
 

PRILOGA VI 
DOLŽNOSTI PREDSTAVNIKA TERMINALA PRED IN MED NAKLADANJEM ALI RAZKLADANJEM 

Pred in med nakladanjem ali razkladanjem mora predstavnik terminala: 
1. obvestiti poveljnika ladje o imenih in postopkih za navezovanje stikov z osebjem terminala ali zastopniki 

vkrcevalca, ki bodo odgovorni za nakladanje ali razkladanje in s katerimi bo poveljnik ladje imel stik; 
2. poskrbeti za varnostne ukrepe, s katerimi se prepreči, da bi oprema za nakladanje ali razkladanje 

poškodovala ladjo, in obvestiti poveljnika ladje, če pride do poškodb; 
3. zagotoviti, da je ladja v pokončnem položaju oziroma da je nagib čim manjši; 
4. zagotoviti, da razkladanje skladišča za tovor na levem boku ladje poteka hkrati z razkladanjem istega 

skladišča na desnem boku, da bi se izognili torziji ladje; 
5. opozoriti poveljnika ladje, da v primerih nakladanja tovora visoke gostote ali če so količine tovora v 

grabilnikih velike, utegne priti do močnih, lokalnih obremenitev strukture ladje, dokler tovor v celoti ne prekrije dna 
skladišča. V primerih, ko tehnologija nakladanja dopušča spuščanje tovora z velike višine, mora posebej skrbno začeti 
nakladanje v vsako skladišče za tovor; 

6. zagotoviti dogovor s poveljnikom ladje o vseh fazah in vseh vidikih nakladanja ali razkladanja in poskrbeti, 
da je poveljnik ladje obveščen o vseh spremembah dogovorjene količine nakladanja in teže v vsaki končani fazi 
nakladanja; 

7. voditi evidenco o teži in razporeditvi naloženega ali razloženega tovora in skrbeti, da teža v skladiščih za 
tovor ne odstopa od dogovorjenega načrta nakladanja ali razkladanja; 

8. zagotoviti, da je tovor med nakladanjem ali razkladanjem poravnan v skladu z zahtevami poveljnika ladje; 
9. zagotoviti, da se količine tovora, ki so potrebne za ugrez na odhodu ladje, in poravnanosti tovora v skladiščih 

izračunajo tako, da se sistemi tekočih trakov na terminalu iztečejo in izpraznijo ob koncu nakladanja. V ta namen mora 
predstavnik terminala obvesti poveljnika ladje o nominalni tonaži na sistemu tekočih trakov na terminalu in morebitnih 
potrebah za izpraznitev sistema tekočih trakov ob zaključku nakladanja; 

10. pri razkladanju poveljnika ladje posebno opozoriti o nameravanem povečanju ali zmanjšanju števila 
razkladalnih rok in ga obvestiti, kdaj se razkladanje iz vsakega skladišča za tovor šteje za zaključeno; 

11. zagotoviti, da na ladji ali v bližini ladje, medtem ko je ladja ob privezu, ne poteka nobeno delo z odprtim 
ognjem, razen z dovoljenjem poveljnika ladje in uprave. 


