
Priloga 2: 
 
Številka: ______________________  

Datum: _______________________  

 

ZAPISNIK 
o opravljenem osnovnem - rednem - izrednem 

pregledu čolna 
 
Na podlagi zahteve        
lastnika čolna zaradi ugotovitve sposobnosti čolna za plovbo in izdaje podaljšanja dovoljenja za plovbo, je po 
opravljenem pregledu ugotovljeno 

 

 
PODATKI O ČOLNU: 
 

 
 

 
KONSTRUKCIJA IN KVALITETA IZDELAVE     JE         NI     USTREZNA 

PLOVBNE LASTNOSTI     SO    NISO    USTREZNE 

POGONSKE IN DRUGE NAPRAVE    SO    NISO    USTREZNE 

Označba in morebitno ime čolna:  

Sedež uprave, njene izpostave 
oziroma upravne enote vpisa čolna:  

Vrsta in model čolna:  

Graditelj:  

Kraj in leto gradnje:  

Št. trupa:  

Material, iz katerega je čoln zgrajen:  

Barva čolna:  

Dimenzije čolna: dolžina ______________ širina _______________  bruto tonaža ______________ 

Vrsta pogona:   

Podatki o motorju: 
znamka  _____________ 

model _______________ 

številka ______________ 

moč v kW ____________ 

vrsta goriva  ______________ 

leto izdelave ______________ 

Podatki o motorju: 
znamka  _____________ 

model _______________ 

številka ______________ 

moč v kW ____________ 

vrsta goriva  ______________ 

leto izdelave ______________ 

Nosilnost: __________________________   oseb _____________________________   tovora 

Namembnost: 

 

Najmanjše število članov posadke, ki je potrebno 
za varno plovbo in njihova usposobljenost:  

 



OPREMA ČOLNA:  
 
 

Čoln za oceansko območje plovbe mora imeti: 
 

- dve sidri s sidrno verigo, ustrezne jakosti in dolžine  

- vrvi za privezovanje petkratne dolžine čolna  

- bokobrane  

- čolnarski kavelj  

- vlečno bitev in vlečno vrv ustrezne jakosti in dolžine  

- viharno sidro  

- dva prenosna gasilna aparata na prah  

- zaprt pnevmatski rešilni splav, katerega kapaciteta mora biti enaka ali večja skupnemu številu oseb na 
čolnu 

 
 

- rešilne jopiče, opremljene s piščalko in odsevnimi trakovi, ustrezne velikosti, v tolikšnem številu, 
kolikor oseb sme prevažati čoln 

 
 

- rešilne pasove, vsaj en rešilni pas mora biti opremljen z vodotesno svetilko in 20 metrov dolgo vrvjo 
ustrezne jakosti, čoln nad 12 metrov do 20 metrov dolžine mora imeti najmanj dva rešilna pasova, čoln 
nad 20 metrov dolžine pa najmanj tri 

 
 

 

- najmanj 30 metrov dolgo plavajočo vrv   

- varnostno vrv in varnostni pas za vsako osebo, katere delovno mesto se nahaja na krovu čolna  

- komplet prve pomoči, z osnovnim medicinskim priborom in zdravili  

- pritrjen, osvetljen in kompenziran magnetni kompas s tabelo deviacij, dodatni ročni kompas ali smerno 
ploščo, s katero je možno določati pozicijo čolna 

 
 

- satelitsko navigacijsko opremo (GPS - global positioning system)  

- navigacijsko opremo (trikotnik, šestilo, navigacijske karte, navigacijske knjige)  

- en sekstant, navtične tablice, navtični almanah  

- LOG ali merilec hitrosti čolna  

- globinomer (lahko tudi ročna utež)  

- daljnogled  

- ladijsko uro, barometer in termometer  

- ustrezen radijski sprejemnik, s katerim je možno poslušati vremenske napovedi in NAVTEX  

- vodotesno signalno svetilko  

- signalno sireno  

- štiri rdeče rakete s padalom, štiri rdeče bakle in štiri bele bakle  

- rešilni obroč s kombinirano svetlobno-dimno bojo   

- satelitski EPIRB  

- radar reflektor (montiran čim višje)  

- zadostno količino materiala in orodja za popravilo naprav na čolnu (črpalk, električnih in radio naprav) 
vključno z materialom za krpanje jader in za zaustavitev puščanj vode 

 
 

- zasilno krmilno ročico (čolni s krmilnim kolesom)  

- eno ročno kalužno črpalko, pritrjeno izven strojnega prostora  

- mehansko kalužno in/ali požarno črpalko sledeče kapacitete: čoln do 12 metrov najmanj 15 l/min in 
čolni nad 12 metrov najmanj 30 l/min 

 
 

- sekiro za čolne večje od 20 metrov dolžine  

- drugo pomožno pogonsko napravo  

- škarje za rezanje jeklenih vrvi (za jadrnice)  

- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju  

- VHF GMDSS postaja  

 
 
Čoln za odprto območje plovbe mora imeti: 
 
- dve sidri s sidrno verigo, ustrezne jakosti in dolžine  

- vrvi za privezovanje petkratne dolžine čolna  

- bokobrane  

- čolnarski kavelj  

- vlečno bitev in vlečno vrv ustrezne jakosti in dolžine  

- dva prenosna gasilna aparata na prah  

- pnevmatski rešilni splav, katerega kapaciteta mora biti enaka ali večja skupnemu številu oseb na 
čolnu 

 
 

- rešilne jopiče, opremljene s piščalko in odsevnimi trakovi, ustrezne velikosti, v tolikšnem številu, 
kolikor oseb sme prevažati čoln 

 
 

- rešilne pasove, vsaj en rešilni pas mora biti opremljen z vodotesno svetilko in 20 metrov dolgo vrvjo  



ustrezne jakosti, čoln nad 12 metrov do 20 metrov dolžine mora imeti najmanj dva rešilna pasova, čoln 
nad 20 metrov dolžine pa najmanj tri 

 
 

- najmanj 30 metrov dolgo plavajočo vrv  

- varnostno vrv in varnostni pas za vsako osebo, katere delovno mesto se nahaja na krovu čolna  

- komplet prve pomoči, z osnovnim medicinskim priborom in zdravili  

- pritrjen, osvetljen in kompenziran magnetni kompas s tabelo deviacij, dodatni ročni kompas ali smerno 
ploščo, s katero je možno določati pozicijo čolna 

 
 

- satelitsko navigacijsko opremo (GPS - global positioning system)  

- navigacijsko opremo (trikotnik, šestilo, navigacijske karte, navigacijske knjige)  

- LOG ali merilec hitrosti čolna  

- globinomer (lahko tudi ročna utež)  

- daljnogled  

- ladijsko uro, barometer in termometer  

- ustrezen radijski sprejemnik, s katerim je možno poslušati vremenske napovedi ali NAVTEX  

- vodotesno signalno svetilko  

- signalno sireno  

- štiri rdeče rakete s padalom in štiri rdeče bakle   

- rešilni obroč z dimno bojo  

- radar reflektor (montiran čim višje)  

- zadostno količino materiala in orodja za popravilo naprav na čolnu (črpalk, električnih in radio naprav) 
vključno z materialom za krpanje jader in za zaustavitev puščanj vode 

 
 

- zasilno krmilno ročico (čolni s krmilnim kolesom)  

- eno ročno kalužno črpalko, pritrjeno izven strojnega prostora  

- mehansko kalužno in/ali požarno črpalko sledeče kapacitete: čoln do 12 metrov najmanj 15 l/min in 
čolni nad 12 metrov najmanj 30 l/min 

 
 

- sekiro za čolne večje od 20 metrov dolžine  

- drugo pomožno pogonsko napravo  

- škarje za rezanje jeklenih vrvi (za jadrnice)  

- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju  

- VHF GMDSS postaja  

 

 
Čoln za obalno območje plovbe in območje zavetja, razen čolna za javni prevoz oseb, mora imeti: 
 
a) morski čoln dolžine do 5 metrov: 
 
- sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 20 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za 

privez skupne dolžine najmanj 30 metrov ustrezne jakosti 

 
 

- dve vesli s tremi palci ali rogovilami oziroma drugo pomožno pogonsko napravo  

- vedro s korcem  

- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju  

- konveksno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi)  

 
 
b) morski čoln brez kabine dolžine nad 5 metrov in morski čoln s kabino dolžine do 7 metrov: 

 
- sidro z najmanj 30 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 

40 metrov ustrezne jakosti 

 
 

- pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF GMDSS postajo ali tri rdeče rakete s padalom  

- vedro s korcem ali ročno črpalko  

- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju  

- konveksno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi)  

- tri rdeče bakle  

- kompas  

 
 
c) morski čoln s kabino dolžine nad 7 metrov: 

 
- sidro primerne teže z najmanj 40 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje ter tri vrvi za privez skupne 

dolžine najmanj 45 metrov ustrezne jakosti 

 
 

- pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF GMDSS postajo ali tri rdeče rakete s padalom  

- vedro s korcem ali ročno črpalko  

- najmanj en prenosni gasilni aparat na prah  



- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju  

- tri rdeče bakle  

- komplet prve pomoči  

- baterijsko svetilko  

- komplet orodja za vzdrževanje mehanskih naprav  

- kompas  

- priročnike za plovbo  

- pomorske karte področja, kjer pluje, s priborom  

 
 
č) čoln celinske plovbe ne glede na dolžino trupa: 
 
- sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 15 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in dvoje vrvi 

za privez skupne dolžine najmanj 30 metrov ustrezne jakosti 

 
 

- dve ustrezni vesli ali drug ustrezni pogon  

- vedro s korcem  

- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju  

 
 
Čoln za javni prevoz oseb v obalnem območju plovbe in območju zavetja, ki prevaža do 12 potnikov, 
mora imeti: 
 
a) morski čoln dolžine do 5 metrov in morski čoln brez kabine dolžine nad 5 metrov: 
 
- sidro z najmanj 30 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in tri vrvi za privez skupne dolžine najmanj 

40 metrov ustrezne jakosti 

 
 

- pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF radijsko postajo ali tri rdeče rakete s padalom  

- vedro s korcem ali ročno črpalko  

- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju  

- konveksno ogledalo (le gliser, ki se uporablja za smučanje na vodi)  

- tri rdeče bakle  

- kompas  

- komplet prve pomoči  

- baterijsko svetilko  

- rešilni obroč z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo  

- rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln  

- čolnarski kavelj  

- en prenosni gasilni aparat na prah  

 
 
b) morski čoln s kabino dolžine od 5 do 7 metrov: 
 
- sidro primerne teže z najmanj 40 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje ter tri vrvi za privez skupne 

dolžine najmanj 45 metrov ustrezne jakosti 

 
 

- pomožno pogonsko napravo (motor ali jadra) ali VHF GMDSS postajo ali tri rdeče rakete s padalom  

- vedro s korcem ali ročno črpalko  

- najmanj en prenosni gasilni aparat na prah  

- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju  

- tri rdeče bakle  

- komplet prve pomoči  

- baterijsko svetilko  

- komplet orodja za vzdrževanje mehanskih naprav  

- kompas  

- priročnike za plovbo  

- pomorske karte področja, kjer pluje, s priborom  

- rezervno ročno rudo, če se čoln krmari s krmarsko napravo  

- rešilni obroč z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo  

- rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln  

- protipožarno sekiro  

- platno za zaščito pred soncem  

 
 



c) morski čoln s kabino dolžine nad 7 metrov: 
 
- sidro primerne teže z najmanj 40 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje ter tri vrvi za privez skupne 

dolžine najmanj 45 metrov ustrezne jakosti 

 
 

- vitlo ali drugo sredstvo za privez  

- rezervno ročno rudo, če se čoln krmari s krmarsko napravo  

- ročno črpalko in vedro s korcem  

- VHF GMDSS postajo  

- kompas z osvetlitvijo  

- baterijsko svetilko  

- priročnike za plovbo  

- pomorske karte področja, kjer pluje, s priborom  

- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju  

- rog za meglo ali drugo zvočno sredstvo  

- šest rdečih bakel in šest rdečih raket  

- protipožarno sekiro   

- najmanj dva prenosna gasilna aparata na prah  

- komplet prve pomoči  

- dva rešilna pasova, vsak z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo debeline 6 mm   

- rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln  

- platno za zaščito pred soncem  

- komplet orodja za vzdrževanje mehanskih naprav na čolnu, s potrebnimi rezervnimi deli   

- čoln dolžine nad 12 metrov mora imeti pnevmatske rešilne splave po tehničnih pravilih pooblaščenega 
klasifikacijskega zavoda 

 
 

 
 
č) čoln celinske plovbe ne glede na dolžino trupa: 
 
- sidro ali drugo sredstvo za sidranje z najmanj 15 metrov dolgo vrvjo ali verigo za sidranje in dvoje vezi 

za privez skupne dolžine najmanj 30 metrov ustrezne jakosti 

 
 

- dve ustrezni vesli ali drug ustrezni pogon  

- vedro s korcem  

- luči in dnevne oznake po predpisih o izogibanju trčenju na morju  

- dva rešilna obroča z najmanj 25 metrov dolgo vrvjo  

- rešilne jopiče v tolikšnem številu, kolikor oseb sme prevažati čoln  

- najmanj en prenosni gasilni aparat na prah, če uporablja za pogon motor  

- najmanj en prenosni gasilni aparat na prah, če se na čolnu uporablja grelne, hladilne ali kuhalne 
naprave 

 
 

 
 
 
SPREMEMBE: (pogon, dimenzije, namembnost, barva in drugo) 
      

      

      
 

OMEJITVE: (spremembe območja plovbe, namena) 
      
  

Čoln JE   NI  (ustrezno označiti) sposoben za plovbo v območju: 
  

          
 
 
Podpis pooblaščene osebe: 

 


