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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; 
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II. podatki o inšpekcijskem pregledu 
 
1. spričevala, izdana na podlagi ustreznih mednarodnih konvencij, državni organ ali organizacija, ki sta 

izdala spričevalo, vključno z datumom izdaje in potekom veljavnosti, 
2. deli ladje, ki so bili pregledani (ob podrobnejšem ali razširjenem inšpekcijskem pregledu), 
3. pristanišče in datum zadnjega vmesnega ali letnega ali obnovitvenega pregleda in ime organizacije, 

ki je opravila tehnični nadzor, 
4. vrsta inšpekcijskega pregleda (inšpekcijski pregled, podrobnejši inšpekcijski pregled ali razširjeni 

inšpekcijski pregled), 
5. vrsta pomanjkljivosti, 
6. sprejeti ukrepi; 
 
III. dodatni podatki ob zadržanju ladje 
 
1. datum odločbe o zadržanju ladje, 
2. datum razveljavitve odločbe o zadržanju ladje, 
3. vrsta pomanjkljivosti, ki upravičuje odločbo o zadržanju ladje (po potrebi sklic na konvencije), 
4. po potrebi navedba, ali je priznana organizacija ali druga zasebna organizacija, ki je opravila tehnični 

nadzor, odgovorna za pomanjkljivosti, ki so posamično ali skupaj privedle do zadržanja ladje, 
5. sprejeti ukrepi. 
 
 
PRILOGA X 
MERILA ZA ZADRŽANJE LADJE 
 
Preden pomorski inšpektor odloči, ali pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri inšpekcijskem pregledu, 
upravičujejo zadržanje ladje, mora uporabiti merila, navedena v naslovu 1 in 2. 
 
Naslov 3 zajema primere pomanjkljivosti, ki že same po sebi upravičujejo zadržanje ladje (glej tretji odstavek 
10. člena te uredbe). 
 
Kadar je vzrok za zadržanje posledica naključne poškodbe ladje med plovbo do pristanišča, se ladja ne 
zadrži, če: 
1. so ustrezno izpolnjene zahteve I. pravila 11.c člena konvencije SOLAS o obveščanju države 

zastave, pooblaščene osebe ali klasifikacijskega zavoda, pooblaščenega za izdajo ustreznega 
spričevala; 

2. sta poveljnik ali ladjar pred vplutjem v pristanišče predložila pomorski inšpekciji podrobne podatke o 
okoliščinah nesreče in o nastali škodi ter podatke o zahtevanem obveščanju države zastave; 

3. so na ladji sprejeti ustrezni ukrepi za odpravo posledic nesreče, s katerimi se strinja pomorska 
inšpekcija, in 

4. se pomorski inšpektor prepriča, potem ko je bil uradno obveščen o odpravi posledic nesreče, da so 
odpravljene pomanjkljivosti, ki so očitno ogrožale varnost, zdravje ali okolje. 

 
 
1 Glavna merila 
 
Pri strokovni presoji o tem, ali naj ladjo zadrži ali ne, pomorski inšpektor uporabi naslednja merila: 
 
določitev časa: 
ladje, ki niso varne za nadaljevanje plovbe, se zadržijo pri prvem inšpekcijskem pregledu, ne glede na to, 
koliko časa bodo ostale v pristanišču; 
 
merilo: 
ladja se zadrži, če so ugotovljene pomanjkljivosti na njej dovolj resne, da se mora pomorski inšpektor zaradi 
njih vrniti na ladjo, da se prepriča, ali so bile odpravljene, preden ladja odpluje; 




