
Priloga IV 

SPRIČEVALO O VARNOSTI OBSTOJEČE POTNIŠKE LADJE,  

KRAJŠE OD 24 METROV 

 

REPUBLIKA SLOVENIJA 

 

 
 

Na podlagi 12. člena Pravilnika  o potniških ladjah (Uradni list RS, št. 92/06 in xx/yy), po pooblastilu 

ministra za promet 

izdajatelj 

 

................................................................................................................................. 

(celotna uradna oznaka pooblaščenega klasifikacijskega zavoda) 

 

potrjuje, da je pri pregledal ladjo: 

 

ime ladje 

  

 

številka ali razpoznavni znak 

ladje  

 

pristanišče vpisa 

  

število potnikov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dolžine …………………………, širine …………………… in ………  BT, 

 

in ugotovil, da ladja ustreza določbam Pravilnika o potniških ladjah (Uradni list RS, št. 92/06 in 

xx/yy), ki se nanašajo na: 

- konstrukcijo trupa, 

- plovne lastnosti, 

- pogonske in druge naprave in 

- opremo. 

 

Datum ko je bil gredelj položen ali ko je bila ladja v podobni fazi gradnje: ………………….. 

 

V skladu s 6.a členom Pravilnika o potniških ladjah (Uradni list RS, št. 92/06 in xx/yy) je ladji 

dodeljena višina nadvodja: ...................................... mm. 

 

Razred ladje v skladu z morskim območjem v katerem lahko ladja opravlja plovbo: D. 

 

Datum začetnega pregleda: ………………………………… 

 

To spričevalo velja do ………………………………… (datum naslednjega rednega pregleda)  

 

Izdano v ………………………………………………, dne ………………………………… 

                                      (kraj izdaje spričevala)                                       (datum izdaje) 

                                  

 

 

 

 

(pečat organa, ki je izdal spričevalo)    (podpis) 



(naslednja stran) 

Redni pregledi 

 

S tem potrjujemo, da je bil opravljen redni pregled v skladu z 11. členom Pravilnika  o potniških 

ladjah (Uradni list RS, št. 92/06 in xx/yy ), in da je pregled pokazal, da je ladja popolnoma v skladu z 

vsemi ustreznimi zahtevami tega pravilnika. 

 

Kraj ……………………………………………………Datum………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(podpis in pečat organa, ki je izdal spričevalo) 

 

 

 

Kraj ……………………………………………………Datum………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(podpis in pečat organa, ki je izdal spričevalo) 

 

 

Kraj ……………………………………………………Datum………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(podpis in pečat organa, ki je izdal spričevalo) 

 

 

Kraj ……………………………………………………Datum………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(podpis in pečat organa, ki je izdal spričevalo) 

 

 

Kraj ……………………………………………………Datum………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(podpis in pečat organa, ki je izdal spričevalo) 

 

 

Kraj ……………………………………………………Datum………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(podpis in pečat organa, ki je izdal spričevalo) 

 

Kraj ……………………………………………………Datum………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(podpis in pečat organa, ki je izdal spričevalo) 

 

 

Kraj ……………………………………………………Datum………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………. 

(podpis in pečat organa, ki je izdal spričevalo) 

 


