
 

PRILOGA IV 
DOLŽNOSTI POVELJNIKA LADJE PRED ALI MED NAKLADANJEM ALI RAZKLADANJEM 

Pred in med nakladanjem ali razkladanjem mora poveljnik ladje zagotoviti, da: 
1. sta nakladanje ali razkladanje tovora ter polnjenje ali praznjenje balastnih vod pod nadzorom odgovornega 

ladijskega častnika; 
2. se ves čas nakladanja ali razkladanja spremlja razporeditev tovora in balastnih vod, da se zagotovi, da 

konstrukcija ladje ni preobremenjena; 
3. je ladja v pokončnem položaju, če pa je iz operativnih razlogov potreben nagib, da je ta čim manjši; 
4. ladja ostane varno privezana, pri čemer upošteva lokalne vremenske pogoje in napovedi; 
5. se na ladji nahaja dovolj častnikov in članov posadke, ki skrbijo za prilagajanje vrvi za privez ali druge 

normalne ali izredne razmere, pri čemer se mora upoštevati, da mora imeti posadka zadosten počitek, da se prepreči 
preutrujenost; 

6. se predstavnik terminala opozori na potrebno poravnavanje tovora, ki mora biti opravljeno v skladu s 
postopki, ki jih določa Kodeks VNRB; 

7. se predstavnik terminala opozori na zahteve po usklajevanju med fazami praznjenja ali polnjenja balasta in 
stopnjami nakladanja ali razkladanja tovora in na vsa odstopanja od načrta praznjenja ali polnjenja balasta ali na druge 
dogodke, ki lahko vplivajo na nakladanje ali razkladanje tovora; 

8. se balastne vode izpuščajo v takšnih količinah, ki ustrezajo dogovorjenemu načrtu nakladanja, in ne povzroči 
poplavljanje nabrežja ali sosednjih plovil. Če ladja ne more v celoti izprazniti balastnih vod pred fazo poravnavanja v po-
stopku nakladanja, se morata poveljnik ladje in predstavnik terminala dogovoriti o potrebnem času za začasno ustavitev 
nakladanja in številu takih prekinitev; 

9. se s predstavnikom terminala doseže soglasje glede ukrepov v primeru dežja ali drugih sprememb vremena, 
če bi narava tovora v primeru takšne spremembe predstavljala tveganje; 

10. na privezani ladji ali v njeni bližini ne sme potekati nobeno delo z odprtim ognjem, razen z dovoljenjem 
predstavnika terminala in pomorskega inšpektorja; 

11. poteka strog nadzor nad nakladanjem ali razkladanjem in nad ladjo med zadnjimi fazami nakladanja ali 
razkladanja; 

12. se nemudoma obvesti predstavnik terminala, če je postopek nakladanja ali razkladanja povzročil škodo, 
nevarno situacijo ali grozi, da bi se kaj takega lahko zgodilo; 

13. se obvesti predstavnik terminala, kdaj se mora začeti končno poravnavanje ladje, da se lahko sistem 
tekočih trakov do konca izprazni; 

14. razkladanje skladišča za tovor na levem boku ladje poteka hkrati z razkladanjem istega skladišča na 
desnem boku, da bi se izognili torziji konstrukcije ladje; 

15. se pri polnjenju balasta v eno ali več tovornih skladišč upošteva možnost uhajanja vnetljivih hlapov iz 
skladišč in se poskrbi za varnostne ukrepe, preden se v bližini ali nad temi skladišči dovoli delo z odprtim ognjem. 


