
 

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 (MLC 2006)  

15.  Pregled razporeditve časa stražarjenja (MLC 2006 in STCW 78/95)  

16.  Evidenca delovnega časa in počitka pomorščakov (MLC 2006)«.  

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 

23.  Ladijski dnevnik z zapisi o opravljenih preizkusih in vajah ter dnevnik o pregledih in 

vzdrževanju sredstev in naprav za reševanje 

24.  Spričevalo o varnosti ladij za posebne namene 

25.  Spričevalo o varnosti plavajoče naprave 

26.  Za oljne tankerje podatki o nadzoru izpusta zaoljenih vod in nadzornem sistemu za zadnje 

potovanje ladje v balastu 

27.  Seznam razporeditve ob alarmu, protipožarni načrt in, na potniških ladjah, načrt ukrepov ob 

poškodbah ladje 

28.  Načrt ravnanja ob izlitju olja 

29.  Dokumentacija o opravljenih tehničnih pregledih (za ladje za razsuti tovor in oljne tankerje) 

30.  Zapisniki o predhodnih inšpekcijskih pregledih 

31.  Za ro-ro potniške ladje podatki o največjem razmerju faktorjev pregrajevanja A/A 

32.  Spričevalo o sposobnosti ladje za prevoz žita 

33.  Priročnik o pričvrstitvi tovora 

34.  Načrt ravnanja z odpadki in dnevnik ravnanja z odpadki 

35.  Na potniških ladjah dokumentacija za pomoč poveljniku pri odločanju 

36.  Za potniške ladje na redni liniji načrt sodelovanja s službami iskanja in reševanja (SAR) 



 

37.  Za potniške ladje seznam operativnih omejitev 

38.  Priročnik za prevoz razsutega tovora 

39.  Načrt natovarjanja in raztovarjanja ladij, ki prevažajo razsuti tovor 

40.  Potrdilo o zavarovanju ali drugem finančnem jamstvu za odgovornost za škodo, povzročeno 

zaradi onesnaženja z oljem (Mednarodna konvencija o civilni odgovornosti za škodo, 

povzročeno z onesnaženjem z nafto, 1992) 

41. Spričevalo, ki se zahteva v skladu z Direktivo 2009/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 23. aprila 2009 o zavarovanju lastnikov ladij za pomorske zahtevke (UL L št. 131 z dne 

28. 5. 2009, str. 128) 

42. Spričevalo, ki se zahteva v skladu z Uredbo 392/2009 ES z dne 23. aprila 2009 o 

odgovornosti prevoznika potnikov po morju ob morebitni nesreči (UL L št. 131 z dne 

28. 5. 2009, str. 24) 

43. Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaženju zraka 

44. Mednarodno spričevalo o preprečevanju onesnaženja morja s fekalijami 

45. Spričevalo o delu v pomorstvu  

46. Izjava o skladnosti dela v pomorstvu, dela I in II  

47. Mednarodno spričevalo o sistemu za preprečevanje obraščanja ladij  

48. Spričevalo o zavarovanju ali drugo finančno jamstvo v zvezi s civilno odgovornostjo za škodo, 

povzročeno z onesnaženjem z nafto 

49. Potrdilo o popisu nevarnih materialov ali izjava o skladnosti v skladu z 28. členom Uredbe 

(EU) št. 1257/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o recikliranju 

ladij in spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 in Direktive 2009/16/ES 

50. Listina o skladnosti, izdana v skladu s 25. členom Uredbe (EU) 2015/757 Evropskega 

parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2015 o spremljanju emisij ogljikovega dioksida iz 

pomorskega prevoza, poročanju o njih in njihovem preverjanju ter spremembi Direktive 

2009/16/ES 


