročnikom posla in ladjarjem, s katerimi se 
ladjar zavezuje, da bo z ladjo opravil kakšen posel, ki se ne 
nanaša na prevoz potnikov, prtljage in stvari ali na vlečenje, 
naročnik posla pa, da mu bo za to plačal. 

641. člen 

Če ni drugače dogovorjeno, je ladjar odgovoren za sposob- 
nost ladje za plovbo po določbah drugega, tretjega in četr- 
tega odstavka 454. člena. 

Za pogodbe iz prejšnjega člena se uporabljajo tudi določbe 
444. in 572. ter 575. do 581. člena. 

Določbe tega zakona o voznini za prevoz stvari se smiselno 
uporabljajo tudi za pogodbe iz prejšnjega člena. 

642. člen 

Če ni med strankama drugače dogovorjeno, je ladajr odgovo- 
ren za dejanja in opustitve oseb, ki pri izpolnjevanju pogodbe 
zanj delajo, ter za lastna dejanja in opustitve. 
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Določba prejšnjega odstavka ne posega v določbe prejšnjega 
člena. 

Ladjar in osebe, ki delajo zanj, so po določbah tega zakona 
o odgovornosti za smrt in telesne poškodbe članov posadke 
odgovorni za smrt in telesne poškodbe naročnikovih oseb, ki 
so na ladji v okviru izpolnjevanja pogodbe. 

e) Direktni transport 

643. člen 

V pogodbi o prevozu stvari, potnikov in prtljage je lahko 
določeno, da bo ladjar prevoz opravil delno s svojo ladjo, 
delno pa z ladjami drugih ladjarjev (direktni prevoz). 

Ladjar, ki je po pogodbi o direktnem prevozu stvari sprejel 
tovor, izda nakladnico oziroma tovorni list za celo dogovor- 
jeno pot (direktna nakladnica oziroma direktni tovorni list). 

Ladjar, ki je sklenil pogodbo za direktni prevoz potnikov, izda 
potniku vozovnico za celo dogovorjeno pot (direktna vozov- 
nica). 

Ladjar, ki je po pogodbi o direktnem prevozu potnikov prevzel 
od potnikov prtljago za prevoz, izda prtljažnico za celo dogo- 
vorjeno pot (direktna prtljažnca). 

Vsak nadaljnji ladjar stopa v pogodbo o direktnem prevozu 
stvari ali prtljage, če sprejme tovor ali prtljago in direktno 
prevozno listino. 

Vsak nadaljnji ladjar stopa v pogodbo o direktnem prevozu 
potnikov, če sprejme za prevoz potnika z direktno vozovnico. 

644. člen 

Ladjar, ki je sklenil pogodbo o direktnem prevozu, ladjar, ki je 
izdal direktno prevozno listino, ladjar ki je izročil tovor pre- 
jemniku, in ladjar, med čigar prevozom se je zgodil dogodek, 
iz katerega izvira odškodninski zahtevek zaradi poškodbe, 
primanjkljaja ali izgube tovora, odgovarjajo upravičencu za te 
terjatve solidarno. 

Za škodo, ki je bila povzročena prevoznemu upravičencu 
zaradi zamude pri prevozu stvari, sta odgovorna ladjar, ki je 
sklenil prevozno pogodbo, in ladjar, ki je izročil tovor prejem- 
niku. 

Prvi in drugi odstavek tega člena se uporabljata tudi za 
direktni prevoz prtljage. 

645. člen 

Ladjar, ki je poravnal terjatve po prejšnjem členu, ima 
regresno pravico do ladjarja, med čigar prevozom je nastal 
dogodek, iz katerega izvira terjatev. 

Če ni mogoče ugotoviti ladjarja, med čigar prevozom je nastal 
dogodek iz prejšnjega odstavka, gre znesek poravnane terja- 
tve v breme ladjarjev, ki so sodelovali pri direktnem prevozu, 
v sorazmerju z njihovimi deleži pri dogovorjeni voznini, razen 
ladjarjev, ki dokažejo, da dogodek ni nastal na tistih delih 
poti, na katerih so oni opravili prevoz. 

Če ladjar, ki je poravnal terjatev, brez svoje krivde ne more 
uveljaviti regresnega zahtevka do ladjarja, med čigar prevo- 
zom je nastal dogodek, gre znesek poravnane terjatve 
v breme vseh ladjarjev, ki so sodelovali pri direktnem prevozu, 
v sorazmerju z njihovimi deleži pri dogovorjeni voznini. 

646. člen 

Ladjar, ki sodeluje pri direktnem prevozu, ki pa pri prevzemu 
tovora ni vpisal pripombe v direktno prevozno listino v smislu 
505. in 514. 6tena, mora drugim ladjarjem, ki sodelujejo pri 

tem prevozu, dokazati, da je naslednjemu ladjarju ali Pr®'jj. 
niku izročil tovor v takšnem stanju, kot ga je prejel od P 
njega ladjarja oziroma vkrcevalca. 

■ direktno Ladjarju, ki sodeluje pri direktnem prevozu in je v 
prevozno listino vpisal pripombo v smislu 505.in 51-»- a 
morejo drugi ladjarji dokazati, da so od vkrcevalca ozi 
prejšnjega ladjarja sprejeli tovor tako, kot je nave 
v direktni prevozni listini. 

647. člen 

Ladjar, ki je sklenil pogodbo za direktni prevoz potnika. )e 
odgovoren za celotno dogovorjeno pot. 

Vsak naslednji ladjar, ki sodeluje pri direktnem prevozu P°u 
nika, je potniku odgovoren le za škodo, prizadejano na 
poti, na katerem je opravil prevoz. 

Za poškodbo, primanjkljaj ali izgubo ročne prtljage je °^ni 
voren ladjar, na čigar delu poti je škoda nastala. 
ugovor po prvem odstavku 627. člena mora podati P ( 
ladjarju, na čigar delu poti je nastala škoda, in to najp° 
ob izkrcanju z njegove ladje. 

Za škodo, nastalo zaradi smrti ali telesne poškodbe Poti 
odgovarjajo ladjarji iz prvega in drugega odstavka tega 
solidarno. 

648. člen 
IVOZJ 

Če poravna ladjar, ki je sklenil pogodbo o direktnem Pr 

potnika, potnikovo terjatev, za katero je po drugem odis ^ 
prejšnjega člena tega zakona odgovoren tudi drugi ladja ■ 
regresno pravico do tega ladjarja. 

649. člen 

Poseben sporazum, s katerim prevzame ladjar obvezno> ^ 
niso predvidene v tem zakonu, ali s katerim se odpovei P . 
ki jih ima po tem zakonu, ima pravni učinek nasproti j, 
niso predvidene 
ki jih ima po ter..     rf 
skemu ladjarju le v primeru, če ta v to izrecno pismeno P 

ike"" 
650. člen 

Ladjar, ki je zaupal cel prevoz ali del prevoza dejans 
ladjarju, je odgovoren za celoten prevoz. 

Določbe tega zakona o direktnem prevozu potnikov 
dejanskega ladjarja, ki mu je bil zaupan prevoz po Prel 
odstavku. 

f) Multimodalni transport 

651. člen 
tra"! 

S pogodbo se lahko oseba (podjemnik multimodalnega^ 
sporta) zaveže, da bo opravila prevoz blaga z več raZ'0rs*' 
transportnimi načini, pri čemer je eden od njih P0^^' 
nroun7 norn^nik nrA\/n7a na rla hn r.ftlntfin nreVOZ r prevoz, naročnik prevoza pa, da bo za celoten prevoz 
voznino. 

652. člen 

Podjemnik odgovarja za poškodbo, primanjkljaj ali 'f® 
tovora, ali za zamudo pri izročitvi tovora od prevzel 
izročitve tovora. 

Podjemnik v primerih iz prejšnjega odstavka ne „p 
dokaže, da izvira škoda iz vzrokov, ki jih kljub skr 
dobrega podjemnika ni mogel preprečiti. 

653. člen 

Za omejitev odgovornosti podjemnika se smiselno up0 

Ijajo določbe 559. člena. 

3. 
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'"1.3 zakup 

654. člen 

PodaPCld'>0 0 zakuPu ladie v smislu tega zakona izroči zaku- 
ODra r zal<upniku proti zakupnini ladjo v uporabo, da v|ja plovbno dejavnost. 

655. člen 

°9odba o zakupu ladje mora biti sklenjena v pismeni obliki. 

^tna^3 ° ^"P11 ladje, ki ni sklenjena v pismeni obliki, je 

Zaku "en 

dj :'^dajalec mora izročiti zakupniku ladjo v takem stanju, 
°biča izkorišča v namen, ki je v pogodbi določen ali 

657. člen 

Pogonski stroški gredo v breme zakupnika. 

'fleku'1''* mora vzdrževati ladjo, dokler traja pogodba, po 
Itfa:i P°9°dbe pa ladjo vrniti v enakem stanju in v istem ,u' K°t jo je prevzel. 

uPnik ni odgovoren za normalno obrabo ladje. 

odpra'h ne zadenejo stroški za popravila ladje, potrebna za 
^ če ° skritih naP3k, ki jih je imela ladja takrat, ko mu je bila ■ in ne škoda, ki nastane z izgubo ladje zaradi višje 

H 
658. člen 

*°bna f'do, nastalo zaradi napak, zaradi katerih je ladja nespo- 
čanie t manj sposobna za dogovorjeno ali običajno izkoriš- 
Odg0' 

kl Pa jih je ladja imela že ob izročitvi zakupniku, je 
*skrb°ren zakupodajalec, razen če dokaže, da teh napak "ostjo dobrega ladjarja ni mogel odkriti. 

O oddana v zakup v posadko, mora posadka izpolnje- 
kupu ^Pnikova naročila, če je to določeno v pogodbi o za- 

659. člen 

lUPnik ima pravico menjati posadko. 

n 
ladjg ®?ane dvom, ali je sklenjena pogodba o zakupu ladje ali 
godba Pogodba, se šteje, da je sklenjena ladjarska po- 

660. člen 

661. člen 

*a{^e se plačuje mesečno naprej, šteto od dneva, ko 

i ^ak 
lik Do0cla'a'ec nima pravice do zakupnine za čas, ko zakup- 
na j nie9ovi krivdi ali zaradi skrite napake, ki jo je imela 6 Ob izročitvi 7akunniku. ladie ni moael UDOrabliati. 

662. člen 

!tya?ef-UPn''< °'3 zaPadlosti ne plača zakupnine, lahko zakupo- 
^unjL °' zahteva izplačilo zakupnine za ves čas trajanja -"j caiucva iLfJiaonu 

6 Pogodbe, ali pa lahko odstopi od pogodbe. 

BovraJ!, 0£lstavek ne posega v zakupodajalčevo pravico do Cl|3 šknrto 1 škode. 

663. člen 

'oče^a o zakupu ladje se lahko sklene za določen ali nedo- as. za eno ali več potovanj. . 
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664. člen 

Pogodba o zakupu ladje, sklenjena za določen čas, se lahko 
podaljša samo s pismenim sporazumom. 

Pogodbo o zakupu ladje, sklenjene za nedoločen čas, se 
lahko pismeno odpove z najmanj trimesečnim odpovednim 
rokom. 

665. člen 

Pogodba o zakupu ladje preneha, če je ladja uničena, če je 
trajno nesposobna za izkoriščanje, ali če je zaradi višje sile 
med zakupom ni mogoče izkoriščati. 

Če trajajo popravila ladje, ki gredo v breme zakupodajalca, 
predolgo ali je pričakovati, da bodo predolgo trajala, lahko 
zakupnik odstopi od pogodbe. 

666. člen 

Če zakupnik zakupodajalcu ne vrne ladje po izteku zakupne 
pogodbe, mu mora za prekoračeni čas plačati dvojno zakup- 
nino. 

Če je za zamudo pri vrnitvi ladje kriv zakupnik, je zakupoda- 
jalcu odgovoren tudi za vsako škodo, ki presega znesek iz 
prejšjejga odstavka. 

667. člen 

Nagrada za reševanje za zakupljeno ladjo med trajanjem 
zakupne pogodbe, gre zakupniku. 

668. člen 

Zakupnik sme dati ladjo v podzakup le s pismeno privolitvijo 
zakupodajalca. 

4. ZASTARANJE 

669. člen 

Terjatve iz pogodb o izkoriščanju ladij, razen terjatev iz 
pogodbe o prevozu potnikov in prtljage, zastarajo po enem 
letu. 

Terjatve iz pogodb o prevozu potnikov in prtljage zastarajo po 
dveh letih. 

Stranki se lahko po nastanku terjatve pismeno dogovorita za 
zastaralni rok, ki je daljši od roka iz prvega odstavka tega 
člena. 

Pogodba iz prejšnjega odstavka, ki ni sklenjena v pismeni 
obliki, nima pravnega učinka. 

Zastaranje začne teči: 

1) pri pogodbah o prevozu stvari: 
- za odškodnino zaradi poškodbe, primanjkljaja ali izgube 
tovora - od dneva, ko je tovor izročen oziroma ko bi moral 
biti izročen v namembnem kraju; 
- za odškodnino zaradi zamude - od dneva, ko je tovor 
izročen; 
— za neizpolnitev drugih pogodbenih obveznosti — od dneva, 
ko bi morala biti obveznost izpolnjena; 
2) pri pogodbah o prevozu potnikov: 
- za telesno poškodbo - od dneva izkrcanja potnika; 
— za potnikovo smrt, ki je nastopila med prevozom — od 
dneva, ko je ladja prišla ali bi morala priti v pristanišče, 
v katerem se je nameraval potnik izkrcati; 
— za telesno poškodbo potnika, ki se je zgodila med prevo- 
zom in je potnik zaradi nje po izkrcanju z ladje umrl - od 
dneva potnikove smrti, če pa tožba za odškodnino, zaradi 
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smrti ali telesne poškodbe potnika ni vložena v treh letih od 
dneva izkrcanja, je pravica od odškodnine izgubljena: 
3) pri pogodbah o prevozu prtljage; 
- predane za prevoz - od dneva, ko je bila prtljaga izročena 
ali bi morala biti izročena v pristanišču, v katerem se je potnik 
izkrcal ali se je nameraval izkrcati; 
- ročne prtljage - od dneva izkrcanja potnika oziroma, če je 
potnik med prevozom umrl, od dneva, ko je ladja prišla ali bi 
morala priti v pristnaišče, v kateri se je potnik nameraval 
izrkcati; 

4) pri pogodbah o vlečenju oziroma potiskanju - od dneva ko 
je bilo vlečenje oziroma potiskanje končano, razen glede 
terjatev za vlečnino, za katere začne teči rok od dneva zapad- 
losti vlečnine; 
5) pri pogodbah o zakupu ladje - od dneva, ko je pogodba 
nehala veljati, razen glede zakupnine, pri kateri začne teči rok 
od dneva zapadlosti; 
6) pri regresnih zahtevkih - od dneva, ko je bilo opravljeno 
dejanje, ki daje pravico do regresa. 

III. poglavje - POGODBA O POMORSKI AGENCIJI 

670. člen 

nima pravnega učinka nasproti drugim osebam, ki zanjo niso 
vedele ali po okoliščinah niso morale vedeti. 

Če pomorski agent izrecno ne navede, da nastopa kot age"1' 
velja nasproti pošteni osebi, da dela v svojem imenu. 

Šteje se, da je agent izrecno navedel, da nastopa kot agent, 4* 
je tretji osebi izjavil, da nastopa »v imenu in na račun naroC" 
telja« ali »samo kot agent« ali kaj drugega z isto vsebino, i 
navedel firmo oziroma ime naročitelja. 

675. člen 

Pomorski agent ,.i dolžan in upravičen, da s skrbnost 
dobrega gospodarja v mejah pooblastila opravlja posle, ki» 
potrebni ali običajni za izvršitev sprejetega naročila. 

676. člen 

Pomorski agent sme z izrecnim pooblastilom pogodbe^ 
strank podpisovati pogodbe o izkoriščanju ladij v imenu W» 
račun obeh pogodbenih strank (broker). 

S pogodbo o pomorski agenciji se agent zaveže, da bo na 
podlagi splošnega ali posebnega pooblastila v imenu in za 
račun naročitelja opravljal pomorske agencijske posle, naro- 
čitelj pa, da bo agentu povrnil stroške in plačal nagrado. 

Ponudba agenta obvezuje naročitelja, če je bila dana v mejah 
pooblastila. 

Agent lahko imenuje podagenta, če to s pogodbo o pomorski 
agenciji ni prepovedano; o tem mora obvestiti naročitelja. 

671. člen 

Pogodba o pomorski agenciji na podlagi splošnega poobla- 
stila mora biti sklenjena v pismeni obliki. 

672. člen 

Med pomorske agencijske posle sodijo posli v zvezi s posre- 
dovanjem in zastopanjem, ki se nanašajo na plovbo in izkoriš- 
čanje ladij, kot so zlasti: sprejem in odprava ladij, sklepanje 
pogodb o izkoriščanju ladij in opreme, nakup in prodaja ladij 
in opreme, gradnja in popravilo ladij in opreme, sklepanje 
pretovornih in skladiščnih pogodb, sklepanje zavarovalnih 
pogodb, izdajanje prevoznih in drugih listin, vnovčevanje 
terjatev, zasedba posadke in skrb zanjo, organizacija oskrbe 
ladij. 

673. člen 

Na podlagi splošnega pooblastila se pomorski agent zave- 
zuje, da bo v določenem ali nedoločenem času opravljal eno 
ali več vrst pomorskih agencijskih poslov, ki so vsebovani 
v pooblastilu (generalna agencija). 

Če nastane dvom glede meja splošnega pooblastila, se šteje, 
da se pooblastilo nanaša na posle v zvezi s sprejemom in 
odpravo ladij. 

Če se pomorski agent ukvarja smao s posredovanjem oziroma 
zastopanjem pri sklepanju pogodb o izkoriščanju ladij, se 
šteje v primeru, če nastane dvom glede meja splošnega poo- 
blastila, da se to nanaša na posredovanje pri sklepanju teh 
pogodb, razen zakupnih pogodb in pogodb o prevozu za 
določen čas za celo ladjo, vendar vedno v okviru poslov, 
s katerimi se ukvarja naročitelj. 

674. člen 

Če naročitelj omeji pomorskemu agentu pooblastila, ki se 
nanašajo na običajne pomorsko agencijske posle, ta omejitev 

677. člen 

Pomorski agent ima pravico do povračila stroškov in 
nagrade za posredovanje oziroma sklenitev pogodb. 

678. člen 

Pomorski agent ima pridržno in zastavno pravico na naročit®" 
Ijevih stvareh za kritje svojih terjatev. 

IV. poglavje - POGODBA O POMORSKEM ZAVAROVANJU 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

679. člen 

Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo: |„ 
1) za zavarovanje ladje, njenih strojev, naprav, opreme 
zalog, kot tudi blaga in drugih stvari, ki jih prevaža ladja a" 
na ni0i: . 4k0v, 
2) za zavarovanje voznine, prevoznine, zavarovalnih stros*. 
stroškov za opremo ladje, stroškov skupne havarije, na^ei 
za reševanje, pričakovanega dobička, provizij, plač P°sa ajo 
zastavnih ter drugih pravic in materialnih koristi, ki obstal ^ 
ali jih je mogoče opravičeno pričakovati, v zvezi s plovbo 
prevozom blaga z ladjo in jih denarno oceniti; 
3)za zavarovanje odgovornosti za škodo, prizadejano 
osebam v zvezi z izkoriščanjem ladje in drugih stvari, nave 
nih v 1. točki tega odstavka. 

Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo tudi za zavar^j 
vanje ladij, ki so v gradnji, in stvari, ki so namenjene 
njihovo zgraditev, za zavarovanje stvari, ki so pred Pr®^° ,ajh 
ali po prevozu z ladjo v skladiščih, na razkladališčih ali c'r. „j 
krajih, ali pa se prevažajo z drugimi prevoznimi sredstvi, 
pozavarovanje predmetov, navedenih v tem členu, in oru^ 
podobna zavarovanja ter pozavarovanja, če so sklenjen^ 
policah ali pogojih, ki so običajni za pomorska zavarovan) 

Določbe tega zakona se uporabljajo tudi za zavarovan)6 

čolnov. 

Z drugimi osebami so v tem poglavju zakona mišljene osebe 

ki niso subjekti zavarovalnih pogodb. 

680. člen 

Zavarovanec je lahko samo tista oseba, ki ima ali 
pričakuje, da bo imela opravičen materialni interes, da za 
rovalni primer ne nastopi. 
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iek?t°Vanec mora zahtevati nadomestilo za nastalo škodo, ki 
inter Z zavarovaniem (zavarovalnino) le v primeru, če je imel 
valn na zavarovanem predmetu tedaj, ko je nastopil zavaro- 1 Pnmer, ali še ga je pridobil pozneje. 

681. člen 

zase zavarovanja lahko sklene zavarovalno pogodbo 
iifia i ^ru9° določeno osebo, ali za nedoločeno osebo, ki nteres na zavarovanem predmetu. 
Će iz 

sklenjenoar°Va'na P°9ocl^e n' razvidno, da je zavarovanje 
zav 

zavarovanja sklenitelj zavarovanja ni dolžan 

»klenitejj^2a do'°'eno osebo, se šteje, da je sklenjeno za zavarovanja ali za določeno drugo osebo. 

navest-l8n'-Vi 'av£"uva"Ja smeri 
osebr. a'' sklePa zavarovanje zase ali za določeno drugo 

vaa|nSo'enite,ia zavarovania se ne šteje tisti, ki je sklenil zavaro- irtienu
po9°dbo izrecno za svojega pooblastitelja v njegovem 

682. člen 

brez r|v
Van^8' 'e bi'° sklenjeno za določeno drugo osebo, je 

nec) "
iene9a naročila veljavno, če ta druga oseba (zavarova- 

pozneje privoli v sklenjeno zavarovanje. 

°dstaui?V V sk'enieno zavarovanje v smislu prejšnjega 
*2au= se 'ahko da tudi po nastanku škode, ki je krita 'zavarovanjem. anjem 
Vitev 

3e osebe v sklenjeno zavarovanje. ^uge^^h,evka za izplačilo zavarovalnine šteje za privolitev 

*aVi 

683. člen 

„8,8q za nedoločeno osebo se šteje, da je sklenjeno za 
zavaro 'ma °k nastoPu zavarovalnega primera interes na 
odstavk306-^ Pr®dmetu oziroma, ki lahko po drugem 

Zavj 

1 680. členu zahteva zavarovalnico za nastalo škodo. 

ioia jn.vanie za nedoločeno osebo je veljavno, če ima tisti, ki 
nega -es na zavarovanem predmetu ob nastopu zavaroval- nasta|£r'mera. a'i tisti, ki lahko zahteva zavarovalnino za 
*akon° 0<*° v smislu drugega odstavka 680. člena tega skler.i V posesti polico ali jo dobi v posest, in če privoli v že "leno zavarovanje. 

^ 684. člen 

^"»elj zavarovanja ali njegov pooblaščenec ob sklenitvi 
bi| mori^

a ne Pojavi vseh okoliščin, za katere je vedel ali bi 
jih prj| 

al.vedeti, ki pa so pomembne za ocenitev nevarnosti ali 
'klenj! 11 nePravilno, ima zavarovalnica pravico zahtevati od 
Ustre^®h •zavarovania- c'a doplača razliko med premijo, ki a dejanski nevarnosti, in že plačano premijo. 

^lefcV-anJu za določeno drugo osebo se šteje, da je 2nane 7 zavarovanja moral vedeti za okoliščine, ki so bile ^ zavarovancu in bi mu jih ta lahko pravočasno sporočil. 

2r>ane'Vstavek te.9a ćlena ne velia za okoliščine, ki so splošno 
ženo ka,ere je zavarovalnica vedela ali se je lahko opravi- aomnevalo, da so ji bile znane. 

Ce ne°Va'uica 'zgubi pravico iz prvega odstavka tega člena, 
nieSe iZa"teva, da ji sklenitelj zavarovanja doplača v treh 
*avaro' iP0 končanem zavarovanju oziroma, če je nastopil 
Va|nine Pr'mer, najpozneje do popolnega izplačila zavaro- 

685. člen 

2avarotn'te'' zavarovanja ali njegov pooblaščenec ob sklenitvi žavaro^aJ1j?'.namenoma ali iz hude malomarnosti ne sporoči 
niči vseh okoliščin, za katere je vedel ali bi moral 
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vedeti, ki bi bistveno vplivale na odločitev o sklenitvi in pogo- 
jih zavarovanja, ali pa jih prijavi nepravilno, ima zavarovalnica 
pravico zahtevati razveljitev tako sklenjenega zavarovanja, če 
od sklenitelja zavarovanja ni zahtevala, da v smislu prejšnjega 
člena doplača razliko v premiji. 

Če je zavarovalnica izplačala po tako sklenjeni pogodbi zava- 
rovalnino nepoštenemu zavarovancu, ima pravico zahtevati, 
da ji zavarovanec vrne prejeto zavarovalnino. 

Za primer iz prvega odstavka tega člena se smiselno uporab- 
ljata tudi drugi in tretji odstavek prejšnjega člena. 

Zavarovalnica ima pravico zaračunati in obdržati premijo 
kljub razveljavitvi zavarovalne pogodbe v smislu določb tega 
člena. 

686. člen 

Zavarovalnica je dolžna izročiti sklenitelju zavarovanja na 
njegovo zahtevo pravilno izdano in podpisano zavarovalno 
polico. 

Če izroči na zahtevo sklenitelja zavarovanja zavarovalno 
polico, ki je bila izdana v dveh ali več izvirnikih, mora biti na 
vsakem izvodu napisano, v koliko izvirnikih je bila izdana. 

V polici morajo biti navedena vsa določila iz sklenjene zavaro- 
valne pogodbe, po katerih je zavarovalnica dolžna povrniti 
škodo iz zavarovanja. 

Če je bila polica izdana in izročena sklenitelju zavarovanja, 
zavarovalnica ni dolžna izpolniti svoje obveznosti iz sklenje- 
nega zavarovanja, preden ji ni predložena polica oziroma, če 
zavarovanec izkaže za verjetno, da je bila polica izgubljena ali 
uničena, preden ne dobi od zavarovanca ustreznega zavaro- 
vanja. 

Zavarovalnica je prosta svoje obveznosti in zavarovanja, če 
pošteno izplača imetniku police; če je bila polica izdana v več 
izvirnikih, pa prinosniku enega od izvirnikov, ki izkaže za 
verjetno svojo pravico do zavarovalnine na podlagi te police. 

687. člen 

Zavarovanec lahko prenese svoje pravice iz zavarovanja pred 
nastankom škode samo na nekoga, ki je lahko zavarovanec 
v smislu prvega odstavka 680. člena. 

Če je bila izdana polica, se pravice iz zavarovanja prenašajo . 
z indosiranjem police ali na drug ustrezen način. 

Zavarovalnica lahko uveljavlja nasproti novemu zavarovancu 
iste ugovore iz sklenjenega zavarovanja, kot jih je imela 
nasproti prvotnemu zavarovancu. 

Ne glede na prejšnji odstavek zavarovalnica ne more proti 
novemu poštenemu zavarovancu uveljaviti ugovora, s katerim 
bi izpodbijala vsebino police, ki jo je izdala, razen če gre za 
očitno napako, ki bi jo bil novi zavarovanec lahko opazil. 

Odstop pravic na zavarovanem predmetu drugi osebi nima za 
posledico tudi prenosu pravic iz zavarovanja, če se o tem 
zavarovanec in pridobitelj pravice nista izrecno ali molče 
sporazumela. 

Zavarovanec ne more prenesti svoje pravice iz zavarovanja 
v smislu prvega odstavka tega člena, če je možnost takšnega 
prenosa v zavarovalni pogodbi izrecno izključena. 

688. člen 

Zavarovani predmet mora biti označen v zavarovalni pogodbi 
in v morebitni polici tako, da je mogoče ugotoviti njegovo 
istovetnost. 

Če je bil zavarovani predmet pomanjkljivo ali napačno ozna- 
čen, tako da ni mogoče niti posredno ugotoviti, ali je bil 

59 



izpostavljen zavarovanemu riziku in poškodovan, zavaroval- 
nica ni dolžna plačati zavarovalnine za nastalo škodo. 

689. člen 

Vrednost zavarovanega predmeta, ki je bila sporazumno dolo- 
čena v zavarovalni pogodbi ali zavarovalni polici (dogovor- 
jena vrednost), je obvezna za zavarovalnico in zavarovanca. 

Zavarovalnica lahko izpodbija dogovorjeno vrednost le, če 
gre za očitno napako ali če gre za goljufijo. 

690. člen 

Za vrednost zavarovanega predmeta se vzame njegova vred- 
nost na začetku zavarovanja (dejanska vrednost), če ni 
izrecno dogovorjeno drugače. 

Kot dejanska vrednost zavarovanega predmeta se vzame nje- 
gova tržna vrednost na začetku zavarovanja. 

Za dejansko vrednost zavarovanega predmeta ni nujno, da je 
navedena v pogodbi ali zavarovalni polici. 

691. člen 

Zavarovalnica je dolžna plačati zavarovalnino samo do zne- 
ska, navedenega v zavarovalni pogodbi (v nadaljnjem bese- 
dilu: zavarovalna vsota), na katerega je bilo zavarovanje skle- 
njeno, če ni v tem zakonu ali pogodbi drugače določeno. 

Če ni izrecno drugače dogovorjeno, ne pomeni zavarovalna 
vsota hkrati tudi dogovorjene vrednosti zavarovanega pred- 
meta. 

692. člen 

Če je zavarovalna vsota večja od dogovorjene oziroma dejan- 
ske vrednosti zavarovanega predmeta, se ob likvidaciji škode 
upošteva samo dogovorjena oziroma dejanska vrednost. 

693. člen 

Če je zavarovalna vsota manjša od dogovorjene oziroma 
dejanske vrednosti zavarovanega predmeta, je zavarovalnica 
dolžna plačati zavarovalnino za nastalo škodo samo v soraz- 
merju med zavarovalno vsoto in dogovorjeno oziroma dejan- 
sko vrednostjo zavarovanega predmeta. 

694. člen 

Če je isti predmet zavarovan pred istim rizikom za isti čas 
v korist i6tega zavarovanca pri dveh ali več zavarovalnicah in 
skupne zavarovalne vsote presegajo njegovo dogovorjeno 
oziroma dejansko vrednost, lahko zavarovanec zahteva od 
zavarovalnice delno ali popolno zavarovalnino in zavarovanje 
po lastni izbiri; pri tem pridobljene zavarovalnine skupaj ne 
smejo presegati škode, ki jo je mogoče kriti z zavarovanjem. 

Zavarovalnice, ki so v primerih iz prejšnjega odstavka na 
zahtevo zavarovanca izplačale zavarovalnino, imajo regresno 
pravico do drugih zavarovalnic v sorazmerju z njihovimi 
obveznostmi iz zavarovalne pogodbe. 

Ne glede na prejšnji odstavek pa zavarovalnice, ki po določilih 
zavarovalne pogodbe ali zakona, ki velja za njihovo zavaro- 
valno pogodbo, pri dvojnem zavarovanju niso dolžne povrniti 
sorazmernega dela škode, ki so jo plačale druge zavaroval- 
nice, nimajo regresne pravice do teh zavarovalnic za škodo, ki 
so jo neposredno povrnile zavarovancu. 

Če ni dogovorjeno kaj drugega, imajo zavarovalnice pravico 
do cele premije za sklenjeno zavarovanje, neodvisno od tega, 
ali je prišlo do primera iz prvega odstavke tega člena nak- 
ljučno ali namenoma. 

Zavarovanec je ob vložitvi zahtevka za izplačilo zavarovalnin® 
pri eni zavarovalnici dolžan obvestiti le-to o vseh drugi 
pogodbah, s katerimi je bil isti predmet zavarovan pred istim 
riziki za isti čas v njegovo korist. 

695. člen 

Če ni drugače dogovorjeno, mora sklenitelj zavarovanja pl'" 
čati zavarovalnici premijo neposredno po sklenitvi zavare 
valne pogodbe. 

Zavarovalnica ni dolžna izročiti sklenitelju zavarovanja izdan® 
police, preden ji ta ne plača dolžne premije. 

Zavarovalnica lahko ob likvidaciji škode odbije od zavaroval 
nine premijo, katero ji sklenitelj zavarovanja še dolguje. 

Če ni drugače dogovorjeno, nepravočasno plačilo PrerTli'®c
n
e

e 

oprosti zavarovalnice njene obveznosti in ji ne daje pravi'-1 

da bi pogodbo razdrla. 

Če je zavarovalna pogodba sklenjena tako, da bo zavaroval^ 
premija določena pozneje, mora biti premija primerna 
sorazmerna riziku. 

Sklenitelj zavarovanja mora zavarovalnici plačati prern'j.°n,
Zj 

sklenjeno zavarovanje tudi tedaj, če zavarovani Pr®r^e{ 
takrat, ko je bila sklenjena zavarovalna pogodba, ni bilv 

izpostavljen zavarovanim rizikom, pod pogojem, da zava 
valnica ob sklenitvi zavarovalne pogodbe za to ni vedela- 

696. člen 

Zavarovalnica mora sklenitelju zavarovanja vrniti plačano Pr® 
mijo, če zavarovani predmet sploh ni bil izpostavljen zava 
vanim rizikom ali če je bila zavarovalna pogodba razveu 
Ijena brez krivde sklenitelja zavarovanja ali zavarovanca. 

Če je bila izdana zavarovalna, polica mora zavarovalnici Vn'" 
premijo upravičenemu imetniku police. 

Zavarovalnica lahko pri vrnitvi premije obdrži del Pre!!|j}v 
v običajni ali dogovorjeni višini za poravnavo svojih stros* 
v zvezi s sklenjenim zavarovanjem. 

697. člen 

Če je prišlo pri zavarovanju za določeno potovanje za'a]j0 
zavarovančevega ravnanja ali z njegovo privolitvijo 
pomembnejšega odmika od zavarovanega potovanja (SP ,} 
memba potovanja, zavijanje s poti, neopravičena za"1'" „ 
ipd.), zavarovalnica ni dolžna povrniti škode, ki je nastala C 
tekam odmiku. 

(.g 
Prejšnji odstavek velja tudi, če je škoda nastala potem, k° 
je ladja vrnila na predvideno pot. 

Iz prvega odstavka tega člena so izvzeti odmiki, ki so jjjj, 
v interesu zavarovalnice ali storjeni zato, da bi bilo r0Ž®nj 
premoženje ter ljudje na morju ali da bi bila komu izka„eje 
zdravniška pomoč, ter primeri, ko odmiki niso pomemb" 
vplivali na nastanek in velikost škode. 

698. člen ^ 
Pri zavarovanju za določen čas začne zavarovanje teč' .. 
0 uri prvega dne in se konča ob 24. uri zadnjega dne, * 
določen v zavarovalni pogodbi. 

Čas iz prejšnjega odstavka se šteje po uradnem času 
v katerem je bila izdana polica; če police ni, pa po urao 
času kraja, v katerem je bila sklenjena zavarovalna pog°° 

699. člen 

Če v zavarovalni pogodbi ni drugače določeno, se s P°^j- 
skim zavarovanjem krijejo riziki, katerim je izpostavljen z ^ 
rovani predmet med plovbo, in sicer: plovbna nezgoda, 
mentarna nesreča, eksplozija, požar in rop. 
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! ka|ZaVarova'no P°9odbo j® mogoče kriti tudi druge rizike, aterim je zavarovani predmet izpostavljen, medtem ko traja 
kftlarova.n'e' ko* so: tatvina, neizročitev, manipulativni rizik, Penski riziki, vojni in politični riziki itd. 

700. člen 

®Prememba rizika po sklenitvi zavarovalne pogodbe, do 
velire pr'de ^odvisno od zavarovančeve volje, ne vpliva na javnost zavarovanja in obveznosti strank. 
Če 
ohi?

e 'e zaradi ravnanja zavarovanca ali z njegovo privolitvijo 
°. Poslabšal riziko, zavarovalnica ni dolžna povrniti 0<3e. ki jo je mogoče pripisati takšni spremembi. 

će seje zaradi zavarovančevega ravnanja ali z njegovo privo- 

zava obću,no zboljšal riziko, zavarovalnica ni dolžna vrniti 
sora Vancu sorazmerne9a dela plačane premije oziroma azmerno zmanjšati že dogovorjene premije. 

701. člen 

nast' dru9aće dogovorjeno, so z zavarovanjem krite škode, ki nejo zaradi zavarovanih rizikov, in sicer: 
1' P°P°lna izguba zavarovanega predmeta; 
2 delna izguba ali poškodba zavarovanega predmeta; 
j 
sred °žki reževania i" stroški, ki so bili povzročeni nepo- no z nastopom zavarovalnega primera; 

®kupne havarije; 

®' nagrade za reševanje; 
6 
fcvanjem 2 u9°tovitv'i° in likvidacijo škode, ki je krita z zava- 
č® Vi 
njem 2avarova|ni pogodbi ni drugače določeno, z zavarova- 
Prizari i ^r'ta odgovornost zavarovanca za škodo, ki je bila aeiana drugim osebam. 

702. člen 

je2j^,arovaniem se lahko krije tudi škoda, ki je nastala, preden 
sklenil ,®k'eniena zavarovalna pogodba, pod pogojem, da 
niSta '

e|l "varovanja in zavarovancev ob sklenitvi pogodbe 
Zavaro i'a in tudi nista mora,a vedeti, da je že nastopil 
P°9odh ' primer' a,i će sta v trenutku, ko je bila sklenjena 
valni n ■'ol)e pogodbeni stranki vedeli, da je nastopil zavaro- Primer, nista pa vedeli, kolikšen je obseg nastale škode. 

703. člen 

C/^nja je izključena škoda, ki je nastala posredno ali redno zaradi zavarovančevega namernega ravnanja. 

njaV|>wraji0valn' P°90dbi ni drugače določeno, je iz zavarova- 
Sr6dno- ena tucl' skoda> ki )e nastala posredno ali nepo- 

2aradi hude zavarovančeve malomarnosti; 

Matere*3' namernega ravnanja ali hude malomarnosti tistih, za ravnanje po samem zakonu odgovarja zavarovanec; 
3 

*aradi nastalih vojnih in političnih rizikov. 

nfi odstavek ne velja za škodo, ki je nastala zaradi namer- 
ne 2a ?ynanja ali hude malomarnosti ladijske posadke, in tudi 
v®lca °dO' ki je nastala zaradi dejanja ali opustitve zavaro- 
Pllota n - pove|inika ali drugega člana ladijske posadke ali Pf| plovbi in ravnanju z ladjo. 

^ 704. člen 
PoP°'no izgubo se v smislu tega zakona šteje, če ves 

zavarovani predmet potone, ne da bi ga bilo mogoče dvigniti, 
če je uničen, če izgine ali je cel trajno odvzet, ter takšna 
poškodba zavarovanega predmeta, ki se ne da popraviti in 
zaradi katere zavarovani predmet neha biti stvar določene 
vrste. 

Če se zavarovani predmet popolnoma zgubi, se iz zavarovanja 
povrne škoda v višini njegove dejanske vrednosti oziroma, če 
je bila vrednost dogovorjena - v višini dogovorjene vrednosti, 
vendar ne več, kot znaša zavarovalna vsota. 

Z izplačilom zavarovalnine iz prejšnjega odstavka preidejo na 
zavarovalnico vse pravice, ki jih ima zavarovanec na zavarova- 
nem predmetu, če se jim zavarovalnica ob tej priložnosti ne 
odpove. 

Če je bil zavarovani predmet podzavarovan, preidejo pravice 
na zavarovanem predmetu v smislu prejšnjega odstavka na 
zavarovalnico le v sorazmerju med zavarovalno vsoto in dogo- 
vorjeno oziroma dejansko vrednostjo zavarovanega pred- 
meta. 

705. člen 

Zavarovanec ima pravico zahtevati zavarovalnino, kot da je 
nastala popolna izguba v smislu prejšnjega člena, če je 
popolna izguba neogibna ali če izdatki za reševanje in stroški 
za popravilo, ki bi bili potrebni, presegajo dogovorjeno ozi- 
roma dejansko vrednost zavarovanega predmeta. 

Zavarovanec ima pravico zahtevati zavarovalnino kot za 
popolno izgubo tudi, če zaradi nastopa zavarovanega rizika 
ne more neprekinjeno 12 mesecev prosto v celoti uporabiti 
zavarovanega predmeta in z njim razpolagati. 

Če se zavarovanec odloči zahtevati zavarovalnino po prvem in 
drugem odstavku tega člena, mora pri zavarovalnici vložiti 
obrazložen pismeni zahtevek za izplačilo zavarovalnine. Zava- 
rovanec izgubi pravico do takega zahtevka, če tega ne stori 
v roku 2 mesecev od dneva, ko je zvedel za okoliščine, na 
katere opira svojo pravico, v primeru iz drugega odstavka 
tega člena pa takoj po izteku roka iz drugega odstavka tega 
člena. 

Zavarovančev zahtevek po tretjem odstavku tega člena mora 
biti nepogojen in se mora nanašati na cel zavarovani predmet. 

Če zavarovalnica ugodi zavarovančevemu zahtevku, vlože- 
nemu po tretjem odstavku tega člena, ali če ga ne izpodbije 
v petnajstih dneh po prejemu, mu povrne škodo v smislu 
drugega, tretjega in četrtega odstavka prejšnjega člena. 

Če zavarovalnica izpodbija zahtevek, \Aožen po tretjem 
odstavku tega člena in pride do spora med njo in zavarovan- 
cem, presodi sodišče, ali so izpolnjeni pogoji iz prvega 
odstavka tega člena glede na okoliščine, kakršne so bile tisti 
dan, ko je zavarovanec vložil zahtevek oziroma pogoji iz 
drugega odstavka tega člena glede na okoliščine na dan 
poteka roka iz drugega odstavka. 

706. člen 

Če se zavarovani predmet poškoduje ali se izgubi kakšen 
njegov sestavni del, se iz zavarovanja povrne škoda v višini 
stroškov, potrebnih za popravilo in za to, da se zavarovani 
predmet spravi v prvotno stanje, vendar ne čez zavarovalno 
vsoto. 

če je bil zavarovani predmet podzavarovan, se stroški za 
popravilo v smislu prejšnjega odstavka povrnejo v sorazmerju 
med zavarovalno vsoto in njegovo dogovorjeno oziroma 
dejansko vrednostjo. 
če zavarovanega predmeta ni mogoče popraviti in ga spraviti 
v prvotno stanje ali če se izgubi določena količina oziroma del 
zavarovanega predmeta (delna izguba), se iz zavarovanja 
povrne škoda v takem odstotku zavarovalne vsote, ki ustreza 
odstotku izgubljene vrednosti zavarovanega predmeta. 

Če je bil zavarovani predmet nadzavarovan, se izračuna 
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odstotek izgubljene vrednosti v smislu prejšnjega odstavka iz 
njegove dogovorjene oziroma dejanske vrednosti. 

707. člen 

Stroški, ki jih je imel zavarovanec, da bi se izognil škodi zaradi 
neposredne nevarnosti ali da bi zmanjšal že nastalo škodo 
(stroški z reševanjem) se poravnajo iz zavarovanja, če so bili 
porabljeni razumno ali v soglasju z zavarovalnico in če gre za 
škodo, ki je krita z zavarovanjem. 

Stroški iz prejšnjega odstavka se ne glede na koristen izid 
povrnejo iz zavarovanja tudi tedaj, če so skupaj z nadomesti- 
lom za škodo večji od zavarovalne vsote, vendar nadomestilo 
za te stroške ne more biti večje od zavarovalne vsote. 

Zavarovančevi stroški, ki nastanejo neposredno zaradi 
nastopa zavarovalnega primera, se povrnejo iz zavarovanja 
samo do zavarovalne vsote. 

Če je bil zavarovani predmet podzavarovan, se stroški z reše- 
vanjem in pa stroški, nastali neposredno zaradi nastopa zava- 
rovalnega primera, povrnejo v sorazmerju med zavarovalno 
vsoto in dogovorjeno oziroma dejansko vrednostjo predmeta. 

Ne glede na prejšnji odstavek in ne glede na določbe o podza- 
varovanju se stroški z reševanjem, ki so bili potrošeni na 
zahtevo zavarovalnice kljub opravičenemu nasprotovanju 
zavarovanca, povrnejo v celoti. 

708. člen 

V primeru skupne havarije, ki je nastala v zvezi z zavarovanimi 
riziki, se iz zavarovanja povrnejo izgube in poškodbe zavaro- 
vanega predmeta in zavarovančevi stroški v zvezi z zavarova- 
nim predmetom, ki so priznani v veljavni razdelitveni osnovi, 
ter prispevki k skupni havariji, ki so določeni za zavarovani 
predmet v takšni razdelitveni osnovi. 

Pri ugotavljanju višine povračila iz prejšnjega odstavka se 
smiselno uporabljajo določbe 706. in 707. člena, neodvisno 
od vrednosti zavarovanega predmeta, ugotovljene v veljavni 
razdelitveni osnovi. 

Z izplačilom povračila za izgubo, poškodbe in stroške v smi- 
slu prvega odstavka tega člena, preide na zavarovalnico zava- 
rovančeva pravica do prispevka iz skupne havarije, vendar le 
do zneska izplačanega povračila, povečanega za ustrezen 
znesek obresti ifi provizije, ki so bile priznane v veljavni 
razdelitveni osnovi. 

709. člen 

Iz zavarovanja se povrnejo nagrade za reševanje zavarova- 
nega predmeta pred nevarnostmi, kritimi z zavarovanjem, ki 
jih je zavarovanec dolžan plačati, kot tudi stroški postopka pri 
določitvi nagrade. 

Če je bil zavarovani predmet podzavarovan, se uporabljajo za 
povračilo iz prvega odstavka tega člena določbe 693. člena, 
neodvisno od vrednosti, ki je bila osnova pri odmeri nagrade 
za reševanje. 

710. člen 

Zavarovančevi stroški, ki so bili potrebni za ugotovitev in 
likvidacijo z zavarovanjem krite škode, se povrnejo v celoti iz 
zavarovanja tudi v primeru podzavarovanja. 

711. člen 

Zavarovalnica mora povrniti zaporedne škode, ki so nastale 
med istim zavarovanjem, tudi če skupna viSIHB-zavarovalnin 
za kritje škode presega zavarovalno vsoto. '° 
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Če pride po delni izgubi ali poškodbi med istim zavarovani« 
do popolne izgube zavarovanega predmeta, mora zavar.°Vie 
niča poleg zavarovalnine za popolno izgubo povrniti te ; 
z zavarovanjem krite stroške, ki jih je imel zavarovanec v zv ; 
z delno izgubo in poškodbo. i 

712. člen I 

Če niso izpolnjeni posebej dogovorjeni pogoji, ki s0 jjj ' 
bistveni za odločitev o kritju nasploh, lahko zavarovan1 , 
zahteva, da se zavarovalna pogodba razveljavi. 

t)iH ' Če niso izpolnjeni posebej dogovorjeni pogoji, ki so | 
pomembni samo za težo posameznih rizikov in veli* | 
škode, lahko zavarovalnice odbije od zavarovalnine iz za| 
vanja del škode, ki je verjetno nastal zato, ker omenjeni p°9 
niso bili izpolnjeni. 

713. člen 

Zavarovanec je dolžan, medtem ko traja zavarovanje, sKrt^ 
za zavarovani predmet s skrbnostjo dobrega gospodarja^ 
sme storiti ničesar, kar bi onemogočalo uveljavitev prav 

odškodnine od osebe, ki je odgovorna za škodo. 

Če se zavarovani riziko uresniči, je zavarovanec d°l*an' fjs 
1) ukreniti, po možnosti v soglasju z zavarovalnico, vs0,

da jo 
pametno in potrebno, da se škodi izogne oziroma 
zmanjša; 
2) obvesti zavarovalnico ali njenega pooblaščenega Pre 

nika o nastali škodi takoj, ko zanjo izve; . a(1jo 
3) zavarovati pravico do odškodnine od tistega, ki je 
odgovoren. 

Če zavarovanec, medtem ko traja zavarovanje, nameno^® ^ 
iz hude malomarnosti ne skrbi za zavarovani predmet 
izpolni svoje dolžnosti iz 1. točke prejšnjega odstavka,» 
valnica ni dolžna povrniti škode, ki je zaradi tega nasta 

Če zavarovanec, medtem ko traja zavarovanje, nameno^ 
iz hude malomarnosti onemogoči uveljavitev pra^. <0pi 
odškodnine od tistega, ki je odgovoren za škodo, al' t0ji 
izpolni svoje dolžnosti iz 2. in 3. točke drugega odstavK«f 
člena, lahko zavarovalnica odbije od zavarovalnine iz19 

vanja znesek v višini škode, ki jo je zaradi tega pretrpa 

714. člen 
iflft 

Ko zavarovanec vloži zahtevek za izplačilo zavarovaiflj, 
mora dati zavarovalnici na zahtevo podatke in predlog 
položljivo dokumentacijo ter druga dokazila, ki so P0'^ 
za ugotovitev narave, vzroka in višine škode ter drug^';i 
čin, na podlagi katerih se lahko ugotovi ali vsaj iz*8* 
verjetno njegova pravica do zavarovalnine. 

u!lf 

Če zavarovanec namenoma ali iz hude malomarnosti n ^ 
tovi pravočasno škode na dogovorjeni, če v pogodbi o jf 
določb, pa na običajni način, mu mora zavarovalnica P° 
to škodo le, če zavarovanec predloži verodostojne " ^ 
o naravi, vzrokih in višini škode ter o okoliščinah, 
bistvene za ugotovitev, da je škoda krita z zavarovanje 

715. člen 

Zavarovalnica mora plačati zavarovalnino v enem * J 
potem, ko zavarovanec vloži zahtevek v smislu Prej.^ 
člena in ji predloži vse zahtevke ter dokumentacijo, s kb 
se ugotavlja njena obveznost iz zavarovalne pogodbe 

716. člen 

Če so v zavarovalni pogodbi, ki je bila sklenjena z več za J 
valnicami, navedeni njihovi posebni deleži, je vsaka z ^ 
valnica dolžna povrniti škodo samo sorazmerno s 
deležem. 

  
poročevalec, 

I 



717. 

**■*» zavarovalnine preidejo vse pravice, ki jih ima 
s ,?rovanec nasproti drugim osebam in so nastale v zvezi 
zav °' za ka,ero mu ie bila izplačana zavarovalnina, na ar°valnico, vendar največ do izplačane vsote. 

j® j® bil zavarovani predmet podzavarovan, preidejo pravice 
vsn°Vancev 'z Prejžnjega odstavka na zavarovalnico le 

2 deiaraimer'u med zavarovalno vsoto in dogovorjeno oziroma lansko vrednostjo zavarovanega predmeta. 

Pomr^Vanec 'e dolžan dati zavarovalnici na njeno zahtevo vso 
Prav? ^r' uvljavljanju pravic proti drugim osebam in ji izdati 
prav '2P°'nieno 'n podpisano listino o odstopu svojih 

718. člen 

SE*8 zavarovalne pogodbe zastarajo v petih letih, 
n ® P^ega odstavka začne teči: 
naor HZaVarovalnine 2a PrisPevek k skupni havariji in za 
Prisn Za reševanie - dneva, ko sta bila ugotovljena 
2)za 6k in na9rada, ki iu mora plačati zavarovanec; U0 d zavar°valnine za škodo, prizadejano drugim - od dneva, 
3), zavarovanec odškodninski zahtevek drugega; 
v knt 9® terjatve - prvi dan po poteku koledarskega leta, erem je nastala terjatev 

719. člen 
Joločb 680. .. r   _ 

"ena in prvega odstavka 703. člena ni mogoče ■"©niti niti z izrecnimi določili zavarovalne Doaodbe 
^stavka™"' "ena' Prvega odstavka 687. člena, petega 

2 ^VAROVANJE LADJE 

720. člen 

oprem V3n'e ,ad'e zajema trup ladje, njene stroje, naprave in 
sl<eaa norma,n® zaloge goriva, maziva in drugega ladij- |adii.Lma,eriala ter zaloge hrane in pijače, ki so potrebne za 

' *o Posadko. 

hrane ^ Za'°9e goriva, maziva in drugega materiala, zaloge Posadil Pijače, ki niso namenjene za redne potrebe ladijske 
so kot tudi stroški za opremljanje in zavarovanje ladje 
doioj® 2 zavarovanjem ladje le, če je v pogodbi to izrecno 

2avi 
721. člen 

*a{ne ?n)e ladje za določeno potovanje se začne, ko se 
v*ava cava*i tovor v odhodnem pristanišču, navedenem 
tovorlr°Va,ni P°9°dt)i, in traja, dokler se ne konča izkrcevanje v6nda

a
r
v "amembnem pristanišču, navedenem v isti pogodbi, ne dalj kot 21 dni po prihodu ladje v pristanišče. 

^8 Sft jai 
n°von » tovor vkrcavati v namembnem pristanišču za 
ProiŠni Vani°, Preden je končano izkcevanje tovora v smislu 
vkrctJ^3 odstavka, preneha zavarovanje tedaj, ko se začne ati nov tovor. 
če Sa 
?ayarn 

v odhodnem pristanišču tovor ne vkrca, se začne 
Pristan ??'8 tedaj, ko ladja dvigne sidro, ali ko jo v tem sču odvežejo, da odpluje na zavarovano potovanje. 

Zavarriu 
0r v namembnem pristanišču ne izkrca, preneha 

vanje tedaj, ko se ladja zasidra ali ko jo v tem prista- 
u Povežejo 

Če ie 
Pr6n6Lf0'0vanje prekinjeno pred namembnim pristaniščem, 
Pri j. a zavarovanje v kraju, kjer je bilo potovanje prekinjeno, 
v»k ,e 

er se smiselno uporabljajo prvi, drugi in četrti odsta- 

fi0r0ČeVl alec, št. 35 

Ladja je zavarovana tudi med neodložljivimi popravili z zava- 
rovanjem kritih poškodb, ki se izvajajo mimogrede v kakšem 
pristanišču, ne da bi se ladja pri tem neposredno zadrževala, 
ali v namembnem pristanišču takoj po končanem zavarova- 
nem potovanju, če je medtem ni mogoče uporabljati v gospo- 
darske ali druge namene. 

722. člen « 

Če se zavarovanju ladje za čas konča medtem, ko je ladja na 
potovanju, se zavarovanje podaljša do prvega namembnega 
pristanišča, če se zavarovenec temu ni odpovedal, preden je 
potekel zavarovani čas. 

Glede konca zavarovanja v prvem namembnem pristanišču se 
smiselno uporabljajo določbe prejšnjega člena. 

Zavarovanje se podaljša tudi za čas neodložljivih popravil 
z zavarovanjem kritih poškodb, ki so se začela, ko je še trajalo 
zavarovanje ali takoj po poteku zavarovanja in se izvajajo 
tako, da se ladja po nepotrebnem ne zadržuje, če je medtem 
ni mogoče uporabljati v gospodarske ali druge namene. 

Če se podaljša zavarovanje po prvem odstavku tega člena, 
ima zavarovalica pravico do dopolnilne premije sorazmerne 
času, za kolikor je bilo zavarovanje podaljšano. 

723. člen 

Iz zavarovanja ladje je izključena škoda, ki nastane posredno 
ali neposredno zaradi napake ali nesposobnosti ladje za 
plovbo, če je zavarovanec za to vedel ali bi bil s skrbnostjo 
dobrega ladjarja lahko vedel in preprečil njene posledice. 

Prejšnji odstavek ne velja za škodo, ki je nastala zaradi 
napake ali nesposobnosti ladje za plovbo, o kateri je bila 
zavarovalnica obveščena ali je zanjo zvedela kako drugače pri 
sklenitvi zavarovalne pogodbe. 

Z nesposobostjo ladje za plovbo je v tem členu mišljena 
splošna nesposobnost in nesposobnost za določeno potova- 
nje in prevoz, ki ga opravlja ladja, bodisi zaradi tehničnih 
pomanjkljivosti ali nezadostne opremljenosti, neustrezne 
posadke, prekomernega in nepravilnega vkrcanja tovora ali 
zaradi vkrcaja nadštevilih potnikov, ali pa iz drugih razlogov. 

Pri zavarovanju ladje za čas je iz zavarovanja izključena tudi 
škoda, ki nastane posredno ali neposredno zaradi rizikov, 
nastalih izven meja plovbe, predvidenih v zavarovalni po- 
godbi. 

724. člen 

Če je ladja pogrešana, se domneva, da je nastopila popolna 
izguba tistega dne, za katerega se nanaša zadnje sporočilo 
o njej. 

Če so bili skupaj z ladjo zavarovani tudi posamezni stroški 
v smislu drugega odstavka 720. člena, se odbijejo od zavaro- 
valnine za popolno izgubo zavarovani stroški, ki jih je zavaro- 
vanec prihranil zaradi izgube ladje. 

725. člen 

Če se poškodovana ladja popravi ali se izgubljeni deli ladij- 
skega trupa, strojev, naprav, opreme ter zalog zamenjajo, se 
iz zavarovanja povre škoda v višini dejanskih stroškov, ki so 
bili nujni za popravilo ladje ali zamenjavo delov, vendar ne 
tudi škoda zaradi izgubljene vrednosti ladje, do katere je 
prišlo kljub popravilom in zamenjavi delov. 

Če se zaradi popravila ladje ali zamejave delov žnatno poveča 
dejanska vrednost ladje, se od zavarovlanine odbije povečani 
del vrednosti, ki je s tem nastal. 

če se poškodovana ladja ne popravi ali se izgubljeni deli ne 
zamenjajo medtem, ko traja zavarovanje, ali neposredno 
potem, zavarovanec pa zahteva, naj se mu škoda povrne pred 
popravilom oziroma zamenjavo, se povrne iz zavarovanja 
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škoda od zavarovalne vsote, ki ustreza odstotku izgubljene 
vrednosti ladje, vendar ne čez ocenjene stroške za popravilo 
oziroma zamenjavo ladijskih delov. 

3. ZAVAROVAJE BLAGA 

726. člen 
Z eno dogovorjeno vrednostjo, če vrednost ni dogovorjena, 
pa z eno zavarovalno vsoto, se lahko zavarujejo poleg vredno- 
sti blaga v odhodnem kraju tudi zavarovalni stroški, voznine, 
carine in drugi stroški v zvezi s prevozom in dobavo blaga ter 
pričakovani dobiček; pri tem ni potrebno, da bi bili v pogodbi 
izrecno navedeni vsi ti stroški in pričakovani dobiček, ki so 
kriti z isto zavarovalno pogodbo. 

727. člen 

Zavarovanje blaga za določeno potovanje se začne od 
začetka vkrcevanja na prvo prevozno sredstvo v kraju, ki je 
določen v zavarovalni pogodbi za izvršitev zavarovanega 
potovanja in traja, dokler se blago ne izkrca z zadnjega 
prevoznega sredstva v namembnem kraju, določenem v zava- 
rovalni pogodbi. 

Če se potovanje v kakršnem kraju spotoma prekine, preneha 
zavarovanje, ko se izkrca blago z zadnjega prevoznega sred-, 
stva v tistem kraju. 

Določbe tega člena ne posegajo v določbe 697. člena glede 
odstopa od zavarovanega potovanja. 

726. člen 

Iz zavarovaja je izključena škoda, ki je nastala zaradi napake 
ali naravnih lastnosti blaga, če ni drugače dogovorjeno. 

Prejšnjim odstavek velja tudi za primere, ko je prišlo do škode 
zaradi zamude, ki jo je imelo prevozno sredstvo zaradi zavaro- 
valnega rizika. 

729. člen 

Če se blago popolnoma izgubi, se iz zavarovanja povrne tudi 
vrednost blaga v odhodnem kraju in vrednost drugih intere- 
sov, zajetih z isto dogovorjeno vrednostjo oziroma z isto 
zavarovalno vsoto v smislu 726. člena. 

Če je zavarovanec zaradi popolne izgube blaga ali zaradi 
drugih vzrokov prihranil posamezne stroške, ki so bili zavaro- 
vani skupaj z vrednostjo blaga v odhodnem kraju, se od ' 
odškodnine za popolno izgubo odbijejo tako prihranjeni 
stroški. 

730. člen 

Pri zavarovanju blaga se odstotek izgube vrednosti po tretjem 
odstavku 706. člena ugotovi tako, da se primerja vrednost 
blaga v zdravem in poškodovaem stanju v kraju, v katerem se 
konča zavarovano potovanje. 

Če se poškodovano blago v sporazumu z zavarovalnico 
proda, preden prispe ladja do namembnega kraja, zato, da bi 
se izognili večji škodi, se iz zavarovanja povrne razlika med 
čistim iztržkom iz prodaje in zavarovalno vsoto; če je bilo 
blago nadzhorovano, pa razlika med čistim iztržkom iz pro- 
daje in dogovorjeno oziroma dejansko vrednostjo blaga. 

731. člen 

Če se zaradi nastopa zavarovalnega primera blago izkrca 
z ladje pred namembnim krajem, se iz zavarovanja po tretjem 
odstavku 707. člena poleg stroškov z izkrcevanjem povrnejo 
tudi stroški z uskladiščenjem ter presežek stroškov z nadalj- 
njo odpravo blaga do namembnega kraja, ki gredo v breme 
zavarovanca. 

732. člen 
'Jivotopt; •. 

Poleg primerov iz prvega odstavka 705. člena ima zavarova- 
nec pravico zahtevati zavarovalnino, kot da bi bila nastala 
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popolna izguba zavarovanega blaga po 704. členu, in sice' 
v naslednjih primerih: 

1) če je postala ladja med potovanjem nesposobna za Pl0^ 
zato, ker se je uresničil zavarovani riziko, blaga pa ni® 
mogoče odpraviti do namembnega kraja v šestih m0S

tlJf, 
potem ali bi bili stroški z odpravo blaga, ki bi šli na rac 
zavarovanca, večji od dogovorjene oziroma dejanske vreo 
sti zavarovanih interesov na blagu; 

2) če je blago zaradi poškodbe izgubilo štiri petine «*jj| 
vrednosti in ga ni mogoče popraviti in spraviti v Pr®J5 

stanje; 

3) če izdatki za reševaje in stroški s popravilom ter olj 
poškodovanega blaga do namembnega kraja, ki D' 
potrebni in bi šli na račun zavarovanca, presegajo dogo ^ 
jeno oziroma dejansko vrednost zavarovanih interesov 
blagu. 

733. člen 

Če se z eno pogodbo zavaruje več pošiljk, ki se zap°^° 
odpravljajo, le v splošnih obrisih (splošna zavaro* 
pogodba) je sklenitelj zavarovanja dolžan vse takšne PoS 

pozneje, ko se odpravijo, priglasiti zavarovalnici z v_s. ^ 
podatki, ki so potrebni za dokončno ugotovitev obveznoS' 
jih imata stranki v skladu s splošno zavarovalno pogodD 

Če v splošni zavarovalni pogodbi ni določen obseg |( 
vrednost, za katero so zavarovane posamezne pošilj* 
sklenitelj zavarovanja dolžan priglasiti svoj zahtevek 9 
tega zavarovalnici po možnosti pred začetkom potovanj • 

Če sklenitelj zavarovanja za posamezne pošiljke ne 
svoje dolžnosti iz prejšnjega odstavka, preden nastane »k ^ 
ali, če škode ni, pred koncem zavarovanega pot°vanJ®' a 
šteje, da so te pošiljke zavarovane pred riziki iz 
odstavka 699. člena, in sicer za dejansko vrednost v ^ . 
690. člena, povečano za voznino, ki gre v breme zavarova 
in za zavarovalne stroške. 

Če sklenitelj zavarovanja namenoma ali jih hude malom'^ 
sti ne izpolni svoje dolžnosti iz prvega odstavka tega t'■ 
ima zavarovalnica pravico razdreti splošno zavaro* j j9 
pogodbo in odkloniti izplačilo zavarovalnine za škodo, 
nastala na nepriglašenih pošiljkah. 

Zavarovalnica ima pravico do zavarovalne premije tu<j' ^ 
nepriglašene pošiljke, če so bile vpaj kratek čas izpostav J ^ 
rizikom po splošni zavarovalni pogodbi, pa tudi v prime' 1 

se pogodba v smislu prejšnjega odstavka razdre. 

Zavarovalnica mora na zahtevo sklenitelja zavarovanja izr°' 
polico v smislu 686. člena za vsako priglašeno pošiljko- 

4. ZAVAROVANJE VOZNINE 

734. člen 

Če ni drugače dogovorjeno, je z zavarovanjem voznin« * 
njen kosmati znesek. 

735. člen 

V primeru popolne izgube voznine zaradi popolne 
blaga, za katero je bila voznina plačana ali jo je treba P'a rj 
se škoda povrne po drugem odstavku 704. člena, veno 
zavarovatelja voznine ne pridejo pravice, ki jih ima zava 
nec na blagu. 

736. člen 
tf! 

Če je zavarovana voznina, ki je bila plačana ali jo je ^ 
plačati za določeno blago in zavarovalnine zaradi zavaro > 
rzikov ni mogoče ugotoviti drugače, se ugotovi v en

r0s< 

sorazmerju kot zavarovalnina za škodo na blagu, na kate 
nanaša voznina. 

   —  
poročevalec, *'• 



737. člen 

p® ,a zakon ne dolča drugače, se za zavarovanje voznine za 
na / dolo^ene9a blaga smiselno uporabljajo določbe, ki se 
Darti ° na zavarovanie blaga, na zavarovanje druge voznine aoločbe, ki se nanašajo na zavarovanje ladje. 

5' Zavarovanje pred odgovornostjo 

738. člen 
Pri 
prizariVar°Van'u pred od9ovornosti° zavarovanca za škodo, 
ski k-8'-no dru9'm osebam, se iz zavarovanja povrnejo zne- 
s • ki jih mora zavarovanec plačati tem osebam v zvezi 
Dotr°'k od90v°rnostjo, krito z zavarovanjem, ter stroški, ki so °ni za ugotovitev njegove obveznosti. 

Pq °bv®znih zavarovanjih pred odgovornostjo za škodo, ki jo 
Skori Plovilo, sme oškodovanec zahtevati nadomestilo za 
Java' Za ka,ero odgovarja zavarovanec, neposredno od 
niče Valn'C8, vendar na)več do zneska obveznosti zavaroval- 

lahtVar°VanJa se P°vrnei° tudi stroški za ukrepe, storjene na 
2um za.varova'n'ce in "jenih predstavnikov ali v spora- 
Pretir da bi se zavarovali pred neopravičenimi in 
ki iih zah,evami drugih, ter stroške za razumne ukrepe, 
2a' I® zavarovanec storil z enakim namenom brez soglasja 
ni hi.

rova'nice ali njenih predstavnikov, če takšnega soglasja 0 mogoče pravočasno dobiti. 
če 

orktr°)'ana od90vornost "astavka tega člena le dc 

le v zavarovalni pogodbi določena vsota na katero je 
se daje zavarovalnina iz prvega 

do zavarovalne vsote. 

739. člen 
Če 
*avar a iarieva odgovornost krita z isto pogodbo, s katero je vo °»ana ladja, je zavarovalnina iz zavarovnja pred odgo- 
rovain- 0 V smislu prejšnjega člena neodvisna od višine zava- 'nine za druge z zavarovanjem ladje krite škode. 

odao.P090dbi ni določena posebna vsota za zavarovanje 
Zavar 'adjarja, se šteje da je njegova odgovornost °vana na enako vsoto kot ladja. 

740. člen 

dolo<H?eru' ko trćita dve ladi' is,e9a zavarovanca, veljajo 
data 0 zavarovanju odgovornosti ladjarja, kot da pripa- a lad|i različnim osebam. 

zavarn' oclstavek se smiselno uporablja tudi v primeru, če 
pr °vana ladja prizadene škodo drugim sredstvom oziroma 

"oženju istega zavarovanca. 
6 rA2NA ZAVAROVANJA 

741. člen 
V D . 
pop^eru popolne izgube pričakovanega dobička zaradi 
704 a? iz9ube blaga se škoda povrne po drugem odstavku 
đ°bi6i< pri čemer na zavarovalnico pričakovanega Ka ne pridejo pravice, ki jih ima zavarovanec na blagu. 

b|aqfvarovanie pričakovanega dobička v zvezi s prevozom 
Zava- se smiselno uporabljajo določbe, ki se nanašajo na dVarovanje blaga. 

742. člen 

VrednoVa,ne s,roške i® mogoče zavarovati z eno dogovorjeno 
vsoto J'0, če vednost ni dogovorjena, pa z eno zavarovalno 
Zavarn Rai s predmetom, za katerega zavarovanje so bili 
f>°treh'n' stroški plačani ali jih je treba plačati; pri tem ni 
naveo ' da bi bili stroški v zavarovalni pogodbi izrečeno 

SEDMI DEL - PLOVBNE NEZGODE 

I. poglavje - TRČENJE LADIJ 

743. člen 

Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za vsako plovilo 
in za hidroavione na vodi. 

744. člen 

Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za odgovornost 
za škodo: 

1) ki so jo ladja, osebe na ladji ali stvari na ladji pretrpele 
zaradi trčenja ladij; 

2) ki jo povzroči ena ladja drugi ladji zaradi manevra ali 
opustitve manevra ali zaradi tega, ker se ni držala predpisov 
o varnosti plovbe, čeprav do trka med ladjami ni prišlo; 

3) ki jo povzroči zasidrana ladja ali je prizadejana zasidrani 
ladji; 

4) ki jo povzročita druga drugi ladji, ki ploveta v isti vleki. 

745. člen 

Za škodo, ki nastane v primerih iz prejšnjega člena, odgovarja 
ladja, oziroma ladje, za katere se dokaže, da je škoda povzro- 
čena po njihovi krivdi. 

Z odgovornostjo ladje je mišljena odgovornost lastnika ladje 
in ladjarja. 

746. člen 

Odgovornost ladje po določbah tega poglavja zakona je 
podana tudi takrat, če je bila škoda povzročena s pilotovim 
dejanjem ali pilotovo opustitvijo, ne glede na to, ali je bila 
pilotaža obvezna ali ne. 

747. člen 

Če je škoda povzročena po krivdi dveh ali več ladij, odgovarja 
vsaka ladja v sorazmerju s svojo krivdo. Če obsega krivde ni 
mogoče ugotoviti, se odgovornost za škodo deli na enake 
dele. 

748. člen 

Pri škodi, povzročeni s trčenjem ladij, se nadomešča tudi 
izgubljeni dobiček, ne glede na stopnjo krivde. 

749. člen 

Če je zaradi trčenja ladij kdo umrl ali se telesno poškodoval, 
odgovarjajo za smrt oziroma telesno poškodbo solidarno 
ladje, ki so krive, da je prišlo do trčenja. 

750. člen 

Ladja, ki je v primerih iz prejšnjega člena plačala večjo 
odškodnino kot znaša odškodnina, sorazmerna njeni krivdi, 
ima pravico zahtevati, da ji druga ladja poravna toliko, kolikor 
odškodnine bi odpadlo nanjo sorazmerno z njeno krivdo. 

Ladja, ki iz vzrokov, kateri niso odvisni od nje, ne more 
izterjati od druge ladje ali od drugih ladij vsote, do katere ima 
pravico po prejšnjem odstavku, lahko zahteva plačilo te vsote 
od drugih ladij, ki so krive, da ja nastala škoda, sorazmerno 
s krivdo vsake od njih. 

751. člen 

Če je bila škoda povzročena po naključju ali višji sili ali če ni 
mogoče ugotoviti vzroka, zaradi katerega je prišlo do trčenja 
ladij, trpi škodo oškodovanec. 
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752. člen 

Ob trčenju mora poveljnik ladje, če mu je to mogoče, ne da bi 
spravil v resno nevarnost ladjo, ki ji poveljuje in ljudi na njej, 
reševati predvsem ljudi, poleg tega pa tudi drugo ladjo, 
s katero je trčila njegova ladja. 

Poveljnik ladje mora ladji, s katero je trčila njegova ladja, po 
možnosti sporočiti ime in pristanišče vpisa svoje ladje, ime 
zadnjega pristanišča, iz katerega je izplula, in pristanišča, 
v katerega plove. 

Lastnik ladje in ladjar nista odgovorna za škodo, ki jo je 
povzročil poveljnik ladje s tem, ko ni izpolnil obveznosti iz 
prejšnjega odstavka. 

Obveznost iz drugega odstavka ne velja za poveljnika vojne 
ladje, velja pa zanj obveznost iz prvega odstavka tega člena. 

753. člen 

Odškodninska terjatev za škodo, ki jo je povzročilo trčenje 
ladij, zastara v dveh letih od dneva trčenja. 

Regresni zahtevek iz 750. člena zastara v enem letu. 

Stranke se lahko po nastanku terjatve v pismeni obliki dogo- 
vorijo za daljše zastaralne roke od tistih, ki so navedeni 
v prvem in drugem odstavku tega člena. 

Zastaranje iz prvega in drugega odstavka tega člena začne 
teči: 

1) od dneva pravnomočnosti sodbe, s katero je sodišče dolo- 
čilo znesek solidarne odgovornosti; 

2) od dneva plačila, če ni bilo sodnega postopka; 

3) pri zahtevkih za delitev dela plačilno nesposobnega dolž- 
nika (drugi odstavek 750. člena) od dneva, ko je upnik zvedel 
za plačilnonesposobnost svojega dolžnika, pri čemer 
zastralni rok ne more biti daljši kot dve leti od dneva plačia 
oziroma pravnomočne sodbe. 

754. člen 

Določbe tega poglavja ne posegajo v določbe tega zakona 
o omejitvi ladjarjeve odgovornosti, kot tudi ne v pravice in 
obveznosti, ki izvirajo iz pogodb o izkoriščanju ladij ali iz 
kakšne druge pogodbe. 

II. poglavje - REŠEVANJE 

755. člen 

Za reševanje po tem poglavju se šteje reševanje ljudi, ladij in 
stvari s teh ladij in pomoč pri reševanju. 

756. člen 

Določbe tega poglavja se uporabljajo za vsako plovilo in za 
hidroavione na vodi. Določbe 769. do 772. člena in drugega 
odstavka 773. člena ne veljajo za vojne ladje. 

757. člen 
Za reševanje ladje in stvari z ladje se uporabljajo določbe tega 
poglavja, če v pogodbi o reševanju ni drugače določeno. 

Poveljnik ali ladjar ladje v nevarnosti imata pravico skleniti 
pogodbo o reševanju v imenu lastnika stvari na ladji. 

Stranke ne morejo s pogodbo izključiti ali zmanjšati svoje 
obveznosti glede zaščite morskega okolja, določene v 766. 
členu, niti izključiti uporabe določil 760. člena. 

758. člen 

Reševanje ljudi se ne nagrajuje. 
ilu e|nsQr< 

Ne glede na prejšnji odstavek gre v primeru, če je s00":] u(|j 
pri reševanju več reševalcev, od katerih so nekateri rešili jlu' 
nekateri pa ladjo ali njene stvari, reševalcu, ki je rešil sa 
ljudi, pravičen del nagrade za reševanje, ki je bila pi,izna 

reševalcu ladje in njenih stvari. 

759. člen 

Za vsako reševanje ladje ali stvari z ladje, ki je prines!o.j0.r'$ 
gre reševalcu pravična nagrada. Nagrada ne more biti višja 
vrednosti rešene ladje oziroma rešenih stvari. 

760. člen 

Sodišče lahko na zahtevo stranke izreče za neveljavno 
spremeni pogodbo o reševanju ladje ali stvari z nje v 
njih primerih: J(. 
1) če je bila pogodba sklenjena v času in pod vplivom ne 
nosti in če ugotovi, da pogodbene določbe niso pravihw. 
2) če ugotovi, da je bila stranka napeljana k sklenitvi po9° 
z goljufijo ali namernim prikrivanjem dejstev, wrj. 
3) če ugotovi, da je bila dogovorjena nagrada glede na $ 
tev pretirano visoka ali pretirano nizka. 

761. člen 

Če stranke niso sklenile pogodbe o reševanju ladje ali ^ 
z ladje, ali če so jo sicer sklenile, niso se pa dogovorile o . 
nagrade za reševanje, v primeru spora odloči o višini nag 
sodišče. 

Ko sodišče odmerja višino nagrade za reševanje, up0^'e> 

predvsem naslednje kriterije, ne glede na njihov vrstni re> 
1) vrednost rešene ladje in stvari z ladje, 
2) veščina in prizadevanje reševalcev pri preprečevanj1' 
zmanjševanju škode na morskem okolju, 
3) stopnja doseženega reševalčevega uspeha, 
4) narava in stopnja nevarnosti, 
5) veščina in prizadevanje reševalcev pri reševanju oseb. 
in stvari z ladje, 
6) porabljeni čas, vloženi stroški in izgube, ki jih je u 

reševalec, ,ay 
7) rizik odgovornosti in drugi riziki, katerim so bili 'ZP0 

Ijeni reševalci in njihova oprema, 
8) hitrost pri nuđenju storitev, ^ 
9) dostopnost in uporaba ladje ali druge opreme, nam0n' 
operaciji reševanja . ^ 
10) stanje pripravljenosti, učinkovitosti in vrednost res 
čeve opreme. . ko 
Določila prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi ,akra

flVor 
sodišče na podlagi prejšnjega člena spremeni višino doQ° 
jene nagrade za reševanje. 

762. člen ,, 
Če je bilo več reševalcev, ki pa se niso sporazumeli, v ^ji 
nem razmerju naj se mednje razdeli nagrada za re

nr8;i' 
ladje ali stvari z nje, odloči o tem razmerju sodišče p° " 
njem členu. p 
Če je bilo več reševalcev, lahko uveljavlja vsak izmed 
zahtevek za nagrado tudi samostojno. 

763. člen 

Sodišče lahko zmanjša nagrado ali določi, da reševal^ sj 
pripada nagrada za reševanje ladje ali stvari z nje. Itf 
operacije reševanja postale nujne ali so bile otežene z „j 
njihovih opustitev ali malomarnosti, ali če je reševalec 
nan za krivega za goljufijo, utajo ali tatvino. 

764. člen 
■i\$ 

Reševalec, ki je začel reševati ladjo ali stvari z nje kljub jjjili 
in razumni prepovedi poveljnika ladje, lastnika ali ,a 

reševane ladje, nima pravice do nagrade. 
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765. člen 
6 le bila za reševanje ladje in stvari z nje sklenjena pogodba, 
J° Je sklenil poveljnik ladje ali ladjar ladje v nevarnosti, in če 
Pogodbi ni drugače določeno, mora plačati nagrado za 
sevanje ladjar rešene ljudi. 

re
e>.bila sklenjena pogodba o reševanju, odgovarja lastnik 

solin Stvari ali tisti' ki ima Pravico z njimi razpolagati, 
ladi z osebo' ki i® dolžna plačati nagrado za reševanje Qje, samo za tisti del nagrade, ki se nanaša na te stvari. 

naar"'^''3 sk'eniena pogodba o reševanju, mora plačati 
Pa lat ° Za rešeno ladjo njen ladjar, nagrado za rešene stvari »stnik ali tisti, ki ima pravico z njimi razpolagati. 

g 766. člen 
*1° reševalec izvršil operacijo reševanja ladje, ki je sama ali 

Da i 'm ,ovorom pretila povzročiti škodo morskemu okolju, 
zasi . evaie določila drugega odstavka 761. člena ni uspel 
v ski !!' na9rade vsal v višini posebnega nadomestila 
nad s tem členom, mu lastnik ladje dolguje posebno °rnestilo v višini njegovih vloženih stroškov. 

^.reševalec, po pogojih, določenih v prejšnjem odstavku, 
oko?''™ delovaniem preprečil ali zmanjšal škodo na morskem 
vale i Se P°se')na nagrada, ki jo dolguje lastnik ladje reše- je ° ''abko poveča do 30 odstotkov od zneska stroškov, ki jih 
pr '?žl' reševalec. Vendar pa sme sodišče, če to smatra za 
Qdst l° 'n u,emeljeno ter ob uporabi kriterijev iz drugega 
đo n a 761' ''ena, dodatno povečati tako posebno nagrado 
reševaVe^ ods,otkov od zneska stroškov, ki jih je vložil 

soa^t' r?^evania in prvega in drugega odstavka tega člena, 
'raia izdatki, ki jih je reševalec razumno vložil v času 
bili rt'a re®evanja in pravičen del za opremo in osebje, ki so 
krjto ?'aPsk° in razumno vključeni v reševanje, upoštevaje nle iz 8., 9. in 10. točke drugega odstavka 761. člena. 

•akrar° Posebno nadomestilo po tem členu se izplača samo 
— In samo v tolikšnem obsegu, kot je to nadomestilo višje q^j uu,||w v luimaiimii uubt?yu, r\ui je 10 riduuiTicbiiiu vibje 
laai 7c,rade za reševanje, ki sicer pripada reševalcu na pod- a '«1. člena. 

^kod P° svo'' kr'vd' ni uspel preprečiti ali zmanjšati 
od °na morskem okolju, mu sme sodišče zmanjšati ali 

et' posebno nadomestilo, določeno v tem členu. 

reg°e
č"a te9a člena ne izključujejo in ne vplivajo na eventualni 

za nfSni 2ahtevek lastnika ladje, iz katere je nastala nevarnost Gorsko okolje. 

767. člen 

naar
Za,h,evo reševalca mora oseba, ki je dolžna plačati 

Zavar Za re®evanie po določilih 765. člena, nuditi ustrezno 
obr9s°var|ie 2a reševalčeve zahtevke, vključno z eventualnimi 
po| 

in stroški postopka. 

Iadj 9 °sebne obveznosti iz prejšnjega odstavka, sta lastnik in 
ul<ren rešene lad'e dolžna pravočasno podvzeti vse razumne 9anie 'da bi lastniki stvari ali osebe, pooblaščene za razpola- 
obve? S stvarmi na ladji, dali ustrezno zavarovanje za svoje 
strn«L^ost' do reševalce, vključno z eventuelnimi obrestmi in Kl Postopka. 

Srneirf°^'as'a reševalca se rešena ladja in stvari z ladje ne 
nePo ods,raniti iz pristanišča ali kraja, kamor so dospele 
Ustre?redno P° končanem reševanju, vse dokler ni dano n° zavarovanje za reševalčeve zahtevke proti njim. 

reSeva do'očen s pravnomočno odločbo o višini nagrade za 
reše^f1'6 ali 0 viSin' posebnega nadomestila (766. člen), sme 
stvar: ,c uveljaviti neposredno od zavarovalnice ladje in 1 z ladje. 

768. člen 

769. člen 

Znesek, ki ostane od nagrade za reševanje po odbitku škode, 
povzročene ladji reševalki pri reševanju, in stroškov, povzro- 
čenih z reševanjem, pomeni čisto nagrado. 

Določen del čiste nagrade pripada posadki ladje reševalke. 

770. člen 

Brez privolitve članov posadke ladje reševalke se reševalec ne 
more odpovedati tistemu delu nagrade, ki pomeni njihov 
delež pri njej. 

771. člen 

Če ladjar ladje reševalke ne vloži tožbe za izplačilo nagrade za 
reševanje v enem letu od dneva, ko je bilo reševanje končano, 
lahko uveljavlja vsak član posadke ladje reševalke proti 
ladjarju rešene ladje s tožbo tisti del nagrade, ki pomeni 
njegov delež pri njej. 

772. člen 

Določbe tega poglavja zakona, ki se nanašajo na nagrado za 
reševanje, veljajo tudi, kadar gre za reševanje med ladjami 
istega lastnika ali istega ladjarja. 

773. člen 

Terjatve za izplačilo nagrade za reševanje zastarajo v dveh 
letih od dneva, ko je bilo reševanje končano. 

Terjatve članov posadke, omenjene v 771. členu, zastarajo po 
poteku enega leta. 

Stranke se lahko po nastanku terjatve v pismeni obliki dogo- 
vorijo za daljše zastaralne roke od tistih, ki so navedeni 
v prvem in drugem odstavku tega člena. 

III. poglavje - DVIGANJE POTOPLJENIH STVARI 

774. člen 

Določbe tega poglavja zakona veljajo za dviganje plovil, pla- 
vajočih naprav in letal, njihovih delov in tovora ter drugih 
stvari (v nadaljnjem besedilu: potopljene stvari), ki so se 
potopile ali nasedle v teritorialnem morju in notranjih morskih 
vodah Republike Slovenije. 

775. člen 

Za dviganje potopljenih stvari, ki so se potopile med reševa- 
njem ali medtem, ko je trajala nevarnost, v kateri je bila ladja, 
neposredno preden se je začelo reševanje, veljajo določbe 
tega zakona, ki se nanašajo na reševanje. 

776. člen 

Potopljeno stvar sme dvigniti oseba, ki je njen lastnik, ali ki 
ima kako drugo razpolagalno pravico (upravičenec). 

Organ za varnost plovbe lahko odredi, da se dvigne, odstrani 
ali uniči potopljena stvar, ki leži na takem kraju, da ovira 
plovbo ali pomeni nevarnost onesnaževanja. 

777. člen 

če organu za varnost plovbe ni znan upravičenec za dviganje 
potopljene stvari ali mu je sicer znan, pa ta nima namena 
dvigniti potopljene stvari ali če brez opravičenega razloga 
ustavi dviganje ali opusti začeto dviganje, sme dviganje prev- 
zeti pooblaščena slovenska oseba. 
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Šteje se, da znani upravičenec nima namena dvigniti potop- 
ljene stvari oziroma da je ustavil ali opustil dviganje, če v roku 
90 dni ne izjavi, da namerava dvigniti potopljeno stvar, ali ne 
začne dvigati stvari v tem roku, oziroma če pri dviganju stvari 
brez opravičenega razloga ne nadaljuje del, ki jih je ustavil ali 
opustil. 

Šteje se, da neznani upravičenec nima namena dvigniti 
potopljene stvari, če v roku iz prejšnjega odstavka ne vloži 
zahteve za dviganje in ne predloži dokazov, da ima pravico 
dvigniti potopljeno stvar. 

778. člen 

Će so potrebna za dviganje potopljene stvari posebna nav- 
tična in tehnična sredstva in posebna strokovnost, sme upra- 
vičenec, ki nima takih sredstev oziroma take strokovnosti, 
prepustiti dviganje svoje potopljene stvari iz teritorialnega 
morja ali notranjih morskih voda Republike Slovenije samo 
pooblaščeni slovenski osebi. 

Ne glede na prejšnji odstavek se tujemu upravičencu izje- 
moma lahko dovoli, da dvigne potopljeno stvar sam, če izpol- 
njuje pogoje iz prejšnjega odstavka ali če prepusti dviganje 
drugi tuji osebi, ki izpolnjuje te pogoje. 

779. člen 

Pooblaščena oseba, ki je začela dvigati potopljeno stvar po 
777. členu, ne sme brez opravičenega razloga začasno usta- 
viti ali opustiti teh del, če bi to lahko povzročilo škodo upravi- 
čencu. 

780. člen 

Če potopljena stvar, na kateri ima kdo lastninsko pravico, ni 
dvignjena v desetih letih od dneva, ko se je potopila, postane 
državna lastnina. 

Če ni mogoče ugotoviti, kdaj se je stvar potopila, se domneva, 
da se je potopila naslednji dan, ko je prispelo zadnje sporo- 
čilo o plovilu oziroma letalu, za druge stvari pa tistega dne, ko 
je bil v morju ugotovljen njihov položaj. 

781. člen 

Izvajalec del, ki dviga potopljene stvari po odločbi organa za 
varnost plovbe, odgovarja za škodo, ki jo povzroči s svojim 
delom, če ne dokaže, da se škodi kljub dolžni skrbnosti ni 
mogel izogniti. 

Če se upravičenec in izvajalec del ne dogovorita drugače, 
velja prejšnji odstavek tudi za potopljeno stvar, ki se dviga po 
pogodbi, sklenjeni med upravičencem in izvajalcem del. 

Za škodo povzročeno z dviganjem potopljene stvari izven 
primerov, navedenih v prvem in drugem odstavku tega člena, 
odgovarja izvajalec del, če ne dokaže, da je škodo zakrivil 
upravičenec ali kdo, za katerega ta odgovarja. 

782. člen 

Izvajalec del ima pravico do plačila za dviganje potopljene 
stvari. 

Izvajalec del nima pravice do plačila za dviganje potopljene 
stvari, če se je lotil dviganja kljub izrecni prepovedi upravi- 
čenca. 

Če se stranke ne dogovorijo drugače, plačilo za dviganje 
potopljene stvari ne sme presegati vrednosti dvignjene stvari. 

Omejitev iz prejšnjega odstavka ne velja za plačilo za dviganje 
oziroma odstranitev ali uničenje potopljene stvari, ki je bilo 
opravljeno po odredbi pristojnega organa (drugi odstavek 
776. člena). 

783. člen 

Če ni drugače dogovorjeno, ima izvajalec del za zavaroval 
plačila za dviganje in hrambo stvari zastavno pravico 
dvignjeni potopljeni stvari; dvignjeno stvar lahko Prl 

dokler mu lastnik stvari tega ne plača. 

784. člen 

Terjatev plačila za dviganje, odstranitev ali uničenje 
Ijene stvari zastara v treh letih od dneva, ko je bilo dvig 
odstranitev ali uničenje opravljeno. 

785. člen 

Odločbo, s katero odredi, da se dvigne, odstrani 
potopljena stvar, ki je last tuje osebe, mora organ za va 
plovbe poslati ministru, pristojnemu za zunanje zadev0' 

ali »i 

786. člen 

Stvari, ki so se potopile na območju teritorialnega 
notranjih morskih voda Republike Slovenije, ki imajo»i( 
pomen, se smejo dvigniti samo s soglasjem ministra, P 
nega za obrambo. 

Dovoljenje za dviganje potopljenih stvari, ki imajo ali 8® jjjjj 
neva, da imajo lastnost zaščitene kulturne dobrine, iz®3 

ster, pristojen za kulturo. 

IV. poglavje - SKUPNE HAVARIJE 

1. SKUPNE DOLOČBE 
787. člen 

Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za P0.^ 
škode, ki jo iz skupne havarije pretrpijo udeleženci v v 
nem podjemu. 

Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za ladje, ^ 
strankami ni drugače dogovorjeno, za čolne pa, 60 > 
strankami to izrecno dogovorjeno. 

788. člen 

Posamezni izrazi v tem poglavju imajo naslednji port1®" 
jZre<K 

1) skupna havarija je vsak nameren in preudaren 
strošek in vsaka namerna in preudarno povzročena 
ju napravi oziroma povzroči poveljnik ladje ali druga os ^ 
ga nadomešča, da bi se rešila premoženjske vredno®« ^ 
žencev v istem plovbnem podjemu pred dejansko 
nostjo, katera jim skupaj grozi; 

2) udeleženec v plovbnem podjemu je lastnik ladje,|a j(I1 
oseba, ki je upravičena razpolagati s tovorom, vkrca 
ladjo; 

3) plovbni podjem je potovanje ladje od začetka 
konca izkrcanja tovora vsakega posameznega udelez 

4) dolžniška masa je premoženje, katerega vrednost 
določbah tega zakona merilo za prispevek za nad°^ 
škode ali povračilo stroškov, ki so bili povzročeni s 
havarijo; 

-Kiip1 

5) upniška masa so škoda ali stroški, povzročeni s 
havarijo, ki se po določbah tega zakona povrnejo ' 
mase; 

izdo'** 

ictai" 
6) pristanišče končnega skupnega podjema je Pr .adi! 

v katerem je bil izkrcan zadnji del tovora, ki je bil n* 
skupni havariji. 

789. člen 

Škodo in stroške, ki pomenijo skupno havarijo, 
določbah tega zakona vsi udeleženci podjema s 
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&°stj° premoženja, ki se všteva v dolžniško maso (1. 
ttifi fena). 
i ni ,f. 790. člen 

t^bah tega zakona ali v pogodbi med strankami ni 
škode doloieno' se kot skupna havarija priznavajo žrtve, 
skunn ,"8,ro®W. ki so neposredna ali neizogibna posledica 

lof se do |Var''e; izvzete so le takšne žrtve škode in stroški, ki 
mi štf»iii„Sp šno sprejetih mednarodnih pomorskih običajih ne s,eieio za skupno havarijo. 

n^znUPna havar'ia se Poznajo tudi žrtve, škode in stroški, ki 
^ejeio Pogojev iz prvega odstavka tega člena, če se „j,; skih ohv! n.e290cl0 P° splošno sprejetih mednarodnih pomor- 

lOit 
791. člen 

&***. k' Po svoji naravi ni strošek skupne havarije, bil 
^ v prime °^en narr|esto kakšnega drugega stroška, ki bi bil 
u Steje za tće bi bil Potrošen, priznan kot skupna havarija, se 
m ffiorebit s Pno havarijo in se tako tudi priznava, ne glede na 

strnji,. . Prihranke, vendar samo do zneska prihranjenega [rožka skupne havarije. 
$ 2 PB 
i» R'SPEVEK K SKUPNI HAVARIJI 

792. člen 

sta^i?3' Prispevati k skupni havariji je podana tudi tedaj, če 
Udeioj koda ali strošek povzročena po krivdi kakšnega nca plovbnega podjema. 

- Plovbn*3 pre'Snjega odstavka ne posega v pravice udeleženca 
J tistim !^a podiema, ki je prispeval k skupni havariji, nasproti 

' Kl so po svoji krivdi povzročili škodo ali strošek. 

^ ^ 793. člen 

* v 'em zakonu ni drugače določeno, sestavljajo: 

Vredno<!»'S*0 maso s skupno havarijo rešeno premoženje, 
Pošknri žrtvovanoga premoženja ter zmanjšana vrednost 
2) "Pni?^nega Premoženja; 
^ani« maso s skupno havarijo žrtvovana vrednost ali 
ki Se i 

ana vrednost poškodovanega premoženja, ter stroški, 
Ciio _.®l°lo za skupno havarijo, vštevši tudi stroške za likvida- 

10 skuPne havarije. 

794. člen 
Ne gied e na določbo prejšnjega člena ne sodijo: 

PftljanL'*11'^0 maso - predmeti za osebno rabo posadke in 
kla<jnjaaP0,nik0v, za katero ni bila izdana prtljažnica ali na- 

li b||^^ko maso - izguba ali škoda na odvrženem tovoru, ki 
bil vkrca na lad)° v skladu s priznanimi običaji, tovor, ki je 
nam6n^

n' ne da b' b'i za to vedel ladjar, kot tudi tovor, ki je bil ma napačno označen. 
j® h i 

ali je k;', rešen tovor, ki je bil vkrcan brez ladjarjeve vednosti 
Sk° rna5Qarnen°ma napačno opisan, potem ta sodi v dolžni- 

795. člen 
Wedn 
ffiaso r Premoženja, ki se všteva v upniško in dolžniško 
kontj azen stroškov, se določa po vrednosti ob času, ko se 
v v Pristanišču, kjer se konča skupni podjem, če ni akonu drugače določeno. 
Stroju So odvisni od njihove dejanske višine. 

? 796. člen 
r°Ske s popravilom ladje, ki se vštevajo v upniško maso, 

P°r°čevaleC, št. 35 

ne veljajo odbitki po načelu »novo za staro«, kadar se star 
material ali stari deli nadomestijo z novimi, razen če je ladja 
stara več kot 15 let; tedaj se odbije ena tretjina. Odbitki so 
odvisni od starosti ladje, šteto od 31. decembra tistega leta, 
v katerem je bila ladja dograjena, do dneva skupne havarije; 
izvzete so izolacijske naprave, reševalni in podobni čolni, 
naprave in oprema za zveze in navigacijo ter stroji in kotli, za 
katere se odbitki določajo po starosti delov, na katere se 
nanašajo. 

Odbitki se računajo samo od cene novega materiala ali novih 
delov, ko so že obdelani in pripravljeni za vgraditev v ladjo 
oziroma postavitev na ladjo. 

Pri živilih, zalogah, sidrih in sidrnih verigah ni nobenih od- 
bitkov. 

Takse in stroški za dok in navoz ter stroški s premikanjem 
ladje se priznavajo v celoti. 

Stroški s čiščenjem, barvanjem in premazovanjem dna ladje 
se ne priznavajo v skupno havarijo, razen če je bilo dno 
pobarvano ali premazano v enem letu pred skupno havarijo; 
tedaj se priznava polovica teh stroškov. 

Pri začasnih popravilih ni nobenih odbitkov po načelu »novo 
za staro«. 

797. člen 

Če gre za popolno izgubo ladje, se znesek, kl se všteva 
v upniško maso, določi po ocenjeni vrednosti ladje v nepo- 
škodovanem stanju, z odbitkom ocenjenih stroškov za popra- 
vilo škode, ki se ne všteva v skupno havarijo, ter morebitnega 
iztržka od prodane razbitine. 

798. člen 

Vrednost poškodovanega tovora, ki se všteva v skupno hava- 
rijo, se določa na podlagi vrednosti tovora ob izkrcanju, 
ugotovljene na podlagi prejemniku izdane trgovske fakture, 
če takšne fakture ni, pa na podlagi vrednosti ob vkrcanju. 
V vrednost tovora ob vkrcanju se vštejejo zavarovalni stroški 
in voznina, razen če rizika za izgubo voznine ne prevzamejo 
osebe, ki imajo interes za tovor. 

Če je bil tako poškodovani tovor prodan, je škoda enaka 
razliki med čistim iztržkom od prodaje in čisto vrednostjo 
tovora v zdravem stanju na zadnji dan izrkcevanja v namemb- 
nem pristanišču ali na dan, ko se je končal podjem, če se je ta 
končal v kakšnem drugem pristanišču. 

Ne glede na prvi odstavek tega člena se škoda ali izguba, 
povzročena na tovoru, katerega vrednost ob vkrcevanju ni 
bila pravilno prijavljena, ker je bila navedena nižja vrednost, 
kot pa je vrednost iz prvega odstavka tega člena, določa po 
tako prijavljeni vrednosti. 

799. člen 

Če so bile žrtvovane stvari pozneje rešene, se njihova vred- 
nost določi na podlagi tržne cene, ki velja na dan reševanja 
v kraju, v katerem so bile rešene; od te vrednosti se odbijejo 
nujni in koristni stroški za reševanje. 

Drugi odstavek prejšnjega člena se smiselno uporablja tudi za 
tovor iz prejšnjega odstavka. 

800. člen 

V upniško maso se priznava dvoodstotna provizija od izdat- 
kov skupne havarije, razen od izdatkov za plače in vzdrževa- 
nje posadke ter za pogonsko gorivo, mazivo in zaloge, ki niso 
bile nadomeščene med potovanjem. Če pa za te izdatke 
potrebni zneski niso bili dobljeni od nobenega udeleženca 
v plovbnem podjemu, temveč so bili pridobljeni s prodajo 
tovora, se strošek, ki je nastal s pridobitvijo potrebnih zne- 
skov, ali izguba, ki jo pretrpi upravičenec do razpolaganja 
s tovorom, ki je bil prodan v ta namen, všteva v upniško maso. 
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801. člen 

Od zneskov, ki se vštevajo v upniško maso, se priznavajo 
sedemodstotne letne obresti do dneva likvidacije skupne ha- 
varije. 

Od dneva likvidacije skupne havarije ima upnik pravico raču- 
nati obresti po predpisih. 

802. člen 

Vrednost, ki se všteva v dolžniško maso, je: 

1) za ladjo - čista vrednost na koncu plovbnega podjema, pri 
čemer se pri njenem določanju ne upošteva ugodnejši ali 
neugodnejši vpliv zakupne pogodbe ali ladjarske pogodbe za 
čas, ki velja glede te ladje; 
2) za tovor - vrednost po prvem odstavku 798. člena, pri 
čemer se od tako ugotovljene vrednosti odbije vsaka izguba 
ali škoda nastala na tovoru pred izkrcanjem ali po njem; 
3) za voznino in prevoznino - višina voznine oziroma prevoz- 
nine, pri čemer se od tega zneska odbijejo vsi stroški, vštevši 
tudi plače posadke, ki ne bi bili potrošeni za voznino oziroma 
prevoznino, če bi bila ladja in tovor popolnoma izgubljena 
takrat, ko se je zgodila skupna havarija, niso pa bili priznani 
kot skupna havarija; 
4) za upniško maso - znesek, ugotovljen po členih 796 do 
799. 

Od vrednosti iz prejšnjega odstavka se odbijejo dodatni 
izdatki, nastali v zvezi z vrednostmi, ki se vštevajo v dolžniško 
maso po skupni havariji, razen tistih izdatkov, ki so bili priz- 
nani kot skupna havarija. 

Če se tovor proda pred namembnim krajem, prispeva k skupni 
havariji z dejanskim čistim iztržkom od prodaje. Temu znesku 
se prišteje vsota, priznana kot skupna havarija. 

803. člen 

Znesek, ki se priznava kot skupna havarija za škodo ali izgubo 
ladje ali njenih delov, povzročeno s skupno havarijo, je: 

1) če gre za popravilo ali zamenjavo delov - dejanski razumni 
strošek za popravilo ali zamenjavo oziroma izguba z odbitki 
po 797. členu: 
2) če ne gre za popravila ali zamenjavo delov - razumno 
zmanjšanje vrednosti, ki je posledica takšne škode ali izgube, 
ki pa ne presega ocenjenih stroškov za popravilo. 

Če je ladja popolnoam uničena ali če stroški s popravilom 
presegajo njeno vrednost po popravilu, se kot skupna hava- 
rija priznava razlika med ocenjeno vrednostjo ladje v zdravem 
stanju po odbitku stroškov za popravila, ki se ne priznavajo 
v skupno havarijo, ter ocenjeno vrednostjo ladje v poškodova- 
nem stanju. Ta vrednost se v primeru, če je bila ladja prodana, 
lahko določi glede na čisti iztržek od prodaje. 

804. člen 

Ladjar ima pravico pridržati tovor, ki po 793. členu sodi 
v dolžniško maso, dokler ne dobi zavarovanja, da mu bo 
dolžnik plačal svoj del prispevka, ki ga bremeni v skupni 
havariji. 

Ladjar je dolžan pridržati tovor ali priskrbeti ustrezno zavaro- 
vanje tudi za terjatve drugih udeležencev v plovbnem 
podjemu in je pri varovanju teh interesov dolžan ravnati 
z dolžno skrbnostjo. 

Če ladajr ne ravna po prejšnjem odstavku, mora plačati del 
prispevka, za katerega upnik iz skupne havarije dokaže, da ga 
ni mogel izterjati od osebe, ki je bila upravičena razpolagati 
s tovorom. 

Določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena ne 
posegajo v pravico ladjarja in drugih udeležencev v plovbnem 
podjemu, da izplačani znesek izterjajo od upravičenca do 
tovora, kateremu je bil tovor izročen, ne da bi dal zavarovanje. 

805. člen ■ 

Upnik iz skupne havarije, ki ne dobi zavarovanja, 
njegova terjatev poravnana, ima pravico zaustaviti laoi 
tovor, da izterja svoje terjatve. p 

ar 

3. LIKVIDACIJA SKUPNE HAVARIJE 

806. člen 
havar'i( 

Likvidacijo skupne havarije opravi likvidator skupne 
(v nadaljnjem besedilu: likvidator) po določbah tega 

807. člen 

Likvidator je lahko oseba, ki je usposobljena in poobl^ ji 
za likvidacijo skupnih havarij. 

d< 

te 

808. člen 

Ladjar ima pravico, da za likvidacijo skupne 
poteka zastaralnega roka iz 822. člena imenuje likvlt! .„„u 
V tem roku je dolžan obvestiti sodišče iz drugega 
818. člena o imenovanju likvidatorja. 

Če ladjar ne ravna po prejšnjem odstavku v 30. 1 

prispetja ladje v pristanišče končanega skupnega 
ima vsak udeleženec plovbnega podjema, pri katerem J jcC 
šlo do skupneh havarije, do poteka zastaralnega rokaP' 
zahtevati, da sodišče imenuje likvidatorja. 

■ * vlo^ Vsak udeleženec skupnega podjema ima pravico 
v desetih dnevih po obvestilu o imenovanju likvidato' ^ 
sodišču iz drugega odstavka 818. člen ugovor zoperirn .vf ^ 
nje likvidatorja; sodišče odloči o tem ugovoru P°.J3

zop«Itii 
pravdnega postopka, po katerih odloča o ugovorin 
imenovanje sodnih izvedencev. 

809. člen 

Za likvidacijo skupne havarije sestavi likvidator razde1'1 

osnovo. 

810. člen 

Vsaka stranka v postopku za likvidacijo skupne ^a^i 
dolžna dati likvidatorju na razpolago listine in druge« 
ki jih ta zahteva. 

»ti 

Jtr 

jjji 

ta 
811. člen 

Ko dobi podatke po prejšnjem členu, sestavi likvidator" 
litveno osnovo za likvidacijo skupne havarije. 

Če stranka v 60 dneh ali v daljšem roku, ki ga določi 
ne da likvidatorju na razpolago zahtevanih podatkov in a 
mentacije, sestavi ta razdelitveno osnovo po podatkih'5 

rimi sam razpolaga. 

Likvidator sestavi razdelitveno osnovo v svojem stalne"1 P 
bivališču. 

(ji te 

Na 

812. člen 

Razdelitvena osnova se sestoji iz popisa upniške in d°jLn 
mase ter vrednosti posameznih njunih postavk, njune 5 a 
vrednosti, odstotka prispevka in zneska, ki ga p|aC 

udeleženec v podjemu kot prispevek k skupni havarij1- 

Vsak udeleženec plovbnega podjema, pri katerem je Prifj"C 
skupne havarije, ima pravico zahtevati od likvidaton ' Di 
obrazloži tisti del razdelitvene osnove, ki se nanaša na I 8 

813. člen 

Razdelitvena osnova se vroči v tolikšnem številu 
kolikor je udeležencev plovbnega podjema. 
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&6ležencev v plovbnem podjemu veliko, se vroči razde- 
0ma 

osn°va samo ladjarju, ki je imenoval likvidatorja, ozi- 
10#Q 

mu udeležencu, ki je pri sodišču prvi zahteval nje- 
6Priln^n0Van'e (dru9' odstavek 808 člena). V tem primeru 
Plovh razdel',veni osnovi za vsakega drugega udeleženca 
'naša nanj pod'emu izP'sek iz razdelitvene osnove, ki se 

H*!2 ra2delitvene osnove vsebuje skupno vrednost upni- 
°st nrp° mase, odstotek prispevka, prispevno vred- 
d6,L

9-moie"ia zadevnega udeleženca in znesek, ki naj ga ta 
plača kot prispevek k skupni havariji. 

814. člen 

j dne v Plovbnem podjemu ima pravico vložiti v 30 dneh 
te" Melitu3, k° 'e Preiel razdelitveno osnovo ali izpisek iz 

govor ,e osnove po drugem odstavku prejšnjega člena, i zoper razdelitveno osnovo. 
'i 

fitUaDi'<|'Veni osnovi ali izpisku iz razdelitvene osnove mora 
^vico d3 °Porn,5a' da ima udeleženec plovbnega podjema o'is 00 ugovora v smislu prejšnjega odstavka. 

815. člen 

^nueik!ih
A
ugovorih oc"oča likvidator; nato sestavi po 812. °nčno razdelitveno osnovo. 

816. člen 

>ležLraZdelitvena osnova oziroma njen izpisek se vroči cem v plovbnem podjemu po 813. členu. 

817. člen 

»P*'neva |.".ude'ežer>ec v plovbnem podjemu v 30 dneh od 
!Pisek n I51!0'6' končno razdelitveno osnovo oziroma njen 
•sna 0. °*i Pri sodišču ugovora iz 818. člena, dobi razdeli- n°va moč izvršilnega naslova. 

■Ste 'h vsak udeleženec v plovbnem podjemu lahko ^love sodišča potrdilo o izvršljivosti končne razdelitvene 

818. člen 
J j 
jz!^ dn8VgC,v P'ovbnem podjemu ima pravico vložiti v 30 dneh 

J9ovor »'• 'e Prejel končno razdelitveno osnovo, zoper njo 0r Pri sodišču. 
'"Provri • 
fle,itveno' postoPek za preizkus ugovorov zoper končno raz- 

(f^išča u „Osnovo opravlja sodnik posameznik Okrožnega v Kopru. 

t'"aroku '°Perkončno razdelitveno osnovo se preizkušajo na 

So. 

za preizkus ugovorov 

'"°vbn°onde'e^i,i se naroka kot stranka imajo vsi udeleženci IB9a i— 1 Podjema. 

'ahko opravi narok, čeprav stranke ne pridejo nanj. 
19 n 
u9ov0r^ P°zove sodišče navzoče stranke, naj se izrečejo 

"fcvoS' da s,ranke, ki niso prišle na narok, ne priznavajo 

819. člen 

Vseb?ni naroku za preizkus ugovorov dosežen sporazum 3°rnega ®P°rne končne razdelitvene osnove ali njenega 6r.a qs 
ae'a, dobi sporazumno določena končna razdeli- 

li ova ali njen del moč izvršilnega naslova. 
na 

" u udeiBi za preizkus ugovorov ni dosežen sporazum v|0in
B«ncev v plovbnem podjemu, napoti sodišče s skle- 
'ka ugovora, da v 30 dnevih od vročitve sklepa vloži 

tožbo za ugotovitev, da je ugovor zoper udeleženca v plovb- 
nem podjemu, na čigar pravice se nanaša, opravičen. 

Če vložnik ugovora v roku iz prejšnjega odstavka ne ravna po 
sklepu sodišča oziroma če umakne vloženo tožbo, se šteje, da 
se je svojemu ugovoru odpovedal. 

Na zahtevo kateregakoli udeleženca v plovbnem podjemu 
izda sodišče potrdilo o izvršljivosti končne razdelitvene 
osnove v tistem delu, zoper katerega ni bilo ugovorov, še 
preden postane sodba v pravdi na tožbo iz drugega odstavka 
tega člena pravnomočna. 

820. člen 

Za sojenje v sporih iz prejšnjega člena je pristojno sodišče iz 
drugega odstavka 818. člena. 

Če se v pravdi, ki se je začela po drugem odstavku prejšnjega 
člena, pravnomočno ugotovi, da ugovori niso pravnomočni, 
dobi sporna končna razdelitvena osnova ali njen sporni del 
moč izvršilnega naslova. 

Če se v pravdi iz drugega odstavka prejšnjega člena ugotovi, 
da so ugovori v celoti ali deloma opravičeni, sestavi po prav- 
nomočnosti sodbe sodišče iz drugega odstavka 818. člena 
novo razdelitveno osnovo. 

V postopku iz prejšnjega odstavka se ne morejo uveljaviti 
ugovori glede obstoja terjatve, njene višine in prispevka 
k skupni havariji. 

Če je za predlog spremenjene končne razdelitvene osnove 
potrebno takšno strokovno znanje, kakršnega sodišče nima, 
lahko zaupa sodišče izdelavo predloga izvedencu. 

821. člen 

Tuji ladjar lahko imenuje v postopku za likvidacijo skupne 
havarije kot likvidatorja tujo fizično osebo, ki je po predpisih 
države njenega stalnega prebivališča pooblaščena za likvida- 
cijo skupnih havarij. 

4. ZASTARANJE 

822. člen 

Terjatev za izplačilo prispevka iz skupne havarije zastara po 
poteku enega leta od dneva, ko je ladja prispela v pristanišče 
končnega skupnega podjema, v katerem je nastopil dogodek, 
na katerem temelji zahtevek za prispevek k skupni havariji. 

Zastaranje zahtevka iz prejšnjega odstavka ne teče od dneva, 
ko je ladjar imenoval likvidatorja, oziroma od dneva, ko je 
kakšen drug udeleženec v plovbnem podjemu po 808. členu 
zahteval od sodišča, naj imenuje likvidatorja, pa do dneva, ko 
je končana razdelitvena osnova postala pravnomočna. 

V. poglavje - IZVENPOGODBENAODŠKODNINSKA 
ODGOVORNOST LADJARJA 

1. SKUPNE DOLOČBE 

823. člen 

Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za škodo, ki jo 
povzroči ladja osebam in stvarem izven ladje ali pa okolju 
(izvenpogodbena odškodninska odgovornost). 

Z odgovornostjo ladje je mišljena solidarna odgovornost last- 
nika ladje in ladjarja. 

Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za trčenje ladij in 
jedrsko škodo. 

824. člen 

Določbe tega poglavja zakona se uporabljajo za vsako plovilo 
in za hidroavione na vodi. 
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Določbe 828. do 836. člena ne veljajo za vojne ladje. 

2. ODGOVORNOST ZA SMRT IN TELESNE POŠKODBE 

825. člen 

Za smrt in telesne poškodbe kopalcev ter drugih ljudi v morju, 
ki jih je povzročila ladja, odgovarja ladja, kot tudi tisti, ki jo 
vodi ladjo tedaj, ko se je to zgodilo in sicer: 

1. če je bila smrt ali telesna poškodba povzročena na 
območju, ki je kopališče ali na katerem je prepovedana 
plovba, če ne dokaže, da je oškodovanec povzročil škodo 
namenoma ali iz hude malomarnosti; 

2. če je bila smrt ali telesna poškodba povzročena v morskem 
pasu 150 metrov od obale, ki pa ne sodi v območje, navedeno 
v 1., 3. in 4. točki tega odstavka, če ne dokaže, da je bil vzrok 
za smrt ali telesno poškodbo višja sila ali da je zanjo kriva 
umrla oziroma poškodovana oseba; 

3. če je bila smrt ali telesna poškodba povzročena v prista- 
nišču, na odhodu v pristanišče, na običajni plovni poti, na 
območju, ki se izključno uporablja za športno in podobno 
plovbo (npr. veslaške in jadralne regate, smučanje), in na 
območju več kot 150 metrov od obale, pa ne gre za območje iz 
4. točke tega odstavka, če se dokaže, da je ladja kriva za smrt 
oziroma telesno poškodbo; 

4. če je bila smrt ali telesna poškodba povzročena na 
območju, na katerem so prepovedani posamezni načini ali 
posamezna sredstva plovbe (npr. glisiranje, smučanje, preko- 
račitev hitrosti), smrt oziroma telesna poškodba pa je nasto- 
pila med plovbo na prepovedani način ali s prepovedanimi 
sredstvi. 

Minister, pristojen za pomorstvo, predpiše pogoje, na podlagi 
katerih se lahko z njegovim odlokom razširi ali zoži morski 
pas, določen v 2. točki prejšnjega odstavka. 

Lastnik in ladjar nista odgovorna v smislu prvega odstavka 
tega člena, če jima je bila ladja protipravno odvzeta. 

V primeru iz prejšnjega odstavka je odgovoren poleg tistega, 
ki je ob dogodku vodi ladjo, tudi tisti, ki jo je protipravno 
odvzel. 

3. ODGOVORNOST ZA POŠKODOVANJE STVARI IN 
ONESNAŽENJA OKOLJA 

826. člen 

Ladja odgovarja za škodo, ki jo ladja povzroči na operativni 
obali, valolomih, pristaniških napravah, plavajočih napravah, 
podmorskih ter drugih objektih v pt.^anišču in .ia morju, 
razen če je škodo povzročila oseba, ki 'ouvlja s takimi 
objekti. 

827. člen 

Ladja odgovarja za škodo, ki jo povzroči ladja z onesnaže- 
njem okolja z odpadnimi škodljivimi snovmi. 

4. ODGOVORNOST ZA ONESNAŽENJE, ČE TANKER IZLIJE - 
OLJE, KI GA PREVAŽA KOT TOVOR 

828. člen 

Za škodo, ki jo povzroči tanker z oljem, ki ni namenjeno 
njegovemu pogonu, odgovarja ladja, če ne dokaže, da je bil 
vzrok za to: 

1. vojna, sovražnost, državljanska vojna, vstaja ali izreden, 
neogiben in nezadržen nevarni pojav; 

2. izključno dejanje ali opustitev koga drugega z namenom, 
da povzroči škodo; 

3. izključno dejanje ali opustitev pooblaščenih oseb, ki skrbijo 
za varnost plovbe, pri opravljanju te funkcije. 

Če ladja dokaže, da je za škodo v celoti ali delno kriv 
vanec, ga sodišče popolnoma ali delno oprosti odgovorno 
za škodo, ki jo je ta pretrpel. 

Zahtevka za odškodnino iz prvega odstavka tega 
mogoče vložiti zoper člane ladijske posadke ali druge ose 
ki delajo v imenu ladjarja. 

Določba prejšnjega odstavka ne posega v regresno 
ladje zoper osebo, ki je škodo zakrivila. 

829. člen 

Če je dvoje ali več ladij izlilo ali odvrglo olje, pa ni n10^9 

ugotoviti, katera ladja je povzročila posamezne dele s"0 

odgovarjajo za to škodo solidarno te ladje. 

Določba prejšnjega odstavka ne posega v določbe prej^i6'3 

člena. 

830. člen 

Lastnik ladje lahko omeji svojo odgovornost za škodo 
člena do zneskov, navedenih v drugem odstavku ,e9a,^D(io! 
s tem, da ustanovi sklad omejene odgovornosti za »ko 
povzročeno z izlitim ali odvrženim oljem. 

Lastnik ladje lahko omeji svojo odgovornost za škodo 
člena na skupni znesek 133 SDR od primera in tone 
čemer celotni znesek nikakor ne sme presegati 14 milijo 
SDR. 

Lastnik ladje ne more omejiti svoje odgovornosti po , 
drugem odstavku tega člena, če je dogodek, ki je p°vZ 

škodo, nastal zaradi njegove osebne krivde. 

831. člen 
lahko 

Iz sklada omejene odgovornosti iz prejšnjega člena si 
lastnik ladje nadomesti stroške, ki jih je prostovoljno ™ 
zaradi razumnega izogibanja ali zmanjšanja onesnaženj8' 

0 
832. člen 

Za ugotovitev tonaže ladje v smislu 830. člena se upo^ 
četrti odstavek 389. člena. 

Če gre za ladjo, za katero ni mogoče ugotoviti tonaže v 
prejšnjega odstavka, znaša njena tonaža, pri uporabi do 
členov 828 do 830, 40 odstotkov nosilnosti ladijskega V 
štora za prevoz olja kot tovor. 

Tonaža v smislu prejšnjega odstavka pomeni 1 tono nosiln° 
1016 kg. 

833. člen 

Sklad omejene odgovornosti iz 830. člena lahko ustanovi i W 
zavarovalnica ali kdo drug, ki je dal zavarovanje po 62. c> 

Ustanovitev sklada po prejšnjem odstavku ima enak PrflV 

učinek, kot če ustanovi sklad lastnik. 

i tud'' Sklad iz prvega odstavka tega člena se lahko ustanovi 
je bila škoda povzročena po osebni krivdi lastnika 
s tem niso prizadete pravice oškodovanca nasproti lastnik 

834. člen 

škodo, povzročeno z onesnaženi Odškodninsko tožbo za Škodo, povzročeno z onesnw»'vfl)gi 
je mogoče vložiti neposredno proti zavarovalnici ali 
osebi, ki je dala zavarovanje v smislu prejšnjega člena. 

Zavarovalnica ali porok ima zoper tožnika pravico do jj 
ugovorov, do katerih bi imel pravico lastnik ladje izvz® 
ugovor stečaja ali likvidacije. 
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■bij« 

ico 

1 glede 
Pravic rt na preiSni' odstavek ima zavarovalnica ali porok 
lastniki u9ovora' da ie Škodo z onesnaženjem povzročil K ladje namenoma s svojim dejanjem. 

ladifi^rt"'0? a,i Porok ima pravico zahtevati, da se lastnik pridruži postopku kot intervenient. 

835. člen 

lj6n
rayd®'i,ev sklada omejene odgovornosti, ki je bil ustanov- KePubliki Sloveniji, so izključno pristojna slovenska 

836. člen 

*t!h nn rt° °dSkodnine po členih 828 do 835 zastara v treh a dneva, ko je škoda nastala. 

nt* do od^kodnine po členih 828 do 835 ugasne, če tožba 
Po^roCj)13 V šes,ih letih od dneva dogodka, ki je škodo 

Odstf,!6 do90dek ponavljal, teče šestletni rok iz prejšnjega ka od dneva, ko se je dogodek začel. 

5SJ0Jl- IZVRŠBA IN ZAVAROVANJE NA 

Poglavje - SKUPNE DOLOČBE 

na 

837. člen 
jii, Ta £|q| 

'adjah „al<ona se uporablja za izvršbo in zavarovanje ^ ' na deležih na ladji ter na ladji v gradnji. 

doio{k^ 2ak°nu ni posebnih določb, se smiselno uporabljajo 0 zakona o izvršilnem postopku. 

838. člen ft 

»arije ^^Publik® Slovenije je pristojno za izvršbo in zavaro- 
skih vnn k" so v teritorialnem morju in notranjih mor- °ah Republike Slovenije. 

!avaroya
Flepub'ike s'ovenUe je pristojno tudi za izvršbo in 

Avenij j? na lad''' ki ni v teritorialnem morju Republike 
'6 vPisana |(jSe V ^epub''k' Sloveniji vodi register, v katerega 
"a oi 
lepubiii® "a določbo prvega odstavka tega člena sodišče 
'uji vojn-®n 

IOVen,,e n' Prist°ino za 'zvršbo 'n zavarovanje na 
1 lavni ladji. 

839. člen 

*a sarno',0v 0 Predlogu za izvržbo in zavarovanje na ladji in 
'*vršbo oziroma zavarovanje je pristojno Okrožno 0 » Kopru. 

>°đi§če i, 'avar0 ' Prejšnjega odstavka je pristojno tudi za izvršbo in 
'^ržba 8 na ,ov°ru, ki je na ladji, na kateri se opravlja 

- IZVRŠBA ZA IZTERJAVO DENARNIH 
; 

TEV'PRODAJA LADJE 

°Pr0stitve in omejitve izvršbe 

b 840. člen 
r»ornet 

^ 'zvršbe ali zavarovanja ne more biti: 

Vo'na ladia in laidja, ki je državi ali samoupravni 
*uPnosti nujno potrebna za opravljanje njenih nalog; 

°r°6evalec, št. 35 

2) ladja, ki je dolžniku nujno potrebna za opravljanje javne 
službe; 
3) tuja ladja, ki neškodljivo plove čez teritorialno morje Repu- 
blike Slovenije; 
4) tuja ladja, ki se mudi v teritorialnem morju ali v pristaniščih 
Republike Slovenije zaradi višje sile ali zaradi potrebe plovbe, 
dokler traja višja sila oziroma potreba plovbe. 

Ladja iz 3. in 4. točke prejšnjega odstavka je lahko predmet 
izvršbe ali zavarovanja, če so vzrok za ta postopek terjatve, ki 
so nastale med prehodom ali muditvijo ladje na ozemlju 
Republike Slovenije. 

841. člen 

Ladja, ki je last dolžnika, ki opravlja gospodarsko dejavnost, 
ne more biti predmet izvršbe, če je dolžniku nujno potrebna 
za opravljanje njegove dejavnosti. 

Ladja iz prejšnega odstavka ni izvzeta iz izvršbe, če se izvršba 
vodi za poplačilo terjatve iz naslova posojila, s katerim je bila 
ladja kupljena, oziroma terjatve, ki je zavarovana z zastavno 
pravico na tej ladji. 

Ladja iz prvega odstavka tega člena ni izvzeta iz izvršbe tudi 
tedaj, kadar se izvršba vodi za poplačilo naslednjih terjatev: 

1) zaradi škode, povzročene s trčenjem ladje, na kateri se 
opravlja izvršba, ali škode, povzročene kako drugače; 
2) zaradi smrti ali telesne poškodbe, povzročene z ladjo, na 
kateri se opravlja izvršba; 
3) iz reševanja; 
4) iz pogodbe o izkoriščanju ladje, ki je predmet izvršbe; 
5) iz skupne havarije; 
6) iz pilotaže in vleke; 
7) iz oskrobovanja ladje, ki je predmet izvršbe, za njeno 
vzdrževanje ali izkoriščanje; 
8) iz gradnje, predelave, popravila, opreme ali sprejema ladje, 
ki je predmet izvršbe, v dok; 
9) iz pravice ladijske posadke do plače; 
10) iz izdatkov, ki jih je v zvezi z ladjo imel poveljnik, vkrceva- 
lec, naročnik ali agent za ladjo oziroma njenega lastnika ali 
ladjarja. 

Ladja, ki je last pravne osebe, ki ni zajeta v prvem odstavku 
tega člena, je lahko predmet izvršbe, samo če pravni osebi ni 
nujno potrebna za opravljanje njene dejavnosti. 

842. člen 

Predmet izvršbe tudi ne more biti ladja, ki je izključni ali glavni 
vir dolžnikovih dohodkov, če bi bilo z njeno prodajo ogroženo 
njegovo lastno preživljanje ter preživljanje tistih, ki jih mora 
po zakonu preživljati. 

Pri odločanju o tem, ali so podane okoliščine iz prejšnjega 
odstavka, presodi sodišče, ki upošteva zlasti dolžnikovo sta- 
rost, njegovo zdravstveno stanje in delovno zmožnost ter 
število in starost tistih, ki jih je dolžan preživljati, ali bi si 
mogel dolžnik z zaposlitvijo ali kako drugače ustvariti pri- 
hodke, ki so mu potrebni za preživljanje. 

Predmet izvršbe tudi ne more biti ladja, ki naj po pogodbi 
o dosmrtnem preživljanju po latnikovi smrti preide v last 
vzdrževalca, če je pravica do preživljanja vpisana v register 
ladij pred pravido, na podlagi katere zahteva upnik prodajo 
ladje. 

Prvi odstavek tega člena se uporablja pri prodaji tujih ladij 
pod pogojem vzajemnosti. 

843. člen 

Omejitve po prejšnjem členu ne veljajo, če gre za poplačilo 
terjatve iz drugega in tretjega odstavka 841. člena, omejitve 
po prvem odstavku prejšnjega člena pa tudi tedaj, kadar gre 
za poplačilo terjatve iz tretjega odstavka 841. člena. 
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844. člen 

Dolžnik lahko v osmih dneh od vročitve sklepa o izvršbi 
predlaga, naj sodišče dovoli izvršbo na drug dolžnikov pred- 
met oziroma z drugim izvršilnim sredstvom. 

Sodišče vroči predlog upniku, ki se lahko o njem izjavi 
v osmih dneh od vročitve. 

Ko se upnik izjavi ali ko izteče rok za izjavo, izda sodišče sklep 
o predlogu. 

Sodišče ugodi predlogu, če dolžnik izkaže za verjetno, da bo 
terjatev poplačana tudi z izvršbo na drug dolžnikov predmet 
oziroma z drugim izvršilnim sredstvom. O tem odloči sodišče 
glede na razmerje med višino terjatve, katere poplačilo se 
zahteva, in vrednostjo ladje, na katero naj bi segla izvršba. 

Če predlaga dolžnik kot drugo izvršilno sredstvo izvršbo na 
plačo, pokojnino, invalidnino ali na druge stalne denarne 
prejemke, ugodi sodišče predlogu samo če dolžnik izkaže za 
verjetno, da bo terjatev poravnana v enem letu od izdaje 
sklepa o dolžnikovem predlogu. 
Če dovoli sodišče izvršbo na drug predmet ali z drugim 
izvršilnim sredstvom, potem ko je že izdalo sklep o izvršbi, 
ostane zaznamba sklepa o izvršbi na ladjo v veljavi vse do 
poplačila upnikove terjatve, zaradi katere je bila izvršba dovo- 
ljena. 

2. PREDLOG ZA PRODAJO 
845. člen 

Predlog za prodajo ladje mora zlasti navajati: 

1) ime oziroma firmo, prebivališče oziroma sedež in državljan- 
stvo oziroma državno pripadnost upnika; 
2) ime oziroma firmo, prebivališče oziroma sedež in državljan- 
stvo oziroma državno pripadnost dolžnika; 
3) ime in označbo ladje, vrsto ladje, pristanišče vpisa in 
državno pripadnost ladje; 
4) kraj, v katerem je ladja; 
5) višino terjatve, za katero se zahteva prodaja; 
6) listine, na podlagi katerih se zahteva izvršba; 
7) seznam znanih zastavnih upnikov; 
8) izjavo, ali je bilo glede ladje, na katero se zahteva izvršba, 
dovoljeno kakšno sredstvo zavarovanja; 
9) po možnosti količino in vrsto tovora na ladji in število 
članov posadke.   

846. člen 

Predlogu iz prejšnjega člena je treba priložiti: 

1) izvršilni naslov v izvirniku ali overjenem prepisu; 
2) listino, s katero se dokazuje obstoj hipotek in bremen ter 
predkupne pravice, ki so vpisane v register ladij, in podatke 
o znanih privilegijih na ladji, ki je predmet izvršbe. 

Če gre pri izvršbi za slovensko ladjo, je treba predlogu prilo- 
žiti izpisek iz registra ladij, s katerim se dokazuje dolžnikova 
lastninska pravica na ladji, če ta ni vpisana v registru ladij, pa 
listino, s katero se dokazuje, da je ladja, ki je predmet izvršbe, 
v posesti enega ali več dolžnikov. 

Če je bila tuja ladja, na katero se zahteva izvršba, ob vložitvi 
predloga za prodajo že zaustavljena, je treba predlogu za 
izvršbo priložiti tudi overjen prepis listine, s katero se po 
pravu tuje države dokazuje lastnina in državna pripadnost 
ladje, ter njen prevod v jezik, ki je pri sodišču v uradni rabi. 

Če tuja ladja, na katero se zahteva izvršba, ob vložitvi pred- 
loga za prodajo še ni zaustavljena, mora upnik izkazati za 
verjetno, da je ladja dolžnikova lastnina. 

Potem ko je tuja ladja, na kateri se opravlja izvršba s prodajo, 
zaustavljena, sodišče pozove upnika, naj v treh dneh predloži 
listine, navedene v tretjem odstavku tega člena. 

Če upnik ne ravna po prejšnjem odstavku, sodišče s sklepom 
ustavi izvršilni postopek. 

847. člen 

Če je ladja, na kateri se zahteva izvršba s prodajo, -r- . 
v registru ladij, vendar kot lastnik ni vpisan dolžnik, tem 
kdo drug, mora upnik predložiti sodišču listine, ki so pr|rne ] 
za vpis dolžnikove lastninske pravice v register ladij. 

Če upnik nima listin iz prvega odstavka tega člena, se PraV^ I11 

vpisa lastninske pravice v register ladij dokazuje s Prav 

močno sodbo, izdano v pravdnem postopku. 
dvi 

tir 
Dolžnikova lastninska pravica se v primerih iz prvega 
gega odstavka tega člena vpiše po uradni dolžnosti. 

3. SKLEP O IZVRŠBI S PRODAJO 

In dm- 

848. člen 

O predlogu za izvršbo s prodajo ladje odloči sodi 
s sklepom. 

Sklep o izvršbi s prodajo ladje vroči sodišče po dolo^ 
zakona o pravdnem postopku o osebni vročitvi ;g 
vsem tistim, ki imajo po podaktih iz spisov na 
predmet izvršbe, kakšno zastavno pravico, pravico do P0^ 
čila ali predkupno pravico. 

Sodišče mora tiste, v katerih korist je vpisana Pre^[?nt 
pravica na ladji, tudi obvestiti, da se v postopku prodal 
bodo mogli sklicevati na svojo predkupno pravico. 

Če dolžnikovo prebivališče ni znano ali če je dolžnik v 
postavi sodišče dolžniku za začasnega zastopnika P° L ji 
ladje, ki mu vroči sklep o izvršbi s prodajo ladje- 
poveljnik zapustil ladjo, postavi sodišče za začasnega za t( 
nika dolžnika drugo osebo, ki je primerna za opravila") 
dolžnosti. 

849. člen 

V sklepu o izvršbi s prodajo ladje, ki je vpisana v register 
odredi sodišče po uradni dolžnosti zaznambo tega s* 
v registru ladij. 

S sklepom o izvršbi s prodajo ladje, ki ni vpisana v reg's,8f 

ladij, dovoli sodišče rubež ladje. 

Za vrstni red upnikove poplačilne pravice je odločile0 

tek, ko je bil pri sodišču vložen predlog za izvršbo s P'° 
ladje. 

850. člen 

V primeru prodaje ladje imajo pravico do 
upniki, ki imajo na ladji, ki je predmet prodaje, k8' 
zastavno pravico, čeprav niso predlagali prodaje. 

tud' 

851. člen 
avW Po zaznambi sklepa o izvršbi s prodajo oziroma po sesta 

rubežnega zapisnika in vse dotlej, dokler se postopek Pr0 ^ 
ne ustavi, ni mogoče opraviti posebne izvršbe s prodaj0^ 
ladje za poplačilo kakšne druge terjatve istega upni*8 l 
roma terjatve kakšnega drugega upnika. tj, 

Če sodišče v primeru iz prejšnjega odstavka dovoli rU
o?.- 

ladje za poplačilo kakšne druge terjatve istega upnika i., 
roma terjatve kakšnega drugega upnika, zaznamuje v rL) 1 

nem zapisniku podatke iz poznejšega sklepa o izvršbi. 

Upnik, za čigar terjatev je sodišče pozneje dovolilo izV
m0r(' 

s prodajo iste ladje, vstopi v začeti postopek in ga 

prevzeti v takšnem stanju, v kakršnem je bil ob njr" 
vstopu. 

O vstopu novih upnikov obvesti sodišče vse, ki jim 
848. členu vročiti sklep o Izvršbi. 

pUltrc 

L 
s* c 
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obavljanje izvršbe 
sani 
nvei. 852. člen 
e' j ?da'' s^lePa o izvršbi sodišče takoj ukrene naslednje: 

dru- 

pmeva h"8' Se 'ad'a zaus,avi (946- člen), in v ta namen 
tozame 0r9ana za varnost plovbe v pristanišču, naj ladji 
osadkg • vP'sani list oziroma ladijsko spričevalo, seznam 
stine ifi'" lis<ine o sposobnosti ladje za plovbo, tuji ladji pa 

' drezajo tem slovenskim listinam; 

odredi 

°dredi 

"Pravi 

Po potrebi čuvanje ladje; 

iseho!" rul3ei 'adie in njenih pritiklin, katerih vrednost se °ej ugotavlja po 860. členu; 

lišJ* "Piše vrst°^'s P°sadke 'n potnikov, ki ostanejo na ladji, ter s,o in količino tovora, ki je na njej 

i« J1išče 
ffiu 

pni 

853. člen 

▼mu v ta 2aupa čuvanje ladje njenemu poveljniku, kate- 
>sadke i IIX,rnen dovo''- da obdrži potrebno število članov 
Poveiiniif . pa ,udi odredi, naj se ladijska posadka skupaj *om izkrca, ter postavi druge čuvaje. 

>>]£niu' ali naj ladjo zaupa v čuvanje poveljniku ali 
flje, stroik"10, uP°^,eva sodišče predloge upnikov, varnost ske čuvanja ter druge pomembne okoliščine. 

lahko 

854. člen 

»ai, (ja " na predlog strank, poveljnika ali čuvaja ladje 
je (0 

s® ,adja premakne v kakšen drug kraj, če spozna, 
°Hembnih k00 23 nieno varnost ali koristno iz drugih 
''^rževanj'af d^°V Z'asti cla se zmani^a'° stroški čuvanja 

855. člen 
-se,jsti !,■ • 
fteri Se • Kl je upravičen razpolagati s tovorom na ladji, na 

,avitvi i h- 3 izvr^a. ne zglasi pri sodišču v treh dneh po ^ 'adje, mu sodišče postavi začasnega zastopnika. 

k? i!fV0r na ladi'. skrbi za čuvanje poveljnik oziroma i Postavi sodišče za čuvaja ladje. 
OdiSče d 

r,i°Vororfl V0|- na Pred'og osebe, ki je upravičena razpolagati 
i 'ka ali 3 na Pred,0.9 njenega začasnega zastopnika, 
■ '"di na velinika ladje, če so podani upravičeni razlogi, 
'3Vnerr> skl P[^dlo9 čuvaja, naj se tovor izkrca in shrani 'adišču ali na kakšnem drugem ustreznem mestu. 
?di^e lr0n >a nje° 

OS0bi, ki je upravičena razpolagati s tovorom, 
i9 5'ovom ernu začasnemu zastopniku, da prosto razpo- 
"ru9 če ,emu ne nasprotuje ladjar, poveljnik ladje larjev zastopnik. 

ajvR|
rca. to°ne'adie P0 nalogu sodišča ali prostovoljno 

,t« ,/
0rna Dr,riVPi na njegova pooblastila, da zastopa ladjarja 

^ "i. letnika glede tovora, ki je bil na ladji ob zausta- 

Kibepr • 
ijj; s,rank, ki'-'''1 odstavkov ne posegajo v pravice in dolžno- 
zj i ' IZvirajo iz pogodbe o prevozu stvari. 
ji'i 

4°^'in 
856. člen 

°Prav|ja ^izv°§b pr"ia9a se morajo izkrcati z ladje, na kateri 

Po,PreiSnii odstavek dovoli sodišče na dolžnikov 
•uje U1 iD1, da ostanejo s prtljago na ladji, če temu ne 

'8 s DrJv k a,i Čuvaj, in če dolžnik položi predujem 2'vljaniem nntniknv 
za 

®"a/ec, št. 35 

Določbi prejšnjih odstavkov ne posegata v pravice in dolžno- 
sti strank, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu potnikov. 

857. člen 

Stroške, ki nastanejo z izvršbo, čuvanjem in vzdrževanjem 
ladje, plača predhodno upnik. 

Sodišče lahko odredi, naj položi upnik potreben predujem za 
stroške z izvršbo. 

Če upnik ne položi predujma v roku, ki mu ga določi sodišče, 
sodišče s sklepom ustavi izvršilni postopek. 

858. člen 

Pritožba zoper sklepe iz 852., 853., 854. in 855. člena ne zadrži 
njihove izvršitve. 

859. člen 

Če so za to podani posebno opravičeni razlogi, lahko sodišče 
na predlog zainteresirane osebe dovoli, potem ko zasliši 
stranke in znane upnike, ki imajo na ladji kakšno zastavno 
pravico ali realno breme, da ladja med izvršilnim postopkom 
odplove na eno ali več potovanj. 

Sodišče ne dovoli potovanja iz prvega odstavka tega člena, če 
ni sklenjena pogodba o zavarovanju ladje pod pogoji, ki jih 
sodišče šteje za primerne, in če predlagatelj potovanja ne da 
ustreznega zavarovanja za škodo, ki bi jim s tem utegnila 
nastati. 

Stranke in druge upnike iz prvega odstavka tega člena zasliši 
sodišče na naroku, lahko pa upravičence tudi pisno obvesti 
o predlogu in pogojih, pod katerimi je zaprošeno dovoljenje 
za potovanje, in od njih zahteva, naj se o predlogu izjavijo 
v treh dneh od vročitve obvestila. 

Če katera od povabljenih oseb ne pride na narok oziroma, če 
se v roku iz tretjega odstavka tega člena ne izreče o predlogu, 
se šteje, da se strinja s predlaganim potovanjem. 

Oseba, na predlog katere je bilo potovanje dovoljeno, mora 
na zahtevo sodišča položiti predujem za stroške potovanja. 
Če tega ne stori v roku, ki ga določi sodišče, sodišče prekliče 
dovoljenje za potovanje. 

5. RUBEŽ IN UGOTOVITEV VREDNOSTI LADJE 

860. člen 

Ko postane sklep o izvršbi s prodajo ladje pravnomočen, 
ugotovi sodišče vrednost ladje in njenih pritiklin. 

Posebej se zarubijo in ocenijo le tiste pritikline večje vredno- 
sti, ki niso normalno na ladjah podobnega tipa, oziroma deli, 
ki so začasno ločeni od ladje. 

Vrednost ladje je enaka njeni tržni ceni na dan prodaje. 

Pri ugotavljanju vrednosti ladje je treba navesti, kakšna je 
vrednost ladje, če ostanejo v veljavi zastavne pravice in realna 
bremena, kakšna pa je brez teh pravic in bremen, ter posebej 
vrednost zastavnih pravic in realnih bremen. 

če je bila ladja, ki je predmet izvršbe, ocenjena že v kakšnem 
prejšnjem izvršilnem ali stečajnem postopku, pa od tedaj ni 
nastala kakšna pomembnejša sprememba, lahko vzame 
sodišče za vrednost ladje tisto vrednost, ki je bila ugotovljena 
v prejšnjem postopku. O tem odloči sodišče po zaslišanju 
strank. 

V primeru iz prejšnjega odstavka sodišče na predlog katere 
od strank na prodajnem naroku s sklepom ponovno ugotovi 
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vrednost ladje, če stranka izkaže za verjetno da se je njena 
vrednost od prejšnje ugotovitve vrednosti do dneva prodaje 
znatno spremenila. 

861.člen 

Sodišče povabi na narok za rubež in ugotovitev vrednosti 
ladje stranke. 

Narok za rubež in ugotovitev vrednosti ladje razpiše sodišče 
praviloma na kraju, kjer je ladja. 

Za ugotovitev vrednosti ladje imenuje sodišče enega ali več 
izvedencev. 

Sklep, s katerim ugotovi vrednost ladje, izda sodišče po prosti 
presoji, pri tem pa upošteva mnenje izvedencev ter druge 
podatke, ugotovljene med postopkom. 

Zoper sklep o imenovanju izvedencev iz tretjega odstavka 
tega člena ni posebne pritožbe. 

Zoper sklep o ugotovitvi vrednosti ladje, se lahko poleg strank 
pritoži vsak, ki ima pravico do poplačila iz kupnine, dosežene 
s prodajo ladje. 

862. člen 

Kdor ima pravico do poplačila iz kupnine, dosežene s prodajo 
ladje, pa je po vrstnem redu pred upnikom, ki je predlagal 
izvršbo, lahko predlaga, naj se izvršba ustavi, če ugotovljena 
vrednost ladje niti delno ne krije terjatve tega upnika. 

Predlog iz prejšnjega odstavka se lahko poda v osmih dneh 
od vročitve odredbe o prodaji. 

Sodišče presodi glede na okoliščine primera, ali je glede na 
verjetno višino delnega poplačila upnika, ki je predlagal usta- 
vitev izvršbe, prodaja smotrna. 

863. člen 

Ladja se proda na ustni javni dražbi. 

Stranke in zastavni upniki se lahko ob vsakem času sporazu- 
mejo, da naj se ladja v določenem roku proda pod roko, in 
o načinu prodaje. 

Sporazum, da naj se ladja proda pod roko, mora biti sklenjen 
v pismeni obliki. 

Pogodba o prodaji pod roko ima učinek od dneva, ko postane 
sklep o domiku (888. člen) pravnomočen. 

6. PRODAJNI POGOJI 

864. člen 

Ko postane sklep o ugotovitvi vrednosti ladje pravnomočen, 
sodišče pozove upnika, naj v določenem roku predloži osnu- 
tek prodajnjh pogojev, če ni tega že prej storil. 

Če upnik ne predloži osnutka prodajnih pogojev v roku iz 
prvega odstavka tega člena, se šteje, da je privolil v prodajo 
pod pogoji, ki so določeni v tem zakonu. 

Če prodajni pogoji, ki jih predlaga upnik, ustrezajo določbam 
tega zakona o prodajnih pogojih, jih sodišče potrdi brez 
poprejšnje obravnave. 

Če upnik predlaga prodajne pogoje, ki odstopajo od določbe 
tega zakona, določi sodišče narok za obravnavo prodajnih 
pogojev. 

Na narok iz četrtega odstavka tega člena povabi sodišče 
stranke in vse tiste, v korist katerih so po podatkih iz spisov 
vpisane na ladji, ki je predmet izvršbe, kakršne zastavne 
pravice ali realna bremena. 
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Tistim, za katere sodišče oceni, da jim vabila verjetnof16 

mogoče vročiti, postavi sodišče začasnega zastopnici 
remu vroči vabilo na narok. 

865. člen 

Na naroku, na katerem se obravnavajo predlagani pr0jjjj 
pogoji, lahko dajo vse povabljene osebe predloge za nji 
spremembo. 

Na podlagi izida obravanave določi sodišče prodajne P°90, 

v skladu z določbami tega zakona. 

Če je na naroku za določitev prodajnih pogojev Pred'ž 
ustavitev ali odložitev prodaje, je mogoče začeti z ob'3' 
prodajnih pogojev šele potem, ko je tak predlog zavrni' 

Sodišče odloči, ali bo počakalo z odločbo o prodainiHSI 
jih, dokler sklep o zavrnitvi predloga iz tretjega odstavka 
člena ne postane pravnomočen. 

866. člen 

Prodajni pogoji morajo navajati: « 
1) ime oziroma firmo, sedež oziroma prebivališče in drz» 
stvo upnika; 

2) ime oziroma firmo, sedež oziroma prebivališče in držaV'' 
stvo dolžnika; 

3) ime ali označbo, vrsto, pristanišče vpisa in državno PrjjjJ 
nost ladje, njeno bruto in neto tonažo oziroma spodriv. f 
nost meje plovbe, podatke, ki so pomembni za u90Lji#< 
stanja in uporabnosti ladje, kot so namen, leto zg' j 
material, iz katerega je zgrajena ladja, vrsta in moč 9 ( 
pogonskih strojnih naprav, in naprav za posebne nan]e.^ 
ladje v gradnji tudi stopnjo zgrajenosti ter seznam in *'e 

nevgrajenega materiala, ki bo zajet s prodajo; 

4) zastavne pravice in realna bremena, ki jih je kupec d°' 
prevzeti, ne da bi jih šteli v kupnino; 

5) ugotovljeno vrednost ladje; 

6) najnižjo sprejemljivo ponudbo; 

7) določbe o načinu položitve in o višini zavarovanj3' * j 
morajo dati ponudniki; 

8) določbe o načinu izplačila kupnine; 

9) trenutek, ko preidejo nevarnosti in koristi na kupe8, 

10) kdaj in pod katerimi pogoji bo ladja izročena kupo^' 
če tovor do pravnomočnosti sklepa o domiku ne b° * ^ 
z ladje, in pod katerimi pogoji bo njegova lastninska P 
vpisana v register ladij; 

11) po potrebi določbe o prodaji solastniškega dela ^ 

867. člen 
• Ki ^ Ustne javne dražbe se lahko udeležijo samo tisti, 

položijo varščino. 

Če se sklene pogodba o prodaji pod roko, da kupec 
nje tistemu, s katerim sklene pogodbo, in to neposredn 

sklenitvijo pogodbe. 
• jfĆ 

Če sodišče na predlog strank ne določi kaj drugeg*'^ 
zavarovanje ponudnikov desetino ugotovljene v' 
ladje. 

Varščina se polaga v gotovini, v vrednostnih paP'r'' 
v drugi premoženjskih vrednosti. 

Varščine so oproščeni upnik, ki je predlagal 
zastavni upniki, če dosegajo njihove terjatve njen zne®8 
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bi se glede na njihov vrstni red in ugotovljeno vrednost ladje, 
je predmet izvršbe, ta znesek lahko plačal iz kupnine, 

a°sežene s prodajo. 

868. člen 

Varščina, ki jo je dal ponudnik, čigar ponudba je bila sprejeta, 
ostane pri sodišču, dokler ponudnik ne izpolni vseh obvezno- 
st1 Po prodajnih pogojih, ali dokler ne postane pravnomočen 

K|ep sodišča o odklonitvi domika ladje. 

?ru9inn ponudnikom sodišče vrne položeno varščino po kon- 
anem prodajnem naroku. 

Varščina najboljšega ponudnika je predmet zastavne pravice 
a VSe obveznosti, ki nastanejo zoper njega iz prodaje. 

869. člen 

dni S°d*če na predlog strank s privolitvijo upravičencev ne oioci drugače, prevzame kupec ladjo, ki je predmet izvršbe, 
P °sto vseh zastavnih pravic in realnih bremen. 

870. člen 

|^aNžja sprejemljiva ponudba znaša praviloma polovico ugo- 
dene vrednosti ladje. 

Predlog upnika, čigar terjatev je zavarovana z zastavno 
DrprtiC°' a" na Prec"°9 dolžnika, če v to privoli upnik, ki je ^falagal izvršbo, lahko določi sodišče za najnižjo sprejem- 

0 Ponudbo tudi kakšen višji znesek. 

871. člen 

^®|.Sod'Sče na predlog strank ne odloči drugače, je kupec 
Sort V dneh od dneva domika dokazati, da je položil pri Q|sču kupnino za domaknjeno ladjo. 

UDnv n',reba P°,oži,i kupnine ali njenega dela v gotovini, če 
lad katerih terjatve so zavarovane z zastavno pravico na l'. privolijo, da kupec prevzame te dolgove. 

morie*UPec ^Polnil vse obveznosti iz prodajnih pogojev, je 
n*,? e 9otovino, ki je bila položena pri sodišču kot varščina, uPorabiti kot del kupnine. 

872. člen 

^varnost za prodano ladjo preide na kupca tistega dne, ko 
t6 'e'adja pravnomočno domaknjena. Kupec prevzame od 

ya dneva tudi vsa bremena, ki so povezana z lastninsko 
avico na ladji. 

nam^U Se izroči domaknjena ladja skupaj s prodanim pritikli- ijDo!' .ni®gova lastninska pravica pa se vpiše šele potem, ko ni vse prodajne pogoje. 

7 PRODAJA LADJE 

873. člen 

đ°loPčawn0močnos,i sklePa u ogotovi vrednosti ladje in po 
^niem ' prodainih pogojev izda sodišče razglas o prodaji, 
ladja do'°^i način prodaje ter kraj in čas prodaje, če naj bo Prodana na dražbi. 

Pretp*'6 obJave razglasa o prodaji do dneva prodaje mora Cl rtajmanj 15 in največ 30 dni. 

tnojl?'n' narok ne sme biti prej, preden ne postaneta pravno- a sklep o izvržbi in sklep o določitvi prodajnih pogojev. 

874. člen 

lfo?'nS,° prodaji mora navajati: 
ladje i?- ■ lad)e 'n pritiklin, ki bodo prodane, ter vrednost ' Kl ie predmet izvršbe; 

2) ime oziroma firmo, sedež oziroma prebivališče in državljan- 
stvo strank; 
3) dan prodaje in kraj prodanega naroka, če naj bo ladja 
prodana na dražbi; 
4) najnižjo sprejemljivo ponudbo in znesek varščine: 
5) sporočilo, da si je mogoče prodajne pogoje in listine, ki se 
nanašajo na ladjo, ki je predmet izvršbe, ogledati pri sodišču; 
6) poziv zastavnim upnikom, katerih pravice niso vpisane 
v registru ladij, naj najpozneje do dneva prodaje oziroma 
najpozneje na prodajnem naroku priglasijo svoje terjatve, 
z opozorilom, da bodo sicer njihove pravice v postopku upo- 
števane le, če izhajajo iz izvršilnih spisov; 
7) poziv, da naj vsak, kdor ima na ladji, ki je predmet izvršbe, 
kakšno pravico, zaradi katere prodaja ne bi bila dovoljena, 
priglasi svojo pravico sodišču najpozneje do dneva prodaje 
oziroma najpozneje na prodajnem naroku, preden se bo 
začela ustna javna držaba, z opozorilom, da sicer teh pravic 
v škodo poštenega kupca ne bo mogoče več uveljaviti; 
8) sporočilo, da bodo osebi, ki ima na ladji, ki je predmet 
izvršbe, kakšno pravico ali breme, vročena obvestila o nadalj- 
njem poteku postopka le, če ima v Republiki Sloveniji prebiva- 
lišče ali če ima v Republiki Sloveniji svojega pooblaščenca 
oziroma pooblaščenca za sprejemanje vročil. 

875. člen 

Sodišče vroči razglas o prodaji strankam in vsem tistim, ki 
imajo po podatkih v spisih, na ladji, ki je predmet izvršbe, 
kakšno zastavno pravico, realno breme ali predkupno pra- 
vico. 

Sodišče pozove hkrati upnike, ki imajo na ladji, ki je predemt 
izvršbe, terjatve zavarovane z zastavno pravico, naj se najpoz- 
neje pet dni pred prodajnim narokom izjavijo, ali zahtevajo, da 
se njihove terjatve izplačajo v gotovini, ali pa privolijo, da 
kupec prevzame dolg tako, da ga bo prost dotedanji dolžnik; 
če se v določenem roku ne izjavijo, se šteje, da zahtevajo, naj 
jim bodo terjatve izplačane v gotovini. 

Če je na ladji, ki je predmet izvršbe, vknjižena hipoteka, 
pozove sodišče upnike, naj najpozneje pred začetkom pro- 
daje priglasijo zneske svojih terjatev iz pravnih razmerij, zava- 
rovanih s temi zastavnimi pravicami. 

Razglas o prodaji se vroči strankam po določbah zakona 
o pravdnem postopku o osebni vročitvi. 

Če sodišče oceni, da komu razglasa o prodaji verjetno ne bo 
mogoče pravočasno vročiti, ali če je poskus vročitve neuspe- 
šen, mu sodišče postavi začasnega zastopnika in temu vroči 
razglas o prodaji. 

876. člen 

Sodišče objavi razglas o prodaji v Uradnem listu RS, na sodni 
deski, na razglasni deski organa za varnost plovbe v prista- 
nišču ter na kakšen drug primeren način. 

Stranke lahko zahtevajo, naj se razglas o prodaji objavi na 
njihove stroške na kakšen drug način, ki ga predlagajo. 

877. člen 

Če naj bo prodana domača ladja, sodišče odredi, naj se 
nameravana prodaja zaznamuje v register ladij, v katerem je 
vpisana ladja. 

878. člen 

Dolžnik mora v času med objavo in dnevom prodaje omogo- 
čiti tistim, ki se nameravajo udeležiti prodaje, da si ogledajo 
ladjo, ki je predmet izvršbe, ter listine, ki se nanašajo nanjo. 

Sodišče določi z odredbo za ogled ladje, ki je predmet 
izvršbe, določene dneve in ure, upoštevajoč pri tem potrebe 
po nemotenem poslovanju ladje. 
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879. člen 

Prodajni narok je javen in se opravi praviloma v sodnem 
poslopju. 

Sodišče lahko z odredbo odloči, da bo prodajni narok oprav- 
ljen na kraju, kjer je ladja, ki je predmet izvršbe. 

Sodišče da na prodajnem naroku udeležencem na vpogled 
prodajne pogoje in druge listine, ki se nanašajo na prodajo. 

Če se prodajnega naroka udeleži en sam ponudnik, odloči 
sodišče, ali bo narok preložilo ali pa ga bo kljub temu opra- 
vilo. 

880. člen 

Ko sodišče ugotovi, da ni ovir za prodajni narok, sporoči 
prodajne pogoje, nato pa podatke o terjatvah upnikov, ki 
imajo pravico do poplačila iz dosežene kupnine, o izjavah 
upnikov glede poplačila ali prevzema njihovih terjatev, o terja- 
tvah, ki so zavarovane s hipotekami, ter o drugih okoliščinah, 
ki so pomembne za izvedbo prodajnega naroka. 

881. člen 

Dolžnik, sodnik, zapisnikar ali kdo drug, ki uradno sodeluje 
pri prodaji ne sme dajati ponudb niti v svojem niti v tujem 
imenu. 

Zastopniki ponudnikov morajo dokazati svojo pravico za 
zastopanje na tem naroku z javno listino ali z javno overjenim 
pooblastilom. 

Osebe iz prejšnjega odstavka tudi ne morejo biti kupec v pri- 
meru prodaje pod roko. 

882. člen 

Sodišče lahko odloči, da se tuja ladja prodaja za tuja plačilna 
sredstva in da mora biti zanjo dosežena kupnina plačana 
v tujih plačilnih sredstvih. 

Prvi odstavek tega člena je mogoče uporabiti tudi takrat, 
kadar se prodaja slovenska ladja za poplačilo terjatev tujih 
upnikov in kadar se javne dražbe udeležujejo kot upniki tuje 
osebe. 

Sodišče mora na zhahtevo tujega hipotektarnega upnika 
dovoliti v skladu z zakonom prodajo ladje v tujih plačilnih 
sredstvih, če je zavarovana terjatev vpisana v tujih plačilnih 
sredstvih. 

883. člen 

Ponudnik je vezan na svojo ponudbo vse dotlej, dokler ni 
dana višja ponudba (884. člen). 

884. člen 

Sodišče pozove navzoče k dajanju ponudb šele, ko mine pol 
ure od trenutka, ki je bil določen za začetek prodajnega 
naroka. 

Ustna javna dražba se nadaljuje vse dotlej, dokler se dajejo 
višje ponudbe. 

Če to zahteva kakšen ponudnik, lahko sodišče dovoli kratek 
čas za premislek. 

Ustna javna dražba je končana, če tudi po drugem pozivu 
v petih minutah ni dana višja ponudba. Na to sodišče posebej 
opozori navzoče. 

Pred sklenitvijo prodaje sodišče še enkrat objavi zadnjo 
ponudbo, nato pa razglasi, da je prodaja končana. 

885. člen 

Ko je prodaja končana, pozove sodišče navzoče, naj takoj na 
prodajnem naroku vložijo ugovore zoper domik. 

Ugovore zoper domik najboljšemu ponudniku je mogoče vlo- 
žiti samo iz naslednjih razlogov. 

1) da med dnevoma objave in dnevom prodajnega naroka 
preteklo 15 dni (873. člen); .[ 
2) da razglas o prodajnem naroku ni bil pravilno sestavljen 
objavljen; . bi ^ 
3) da o prodajnem naroku niso bili obveščeni vsi tisti, ki d i 
bilo sodišče moralo obvestiti; Jy| 
4) da se je prodaja nadaljevala, čeprav je bil izdan s 
o ustavitvi postopka; 
5) da so bile na ustni javni dražbi kršene določbe tega zakona 

r,nu db8, o dražbi; 
6) da pogoji, pod katerimi je bila dana najboljša po 
niso v skladu s prodajnimi pogoji; jStj 
7) da se najboljši ponudnik oziroma njegov zastopnik . 
sposobna udeležiti prodaje določene ladje, ki je Prea 

izvršbe; . jJ 
8) da najvišja ponudba ne zadostuje za popolno poPla 

z zastavno pravico zavarovane terjatve, ki ugovarja, nj° 
terjatev pa ima prednost pred terjatvijo upnika, ki je p'"©' 
izvršbo. 

886. člen 

Na pomankljivosti, navedene v 4., 6. in 7. točki "•-'Lm 
odstavka prejšnjega člena, mora paziti sodišče po v' v. 
dolžnosti. O drugih pomankljivostih odloča le, če se uvel 
Ijajo z ugovorom. 

Dejstva, na katera se opira ugovor, preveri in ugotovi sodi® 
po uradni dolžnosti. 

!(# 
887. člen 

O vloženih ugovorih odloča sodišče praviloma na prodaj' 
naroku. 

Če sodišče ugodi vloženim ugovorom in odkloni do^ 
odloča po zaslišanju navzočih, ki jih je bilo dolžno ob» j 
o prodajnem naroku, o tem, da bo prodajo nadaljevalo ^ 
ali pa bo določilo nov prodajni narok. Če odloči, ° ^ 
prodajo takoj nadaljevalo, so ponudniki, ki so se u. jjjili 
prodaje, vezani na svoje prejšnje ponudbe, če te zaradi 
ponudb niso izgubile svojega pomena. 

,<ta 
Če o ugovorih ne odloči na samem naroku, vroči 
sklep o ugovorih najboljšemu ponudniku, strankam in 
tistim, ki imajo pravico do pritožbe zoper izdatno odloc 

888. člen 
,nkif; Če ugovorov ni in če sodišče ni ugotovilo nobene Porn da 

vosti iz 4., 6. in 7. točke drugega odstavka 885. člena i^ 
na prodajnem naroku sklep o domiku ladje, najbolp., vJ 
ponudniku, za čigar ponudbo je ugotovilo, da je sprejel^ 
Ta sklep sodišče razglasi na naroku in vroči osebam iz 
odstavka 875. člena in drugim udeležencem prodaje. 

Sklep o domiku objavi sodišče v osmih dneh na sodni des ^ 
zaznamuje v registru ladij. Posledica te zaznambe J 
ustvarjajo poznejši vpisi v registru ladij pravice zoper do j 
njega lastnika ladje le, če se sklep o domiku raZ 

V objavljenem sklepu navede sodišče navišjo ponujeno j. 
in rok za priglasitev nadponudbe z navedbo njenega naj'1 
šega zneska. 

Vsak, ki ga je bilo sodišče dolžno obvestiti o prodaLrf 
naroku, sme zahtevati, naj se sklep iz prejšnega odstavi ^ 
njegove stroške objavi v Uradnem listu RS ali kako drug 

889. člen 

Sodišče izda sklep o domiku ladje, ki je bila prodana P 
roko, ko ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za prodajo. 

k 8Ć Za objavo in učinke sklepa o domiku velja drugi odstavek 
člena. 



890. člen 

prodali'*'i'0 Predmet izvršbe, se ne sme domakniti, če pri 
Dr>n„JI.ni bila dosežena cena v višini najnižje sprejemljive "°nudbe (870. člen). 

"9ovrf8 odk'oni s sklepom domik, če spozna, da so vloženi V0s, n fteme|ieni' če ugotovi, da gre za kakšno pomanjklji- 
da jo u-i ero mora Pazi,i P° uradni dolžnosti, ali če ugotovi, 
o |jv ?'la Prodaja opravljena prej, preden sta postala sklep 

"^nornoč proda'° in skleP 0 določitvi prodajnih pogojev 

o odklonitvi domika se zaznamuje v registru ladij. 

Jkle'iff, sodišče druge stopnje, ko odloča o pritožbi zoper 
0 domik prv?9a in drugega odstavka tega člena, sklep 
^nam u"nkuie zaznamba domika od trenutka, ko je bilo roovano, da je domik odklonjen (prvi in drugi odstavek). 

JL. 
<° dorniku je mogoče izpodbijati s pritožbo iz razlogov iz 
Pa tudi odstavka 885. člena in prvega odstavka 890. člena, 
solin,, zal0, ker sklep o domiku ni v skladu z vsebino sodnih PIS0V. na katerih temelji. 

izvrjbQat,er
(f

mu i® sodišče domaknilo ladjo, ki je predmet 
odklonit' h izP°dbija sklep zato, ker bi moralo sodišče 
p°g0ji domik oziroma izdati sklep o domiku pod drugimi 

■ ne pa pod tistimi, ki so navedeni v sklepu. 

2atoP'i(B ka*erim sodišče odkloni domik, se lahko izpodbija 
tsnieijj v sk'adu z vsebino sodnih spisov, na katerih 
d°rnj|{g 02|roma ker ni bilo zakonitega razloga za odklonitev 

Tis,i. ki io 
Pravio- i na Prodajnem naroku ugovarjal domiku, 

Pritožbe zoper sklep o odklonitvi domika. 

9p°N0VNA 

891. člen 

nima 

PRODAJA 
892. člen 

je bi'a dosti?°m"c Pravnomočno odklonjen zaradi tega, ker ni 
d°l°gj So??"a cena v višini najnižje sprejemljive ponudbe, 
dai° 'adie nov Pr°dajni narok, oziroma nov rok za pro- 

1,1 PosL, Pod roko' Ce ,0 predlaga v osmih dneh po neuspe- hu prodaje upnik, ki je predlagal izvršbo. 

®den 
»**«!«• določi nov prodajni narok, oziroma nov rok za 
Sti 'adje t '6 pod roko, lahko odredi novo ugotovitev vredno- 5pr8i*iBr^k 16 Predmet izvršbe, in razpiše narok za obravnavo 

k Prodajnih pogojev. 
Od 

^nf0 drugega prodajnega naroda mora preteči naj- 
C. h uPnik u- • 
i81®v rok, 110 Predlagal izvršbo, ne predlaga ponovne pro- 

avi izvr4KZ ^rvega odstavka tega člena, sodišče s sklepom soo in razveljavi opravljena izvršilna dejanja. 

Ca SQrt j* * 
v6pazarart°dkloni domik zaradi kakšnega drugega razloga, °>ti, 2araHl raz,°90v iz Prejšnjega člena, in če ni pomanjklji- 
r n°. dni katerih bi bi'° nadaljevanje postopka nedo- 0rr*a nov rok ' P° uradni dolžnosti nov prodajni narok ozi- 

raj 

893. člen 

nov -- H" uraoni uoiznosu nov 
rok za prodajo ladje pod roko. 

jcl 
o^vku^0 Prvem odstavku prejšnjega člena in po prvem 

'■ e9a člena poteka na podlagi prej določenih po- 

Ravnomočnost 

Ko 

SKLEPA DO DOMIKU 

894. člen 
,9ne sklep o odklonitvi domika pravnomočen, vrne 

sodišče najboljšemu ponudniku oziroma kupcu pri prodaji 
pod roko položeno varščino. 

895. člen 

Ko postane sklep o domiku ladje pravnomočen, sodišče na 
predlog kupca, upravičenca do tovora ali njegovega začas- 
nega zastopnika odredi, naj se z ladje izkrca tovor, oziroma na 
predlog kupca odloči, da se izkrcajo tudi osebe in njihove 
stvari. 

Predujem za stroške izkrcavanja tovora po prvem odstavku 
tega člena položi na zahtevo sodišče tisti, ki zahteva izkrcanje 
če iz prodajnih pogojev ne izhaja kaj drugega. 

Če oseba, ki je bila ladjar, preden je bila ladja prodana, ali 
njegov zastopnik nasprotuje temu, da se tovor izroči v prosto 
razpolaganje upravičencu, odredi sodišče, da se tovor na 
ladjarjeve stroške izroči v hrambo v javno skladišče ali na 
kakšen drug primeren kraj. 

Določbe prvega do tretjega odstavka tega člena ne posegajo 
v pravice in dolžnost strank, ki izvirajo iz pogodbe o prevozu 
stvari. 

896. člen 

Lastniki pritiklin v izvršbi prodane ladje, ki niso bile zajete 
s prodajo, so upravičeni po pravnomočnosti sklepa o domiku 
ladje na svoje stroške in svojo nevarnost odnesti te pritikline. 

897. člen 

Pravic, ki jih je kupec pridobil s pravnomočnim domikom 
ladje, ni mogoče izpodbijati zato, ker je bil po pravnomočno- 
sti sklepa o domiku razveljavljen ali spremenjen izvršilni 
naslov, na katerem je temeljil sklep o izvršbi. 

10. PONOVNA PRODAJA V PRIMERU RAZVEUAVITVE 
SKLEPA O DOMIKU 

898. člen 

Če kupec ne dokaže, da je plačal kupnino v roku iz prvega 
odstavka 871. člena, sodišče na predlog upravičenca pravno- 
močen sklep o domiku razveljavi in odredi ponovno prodajo 
na kupčeve stroške in nevarnosti. 

Ponovno prodajo lahko predlagajo stranke, upniki, katerih 
terjatve so zavarovane z vpisano zastavno pravico na ladji, ki 
je predmet izvršbe, ter upniki, ki za svoje privilegije nimajo 
izvršilnega naslova. 

Predlagatelj mora predlagati ponovno prodajo najpozneje 
v desetih dneh po poteku roka iz prvega odstavka 871. člena. 
Če v tem roku nihče ne predlaga ponovne prodaje, ustavi 
sodišče s sklepom izvršbo in razveljavi opravljena izvršilna 
dejanja. 

Ponovna prodaja se opravi v skladu z določbami, ki veljajo za 
prvo prodajo, in po prodajnih pogojih, ki so bili ž prej dolo- 
čeni. 

Sodišče sme na predlog upravičencev dovoliti, da se pri 
ponovni prodaji ladja proda za ceno, nižjo od polovice vred- 
nosti ladje, ugotovljene za prvo prodajo. 

Sodišče ne dovoli ponovne prodaje, če kupec, ki je zamudil 
s plačilom kupnine, pred iztekom roka za pritožbo zoper 
dovolitev ponovne prodaje dokaže, da je plačal zaostalo kup- 
nino z obrestmi in zneskom, potrebnim za povračilo do tedaj 
nastale škode. 

899. člen 

Če se na ponovni prodaji doseže cena, ki je nižja od cene, 
dosežene na prejšnji prodaji, odgovarja kupec, ki je zamudil 



s plačilom kupnine, z varščino, položenim delom Kupnine in 
z drugimi svojimi sredstvi oziroma premožnjem za nastalo 
razliko, za stroške ponovne prodaje ter za vsako škodo, pov- 
zročeno z njegovo zamudo. 

O plačilu razlike v ceni ter stroških in škodi iz prvega odstavka 
tega člena odloči sodišče po uradni dolžnosti. 

Na podlagi pravnomočega sklepa iz drugega odstavka tega 
člena opravi sodišče izvršbo na položeni varščini, delu izpla- 
čane kupnine, po potrebi pa tudi na drugih sredstvih in 
kupčevem premoženju. 

Izvršba se opravi v korist razdelitvene mase. Tej masi pripada 
tudi razlika med ceno, doseženo pri ponovni in prejšnji pro- 
daji. 

Kupec, ki je zamudil s plačilom, nima pravice do zneska, za 
kolikor kupnina, dosežena pri ponovni prodaji, presega kup- 
nino, doseženo pri prejšnji prodaji. 

11. USTAVITEV PRODAJE 

900. člen 

Razen iz razlogov, ki so določeni za ustavitev izvršbe v tem 
zakonu ali v zakonu o izvršilnem postopku, se prodaja ustavi 
tudi v naslednjih primerih: 

1) če kdo drug najpozneje osem dni pred prodajnim narokom 
da primerno zavarovanje in izjavi, da je pripravljen prevzeti 
ladjo, ki je predmet izvršbe, za ceno, ki najmanj za četrtino 
presega njeno ugotovljeno vrednost, ter izjavi, da bo plačal 
vse stroške, ki bi jih sicer moral plačati dolžnik; 

2) če to zahteva zastavni upnik, ki najpozneje do začetka 
dražbe na prodajnem naroku odkupi terjatve, zaradi katerih je 
bila dovoljena prodaja, in povrne stroške, ki bi jih sicer moral 
plačati dolžnik; 

3) če upnik pred začetkom prodaje odstopi od prodaje; v tem 
primeru zaradi iste terjatve ne sme ponovno predlagati 
izvršbe s prodajo ladje, preden ne poteče šest mesecev od 
njene ustavitve; 

4) če dolžnik pred začetkom prodaje položi pri sodišču zne- 
sek, potreben za popolno poplačilo terjatev vseh upnikov, ki 
so predlagali izvršbo, in stroškov postopka; 

5) če tudi na drugem prodajnem naroku oziroma pri drugem 
poskusu prodaje (prvi odstavek 892. člena in prvi odstavek 
893. člena) ladje ni bilo mogoče prodati za ceno, ki ustreza 
najnižji sprejemljivi ponudbi. 

901. člen 

Če sodišče ugodi predlogu iz 1. točke prejšnjega člena, odloži 
izvršbo. 

Če predlagatelj iz 1. točke prejšnjega člena ne da v določe- 
nem roku ustreznega zavarovanja, nadaljuje sodišče odlo- 
ženo izvršbo po uradni dolžnosti. 

V primeru iz prejšnjega odstavka pripade varščina, ki jo je 
položil predlagatelj, razdelitveni masi. 

Glede plačila cene, za katero je predlagatelj privolil prevzeti 
ladjo, ki je predmet izvršbe, se smiselno uporabljajo drugi, 
tretji in četrti odstavek 899. člena. 

Ko predlagatelj plača znesek iz 1. točke prejšnjega člena, 
sodišče ustavi izvršbo. 

902. člen 

O odložitvi in ustavitvi izvršbe po prejšnjem členu obvesti 
sodišče vse, ki jim mora po prvem odstavku 785. člena vročiti 
odredbo o prodaji. 

Hkrati sodišče opozori upnika, ki je predlagal izvršbo, 
pravico, ki jo ima po 903. členu. 

Ko preteče 15 dni od pravnomočnosti sklepa o usta*5 
postopka, odredi sodišče, da se izbrišejo vse zaznambe v res 
stru ladij, ki se nanašajo na prodajo, oziroma razveljavi opr 

Ijeni rubež ladje. 

903. člen 

Upnik, v čigar korist je bilo v registru ladij vpisano dovoljenj 
za prodajo, lahko v 15 dneh od pravnomočnosti sklepa o u 
vitvi izvršbe predlaga sodišču, naj po vrstnem redu omen] 
zaznambe v korist njegove terjatve odredi vknjižbo zasta 
pravice na ladji, ki je predmet izvršbe. 

Okoliščina, da je dolžnik med tem odtujil ali obremenil Ml' 
ki je predmet izvršbe, ne ovira vknjižbe zastavne pravice^ 

Predlogu po prvem odstavku tega člena ni mogoče ugodit'J 
je bila prodaja ustavljena zaradi tega, ker izvršba sploh m 
dopustna, ker je bil izvršilni naslov pravnomočno razve j; 
Ijen, spremenjen ali odpravljen, ker je bila terjatev, za 
katere je tekla izvršba, poravnana, ali ker je bilo pravnom0 

ugotovljeno, da terjatev ne pripada upniku.k 

12. RAZDELITEV KUPNINE 

904. člen 

Ko je kupnina plačana in sklep o domiku pravnom" 
določi sodišče narok za razdelitev kupnine. 

Na narok povabi sodišče osebe, navedene v prvem —- udele*1 
875. člena, kupca pa obvesti, da se naroka lahko i 

ioK? V vabilu na narok iz prvega odstavka tega člena op , 
sodišče upnike, da bodo terjatve tistih, ki ne pridejo na n .j . .  « «« l,: u iA^:i in izV'S1 . upoštevane po stanju, ki izhaja iz registra ladij in iz^'^p. 
spisov, ter da lahko najpozneje na naroku za razdelite* 0y5 
nine drugim izpodbijajo obstoj njihovih terjatev, nJ 
višino in vrstni red njihovega poplačila. 

Odredba o razpisu naroka se objavi na sodni deski. 

905. člen 

Na naroku se obravnavajo terjatve, ki bi jih bilo treba uP® 
vati pri razdelitvi kupnine, kot tudi vrstni red njihovega P 
čila. 

Dolžnik mora dati sodišču vsa pojasnila, ki so potret"|r
a
el)f 

ugotovitev pravilnosti vrstnega reda terjatev, ki jih Je 

poplačati iz kupnine. 

Upnik, katerega terjatev bi lahko pri razdelitvi kupnine P'( 
na vrsto, če bi odpadla sporna terjatev, lahko najpozn®^ 
naroku za razdelitev kupnine ugovarja priglašenim ter'ors< 
oziroma terjatvam, ki izhajajo iz izvršinih spisov. Ugo ^ 
lahko nanaša na obstoj terjatev, na višino in na vrst" 
poplačila. 

Dolžnik ima pravico ugovarjati samo glede tistih ter', xj|0 
katere trdi, da glede njih ni nikakršne podlage za pop13 

tudl^ Terjatve, ki jih ne bi bilo mogoče poplačati iz kupnine, o 
bi odpadle sporne terjatve z ugodnejšim vrstnim redof' 
obravnavajo. 

906. člen 

Razdelitveno maso sestavljajo: 

1. kupnina; > 

2. varščina, ki jo je položil kupec, ki je zamudil s 
kupnine, del kupnine, ki jo je ta položil, ter drugi znesK'' 
je takšen kupec plačal; 

80 poročevalec, 



kato?^0v'in Prihodki, dobljeni od ladje, ki je predmet izvršbe, e mora kupec vrniti; 

' Pr'hodki od potovanja, ki je bilo opravljeno med prodajo; 
z"eski iz drugega in tretjega odstavka tega člena. 

Padne^f' Se nana^a na ladi°. ki je predmet izvršbe, pri- 
r0rt)a iatve ladje, ki je predmet izvršbe, ter voznina ozi- 
od P^voznina sestavljajo posebne razdelitvene mase, 
hiDoio? od ,e9a' na katero izmed teh vrednosti se nanašajo Ke upnikov, ki so predlagali izvršbo. 

'^tetvffi prevoznina in zneski, nanašajoči se na pripadne navo ® adi®' ki so bili plačani do sklenitve naroka za obrav- 
dos6>° ra2delitvi kupnine, se razdelijo skupaj s kupnino, eno s prodajo ladje, ki je predmet izvršbe. 

907. člen 

n6^reduVene mase se uPniki poplačajo po naslednjem vrst- 

Pfivilegjrani upniki, 

^Potekami upniki, 
3 drugi upniki. 

^d°ločitev, vrstnega reda poplačila upnikov iz 1. in 2. točke 
"aa ra 

s,avka tega člena znotraj posameznega izplačil- 
Sotak u6da ve'iai° določbe tega zakona o privilegijih in "Kan na ladji. 
Stroj k i 
Vajo pred'al' med postopkom za prodajo ladje, se poravna- 
uPnikov razde'i,vii° kupnine ter pred terjatvami zastavnih 

Isti 
908. člen 

Za°stal red kot 9lavnica imajo tudi njene obresti, ki niso ityr$il ? Ve^ kot za tri leta pred domikom, ter pravdni in 
teh J.str°Ski, ki so nastali z uveljavljanjem kakšnega izmed 

^nievkov 

"orn'i'ko k'Se P°nav|iai° in nis° zaostala več kot za tri leta pred Plači) imaio isti vrstni red kot pravica, ki je podlaga teh 

čer 
stroSki i''tvena masa ne zadošča za poplačilo upnikov, se ln stranske terjatve poravnajo pred glavnico. 

909. člen 
Če 
Vplačilelitvena masa ne zadošča za poplačilo upnikov istega 
njihov« ,9a razreda (prvi in drugi odstavek 907. člena), se 

r®vrial 'a*ve skuPaj s stroški in stranskimi terjatvami alo v sorazmerju s celotnim zneskom teh terjatev. 

910. člen 

'fjatev" razde,itvene mase, ki ostane po poravnavi vseh 
' nayedenih v 907. členu, izroči sodišče dolžniku. 

911. člen 
C6so , 
^i.drua na Pr®dlog in s privolitvijo udeležencev ne c 
^iprej i, se Plačila, ki se ponavljajo, poravnajo tako, 

laioj.) - ai° zneski, ki so zaostali do dneva domika, nato 

odloči 
da se 

h ^enirj'na °'3resti toliko glavnice, kolikor je potrebno 
ffika ' olires,rT,i poravnajo plačila, ki zapadejo po 

da se 
dnevu 

P'a4i|a ki bo postala prosta zaradi prenehanja pravice do 
A^sviče '' sodiSče, če je to mogoče, že vnaprej tistim 
t 6 iz ra m: katerih terjatve niso bile popolnoma popla- riatev ?*de'i'vene mase, in sicer po vrstnem redu njihovih ' Ce takšnih upravičencev ni, pa dolžniku. 
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912. člen 

Terjatev, ki je odvisna od razveznega pogoja, se poravna 
v gotovini samo, če da upnik zavarovanje, da bo v primeru 
nastopa takšnega pogoja vrnil tisto, kar je prejel. 

Če upnik v 15 dneh po prejemu sklepa o poplačilu ne položi 
zavarovanja, se znesek, potreben za poravnavo njegove terja- 
tve, izroči banki kot hranilna vloga. 

Ko postane gotovo, da pogoj ne bo nastopil, se upniku izplača 
njegova terjatev. 

Če razvezni pogoj nastopi, se z zneskom, ki ga je upnik vrnil 
ali je bil izročen banki, ravna tako, da se izplača tistim upni- 
kom, katerih terjatve niso bile popolnoma poravnane iz zne- 
ska, dobljenega s prodajo; če pa takšnih upnikov ni, se 
znesek izroči dolžniku. 

913. člen 

Če je izplačilo terjatve vezano na kakšen odložni pogoj, se 
terjatev poravna tako, da se ustrezen znesek izloči in izroči 
banki kot hranilna vloga, ki se izplača upniku, ko nastopi 
pogoj. 

Če pogoj ne nastopi, se vloženi znesek izplača tistim upni- 
kom, katerih terjatve niso bile popolnoma poravnane iz zne- 
ska, dobljenega s prodajo; če pa takšnih upnikov ni, se ta 
znesek izroči dolžniku. 

914. člen 

Če je glede zastavne pravice ali stvarnopravnih bremen na 
ladji, ki je predmet izvršbe, v registru ladij vpisana zaznamba 
spora ali zaznamba, da je vložena tožba za izbris take pravice, 
se terjatev oziroma nadomestilo za to pravico poravna tako 
kot terjatev, ki je odvisna od razveznega pogoja. 

Če je v registru ladij predznamovana zastavna pravica ali 
stavarnopravno breme na ladji, ki je predmet izvršbe, upravi- 
čenec pa dokaže, da teče postopek za opravičilo predznambe 
ali da še ni pretekel rok za začetek tega postopka, se terjatev 
oziroma nadomestilo za to pravico poravna tako kot terjatev 
pod odložnim pogojem. 

915. člen 

Terjatve, ki so zavarovane s skupno hipoteko, se poravnajo iz 
razdelitvene mase v gotovini. 

Če so bile v postopku prodaje prodane vse ladje, ki neraz- 
delno jamčijo za terjatev, prispeva razdelitvena masa vsake 
posamezne ladje k poravnavi terjatev, zavarovanih s skupno 
hipoteko, samo tisti znesek, ki je proti tej terjatvi s stranskimi 
dajatvami in stroški v enakem sorazmerju kot ostanek razdeli- 
tvene mase vsake posamezne ladje, ki je predmet izvršbe, 
proti seštevku ostankov vseh razdelitvenih mas. Ta ostanek se 
dobi po odbitku zneska tistih terjatev, ki so po vrstnem redu 
pred terjatvijo, zavarovano s skupno hipoteko. 

Če upnik, katerega terjatev je zavarovana s skupno hipoteko, 
zahteva poplačilo v kakšnem drugem razmerju, lahko upniki, 
katerih terjatve so po vrstnem redu za njegovimi terjatvami in 
dobijo zaradi tega manj, kot bi dobili, če bi bil upnik poplačan 
v smislu drugega odstavka tega člena, zahtevajo, da se jim iz 
posameznih razdelitvenih mas izplača znesek, ki bi pripadal 
terjatvi, zavarovani s skupno hipoteko, če bi bila razdelitev 
opravljena v smislu drugega odstavka tega člena, kadar je to 
potrebno, da se pokrije primanjkljaj. 

če v postopku prodaje niso bile prodane vse ladje, ki neraz- 
delno jamčijo, se za izračun povračila upnikom, ki pridejo na 
vrsto za upnikom, čigar terjatve so zavarovane s skupno 
hipoteko, vzame namesto posameznih razdelitvenih mas za 
računsko podlago vrednost posameznih ladij, obremenjenih 
s skupno hipoteko. Zahtevek teh upnikov za povračilo se 
vknjiži v njihovo korist na neprodanih ladjah, in sicer po 
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tistem vrstnem redu, ki ga ima v celoti ali delno poravnana 
upnikova terjatev, ki je bila zavarovana s skupno hipoteko. To 
skupno hipoteko na neprodanih ladjah pa sodišče po uradni 
dolžnosti izbriše. 

916. člen 

Upravičenci do služnosti, ki jih kupec ne prevzame, se 
poplačajo tako, da dobijo za svojo pravico nadomestilo 
iz zneska, dobljenega s prodajo. 

Če se upravičenci do služnosti z upniki, ki pridejo po 
vrstnem redu do poplačila za njimi, ne sporazumejo 
o nadomestilih iz prvega odstavka tega člena, odmeri 
nadomestilo sodišče, ki upošteva pri tem predvsem 
čas, kolikor bi še lahko trajala služnost, njeno vred- 
nost, korist za upravičenca in njegovo starost. 

Kupec in služnostni upravičenci ter upniki, ki pridejo 
po vrstnem redu poplačila za njimi, se lahko sporazu- 
mejo, da kupec prevzame služnost in da se za prevzem 
služnosti odmerjeno nadomestilo odbije od kupnine. 

917. člen 

Terjatev zastavnega upnika, ki ni zapadla do izdaje sklepa 
o poplačilu, se izplača še preden zapade, skupaj z zneskom 
dogovorjenih obresti, obračunanih do dneva sklepa o razdeli- 
tvi kupnine. 

Če za takšno terjatev niso bile določene obresti, se od nje 
odbije znesek, ki ustreza zakonskim obrestim od dneva, ko je 
bil izdan sklep o poplačilu, do zapadlosti. 

918. člen 

Če ni znano, kdo je sedanji upnik pogodbene zastavne terja- 
tve, ki bi bila po vrstnem redu krita z razdelitveno maso, ali pa 
ni znano njegovo prebivališče, naloži sodišče znesek, ki se 
nanaša na to terjatev, v banko kot hranilno vlogo, v sklepu 
o razdelitvi kupnine pa določi, komu bo pripadel v primeru, če 
ga upnik ne bo dvignil. 

Če upnik, za katerega je bil položen znesek iz prvega 
odstavka tega člena, zneska ne dvigne v treh letih od dneva, 
ko je bil vložen v banko, lahko vsak upnik, ki mu pripada ta 
znesek ali njegov del, zahteva izplačilo zneska, ki ustreza 
njegovi terjatvi. Če takšnih upnikov ni, lahko zahteva izplačilo 
dolžnik. 

919. člen 

Če zastavnih upnikov, ki zahtevajo poplačilo iz kupnine, ni 
mogoče v celoti poplačati, naloži sodišče na predlog katerega 
izmed njih ali upnika, ki je predlagal izvršbo, tistim, na katerih 
dolgove sega privilegij ali hipoteka, da v določenem roku 
položijo pri sodišču dolgovane zneske, če je to potrebno, da 
se poplačajo predlagatelj in tisti, ki imajo ugodnejši vrstni red 
poplačila. 

Predlog iz prvega odstavka tega člena je treba dati med 
izvršilnim postopkom najpozneje na naroku za razdelitev kup- 

Odredbe, izdane dolžnikom, po prvem odstavku tega člena, 
imajo za posledico, da nobeno izplačilo dolžniku ali komu 
drugemu, ki bi bilo v nasprotju z odločbo sodišča, nima 
pravnega učinka nasproti zastavnim upnikom. 

Če zneski iz prvega odstavka tega člena niso položeni v roku, 
ki ga določi sodišče, ravna sodišče na predlog upnika, na 
katerega se nanaša izplačilo, po določbah o izvršbi na 
denarne terjatve; pri tem določi, kateremu zastavnemu 
upniku pripadajo posamezne terjatve in v kolikšnem znesku. 

določb« 

13. PRODAJA DELEŽEV LADJE 

920. člen 

Za izvršbo s prodajo deležev ladje se uporabljajo 
tega zakona o prodaji z naslednjimi izjemami: 

1) zaustavitev ladje se sme dovoliti samo, če se 
izvršba na deležih, ki presegajo polovico celotne vr.® kj je 
ladje, na kateri se opravlja izvršba, oziroma če uPn'!i' brer 
predlagal izvršbo, izkaže za verjetno nevarnost, da bi bila 
tega izterjava terjatve onemogočena ali precej otežena, 

2) če se opravlja izvršba na več kot polovičnem deležu 
ki je predmet izvršbe, lahko upnik, ki je predlagal izv^ 

H 

zahteva, da se proda cela ladja, njegova terjatev pa JSŽ* 
samo iz tistega dela kupnine, ki se nanaša na dolžnikovo 

3) vsak solastnik ladje, ki je predmet izvršbe, ima Pr8V.!®?$ji 
začetkom prodajnega naroka poravnati terjatev uPnlKj*' sto- 
predlagal izvršbo, skupaj s stranskimi terjatvami in ta*0 

piti na njegovo mesto; 

4) pod enakimi pogoji imajo pri domiku ladje, ki ie.P.r®fjDe; 
izvršbe, solastniki prednost pred drugimi udeleženci cu 

H{ 
5) če ponudi več solastnikov enake kupne pogoje, o 
sodišče delež, ki se prodaja, solastnikom po enakih d® 

Efi 

r6) 
14. SKLEP O RAZDELITVI KUPNINE 

921. člen 
• n OP 

O poplačilu upnikov in drugih oseb, ki uveljavljajo PraV'wZ8 
poplačila, odloči sodišče s sklepom po končanem ,n®r°aj01! 
razdelitev kupnine, upoštevajoč pri tem stanje, ki w ' jj 
registra ladij, spisov izvršilnega postopka in z naro 
razdelitev kupnine. 

ki s® 
V sklepu o razdelitvi kupnine odloči sodišče o ugovor^' ^ 
jih posamezni upniki in drugi udeleženci uveljavljal s. 
postopkom, če se ugovor nanaša na kakšno pravno 
šanje. 

Če je odločitev o ugovoru odvisna od ugotovitve sP|°vl!,ri 
dejstev, napoti sodišče udeleženca, ki je ugovarjal, n®Ljte' 
dneh začne pravdo oziroma upravni postopek za u9°' a |' 
utemeljenosti ugovora. Če tisti, ki ugovarja, ne r®v 

nalogu sodišča, se šteje, kot da ugovora ni bilo. 
či{ 

Sodišče odloži odločitev o poplačilu tistega, upnika, »J 
terjatvi teče pravda oziroma upravni postopek, znesek ' y 
tvene mase, ki se nanaša na sporno terjatev, pa vloži v 
kot hranilno vlogo. 

... tri 
Sklep o razdelitvi kupnine vroči sodišče vsem, ki jih 
povabiti na razdelitveni narok (drugi odstavek 904. č 

nravi* 
Določba tretjega odstavka tega člena ne posega v p ^ 
osebe, ki je izpodbijala določeno terjatev, ni pa v dolo,10pK( 

roku začela pravde, da po končanem prodajnem P° 
začne pravdo zoper tistega, čigar terjatev je izpodbija1 

922. člen 
vlj 

Odločitev v sporu o ugovorih, ki so jih upniki uV®.'j®Vl 
v postopku za razdelitev kupnine, ima učinek naspr°' yiv, 
upnikom in upravičencem, na katere se nanaša razdel" 
tudi nasproti dolžniku. 

923. člen 

A Ko postane sklep o razdelitvi kupnine pravnomočen, epa 
sodišče, da se v registru ladij izbrišejo vse vpisane Pr® jj P"1'1 

bremena na prodani ladji, 
prodaji. 

razen tistih, ki ostanejo tu 

82 poročevalec, 
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ločbfl 

hteva 
Iriost' 

ki le 

i brez 

924. člen 

4Se,aD
ne sk'eP o razdelitvi kupnine pravnomočen, izroči 

gotovinsameznim upnikom, zneske, ki jih je treba izplačati 
»loneki 9|ede nlih ne teče pravda oziroma upravni 
oi,tev tnjh če 'e brez usPeha Pretekel rok, določen za ozbe oziroma za začetek upravnega postopka. 

bankoknS»kkV' ki 'ih ie treba P° nalogu sodišča vložiti 
s tistj k « anilno vlogo, izda sodišče potrebne odredbe, 
ir„.' Ka'erim so ti zneski ali njihove obresti namenjeni, 

^umno 

sklepa : 
ne določijo kaj drugega. 

l^na"Dr»°Hrazc?e''tv' kuPnine ni mogoče izvršiti, ker teče 
1 ,ak dpi ^ ali uPravni postopek, se znesek, ki se nanaša 
"°ćitevn pa' vloži v banko kot hranilna vloga, dokler razdelitvi ne postane pravnomočna. 

^JATFV®-'2VRŠBA za uveljavitev nedenarnih ,tv~ IZROČITEV LADJE 

jdfil' ^t0Pku 
r|adij,, 
tlena. 

925. člen 

^'s,eMarir ZVrŠbe za izročitev ladje, ki je vpisana v domači ,! Ull. se smiselno uporabljajo določbe 847., 849. 855. 

845 ilenlZVrŠbo za izročitev lad)e mora vsebovati podatke a. razen podatkov iz 5. točke omenjenega člena. 

A ["ii,""">9a i Prro11 v Vročitev ladje uradni osebi, lahko upnik 15"latev >a i, emu sodišču, naj nanj prenese dolžnikovo 
- " 'zročitev ladje. 

3 4° 
uZ«, 926. člen 

a<lna oseh,ev ladie> ki ie pri dolžniku, se opravi tako, da r°6i upn|k°a °dvzame ladjo dolžniku ter jo proti potrdilu 

il®0 Vršba 2a ■ 
^ y tudi 'r°či,ev ladje se opravi po prvem odstavku tega )rrfaj6 Uradni os'et)!adia ^ ^°m c)ru9em' Privoli v izročitev 

e dru [«9i ne ■ 

.,°Pravi 
927. člen 

" Ci|?Vršbi za 'zročitev ladje obvesti sodišče upnika, 
^. v ra!~]. so zavarovane z zastavnimi pravicami. vDisa- 'U v reoic." so zavarovane z zastavnimi pravicami, vpisa- eV sDi r. Iad'j'. kot ,udi tiste upnike, o katerih ima ' spisih izvršilnega postopka 

?rii»e 
928. člen 

|V* , • 
< np*Vr^e za izročitev ladje tuje državne pripadnosti, 
1 Dil^lo riaravna P° č'enu. temveč ukrene, kar je 

i ? a tuia i'^ ,u'' or9an' ki vodi register, v katerem je 
»On5'6'*^ n'

a ,a' na kateri se opravlja izvršba, obveščen 
^bo n: h3s,°pka za izročitev ladje, če z mednarodno ni drugače določeno. 

N 

ost, 
4y,e ~ zavarovanje 

Anovitev ZASTAVNE PRAVICE 

ft°Va s^p1,6 denarnih terjatev 

929. člen 

^aviJsme na podlagi izvršilnega 
'ce na iartUpn'k Predlagati sodišču ustanovitev zastavne aali dolžnika, ki je domača oseba. 
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930. člen 

Ustanovitev zastavne pravice iz prejšnjega člena na ladjah, 
vpisanih v registru ladij, se opravi z vknjižbo. 

Ustanovitev zastavne pravice iz prejšnjega člena na ladjah, ki 
niso vpisane v registru ladij, se opravi z rubežem. 

Ustanovitev zastavne pravice z rubežem iz prejšnjega 
odstavka se vpiše v ustrezno ladijsko listino. 

931. člen 

V registru ladij, v katerega se vpisuje zastavna pravica, je 
treba zaznamovati izvršljivost terjatve, v korist katere je 
zastavna pravica vpisana. 

Če je zastavna pravica za terjatev že vknjižena ali je zastavna 
pravica le predznamovana, odredi sodišče, da se izvršljivost 
terjatve zaznamuje v registru ladij. 

Za ladje, ki niso vpisane v register ladij, se izvršljivost terjatve 
vpiše v rubežni zapisnik. 

932. člen 

Za ladje, ki niso vpisane v regiter ladij, sme sodišče odrediti, 
da se izvršljivost terjatve poleg vpisa v rubežni zapisnik po 
tretjem odstavku 931. člena vpiše tudi v ustrezno ladijsko 
listino. 

933. člen 

Rubež ladje se sme opraviti samo, če je ladja v dolžnikovi 
posesti ali soposesti. Če to izvršilnemu sodišču ni znano, po 
predloženih listinah pa se ne zdi verjetno, zasliši o tem dolž- 
nika, preden odredi rubež. 

934. člen 

O odreditvi rubeža obvesti sodišče dolžnika in mu sporoči 
tudi kraj in čas rubeža. 

Rubež ladje se opravi na samem kraju tako, da se v zapisniku 
opiše predmet rubeža. 

Če se pri rubežu najde listina, na kateri temelji dolžnikova 
lastninska pravica ali se ta z njo dokazuje, zapiše sodišče na 
listini, da je bil opravljen rubež. Ko preneha zastavna pravica 
na ladji, ki je predmet izvršbe, zaznamuje na predlog na tej 
listini, da je zastavna pravica prenehala. 

O rubežu obvesti sodišče stranke. 

935. člen 

Dokler se ne ugotovi, da je bil opravljen rubež ladje nepravi- 
len, se zavarovanje kakšne druge terjatve iz tega ali drugega 
upnika, za katero se pozneje zahteva ustanovitev zastavne 
pravice, na isti ladji ne opravi z novim rubežem, temveč se to 
poznejše zavarovanje opravi samo z zaznambo v obstoječem 
rubežnem zapisniku. 

936. člen 

Pritožba zoper sklep, s katerim se dovoljuje zavarovanje 
z ustanovitvijo žastavne pravice, ne zadrži njegove izvršbe. 

2. PREDZNAMBA ZASTAVNE PRAVICE 

937. člen 

Zavarovanje denarnih terjatev s predznambo zastavne pravice 
kot predhodno odredbo sme upnik zahtevati na podlagi 
domače sodne odločbe, ki še ni postala pravnomočna ali 
izvršljiva, oziroma na podlagi sodne poravnave, ki ji ni potekel 
rok za prostovoljno izvršitev dejanja, če upnik izkaže za ver- 
jetno nevarnost, da bi bila brez tega zavarovanja uveljavitev 
njegove terjatve onemogočena ali znatno otežena. 
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938. člen 

Zavarovanje iz prejšnjega člena na ladjah, vpisanih v registru 
ladij, se opravi s predznambo v registru ladij v katerem je ladja 
vpisana. 

Zavarovanje iz prejšnjega člena na ladjah, ki niso vpisane 
v registru ladij, se opravi z rubežem ladje. 

939. člen 

V sklepu, s katerim izda predhodno odredbo iz 937. člena, 
navede sodišče poleg drugega znesek zavarovane terjatve 
z obrestmi in stroški ter trajanje tega zavarovanja. 

Če čas iz prvega odstavka tega člena poteče, preden postane 
odločba oziroma sodna poravnava, na podlagi katere je bila 
izdana začasna odredba, izvršljiva, podaljša sodišče na upni- 
kov predlog zavarovanje; pogoj pa je, da se niso spremenile 
okoliščine, v katerih je izdalo predhodno odredbo. 

Sodišče ustavi postopek in ravzeljavi opravljena dejanja, če 
v 15 dneh od dneva, ko je potekel čas, za katerega je izdalo 
predhodno odredbo, niso izpolnjeni pogoji za izvršbo v porav- 
navo upnikove terjatve ali za zavarovanje z vknjižbo zastavne 
pravice (929. člen). 

Še preden poteče čas iz prejšnjega odstavka, za katerega je 
dovolilo zavarovanje, ustavi sodišče postopek in razveljavi 
opravljena dejanja: 

1) če položi dolžnik sodišču znesek zavarovane terjatve 
z obrestmi in stroški; 

2) če izkaže dolžnik za verjetno, da je bila terjatev takrat, ko je 
bil izdan sklep iz prvega odstavka tega člena, že plačana ali 
dovolj zavarovana; 

3) če je pravnomočno ugotovljeno, da terjatev ni nastala ali da 
je prenehala; 

4) če predlagatelj zavarovanja v 15 dneh od izvršljivosti 
odločbe oziroma sodne poravnave, na podlagi katere je bila 
izdana predhodna odredba, ne predlaga zavarovanja 
z vknjižbo zastavne pravice (929. člen) oziroma izvršbe s pro- 
dajo ladje za poplačilo svoje terjatve. 

940. člen 

v postopku zavarovanja s predznambo zastavne pravice kot 
predhodno odredbo se smiselno uporabljajo določbe tretjega 
odstavka 930. člena in 932. do 936. člena o zavarovanju 
z ustanovitvijo zastavne pravice. 

3. ZASTAVNA PRAVICA NA LADJI NA PODLAGI SPORAZUMA 
STRANK 

941. člen 

Upnik in dolžnik lahko sporazumno zahtevata, naj sodišče 
dovoli in opravi vknjižbo zastavne pravice na ladji dolžnika, ki 
je vpisana v register ladij, oziroma da v primeru, če ladja ni 
vpisana v register ladij, dovoli in opravi rubež ladje za zavaro- 
vanje denarne terjatve upnika z zastavno pravico na dolžni- 
kovi ladji. 

Terjatev se lahko zavaruje tudi z zastavno pravico na ladji, ki 
je last tretje osebe. V tem primeru je stranka sporazuma tudi 
ta oseba kot zastavitelj. 

942. člen 

Na predlog strank razpiše sodišče narok, na katerem vzame 
na zapisnik sporazum strank o obstoju terjatve, času njene 
dospelosti ter njihovo soglasje, da se z vknjižbo zastavne 
pravice na ladji oziroma z rubežem ladje zavaruje ta terjatev. 

Na način iz prvega odstavka tega člena je mogoče zavarovati 
tudi bodoče in pogojne terjatve. 

Podpisani zapisnik o sporazumu strank iz prvega 
tega člena ima učinek sodne poravnave. 

943. člen 

Na podlagi sporazuma iz prejšnjega člena dovoli SOjjjJ 
s sklepom vknjižbo in stori vse, kar je potrebno, za^vK i 
zastavne pravice na ladji, oziroma dovoli in opravi ri/ 

Za zavarovanje upnikove denarne terjatve z zastavno P'^, 
na ladji se smiselno uporabljajo določbe 931., 932.1 

člena. 

Sklep iz prvega odstavka tega člena ima naravo sklepa°zS 

rovanju. 
944. člen 

(l(i 
Ko sodišče ugotovi, da je postal sporazum strank iz 
izvršljiv, na predlog upnika s sklepom dovoli in opravi i , 
na dolžnikovo ladjo za poplačilo zavarovane UP%| 
denarne terjatve. Za dovolitev in opravo izvršbe se upo'° 
določbe o izvršbi s prodajo ladje. 

Sklep iz prvega odstavka tega člena ima naravo sklep3 0 

vršbi. 

Zaznamba sklepa o prodaji ladje v registru ladij (prvi 0jLji< 
849. člena) ima pravni učinek od dneva vknjižbe 
pravice na ladji v postopku zavarovanja. 

Sodišče ne ponovi rubeža ladje, opravljeni rubež 
pravni učinek od dneva pridobitve zastavne 
v postopku zavarovanja. 

4. ZAČASNE ODREDBE 
945. člen 

ivn* Pred začetkom pravdnega, izvršilnega ali 
postopka in med njim sme sodišče na upnikov predlo?^ 
liti kot začasne odredbe prepoved odtujitve, obrern^jjii 
razpolaganja z ladjo, čuvanje ladje in zaustavitev 'a°)6

f.etnc 

rovanje njegove denarne terjatve, če upnik izkaže v® 
obstoja svoje terjatve in nevarnost, da bo dolžnik sice,| pr«c 
ladjo, jo prikril, odpeljal ali kako drugače preprečil 01 v 

otežil poznejšo uveljavitev njegove terjatve. 

Začasne odredbe' 
so dovoljene tudi 
nasilje ali odvrne nenadomestljiva škoda. 

5 v zavarovanje upnikove nedenarne 11®^ 
Ji tedaj, če je to potrebno, da se P 

946. člen 

Začasna zaustavitev ladje pomeni prepoved izplutja 
slovenskega pristanišča. 

947. člen 

Sodišče dovoli začasno zaustavitev ladje na predloS^ 
samo za terjatve iz drugega in tretjega odstavka 841 

948. člen 

Zaustaviti se sme vsaka ladja, ki je last istih osebnih 
ali, ki je za terjatev, za katero se zahteva zaustavitev. 
njena s privilegijem ali hipoteko ali kakšno drugo * 
pravico tujega prava, kot tudi za druge terjatve, 
v tretjem odstavku 841. člena, ki se nanašajo na to<a ^ 

Če je dolžnik zakupnik ladje ali naročnik, ki po 
uporablja v pogodbneem razmerju med njim in 18 

ladje ali ladjarjem, sam odgovarja drugim, se sme zaU*^ 
ladja ali katerakoli druga ladja, ki je zakupnikova ali n 

kova lastnina. ,, 
k0 Prejšnji odstavek velja tudi v vseh drugih primerih, * 

ali naročnik, ki je osebni dolžnik, ni pa tudi lastnik 
odgovarja za terjatev, za katero se zatheva zaustavi" ' 
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H 2a</atltevi' se nanašajo na lastninsko, solastninsko in lavno pravico na ladji, se sme zaustaviti samo tista ladja, 
ld Katero se zahteva nanaša. 

0 

niernRi'eru izciaie začasne odredbe z ustavitvijo oziroma čuva- 
SDrn !ad,e zaradi zavarovanja denarne terjatve, sme sodišče 
Zava ' 'ad'° in '' dovoliti Vplutje, če da dožlnik ustrezno 
s)roj°Janie v višini terjatve, obresti in predvidenih pravdnih 

^eai?zi>aanie mora biti take narave. da lahko upnik z njim 

Če 

!S< 

mf 

949. člen 

svojo terjatev bodisi v Sloveniji ali v tujini. 

J>» za terjatve, za katere lahko dolžnik omeji svojo odgo- 
*8varov'~-- po,ret>no' da bi bi,a višina varščine ali drugega 
omejene 

'anja iz prvega odstavka tega člena večja od zneska 
odgovornosti. 

®0dišče sprosti ladjo, ne sme dovoliti zaustavitve kate- 
dre? 96 Iad'e za is,° terjatev istega upnika, če je ta že dal 8<no zavarovanje v skladu s prvim odstavkom tega člena. 

950. člen 

it pa^'6 ne dovoli zaustavitve ladje, že dovoljeno zaustavitev 
drjJJfV8'iavi, če dolžnik dokaže, da je že dal v kakšni drugi Vl zavarovanje za isto terjatev istega upnika. 

951. člen 

^zavarovanje ne pomeni priznanja odgovornosti za terja- 
o^atere je bilo dano, in ne odpovedi možnosti za 

ev odgovornosti. 
952. člen 

A*. s katerim izda začasno odredbo, določi sodišče 
' n° trajanje. 

'^ršHn SĆ6 dovo,i zaustavitev ladje pred začetkom pravdnega, 
Ukazat'93 ali "Pravnega postopka, mora upnik v 15 dneh 
s'°PeK da 'e zaćel pravdni, izvršilni oziroma upravni po- 
te 
Pfa\ffk.ne dokaže v roku iz prejšnjega odstavka, da je začel 
la preli'. ®''n' oziroma upravni postopek, razveljavi sodišče 
^ alog dolžnika dovoljeno začasno odredbo. 

i*Po?n?te'e čas iz prvega odstavka tega člena, preden so 
P°9°i' za izvršbo ali zavarovanje z vknjižbo ali 

upnika
arT1t>0 zastavne pravice, podaljša sodišče na predlog v |<a,® začasno odredbo pod pogojem, da se okoliščine, 

je bila izdana, niso spremenile. 
te r, 
"ieni^'0^6 'as 'z Prvega odstavka tega člena in niso izpol- 
Od^ii iz prejšnjega odstavka za podaljšanje začasne 
ra*ve|ia

0'. ustavi sodišče na predlog dolžnika postopek in 1 ' opravljena dejanja. 

Stn 
953. člen 

U - ;*-viiccvtinjeni iduj astnik ladje ali ladjar. 

0Sk„ , 
Plaća last v, *evaniem ladje in posadke med zaustavitvijo 
Ct,Sr 
s°dištftStva.za vzdrževanje posadke ne zadostujejo, naloži 
v*drJBv, uPn'ku, naj da predujem v znesku, ki je potreben za anie posadke. 
Stri Oške 
°oi, 

Za čuvanje ladje založi upnik. 
'očbo Vpraja Prvega in tretjega odstavka tega člena ne posegajo 

sti 
*ača. 

anie, kdo mora na koncu plačati te stroške. 

954. člen 

zaustavitvijo ladje niso prizadete pravice i 
k, ki izhajajo iz pogodbe o prevozu stvari ali 
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in dolžno- 
potnikov. 

955. člen 

Ko sodišče dovoli začasno odredbo na ladji, uporabi smiselno 
brez odlašanja določbe 852. člena glede na naravo odredbe, 
ki jo je dovolilo. 

956. člen 

Ko sodišče dovoli prepoved odtujitve, obremenitve ali razpo- 
laganja z ladjo, odredi hkrati, da se začasna odredba zazna- 
muje v register ladij. 

Ko sodišče pravnomočno razveljavi začasno odredbo iz prejš- 
njega odstavka oziroma če ta preneha po zakonu, odredi 
izbris zaznambe iz prejšnjega odstavka. 

957. člen 

V zavarovanju denarnih terjatev ter zavarovanje nedenarnih 
terjatev upnika zoper osebo, ki je upravičena razpolagati 
s tovorom na ladji, sme sodišče dovoliti začasno odredbo, ki 
je v tem, da se tovor izkrca z ladje in shrani v javnem skladišču 
ali na drugem primernem kraju, če tisti, ki zahteva začasno 
odredbo, plača ladjarju celo dogovorjeno voznino, ki mu še ni 
plačana, in mu povrne vse stroške, ki jih je imel, pa niso 
vključeni v voznino. 

Če je po prejšnjem odstavku zahtevana izročitev tovora v pri- 
stanišču, v katerem ga po prevozni pogodbi ni bilo potrebno 
izročiti, dovoli sodišče začasno odredbo iz prejšnjega 
odstavka samo pod pogojem, da je mogoče tovor izkrcati brez 
nevarnosti za ladjo in ostali tovor, da se zaradi izkrcanja ladja 
ne bo dalj časa zadrževala pri odhodu ali da ne bodo nastale 
motnje v redu plovbe, da s tem ne bo povzročena škoda 
drugim osebam, ki so upravičene razpolagati s tovorom, in da 
izkrcanju ne nasprotujejo drugi pomembni razlogi. 

958. člen 

V postopku za izdajo začasne odredbe z ustavitvijo ladje se 
šteje ladja, ki jo neposredno bremeni pomorska terjatev ali 
terjatev zaradi onesnaženja morja, po predlogu upnika kot 
samostojna pravdna stranka. 

Izdana začasna odredba se v primeru iz prejšnjega odstavka 
vroči poveljniku te ladje. Če poveljnik ladje odkloni sprejem 
odredbe, se opravi vročitev tako, da se odredba nalepi na 
oplato ladje, zoper katero je izdana in tudi na oglasno desko 
sodišča. 

959. člen 

Ko sodišče prejme ugovor dolžnika zoper sklep o izdaji 
začasne odredbe z zaustavitvijo ladje, mora brez odlašanja 
sklicati narok, na katerem se obravnavajo dejstva in dokazi, 
na podlagi katerih je bila začasna odredba izdana. 

Če dokazi, ki so v tujem jeziku, niso predloženi v overjenem 
prevodu, mora na naroku prevajati zapriseženi sodni prevaja- 
lec, ki ga na svoje stroške priskrbi predlagatelj dokaza. 

Po opravljenem naroku sodnik brez odlašanja izda ustrezno 
odločbo. 

DEVETI DEL - KOLIZIJE ZAKONOV 

960. člen 

Če je treba po tem zakonu uporabiti pravo tuje države, se ne 
upoštevajo njegova pravila, ki določajo, katero pravo se upo- 
rabi. 

961. člen 

Po pravu države, katere pripadnost ima ladja, se presojajo: 
1. dolžnosti in pravice poveljnika pri upravljanju ladje ter pri 
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ustvarjanju pravic in prevzemanju obveznosti za lastnika ladje 
ali ladjarja; 
2. stvarne pravice na ladji; 
3. pravne posledice dogodkov na ladji, za katere je treba 
uporabiti pravo kraja, kjer je nastal dogodek. 

962. člen 
Za stvarne pravice na ladji v gradnji, se uporabi pravo države, 
v kateri se ladja gradi. 

963. člen 
Za omejitev odgovornosti ladjarja ali druge osebe, ki je po tem 
zakonu z njim izenačena, se uporablja pravo države, katere 
pripadnost ima ladja. 

Ne glede na prejšnji odstavek se uporablja ta zakon, če so 
njegove določbe o omejitvi odgovornosti za odgovorno osebo 
strožje od predpisov države, katere pripadnost ima ladja. 

964. člen 

Za pomorske pogodbe se uporablja pravo, ki so ga izbrale 
stranke. 

965. člen 

Ne glede na določbe prejšnjega člena se uporablja ta zakon 
pri pogodbah o izkoriščanju ladij: 
1. za odgovornost ladjarja za poškodbo, primanjkljaj ali 
izgubo tovora po določbah tega zakona, katerih uporabo ni 
mogoče izključiti s sporazumom strank, če je pristanišče 
vkrcanja ali namembno pristanišče v Republiki Sloveniji; 
2. če bi prišel potnik z uporabo drugega prava v manj ugoden 
položaj kot po določbah tega zakona. 

Sporazum, sklenjen v nasprotju s prejšnjim odstavkom, je 
ničen. 

966. člen 

Če prava, ki so ga izbrale stranke za pogodbe o izkoriščanju 
ladij ni mogoče uporabljati za celo pogodbo ali za kakšno 
razmerje, ki iz nje izhaja, ali če stranke niso izrecno določile 
prava, ki ga je treba uporabiti, njihovega namena glede upo- 
rabe določenega prava pa ni mogoče ugotoviti niti iz okoliš- 
čin primera, se za pogodbo oziroma pogodbeno razmerje 
uporablja pravo, ki je z njima najtesneje povezano. 

Če posebne okoliščine primera ne napotujejo na drugo pravo, 
se šteje, da je najtesnejša zveza podana s pravom države, 
v kateri ima ladjar stalno prebivališče oziroma sedež. 

V primeru iz prejšnjega odstavka se za pogodbo o vleki 
uporabljajo določbe tega zakona. 

Za način izvrševanja stranskih pravic in obveznosti pogodbe- 
nih strank (način vkrcevanja ali predaje tovora, računanje 
časa za postanek in podaljšani postanek, način plačila voz- 
nine ipd.) se v primeru iz drugega odstavka tega člena upo- 
rablja pravo kraja, kjer so bila posamezna dejanja opravljena 
oziroma kjer bi morala biti opravljena. 

967. člen 

Če prava, ki so ga izbrale stranke v pogodbi o reševanju ladje, 
ni mogoče uporabiti za celo pogodbo ali za kakšno razmerje, 
ki iz nje izhaja, ali če stranke niso izrecno izbrale prava, ki ga 
je treba uporabiti, njihovega namena glede uporabe določe- 
nega prava pa ni mogoče ugotoviti niti iz okoliščin primera, se 
za pogodbo oziroma pogodbeno razmerje uporablja pravo, ki 
je z njima najtesneje povezano. 

Če posebne okoliščine primera ne napotujejo na drugo pravo, 
se šteje, da je najtesnejša zveza podana s pravom države 
pristanišča, kjer je bilo reševanje končano, oziroma s pravom 
prvega pristanišča, v katero je rešena ladja prispela po konča- 
nem reševanju. 

V vseh drugih primerih se uporabljajo določbe tega zakona. 

zatfd' 

968. člen 

Ne glede na določbe prejšnjega člena se uporabljajo: 
1. določbe tega zakona - če so bile reševane osebe, ne oa 
bile hkrati reševane tudi ladje ali stvari na ladji, in so vse i 
osebe državljani Republike Slovenije ali, če je ladja re^e^d|a 
ali reševana ladja ali ena izmed več njih slovenska vojna la 
ali slovenska javna ladja; ,be 
2. določbe prvega in drugega odstavka 637. člena, doioc 

758. do 764. člena ter 769. in 772. člena; a 
3. določbe zakona, ki ureja zastaranje terjatev in določbe tey 
zakona o zastaralnih rokih (773. člen); a 
4. pravo države, katere pripadnost ima ladja reševalka - 
razdelitev nagrade za reševanje med lastnikom ali 
ladje reševalke in njeno posadko. 

Sporazum, sklenjen v nasprotju s prejšnjim odstavkom, le 

ničen. 
969. člen 

Za povračilo škode zaradi trčenja ladij se uporabljajo: 
1. pravo države, v katere teritorialnem morju ali katere no 
njih morskih vodah je prišlo do trčenja. 
2. določbe tega zakona - če je prišlo do trčenja na oop 
morju. 

Ne glede na prejšnji odstavek se za povračilo škod 
trčenja ladij uporablja: jst() 
1. če imajo vse ladje, med katerimi je prišlo do trčenja, 
državno pripadnost - pravo te države; .»n0 
2. če imajo ladje, med katerimi je prišlo do trčenja raZ''v<> 
državno pripadnost, pravo vseh teh držav pa je enako - P 
teh držav. 

970. člen 

Ne glede na določbe prejšnjega člena, ki odkazujejo na M6 

pravo, se uporabljajo: et)6 
1. določbe tega zakona - če so vse zainteresirane o=• ^ 
državljani Republike Slovenije ali slovenske pravne osec« 
če je ena izmed ladij, med katerimi je prišlo do trce 
slovenska vojna ladja ali slovenska javna ladja; ,,„746. 
2. določbe drugega odstavka 744. člena, prvega odstavka 
člena in 746. do 751. člena; mčb® 
3. določbe zakona, ki ureja zastaranje terjatev, in doio 
tega zakona o zastaralnih rokih (753. člen). 

jp 
Sporazum sklenjen v nasprotju s prejšnjim odstavkom, 
ničen. 

971. člen 

Če prava, ki so ga stranke izbrale, ni mogoče uporabitiza 

pogodbo ali za kakšno razmerje, ki izhaja iz pogodbe, a | 
stranke niso izrecno izbrale prava, ki ga je treba uP°r n| 
njihovega namena glede uporabe določenega prava P fU 
mogoče ugotoviti niti iz okoliščin primera, se v Pri" bil 
skupne havarije uporablja pravo pristanišča, v katerem 
izkrcan zadnji del tovora, ki je bil na ladji takrat, ko je pr|S 

skupne havarije. 

Če so v primeru skupne havarije vse stranke državljani P®PjZ 
blike Slovenije ali slovenske pravne osebe, se v prime' 
prvega odstavka tega člena uporablja slovensko pravo- 

972. člen 

Če prava, ki so ga izbrale stranke za pogodbo o 9ra^|o 
predelavi ali popravilu ladij, ni mogoče uporabljati za ^ 
pogodbo ali za kakšno razmerje, ki iz nje izhaja, ali če str a 
niso izrecno določile prava, ki ga je treba uporabiti, njin*0 -0. 
namena glede uporabe določenega prava pa ni mogoče 1 
toviti niti iz okoliščin primera, se za pogodbo oziroma P°ye. 
beno razmerje uporablja pravo, ki je z njima najtesneje P 
zano. 

nraV0' ■ 
Če posebne okoliščine primera ne napotujejo na drugo P ( 

se šteje, da je najtesnejša zveza podana s pravom države, 
je ladjedelnica. 



973. člen 

i ^ha?ai90db° 0 Pomorskem zavarovanju in za razmerja, ki 
i, pogojern- n'6, Se uP°rab|ia Pravo sedeža zavarovalnice pod 

^nke niso izrecno določile prava, ki se mora uporabiti 
Prava r>° nj'^ove9a namena glede uporabe določenega 
2- da d n' mo9oče ugotoviti niti iz okoliščin primera; 
uPorab t'Va' ka,ere9a uporabo so stranke določile, ni mogoče pog0(jL 23 del pogodbe ali za kakšno pravno razmerje iz 
Pfavno ~^-Venc*ar samo za ,a c'e' pogodbe oziroma na to 1 razmerje. 
Ne 
"Porno J18 pre'šni' odstavek se za razmerja iz pogodbe 

zaiM zavarovanju uporablja slovensko pravo, če so su.„ ,er0sirane osebe v tej pogodbi državljani Republike' 
loven'siT s 8talnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali 
Pa ea 2a Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, gre 
'*l<liurfw8rovane Predmete, ki so izpostavljeni kritim rizikom 0 ozemlju Republike Slovenije. 

974. člen 

®"io"un zakona o dviganju potopljenih stvari se smi- 
lefitorigPOra'3'iaj0 ,ud' za dviganje stvari, potopljenih izven 
venije *»e-9a morja i" notranjih morskih voda Republike Slo- 

na - 'ma na stvari lastninsko pravico slovenska oseba, M 1° druga slovenska oseba. 

?lov, 
795. člen 

vsPorih sodišče i0 izključno pristojno za sojenje: *kih nagradi za reševanje slovenskih vojnih in sloven- 
jateri^i ',er 0 povračilu škode zaradi trčenja ladij, med 
* ' sporih S'0venska v°ina ladia a,i slovenska javna ladja; jjfgdi lz do 409. člena, ki nastanejo med postopkom 
v°di siJ P°s,0Pka za omejitev odgovornosti ladjarja, ki ga 
k v sporih"? sod|žče; 

ariiear 12 819' ć,ena' ki nastanejo med likvidacijo skupne *<>Per 2aradi tega postopka, če je za obravnavo ugovorov 
tjiSče; 0 razdelitveno osnovo pristojno slovensko šo- 

to«- ki nastanejo med sodnim izvršilnim postopkom, ki 
°vensko sodišče, ali zaradi tega postopka. 

"Eser, del - prekrški 

Cr0krSoLn° kaznijo najmanj 800.000,00 SIT se kaznuje za 
* Pravna oseba: 

I. ^0 rjg 
'°vitev v?,rflanizira kontrole nad opravljanjem nalog za zago- nosti plovbe (1. točka 27. člena); 
t ^ ne 

^27 J?9otov' trajne kontrole nad varnostjo plovbe (2. • Oena); 
4e ne 

n°^0(Jow?s,rani P0 nalogu pristojnega organa s plovne poti 
®r°*ava ' nasedlo ali potopljeno plovilo, ki ovira ali arnost plovbe (71. člen). 

°Jj9ovorn° kazn'jo najmanj 100.000,00 SIT se kaznuje tudi 
"stavba f 0seba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega 
^ ,e9a člena. 

o najmanj 70.000,00 SIT se kaznuje posamez- 

976. člen 

' stori 

.d®na 

Prekršek iz 3. točke prvega odstavka tega člena. 

977. člen 
Pr^r%n° kaznijo najmanj 750.000,00 SIT se kaznuje za 

Pravna oseba: 
' •> 
X8,8vc>dl predpisanih podatkov, ki so pomembni p,ovbe (3. ,očka 27. člena); 

"0f0 Čt 

za 

2. če ne vzdržuje pristanišča v stanju, ki zagotavlja varno 
plovbo (40. člen); 

Z denarno kaznijo 75.000,00 SIT se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

978. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 SIT se kaznuje za 
prekršek pravna oseba; 

1. če takoj po prihodu ladje v prvo slovensko pristanišče ne 
zaprosi za izmeritev slovenske ladje, zgrajene, kupljene ali 
predelane v tujini za slovenskega naročnika, ki ni bila izmer- 
jena v tujini po določbah tega zakona (108. člen); 

2. če ne zaprosi za izmeritev slovenske ladje, ki se gradi 
v slovenski ali tuji ladjedelnici, takoj ko so na ladji vgrajeni 
opločje, krov in pregraje (109. člen); 

3. če ne zaprosi za ponovno izmeritev slovenske ladje pred 
koncem predelave, ki spreminja bruto ali neto tonažo oziroma 
največji dovoljeni spodriv ali nosilnost ladje, ali ne stori tega 
po prihodu ladje v prvo slovensko pristanišče, če se ladja 
predeluje v tujini, izmeritev ladje v tujini pa ni bila opravljena 
po določbah tega zakona (tretji in četrti odstavek 110. člena); 

4. če izroči v plovbo ali ima v plovbi ladjo brez katerekoli 
ladijske listine in knjige, predpisane v tem zakonu (115. do 
138. člena); 

5. če kot člana posadke vpiše na ladjo nekoga, ki nima 
pomorske knjižice ali dovoljenja za vpis in pisno pogodbo 
o zaposlitvi (prvi odstavek 153. člena); 

6. če ladja nima imena in pristanišča vpisa ali če čoln nima 
označbe (202. in 203. člen); 

7. če dvigne potopljeno stvar, čeprav je nima pravice dvigniti 
(prvi odstavek 776. člena). 

Z denarno kaznijo 70.000,00 SIT se kaznuje za prekršek tudi 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se kaznuje posamez- 
nik, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

979. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000,00 SIT ali s kaznijo zapora' 
do 30 dni se kaznuje za prekršek poveljnik tuje jedrske ladje 
ali osba, ki ga nadomešča, če ladja vplove v slovensko prista- 
nišče (prvi odstavek 10. člena). 

980. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 90.000,00 SIT se kaznuje za prekr- 
šek poveljnik tuje trgovske ladje ali oseba, ki ga nadomešča. 

1. če ladja prevaža stvari ali potnike med slovenskimi prista- 
nišči v nasprotju z 8. členom; 

2. če pilotira ladjo v teritorialnem morju oziroma v notranjih 
morskih vodah Republike Slovenije tuj pilot ali oseba, ki ni 
pooblaščena za pilotiranje (74. in 75. člen); 
3. če ladja brez dovoljenja pristojnega organa opravlja vleko, 
ki se začenja in končuje v slovenskih pristaniščih (639. člen). 

981. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 85.000,00 SIT se kaznuje za pre- 
kršek: 

1. poveljnik tuje ladje ali oseba, ki ga nadomešča, ki prevaža 
na ladji več kot 2.000 ton olja, če ladja nima potrdila o zavaro- 
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vanju ali o drugem finančnem poroštvu za premoženjsko 
odgovornost za škodo, povzročeno zaradi onesnaženja 
z oljem, ko vplove ali izplove iz pristanišča Republike Slove- 
nije, ali v pristanišču vkrcava ali izkrcava olje (prvi odstavek 
62. člena); 

2. poveljnik slovenske ladje ali oseba, ki ga nadomešča; 

a. če ladja, ki mora imeti ladijsko radijsko postajo, ne organi- 
zira nepretrgane službe bedenja v skladu s predpisi o radij- 
skem prometu (tretji odstavek 32. člena); 

b. če odplove iz pristanišča z ladjo, ki nima določenega števila 
članov posadke s predpisano strokovno izobrazbo (151. člen); 

c. če osebno ne vodi ladje, kadar to zahteva varnost ladje, ko 
plove v pristanišče, kanal, prekop ali reko, ali ko plove iz njih 
(drugi odstavek 163. člena); 

č. če ob neposredni vojni nevarnosti ali v vojni med Republiko 
Slovenijo in drugo državo ne ukrene glede ladje, oseb in 
tovora na ladji vsega, kar je potrebno (prvi in drugi odstavek 
169. člena); 

d. če v primeru vojne med drugim državami, v kateri je 
Republika Slovenija ostala nevtralna, ladja pa je v pristanišču 
ene izmed vojskujočih se držav ali na poti v pristanišče voj- 
skujoče se države, ali mora pluti skozi teritorialno morje ali 
notranje morske vode, vojskujočih se držav, ne zahteva navo- 
dil od ladjarja, če to ni mogoče, pa od pristojnih državnih 
organov (tretji odstavek 169. člena); 

e. če med potovanjem ladje ne ukrene zoper člana posadke, 
potnika ali druge osebe na ladji, ki je storila kaznivo dejanje, 
vsega, kar je potrebno, da se preprečijo ali omilijo škodljive 
posledice dejanja in storilec pokliče na odgovornost (prvi, 
drugi in četrti odstavek 175. člena). 

982. člen * • 

Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 SIT se kaznuje za prekr- 
šek član ladijske posadke, ki krši svoje dolžnosti, predpisane 
s tem zakonom, ker ne ravna po pravilih navigacije in s tem 
ogroža varnost prometa ali poškoduje ladje ali tovor na njej, 
ali ogroža varnost potnikov na ladji ali drugih članov ladijske 
posadke ali okolje pred onesnaženjem z nevarnimi in škodlji- 
vimi snovmi (oljem, odpadki tekočih goriv in njihovimi meša- 
nicami, odplakami in drugimi odpadnimi snovmi ter z radioak- 
tivnimi ali podobnimi odpadki) z ladje. 

983. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 75.000,00 SIT se kaznuje za prekr- 
šek poveljnik ladje ali oseba, ki ga nadomešča, če ladja, 
prihaja iz tujine, vzpostavi promet z drugimi ladjami, organi- 
zacijami in osebami na kopnem, preden dobi od pristojnih 
organov pristanišču dovoljenje za prost promet z obalo (drugi 
odstavek 60. člena) 

Z denarno kaznijo najmanj 70.000,00 SIT se kaznuje za prekr- 
šek poveljnik ladje ali oseba, ki ga nadomešča: 

1. če plove ladja izven določenih meja plovbe ali v nasprotju 
z določenim namenom ali če odplove z ladjo na potovanje, za 
katero ni spoznana za sposobno (87. in 98. člen); 

2. če v nasprotju s tem zakonom (99. člen) prevaža potnike 
z ladjo, ki ni potniška; 

3. če v nasprotju s tem zakonom (101. člen) vkrca na ladjo več 
potnikov kot je določeno; 

4. če vkrca ali razporedi tovor na ladji v nasprotju s 102. 
členom; 

5. če na ladji v nasprotju s tem zakonom nima katerekoli 
izmed ladijskih listin in knjig (prvi odstavek 113. člena); 
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6. če na zahtevo pooblaščenih organov ne pokaže ladijski 
listin ali knjig (drugi odstavek 113. člena); 

7. če v predpisanih rokih ne opravi vaj s čolni in drugjjjj 
rešilnimi sredstvi in napravami za odkrivanje, preprećeva I 
in gasitev požara (drugi odstavek 162. člena); 

8. če na ladji ne skrbi za preskrbo, za ladijsko administracij 
za vzdrževanje ladje, za varnost ladijskih naprav, za PraV' 
nakladanje, zlaganje, prevoz in razkladanje tovora, za P 
vilno vkrcevanje, oskrbo in izkrcevanje potnikov ter za 
vanje vseh nalog v zvezi z delovnim procesom (prvi odsta 
162 člena). 

984. člen 
Z denarno kaznijo najmanj 60.000,00 SIT se kaznuje za Prellf 

šek poveljnik ladje ali oseba, ki ga nadomešča: 

1. če v primeru, ko so ostali brez uspeha vsi ukrepi za re^Jj 
ladje v nevarnosti in je uničenje ladje neizbežno, ne uK' ^ 
vsega kar je potrebno za rešitev ladijskega dnevnika, 
okoliščine primera to dovoljujejo, pa tudi za rešitev owi 
ladijskih knjig, ladijskih listin, pomorskih kart zadev"^ 
potovanja in gotovine v ladijski blagajni (drugi odstavek 
člena); 

2. če o dogodkih iz 166. člena ne predloži poročila z izP'yJ 
iz ladijskega dnevnika pristojnemu organu v državi ah 
(drugi odstavek 166. člena); 

3. če ne pošlje po radijskih komunikacijah obvestila o ka^ti 
koli neposredni nevarnosti za varnost plovbe, na katero n 
(prvi odstavek 167. člena); 

4. če o rojstvu in smrti ter o sprejeti izjavi poslednje v0'^. 
sestavi na predpisani način zapisnika in ga ne izroči p< ^ 
nemu organu v prvem domačem pristanišču, v tujini P? vf)j- 
bližjemu diplomatskemu oziroma konzularnem predsi 
štvu Republike Slovenije (168. člen); 

kO 'f 5. če o kaznivem dejanju, storjenem na ladji medtem. ^ 
bila ladja v tujini, ne poroča diplomatskemu ali konzula"1 \ 
predstavništvu Republike Slovenije v državi, v katera V ^ 
pristanišče priplove ladja po storjenem kaznivem 
če s storilcem kaznivega dejanja ne ravna po navodi in^ 
diplomatskega ali konzularnega predstavništva (tretji o 
vek 175. člena); 

6. če samovoljne zapustitve ladje člana posadke, ki je d*®i 
Republike Slovenije, v tujini ne naznani pristojnemu °rs 

(prvi odstavek 176. člena); 
-|j $ 

7. če v ladijski dnevnik ne vpiše v določenem roku 
določen način dogodkov, dejanj in storjenih ukrepov, *' 1čf 
moral vpisati (prvi odstavek 166. člena, drugi odstavek , 
člena, drugi odstavek 172. člena, drugi odstavek 174 o 
peti odstavek 175. člena in tretji odstavek 176. člena); 

8. če ne vpiše v ladijski dnevnik razlogov, zaradi kate^j1 ^ 
krenil na pomoč osebam v nevarnosti in jih začel ijdi' 
pa razlogov, zaradi katerih ni reševal ladje in stvari z 
(drugi odstavek 179. člena in tretji odstavek 180. člena)' 

9. če ladji, s katero se je trčila njegova ladja, ne sporoči ii£ jj 
zadnjega pristanišča, iz katerega je njegova ladja izp|u ,jiil 
imena pristanišča, v katero plove, čeprav bi to lahko 
(drugi odstavek 752. člen). 

i 
.985. člen 

r0|(f 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se kaznuje za P ' « 
šek član ladijske posadke, če vrže na plovbno pot pfe° nI 
ali snovi, ki lahko ovirajo ali ogrožajo varnost plovb® 
člen). 

986. člen 
ravC' 

Z denarno kaznijo najmanj 400.000,000 SIT se kaznuje P 
oseba oziroma samostojni podjetnik, če: 
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ili j J|^n°Pusti' da s čolnom upravlja neusposobljena oseba (142. 

lil cien)^USt' uP°rabo čolna, ki ni vpisan v register čolnov (219. 

ilen)PUSt' uporabo čolna, ki nima dovoljenja za plovbo (142. 

" 2 d >■ kaznijo najmanj 40.000,00 SIT se kaznuje za prekr- 
y nima Posameznik, ki upravlja čoln, če med plovbo na čolnu 
* |ie 

ve|iavne listine o vpisu čolna v register čolnov ali dovo- 
listin Za P'ovbo (četrti odstavek 141. člena) ali nima ustrezne ne o usposobljenosti za upravljanje čolna (142. člen). 

,E?AJST| DEL - AKTI ZA IZVRŠEVANJE 
i zakona 

987. člen 

' ^'nister, pristojen za pomorstvo, izda predpise: 

l^bešanju slovenske pomorske zastave in znamenjih na 
i ' 

0 Plovbi po teritorialnem morju in notranjih morskih vodah; 
J 
Vfl °b!?*ih za varnost plovbe na plovbnih poteh in o njiho- m v*drževanju; 
4 o 

varstvu človeškega življenja na morju; 
0 Ugibanju trčenj na morju; 

g 
nov P°9°iih za pridobitev naziva in pooblastilih čla- 
nije 'ske posadke v trgovski mornarici Republike Slove- 

p0 ° 5lairnanjšem številu strokovno uposobljenih članov 
bliko ci6, ki 93 moraj° ime,i ladje trgovske mornarice Repu- ^ovenije za varno plovbo; 
g 

vPisovanju plovil in plavajočih naprav v register; 

|^jj°v®ebini, obrazcih in načinu vodenja ladijskih listin in 
0r9anhd^ ter dru9'h obrazcih, ki jih izdajajo pristojni upravni 

0orHahlenlh in oznakah lad'iter 0 klicnih znakih ladij, o kate- ian plovbe ladij in o evidenci o imenih ladij; 
12,0 . 

Preiskovanju ladijskih nesreč; 
13 0 Poskusni plovbi ladij; 

član° 'zPitnem programu za pridobitev posameznih nazivov v Posadk in posebnih pooblastil ter o izpitnih postopkih; 
15. o j 
s,°Pkir "nern Pro9ramu za voditelje čolnov in izpitnem po- 

16. o ižka,_'2P'tih in pogojih za pridobitev naziva pilota, pilotski 
ranje- 'Cl 'n 0 re9istru pilotov ter o klicnih znakih za piloti- 

^PteSfenih ol:)'ekah in oznaka^ delavcev organa za var- 
I3 
r6da P°9ojih za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje 
notra-.Pu

r's,aniščih in preostalih delih teritorialnega morja in 
J1" morskih voda; 

19, o x c°lnih in plavajočih napravah; 
20. o r 
ladji- nanju ob rojstvu ali smrti in sprejemu oporoke na 

21. o višini pristojbin za uporabo objektov za varnost plovbe 
ter o pogojih in načinu plačila; 

22. o pogojih in načinih vleke glede na zahteve varnosti 
plovbe v pristaniščih; 

23. o minimalnih varnostnih pogojih za opravljanje posamez- 
nih gospodarskih dejavnosti za šport in razvedrilo na morju; 

24. o pooblastilih podjetja za pregledovanje zloženosti vkrca- 
nega nevarnega tovora ter o tarifi za takšne preglede; 

25. o prevozu nevarnih snovi in o potrebnih listinah; 

26. o drugih vprašanjih, ki jih določa zakon. 

Minister za obrambo izda predpise v zvezi s 7., 8., 9., 10., 11., 
14., 15. in 26. točko v soglasju z ministrom, pristojnim za 
pomorstvo, za vojne ladje in čolne ter pristanišča. 

DVANAJSTI DEL - PREHODNE IN KONČNE 
DOLOČBE 

988. člen 

Listine, izdane na podlagi zakona o pomorski in notranji 
plovbi pred uveljavitvijo tega zakona, veljajo pod pogoji in za 
čas, kot je to določeno z dosedanjimi predpisi, vendar ne dlje 
kot 2 leti od objave tega zakonika. 

989. člen 

Do uveljavitve predpisov, za katerih izdajo je po tem zakonu 
pooblaščena Vlada Republike Slovenije ali minister, pristojen 
za pomorstvo, se smiselno uporabljajo našteti predpisi, koli- 
kor niso v nasprotju z ustavo in tem zakonikom: 

- pravilnik o najmanjšem številu članov posadke za varno 
plovbo, ki jo morajo imeti morske ladje trgovske mornarice 
SFR Jugoslavije (Ur. I. SFRJ, št. 29/81, 32/81) 
- pravilnik o najmanjšem številu članov posadki za varno 
plovbo, ki jo morajo imeti ladje notranje plovbe trgovske 
mornarice SFR Jugoslavije (Ur. I. SFRJ, št. 32/82) 
- pravilnik o posebnih pooblastilih članov posadke morskih 
ladij in o izpitnem programu za pridobitev posebnih poobla- 
stil (Ur. I. SFRJ, št. 20/86) 
- pravilnik o pomorskih in brodarskih knjižicah in dovolje- 
njih za vkrcanje (Ur. I. SFRJ, št. 13/81) 
- pravilnik o službenih oblekah članov posadke morskih 
ladij notranje plovbe (Ur. I. SFRJ, 37/66) 
- navodilo o postopku v primeru bega člana posadke 
- jugoslovanskega državljana z ladje jugoslovanske trgovske 
mornarice v tujino in bega člana posadke - tujca s tuje ladje 
v jugoslovanskem pristanišču (Ur. I. SFRJ, št. 19/66) 
- pravilnik o vsebini, obrazcih in načinu vodenja ladijskih 
listin in knjig ladij trgovske mornarice SFRJ (Ur. I. SFRJ, št. 
16/80, 25/88) 
- odredba o kategorijah plovbe morskih ladij (Ur. I. SFRJ, št. 
59/78) 
- pravilnik o določitvi imena, oznake in razpoznavnih znakov 
ladij in o vodenju evidence o imenih ladij (Ur. I. SFRJ, št. 77/ 
82) 
- pravilnik o izobešanju zastave trgovske mornarice SFR 
Jugoslavije in znakov na ladjah trgovske mornarice SFR 
Jugoslavije (Ur. I. SFRJ, št. 2/81) 
- pravilnik o določanju nadvodja za ladje trgovske morna- 
rice FNRJ, ki ne opravljajo mednarodnih potovanj (Ur. I. SFRJ, 
št. 32/51, 29/61) 
- pravilnik o nazivih, pogojih za pridobitev nazivov in poo- 
blastil članov posadk ladij notranje plovbe trgovske morna- 
rice (Ur. I. SFRJ, št. 32/82, 30/83, 30/87) 
- odredba o obvezni obalni pilotaži na določenih področjih 
obalnega morja SFRJ (Ur. I. SFRJ, št. 22/88) 
- pravilnik o opravljanju poskusne vožnje ladij (Ur. I. SFRJ,, 
št. 22/88) 

Por°ćeva/ec, št. 35 89 



- odredba o varovalni napravi za grotlo strojnice na krovu 
nadvodja tankerja trgovske mornarice FNRJ (Ur. I. FNRJ, št. 
45/57) 
- odredba o uporabi pokrovov in premičnih prečnikov žrel 
na nezavarovanih delih glavnega krova in gornjih krovov na 
ladjah trgovske mornarice FNRJ (Ur. I. FNRJ, št. 39/59) 
- odredba o zapiranju izmeritvenih odprtin na ladjah jugo- 
slovanske trgovske mornarice (Ur. I,. SFRJ, št. 25/69) 
- pravilnik o ugotavljanju stabilnosti potniških ladij trgovske 
mornarice FNRJ (Ur. I. FNRJ, št. 31/59) 
- navodilo o programu in načinu dela ladijskih meteorolo- 
ških postaj, ki se nahajajo na morskih ladjah jugoslovanske 
trgovske mornarice (Ur. I. SFRJ, št. 15/80) 
- pravilnik o sredstvih za navigacijo na ladjah trgovske mor- 
narice FNRJ (Ur. I. FNRJ, št. 15/55) 
- pravilnik o ladijskih svetilkah in sredstvih za dajanje optič- 
nih in zvočnih signalov na ladjah jugoslovanske trgovske 
mornarice (Ur. I. SFRJ, št. 51/66, 7/67) 
- pravilnik o električnih napeljavah in zaščiti pred požarom 
ladij trgovske mornarice (Ur. I. FNRJ, št. 22/60, 24/60, 28/60) 
- pravilnik o določitvi poslov na ladjah trgovske mornarice 
(Ur. I. FNRJ, št. 5/50) 
- pravilnik o vpisu ladij v določene vpisnike, o podatkih, ki se 
vnašajo v list glavne knjige vpisnika ladij, o zbirkah spričeval, 
pomožnih knjigah, ki se vodijo poleg zapisnikov ladij in obraz- 
cev teh spričeval in knjig (Ur. I. SFRJ. št. 68/78) 
- pravilnik o določitvi tovornih linij morskih ladij (Ur. I. SFRJ, 
št. 20/70) 
- pravilnik o preprečevanju trčenj na morju (Ur. I. SFRJ, št. 4/ 
79, 25/85, 84/89) 
- pravilnik o raziskovanju ladijskih nesreč (Ur. I. SFRJ. št. 24/ 
89) 
- pravilnik o oznakah na plovnih poteh v obalnem morju 
SFRJ Jugoslavije (Ur. I. SFRJ, št. 13/81) 
- uredba o pristopu, prehodu in muditivi tujih vojnih in 
znanstveno-raziskovalnih ladij v obalnem morju SFR Jugosla- 
vije (Ur. I. SFRJ, št. 74/89) 
- uredba o pristopu in muditvi tujih jaht in tujih čolnov, 
namenjenih razvedrilu ali športu v obalnem morju, rekah in 
jezerih SFR Jugoslavije (Ur. I. SFRJ, št. 38/87, 33/88) 
- odločba o določitvi pristanišč, v katerih se izdaja spriče- 
valo o deratizaciji in spričevalo o oprostitvi (Ur. I. SFRJ. št. 8/ 
76, 21/77) 

990. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati; 

103. člen zakona o sodiščih, kolikor se nanaša na vod® 
registra ladij (Ur. I. RS, 13/94); 

zakon o varnosti pomorske in notranje plovbe (Ur. I. Sfls !t 

17/88), kolikor se nanaša na pomorsko plovbo; 

zakon o lukah (Ur. I. SRS, št. 7/77, 21/78, 29/86) 

991. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporablja" 

zakon o pomorski in notranji plovbi (Ur. I. SFRJ, št. 22/77.1 

82, 30/85, 80/89, 29/90); 

zakon o obalnem morju in epikontinentalnem pasu SFRJ'" 
I. SFRJ, št. 49/87); 

zakon o Jugoslovanskem ladijskem registru (Ur. I. SFRJ. 
89); 

zakon o Ustanovi za vzdrževanje pomorskih plovnih poti(^r 

SFRJ, št. 50/74, 22/77, 17/81). 

992. člen ijnC 
Za razmerja, nastala pred uveljavitvijo tega zakona, se ^ 
rabljajo predpisi, ki so veljali, oziroma pravna pravila, K' 
uporabljala v času njihovega nastanka. 

993. člen 

Postopki za vpis v register, glede katerih na dan uvelin!S 
tega zakona še ni bila izdana pravnomočna odločba, se 
ljujejo po dosedanjih predpisih. 

994. člen 
m lis'1 Ta zakon začne veljati 30 dni po objavi v Uradnem 

Republike Slovenije. 



Pomorskega zakonika v bistvu ohranja sistematiko 
delo t ' mo^ n'iesar očitati. Razdeljen je v dvanajst 
iaia SO znotrai razčlenjeni v posamezna poglavja, ta pa lemajo posamezne pravne institute. 

PRVI DEL 
PrvoPoglavje - SPLOŠNE DOLOČBE 

jfr* p°jasniuie. da zakonik ureja suverenost, jurisdikcijo 
iako ^ePut3like Slovenije na morju v skladu z drugimi 
Ren %■" predP's'' mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo 
"eoa Slovenijo, ter splošnimi načeli in pravili mednarod- 
'Hore/J*?"8, varnost plovbe po teritorialem morju in notranjih 
druo v?dah: stvarnopravna razmerja ter pogodbena in 
Plovil 3acijska razmerja, ki se nanašajo na plovila; vpis 
izvrth °.mei'tve ladjarjeve odgovornosti, skupno havarijo, 
prisf .jP ^varovanje na plovilih. Posebej je urejen položaj 
izhodi* 'n deiavnos,i' ki se opravljajo v njih. Glede na 
vila fe se za riotranjo plovbo le smiselno uporabljajo pra- 
notra8 3, pa posebnih določb (3. člen), saj je za nlo plovbo predviden poseben zakon. 

*rotf°n v 2 členu v skladu s splošno priznanimi pravili medna- 
iz i prava (1. odst. Ženevske konvencije o odprtem morju 
medn i" '• odst- 92 čl0na Konvencije ZN o pomorskem 
blike aJ°dnern pravu) proglaša izključno jurisdikcijo Repu- 
kadar Ven'^e nad ladiam' slovenske državne pripadnosti, 
siovp, s® nahajajo na odprtem morju. To pravilo se nanaša na 
be. "s*e trgovske in druge slovenske ladje, ki imajo podo- 
be i% arodnoPravni položaj kot trgovske ladje (npr. ribi- 
v _ '^e)- Slovenske vojne in javne ladje, ki se uporabljajo 
ponjf0s?odarsl<e namene (npr. policija) namreč uživajo 
mM,P?Ji

muniMo- ne Slede na to, aH se nahajajo na odprtem 
Konv ena 8 m ^ ŽK o odprtem morju in člena 95 in 96 tor,a?

nc'ie ZN o pomorskem mednarodem pravu) ali pa v teri- 
mori,nem moriu tretjih držav (člena 21 in 22 ŽK o teritorialem 1 ln zunanjem pasu in člen 32 Konvencije ZN o PMP). 

tenfu*03 mednarodnopravna pravila in praksa držav so bila 
«raJ

nmerno tud' upoštevana pri razlagi oziroma pomenu 
iavnfv, v zakonu. To še posebej velja pri definiciji vojne ladje, 8 ladje ter jedrske ladje. 

DtU90 poglavje - SUVERENOST REPUBLIKE SLOVENIJE 

reijJ?p skladu s pravili in načeli mednarodnega prava ureja 
"os// PubHke Slovenije nad morjem pod slovensko suvere- 
iirr,ii' lur,sdikcijo in nadzor Republike Slovenije nad doma- 
dajo ? tui'mi ladjami v tem morju v skladu z domačo zakono- 
Ceiav mednarodnim pravom, jurisdikcijo in nadzor nad 
ladiam°Slm' v tem moriu ter Pravico do pregona nad tujimi oifin„ ' će kršijo pravni red Republike Slovenije v morju pod 0 suverenostjo. 

/e Za
n !*haja iz 4. člena Ustave Republike Slovenije, v katerem 

drjfa pisan°. da je Republika Slovenija enotna in nedeljiva 
"ofrg3 d°loča suverenost Republike Slovenije nad njenimi 
v zad

n,!m' morskimi vodami in teritorialnim morjem. Zakon 
iria odstavku 15. člena izrecno določa, da je zunanja 
SlovJ°Venske9a teritorialnega morja državna meja Republike 
RepuhrL na moriu• Zakon nadalje izhaja iz dejstva, da ima 
tirr) „ a Slovenija glede na svojo geografsko leto značaj 
*ajoi9e09rafsko Prikrajšane države«, torej države brez pripa- 
de n ePik°ntinentalnega pasu oziroma suverenih pra- 
nija t-

,em Pasu ter da glede na svojo lego Republika Slove- 
Zunaih možnosti, da bi proglasila druge morske pasove 
'em</ 0 rn°čja svoje državne suverenosti v smeri proti odpr- morju (zunanji morski pas, izključna ekonomska cona). 

u$°ig,eval°č 8. člen Ustave Republike Slovenije je Zakon 
blii<Jt? 2 mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Repu- 
"aror/ venij° ter s splošno veljavnimi pravili in načeli med- enega prava. V tem smislu ie zakon med drugim prevzel 

tudi nekatera določila Konvencije ZN o pomorskem medna- 
rodnem pravu iz leta 1982, ki po stališču mednarodnopravne 
doktrine in prakse držav veljajo kot mednarodno običajno 
pravo, čeprav Republika Slovenija zaenkrat še ni notificirala 
nasledstva k tej Konvenciji, ki bo sicer začela mednarodno- 
pravno veljati 16. novembra 1994. 

Ta del zakona v skladu z mednarodnim pravom določa 
temeljni pravni režim v slovenskih notranjih morskih vodah 
ter v slovenskem teritorialnem morju, torej v območjih, ki 
skupaj z zračnim prostorom in njunim morskim dnom in 
podzemljem spadajo pod suverenost Republike Slovenije. 

Glede na to, da Slovenija še nima morske meje s sosednjo 
Republiko Hrvaško in upoštevaje dejstvo, da bivši jugoslovan- 
ski zakonodajalec v Tržaškem zalivu ni konkretiziral ravnih 
temeljnih črt čez slovenske notranje morske vode, zakonik ne 
more precizneje določiti notranjih morskih voda in teritori- 
alega morja Republike Slovenije. Določitev pomorskih meja je 
stvar mednarodnih konvencij, sicer pa se uporabljajo splošna 
načela mednarodnega prava, na katera se ta zakonik sklicuje. 

Mednarodno pravo uvršča notranje morske vode pod režim 
izključne suverenosti obalne države. Zato Zakon v členih 6 do 
13 ureja režim vstopanja tujih ladij v notranje morske vode 
Republike Slovenije, sistem pridobitve predhodnih dovoljenj 
za to vstopanje pri tujih ladjah, ki jim sicer ta vstop ni dovoljen 
vključno z državnimi organi, ki ta dovoljenja izdajajo, določi- 
tev slovenskih pristanišč, ki so odprta za mednarodni promet, 
določitev pristanišča Koper kot edinega slovenskega prista- 
nišča, v katerega lahko na temelju predhodnega dovoljenja 
vplovejo tuje vojne ladje ter pravilo o kabotaži. Praktično 
povsem je iz tega dela izpuščen remont tujih ladij v Sloveniji. 
Zakonik v 12. členu postavlja temeljno pravilo o pogojih za 
možnost opravljanja znanstvenega raziskovanja in drugih 
podvodnih aktivnosti v slovenskih notranjih morskih vodah. 

V prvem odstavku 14. člena zunanja meja slovenskega terito- 
rialnega morja ni konkretizirana ter pušča v skladu s stališči 
slovenskih državnih organov in s sklepi državnega zbora 
R Slovenije vse možne variante delimitacije s sosednjo Hrva- 
ško, vključno z neposrednim izstopom iz slovenskega teritori- 
alnega morja na odprto morje. Z mednarodno pogodbo po 
tem členu je mišljena Osimska pogodba iz leta 1975. 

V tem pogledu bo potrebno v Republiki Sloveniji določiti 
pooblaščeni organ, ki bo pripravil potrebne pomorske karte 
ter poskrbel za mednarodnim standardom odgovarjajočo 
publiciteto teh kart, ki bodo v končni fazi tudi sestavni del 
pomorskega prava. 

Glede na to, da mora obalna država po mednarodnem pravu 
dopustiti tujim ladjam pravico do neškodljivega prehoda 
v svojem teritorialnem morju, predlog zakonika v členih 16 do 
23 ureja ta prehod. Stališče predlagatelja je, da Republika 
Slovenija za neškodljiv prehod tujih vojnih ladij ukine režim 
predhodne notifikacije, ki ga je leta 1987 uvedel bivši jugoslo- 
vanski zakonodajalec ter je v mednarodnopravni doktrini in 
praksi sporen. Dosti smotrneje z ekološkega vidika je v slo- 
venskem teritorialnem morju določiti obvezno plovno pot za 
tuje vojne ladje, tankerje, jedrske ladje ter druge ladje, ki 
prevažajo nevarne snovi, oziroma se s sosednjima Hrvaško in 
Italijo ter v sodelovanju z IMO (Medvladna pomorska organi- 
zacija) dogovoriti o shemah ločenega prometa v Tržaškem 
zalivu (20. člen). 

Poenoteno s hrvaško zakonodajo predlog opušča pogoj 
uskladiščene ali spravljene ribiške opreme pri neškodljivem 
prehodu ribiških ladij v slovenskem teritorialnem morju. 

Glede na imuniteto tujih vojnih in tujih javnih ladij v negospo- 
darske namene predlog v členu 23 uzakonja ustrezno medna- 
rodnopravno pravilo o odpoklicu tuje vojne ali javne ladje iz 
slovenskega teritorialnega morja (člen 23 ŽKTMZP in člen 30 
Konvencije ZN o pomorskem mednarodnem pasu). 
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V 24. členu je zajeto temeljno pravilo o pogojih znanstvenega 
raziskovanja in podvodnih aktivnosti v teritorialnem morju 
Republike Slovenije. Ta člen je povzet po Pomorskem zako- 
niku Hrvatske, njegov drugi odstavek pa določa, da tuja znan- 
stvenoraziskovalna ladja lahko dobi dovoljenje za opravljanje 
znanstvenega raziskovanja v slovenskem teritorialnem le pod 
pogojem, da je vsaj en strokovnjak iz slovenske znanstvene 
ustanove prisoten na ladji med tem raziskovanjem. 

Končno je v tem poglavju (člen 25) urejena še mednarodno- 
pravno priznana pravica obalne države do pregona tuje ladje, 
ki je tudi v skladu s členom 52 Zakona o nadzoru državne 
meje (Ur. I. RS, št. 1/91). 

DRUGI DEL - VARNOST PLOVBE 

Prvo poglavje - SKUPNE DOLOČBE 

V poglavju o varnosti plovbe so določeni splošni pogoji, ki jih 
obsega pojem varnosti plovbe, to so plovne poti na morju, 
objekti za varnost plovbe (označbe na plovnih poteh), vrste 
morskih pristanišč, sidrišča, prihod in odhod ladje iz prista- 
nišča, pristaniške oblasti, pristojbine, osnovne določbe o pri- 
staniškem redu (podrobneje jih bo urejal predvideni pravilnik 
o pristaniškem redu oziroma redu v teritorialnem morju), 
pilotaža in vleka ladij (remorkaža). 

Vse določbe v tem poglavju so podrejene osnovnemu cilju, to 
je varni vplovitvi ladje v pristanišče, njegovi pravni integriteti 
in obveznostim ladje do pristaniškega organa za varnost 
plovbe. Vsebinsko so navedena pravila le zakonska konkreti- 
zacija mednarodnih pomorskih običajev z dolgo zgodovinsko 
tradicijo in operacionalizacija veljavnih mednarodnih konven- 
cij iz 1958. leta, ženevskega statuta iz 1923. leta in konvenciji 
o olajšavah v pomorskem prometu iz leta 1966. 

Drugo poglavje - PLOVNE POTI 

Zakon funkcionalno opredeljuje, kaj je morska plovna pot. To 
je pas ob morju, ki je dovolj globok in dovolj širok za varno 
plovbo plovnega objekta. Pomeni, da plovne poti v teritorial- 
nem morju niso upravno določene (kot koridorji v zračnem 
prometu). Plovne lastnosti same ladje (ugrez ladje) so odlo- 
čile, po katerem delu teritorialnega morja bo ladja plula ob 
vplovitvi v domače pristanišče ali v neškodljivem prehodu tuje 
ladje v pristanišče npr. Trst). Predlog zakona pa pooblašča 
Vlado Rep. Slovenije, da po potrebi lahko za posamezne vrste 
ladij ali tovora, odredi tudi obvezne plovne poti. Pooblastilo 
temelji na mednarodni SOLAS konvenciji. 

O vzdrževanju objektov za varnost plovbe, določa zakon 
obveznost, da morajo biti plovne poti tako vzdrževane, da 
bodo redno plovne in da bodo objekti za varnost plovbe 
(svetilniki in druge označbe) redno in pravilno delovali 
(pomeni, da skladno z objavljenimi karakteristikami). 

Kdo naj skrbi za vzdrževanje objektov za varnost plovbe, 
zakon ne določa, to naj bi odredila Vlada Republike Slovenije. 

Tretje poglavje- PRISTANIŠČA 

Upravljanje s pristanišči javnega prometa in namenskimi pri- 
stanišči, pristaniški red, remorkažo in pilotažo ureja zakon 
o lukah (Uradni list SRS, 7/77, 29/86), ki temelji na ZPNP (členi 
15-23). V citiranem zakonu so urejene luke in pristanišča 
(15), odprtost za javni promet ali posebne namene (16) pogoji, 
pod katerimi lahko OZD izkoriščajo luko (17,18) ter osnove za 
vzdrževanje reda in varnosti v lukah (19-25). Isti vir v zvezi 
s pristanišči in javnimi službami, ki se opravljajo v zvezi z njim, 
ureja tudi problematiko pilotaže ter varnosti plovbe (24-40). 

Zakon o lukah določa, da z luko javnega prometa upravlja 
luška organizacija združenega dela ali komunalna organiza- 
cija združenega dela, kateri dodeli občinska skupščina 
z aktom o dodelitvi v uporabo obalo, pripadajoče zemljišče in 
morje. Z dodeljeno obalo, zemljiščem in morjem luška organi- 
zacija ne more razpolagati, z izjemo oddaje v začasno upo- 

rabo ter pogoji, določenimi z aktom občinske skupita 
o dodelitvi. Luška organizacija ima prednostno pravico 
rabe na posameznih objektih v luki, ki jih uporabljajo drug 
organizacije oziroma osebe; dolžna je skrbeti za gradnp9' 
vzdrževanje luške infrastrukture ter omogočiti vsakeul3 
občanu in pravni osebi, da pod enakimi pogoji , L 
luško infrastrukturo. Luška OZD je organizacija, *aW 

osnovna gospodarska dejavnost je vkrcavanje in izkrcavBV 
blaga in potnikov, skladiščenje blaga ter gradnja in vzdrzl'' 
nje luke. Če izpolnjuje za to predpisane pogoje luška °r9s!jj 
zacija lahko opravlja tudi druge dejavnosti, ki so v zvezi zW 
v luki ali omogočajo popolnejše in gospodarnejše izkontt 
nje luke (vleka plovnih objektov, pomorska pilotaža, Pres 

bovanje ladij, ipd.). 

Zakon o lukah le deloma rešuje vprašanje financiranja 
niške dejavnosti in sicer z luškimi pristojbinami. Te so PrlsWJ 
bina za uporabo luke, ladijska ležnina in pristojbina za P'! ^ 
Tarife za storitve in pristojbine določa luška organizacij 
morajo biti javno objavljene. Luške pristojbine so doho°_ 
organizacije združenega dela, ki upravlja luk javnega P 
meta. 

Zakon o samoupravni interesni skupnosti za železni#1^, 
luški promet (Ur. I. SRS, 18/74) ureja financiranje °Pra ^.L 
zadev posebnega družbenega pomena na področju iav^L 
luškega prometa. Izgradnja luške infrastrukture je bila d# 
financirana preko navedene skupnosti. 

Veljavna ureditev je luškemu podjetju poverila tudi UP„L 
nje, vzdrževanje, gradnjo in obnovo pristaniških naprav, z? 
jene in nezgrajene obale ter določenih infrastrukturnih s» 
mov. Luško podjetje sedaj te dobrine upravlja, onemogoCf. 
pa mu je razpolaganje z njimi. 

Taka ureditev pristanišč kot funkcionalne celotne ne 
več novim razmeram v ekonomskem, političnem in str0 ^ 
nem pogledu. Nova načela organiziranja državne uPra

htp 
republiškega proračuna in gospodarskih javnih služb zau 
vajo nov sistem financiranja vzdrževanja in popravila iavn L 
dobra, pristaniških naprav in drugih infrastrukturnih 
mov. Dosedanje financiranje zadev posebnega družbe 
pomena namreč ni več ustrezno, saj mora razpolagali6. ^ 
financiranje javnega dobra in razvoja pristanišč prevzeti 
organ, ki bo z njimi dejansko razpolagal. , 

Uskladitvi organiziranja pristanišča novim zakonskim za^K 
vam in ekonomskim razmeram je potrebno prilagoditi 
odgovornost in organizacijo nadzora nad varnim oP1* L 
njem pristaniških dejavnosti (pomorska pilotaža, vleka P'° 
nih objektov). 

V novem zakoniku se namesto luka uporablja izraz Pr'SJL 
nišče, kar je v skladu z Resolucijo o pomorski ustne" e 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 10/91). Novi zakoni 
zasnovan širše kot zakon o lukah, širši pa je tudi od d°s6j!n 
njega ZPNP, saj obe problematiki združuje (členi 33 
Hkrati na podlagi zakona o gospodarskih službah (U.l- Rs 

93) predlog zakonika zajema tudi področje ureditve 9oS"0j) 
darske javne službe na (I) področjih vzdrževanja in raZV.L 
luške infrastrukture, namenjene za javni promet, (II) 
Ijanja in izvajanja sprejema in odprave ladij v prlstBN&u 
namenjenih za javni promet, (III) vkrcevanja in izkrce^lj 
pomorske pilotaže in remorkaže ter vzdrževanja plovnih P 
Predlagani zakonik naj bi torej na novo opredelil tudi So5"f0. 
darsko javno službo na področju dejavnosti pomorskega P j. 
meta, pristaniško infrastrukturo ter gospodarjenje s Pr' nj/ 
ško infrastrukturo in vzpostavil učinkovit sistem financira ' 
infrastrukture ter izvajanja remorkaže in obvezne pilotate 

vzdrževanja pomorskih plovnih poti. 

ii 

i 

Predlog temelji na naslednjih načelih: 

(I) gospodarska javna služba na področju dejavnosti po1 

skega prometa je obvezna gospodarska javna služba; 

(II) država zagotavlja pristaniške storitve v pristaniščih, 
odprta za mednarodni javni promet ter pilotažo, vleko P10 

■iSO 
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I,9 °j!!!ft'ov !n vzdrževanje pomorskih plovnih poti na teritorial- 
,» morju in i/ pristaniščih Republike Slovenije; 

J kiastStaJ'^ Pr'stan$tih in pristanih se zagotavlja vzdrževanje 
g loh/n 

e in storitve v obliki javne službe, ki jo podeljujejo 
e 

e skupnosti po teritorialnem načelu. 
i "A W se želijo doseči s predlagano ureditvijo pristanišč, so: 

| &sfaw« sfafos obvezne gospodarske javne službe na 
lu dejavnosti pomorskega prometa; 

rj^Postaviti učinkovit sistem financiranja vzdrževanja in 
'a Pristaniške infrastrukture; 

Sllio^otov',i trajnost, varnost in kakovost javnega pristani- »a Prometa; 

[poviti vodenja ladij, vleko plovil ter vzdrževanje plov- 

(V) /qk . 
!cnr<„ skupnost skrbi za marine, mandrače, turistična, nna« ribiška pristanišča. 

SI\jh'^rialne analize ureditve izvajanja dejavnosti pristani- 
° v nekaterih državah Evrope izhaja, da se v večini 

k/ $iU£: mu javne službe opravljajo vse pristaniške storitve, 
odvijanju prometa. V Italiji se v režimu javne službe 

koljj to
na Podjetja) opravljajo tudi storitve, ki služijo manipu- 

St9 stg°.ra- V državah (Malta, Anglija), v katerih so pristani- 
isvnih si ■ za><onsko celoviteje urejene, je za opravljanje 
He druih'teV ustanovljeno posebno podjetje v obliki delni- 
"P/iVa (g 

p°djetja so javna zaradi provenience kapitala in 
de/0 Poseganja države v opravljanje dejavnosti oziroma 
Jfyne je Podjetja. V drugih državah (Nemčija, Belgija) se 
s°tjij0 '

u*°e opravljajo v obliki režijskih služb - uprav, ki 
Hh), nri

S P državnih organov (zveznih, deželnih ali mest- 
S,aniSkih 6 Prevzemajo obveznosti za delovanje javnih pri- (tJaltg) . služb. Kjer te službe opravljajo javna podjetja 
tudi nen a oz'roma vladni ali upravni organi nadzirajo (pa 
%6e fi°.srectno odločajo) delovanje javne službe. Javne '"e iatjnJ?va financira, če prihodki od pristaniških pristojbin 
"lavno i?- V drugih primerih opravljajo javne storitve 
tiroma re*'isl<e službe in tedaj država te storitve financira ^ 8 v celoti zagotavlja. 

je v državni lasti. Država infrasturkturo tudi 
^sita J ija- Belgija, Nizozemska) ali ustanovi podjetja 

za upravljanje. V državni lasti so ponekod tudi 
"°ajem SuPers,rukturni objekti. Te objekte daje država f/(v9 Podjetjem, ki opravljajo komercialne pristaniške sto- 

pi$aniu nsk° urejanje režima pristaniških storitev sta bila pri 
\lijg) *?kona relevantna dva sistema. Po prvem (Malta, 
°e'°Wfo If^va * zakonom ureja pristaniške storitve dokaj 
0prawja/ ava določa, katere storitve in v kakšni obliki se 
S,o'0'° 

v lavnem režimu, določa statusne oblike izvajalca 
l°*em '1? °bvezunosti države. Po drugem (Nemčija, Belgija, 

0prav'/a država ne določa izrecno, katere storitve se 
"°Ca/e 10 £ot javne službe, vendar to smiselno izhaja iz zako- 
">9|ni katero se zagotavlja razvoj pristanišč, določa pro- 
p 

lroma plovni režim, pomorska pilotaža itd. 

zakonodaji so pristanišča državna lastnina in jih 
»oaj »d, upravlja. Pristaniške storitve opravljajo državna 
f9'°rmo oziroma država preko režijskih obratov. Pripravljajo 
[r'stan&!*nstan'Sk'h uprav. Vzrok sedanjega slabega položaja 
« favni h na* k''a sedanja koncepcija pristaniških naprav 
rt a ie dobrin, podvrženih kontroli javne uprave Predvi- 
°brin : °Pustitev koncepta pristanšč kot izključnih javnih Sektor:a Prehod v delno privatizacijo in liberalizacijo tega 

^Oc/e/ne bo več namenjen samo javnemu servisu. Nov 
*tja (e/

avl/anja predpostavlja ločitev upravljanja in načrto- 
6 so ?r'ia °d storitev manipuliranja z blagom. Predvi- n^ietnis^^be za promet kot najemniki - industrijski In 

^rgtfoZ*'subjekti z avtonomijo upravljanja, financiranja in 
• ki bodo manipulirale z blagom in si konkurirale. 

"Sevalec, št. 35 

Pravna ureditev v Angliji in na Malti je identična, s tem, da 
Anglija pristanišča privatizira. Pravno obliko organizacije pri- 
stanišč ureja na Malti akt parlamenta (Malta Maritime Autho- 
rity Act 1991). V tem zakonu je določena ustanovitev korpora- 
cije s kapitalsko udeležbo Pomorske uprave (Malta Martime 
Authority), katere glavne funkcije so: upravljanje, vzdrževanje 
in vodenje pristanišč na Malti in upravljanje in vzdrževanje 
ustreznih in učinkovitih storitev v pristanišču in na dostopih 
do njega v javnem interesu; izvajanje splošne kontrole za 
zagotavljanje reda in nad celotnim delom v pristanišču, 
vključno z zagotavljanjem pristaniških delavcev; reguliranje 
in kontroliranje vseh zadev povezanih s trgovsko plovbo; skrb 
za preprečevanje onesnaževanja z nafto ali drugimi substan- 
cami; skrb za promocijo pomorskih instalacij Malte; svetova- 
nje Vladi v vseh zadevah v zvezi s pristanišči, trgovsko plovbo, 
preprečevanjem in kontrolo morske polucije; reguliranje in 
kontroliranje navigacije v mejah pristanišča in dostopov do 
njega, zagotavljanje pilotaže in zasidranja, gasilske storitve, 
vzdrževanje svetilnikov, boj in podobnih navigacijskih pri- 
prav, preskrba ladij za reševanje življenj in dobrin, skrb za 
dobavo goriva in drugega potrebnega materiala za ladje, skrb 
za usposabljanje pomorščakov. Poleg tega ima pooblastilo, 
da prepoveduje, kontrolira ali drugače regulira uporabo pri- 
stanišč in njihovih instalacij, prisotnost oseb, ladij, vozil v pri- 
stanišču; natovarja in raztovarja ladje, postavlja in vzdržuje 
svetilnike in druge navigacijske naprave, daje napotila za 
zasidranje, premeščanje ladij v pristanišču in njihovo gibanje 
med pristanišči, v primeru, da ladja povzroči škodo, pa jo 
lahko zadrži. Če se Pomorska uprava ne drži direktiv, lahko 
predsednik vlade del ali celoto njenih funkcij prenese na 
ministra za pristanišča in plovbo. Pomorska uprava je oproš- 
čena plačila davkov, davka na dohodek, carinskih dajatev ter 
dajatev na dokumente. Svetovalni komite uporabnikov prista- 
nišč svetuje in daje priporočila pristojnemu ministru in upravi 
za izboljšanje storitev, naprav in delovanja pristanišč. Privatni 
sektor opravlja dejavnosti manipuliranja z ladjami, tovorom, 
obratovanje brezcarinskih prodajaln. Privatne družbe s kapi- 
talsko udeležbo vlade opravljajo storitve preskrbe z vrvmi in 
nakladanje premoga na ladje. Državna lastnina in podjetja 
v lasti države, ki jih je uporabljala za obratovanje kateregakoli 
pristanišča, so bila prenesena v uporabo, upravljanje in vzdr- 
ževanje na Pomorsko uprava. Zajete so vse nepremičnine in 
premičnine in pravice povezane s pristaniščem. Vlada sub- 
vencionira Pomorsko upravo z začetim kapitalom, izplačanim 
iz Konsolidarnega sklada. Nadaljnje subvencije dodeljuje 
vlada občasno (npr. za infrastrukturna dela), po pooblastilu 
parlamenta. Uprava naj bi izvajanje svojih funkcij financirala 
primarno iz svojih dohodkov (pristaniških taks in pristojbin). 
Viške prihodkov nad izdatki po direktivah pristojnega ministra 
uporablja za oblikovanje rezervnih skladov, sredstva iz teh 
skladov se lahko uporabijo za investicije po odobritvi pristoj- 
nega ministra. 

V Franciji pristaniška (javna) oblast priskrbi infrastrukturo ter 
vsaj večinski delež superstrukture. Država se ne ukvarja 
z manipulacijo tovora, pač pa daje privatnim podjetjem na 
razpolago priprave, potrebne za manipulacijo. Opravljanje 
večine pristaniških storitev je prepuščeno zasebnim organiza- 
cijam ali neodvisnim institucijam. 

V Belgiji so privatni uporabniki pristanišča in občinska prista- 
niška oblast glavni pobudnik investicijskih projektov, kakor 
tudi glavni subjekti, ki skrbijo za razvoj teh projektov. 

V Nemčiji je problematika pristanišč urejena z zakonodajo, ki 
jo sprejemajo zakonodajni organi pristaniških mest ali pokra- 
jin. Pristaniška dejavnost ni urejena celovito in v enem pred- 
pisu. V zakonodaji tudi ni določb, s katerimi bi bile opredle- 
jene storitve, ki se opravljajo v pristaniščih, niti režim (javno, 
privatno podjetje, režijski obrat), v katerem se izvajajo dolo- 
čene storitve. Iz literature izhaja, da se storitve, ki služijo 
odvijanju prometa opravljajo v režimu javnih služb, medtem 
ko storitve za manipulacijo tovora opravljajo zasebna 
podjetja. Izvajalci storitve za manipulacijo tovora so podjetja, 
ki so organizirana kot trgovinske družbe po trgovinski zako- 
nodaji. So praviloma kapitalske družbe. Vloga in obveznosti 
države pri zagotavljanju pogojev za izvajanje storitev v javni 
sferi izhajajo iz zakona o razvoju pristanišča Hamburg. Po tem 
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zakonu mesto v celoti skrbi za razvoj pristanišča. Enak režim 
opravljanja pristaniških storitev velja tudi v drugih pomorskih 
mestih. Država, točneje dežela in njeno ministrstvo za gospo- 
darstvo. preko svojih pristaniških služb skrbi za infrastrukturo 
in za odvi/anje prometa v pristaniščih, za manipulacijo tovora 
pa so ustanovljena podjetja, ki delujejo kot zasebna podjetja 
ne glede na to, ali je v njih tudi delež državnega kapitala. 
V zakonodaji niso urejene pravice in obveznosti uporabnikov 
in njihova organiziranost. Deloma zadeva obveznosti uporab- 
nikov prometni režim v lukah. Lastninska struktura podjetij, ki 
opravljajo pristaniške storitve ni razvidna iz zakonodaje, raz- 
vidno pa je, da so infrastruktura in sredstva služb, ki se 
opravljajo v režimu javne službe, lastnina mesta. V podjetja, ki 
opravljajo storitve manipulacije tovora, je deloma vložen kapi- 
tal države, praviloma pa je v podjetjih, ki opravljajo komerci- 
alne storive, zaseben kapital. V zakonodaji ni izrecno nave- 
deno, katera sredstva tvorijo infrastrukturo. Za razvoj infra- 
strukture se združujejo sredstva zveze, dežele in mest. Kar 
zadeva normativno pristojnost na zvezni in deželni ravni ni 
zakonodaje, ki bi urejala režim opravljanja pristaniških stori- 
tev, in tudi ne predpisov o pogojih izvajanja storitev. Urejanje 
pristaniške dejavnosti je v pristojnosti senatov pristaniških 
mest, vendar pa država normativno posega le v razvoj prista- 
nišč in v delo družb, ki so javne, ne pa v urejanje komercialnih 
pristaniških storitev. 

V predlogu zakonika so v največji možni meri uporabljene 
rešitve iz referenčnih zakonodaj, s tem da objektivne meje 
predlagani rešitvi predstavljata ustavna ureditev RS in zakon 
o gospodarskih javnih službah. 

Pojem pristanišča ureja 33. člen zakonika. Definicija prista- 
nišča je smiselno enaka tisti iz zakona o lukah in ZPNP. 
Pristanišča so razdeljena na (i) pristanišča za javni promet, (ii) 
pristanišča za posebne namene in (iii) vojaška pristanišča. 
V ureditev vojaških pristanišč in pristojnosti v zvezi s tem se 
zakonik ne spušča. Med pristanišči so po pomembnosti prva 
pristanišča za mednarodni javni promet, ki jih določa Vlada 
RS Ostala pristanišča (športna, turistična, mandrači, prista- 
nišča za opravljanje dejavnosti gospodarskih subjektov) 
določa organ lokalne skupnosti po pristojnosti rei sitae. Pri 
določitvi pristanišča mora pristojni organ upoštevati ugotovi- 
tve glede izpolnjevanja pogojev za varnost plovbe. 

Med pojmi, ki jih uvaja predlog, je pomembna tudi opredelitev 
pristaniške dejavnosti. Ta se odvija v obliki gospodarske javne 
službe ali pa jo kot svojo dejavnost opravljajo gospodarski 
subjekti izven režima javne službe (39. člen). Pojem gospodar- 
ske javne službe je torej ožji od pojma pristaniške dejavnosti. 
Gospodarska javna služba se zagotavlja kot obvezna gospo- 
darska javna služba na področjih, ki so vitalna za RS. To pa so 
vzdrževanje in razvoj luške infrastrukture, namenjene za javni 
promet, zagotavljanje in izvajanje varnega, trajnega in kako- 
vostnega sprejema in odprave ladij v pristaniščih, namenjenih 
za javni promet, pomorska pilotaža in remorkaža, odvoz smeti 
ter vzdrževanje plovnih poti. 

Gospodarsko javno službo v pristaniščih, ki so namenjena za 
mednarodni javni promet, zaradi splošnega pomena za 
državo kot celoto zagotavlja RS. V ostalih pristaniščih pa 
gospodarsko javno službo zagotavlja lokalna skupnost. Javna 
služba na področju pristaniških dejavnosti se zagotavlja 
z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava, z vlaganjem 
javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava, v javnem 
podjetju, v režijskem obratu, kar je usklajeno z rešitvami iz 
zakona o gospodarskih javnih službah. Takšna rešitev je 
izjemno široka in praktično omogoča oblikovanje izvajanja 
pristaniške dejavnosti v vseh oblikah, ki jih je mogoče razbrati 
iz primerjalne zakonodaje. 

Zaradi izjemnega pomena, ki ga imajo za nemoteno, varno 
odvijanje pomorskega prometa pilotaža, obvezna vleka ladij 
in vzdrževanje plovnih poti, so tudi te dejavnosti določene kot 
gospodarske javne službe, ki jih zagotavlja država. Če je način 
njihovega zagotavljanja koncesija, to lahko pridobi le domača 
oseba zasebnega prava. Enako velja tudi za privezovanje in 
odvezovanje ladij v pristaniščih, namenjenih za javni promet. 

■ /si?1"" Morsko dobro je javno dobro. Zakonit samega pojma j«j0 ^ 
dobra ne opredeljuje, ker mora to urediti splošni 'aSmjim 
zakon. Določila zakonika (57. člen) so zgolj načelne v p//0 
temeljijo na Ustavi RS, podrobnejša izpeljava pa if P plov 
posebnega zakona. Zato je morsko dobro le navedeno, en^ 
definirano, pa tudi režim njegovega upravljanja in upo ?nc(a 
določen, kolikor presega vprašanja, povezana z nem ina c 
odvijanjem pomorskega prometa. Morsko dobro torej J 
interesa države uživa posebno zaščito in ga je m°9°. heji 

Porr 
Moti/ 

rabi jati le v skladu z njegovim namenom in na naći ^ 
določen z zakonom. Tako zakonik našteva kot mo oii —■ 
morsko obalo, valolome, ladjedelniške navoze, nas/p« osf/, 
tvine, čeri, grebene, ustja rek, ki se izlivajo v morje, M p0rf 
so povezani z morjem in živa in neživa naravna b°9a all 
rude ipd. v morju in morskem podzemlju. Načelne na t>ve 
tudi določilo, da morsko dobro upravlja, varuje m » ^ lip/, 
Republika Slovenija neposredno in/ali posredno pre* ija p 
nih skupnosti. 'M« 

• tli 
Pojem pristanišča je skladen s sodobono funkcijo p',s 

ki niso le kraj nakladanja in razkladanja blaga, temve<c 16/jj 
Ijajo tudi širše trgovinske funkcije, pomembne za )pn 
narodno ekonomijo in so odločilni člen v sistemu ' 1 
nega transporta. 

Pristaniške pristojbine so normirane v zakonu na načfj l l roiciJ fionu nuimiiuiio r —  , / 
bil že sedaj urejen z republiško zakonodajo in oc!ra 

sko stanje, tako da je podoben sistemom v drugih ev poj 
obalnih državah. f5(il 

had, 
Wa< 
Po/ Četrto poglavje - RED V PRISTANIŠČIH 

Določbe o pristaniškem redu so izraz klasičengB j 
nega pomorskega prava o režimu domačih ali "LjB/o 
v slovenskih pristaniščih. Glavni vir tega mednarodne^ ([1 
so bile že v preteklih deseletjih sklenjene tako ""sp/j(./0 
konzularne konvencije, ki so odločilno vplivale na ^ 
sprejete mednarodne običaje. Jedro vprašanja jo, *oS[>iu 
kako je omejena suverenost države, ki ji ladja P'P ie. 
veljavnost prava obalne države, kjer se tuja ladja na 

fijift t 
Glavno načelo v mednarodnih pristaniščih je, da je t (/ na področju nac'°m 

norm o pristaniškem redu in odnosu do pristaniških^ 
podrejena pravu obalne države prav na področju ^ g/, 
norm o pristaniškem redu in odnosu do pristaniških ' ^ 
je organov za varnost plovbe, policijskih in carinski'> * ^ 
in drugih državnih služb, ki poslujejo v pristaniščih j' 9 
veterinarski, fitopatološki in drugi nadzorni organi)- 

Pri normiranju pristaniškega reda je zakon sledil 
prizadevanjem mednarodne skupnosti za povečano 
okolja in zaščito morskih voda. Poleg drugih P' jgfl. v 
določa zakon, da ladja, ki prevaža več kot 2-000, ^ ^ ni 
(naftnih in drugih derivatov), sploh ne more VP 
pristanišče brez finančnega poroštva za kritje m p.I 
škode. Ladja, ki je že povzročila onesnaženje ij 
more zapustiti našega pristanišča, dokler ne dep°n p/t 
stev za kritje škode. Predlagane zakonske norme , ^ 
Pristaniška kapitanija Koper dosledno uporablja že ^ i' 
vsako ladjo, ki vplove v slovensko pristanišče, ne 
njeno državno pripadnost. Tudi ta praksa in sedaj Pr 

zakonska norma, je v skladu z mednarodnimi pravu ■ 

Peto poglavje - PILOTAŽA IN OBVEZNA VLEKA lad'j 

13" 
Pomorska pilotaža je strokovno svetovanje Povejj afi $ 
da se zagotovi varna plovba v pristaniščih in drU9 
teritorialnega morja, kjer se pilotaža opravlja. 

P. Zakon vsebuje v poglavju o pilotaži organizacijsko 
norme in pilotažo kot gospodarsko javno službo, re repf ,t 
le domačim pravnim osebam. Podobno je urejena P 
kabotaže (plovba med domačimi pristanišči) za tuice, 

teritorialnega morja. Te or 
konvencij o posebnih pri, 

obalne države. 

Poleg upravnih norm zakon podrobneje ureja 
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Kaooiazu (piuvua irieu uumauiiin piistamauij ta Mr 
ladij na območju teritorialnega morja. Te omejitve iz 3l/fi 
določb ženevskih konvencij o posebnih pridržaln'h P 
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j'avna razmerja med ladjarjem pilotirane ladje in organiza- a,S% 1 ^rnerja 
lasii.f ' P'lotažo opravi. Pravilno je, da za škode, ki nastanejo 
nan; i j" osebam v času pilotiranja, odgovarja ladja (ladjar), saj 
pri'ni Je svefovalec poveljniku ladje, ki dejansko vodi ladjo 

S polno odgovornostjo. Ima pa ladjar v zakonu dolo- 
iotiL Primerih, regresni zahtevek do pilotske organizacije, 
■moL /e odgovornost pilotske organizacije praviloma ome- 
■ej d 0 zneskov, ki jih določa zakon, 
ofa L. 
iiii, e"a odgovornost pilotske organizacije je običajna 
\o %rSkih dr*avah' temelji pa na realnem pravnem položaju 
-,ipe Jlrania- kot dejavnosti s povečano koncentracijo odgovor- 
an3 J1, PaPrair> številnim subjektom odgovornosti - ladjarjem, 
tva, rabnikom pilotaže. 

vlh tj^*na vl&ka ladij (remorkaža) je odločujoč element varno- 
to k jjg vbe Pri prihodu in odhodu ladje v pristanišča. Tehnolo- 

' Postajanja in priveza ladij na operativne obale je tehnično 
h^na naloga in običajno potrebuje asistenco pristaniških 

stl 6V oziroma potiskovalcev. 
J Op . 
cet '®ac'iska razmerja vlečne pogodbe ureja zakon v poglavju 
ilH ""Gorskih prevoznih pogodbah. 

ijfts,° Poglavje - LADJA 

aoh vsebuie obširno poglavje, v katerem ureja ugotovitev 
/'sf/no '. ,ac*ie za Ptovbo. njihovo izmeritev ter ladijske 
tafcnkni'9e- Pomembna novost je v tem, da so za tehnično 
V'arfa ofV0 Postojne klasifikacijske ustanove, ki jih določi 
Po i * 6Publike Slovenije (88. člen). S tem je ukinjen mono- 

nŠ6rio^Pre^ni09a Jugoslovanskega registra brodova oziroma 
;ran'ega hrvatskega. 

l^"SpQ jruT'i3 n'ma ne možnosti ne interesa, da bi tako ustanovo 
Vw,0b',e' zato b°d° prišle v poštev tuje ustanove, zlati npr. 
iiMtneri

S 9ister of Shipping (London), Bereau Veritas (Pariš), 
i!>'afcont Bureau of Shipping, Det Norske Veritas. Predlog 
i. tsiriam doPuića slovenskemu ladjarju, da si z vladnega 

idaiai pol'ubno izbere eno od takih ustanov. Listine pa bo 
I ^biin Pooblaščena slovenska institucija (gre za akt državne 

i! flasif/l na osnovi spričevala o gradnji (tim. klase), ki ga izda 
ii git0u Oljska ustanova, ter po lastnem inšpekcijskem pre- 
iti ^ 

^Poglavje je vsklajeno s številnimi mednarodnimi kon- 

i 
Se"rn° Poglavje - ČOLN 

• r 
■t "osti /i i varnost plovbe je pristojen za ugotavljanje sposob- colnov za plovbo in za izdajo ustreznih listin. 

, 0Sm 
| 0 Poglavje - PLA VAJOČE NAPRA VE 

ioie 
r nad sposobnostjo za plovbo velja tudi za tim. plava- 

la si0raPrav0-' ,orei za stvar'- so stalno privezane oziroma 
W°v6o ? al' Položene na morsko dno in niso namenjene za 
"°"'on P.lavai°či hoteli, restavracije, delavnice, skladišča, Prh. mostovi, plavajoče ploščadi, kopališčne ploščadi, ani plovki, signalni piovki). 

1,0 Poglavje - LADIJSKA POSADKA 
ityp 
n^afa

avju so zaie,a osnovna določila o ladijski posadki, ki se 
in p, na varstvo človeških življenj na morju, varnost ladje 
Ije D. 

1 trovanje morja pred onesnaževanjem, zaposlova- 
la^,, rnoržčakov na ladji, odgovornost članov posadke in , ^ 90vornost ladjarja. 

0 varstna do'°č''a so povzeta iz mednarodnih konvencij Bravi|ih .ćloveških življenj na morju in o varnosti plovbe, 
re^van° 'zo9'baniu trčenja na morju ter o nuđenju pomoči in 
0 29Dn i na moriu' konvencij mednarodne organizacije dela s|ovanju pomorščakov na ladjah, repatriaciji pomorš- 
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čakov, standardih za usposabljanje pomorščakov in ladijsko 
stražarjenje ter konvencij o preprečevanju onesnaženja 
morja. 

Posebej je obravnavan poveljnik ladje, kjer je opredeljena 
njegova trojna funkcija: zastopnik ladjarja, odgovorne osebe 
za varnost plovbe in človeških življenj na morju ter izvrševalca 
javnih pooblastil. 

Podobno ureditev glede ladijske psoadke in poveljnika ladje 
vsebuje tudi angleška in italijanska pomorska zakonodaja. 

Odprto je vprašanje, ali je nujno obdržati rešitev, da mora biti 
poveljnik ladje slovenski državljan, in je zato ponujena vari- 
antna rešitev. V primerjalnem pravu najdemo različne rešitve. 
Za omejitev državljanstva govori predvsem razlog, da opravlja 
poveljnik številne javne (oblastne) funkcije, tako na področju 
pomorskega prava kot tudi izven nejga, torej da delno izvaja 
tudi državno suverenost. Druga rešitev pa je bolj v skladu 
z idejo o odprtem ladijskem registru in seveda tudi z evropsko 
sprejetim načelom proste cirkulacije delavcev. 

Deseto poglavje - INŠPEKCIJSKI NADZOR 

Predlog zakona ureja delo pomorske inšpekcije za varnost 
plovbe, ne da bi jo organizacijsko urejal, ker je to stvar drugih 
predpisov. Inšpekcijska služba se glede na vsebino posamez- 
nih nalog in pristojnosti, deli na navtično inšpekcijo, iadijsko- 
strojno, tehnično, vodogradbeno in inšpekcijo za pomorske 
zveze. 

Predmet inšpekcijskega nadzora so vsi elementi, ki lahko 
vplivajo na pomorski promet in njegovo varnost in varstvo 
morskih voda ter okolja. 

Gre zlasti za nadzor sposobnosti ladij za plovbo (stanje in 
oprema ladje, ladijska posadke, pravilnost krčanja blaga, 
oprema ladje za preprečevanje onesnaženja morja), za stanje 
plovnih poti, za pritožbo in remorkažo, za stanje pristaniških 
operativnih obal, gradnjo objektov na obalah in morju in 
drugo. 

Posebno skrb obalni državi za spoštovanje mednarodnih 
norm in za prepoved diskriminacije tujih ladij v pristaniščih za 
mednarodni promet nalaga Ženevski statut o mednarodnem 
režimu morskih pristanišč iz leta 1923. Določila te konvencije 
se v Sloveniji dosledno spoštujejo. Drugi pravni temelj za delo 
pomorske inšpekcije in vsebino določb v nacionalnih predpi- 
sih, torej tudi v predloženem zakonu, so predvsem tiste med- 
narodne konvencije, ki so unificirale splošni javni interes za 
varnost plovbe, človeških življenj na morju in za varstvo oko- 
lja. To so mednarodna konvencija o zaščiti človeških življenj 
na morju (SOLAS konvencija, mednarodna konvencija o pre- 
prečevanju onesnaženja morja iz ladij (MARPOL konvencija) 
ter mednarodna konvencija o standardih za usposabljanje, 
izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov 
(STCW konvencija). 

Način dela inšpekcije za varnost plovbe je opredeljen s sploš- 
nimi predpisi v R Sloveniji, ki velja tudi za druge inšpekcijske 
organe. Neposredna metodologija pomorske inšpekcije pa je 
prilagojena mednarodnim standardom in normativom, ki 
veljajo v drugih evropskih pomorskih državah (zlasti članicah 
pariškega kluba). Tako inšpekcijski režim v predlaganem 
zakonu ne odstopa od režima v tujih pristaniščih odprtih za 
mednarodni promet. Nadzor nad domačimi ladjami v pomor- 
skem prometu pa zakon nekoliko širše normira, tudi o nekate- 
rih vprašanjih, ki niso predmet mednarodnih konvencij. 

Ta širši obseg nadzora, obsega poleg upravno inšpekcijskega 
nadzora tudi tehnični nadzor, ki ga upravljajo strokovne orga- 
nizacije (varstvo pri delu, usposobljenost pomorščakov, teh- 
nično stanje in vzdrževanje ladje in drugo). Tudi ta povečan 
obseg nadzora izhaja iz mednarodne obveznosti, da država, 
kjer je ladja vpisana in vije njeno zastavo državne pripadnosti, 
primarno in celovito skrbi za varnost svojih ladij (določila 
konvencije o vpisu morskih ladij). Stopnja pravne in dejanske 
skrbi države do svojih ladij, kaže na kvaliteto državne pripad- 
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nos t i ladje, nasproti odprtim, »cenenim« registrom ladij 
v posameznih državah, kjer med državo vpisa in ladjo ni 
nobene organske povezave. Ladja s »ceneno« zastavo, je tako 
prepuščena le minimalnemu mednarodnemu inšpekcijskemu 
nadzoru, sicer pa je prepuščena sama sebi. 

TRETJI DEL - DRŽAVNA PRIPADNOST, IDENTIFIKACIJA IN 
VPIS LADJE 

Prvo poglavje - DRŽAVNA PRIPADNOST, IDENTIFIKACIJA 
IN VPIS LADJE 

Slovensko državno pripadnost in pravico, da izobesi sloven- 
sko pomorsko zastavo pridobi ladja z vpisom v slovenski 
ladijski register. 

Slovenska pomorska zastava je državna zastava Republike 
Slovenije, pri čemer je razmerje med njeno širino in dolžino 
1:1,5 in na kateri je dodan lipov list, ki sega čez vse tri barvne 
pasove. 

Drugo poglavje - SLOVENSKI LADIJSKI REGISTER 
Evidenco pravnih razmerij na ladjah predlog zakonika ime- 
nuje slovenski ladijski register (analogno sodnemu registru). 
Postopek pri vpisovanju je zdaj popolnoma prepuščen pristoj- 
nemu upravnemu organu in torej izvzet iz sodne pristojnosti. 
Glede na to, da je sedaj obstoječa dvojnost vpisovanja 
(sodišče in Pristaniška kapitanija) pomenila povečano obre- 
menitev, se zdi ta rešitev praktična. Obstajajo tudi načelni 
(zlasti teoretični) razlogi za to, naj bi register vodila sodišča 
(analogno z zemljiško knjigo in registrom gospodarskih 
družb), saj gre za izjemno odgovorno delo, ki se nanaša na 
velike premoženjske vrednosti, zato je potrebno posebno 
zaupanje v takšen register. Vendar prepričuje stališče, ki 
upošteva dosedanjo prakso in posebne razmere v Sloveniji, 
da je smotrno, da register vodi ustrezni upravni organ (najbrž 
v Kopru: kateri bo to, je odvisno od splošne rešitve glede 
upravnih pristojnosti; ni ovire, da bi bila to Pristaniška kapita- 
nija). To zagotavlja večjo strokovnost pri vpisovanju, lažjo 
dostopnost podatkov in koncentracijo pomorskopravnih 
opravil na istem mestu. 

Za razliko od sistema ZPNP je predviden dokaj odprt in 
svoboden vpis ladij. Le za ladje, ki so v celoti last tuje fizične 
ali pravne osebe, je za vpis v slovenski register potrebno 
predhodno soglasje Ministrstva za promet in zveze. Tu smo 
sledili svetovni pomorski usmeritvi, ki gre v smeri vse večje 
liberalizacije vpisa ladij. Polovica svetovnega ladjevja je vpi- 
sana v tako imenovane »odprte registre ladij«. Samo število 
ladij vpisanih v liberijski in panamski odprti register dosega 
po tonaži eno četrtino svetovne tonaže ladij. 

Poleg tega pa vse več tradicionalnih pomorskih držav pri- 
stopa k ustanavljanju »vzporednih registrov ladij«, ki poleg 
domačih registrov omogočajo večjo odprtost in liberalizacijo 
vpisa ladij (Norveška, Danska, Nemčija, Francija, Portu- 
galska). 

Vpis v slovenski register je mogoč tudi v primeru, če je 
zakupnik ladje (ladjar) fizična ali pravna oseba iz Slovenije. 
Tudi ta način vpisa omogoča vse večje število držav (Avstra- 
lija, Ciper, Francija, Italija, Nemčija, Poljska, Španija, Rusija). 

ČETRTI DEL - STVARNE PRA VICE NA LADJI 

Predlog zakonika ohranja standardni stvarnopravni režim 
ladje. Pri tem so upoštevane mednarodne konvencije o privi- 
legijih in hipotekah. 

Postopek vpisovanja v register ladij je ena od štirih večjih 
skupin procesnih določb v pomorskem zakoniku. 

Register ladij je v osnovi podoben zemljiški knjigi. Zato je tudi 
postopek vpisovanja zelo podoben zemljiškoknjižnemu po- 
stopku. 

Zakon predvideva, da celoten postopek vodi upravni organ, ki 
tudi vodi register ladij. 
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V doslej veljavnem zveznem zakonu je bil predviden 
postopek: register je vodila luška kapitanija, odločbe o 
pa je izdajalo sodišče. Tak način vodenja je zamudna 
vključuje dva organa. Ker ni razlogov za to, se v tem P'eC 

zakona postopek poenostavlja. 

Prav tako ni razloga za prenos vodenja registra na sodil i 
je izvedljivo, bi pa bilo potrebno za to na sodišču 
tehnično osebje, ki lahko vodi tak register in izdaja odlo>tD . . 
A list. Zato se v tem zakonu predvideva, da se register 
pristaniški kapitaniji, organu, ki ima to pristojnost že se° 

v zakonu je bilo zato tudi potrebno predvideti 
zakona o sodiščih, in sicer 103. člen, ki določa, da 0*> 
sodišče v Kopru vodi register ladij. 

Zaradi praviloma velikih vrednosti ladij, ki se vpisujejo i* 
ster in s tem povezanih velikih rizikov v pomorskem Pr0^n5tt 
ter velikega pomena hipotek v pomorskem pravu, je 
pek, ki se predvideva za vodenje registra natančen in Oj 
normiran. Zaradi pravne varnosti se v tem postopku, ki ' 
po načelih upravnega postopka, z določenimi izjema' 
se uporabljajo direktno pravila pravdnega postopka, P' 
deva tudi možnost upravnih sporov. 

Pri 
de i 
nai 
do 

S. 
up 
Po 
tir. 
'm 

a 
tk 
s k 
to, 
I a< 
hI 
Pc 
Irr 

Skladno s strukturo vpisnikov ladij, ki imajo 3 liste 
vsebino in pravno relevantnostjo, se vpisi delijo na 

z razli«* 

\r<i 
1. prvi vpis. Ta vpis je predviden za primere, ko se ^ Lit 
vpisuje v slovenski register. Vpišejo se podatki sinu ^ 
v vse liste: A, B in če je predviden kakšen vpis v Ust C" 
v list C. 
2. vpis v ist A. Tu gre za vpisovanje dopolnitev in sPrt"jrfiI 
tehničnih podatkov o ladji in sicer vrsti ladje po 
gradnje, pogonu in konstrukciji, imenu ladje, registrski ^ 
ladji, znaku razločevanja po mednarodnem si9na ^ 
kodeksu, namenu in tipu ladje, mejah plovbe, številu k ^ 
jamborjev in dimnikov, dimenzijah ladje, opisu P°9ontiioS< 
kraja in leta gradnje, podatkov o ugrezu, nadvodju, f 
nosilnosti, številu potnikov, najmanjšem številu P°sa 

varno plovbo, prejšnjih vpisih, in podobno. 

3. vknjižba. Tu gre za definitivno vpisovanje, prenos, on> 
nje in izbris osnovnih podatkov (v glavnem o /asf"' //sf- 
ladjarju, kadar je ta podatek odločilen za vpis v B lis') 
B in v listu C (v glavnem bremen kot so hipoteke in na°,f$t' 
teke, ter druge stvarne pravice, zakupne pravice, la°l 
pogodbe na čas za vso ladjo in predkupne pravice). 

Bistveno pri vknjižbah je, da so možne le na podlagi iz*' ^ 
zasebnih listin ali ustreznih javnih listinah (npr. odPief. 
sodbe). Pri zasebnih istinah mora biti podpis stranke, 
pravica se omejuje, obremenjuje, razveljavlja ali prenaša ^ 
jen. Na podlagi uvedbe notarjev pri nas so predviden 
listine sestavljene po notarjih. 

4. predznamba. Ta vrst vpisa je predvidena v primeri 
dokončna vknjižba ni mogoča zardi neke ovire, in se 
pravice le predzaznamuje. Po opravičbi predznambe Pn^0 
dokončnega vpisa v obliki vknjižbe, v kolikor se predznj 
ne opraviči, pa se izbriše in vknjižba se sploh ne opra*' 

■h li& Ovire za vknjižbo so lahko: neoverjenost zasebnin ' ^ 
nepravnomočnost nekaterih javnih listin (odločb), dol ^ 
sporne okoliščine, itd. Predzaznamuje se lahko tudi 
hipoteke in odstop terjatve zavarovane s hipoteko. 

str*> 

Si 

Za opravičbo so določeni roki, postopki, pravice 
posledice. Bistvo je, da predznamba zagotovi vrstni re ^ 
vice in v kolikor je opravičena deluje od vsega začet* 
dokončna vknjižba. 

t>sI> 

Pri predznambi zakupne pravice, ladjarske pogodbe na jt 
vso ladjo in predkupne pravice je potrebno izkazati k° 
jetni okoliščini privolitve v vpis in obstoja. 

Predznamba je predvidena tudi pri prenašanju hip0' 
prenosu ladij iz tujega registra v slovenski register. i 
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fm Pri 
'"niil dennbriSU pa i0, zarad' varstva hipotekarnih upnikov, predvi- 

dii namaCSel}en P°stoPek, ie oprt na soglasje teh upnikov. V ta elLi (in.,~,n. mora Pristaniška kapitanija dolžna pribaviti izjave in M\ "»om, prenos šele, če so te ustrezne. 

j, uporah?mba' Ti VP'S' se v glavnem opravijo v listu C in jih 
tott Pomrr° Za Mdentiranje različnih pravnih razmerij, ki so 

>ht (l'ne Za razP°la9anie s premoženjem in druge okoliš- 
rs,i;so Pomembne za pravni promet in zakon veže nanje 

J iine pravne posledice 

od 8/e«S° zaznambe ladjarja, kadar se ta podatek vpisuje v list 
■oitt s/re n ev'dentiranja, mladoletnosti, podaljšanja roditelj- 

skrbnfit"00' odvzema opravilne sposobnosti in določitve 
tožbe stečaja, skupne hipoteke, spora, hipotekama 

rev 'acf/o ' Ws'n®9a rada za nameravano odtujitev ali obremenitev 
5 'tbris /s,ne9a reda za nameravano odtujitev, obremenitev ali 
isto Pomor'E°tel<e' sodne odpovedi hipoteke, tožbe za uveljavitev ,m /me_, s*e9a privilegija, predkupne pravice, spremembe 
i/oi firme, naslova in podobno. 

# 'adye6/>°S vpisa- Je oblika vpisa s katerim se opravi prenos 
Prenov ene9a registra v drug. V glavnem pride v poštev pri 
fradni 12 vp'snika lad'i v gradnji v redni vpisnik po zaključku 

$ J . 
slovel ,adi°- Je oblika vpisa s katero se ladja izbriše iz 

A ''a/no a re9'stra- Do tega pride če je ladja uničena, če se 
■ r$sta\>umakne ,z plovbe (in se začne uporabljati npr. zgolj za 

f/i tfoloč racii°' hotel) in če ni več pogojev, da bi lahko bila 
°dtui^na ,ad'a še naprei vP'sana v slovenski register po 
0 vPisi 100°/o lastništva tujcu, razveljavitvi ali preklicu izjave /ji ^a v " letnika, ali prenehanju drugih pogojev, ki so podlaga 

jh iadie v slovenski register, 
i tiatantn 
(C ln obsežno so normirane tudi določbe o vpisovanju 
?t /e lud 

na ladjah, skupnih hipotek in nadhipotek. Predvideno 
f izdani' ■ se ,ahko vPiše hipoteka na podlagi sporazuma 
11 o vrstn V lzvršilnem postopku. S tem je povezana vrsta določil 
i se sicf11 redu' Prednostih in vstopanju v pravice prednika, ki 

vPošt Uporabljajo splošno tudi za ostale vpise, kjer pridejo 
bah Prav tako s tem Povezana vrsta določb o zaznam- 

t skoraj ■ pJav tako veljajo splošno, vendar pridejo v poštev 
I izključno le pri vpisovanju različnih oblik hipotek. 

^ožna^0 ^'P°,ek poteka po splošnih določilih o vknjižbah. 1 *ati ta ■6 tudi Predznamba, vendar je potrebno verjetno izka- erjatev in pravno podlago. 

<fo/o°ihnJ,e skupnih hipotek je še posebej predviden krog 
Pri (,°m "redvideva se vpis v glavni vložek in stranske vložke, 
$ana ™er vložki sami glede ladje (vsaka ladja mora biti vpi- 
S,ransk^h°' loćen vložek), niso različni, lastnost glavnega in se Ud 

dobijo le glede skupne hipoteke. Bistvo tega je, da 
dohii„ ustrezno zavaruje, vsi, ki se informirajo v registru, pa 

°'l° natančne podatke. 

* e/^V/der'° ie tudi• da se lahko vpiše več lastnikov na isti ladji, 
ning r!

mifali razliin'mi idealnimi deleži, ni pa mogoča solast- 
sarne r .'^no ločenih deležih, saj je ladja po logiki stvari 
"QloiJZlino nedeljiva celota. Lahko pa je označeno, da so 
0Sebe t PMikline ladje (npr. določene naprave) last druge 
strojev 

0 mogoča popolna zaščita dajalca leasinga 
bre? ,,

na ladji, ki so montirani na njej, pa se dajo odmontirati < sKode za celoto. 

6°^aW pravil postopka se je izhajalo iz predpostavke, da 
w °9e za vpisovanje ladij vlagali praviloma pravno izku- 

" roku da b°d° odločbe izdane zelo hitro, praktično 
*astan Par dr"- Zato je določena vrsta primerov, ko postopek 
doi06 

e Za določen čas iz objektivnih razlogov, v osnovi pa je 
naknar?°" da se odloča po stanju na dan vložitve vloge in ne spremembe ne vplivajo na vpis. 

stoPek je zato praviloma le pismen, brez ustnih obravnav. 

*P,uZerih' ko se mora počakati na izvirnik, prevod ali izpisek 
Po ft regiStra pa se opravi takoj začasen vpis (pogojen), 

•. . j Polnitvi pogoja pa dokončen. 
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Zaradi popolnosti evidenc se opravijo vselej vsi vpisi, tako 
ugoditveni kot zavrnilni. Vsi vpisi in vsa evidenca o vlogah je 
natančna in vsak premik vloge dokumentiran. Listine pa se 
hranijo v zbirki listin. 

Posebna pozornost je usmerjena v pravno varnost vseh, ki se 
zanesejo na podatke vpisane v registru ladij. Zato je predvi- 
deno vpisovanje raznih faz postopka in zaznamb, prav tako pa 
tudi, da napake pri vročitvi ne morejo vplivati na same vpise. 
Roki za pravna sredstva so dolgi, računa pa se tudi, da se bo 
vsak lastnik zelo konkretno zanimal za izid vseh vloženih vlog 
in sproženih postopkov. 

V vseh primerih, ko je potrebno reševati kakšno sporno vpra- 
šanje v zvezi z predznambo ali zaznambo zakon napotuje na 
odločitev pristojnega sodišča. Te odločitve bodo izdane 
v glavnem v pravdnem postopku, izjemoma kazenskem. To je 
podobna shema kot v vseh ostalih sodnih postopkih, ki niso 
pravdni (zemljiškoknjižni, nepravdni, izvršilni indr.). 

Pri vpisovanju in brisanju vpisov so predvidena tudi povsem 
tehnična pravila o odpiranju vložkov, načinu izvrševanju teh 
opravil, izdajanju potrdil in popravljanju napak. 

PETI DEL - LADJAR 

Predlog zakonika je sestavljen v duhu nove konvencije o ome- 
jitvi odgovornosti za pomorske terjatve (London 1976) in ima 
naslednje značilnosti: 
- široka definicija ladjarja, ki vključuje lastnika ladje, naroč- 
nika prevoza iz ladjarske pogodbe in podjemnika ladje; 
- reševalec lahko omeji odgovornost tudi v primeru, če izvaja 
reševanje izven ladje (prim. angleški judikat Tojo Maru); 
- pravico do omejitve odgovornosti imajo tudi osebe, ki 
delajo za ladjarja ali reševalca, ter zavarovalnica v okviru 
subrogiranih pravic zavarovanca; 
- odgovornost se lahko omeji za štiri vrste terjatev, nekatere 
(npr. jedrske škode, terjatve zaradi onesnaževanja morja) pa 
so izključene iz instituta omejitve splošne odgovornost; 
- pravica do omejitve odgovornosti ugasne le zaradi kvalifici- 
rane krivde. 
Mednarodni instrumenti, to je Konvencija o izenačenju neka- 
terih pravil o omejitvi odgovornosti lastnikov pomorskih ladij 
iz leta 1957 in omenjena konvencija, ki ureja isto materijo, iz 
leta 1976, nimata določb o postopku za omejitev ladjarjeve 
odgovornosti, tako da ima zakonodajalec glede ureditve tega 
postopka proste roke. Ta postopek je bil poprej urejen v čle- 
nih 397 do 423 ZPNP. V sodni praksi v Republiki Sloveniji ni 
bil izveden v celoti noben postopek za omejitev odgovornosti 
ladjarja, tako da s stališča potreb prakse ni možno dati pri- 
pomb k ustreznosti dosedanje ureditve tega postopka 
v ZPNP. Ugotoviti pa je mogoče, da je novi Pomorski zakonik 
Republike Hrvatske prejšnje določbe ZPNP prevzel skoraj 
nespremenjene, čeprav so hrvaška sodišča določeno prakso 
imela, kar bi kazalo na to, da ni potrebe po vnašanju kakšnih 
globljih sprememb v dosedanje besedilo zakona, ki ureja 
postopek za omejitev ladjarjeve odgovornosti. 

Postopek za omejitev ladjarjeve odgovornosti je po svoji 
pravni naravi posebna vrsta nepravdnega postopka, kar je 
treba v zakonu posebej omeniti (1. odstavek 397. člena). 
Glede na posebno ureditev pristojnosti sodišč v pomorskih 
zadevah po 103. členu novega Zakona o sodiščih (Uradni list 
RS št. 19/94) je potrebno povsem na novo določiti stvarno in 
krajevno pristojnost sodišč za ta postopek v Republiki Slove- 
niji. Edino pristojno sodišče v Sloveniji za ta postopek bi bilo 
tako okrožno sodišče, katerega sodno območje obsega tudi 
teritorialno morje Republike Slovenije (torej Okrožno sodišče 
v Kopru) in sicer v sestavi sodnika posameznika. Izrecno je 
potrebno določiti, da je to sodišče pristojno tako v primeru, 
ko je ladja vpisana v register ladij v Republiki Sloveniji, kot 
v primeru, ko gre za tujo ladjo, ki je bila zaustavljena v teritori- 
alnem morju Republike Slovenije, v primeru pa, če ni bila 
zaustavljena, pa če so bili pri sodišču na območju Republike 
Slovenije položena sredstva za ustanovitev sklada omejene 
odgovornosti. Podobno velja glede pristojnosti sodišča za 
tiste spore, ki iz postopka za omejitev odgovornosti ladjarjeve 
odgovornosti izvirajo (411. člen). Za te spore bi bilo izključno 
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pristojno sodišče, ki vodi postopek za omejitev ladjarjeve 
odgovornosti. 

Glede na to, da ima Slovenija od leta 1986 dalje Zakon 
o nepravdnem postopku, ki vključuje tudi splošne določbe, je 
potrebno iz sedanjega besedila izpustiti vse tiste določbe, ki 
dejansko pomenijo le ponavljanje splošnih določb o nepravd- 
nem postopku. Tako bi odpadla določba 2. odstavka 397. 
člena, ki določa smiselno uporabo določb ZPP, če v zakonu ni 
drugače določeno, ker je taka določba vsebovana že v 37. 
členu Zakona o nepravdnem postopku. Odpade tudi določba 
5. odstavka 397. člena o tem, da ni dovoljen sporazum strank 
o krajevni pristojnosti, ker je to za nepravdni postopek dolo- 
čeno že v 14. členu Zakona o nepravdnem postopku, pa tudi 
določba 421. člena sedanjega zakona o stroških postopka, 
ker je ureditev, da vsak udeleženec trpi svoje stroške, razen če 
zakon določa drugače, povzeta že v 1. odstavku 35. člena 
Zakona o nepravdnem postopku. 

Nepravdni postopek za omejitev ladjarjeve odgovornosti ima 
določene skupne značilnosti s stečajnim postopkom, saj gre 
tudi v primeru postopka za omejitev ladjarjeve odgovornosti 
za to, da se določena po obsegu omejena sredstva razdelijo 
v načelu enakomerno med več upnikov, ne da bi bile popla- 
čane s tem njihove celotne terjatve. Ker dosedanje besedilo ni 
urejalo tudi vprašanja, kako je s terjatvami v tuji valuti in kako 
je z zamudnimi obrestmi od terjtev, je potrebno dodati nov 
(404) člen, ki ureja tudi to vprašanje. Po tem določilu upniki, ki 
imajo terjatve v tuji valuti, pripravijo te terjatve v tolarski 
protivrednosti obračunani po srednjem tečaju Banke Slove- 
nije za ustrezno tujo valuto na dan ustanovitve sklada ome- 
jene odgovornosti, na pravočasno prijavljene terjatve pa 
tečejo tudi zakonske zamudne obresti od dneva ustanovitve 
sklada omejene odgovornosti. Za druge terjatve, ki niso pra- 
vočasno prijavljene, pa tečejo zakonske zamudne obresti od 
dneva njihove prijave. Podobna je ureditev v pomorskem 
zakoniku Republike Hrvatske. 

Sam postopek za omejitev ladjarjeve odgovornosti se začne 
na predlog osebe, ki je po določbah zakona upravičena ome- 
jiti svojo odgovornost. Če so izpolnjeni z zakonom predpisani 
pogoji za omejitev odgovornosti in če sodišče ugotovi, da je 
mogoče s sredstvi predlaganega sklada omejene odgovorno- 
sti prosto razpolagati v korist upnikov izda sklep, s katerim 
dovoli ustanovitev sklada omejene odgovornosti (400. člen). 
Ko predlagatelj predloži dokaze o tem, da je dal sodišču na 
prosto razpolago odobrena sredstva za ustanovitev sklada 
omejene odgovornosti in pa da je založil določen znesek 
potreben za stroške, pa sodišče izda sklep, s katerim ugotav- 
lja, da je sklad omejene odgovornosti ustanovljen, ki ga med 
drugim objavi tudi v Uradnem listu Republike Slovenije (401. 
člen). Predpisana je natančna vsebina tega sklepa (402. člen). 
Postopek se nadaljuje s preizkusom prijavljenih terjatev na 
posebnem naroku (405. člen). Z določili 406. do 410. člena pa 
so urejeni spori po tožbah, na katere napoti sodišče posa- 
mezne stranke, če postanejo posamezna vprašanja 
v postopku sporna. Tu gre za tožbo za ugotovitev, da upni- 
kova terjatev ne sodi med terjatve, ki naj bodo poravnane iz 
sklada omejene odgovornosti, tožba, s katero upnik izpodbija 
obstoj ali višino terjatve drugega upnika ali njegovo pravico, 
da se njegova terjatev poravna iz sklad omejene odgovorno- 
sti, in tožba upnika, če predlagatelj izpodbija obstoj ali višino 
upnikove terjatve. Po opravljenem postopku za preizkus pri- 
javljenih terjatev sodišče s sklepom ugotovi, katere terjatve 
priznava in v kakšni višini, po pravnomočnosti tega sklepa pa 
se sklad omejene odgovornosti razdeli (415. do 421. člen). Kar 
se tiče pravnih sredstev, so poleg pritožbe, za katero je 
posebej določen rok 8 dni (422. člen) dovoljena vsa tista 
pravna sredstva, ki jih lahko stranke ali javni tožilec uporabijo 
zoper sodbe, izdane v pravdnem postopku (423. člen). 

ŠESTI DEL - POMORSKE POGODBE 

Prvo poglavje - POGODBA O GRADNJI LADJE 

Ladja v gradnji je gradnja ladje od trenutka polaganja kobilice 
ali podobnega gradbenega postopka do vpisa v register ladij 
(lat.: res). Do vpisa v register ladij gre torej za stvar v smislu 

stvarnega prava, neglede na to, da lahko ladja v gr® ( en 
opravlja tudi poskusne vožnje, šele z vpisom v r0Jis,#i pri 

postane »ladja v gradnji« - »ladja« (lat.: navis), v s"1. °i 
plovbnega prava, t. i. stvar, namenjena plovbi. Ven^®rLu; 
tudi za ladje v gradnji za specifično vprašanje tradicl°, |f ' 
uporabljajo pravila pomorskega prava, tako v mednarofl . Se 
kot v nacionalnem merilu (npr. glede registrov ladij, 5»"% sf 
pravic itd.). Premoženjskopravna vprašanja v zvezi z j c" 
v gradnji so predvsem glede statusa stvari, ki se vflTOgJ , 
v ladjo oziroma glede premoženjsko pravnih predpisov. , o 
uporabljajo tudi za ladjo v gradnji. V pomorske zako»ni sti 
vnašajo le tiste norme, ki odstopajo od načel civilnega P " « 
Vendar pa se ob subsidiarni uporabi določil civilnega P' Pc 
lahko doseže popolna pravna ureditev tega poglavja. 
cip je upoštevan tudi v tem osnutku, pri čemer je omogo n p/ 
največja možna svoboda pogodbenih strank. Tako je16 ^ 
malno število odredb prisilne narave. V tem poglavju 90% l1 

lana le obligacijska razmerja, stvarnopravna pa so ob<i 
v poglavju o stvarnih pravicah, vendar le skupaj tvorijo c« P< 

Glavne značilnosti določb tega poglavja so: 

- da je za pogodbo predpisana pisna oblika (zaradi št*'"1* - 
sti in zapletenosti pogodbenih klavzul); M 

- da je rešeno vprašanje, komu pripada ladja v času traj®n' Jjj 
gradnje ladje; 

- da so normirane temeljne dolžnosti ladjedelnice Ojj J ^ 
deloma civilnopravne narave, deloma pa se navezuj®! 
specifične pogoje gradnje ladje kot bodočega plovila)- ■ 

- da mora ladjedelnica upoštevati posebna tehnična P $ j 
ki zagotavljajo zgrajeni ladji plovno sposobnost, tako. 
ladja lahko pridobila klaso določenega klasifikacijskeg ( 
voda; 

ngjpO* 
- da ima naročnik pravico nadzirati ladjo (kar je ena n \ 
membnejših naročnikovih pravic); 

- da odgovarja ladjedelnica za uspeh posla - razen, 6® 9' „ 
izrecna naročnikova navodila - in da odgovarja za iW^| 
v prekluzivnem roku enega leta ter za zamudo pri dokon 
gradnje; 

- da je določen poseben zastaralni rok za obveznosti 
delnice. 

ia<r 

Predlog se razlikuje od našega pozitivnega Pravf.Jpiet® 
predvsem v tem, da je dana definicija te pogodbe. 
namreč sprejet v maju 1977, pred uveljavitvijo Zakona <j ^ 
gacijskih razmerij - sestavljalei ZPNP niso hoteli Pr0^i,M> 

definicije pogodbe o gradnji ladje glede na ^ 
pogodbe o delu v ZOR. Sedaj je težnja, da se z* .0$ 
nominatno pogodbo da tudi njena definicija. Ta de. J/t 
poudarja tudi razlike glede na pogodbo o popravilu oj: "jjj 
predelavi ladje, za katero se smiselno uporabljajo do j 
pogodbe o gradnji ladje (enake spremembe pozna ,uC M 
hrvaški PZ). Poleg tega je vpeljana pridržna (reteMjm 
pravica, ki daje ladjedelnici oziroma popravljalcu la LJ' 
kasno pravno sredstvo za uveljavitev njunih zahtevkov. ^ 
čena pa je doložnost nadzora gradnje s strani dotw 
klasifikacijskega zavoda (ker ni več monopolnega zaVO°lot^ 
je bil včasih Jugoregister). Prav tako je izpuščena do ^ 
o spremembi pogodbene cene po sklenitvi pogodu'd 
zadostuje splošna klavzula o spremenjenih okoliščina'' 
»rebus sic stantibus«) civilnega prava. 

Drugo poglavje - POGODBE O IZKORIŠČANJU LADU 
Jf 

Ureditev pogodb o izkoriščanju ladij v novem 
zakoniku (členi 435-669) je v pretežni meri oprta na ""m! 
nje določbe ZPNP. Prepletanje ladjarskih, prevozi1^ 
zakupnih in drugih pogodb je sicer dokaj posebno 0 Jm 
nalno z vidika primerjalnega prava, vendar je b'la'j // 
ureditev pozitivno ocenjena tako v pomorski praksi KOrfj 
v teoriji. Tako bomo še naprej med pogodbe o izkoOSp . 
ladij uvrščali pogodbe o plovnem poslu in pogodbo o Z*. t> 
V prvo skupino spadajo ladjarske pogodbe (najem I8"1 
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'l,: prev V6i P°tovani ali za več potovanj ali za določen čas), misli o*** pogodba (prevoz posameznih stvari), pogodba 
pj S in

p ev°zu potnikov, pogodba o vlačenju oziroma potiskanju 
v
se nanašajo na druge plovbne posle (npr. 

ner gerig 
em turizmu). Pogodba o zakupu je regulirana kot sui 

acfi' snoT'h ^ePrav ie običajno v primerjalnem pravu enačijo 
irf cfiart ladiarsko pogodbo (angl: bareboat charter, demise 
ujjj: er> fr: affretement coque-nue). 
^ > 

stvar mednarodnega prava predstavlja prevoz posameznih rjil (an ' Podlagi nakladnice najpomembnejšo obliko izkoriš- 
Kjt' >a'Mij za potrebe prevoza blaga, saj so npr. ladjarske 
p,!" al°n

abe°Ma,no prepuščene poslovni praksi ter pogodbeni 
;e'J (primerjaj z Voyage Charterparty Laytime Inter- 
ni" ng: p"°" Rules 1993). Pri tem se seveda postavlja dilema, ali 
I# (tjf °morski zakonik ostaja tradicionalen ter podoben bivši 
U"> ali DgCe' strokovno oblikovani) jugoslovanski zakonodaji, 

Pomo naJ Sled' noveišim premikom v pomorski sferi. Večino 
it 'n tudi drugih držav obvezujejo t.i. Haaška pravila drugih držav obvezujejo t. i. Haaška pravila 
l"avli (Mednarodna konvencija o Izenačenju nekaterih 
Jbor do*onoaamontu), ki veljajo od 2. junija 1931. Državni 

Mflrt spreie* akl 0 nasledstvu te konvencije (Ur. I. 
ia h pogodbe, št. 13/93), ki jo je ratificirala ne 

tiotjfjLOS/av'Ja (Ur '• FNRJ - Mednarodne pogodbe, št. 7/59) 
ker , '(e depozitarjev Republika Slovenija še ni opravila, 11 Dl h 11 fO T A l A A s-\ n r%tl nri SjSt&fTlLI 

pravila. 

RS. 
nekda- 

Haa4,e bilo razčiščeno vprašanje ali ostati pri Ko'Visbyskih pravil ali pa ratificirati Hamburška 

do oni1968 ie t>Ha omenjena konvencija spremenjena oziroma 
sitUca°'ena s Protokolom, ki je začela veljati 23. junija 1977 ter 
Hag j/ S ^aaškimi pravili pomeni celoto, bolj znano po imenu 
r*o-VI»bljska pravila. Slednjih sicer bivša Jugoslavija ni 
"občh3'9, vendar ie v ZPNP povzela njihove bistvene otjQn,;

e (nPr-1■ i- kontejnersko klavzulo pri omejitvi ladjarjeve 
toZ:rnost' (666.67 SDR za tvorek in 2 SDR za kilogram 

>• ve<jati pa je začel 14. februarja 1984. 

C l1978 S/TJ0 na Podla9' nekakšnega mednarodnega prav- 
Konve ercialne9a 'n Poetičnega kompromisa dobili novo I. H°«io Združenih narodov o prevozu blaga po morju (t. 
Harnb e &l<a Pravi,a)< k' ie začela veljati 1. novembra 1992. 
Dar0dn a prav'la sicer pomenijo določen napredek v med- 
Vom0 t-

Ureditvi pomorskih prevozov (npr. poostritev odgo- 
p° s'' Prev°znika), vendar zaenkrat ne zanimajo razvitih 
prodir ^ de*el- Gospodarski položaj Slovenije in počasno 
v p ricl

an18 na evropski in svetovni trg bržkone ne govorita 
siig s pretirani samoiniciativnosti, ki bi jo naša država utele- 
0/f( Pohitrim sprejemom teh pravil. Zato je pomorski zako- 
^ijaj0

p'san v duhu Haaško-Visbijskih pravil, ki med drugim 
švedsk

V 9'i'' Danski, Franciji, Italiji, Nizozemski, Norveški, 
tacion i'n Vel'ki Britaniji, inspirirala pa so tudi nekatere 
I9941 , ne zakonodaje kot npr. hrvaško (Pomorski zakonik 
pri 0 kanadsko (Carrlage of Goods by VVater Act 1993). 

°dgovornosti ladjarja so upoštevani zneski iz 
trpani

0la ,z le,a 1979, ki so izraženi v posebnih pravicah 
oCodn t^DR). Končno velja pripomniti, da bi Slovenija 
n°st .° opozorila na svojo zgodovinsko pomorsko usmerje- 
0m«' e oi v kratkem ratificirala Haaško-Visbijska pravila ter n°n,eni Protokol 

'Ofoft0memt>nimi novostmi je potrebno opozoriti na uvedbo 
Podla^

9% lista v pomorske prevoze (492. člen), ki se je na 
Ust se (ZPNP lahko uporabljal le v notranji plovbi. Tovorni 
bolj "anireć vedno bolj uveljavlja, saj je zaradi enostavnosti 
s Posah en od konosamenta, pred nekaj leti pa ga je 
(OMiZ himi pravili uredil tudi Mednarodni pomorski odbor 
nost J1 0rm Rules for Sea Waybils 1990). Ladjarjeva dolž- 
P'ov/,o s skrbnostjo dobrega ladjarja usposobi ladjo za 
*a<;e( :se sedaj razteza čez vso potovanje in ni omejena le na 

Potovanja (454. člen). Gre za pohvalno določbo Harn- 
ih ofa/>raw'' ki so upoštevana tudi pri različnih, modernej- 
- 5q3 podpisovanja nakladnice (npr. v elektronski obliki 
sPortu /f Dodane so tudi določbe o multimodalnem tran- 
0 ""edn 651-653), ki upoštevajo bistvo Konvencije ZN 
<t>Odohrodnem multimodalnem prevozu blaga iz leta 1980 
*°(/eL00 lahko najdemo npr. v kitajskem pomorskem 
"ao asa

u'*.'e'8 1393). Konvencija sicer še ne velja, vendar se na izredno razširjeno in popularno obliko transporta 
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z različnimi prevoznimi sredstvi. Določbe Pomorskega zako- 
nika se bodo seveda uporabljale za multimodalni prevoz le 
v primeru, da se bo odvijal tudi po morju. Podjemnik bo 
odgovarjal subjektivno (krivdno) za celoten prevoz blaga (npr. 
po morju, zraku, železnici in cesti) in sicer z obrnjenim dokaz- 
nim bremenom. 
Pri ostalih pogodbah o izkoriščanju ladij ni bistvenih spre- 
memb, le pri prevozu potnikov in prtljage so v skladu z med- 
narodnimi trendi povišani zneski, do katerih lahko ladjar 
omeji svojo odgovornost (618. in 619. člen). 

Pri sestavi predloga so obstajala tudi razmišljanja, ali bi 
veljalo urediti tudi pogodbo o pristaniščem skladiščenju in 
pretovarjanju (stivadorska pogodba), zlasti glede na sprejem 
konvencije o odgovornosti podjemnika transportnega termi- 
nala v okviru Komisije združenih narodov za mednarodno 
trgovinsko pravo (UNCITRAL) leta 1991. Vendar je prevladalo 
mišljenje, da pogodba tudi v praksi še ni dovolj izdelana, ni 
razčiščen njen odnos do skladiščne pogodbe po splošnih 
obligacijskopravnih pravilih, mednarodnopravna ureditev pa 
tudi nikakor ni splošno sprejeta. Zato te pogodbe, tako kot 
večina tujih zakonodaj, zakonik ne ureja izredno. 

Tretje poglavje - POGODBA O POMORSKI AGENCIJI 
iDosedanja ureditev pogodbe o »plovbnem agencijskem 
poslu« je ustrezala, zato bo na podoben način regulirana tudi 
v novem zakoniku (členi 670-678). Prav tako so ravnali naši 
pomorski sosedi Hrvati. Pri formulacijah so upoštevane neka- 
tere potrebe poslovne prakse. 

Zaradi sporne uporabe pridevnika »plovbni« ter njegovega 
kompliciranega prevoda v tuje jezike, je uvedena sintagma 
»pomorska agencija« oziroma »pomorski agent« (npr.fr. 
agents maritimes, angl. maritime agents). Gre za pogodbeni 
odnos med naročnikom in agentom, na podlagi katerega 
mora agent s skrbnostjo dobrega gospodarja opravljati 
pomorske agencijske posle (npr. posredovanje in zastopanje 
v zvezi s plovbo in izkoriščanjem ladij), naročnik pa mu je 
dolžan povrniti stroške ter plačati nagrado. 

Četrto poglavje - POGODBA O POMORSKEM 
ZAVAROVANJU 
Pogodba o pomorskem zavarovanju se v praksi razlikuje od 
zavarovalne pogodbe za ostala premoženjska zavarovanja. 
Razlog je predvsem v specifičnem zgodovinskem razvoju 
pomorskega prava in pomorskega zavarovanja, ter potrebe 
poslovne prakse, ki zahtevajo čimveč dispozitivnosti, 
v nasprotju z ureditvijo zavarovalne pogodbe po civilnem 
pravu, ki se je razvila v smeri kogentnosti. Temelj za posebno 
ureditev je tudi v Zakonu o obligacijskih razmerij, ki izključuje 
svojo uporabo na vsa zavarovanja, sklenjena po predpisih 
pomorskega prava. 

ZPNP se je zgledoval v tem delu predvsem po angleški Marine 
Insurance Act (Zakon o pomorskem zavarovanju) iz leta 1906 
in po italijanskem Codice della Navigazione iz leta 1942. 
Glavne značilnosti teh odredb oziroma razlike glede na Zakon 
o obligacijskih razmerjih so naslednje; 

- v tem zakonu ni definicije zavarovalne pogodbe, predvsem 
iz razloga, ker še ni definicije, ki bi v popolnosti ustrezala 
vsebini te pogodbe, ker se uporaba pomorskega zavarovanja 
širi na vse več predmetov in rizikov, ki imajo zelo malo ali 
nobene zveze s pomorskim pravom. Namesto tega so našteti 
predmeti oziroma interesi, ki se jih da zavarovati po določilih 
tega zakona; 

- zavarovalnega interesa ni treba imeti že ob sklenitvi 
pogodbe, amapk se ga lahko pridobi šele ob nastopu zavaro- 
valnega primera ali še celo kasneje; 

- zavarovanje se lahko sklene tudi na dogovorjeno vrednost, 
(v angl. agreed value) ki je obvezna za zavarovalnico - zava- 
rovanca. 

- po vzoru na francoski - italijanski sistem je vzpostavljen 
sistem zavarovanja »za račun tistega, katerega se tiče«, kar 
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pride v upoštev predvsem pri zavarovanju blaga v izvozu, kjer 
včasih končni prejemnik v trenutku sklepanja zavarovanja še 
ni znan; 

- zavarovalne police se izstavi samo na izrecno zahtevo 
sklenitelja zavarovanja, torej izstavitev police nima konstitu- 
tivnega učinka za pogodbeno razmerje, tako kot po ZOR; 

- predložitev zavarovalne police ni absolutni pogoj za izpla- 
čilo zavarovalnine, ker lahko da zavarovanec ustrezno zavaro- 
vanje, če je polica izgubljena ali uničena; 

- plačilo zavarovalne premije ni pogoj za veljavnost zavaro- 
valne pogodbe. Zavarovalnica ima pravico do kompenzacij 
z dolžno zavarovalnino oziroma mora izterjati neplačano pre- 
mijo na običajen način; 

- pri spremembah, izboljšanju rizika, pri nadzavarovanju in 
pri dvojnem oziroma večkratnem zavarovanju, zavarovalnica 
ni dolžna vrniti sorazmernega dela premije; 

- z zavarovanjem je krita tudi škoda, ki je nastala, preden je 
bilo zavarovanje sklenjeno, s pogojem, da stranki nista vedeli 
niti nista mogli vedeti, da je škoda že nastala (tzv. klavzula 
»lost or not lost« iz angleškega prava); 

- iz zavarovanja je izklljučena škoda nastala zaradi hude 
zavarovančeve malomarnosti, če v zavarovalni pogodbi ni 
drugače določeno (po ZOR- u je ravno obratno - malomar- 
nost je vključena, če ni v zavarovalnih pogojih posebej izklju- 
čena). 

- pravice do direktne tožbe ZPNP ne pozna; i 

- odredbe o zavarovanih rizikih in stroških so prilagojene 
institutu pomorskega prava (kot npr. o prispevku v skupno 
havarijo, plačilu nagrade za reševanje, prepustitvi zavarovane 
stvari zavarovalnici - tzv. delaissement itd.) oziroma poseb- 
nostim pri prevozu blaga po morju in predpisov o plovilih. Pri 
tem je v največji možni meri upoštevana tudi angleška zavaro- 
valna praksa, kar je za sprejemljivost naše zavarovalne police 
v mednarodnem poslovnem svetu izjemnega pomena. 

Od ZPNP se predlog zakonika razlikuje v naslednjih podrob- 
nostih: 
- izpuščena je uporaba določil zakona za vzajemna zavarova- 
nja, ker pravila vzajemnih zavarovanj danes ni več (tudi tzv. 
Protecting & lndemnity zavarovanja - to je zavarovanje 
odgovnosti ladjarja preko angleških klubov nima več značil- 
nosti vzajemnih zavarovanj); 

- izraz »odškodnina za nastalo škodo- je nadomeščen z izra- 
zom »zavarovalnina« saj zavarovalnica nikdar ne odgovarja 
za povzročeno škodo (odgovarja povzročitelj, ki je dolžan dati 
odškodnino) ampak le izpolni svojo obveznost iz zavarovalne 
pogodbe, tj. izplača zavarovalnino; 

- izpuščeno je določilo o možnosti izpodbijanja dogovorjene 
vrednosti, če le ta »v večji meri« presega dejansko vrednost 
zavarovanega predmeta. Sintagma »v večji meri« je preveč 
ohlapna in torej prepuščena dejanski oceni sodnika, zatorej 
ne sodi v zakon. Tako npr. Ml A (1906) take izključitve ne 
pozna, razen če gre za očitno napako ali goljufijo. Tako je 
novi člen redigriran po vzoru na MIA (1906). Pravna varnost 
zavarovanca je s tem izboljšana, prav tako zaupanje v našo 
polico; 

- predvidena je pravica do direktne tožbe proti zavarovalnici 
v vseh primerih obveznih odgovornostnih zavarovanj uporab- 
nikov oziroma imetnikov plovil. Pri neobveznih zavarovanjih 
pa taka pravica ne bi bila primerna, ker je odgovornost 
ladjarja v praksi sprovedena preko angleških P&l klubov (gre 
za večkratno zavarovanje naših zavarovalnic in teh klubov), 
angleško pravo pa pravice do direktne tožbe ne daje, če gre 
za »lndemnity« zavarovanje, t. j. da zavarovalnica povrne 
zavarovancu (ladjarju) zneske, ki jih je moral plačati na pod- 
lagi pravnomočne sodbe ali arbitražne odločbe ali po odobri- 
tvi kluba. 
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SEDMI DEL - PLOVBNE NEZGODE o ( 

V tem delu zakona so obravnavane le tipične plovbne nez- _ 
gode, ki so karakteristične le za pomorsko plovbo in s0 vj 
tradicionalno normirane s predpisi pomorskega prava. Za vse |U| 
tiste nezgode, ki se pripetijo na morju, pa niso regulirane 
v tem zakonu, se uporabljajo predpisi, ki za take primere 
veljajo na kopnem. Zakon ne daje splošne defincije plovbne ^ 
nezgode (popularno imenovane tudi »havarije«), vendar je'1 

normiranja posameznih nezgod njihov pojem povsem razvi- - 
den. Skupna značilnost teh inštitutov je, da so v glavne^ t/, 
mednarodno pravno urejeni (razen seveda dviganje potopile' ni 
nih stvari). In/ 

tu 
Prvo poglavje - TRČENJE LADIJ 

Premoženjsko pravni aspekt trčenja ladij na morju je urejen 
z Bruseljsko konvencijo o izenačenju nekaterih pravil o trce- _ 
nju ladij iz leta 1910, ki jo je ratificirala že kraljevina JugosM' 
vija leta 1931. - 

u 
Določila te konvencije so kot materialno pravo splošno sp' 
je t a v skoraj vseh državah na svetu (z izjemo npr. ZDA), vs^ 
kar se tiče odgovornosti za trčenje ladij, konvencija v tel" 
sistemu loči slučajno trčenje, ko vsaka ladja nosi svojo škoO" 
in zakrivljeno trčenje, ko kriva ladja nosi vse škodljive PoS^ 
dice; če pa sta obe (ali več ladij) krivi za trčenje, nosita škod0 

sorazmerno obsegu krivde; če se obseg krivde na da odkrij1' 
pa nosita ladji škodo v enakih delih. Obseg krivde ugotaW 
sodišče ali arbitraža na podlagi dejanskega stanja. Že ZP"K 
prav tako pa ta osnutek v celoti upošteva omenjeno konven- 
cijo, katere značilnosti so še: - konvencija oziroma zakon se 
ne uporablja pri nadomestilu škode iz trčenja, ki je povzro- 
čena tzv. »jedrsko škodo«; 

- v tekstu se uporablja izraz »odgovornost ladje«. Seveda ne 
gre za posebno pravno sposobnost ladje, ampak gre 
v praksi vstaljeni izraz, zaradi poenostavitve ponazoritve med- 
sebojnih razmerij ladje, udeleženih v trčenju. Odgovorna 
oseba je seveda ladjar ladje ali njen lastnik; 

- definicija trčenja ni dana, pač pa je uporaba zakona vezani 
na tzv. »direktna« in »indirektna« trčenja; 

- posebnost tega dela zakona je, da se odgovornost ugotav- 
lja na podlagi »dokazane krivde«, kar je izjema od splošne 
načela odškodninskega, pa tudi pomorskega prava; 

- pri telesnih poškodbah ali smrti je uvedena solidarna odg0; 
vornost vseh ladij, udeleženih v trčenju, kar je v prid žrtV<> 
kateri ni treba čakati na včasih dolgotrajen postopek ugotav- 
ljanja krivde za trčenje; 

- pri izračunu škode se vedno upošteva tudi izgubljeni dobi- 
ček, kar je normalno, saj ladja med tem, ko je na popravilu, n? 
more pridobivati dohodka. V tem delu osnutka ni bistvenin 
novosti glede na pozitivno pravo (ZPNP). 

Drugo poglavje — REŠEVANJE 

Predpisi v zvezi z reševanjem so upravno-pravne in PrerrlC^ 
ženjsko-pravne narave. Upravno-pravne odredbe so v tretjem 
delu tega zakonika. V tem poglavju so urejena le premoženf 
sko pravna razmerja. Na mednarodnem področju ureja zQ0' 
dovinski in specifični institut pomorskega prava Konvencij 
o izenačenju nekaterih pravil o nuđenju pomoči in reševanj 
na morju, spejeta v Bruslju leta 1910, ki jo je ratificirala f 
kraljevina Jugoslavija leta 1931, ter Protokol k tej konvencij11 

leta 1967, ki ga je ratificirala SFRJ leta 1971. Leta 1989 je b'1 
sprejeta mednarodna Konvencija o reševanju, ki pa še <[. 
stopila v veljavo. Republika Slovenija te konvencije še n 

ratificirala. Ta osnutek temelji na konvenciji iz leta 19'U' 
v maksimalno možni meri pa upošteva tudi določila konten 
cije iz leta 1989. Glavne značilnosti predlaganih rešitev v tem 
osnutku zakonika so naslednje: 

- gre za reševanje ladij oziroma stvari, ki se nahajajo na ledij- 
Za stvari, ki ne izvirajo iz ladie, se uporablja institut najdb* 
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'fiS °d ,e9a načela je v </'sfem delu zakona, ki govori Sanju potopljenih stvari: 

vPoši°Set)e relevantno, kje se nahajajo. Zakon pride 
lud,!ud' za osebe, ki se nahajajo v nevarnosti na morju """ izven ladje; 

^°"Tci'a iz leta 1910 je še razlikovala reševanje in 
• sedanja določla to razliko odpravljajo; 

tnen'C'ia zaiema ladje v nevarnosti in ladje reševalke. 
"iti to U,porat3e ladje prav tako ni relevanten. Ni pomembno nje j'atl /o posadka ladjo že zapustila. Zajete so tudi nasled- 
ilidi, definicija je zelo široka, saj zajema vsa plovila, pa "akoplove; 

prav'ca do nagrade je pogojena z uspešnostjo reševanja; 
W<"1a na9rade je omejena z vrednostjo rešene stvari; 

iHefjavr1*8 ima samostojno pravico do nagrade in jo lahko 
'ta, tudi če tega ne stori ladjar. 

Ijg8" 9lede na ZPNP izhajajo iz nove konvencije iz leta 
ske„a , novosti posvečajo posebno pozornost zaščiti mor- 

In/a j. v*°(/a in dodatno stimulira dejavnost take vrste reševa- 
tiotep h°16 uvedeno posebno nadomestilo reševalcu v višini 
'Heva str?škov, za preprečitev škode na okolju, tudi če 
kie„r uspelo. To posebno nadomestilo znaša do 30% 
Sprem str°škov, v utemeljenih primerih pa celo do 100%. 
>iSina ^jen i8 tudi vrstni red kriterijev, od katerih je odvisna 
►8//aw jf?ra^8 za reševanje. Po novih določilih pridobivajo na 
"snio r

KrJteriji vrednosti rešenih stvari ter veščina in prizade- 16 Sevalcev. 

foscno * lad'e reševalke in njen ladjar sta po novih določbah 
'i(Un . Pooblaščena skleniti pogodbo tudi v imenu in za 
^,'^ikov tovorov, čeprav sicer nista njihova pravna 
°a9rad Ucjeno je tudi vprašanje zavarovanja za plačilo 
Po9odh Za reševanie. po vzoru na Loyd'sev formular 
direktn ° Sevanju LOF 1990. Vpeljana je tudi pravica 
"""'c/ eJožbe za izpačilo nagrade za reševanje proti zavaro- ■*' je zavarovala ladjo in tovor. 
itau 

novosti je upoštevana tudi v novem hrvaškem 
sprertl 

Ul ni pa jih zaslediti npr. v pripravljalnih delih za m°o italijanskega plovbnega zakonika. 
^"da r 
°*>oma

Pa
K
s° Sjede na majhnost in veliko izpostavljenost "iernbg občutljivost našega morskega akvatorija te spre- 

Popolnoma upravičene. 
JfjM. 

- DVIGANJE POTOPLJENIH STVARI 
rne««9ania potopljenih stvari je zelo podoben institutu 
"asetf/a 

vendar je glavna razlika v tem, da se rešujejo 
Potopa lovita, plovne naprave in stvari z njih, dvigajo pa se 

Plovila, plovne naprave ali premoženje nasploh. 
^far/Jo"? Pravno razlikovanje so v tem, da pri reševanju grozi s'varef) 

$t neposrednega nastanka škode, pri potopljenih 
Po$ledi*38 imanentne nevarnosti ni, oziroma so škodljive 
"siji m 

6 *e nastale pri dviganju potopljenih stvari se v dosti 
Va"ju //' uP°rabljajo pravila civilnega prava, kot pa pri reše- 
sH>io s1i,ut dviganja potopljenih stvari je sestavljen iz dveh 
SskoPredpis°v ~ P^' so upravno-pravne, druge pa premo- 
c? ^iQ-,Pravne narave. Upravno-pravne regulirajo pooblastila 
/"t w ?' dolžnost dviganja in pooblastila za izvedbo del. 
b&tniifoisko-pravni pa regulirajo lastništvo oziroma izgubo 
?s®6e t na potopljenih stvareh ter pravice ter dolžnosti 

*OnnJ0 dvignila potopljene stvari. Pri teh razmerjih je 9'e<ye n° 
an ludi element inozemnosti. Novost v tem osnutku 

0r 
zpNP je določitev ministrstva za kulturo kot pristo/- s,varj k^ana za 'zdai0 dovoljenj za dviganje potopljenih 

' 1 irnajo lastnost zaščitene kulturne dobrine. 
e'rfo 

lnVitu Po9lav/e - SKUPNE HAVARIJE 
edep n

skuPne (popularno imenovan »generalne«) havarije je 
s^0 

aJstarejših institutov pomorskega prava in specifičen 
a 'o področje. 

"Sevalec, št. 35 

Sestavljen je iz treh skupnih predpisov: iz samega pojma 
skupne havarije, ki daje pravico do prispevka vseh udeležen- 
cev v pomorskem podjemu pri škodah in stroških skupne 
havarije, iz pravil o načinu obračunavanja prispevka v skupno 
havarijo in končno prispevek pri tem obračunavanju. 
V poslovni praksi pomorskih prevozov je običajno, skoraj brez 
izjem, v ladjarskih pogodbah in nakladnicah, dogovorjeno, da 
se škode in stroški, ki izpolnjujejo pogoje za skupno havarijo, 
obravnavajo v skladu z Yorško-Antwerpenskimi pravili. 

Ta pravila niso mednarodna konvencija, ker niso bila sprejeta 
na mednarodni ravni, ampak so rezultat dogovora zaintersira- 
nih strank (ladjarjev, naročnikov in zavarovalnic - preko 
njihovih združenj). 

Zadnja redakcija teh pravil je iz leta 1974. Pravila so sestav- 
ljena iz dveh delov. Prvi del označen s črkami od A-G vsebu- 
jejo splošna načela, pravila označena s številkami od I - XXII 
pa določajo posamezne primere skupne havarije. 

Ne glede na obstoj teh pravil, je treba tudi v nacionalnih 
zakonih regulirati to materijo, ne samo procesne narave, ki 
sicer ni rešena v pravilih, ampak tudi materialno-pravne 
narave, ker se lahko zgodi, da stranke v pogodbi ne uredijo 
tega problema. Zato so seveda zakonska določila dispozitivne 
narave in se s tem omogoča strankam, da regulirajo ta inštitut 
na tak način, kot jim najbolj ustreza ali pa uporabo tega 
instituta sploh izključijo. Obenem pa je treba materialno- 
pravne norme čimbolj vskladiti z Yorško-Antwerpenskimi pra- 
vili (in sicer s tistimi, ki so označene s črkami). 

Pri procesnih določilih seveda ni dispozitivnosti, glede na 
naravo teh določil. Osnovne značilnosti teh določil so: 

- definicija skupne havarije se razlikuje od definicije iz Yor- 
ško-Antwerpenskih pravil v tem, da je precizirano, da mora 
škodo ali strošek povzročiti poveljnik ali druga oseba, ki ga 
nadomešča; 

- vsi elementi morajo obstajati kumulativno, sicer ne gre za 
skupno havarijo. Materialna uporaba odredb o skupni havariji 
je vezana na dva pogoja: 

da mora nastati škoda in da ta škoda izvira iz dejanja skupne 
havarije. Namen tega instituta je, da se na podlagi specifičnih 
predpisov nadomesti škoda tistim osebam, ki so jo utrpele 
zaradi dejanja skupne havarije. 

- Zakon ne našteva posameznih primerov skupne havarije, 
ampak se v tem delu enostavno sklicuje na »splošno sprejete 
mednarodne pomorske običaje«, kar pomeni posamezna pra- 
vila iz Yorško-Antwerpenskih pravil, označenih z rimskimi 
številkami; 

- določila drugega dela tega poglavja vsebujejo pravila za 
izračun upniške in dolžniške mase, na podlagi katerih se 
izračuna prispevek posameznega udeleženca plovbnega 
podjema. Pomembno je, da se vrednosti posameznih intere- 
sov določajo po njihovi dejanski (tržni) vrednosti. To je tudi 
eden od razlogov, zakaj se institut generalne havarije sploh še 
uporablja v prakasi, neglede na to, da so tako ladje, kot tovor 
na njih (in običajno tudi voznina) zavarovani. Zavarovalne 
vsote namreč niso nujno enake njihovi zavarovalni vrednosti 
(tržni vrednosti). Upoštevati pa je treba tudi dejstvo, da 
pomorska zavarovanja niso obvezna, torej lahko posamezni 
interesi ostanejo nezavarovani. Po drugi strani pa izplačila 
zavarovalnin vplivajo na višino zavarovalne premije, če gre za 
dolgoročna zavarovanja (kar se običajno zavarovanja ladij in 
blaga v izvozu); 

- predviden je sistem zavarovanja, da bodo udeleženci plovb- 
nega podjema poravnali svoje obveznosti, ki bodo po likvida- 
ciji skupne havarije odpadle nanje (pridržna pravica, havarij- 
ske obveznice, garancije, depozit, dolžnost ladjarja oziroma 
poveljnika, da poskrbi za ustrezno zavarovanje od vseh pre- 
jemnikov tovora). 

Tudi glede postopka likvidacije skupne havarije je potrebno 
ugotoviti, da takoimenovana Yorško-Antwerpenska pravila iz 
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leta 1974 ne urejajo tega postopka. Zakonodajalec ima torej 
tudi tu proste roke. V prvi vrsti se tu pojavlja dilema, ali ta 
postopek sploh urediti v zakonu ali pa tako ureditev opustiti. 
ZPNP je namreč eden od relativno redkih zakonov, ki tak 
postopek posebej ureja, večina likvidacijo skupne havarije 
prepušča praksi. Tak poseben postopek je pravzaprav potre- 
ben samo, če se razdelitveni osnovi, ki jo sestavi likvidator 
skupne havarije, prizna lastnost izvršilnega naslova. S tem 
v zvezi je zanimivo povdariti, da novi Pomorski zakonik Repu- 
blike Hrvatske tega postopka sploh ne ureja in ga prepušča 
praksi. Osnutek izhaja iz stališča, da je tak poseben postopek 
v primeru, ko se razdelitveni osnovi likivdatorja prizna last- 
nost izvršilnega naslova, potreben. Pri tem pa bistveno ne 
spreminja dosedanjih določb ZPNP o tem postopku. Glede na 
že omenjeno določilo 103. člena Zakona o sodiščih je 
potrebno tudi v tem postopku na novo določiti pristojnost 
sodišča. Za nepravdni postopek za preizkus ugovorov zoper 
končno razdelitveno osnovo je določena pristojnost sodnika 
posameznika okrožnega sodišča, katerega sodno območje 
obsega tudi teritorialno morje Republike Slovenije (2. odsta- 
vek 818. člena), posebej pa je določena tudi pristojnsot 
sodišča za sojenje v sporih, ki nastanejo v zvezi s tem 
nepravdnim postopkom. Za sojenje vseh sporov je pristojno 
sodišče, pri katerem teče nepravdni postopek za preizkus 
ugovorov zoper končno razdelitveno osnovo. To sodišče je 
pristojno tudi za sestavo nove razdelitvene osnove v primeru, 
če se ugotovi, da so ugovori v celoti ali deloma upravičeni (3. 
odstavek 818. člena). Ker je kot rečeno postopek za likvidacijo 
skupne havarije v delu, v katerem se preizkušajo ugovori 
zoper končno razdelitveno osnovo likvidatorja, po svoji naravi 
nepravdni postopek, velja tu glede določb postopka podobna 
pripomba kot pri postopku za omejitev ladjarjeve odgovorno- 
sti. Zato je treba tudi tu opustiti tiste določbe, ki pomenijo 
glede na Zakon o nepravdnem postopku le ponavljenje sploš- 
nih določb. Tako odpade posebna določba 3. odstavka 827. 
člena ZPNP, da se, če ni v zakonu drugače določeno, uporab- 
ljajo v tem nepravdnem postopku določbe Zakona o pravd- 
nem postopku in določba 831. člena, da v postopku za likvida- 
cijo skupne havarije ni dopustna revizija, ker je tako načelno 
odločeno že v 34. členu Zakona o nepravdnem postopku. 

Postopek za likvidacijo skupne havarije se začne pred likvida- 
torjem, ki ga imenuje praviloma ladjar. Za likvidacijo skupne 
havarije sestavi likvidator razdelitveno osnovo. Udeleženci 
v plovbnem podjemu, ki se ne strinjajo z razdelitveno osnovo, 
zoper to lahko ugovarjajo pri samem likvidatorju. Po ugovorih 
sestavi likvidator končno razdelitveno osnovo, ki je v primeru, 
če zoper njo nihče ne vloži ugovora pri sodišču, izvršilni 
naslov. Če pa udeleženec v plovbnem podjemu v 30 dneh od 
dneva, ko je prejel končno razdelitveno osnovo, zoper njo 
vloži ugovor pri pristojnem sodišču, pa sodišče opravi pose- 
ben nepravdni postopek za preizkus ugovorov (818. člen). Če 
je na naroku za preizkus ugovorov dosežen sporazum o vse- 
bini sporne končne razdelitvene osnove ali njenega spornega 
dela, dobi sporazumno določena končna razdelitvena osnova 
ali njen del moč izvršilnega naslova. Če pa takega sporazuma 
ni, vložnika ugovora sodišče napoti na pravdo. Če v pravdnem 
postopku sodišče pravnomočno ugotovi, da ugovori niso 
upravičeni, dobi sporna končna razdelitvena osnova ali njen 
sporni del moč izvršilnega naslova. Če pa ugotovi, da so 
ugovori v celoti ali deloma upravičeni, pa pristojno sodišče po 
pravnomočnosti sodbe sestavi novo razdelitveno osnovo. 

OSMI DEL - IZVRŠBA IN ZAVAROVANJE NA LADJAH 

V osmem delu ureja predlog zakona izvršbo in zavarovanje na 
morski ladji. Predlagatelj je ocenil, da je tudi to področje 
smotrno urediti v pomorskem zakonu, saj veljajo za izvršbo in 
zavarovanje na ladji določene posebnosti, tako da zanjo ni 
mogoče neposredno uporabljati niti določb, ki se nanašajo na 
izvršbo na premične stvari, niti določb, ki veljajo za izvršbo na 
napremičnine. Seveda pa vsebuje predlog zakona samo tiste 
določbe, ki pomenijo odstopanje od določb zakona o izvršil- 
nem postopku. Zato se v primeru, če v zakonu ni posebnih 
določb, smiselno uporabljajo določbe zakona o izvršilnem 
postopku. Določbe zakona o izvršilnem postopku se uporab- 
ljajo tudi za izvršbo in zavarovanje na plovnih objektih, ki se 
v smislu 4. člena predloga zakona ne štejejo za morske ladje. 

V 838. členu ureja zakon mednarodno pristojnost si ' ( 
sodišč za izvršbo in zavarovanje na ladjah. V sklao" pr£j 
lom teritorialnosti oblasti je sodišče Republike Slov ^ 
stojno za izvršbo in zavarovanje na ladji, če je ta v (i pQ( 
nem morju Republike Slovenije. Od tega načela ve' 3ll, j9 
izjemi: slovensko sodišče je pristojno za izvršbo in1 otj| 
nje na ladji, če je ladja vpisana v slovenski registe' ^ ^ 
drugi strani pa slovensko sodišče ni pristojno za ' ^ 
zavarovanje na tuji vojni, javni ali sanitetni ladji, cep ,j( ^ ^ 
nahaja v teritorialnem morju Republike Slovenije. * ^ (,a| 
členu 99 tč. 11/4 zakona o sodiščih (Uradni list RS, s' ,0i % 
za izvršilne zadeve stvarno pristojno okrajno soo ^ ls, 
tretjem odstavku 114. člena zakona o sodiščih P ^ na 
območje sodnega okraja Koper šteje tudi teritonai ^ pe 
Republike Slovenije, je za izvršbo in zavarovanje n ?a 
pristojno samo okrajno sodišče v Kopru (839. člen)■ ^ 

V nadaljevanju (2. poglavje) ureja zakon naiPr?L\ Y 
denarnih terjatev na ladji. Najprej (840 do 844. Ci , 
zakon oprostitve in omejitve izvršbe. Predmet 12 o, 
morejo biti domače vojne ladje ter ladje, ki so °ra 
samoupravni lokalni skupnosti nujno potrebne za op j jj 
njenih nalog. Tuja ladja, ki neškodljivo plove čezte ^ $ 
morje Republike Slovenije ali se mudi v slovenske ^ ^ 
nišču zaradi višje sile ali potreb plovbe, je - 
izvršbe samo za terjatve, ki so nastale med Pren uf Pi 
muditvijo ladje v slovenskih vodah, na ladji, ki le ^ te 
nujno potrebna za opravljanje javne službe, za °" .$1 ti 
gospodarske dejavnosti ali je izključni vir njegovega P fj 
nja, pa je mogoče dovoliti izvršbo in zavarovanje sartif /s 
imenovane pomorske terjatve, naštete v tretjem °" bjji i.':" P 

3 terjatve iz naslova posojila, s katerim je ^ p 
i, ter za terjatve, zavarovane z zastavno Pra</ h 

P 
m *'l c 

člena, za 
kupljena, 
ladji. 

Zakon ureja kot izvršilno sredstvo za poplačilo denarnl ^ 
tev izvršbo s prodajo ladje. Postopek se začne n ^ ( 
upnika, na podlagi katerega izda sodišče ( 
s prodajo. Po izdaji tega sklepa odredi sodišče za^ j.e V, , 
po potrebi čuvanje ladje, nato pa opravi rubež 1*°^ ;> , 
ladja vpisana v slovenski register ladij pa odredi J ( 
nambo sklepa o izvršbi v registru ladij. Učinek z ^ 
sklepa o izvršbi oziroma rubeža je v tem, da ima uPn, .${'/[ , 
korist je sodišče dovolilo izvršbo, pri poplačilu Pre 0dlK 
vsemi upniki, ki bi pozneje dobili zastavno aH p !Jj /•, 
pravico na tej ladji, in da se izvršba lahko opravi ' J 
poznejšemu lastniku ladje. Ker so lahko predmet I 
tuje ladje, zakon precej podrobno ureja postopek 
izvršbe s prodajo. Najprej vsebuje pravila o ugotoviv ^ t. i vaj^i u J prej ruci i/ 
sti ladje, v 862. členu pa uvelajvlja tako imeno^us' 
načelo, po katerem lahko vsak, ki ima pravico bitiP°"eiil 
zneska, dobljenega s prodajo ladje pred upnikom, w vji 
val izvršbo, zahteva, da se izvršba ustavi, če "9 
vrednost ladje niti delno ne krije njegove terjatve. 

Ladja naj bi se praviloma prodala na ustni javni 
zakon predvideva tudi možnost prodaje pod roko, te m 
sporazumejo stranke in zastavni upniki. Tako pti P'^f, 
družbi kot pri prodaji pod roko pa velja načelo na^3ni J 
ponudka, po katerem ladje ni mogoče prodati za ^ ^ 
znaša polovica njene ugotovljene vrednosti. Prodaj* * < 
v skladu s prodajnimi pogoji, ki jih sprejme sodišče 
log upnika in po obravnavi na naroku. Če upnik nejglfi. 
osnutka prodajnih pogojev, veljajo prodajni pogoji• 
v zakonu. Po pravnomočnosti sklepa o prodaji in P° 
tvi prodajnih pogojev izda sodišče razglas o prodal': 
rem določi način prodaje ter kraj in čas dražbe, če 
prodana na dražbi. Ta razglas vroči sodišče strankah ^ 
ki imajo na ladji, ki je predmet izvršbe, kakšno Pra m >] 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, če je '%!■ 
sana v slovenski register ladij, pa nameravano pr0 | 
zaznamuje v registru. 

V 873. do 891. členu vsebuje zakon določbe o pote^ 
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Ko je dana na dražbi najvišja ponudba izda sodi■ 
o domiku, če kateri iz prisotnih temu ne ugovarja iz ".flt 
nih razlogov in če ni kakšnih drugih pomanjkljivosti, n.ljf 
mora sodišče paziti po uradni dolžnosti. Pri prodaji P . 

  
poročevalec 
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10 Pooo/7 sklep o domiku, ko ugotovi, da so spolnjeni 
Proda *3 prodai° ,adie P°d roko. Če na dražbi oziroma pri 

'0: upnik p0? roko nl dosežena najnižja dopustna cena, lahko 
jati* Ponoi/ 18 predla9al izvršbo, v predpisanem roku predlaga (e soriit*rOClai0' <'e te9a ne stor'' Pa sodišče ustavi izvršbo, 
laš' odreri/ odkloni domik iz kakšnega drugega razloga, pa 

p0s( Ponovno prodajo sodišče po uradni dolžnosti. Ko 
3/ff1 kupen e.skleP o domiku pravnomočen, izroči sodišče ladjo 
iij>' ^eliav uPec Podobi na njej lastninsko pravico, ki ostane ia'0 kiteLr!,' ■ ePrav ie pozneje razveljavljen izvršilni naslov, na 
Si«' 'Man/terr,e,j'1 sklep o izvršbi ladje. Vendar pa sodišče že 
i -if! ttetavn 0 domiku razveljavi, in na predlog kakšnega 
;0 "ovarnn9^-Upn'ka °drediponovno prodajo ladje na kupčevo 
liP Mnaistfh in.stroške, če kupec ne plača kupnine v roku 

'8 razlik dn'od dneva domika. Pri tem prvi kupec odgovarja 
ienn n.;° v cen/' doseženo med prvotno ceno in ceno dose- ^ Ponovni prodaji. 

j ^ 900 rt 
w' ustoJ,!]° p03. členu vsebuje zakon še nekatere razloge za 
 ' oDonn/odlog izvršbe, 

upnikov in razo 
v nadaljevanju pa so pravila 

# upnlkov ln razdelitvi kupnine. Iz tako imenovane 
ff (ln0 kun mase' ki obsega poleg kupnine še morebitno varš- 
nfi!> doho<jkPCia' ki zamudil s plačilom kupnine, ter nekatere 
d"1 ia/o zak 'e med izvršilnim postopkom, se najprej popla- 
5(i' ter ng zastavni upniki, nato pogodbeni zastavni upniki, 
illi*1 foplan?ncu drugi upniki. Pri tem velja znotraj posameznega 

fe0afei/ razreda načelo prioritete: vrstni red poplačila 
11"'1 la^0nito

Se ravna P° času, ko je posamezni upnik pridobil 
jf r4we/;,° oziroma pogodbeno zastavno pravico na ladji. Če 
ur istega , masa ne zadošča za popolno poplačilo upnikov 

Po naf
2idel'lnega razreda, pa se njihove terjatve poplačajo 

p)' Posefen sorazmernega poplačila. V 908. členu so še 
In nashriPrav'la za Poplačilo periodičnih terjatev, v 909. členu 

rim. .dnjih pa pravila o poplačilu ooaoinih teriatev. neza- PBdljfr i .* r~ furn« u pwpiawiiu icijaior, nota" 
katr^tev' ter Poplačilu terjatev služnostnih upravičen- w<Gf/n Sliižnrtoti c nrnWai'n / i/ioonai/i Brlh služnosti s prodajo ugasnejo. 

&ki 
"a i*di?i ?Qo'deva tudi možnost prodaje solastniškega deleža 
0 P'odar i ćlen>- Pri tem se smiselno uporabljajo določbe 
Stavit *6, 2 nekaterimi izjemami. Tako se lahko dovoli <3eisn n >ad'e PravH°ma samo v primeru, če delež oziroma 
VrWn'0stn ,er'P se predlaga izvršba, presegajo polovico <teie}u j 

adJe. Če se izvršba opravlja na več kot polovičnem 
ni*9ovaf upnik Prelaga, da se proda cela ladja, vendar se 
°s're*a J,Jatev izplača samo iz tistega dela kupnine, ki 
W*rom °ol*nikovemu deležu. Zakon priznava drugim solast- 
iiriajo sniavico do odkupa dolžnikove terjatve, poleg tega pa 
lsiena cfražb^' domiku lad'e Prednost pred drugimi ude- 

^°Pla6na'lu uPnikov in drugih oseb, ki imajo pravico do 
*t: ,od*oči sodišče s sklepom (921. člen). Po pravno- 

"s® Pral'- ■ sk,ePa sodišče odredi, da se v registru izbrišejo uPnii<0'
ce in bremena na ladji, ki s prodajo ugasnejo, ter 
izplača zneske, do katerih so upravičeni. 

čl,?0°ia W( 
k; 
'e ye \al

av,u te9a dela ureja zakon izvršbo za izročitev ladje. 
Ikr> . Ja Vpisana v slovanski remi star lariii sa irvršha n nravi •»Ko, rta'~ vPisana v slovenski register ladij, se izvršba opravi 

de Se v re9istru vpiše upnik kot nov lastnik ladje (925. 
i° iiroč 3 P" doliniku' Pa mu i° uradna oseba odvzame upniku. 

4I ri Pr«Wc0 
944 Členu ureja zakon zavarovanje z zastavno 

l^aroya
na ladJI na podlagi sporazuma strank. To obliko 

'Por^ie mogoče dovoliti samo, če sta se stranki tako 
Po,,""*« in sodišču sporazumno predlagali izvedbo 
P° izrec

a'. predmet zavarovanja je praviloma dolžnikova ladja, 
'fdl z 

ni zakonski določbi pa je mogoče terjatev zavarovati 
^8iij s

astavno pravico na ladji, ki je last tretje osebe (941. 
Wc® vza°razum ° zavarovanju z ustanovitvijo zasnove pra- 
"8v® in ° s°dišče na zapisnik, ki ima učinek sodne porav- tnit*:.!0 izvršilni naslov 1942 člen) 7avarnvanie> na neorn- 

zavarovanju 
. s na zapisnik 

"iltniZ 'e izvršilni naslov (942. člen). Zavarovanje na nepre 
S'f" 'a(j Se izvede 2 vknjižbo zastavne pravice na ladji v regi- 

^ ! fe®a sredstva zavarovanja je, da upniku pred izvršbo 
^rsii^Poslovati v pravdnem ali kakšnem drugem postopku e9a naslova. Izvršilni naslov je namreč že zapisnik 

oziroma z rubežem ladje (943. člen). 
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o sporazumu strank. Čim pa sodišče ugotovi, da je postal 
sporazum strank o zavarovanju terjatve izvršljiv, na predlog 
upnika dovoli in opravi izvršbo na zastavljeni ladji po določ- 
bah, ki veljajo za izvršbo s prodajo ladje (944. člen). 

Novi tekst zakonika (949. člen) spreminja kvaliteto zahtevane 
garancije za sprostitev ladje. Dosedanji zakon je namreč pred- 
videval, da mora dolžnik dati »zavarovanje oziroma druge 
premoženjske vrednosti, ki so proste za prenos v upnikovo 
korist«, kar je v praksi povzročalo težave. Novo besedilo bolj 
ustreza standardu Konvencije o začasni zaustavitvi morskih 
ladij iz leta 1952. Seveda bo morala sodna praksa opredeliti 
kriterij, katera je tista varščina ali drugo zavarovanje, ki ga 
lahko upnik realizira doma ali v tujini; prav gotovo so to 
finančne garancije znanih svetovnih bank, zavarovalnic in 
zlasti t. im P&l klubov. V prvi vrsti se bodo seveda same 
stranke dogovorile o sprejemljivi garanciji. 
Procesna določba iz člena 959 je nov institut v pomorskem 
zakoniku, ki je povzet po znani anglosaški teoriji in sodni 
praksi »ACTIO IN REM«. Ker se ladja praviloma zadržuje v luki 
kratek čas, je upniku otežkočeno, da identificira dolžnika »in 
personam«, zato je s tem institutom mogoče predlagati posto- 
pek »in rem«, to je zaustavitev ladje kot dolžnika ob pogojih 
zakona; zahtevek se torej nanaša na samo ladjo, ki ji ta 
zakonik podeljuje status pravdne stranke, kadar upravičeni 
upnik uveljavlja napram tej ladji pomorsko terjatev zaradi 
onesnaženja morja, ne pa tudi za druge terjatve. Procesni 
temelj za tako rešitev izhaja iz dol. člena 77 ZPP, ki predvi- 
deva, da lahko posebni predpis določi, kdo je poleg fizičnih in 
pravdnih oseb še lahko pravdna stranka. Tudi Konvencija iz 
leta 1952 prepušča vsaki državi pogodbenici, da sama regu- 
lira postopek v zvezi z začasno zaustavitvijo ladje. 
Seveda je ta institut veljaven izključno v postopku izdaje 
začasne odredbe z zaustavitvijo »odgovorne ladje« za pomor- 
ske terjatve ali ekološkega onesnaženja morja. Tožba, ki jo 
mora upnik vložiti v zakonskem roku, da opraviči začasno 
odredbo, je seveda «actio in personam«. 
Glede na nov institut je bilo potrebno tudi prilagoditi vpraša- 
nje vročitve začasne odredbe in ugovornega postopka, ki je 
obvezen in hiter, in zato ta določba delno posega tudi 
v določbe člena 53 ZIP. 

DEVETI DEL - KOLIZIJE ZAKONOV 
Deveti del zakona vsebuje problematiko urejanja raznoprav- 
nih razmerij v pomorski plovbi. Kot lex specialis ureja tista 
vprašanja, ki zaradi specifike razmerij zahtevajo posebno 
ureditev, v ostalem pa se bodo uporabljala splošna pravila 
zakona o mednarodnem zasebnem pravu kot lex generalis 
(pravne praznine, načelo najtesnejše zveze, negativni učinek 
javnega reda, navezne okoliščine za razmerja, ki jih ta zakon 
ne ureja ipd). 

Med temeljnimi določbami velja posebnost glede zavračanja 
(961. člen). Ta institut je v splošnem zakonu sicer sprejet, 
v plovbnih razmerjih pa je njegova uporaba neprimerna, zlasti 
še zaradi tega, ker je pri vseh pogodbah predvidena kot 
primarna navezna okoliščina avtonomija strank. Predlog 
nadalje predvideva uporabo le&is causae za kvalifikacijo 
ladje (962. člen). Posebnost predloga v primerjavi s splošno 
ureditvijo je tudi v tem, da številne določbe zakona oprede- 
ljuje kot norme neposredne uporabe in glede njih izključuje 
kolizijsko metodo (omejitev odgovornosti ladjarja, členi 966, 
968; določbe glede reševanja, 969. člen; nekatera pravila 
o odškodninski odgovornosti zaradi trčenja, 970. člen). Vse- 
binska ureditev navedenih vprašanj v predlogu je namreč 
vsklajena z ureditvami v mednarodnih konvencijah in bi jo 
bilo po mnenju teorije nedopustno izključiti preko uporabe 
kolizijskih pravil. Med norme neposredne uporabe je šteti tudi 
pravilo 775. člena predloga, ki predpisuje svojo uporabo za 
problematiko dviganja potopljenih stvari. 

S posamičnimi kolizijskimi pravili predlog nadalje ureja 
različna pravna področja. Splošno stvarnopravno kolizijsko 
pravilo lex rei sitae je glede na naravo stvari (mobilnost) tu 
modificirano kot pravo državne pripadnosti ladje, ki je kot 
takšno odločilno za presojo vseh stvarnih pravic na ladji 
(lastninska pravica, zastavna pravica, privilegiji, služnosti). 
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Posebnost velja za stvarne pravice na ladjah v gradnji, za 
katere se uporablja lex rei sitae, če se gradijo v Sloveniji (člen 
963). Pravo pripadnosti ladje je nadalje merodajno za presojo 
pravnega položaja poveljnika ladje (tako pri upravljanju kot 
tudi pri njegovem pravnoposlovnem ravnanju za lastnika ladje 
ali ladjarja), za delovna razmerja članov posadke in za omeji- 
tev odgovornosti ladjarja in z njim izenačenih oseb (964. 
člen). Končno je pravo državne pripadnosti ladje šteti za 
pravo kraja, kjer je nastal dogodek, kadar gre za pravne 
posledice dogodkov na ladji (962. člen). 

Za vse pogodbe o plovbnih razmerjih je kot splošna primarna 
navezna okoliščina predvidena avtonomija strank, ki je ome- 
jena z normami neposredne uporabe (glej zgoraj). Kot subsi- 
dirana navezna okoliščina je določena najtesnejša zveza, 
tako kakor zakon o mednarodnem zasebnem pravu tudi pred- 
log postavlja domneve o najtesnejši zvezi. Pri pogodbah 
o izkoriščanju ladij je to pravo ladjarjevega stalnega prebiva- 
lišča oziroma sedeža (člen 967) v skladu s teorijo o karakteri- 
stični spolnitvi; pri pogodbi o vleki lex fori, glede na to, da se 
bodo pred našimi sodišči pojavljali spori s tega področja 
takrat, kadar se vleka opravlja ali končuje v našem morju ali 
pristanišču; pri pogodbah o reševanju ladje bo to pravo 
države pristanišča, kjer je bilo reševanje končano, oziroma 
pravo države tistega pristanišča, v katero je rešena ladja 
prispela po končanem reševanju (člen 968). Pri pogodbah 
o gradnji, predelavi ali popravilu ladje je kot takšno predvi- 
deno pravo države, kjer je ladjedelnica (člen 973). Pri pogod- 
bah o izkoriščanju ladij velja ločeno navezovanje po lex loci 
solutionis za spolnitvene modalitete (člen 967/4). Pri skupni 
havariji je subsidiarno predvidena uporaba prava pristanišča, 
v katerem je bil izkrcan zadnji del tovora, ki je bil na ladji 
takrat, ko je prišlo do skupne havarije (člen 972); kadar pa so 
v primeru skupne havarije vse stranke državljani Republike 
Slovenije ali slovenske pravne osebe, se uporablja lex fori 
(člen 972/3). Posebna ureditev velja tudi za pogodbe o plovb- 
nem zavarovanju, kjer avtonomiji sledi navezovanje po pravu 
sedeža zavarovalnice, razen v primeru izredno tesne poveza- 
nosti s slovenskim pravom (člen 974). Za ostale pogodbe 
v plovbnih razmerjih se bo pravo določalo v skladu s pravili 
zakona o mednarodnem zasebnem pravu. 

Na odškodninskem področju, kjer načeloma še vedno prevla- 
duje navezna okoliščina lex loci delicti commissi, vsebuje 
predlog posebne določbe o povračilu škod zaradi trčenja. 
Pred pravom kraja škodnega dogodka se v primeru, da imajo 
vse udeležene ladje isto državno pripadnost ali enako pravo, 

uporabi to skupno pravo. V drugih primerih pa je 
pravo kraja trčenja, kadar je do njega prišlo v toritoffl' 
morju ali notranjih morskih vodah; v primeru trčenja 
tem morju pa se uporabi lex fori (člen 970). V vsakem P"™, 
pa je odločilno domače pravo, kadar so vsi udeleženci h 
ske pravne ali fizične osebe in v primeru, ko je u°ele 

slovenska vojna ali javna ladja (člen 971). 

Predlog končno predvideva uporabo legis fori za 
reševanja, ki ni bilo opravljeno na podlagi pogodbe 
3) in za presojo dviganja potopljenih stvari izven ten*' 
nega morja in notranjih voda republike Slovenije, te o° 
tesna vez z Republiko Slovenijo (975. člen). 

Zadnja norma (člen 976) tega poglavja določa Poseb"!l' 
mere izključne mednarodne pristojnosti za sojenje vS^:l > 
plovbne dejavnosti: gre za spore o nagradi za reže"3' : 
odškodninske spore zaradi trčenja, kadar je udeleže"' 
venska vojna ali javna ladja ter za atrakcijo p/vsfoj"® , 
spore v zvezi s postopkom za omejitev ladjarjeve 
sti, v sporih v zvezi s skupno havarijo in v sporih, ki nas' 
med izvršilnim postopkom na ladjah. 

DESETI DEL - PREKRŠKI 
Glede na nujno medresorsko vsklajevanje med 
ministrstvom (Ministrstvo za promet in zveze) in MlniS"r j 
za pravosodje, ki je pristojno za projekt Kazenskega za* ^ 
RS, ter Vladno službo za zakonodajo, koncipiranje 
dlje kot do faze, ki je razvidna iz tega predloga za*" ^ 
avtorji projekta zakonika niso mogli izdelati. Zato r 
obrazložitev tega dela nujno izpuščena. 

ENAJSTI DEL - AKTI ZA IZVRŠEVANJE ZAKONIKA ln 

DVANAJSTI DEL - PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Avtor projekta predloga zakonika je lahko v sedanji faz' ^ 
piral določila le v obliki, ki jo predlaga. Na upra^K^f 
ravni je možno več pristopov. V besedilu predloga zakO'^ 
obdelan tisti, ki je po mnenju avtorja projekta s,rC,^1 
neoporečen, kar pa ne pomeni nujno, da je p°P0 ^pi 
v skladu z vizijo pristojnega ministrstva. To dejstvo ^ 
nujnost medresorskega vsklajevanja pristojnega min 

z Vladno službo za zakonodajo ne omogočata izdela*0 ^ 
zložitve k tem določilom, poleg tega pa tudi izdelava 0 

žitve na poglavja o aktih za izvrševanje zakonika ter p 
in končne določbe v tej fazi niso običajne. 

POPRAVEK 
Pri objavi predloga zakona o obrambi v Poročevalcu, it. 
33, 14. septembra 1994, je pomešano besedilo 24. in 25. 
člena, zato ju še enkrat objavljamo. 

III. OBRAMBNI UKREPI 
1. Ukrepi za pripravljenost 

24. člen 
(ukrepi za pripravljenost) 

(1) S pripravami za izvajanje ukrepov za pripravljenost se 
zagotavlja postopen in organiziran prehod Slovenske voj- 
ske in izvajalcev civilne obrambe na delovanje v vojnem 
staanju. Priprave za izvajanje ukrepov za pripravljenost 
obsegajo tudi priprave Civilne zaščite. 
(2) Vlada določa priprave za izvajanje ukrepov za priprav- 
ljenost. 
(3) Ob povečanju nevarnosti napada na državo ali v nepo- 
sredni vojni nevarnosti Vlada predlaga Državnemu zboru 
uveljavitev potrebnih ukrepov za pripravljenost. Ob nepo- 
sredni vojni nevarnosti Vlada lahko predlaga tudi razglasi- 
tev izrednega stanja, mobilizacijo in uporabo Slovenske 
vojske ter druge nujne ukrepe. 

(4) Ministrstvo skrbi za prenos in seznanjanje z ukrep'z 

pripravljenost ter usklajuje priprave za njihovo izvaja"' 

2. Mobilizacija 25 

(mobilizacija) . 
(1) Mobilizacija obsega postopke in aktivnosti, s kal®r 
Slovenska vojska in državni organi preidejo, v sK' . 
z načrti, na delovanje v vojnem stanju, ostali izV.aLo- 
civilne obrambe in Civilna zaščita pa v stanje pripravil® 
sti za izvajanje nalog v vojni. 
(2) Mobilizacija je po obsegu delna ali splošna, po na£'nU 

izvedbe pa tajna ali javna. 
(3) O splošni mobilizaciji odloča Državni zbor na Pre^ 
Vlade. O mobilizaciji Slovenske vojske odloča predseo 
republike na predlog Vlade. 
(4) 0 mobilizaciji državnih organov in drugih izvajaj, 
civilne obrambe ter Civilne zaščite odloča Vlada. O Pre 

janju mobilizacijske pripravljenosti odloča minister. 
(5) Ministrstvo skrbi za usklajenost mobilizacijskih Pr'Pra 

ter prenos povelj za izvajanje mobilizacije. ja 

(6) Vlada podrobneje uredi postopek in način izvaja 
mobilizaicje. 
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