Ministrstvo za notranje zadeve
Policija
• Generalna policijska uprava
– Uprava uniformirane policije
• Posebna policijska enota
– Gorska policijska enota
– 1. oddelek (Lj., Kr., NG)
– 2. oddelek (MB, Ce.)

Poslovanje planinskih koč in urejenost
planinskih poti – vidik gorske policijske
enote
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Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-B)
Opredelitev izrazov:
turistični in gostinski objekti so prostori, namenjeni sprejemu
posameznikov na prenočišče ali počitek (hoteli, moteli, zdravilišča,
penzioni, prenočišča, gostišča, turistične kmetije, hotelska in apartmajska
naselja, kampi, marine, planinski in drugi domovi ter drugi objekti, če se
uporabljajo za prenočišča ali počitek);
visokogorske koče oziroma postojanke so težje dostopne koče oziroma
postojanke v slovenskem visokogorju, določene na podlagi kategorizacije
Planinske zveze Slovenije;
stanodajalec je pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali
fizična oseba, ki proti plačilu sprejema goste na prenočišče oziroma
počitek in se po predpisih o gostinstvu šteje za sobodajalca ali v okviru
svoje dejavnosti posameznikom nudi začasno namestitev. Za namestitev
se po tem zakonu šteje tudi pravna oseba ali samostojni podjetnik
posameznik, ki opravlja recepcijske storitve v imenu in za račun drugih
stanodajalcev.

Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-B)
9. Člen ZPPreb-B ……….. prijavna obveznost stanodajalca:
stanodajalec ga mora prijaviti oziroma odjaviti, ne glede na trajanje
nastanitve
posameznik mora stanodajalcu dati naslednje podatke:
•
•
•
•
•
•

-

posameznik, mlajši od 15 let, ki se nastani skupaj s starši, … in
organizirane skupine z najmanj 8 ljudmi, morajo dati naslednje podatke:
•
•
•
•

-

priimek in ime
EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena
kraj rojstva
novo stalno prebivališče
državljanstvo
datum prijave, odjave oziroma spremembe

priimek in ime
EMŠO oziroma datum rojstva in spol, če ta ni določena
kraj rojstva
Državljanstvo

stanodajalec mora preveriti resničnost danih podatkov, pri čemer ima
pravico preveriti istovetnost posameznika z vpogledom v javno listino

Zakon o prijavi prebivališča (ZPPreb-B)
10. člen ZPPreb-B ……….. policijska prijava:
posameznika, ki se nastani v turističnem ali gostinskem objektu, mora
stanodajalec prijaviti oziroma odjaviti pristojni policijski postaji v 12 urah
po njegovem sprejemu oziroma odhodu
prijava oziroma odjava se poda na obrazcu za prijavo oziroma odjavo
gosta
pristojni organ lahko določi daljši rok za prijavo oziroma odjavo, če
stanodajalec zaradi velike oddaljenosti od naselja, kjer je sedež policijske
postaje, ne more izpolniti prijavne obveznosti v predpisanem roku, ki pa
ne sme biti daljši od treh dni
22. Člen ZPPreb-B ……….. prekrškovni organi
Nadzorstvo nad izvrševanjem določb tega zakona izvaja Inšpektorat RS,
pristojen za notranje zadeve in policija.
23., 24. in 25. člen ……….. kazenske določbe
predpisane globe za kršitve 9. in 10. čl. ZPPreb-B so v razponu od 400 €
do 1.200 €

Praktični vidik uporabe ZPPreb-B

-

iskanje pogrešanih oseb

-

iskanje oseb, za katere je izdana tiralica ali evropski nalog za
prijetje

-

statistika

Poslovanje planinskih koč in urejenost
planinskih poti

-

dosledno vpisovanje v knjigo gostov in vpisovanje potrebnih
podatkov

-

skrb za obiskovalce gora in nudenje pomoči in informacij

-

prepoznavnost planinskih koč in ponudbe na spletnih portalih

-

označevanje in urejanje planinskih poti

-

aktivnosti v dolini, preventivna priprava pohodnikov na ture

-

informacijske označbe na izhodiščnih točkah, opis poti in
vremenskih razmer v gorah

Sodelovanje Planinske zveze Slovenije in
Policije

-

pomoč in nasveti policistov pri izpolnjevanju knjig gostov

-

izmenjava informacij in izkušenj z vseh področij, ki se
navezujejo na gorništvo

-

letni posveti in predstavitev tekočih problemov ali primerov
dobre prakse

-

vzpostavitev osebnih kontaktov in sprotno reševanje morebitnih
nastalih problemov

-

skupno delovanje v dobro obiskovalcev gora

Gorska policijska enota

Hvala za sodelovanje in pozornost!

Martin Drnovšek
policist gorske enote

telefon v službi: 01/36 10 407
GSM: 041/774-902
e-mail: martin.drnovsek@policija.si

