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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 
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pristanišča in sidrišča Skupnosti, dovoli ladji nadaljevanje plovbe v namembno pristanišče samo zato, da se 
na ladji opravi ponovni inšpekcijski pregled. V takih primerih se v namembnem pristanišču do razveljavitve 
odločbe o prepovedi vplutja ladje v pristanišča in sidrišča skupnosti ne sme na noben način ravnati s 
tovorom. 
6.  Če se je zadržanje, katerega posledica je bila izdaja odločbe o prepovedi vplutja ladje v pristanišča 

in sidrišča Skupnosti, nanašalo na pomanjkljivosti v ladijski konstrukciji, lahko pomorska inšpekcija, 
ki je izdala odločbo o prepovedi vplutja ladje v pristanišča in sidrišča skupnosti, zahteva, da morajo 
biti nekateri prostori, vključno s prostori za tovor, in ladijski tanki, dostopni za pregled med ponovnim 
inšpekcijskim pregledom. 

7.  Ponovni inšpekcijski pregled opravi pomorska inšpekcija, ki je izdala odločbo o prepovedi vplutja, ali 
pristojni organ namembnega pristanišča ob soglasju pomorske inšpekcije, ki je izdala odločbo o 
prepovedi vplutja ladje v pristanišča in sidrišča Skupnosti. Pomorska inšpekcija lahko zahteva, da 
mora biti ponovni inšpekcijski pregled najavljen do 14 dni vnaprej. Pomorski inšpekciji, ki bo opravila 
ponovni inšpekcijski pregled, morajo biti predloženi zadostni dokazi, da ladja v celoti izpolnjuje 
ustrezne zahteve konvencij. 

8.  Ponovni pregled vključuje razširjeni pregled, ki mora zajeti vsaj ustrezne postavke Priloge VII. 
9.  Vse stroške razširjenega inšpekcijskega pregleda krije ladjar ali upravljalec ladje. 
10.  Če rezultati razširjenega inšpekcijskega pregleda zadovoljijo pomorsko inšpekcijo v skladu s 

Prilogo VII, odločbo o prepovedi vplutja razveljavi in o tem pisno obvesti ladjarja. 
11.  Pomorska inšpekcija prav tako pisno sporoči svojo odločitev pristojnemu organu države zastave, 

klasifikacijskemu zavodu, drugim državam članicam Evropske unije, podpisnicam pariškega 
memoranduma, Komisiji in Sekretariatu pariškega memoranduma. Pomorska inšpekcija mora takoj 
posodobiti bazo podatkov inšpekcijskih pregledov s podatki o razveljavitvi odločbe o prepovedi 
vplutja. 

12.  Podatki o ladjah, ki jim je bila izdana odločba o prepovedi vplutja, morajo biti dostopni v bazi 
podatkov inšpekcijskih pregledov.  

 
PRILOGA IX 
ZAPISNIK O INŠPEKCIJSKEM PREGLEDU 
 
Zapisnik o inšpekcijskem pregledu mora vsebovati: 
 
I.  splošno 
 
1. ime pomorskega inšpektorja, ki je sestavil zapisnik, 
2. datum in kraj inšpekcijskega pregleda, 
3. ime ladje, 
4. ime države zastave, 
5. vrsta ladje (kakor je navedeno v spričevalu o varnem upravljanju), 
6. številka IMO, 
7. klicni znak, 
8. bruto tonaža,  
9. nosilnost (če je primerno), 
10. leto gradnje, navedeno v spričevalih o varnosti ladje, 
11. klasifikacijski zavod ali klasifikacijske zavode in/ali katero koli drugo organizacijo, ki je/so izdal/izdale 

klasifikacijska spričevala za to ladjo, 
12. priznana organizacija ali priznane organizacije in/ali katera koli druga stranka, ki je izdala/so izdale  

spričevala za to ladjo v imenu države zastave v skladu z veljavnimi konvencijami, 
13. ime in naslov ladijske družbe ali upravljalca ladje, 
14. pri ladji, ki prevaža tekoče ali trdne tovore v razsutem stanju, ime in naslov ladjarja, odgovornega za 

izbiro ladje, in vrsto ladjarske pogodbe oziroma zakupa, 
15. končni datum sestave zapisnika o inšpekcijskem pregledu, 
16. navedba, da se podrobne informacije o inšpekcijskem pregledu ali zadržanju ladje lahko objavijo; 
 
 
 




