
 

 

 
 

PRILOGA I 
 
VSEBINA PORO ILA O POMORSKI NESRE I  

 
Predgovor 
 
Opredeli se edini cilj preiskave in navede, da varnostno priporočilo nikakor ne sme ustvariti domneve o 
odgovornosti ali krivdi in da poročilo, kar zadeva slog in vsebino, ni bilo napisano z namenom uporabe v 
sodnih postopkih. 
 
Poročilo se ne sme sklicevati na pričevanja prič niti povezati nikogar, ki je omenjen v poročilu, z osebo, ki je 
pričala med preiskavo. 
 
1. POVZETEK 
 
Opišejo se glavna dejstva o pomorski nesreči: kaj, kdaj, kje in kako se je zgodila. Navede se tudi, ali je 
posledično prišlo do smrtnih žrtev, poškodb, poškodovanja ladje, tovora, tretje strani ali okolja. 
 
2. DEJANSKE INFORMACIJE 
 
Vključi se številna ločena poglavja, ki zagotavljajo dovolj informacij, ki jih preiskovalec šteje za ključne, s 
katerimi se utemelji analiza in olajša razumevanje.  
 
2.1 Podatki o ladji 
– zastava/register, 
– identifikacija, 
– glavne značilnosti, 
– lastništvo in upravljanje, 
– podrobnosti konstrukcije, 
– najmanjše število članov posadke, ki je potrebno za varno plovbo, 
– odobren tovor. 
 
2.2 Natan ni podatki o potovanju 
– pristanišče postanka, 
– vrsta potovanja, 
– podatki o tovoru, 
– število članov posadke. 
 
2.3 Informacije o pomorski nesre i 
– vrsta pomorske nesreče, 
– datum in čas, 
– položaj in kraj pomorske nesreče, 
– zunanje in notranje okolje, 
– plovba ladje in del potovanja, 
– prostor na krovu, 
– podatki o človeških dejavnikih, 
– posledice (za ljudi, ladjo, tovor, okolje, ostalo). 
 
2.4 Vpletenost obalnih organov in ukrepanje ob pomorski nesre i 
– kdo je bil vpleten, 
– uporabljena sredstva, 
– hitrost odziva, 
– sprejeti ukrepi, 
– doseženi rezultati. 
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3. OPIS 
 
Opiše se pomorska nesreča z zaporedjem dogodkov v kronološkem vrstnem redu pred, med in po pomorski 
nesreči ter vpletenost vsakega od akterjev (tj. osebe, materiala, okolja, opreme ali zunanjega vpliva). 
Obdobje, ki ga opis zajema, je odvisno od časa posameznih nezgodnih dogodkov, ki so neposredno 
prispevali k povzročitvi pomorske nesreče. Vključijo se tudi pomembne podrobnosti o opravljeni preiskavi, 
med drugim tudi rezultate preiskav ali preskusov. 
 
4. ANALIZA 
 
Združijo se številna ločena poglavja, analize vsakega nezgodnega dogodka s pripombami v zvezi z rezultati 
vseh pomembnih preiskav ali preskusov, ki so bili opravljeni med preiskavo, in v zvezi z vsemi varnostnimi 
ukrepi, ki so morda že bili sprejeti za preprečitev pomorskih nesreč v prihodnosti. Ti oddelki morajo zajemati: 
– ozadje in okolje nezgodnih dogodkov, 
– napačna človeška dejanja in opustitve, dogodke, ki vključujejo nevarne snovi, vplive na okolje, 

odpovedi opreme in zunanje vplive, 
– prispevajoče dejavnike, ki vključujejo funkcije, povezane z ljudmi, delovanje na ladji, obalno 

upravljanje ali regulativni vpliv. 
 
S pomočjo analize in pripomb se v poročilu izoblikujejo logični zaključki, ki vključujejo vse prispevajoče 
dejavnike, vključno z dejavniki tveganja, za katere so zaščita, namenjena preprečevanju nezgodnih 
dogodkov, in/ali dejavniki, namenjenimi odpravljanju ali zmanjšanju njihovih posledic, ocenjeni kot neustrezni 
ali manjkajoči. 
 
5. SKLEPI 
 
Povzamejo se ugotovljen prispevajoč dejavnik in manjkajoča ali neustrezna zaščita (materialna, 
funkcionalna, simbolična ali postopkovna), za katere je treba razviti varnostne ukrepe za preprečitev 
pomorskih nesreč v prihodnosti. 
 
6. VARNOSTNA PRIPORO ILA 
 
Varnostna priporočila se izpeljejo iz analize in zaključkov ter so vezana na posamezna področja, kakršna so 
zakonodaja, zasnova, postopki, inšpekcija, upravljanje, zdravje in varnost pri delu, usposabljanje, popravila, 
vzdrževanje, obalna pomoč in ukrepanje ob pomorski nesreči. 
 
Varnostna priporočila se naslovijo na tiste, ki so najprimernejši, da jih z namenom preprečevanja pomorskih 
nesreč izvedejo, kot so ladjarji, upravitelji, klasifikacijski zavodi, pomorski organi, službe za nadzor plovbe, 
organi za nujno ukrepanje, mednarodne pomorske organizacije in evropske institucije. 
 
Vključijo se tudi začasna varnostna priporočila, ki so bila pripravljena, ali morebitni varnostni ukrepi, sprejeti 
med preiskavo. 
 
7. PRILOGE 
 
Poročilu se lahko v fizični in/ali v elektronski obliki priložijo med drugim: 
– fotografije, video posnetki, zvočni zapisi, preglednice, risbe; 
– veljavni standardi; 
– tehnični izrazi in uporabljene okrajšave; 
– posebne varnostne študije; 
– druge informacije. 




