
Priloga II 
POSTOPEK ZA POSEBNE PREGLEDE 

(6. in 8. člen tega pravilnika) 
 
1. S posebnimi pregledi se zagotovi izpolnjevanje predpisanih zahtev, zlasti glede 

konstrukcije, pregrajevanja in stabilnosti, strojev in električnih napeljav, natovarjanja, 
stabilnosti, požarne varnosti, največjega števila potnikov, opreme za reševanje, prevoza 
nevarnega blaga, radijske zveze in navigacije. Če je možno, mora posebni pregled 
vključevati vsaj naslednje: 

– zagon zasilnega generatorja električne energije, 
– pregled zasilne razsvetljave, 
– pregled zasilnega vira električne energije za radijske naprave, 
– preskus sistema za obveščanje potnikov, 
– protipožarne vaje, vključno s prikazom usposobljenosti za uporabo gasilske opreme, 
– delovanje zasilne požarne črpalke z dvema gasilskima cevema, povezanima z glavnim 

požarnim vodom, 
– preskus naprav za daljinsko ustavljanje dovoda goriva v kotle, glavne in pomožne 

motorje ter za prezračevalne naprave, 
– preskus daljinskih in lokalnih kontrol zapiranja protipožarnih loput, 
– preskus sistemov za odkrivanje požara in alarmnih sistemov, 
– preskus pravilnega zapiranja požarnih vrat, 
– delovanje kalužnih (drenažnih) črpalk, 
– lokalno in daljinsko zapiranje pregradnih za vodo neprepustnih vrat, 
– prikaz, da so ključni člani posadke seznanjeni z načrtom ukrepov ob različnih ladijskih 

nesrečah (poškodbah), 
– spuščanje vsaj enega reševalnega in enega rešilnega čolna v vodo, zagon in preskus 

njihovega pogonskega in krmilnega sistema ter dviganje iz vode in postavitev na njihovo 
mesto na ladji, 

– pregled, ali se vsi rešilni ločni in čolni za reševanje ujemajo s popisom inventarja, 
– preskus glavnih in pomožnih krmilnih strojev na ro-ro trajektu ali hitremu potniškemu 

plovilu. 
2. Posebni pregledi vključujejo preverjanje sistema načrtovanih vzdrževalnih del na ro-ro 

trajektu ali hitremu potniškemu plovilu. 
3. Posebni pregledi morajo biti osredotočeni na seznanjenost posadke z varnostnimi 

postopki, postopki v primeru izrednih razmer, vzdrževanjem, delovno prakso, varnostjo 
potnikov, postopki na mostu ter delovanjem v zvezi s tovorom in vozili ter učinkovitost 
posadke pri njihovi uporabi. Pri pomorščakih se preverja njihovo razumevanje in po potrebi 
njihova zmožnost dajanja ukazov in navodil ter poročanja v skupnem delovnem jeziku, ki 
mora biti vpisan v ladijskem dnevniku. Preverjajo se pooblastila, ki dokazujejo, da so člani 
posadke uspešno opravili poseben program usposabljanja, zlasti na področjih: 

– usposabljanja za obvladovanje množic, 
– seznanitveno usposabljanje, 
– usposabljanja osebja, ki skrbi za varnost potnikov v potniških prostorih, zlasti starejših 

in invalidnih oseb v sili, in 
– usposabljanja za obvladovanje izrednih razmer in vedenja ljudi. 
Posebni pregled vključuje ocenjevanje, ali delovni urnik povzroča čezmerno izčrpanost, 

zlasti osebja, ki opravlja ladijsko stražarjenje. 
4. Pooblastila o usposobljenosti članov posadke, ki so jih izdale države, ki niso članice 

Evropske unije, se priznajo le, če so v skladu s Pravilom I/10, Mednarodne konvencije o 
standardih za usposabljanje, izdajanje spričeval in ladijsko stražarjenje pomorščakov, 1978, 
s spremembami (Konvencija STCW). 

 


