
Priloga IV 
 

MERILA USPOSOBLJENOSTI IN NEODVISNOSTI ZA POMORSKE INŠPEKTORJE 
((n) točka prvega odstavka 2. člena tega pravilnika) 

 
1. Pomorski inšpektor mora izpolnjevati naslednja merila: 
– imeti mora eno leto delovnih izkušenj pri pristojnem organu v državi članici kot 

inšpektor države zastave, ki opravlja preglede in izdaja spričevala v skladu s SOLAS 
konvencijo, 

– in imeti: 
a) pooblastilo o usposobljenosti za poveljnika ladje, s katerim lahko poveljuje ladji z bruto 

tonažo 1600 ali več (glej Konvencijo STCW, Pravilo II/2), ali 
b) pooblastilo o usposobljenosti za upravitelja stroja, na ladji, z glavnim pogonskim 

strojem z močjo 3000 kW ali več (glej Konvencijo SCTW, Pravilo III/2), ali 
c) opravljen izpit v državi članici za inženirja na področju ladjedelništva, strojnega 

inženirja ali inženirja na področju pomorstva ter najmanj pet let delovnih izkušenj na takšnem 
področju. 

Pomorski inšpektor iz točk a) in b) mora imeti: 
– vsaj pet let delovnih izkušenj na morju kot častnik na krovu ali v strojnici ali 
– ustrezno univerzitetno ali enakovredno izobrazbo v državi članici, dokončan program 

usposabljanja v šoli za inšpektorje za ladijsko varnost v državi članici in najmanj dve leti 
delovnih izkušenj pri pristojnem organu države članice kot inšpektor države zastave, ki 
opravlja preglede in izdaja spričevala v skladu s SOLAS konvencijo. 

2. Pomorski inšpektor se mora znati ustno in pisno sporazumevati s pomorščaki v 
angleškem jeziku. 

3. Pomorski inšpektor mora primerno poznati določbe SOLAS konvencije in ustrezne 
postopke Direktive 1999/35/ES. 

4. Pomorski inšpektor, ki opravlja posebne preglede, ne sme imeti gospodarskih 
interesov niti v zadevnem ladjarju niti v katerem drugem ladjarju, ki opravlja linijski prevoz v 
udeleženo državo gostiteljico in iz nje, niti na pregledanih ro-ro trajektih ali hitrih potniških 
plovilih, niti ne sme biti zaposlen v nevladni organizaciji, ki opravlja predpisane ali 
klasifikacijske preglede ali izdaja spričevala za te ro-ro trajekte ali hitra potniška plovila, niti 
ne sme delati za tako organizacijo. 

5. Pomorski inšpektorji so lahko tudi inšpektorji, ki ne izpolnjujejo navedenih meril, če so 
bili na dan sprejetja Direktive 95/21/ES zaposleni pri pristojnem organu za predpisane 
preglede ali preglede pri Pomorski inšpekciji. 


