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11.  manjkajo glavna oprema ali naprave, zahtevane v konvencijah; 
12.  zelo nehigienske razmere na ladji; 
13.  dokaz na podlagi inšpektorjevega splošnega vtisa in opazovanj, da obstaja resno poslabšanje ali 

pomanjkljivosti trupa ali ladijske strukture, ki lahko ogrozijo strukturo, neprepustnost ali vodotesnost 
ladje; 

14.  informacije ali dokazi, da poveljnik ladje ali posadka ne pozna temeljnih postopkov na ladji glede 
varnosti ladje ali preprečevanja onesnaženja ali da se taki postopki niso izvajali; 

15. manjka pregled razporeditve dela na ladji ali evidenca delovnega časa in počitka pomorščakov. 
 
B.  Primeri utemeljenih razlogov za inšpekcijski nadzor z vidika zaščite 
 
1. Med začetnim inšpekcijskim pregledom lahko pomorski inšpektor ugotovi naslednje utemeljene 

razloge za podrobnejši inšpekcijski pregled z vidika zaščite: 
1.1 spričevalo ISSC ni veljavno ali mu je potekla veljavnost; 
1.2 ladja ima nižjo stopnjo zaščite kakor pristanišče; 
1.3 vaje v zvezi z zaščito ladje niso bile izvedene; 
1.4 evidenca za zadnjih deset stikov ladja s pristaniščem ali ladja/ladja je nepopolna; 
1.5 dokazi ali ugotovitve, da se ključni člani posadke ne morejo sporazumevati;  
1.6 ugotovitev, da obstajajo resne pomanjkljivosti v sistemu zaščite na ladji; 
1.7 obstajajo informacije tretje strani, na primer poročila ali prijave, ki se nanašajo na informacije o 

zaščiti; 
1.8 ladja ima drugič zapored izdano začasno mednarodno spričevalo o zaščiti ladje, pri čemer je 

po strokovni presoji pomorskega inšpektorja eden od razlogov, zakaj sta ladja ali ladjar prosila 
za tako spričevalo, izognitev izpolnjevanju določil, predpisanih v poglavju XI-2, konvencije 
SOLAS 74 in dela A kodeksa ISPS po poteku prvega začasnega spričevala. Del A kodeksa 
ISPS določa okoliščine, ko je mogoče izdati začasno spričevalo. 

 
2.  Če so ugotovljeni utemeljeni razlogi iz prejšnjega odstavka, pomorski inšpektor takoj obvesti pristojni 

organ za zaščito (razen če je inšpektor tudi pooblaščena oseba za zaščito). Pristojni organ za 
zaščito nato odloči o nadaljnjih potrebnih nadzornih ukrepih, pri čemer upošteva stopnjo zaščite v 
skladu z 9. pravilom XI. poglavja konvencije SOLAS 74. 

 
3.  O drugih utemeljenih razlogih presoja oseba, pooblaščena za zaščito. 
  
PRILOGA VI 
POSTOPKI ZA NADZOR LADIJ 
 
Priloga 1, Postopki nadzora, ki ga opravlja inšpekcija za nadzor tujih ladij, in naslednja navodila pariškega 
memoranduma s spremembami: 
– Navodilo 33/2000/02: Nadzor potniških ro-ro ladij in potniških ladij, 
– Navodilo 35/2002/02: Smernice za inšpekcijski nadzor elektronskih kart, 
– Navodilo 36/2003/08: Smernice za inšpekcijski nadzor delovnih in življenjskih razmer na ladji, 
– Navodilo 37/2004/02: Smernice o usklajenosti s Konvencijo STCW 78/95, s spremembami, 
– Navodilo 37/2004/05: Smernice za inšpekcijski nadzor delovnega časa in počitka pomorščakov, 
– Navodilo 37/2004/10: Smernice pomorskim inšpektorjem v zvezi z zaščito, 
– Navodilo 38/2005/02: Smernice pomorskim inšpektorjem za preverjanje sistema zapisovanja 

podatkov o plovbi (VDR), 
– Navodilo 38/2005/05: Smernice v zvezi s prilogo I konvencije MARPOL 73/78, 
– Navodilo 38/2005/07: Smernice v zvezi z nadzorom programa ocene stanja (CAS) tankerjev z 

enojnim trupom, 
– Navodilo 39/2006/01: Smernice pomorskim inšpektorjem v zvezi s kodeksom ISM, 
– Navodilo 39/2006/02: Smernice pomorskim inšpektorjem v zvezi z nadzorom GMDSS, 
– Navodilo 39/2006/03: Optimizacija seznama ladij, za katere velja prepoved vplutja, in kontrolnih list, 
– Navodilo 39/2006/10: Smernice pomorskim inšpektorjem za preverjanje balastnih tankov in 

simulacije izpada osrednje energije (pregled zasilne razsvetljave), 
– Navodilo 39/2006/11: Smernice za preverjanje strukture ladij za prevoz razsutega tovora, 
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– Navodilo 39/2006/12: Kodeks dobre prakse pomorskih inšpektorjev,  
– Navodilo 40/2007/04: Merila za oceno odgovornosti priznanih organizacij, 
– Navodilo 40/2007/09: Začasne smernice pomorskim inšpektorjem v zvezi s Prilogo VI konvencije 

MARPOL 73/78. 
 
PRILOGA VII 
RAZŠIRJENI INŠPEKCIJSKI PREGLED LADIJ 
 
Pri razširjenem inšpekcijskem pregledu ladje pomorski inšpektor preveri zlasti:  
– dokumentacijo ladje, 
– stanje konstrukcije ladje, 
– vodo nepropustnost ladje, 
– zasilne sisteme, 
– radijske zveze, 
– ravnanje s tovorom, 
– požarno varnost, 
– alarmne naprave, 
– življenjske in delovne razmere na ladji, 
– navigacijsko opremo, 
– naprave za reševanje, 
– nevarni tovor na ladji, 
– pogonsko in pomožno strojno opremo na ladji, 
– preprečevanje onesnaževanja z ladje. 
 
Poleg naštetega mora ob upoštevanju izvedljivosti ali morebitnih omejitev v zvezi z varnostjo oseb, ladje ali 
pristanišča pomorski inšpektor pri opravljanju razširjenega inšpekcijskega pregleda preveriti tudi specifične 
rizične elemente ladje, glede na vrsto ladje, ki jo pregleduje, kot je določeno v tretjem odstavku 10. člena te 
uredbe. 
 
PRILOGA VIII 
DOLOČBE O PREPOVEDI VPLUTJA LADIJ V PRISTANIŠČA IN SIDRIŠČA V SKUPNOSTI 
 
1.  Če so izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 12. člena te uredbe, pomorska inšpekcija, če je ladja 

zadržana tretjič, pisno obvesti poveljnika ladje, da bo izdana odločba o prepovedi vplutja, ki bo 
začela veljati takoj, ko bo ladja izplula iz pristanišča. Odločba o prepovedi vplutja začne veljati takoj, 
ko ladja po odpravi pomanjkljivosti, zaradi katerih je bila zadržana, izpluje iz pristanišča. 

2.  Pomorska inšpekcija pošlje izvod odločbe o prepovedi vplutja pristojnemu upravnemu organu države 
zastave, priznani organizaciji, ki je ladji izdala statutarna spričevala, drugim državam članicam in 
drugim podpisnicam pariškega memoranduma, Komisiji in Sekretariatu pariškega memoranduma. 
Pomorska inšpekcija mora takoj posodobiti bazo podatkov inšpekcijskih pregledov z informacijami o 
prepovedi vplutja. 

3.  Da bi bila odločba o prepovedi vplutja ladje razveljavljena, morata ladjar ali upravljalec ladje nasloviti 
uradno zahtevo na pomorsko inšpekcijo, ki je ladji izdala odločbo o prepovedi vplutja. Zahtevi o 
razveljavitvi odločbe o prepovedi vplutja mora biti priložen dokument države zastave, ki dokazuje, da 
je ladjo pregledal tehnični nadzornik, ki ga je pooblastila država zastave, in da je ladja skladna z 
veljavnimi določbami konvencij. Država zastave pošlje pomorski inšpekciji dokazilo, da je 
pooblaščeni organ ladjo pregledal.  

4.  Zahtevi o razveljavitvi odločbe o prepovedi vplutja ladje v pristanišča in sidrišča Skupnosti mora biti 
tudi priložen dokument klasifikacijskega zavoda, ki je ladjo klasificiral, izdan po obisku tehničnega 
nadzornika klasifikacijskega zavoda na ladji, ki potrjuje, da je ladja v skladu s klasifikacijskimi 
standardi, ki jih je ta zavod določil. Klasifikacijski zavod posreduje pomorski inšpekciji dokazilo, da je 
pooblaščeni organ ladjo pregledal. 

5.  Odločba o prepovedi vplutja je lahko razveljavljena šele po časovnem intervalu iz 12. člena te 
uredbe in po ponovnem inšpekcijskem pregledu ladje v dogovorjenem pristanišču. 

Če je dogovorjeno pristanišče v Evropski skupnosti, lahko pomorska inšpekcija države članice namembnega 
pristanišča s soglasjem pomorske inšpekcije države članice, ki je izdala odločbo o prepovedi vplutja ladje v 




