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PRILOGA III 
NAJAVE 
 
Upravi ali pomorski inšpekciji mora biti najavljen prihod ladje najmanj tri dni pred vplutjem ladje v pristanišča 
ali sidrišča Republike Slovenije ali najpozneje pred izplutjem iz prejšnjega pristanišča ali sidrišča, če se 
pričakuje, da bo plovba trajala manj kakor tri dni. Ob najavi prihoda je treba predložiti naslednje podatke: 
a)  identifikacija ladje (ime, klicni znak, identifikacijska številka IMO ali številka MMSI); 
b)  predvideno trajanje postanka; 
c)  za tankerje: 

– oblika: enojni trup, enojni trup s SBT, dvojni trup; 
– stanje tovornih in balastnih tankov: polni, prazni, inertni; 
– prostornina in vrsta tovora; 

d)  načrtovane trgovske operacije v namembnem pristanišču ali sidrišču (natovarjanje, raztovarjanje, 
drugo); 

e)  načrtovani statutarni tehnični pregledi, večja vzdrževalna dela ter popravila v namembnem 
pristanišču; 

f)  datum zadnjega razširjenega inšpekcijskega pregleda na območju pariškega memoranduma. 
 
PRILOGA IV 
SEZNAM SPRIČEVAL IN DOKUMENTOV 
 
1.     Mednarodno izmeritveno spričevalo (1969) 
2.   Spričevalo o varnosti potniške ladje 

– Spričevalo o varnosti konstrukcije tovorne ladje 
– Spričevalo o varnosti opreme na tovorni ladji 
– Spričevalo o varnosti radijske postaje na tovorni ladji 
– Spričevalo o oprostitvi in po potrebi seznam tovora 
– Spričevalo o varnosti tovorne ladje 

3. Mednarodno spričevalo o zaščiti ladje (ISSC)    
4. Trajni zapis ladje 
5.  Mednarodno spričevalo o sposobnosti za prevoz kapljivo utekočinjenih plinov 

 – Spričevalo o sposobnosti za prevoz kapljivo utekočinjenih plinov. 
6.  Mednarodno spričevalo o primernosti za prevoz nevarnih kemikalij v razsutem stanju 

– Spričevalo o sposobnosti za prevoz nevarnih kemikalij v razsutem stanju 
7.  Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaženja z oljem 
8.  Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaževanja pri prevozu nepakiranih škodljivih tekočih 

snovi 
9.  Mednarodno spričevalo o tovorni črti (1966) 

 – Mednarodno spričevalo o oprostitvi tovornih črt 
10.  Knjiga o oljih, I. in II. del 
11.  Knjiga tovora 
12.  Spričevalo o najmanjšem številu članov posadke 
13.  Pooblastila o nazivih, izdana v skladu s konvencijo STCW 
14.  Zdravniška spričevala (Konvencija ILO št. 73 o zdravniškem pregledu pomorščakov) 
15. Pregled razporeditve časa stražarjenja (Konvencija ILO št. 180 in konvencija STCW 78/95)  
16. Evidenca delovnega časa in počitka pomorščakov (Konvencija ILO št. 180) 
17.  Knjiga o stabilnosti 
18.  Kopija listine o skladnosti in spričevalo o varnem upravljanju, izdana z ISM kodeksom (konvencija 

SOLAS, IX. poglavje) 
19.  Spričevala o trdnosti ladje in strojnih naprav, ki jih izda klasifikacijski zavod (zahtevajo se samo 

tedaj, kadar ladja ohrani klaso v klasifikacijskem zavodu) 
20.  Spričevalo o sposobnosti ladje za prevoz nevarnega tovora 
21.  Spričevalo o varnosti hitrega plovila in dovoljenje za upravljanje hitrega plovila 
22.  Deklaracija o nevarnem tovoru, manifest ali podroben načrt tovora 




