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GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pooblastilih pomorščakov – predlog 
za obravnavo
1. Predlog sklepov vlade:

Za izvrševanje 152. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno 
besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZPVZRZECEP, 18/21 in 21/21 – popr.) je Vlada Republike 
Slovenije na …... seji dne …... sprejela naslednji

SKLEP

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pooblastilih 
pomorščakov in jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

mag. Janja Garvas Hočevar
                                                                              v.d. GENERALNEGA SEKRETARJA

Priloga: 
– predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pooblastilih pomorščakov

Prejemniki: 
– Ministrstvo za infrastrukturo,
– Uprava Republike Slovenije za pomorstvo.

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov: /
3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
– Jernej Vrtovec, minister,
– Blaž Košorok, državni sekretar,
– Aleš Mihelič, državni sekretar,
– Srečko Janša, v. d. generalnega direktorja, 
– Ivan Govše, sekretar, vodja Sektorja za pomorstvo,
– Jadran Klinec, direktor Uprave Republike Slovenije za pomorstvo.
3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva: /
4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora: /
5. Kratek povzetek gradiva:
Z uredbo se prenašajo določbe Direktive (EU) 2019/1159 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. 
junija 2019 o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o 
razveljavitvi Direktive 2005/45/ES o vzajemnem priznavanju spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države 
članice. Rok za prenos Direktive 2019/1159/EU je 2. avgust 2021.
6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in 
naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom 
Evropske unije DA
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c) administrativne posledice NE
č) gospodarstvo, zlasti m a l a  i n  s r ednja podjetja ter 

konkurenčnost podjetij NE

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki NE
e) socialno področje NE
f) dokumente razvojnega načrtovanja:

 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi 

razvojne klasifikacije programskega proračuna
 r a z v o j n e  d o k u m e n t e  E v r o p s k e  u n i j e  i n  

mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR: /
7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
Sprejetje gradiva ne prinaša bistvenih finančnih posledic za državni proračun in druga javnofinančna 
sredstva.
8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:
Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:

- pristojnosti občin,
- delovanje občin,
- financiranje občin.

NE

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:
Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA
Datum objave: 
Osnutek uredbe je bil objavljen na E-demokraciji od 19.5.2021 do 18.6.2021.
10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o 
normativni dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

       Aleš Mihelič
     DRŽAVNI SEKRETAR

Priloga: predlog uredbe



Stran 3 od 18

PREDLOG
(EVA 2020-2430-0122)

Za izvrševanje 152. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno besedilo, 
41/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZPVZRZECEP, 18/21 in 21/21 – popr.) Vlada Republike Slovenije izdaja

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pooblastilih pomorščakov

1. člen

V Uredbi o pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 85/14) se v 1. členu besedilo »Direktivo 2012/35/EU 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni 
ravni izobraževanja pomorščakov (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 78)« nadomesti z besedilom 
»Direktivo (EU) 2019/1159 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spremembi Direktive 
2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o razveljavitvi Direktive 2005/45/ES o 
vzajemnem priznavanju spričeval pomorščakov, ki jih izdajo države članice (UL L št. 188 z dne 12. 7. 2019, 
str. 94)«. 

2. člen

V 2. členu se na koncu 38. točke pika nadomesti z vejico in se dodajo nove 39., 40. in 41. točka, ki se 
glasijo:
»39. »kodeks IGF« je Mednarodni kodeks o varnosti ladij, ki uporabljajo pline ali druga goriva z nizkim 
vnetiščem, opredeljen v pravilu konvencije SOLAS 74 II-1/2.29;
40. »polarni kodeks« je Mednarodni kodeks za ladje, ki plujejo v polarnih vodah, opredeljen v pravilu 
konvencije SOLAS 74 XIV/1.1;
41. »polarne vode« so arktične vode in/ali območje Antarktike, opredeljeno v pravilih konvencije SOLAS 74 
od XIV/1.2 do XIV/1.4.«.

3. člen

V 12. členu se v l) točki beseda »in« nadomesti z vejico, v m) točki se pika nadomesti z vejico ter se dodajo 
nove n), o), p) in r) točke, ki se glasijo: 
»n) osnovna usposobljenost za delo na ladji, za katero velja kodeks IGF,
o) usposobljenost za delo na ladji, za katero velja kodeks IGF na vodstveni ravni,
p) osnovna usposobljenost za delo na ladji, za katero velja polarni kodeks in
r) usposobljenost za delo na ladji, za katero velja polarni kodeks na vodstveni ravni.«.

4. člen

V 14. členu se drugi odstavek črta.

Dosedanji prvi odstavek postane odstavek.

5. člen

V 20. členu se v četrtem odstavku za besedo »izvirniku« doda besedilo »v papirnati ali digitalni obliki«. 

6. člen

V 24. členu se tretji odstavek črta.

Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.

7. člen 

V 27. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»(3) Predsednik, člani izpitne komisije in izpraševalci:
a) imajo najmanj strokovno usposobljenost, ki je potrebna za pridobitev pooblastila ali potrdila, za katero se 
opravlja izpit, oziroma tako strokovno znanje, ki ustreza vsebini predmeta, za katerega izprašujejo,
b) osvežujejo in dopolnjujejo svoje strokovno znanje v skladu z zahtevami konvencije STCW,
c) so seznanjeni z navodili o metodologiji in praksi ocenjevanja,
č) imajo praktične delovne izkušnje v ocenjevanju in
d) imajo za ocenjevanje znanja ob uporabi simulatorjev praktične izkušnje iz ocenjevanja na določenem 
simulatorju, ki se uporablja pri izpitu, ki jih pridobijo pod mentorstvom izkušenega ocenjevalca.«.
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8. člen

V 33. členu se v drugem odstavku na koncu d) točke črta beseda »ali«, na koncu e) točke se pika nadomesti 
z vejico in doda beseda »ali« ter se doda nova f) točka, ki se glasi:
»f) za obnovitev pooblastil za delo na ladji, za katero velja polarni kodeks, na podlagi opravljanja dolžnosti v 
funkciji, ki ustreza posebnemu pooblastilu in je trajalo najmanj dva meseca v zadnjih petih letih, ali 
ponovnega opravljanja usposabljanja.«.

9. člen

V 35. členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: »priznavanje pooblastil«.

Prvi, drugi, tretji in četrti odstavek se spremenijo tako, da se glasijo: 
»(1) Pomorščak, ki ima v papirnati ali digitalni obliki pooblastilo o nazivu, posebno pooblastilo in potrdilo, ki 
ga ni izdala uprava, lahko opravlja dela na ladji pod slovensko zastavo, pod pogoji priznavanja, določenimi v 
tem členu.

(2) Pomorščaku, ki ima pooblastilo o nazivu, oziroma posebno pooblastilo, izdano poveljniku ali častniku v 
skladu s pravili V/1-1 in V/1-2 konvencije STCW, uprava izda overitev o priznanju, če je listino izdala druga 
država članica Evropske unije v skladu z Direktivo 2008/106/ES. Uprava izda overitev o priznanju na podlagi 
sedmega odstavka Pravila I/2 konvencije STCW, na obrazcu, določenem v tretjem odstavku oddelka A-I/2 
kodeksa STCW.

(3) Pomorščakom, ki jim je pooblastila iz prejšnjega odstavka izdala tretja država, uprava izda overitev o 
priznanju, če:
a) uprava Evropski komisiji predloži vlogo tretje države z analizo skladnosti tretje države z zahtevami 
konvencije STCW v skladu s Prilogo II Direktive 2008/106/ES in z razlogi za priznanje, na podlagi katere 
Evropska komisija dovoli priznanje, ali
b) je pooblastilo izdala tretja država, ki jo je Evropska komisija uvrstila na seznam držav, katerih pooblastila 
priznava.

(4) Do odločitve Evropske komisije iz a) točke prejšnjega odstavka lahko uprava izda overitev o priznanju in 
Evropsko komisijo obvesti o številu in vrsti listine, ki jo priznava.«. 

V šestem odstavku se za besedo »izdala« doda besedilo »druga država članica Evropske unije ali«.

V sedmem odstavku se besedilo »po prvem do šestem odstavku tega člena« črta. 

Za trinajstim odstavkom se doda nov štirinajsti odstavek, ki se glasi:
»(14) Pomorščak, ki ima posebno pooblastilo ali potrdilo ali drug listinski dokaz, ki ga je izdala druga država 
članica Evropske unije, za katerega uprava ne izda overitve o priznanju v skladu s tem členom, lahko 
opravlja dela na ladji pod slovensko zastavo brez overitve o priznanju.«.

10. člen

Priloga 1 se nadomesti z novo Prilogo 1, ki je kot Priloga 1 sestavni del te uredbe.

11. člen

Priloga 2 se nadomesti z novo Prilogo 2, ki je kot Priloga 2 sestavni del te uredbe.

KONČNA DOLOČBA

12. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Št. 
Ljubljana, 
EVA 2020-2430-0122

Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik



PRILOGA 1:

»PRILOGA 1: Zahteve za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in potrdil

V tej prilogi so pravila konvencije STCW dopolnjena z določbami, ki se nanašajo na usposobljenost pomorščaka, plovbno dobo, izpit, pooblastila in druge zahteve v skladu s konvencijo STCW. 
Sklicevanja v tej prilogi se nanašajo na ustrezni del konvencije STCW in oddelek kodeksa STCW s standardi usposobljenosti, ki jo mora dokazati pomorščak za izdajo pooblastila v skladu s to uredbo.

zahteveuredba
člen

pooblastilo o 
nazivu v krovni 

službi
STCW
pravilo

najmanjša
starost, 

izobrazba

plovbna doba usposabljanje izpit pooblastilo potrdilo veljavnost
(največ)

opombe

11.
1.a)

častnik krovne 
straže na ladji z 
bruto tonažo 500 
ali več

II/1 18
osnovna 

šola

– 12 mesecev kot pripravnik na ladji z 
bruto tonažo 500 ali več v mednarodni 
plovbi v skladu z A-II/1 ali 
36 mesecev v krovni službi na ladji z 
bruto tonažo 500 ali več v mednarodni 
plovbi in
– med plovbno dobo najmanj 6 mesecev 
krovne straže na mostu pod nadzorom 
poveljnika ali usposobljenega častnika

A-II/1 da – GMDSS-radijski operater s 
splošnim pooblastilom (IV/2)
– osnovna usposobljenost za delo 
na ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim 
čolnom (prvi do četrti odstavek A-
VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti 
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do 
tretji odstavek A-VI/4)

– vodenje in upravljanje 
človeških virov na operativni 
ravni 
– uporaba radarja in naprav za 
samodejno radarsko vrisovanje 
(ARPA) na operativni ravni** 
– uporaba elektronskih kart in 
informacijskega sistema 
(ECDIS)** 
**če nima, se izda pooblastilo z 
omejitvijo, da ne velja na ladji s 
sistemom ARPA ali ECDIS

5 let Plovbna doba se opravlja na 
ladjah, za katere velja 
konvencija SOLAS, od tega 
najmanj 6 mesecev na tovorni 
ali potniški ladji. Če zahtevana 
plovbna doba ni v celoti 
opravljena na takih ladjah, se 
izda pooblastilo z omejitvijo za 
vrsto ladje, na kateri je opravljal 
pripravništvo (npr. »velja samo 
za jahte«). Ob ustrezno 
opravljeni plovbni dobi se ta 
omejitev izbriše.

11.
1.b)

prvi častnik krova 
na ladji z bruto 
tonažo 3000 ali 
več

II/2 18
srednja 

šola

12 mesecev v službi častnika krovne 
straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več
na ladjah z bruto tonažo 500 ali več v 
mednarodni plovbi

A-II/2 da – častnik krovne straže na ladji z 
bruto tonažo 500 ali več (II/1)
– GMDSS-radijski operater s 
splošnim pooblastilom (IV/2)
– osnovna usposobljenost za delo 
na ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim 
čolnom (prvi do četrti odstavek A-
VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti 
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do 
tretji odstavek A-VI/4)

– vodenje in upravljanje 
človeških virov na vodstveni 
ravni 
– uporaba radarja in naprav za 
samodejno radarsko vrisovanje 
(ARPA) na vodstveni ravni**
– uporaba elektronskih kart in 
informacijskega sistema 
(ECDIS)**
**če nima, se izda pooblastilo z 
omejitvijo, da ne velja na ladji s 
sistemom ARPA ali ECDIS

5 let

11.
1.c)

poveljnik ladje z 
bruto tonažo 3000 
ali več

II/2 18
srednja 

šola

36 mesecev v službi častnika krovne 
straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več 
na ladjah z bruto tonažo 500 ali več v 
mednarodni plovbi* ali
24 mesecev na ladjah z bruto tonažo 
500 ali več v mednarodni plovbi, če je 
vsaj 12 mesecev opravil v službi prvega 
častnika krova na ladji z bruto tonažo 
3000 ali več

A-II/2 da* – častnik krovne straže na ladji z 
bruto tonažo 500 ali več (II/1) ali 
prvi častnik krova na ladji z bruto 
tonažo 3000 ali več (II/2)*
– GMDSS-radijski operater s 
splošnim pooblastilom (IV/2)
– osnovna usposobljenost za delo 
na ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim 
čolnom (prvi do četrti odstavek A-

– vodenje in upravljanje 
človeških virov na vodstveni 
ravni 
– uporaba radarja in naprav za 
samodejno radarsko vrisovanje 
(ARPA) na vodstveni ravni **
– uporaba elektronskih kart in 
informacijskega sistema 
(ECDIS)** 
**če nima, se izda pooblastilo 

5 let *izpit za prvega častnika krova 
na ladji z bruto tonažo 3000 ali 
več (II/2)
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VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti 
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do 
tretji odstavek A-VI/4)

z omejitvijo, da ne velja na 
ladji s sistemom ARPA ali 
ECDIS

11.
1.č)

prvi častnik krova 
na ladji z bruto 
tonažo med 500 in 
3000

II/2 18
srednja 

šola

A-II/2 da – častnik krovne straže na ladji z 
bruto tonažo 500 ali več (II/1)
– osnovna usposobljenost za delo 
na ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim 
čolnom (prvi do četrti odstavek A-
VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti 
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do 
tretji odstavek A-VI/4)

– vodenje in upravljanje 
človeških virov na vodstveni 
ravni 
– uporaba radarja in naprav za 
samodejno radarsko vrisovanje 
(ARPA) na vodstveni ravni ** 
– uporaba elektronskih kart in 
informacijskega sistema 
(ECDIS)** 
**če nima, se izda pooblastilo 
z omejitvijo, da ne velja na 
ladji s sistemom ARPA ali 
ECDIS

5 let

11.
1.d)

poveljnik ladje z 
bruto tonažo med 
500 in 3000

II/2 18
srednja 

šola

36 mesecev v službi častnika krovne 
straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več 
na ladjah z bruto tonažo 500 ali več v 
mednarodni plovbi* ali 
24 mesecev na ladjah z bruto tonažo 
500 ali več v mednarodni plovbi, če je 
vsaj 12 mesecev opravil v službi prvega 
častnika krova na ladji z bruto tonažo 
med 500 in 3000 

A-II/2 da* – častnik krovne straže na ladji z 
bruto tonažo 500 ali več (II/1)
– osnovna usposobljenost za delo 
na ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim 
čolnom (prvi do četrti odstavek A-
VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti 
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do 
tretji odstavek A-VI/4)

– vodenje in upravljanje 
človeških virov na vodstveni 
ravni 
– uporaba radarja in naprav za 
samodejno radarsko vrisovanje 
(ARPA) na vodstveni ravni ** 
– uporaba elektronskih kart in 
informacijskega sistema 
(ECDIS)** 
**če nima, se izda pooblastilo 
z omejitvijo, da ne velja na 
ladji s sistemom ARPA ali 
ECDIS

5 let *izpit za prvega častnika krova 
na ladji z bruto tonažo med 500 
in 3000 

11.
1.e)

častnik krovne 
straže na ladji z 
bruto tonažo do 
500 

II/3 18 36 mesecev v krovni službi A-II/3 da – GMDSS-radijski operater z 
omejenim pooblastilom (IV/2)
– osnovna usposobljenost za delo 
na ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim 
čolnom (prvi do četrti odstavek A-
VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti 
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do 
tretji odstavek A-VI/4)

– radarski opazovalec
– uporaba elektronskih kart in 
informacijskega sistema 
(ECDIS)** 
**če nima, se izda pooblastilo 
z omejitvijo, da ne velja na 
ladji s sistemom ECDIS

5 let

11.
1.f)

poveljnik ladje z 
bruto tonažo do 
500

II/3 20 12 mesecev kot častnik, odgovoren za 
krovno stražo

da – častnik krovne straže na ladji z 
bruto tonažo do 500 (III/3)
– osnovna usposobljenost za delo 
na ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim 
čolnom (prvi do četrti odstavek A-

– radarski opazovalec
– uporaba elektronskih kart in 
informacijskega sistema 
(ECDIS)** 
**če nima, se izda pooblastilo 
z omejitvijo, da ne velja na 

5 let
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VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti 
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do 
tretji odstavek A-VI/4)

ladji s sistemom ECDIS

6 mesecev usposabljanja in izkušenj v 
krovni službi* ali

11.
1.g)

član posadke v 
sestavi krovne 
straže

II/4 16

posebno usposabljanje v skladu z A-II/4 na kopnem ali
ladji, od tega najmanj 2 meseca plovne dobe kot 
pripravnik*

da – osnovna usposobljenost za delo 
na ladji (drugi odstavek A-I/1)

neomejeno *se nanašajo na naloge,
povezane s stražo, in se 
opravljajo pod neposrednim 
nadzorom poveljnika, častnika, 
odgovornega za krovno stražo, 
ali usposobljenega člana 
posadke

18 mesecev v krovni službi ali11.
1.h)

usposobljeni 
pomorščak krova

II/5 18

12 mesecev v krovni službi A-II/5

da član posadke v sestavi krovne 
straže (II/4)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim 
čolnom (prvi do četrti odstavek A-
VI/2)

neomejeno

zahteveuredba
člen

pooblastilo o nazivu v 
strojni službi STCW

pravilo
najmanjša

starost,
izobrazba

plovbna doba usposabljanje izpit pooblastilo potrdilo veljavnost
(največ)

opombe

6 mesecev kot pripravnik na ladji z glavnim 
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več 
v strojni straži v strojnici pod nadzorom 
upravitelja stroja ali usposobljenega 
častnika stroja v skladu z A-III/1, ali

A-III/1
od tega 6 
mesecev 

praktičnega 
usposabljanj
a v delavnici

11.
2.a)

častnik strojne straže 
na ladji s pogonskim 
strojem z močjo 750 kW 
ali več

III/1 18
osnovna

šola

36 mesecev, od tega najmanj 30 mesecev 
v strojni službi, na ladji z glavnim 
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več, 
ki vključuje najmanj 6 mesecev strojne 
straže v strojnici pod nadzorom upravitelja 
stroja ali usposobljenega častnika stroja v 
skladu z A-III/1

A-III/1
od tega 3 
mesece 

praktičnega 
usposabljanja v 

delavnici

da – osnovna usposobljenost za delo na 
ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim 
čolnom (prvi do četrti odstavek A-VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti 
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do tretji 
odstavek A-VI/4)

vodenje in upravljanje 
človeških virov na 
operativni ravni 

5 let

11.
2.b)

drugi častnik stroja na 
ladji s pogonskim 
strojem z močjo 3000 
kW ali več

III/2 18
srednja

šola

12 mesecev na ladji z glavnim pogonskim 
strojem z močjo 750 kW ali več v službi 
častnika strojne straže na ladji s 
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več

A-III/2 da – častnik strojne straže na ladji s 
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali 
več (III/1)
– osnovna usposobljenost za delo na 
ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim 
čolnom (prvi do četrti odstavek A-VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti 
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do tretji 
odstavek A-VI/4)

– vodenje in upravljanje 
človeških virov na 
vodstveni ravni 
– delo na ladji s sistemi 
pod visoko napetostjo 
na operativni ravni

5 let
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11.
2.c)

upravitelj stroja na ladji 
s pogonskim strojem z 
močjo 3000 kW ali več

III/2 18
srednja

šola

36 mesecev na ladji z glavnim pogonskim 
strojem z močjo 750 kW ali več v službi 
častnika strojne straže na ladji s 
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali 
več* ali
24 mesecev na ladji z glavnim pogonskim 
strojem z močjo 750 kW ali več, če je vsaj 
12 mesecev opravil v službi drugega 
častnika stroja na ladji z glavnim 
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več

A-III/2 da* – častnik strojne straže na ladji s 
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali 
več (III/1)
– osnovna usposobljenost za delo na 
ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim 
čolnom (prvi do četrti odstavek A-VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti 
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do tretji 
odstavek A-VI/4)

– vodenje in upravljanje 
človeških virov na 
vodstveni ravni 
– delo na ladji s sistemi 
pod visoko napetostjo 
na vodstveni ravni

5 let *izpit za drugega 
častnika stroja na ladji 
s pogonskim strojem z 
močjo 3000 kW ali več

11.
2.č)

drugi častnik stroja na 
ladji s pogonskim 
strojem z močjo med 
750 kW in 3000 kW

III/3 18
osnovna

šola

12 mesecev v službi pomočnika častnika 
stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 
750 kW ali več ali častnika stroja na ladji s 
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več

A-III/3 da – častnik strojne straže na ladji s 
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali 
več (III/1)
– osnovna usposobljenost za delo na 
ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim 
čolnom (prvi do četrti odstavek A-VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti 
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do tretji 
odstavek A-VI/4)

– vodenje in upravljanje 
človeških virov na 
vodstveni ravni 

5 let

11.
2.d)

upravitelj stroja na ladji 
s pogonskim strojem z 
močjo med 750 kW in 
3000 kW

III/3 18
osnovna

šola

24 mesecev na ladji z glavnim pogonskim 
strojem z močjo 750 kW ali več, od tega 
najmanj 12 mesecev s pooblastilom o 
nazivu drugi častnik stroja na ladji s 
pogonskim strojem z močjo med 750 kW in 
3000 kW 

A-III/3 – častnik strojne straže na ladji s 
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali 
več (III/1)
– osnovna usposobljenost za delo na 
ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim 
čolnom (prvi do četrti odstavek A-VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti 
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do tretji 
odstavek A-VI/4)

– vodenje in upravljanje 
človeških virov na 
vodstveni ravni 

5 let

6 mesecev usposabljanja in izkušenj v 
strojni službi ali

11.
2.e)

član posadke v sestavi 
strojne straže

III/4 16

posebno usposabljanje v skladu z A-III/4 na kopnem ali na 
ladji, od tega najmanj 2 meseca plovbne dobe kot 
pripravnik*

da – osnovna usposobljenost za delo na 
ladji (drugi odstavek A-VI/1) 

neomejeno *se nanašajo na 
naloge, ki so povezane 
s stražo in se opravljajo 
pod neposrednim 
nadzorom upravitelja 
stroja, častnika, 
odgovornega za strojno 
stražo, ali 
usposobljenega člana 
posadke

12 mesecev v strojni službi ali11.
2.f)

usposobljeni 
pomorščak stroja

III/5 18

6 mesecev v strojni službi A-III/5

da član posadke v sestavi strojne straže 
(III/4)

neomejeno

11. častnik elektronik III/6 18 12 mesecev praktičnega usposabljanja v skladu z da – osnovna usposobljenost za delo na – vodenje in upravljanje 5 let
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2.g) osnovna
šola

zahtevami A-III/6, od tega najmanj 6 mesecev plovbne dobe 
kot pripravnik, ali 
36 mesecev praktičnega usposabljanja, od tega najmanj 30 
mesecev plovbne dobe v strojni službi 

ladji (drugi odstavek A-VI/1)
– ravnanje z rešilnim in reševalnim 
čolnom (prvi do četrti odstavek A-VI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti 
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do tretji 
odstavek A-VI/4)

človeških virov na 
operativni ravni 
- delo na ladji s sistemi 
pod visoko napetostjo 

11. 
2.h)

ladijski električar III/7 18 12 mesecev plovbne dobe, ki vključuje usposabljanje in 
izkušnje, ali
usposabljanje, od tega najmanj 6 mesecev plovbne dobe, 
ali
usposabljanje v skladu z zahtevami A-III/7, od tega najmanj 
3 mesece plovbne dobe 

da neomejeno

zahteveuredba
člen

pooblastilo o nazivu v radijski službi
STCW
pravilo

najmanjša 
starost

plovbna doba usposabljanje izpit pooblastilo potrdilo veljavnost
(največ)

opombe

11. 3.a) GMDSS-radijski operater s splošnim pooblastilom IV/2 18 A-IV/2 da 5 let
11. 3.b) GMDSS-radijski operater z omejenim pooblastilom IV/2 18 A-IV/2 da 5 let

zahteveuredba
člen

posebno pooblastilo
STCW
pravilo

najmanjša 
starost

plovbna doba usposabljanje izpit pooblastilo potrdilo veljavnost
(največ)

opombe

12. a) osnovna usposobljenost 
za ravnanje s tovorom na 
tankerjih za prevoz nafte 
in kemikalij

V/1-1 16 3 mesece plovbne dobe na tankerjih za prevoz nafte ali kemikalij ali
osnovno usposabljanje za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz 
nafte in kemikalij

da – osnovna usposobljenost za 
delo na ladji (A-VI/1)

5 let

12. b) ravnanje s tovorom na 
tankerjih za prevoz nafte 
na vodstveni ravni

V/1-1 16 3 mesece na tankerjih za prevoz nafte ali
1 mesec usposabljanja na tankerjih za prevoz 
nafte kot dodatni član posadke, ki vključuje 
najmanj 3 natovarjanja in 3 raztovarjanja, 
vpisana v pripravniški dnevnik v skladu z B-
V/1 STCW *

drugi odstavek A-V/1-1 da – osnovna usposobljenost za 
ravnanje s tovorom na 
tankerjih za prevoz nafte in 
kemikalij (V/1-1)

5 let *plovbno dobo lahko 
opravi šele, ko pridobi 
pooblastilo osnovna 
usposobljenost ravnanje s 
tovorom na tankerjih za 
prevoz nafte in kemikalij

12. c) ravnanje s tovorom na 
tankerjih za prevoz 
kemikalij na vodstveni 
ravni

V/1-1 16 3 mesece na tankerjih za prevoz kemikalij ali
1 mesec usposabljanja na tankerjih za prevoz 
kemikalij kot dodatni član posadke, ki 
vključuje najmanj 3 natovarjanja in 3 
raztovarjanja, vpisana v pripravniški dnevnik v 
skladu z B-V/1 STCW * 

tretji odstavek A-V/1-1 da – osnovna usposobljenost za 
ravnanje s tovorom na 
tankerjih za prevoz nafte in 
kemikalij (V/1-1)

5 let *plovbno dobo lahko 
opravi šele, ko pridobi 
pooblastilo osnovna 
usposobljenost ravnanje s 
tovorom na tankerjih za 
prevoz nafte in kemikalij

12. č) osnovna usposobljenost 
za ravnanje s tovorom na 
tankerjih za prevoz 
utekočinjenega plina

V/1-2 16 3 mesece na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina ali
osnovno usposabljanje za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz 
utekočinjenega plina 

da – osnovna usposobljenost za 
delo na ladji (A-VI/1)

5 let

12. d) ravnanje s tovorom na 
tankerjih za prevoz 
utekočinjenega plina na 
vodstveni ravni

V/1-2 16 3 mesece na tankerjih za prevoz 
utekočinjenega plina ali
1 mesec usposabljanja na tankerjih za prevoz 
utekočinjenega plina kot dodatni član 

usposabljanje za 
ravnanje s tovorom na 
tankerjih za prevoz 
utekočinjenega plina na 

da – osnovna usposobljenost za 
ravnanje s tovorom na 
tankerjih za prevoz 
utekočinjenega plina (V/1-2)

5 let *plovbno dobo lahko 
opravi šele, ko pridobi 
pooblastilo osnovna 
usposobljenost ravnanje s 
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posadke, ki vključuje najmanj 3 natovarjanja 
in 3 raztovarjanja, vpisana v pripravniški 
dnevnik v skladu z B-V/1*

vodstveni ravni (drugi 
odstavek A-V/1-2)

tovorom na tankerjih za 
prevoz utekočinjenega 
plina

12. e) osnovna usposobljenost
za delo na ladji

VI/1 16 2. točka A-VI/1 
(A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-
VI/1-3, A-VI/1-4)

da 5 let usposabljanja in dela 
izpita iz A-VI/1-3 ni treba 
opraviti kandidatu, ki je v 
zadnjih petih letih pridobil 
ustrezno potrdilo o 
opravljenem izpitu za prvo 
pomoč

12. f) ravnanje z rešilnim in 
reševalnim čolnom

VI/2 18 12 mesecev plovbne dobe ali 
6 mesecev plovbne dobe in opraviti usposabljanje v skladu s prvim do 
četrtim odstavkom A-VI/2

da 5 let

12. g) ravnanje s hitrim 
reševalnim čolnom

VI/2 18 sedmi do deseti odstavek A-VI/2 da ravnanje z rešilnim in 
reševalnim čolnom (VI/1)

5 let

12. h) požarna varnost VI/3 16 prvi do četrti odstavek A-VI/3 da 5 let
12. i) nujna medicinska pomoč VI/4 16 prvi do tretji odstavek A-VI/4 da 5 let
12. j) zdravstvena oskrba VI/4 16 četrti do šesti odstavek A-VI/4 da 5 let
12. k) ladijski častnik za zaščito VI/5 16 12 mesecev prvi do četrti odstavek A-VI/5 da neomejeno
12. l) ozaveščenost o zaščiti VI/6 16 četrti odstavek A-VI/6 da neomejeno

12. m) usposobljenost za 
določene naloge zaščite

VI/6 16 šesti do osmi odstavek A-VI/6 da neomejeno

12. n) osnovna usposobljenost 
za delo na ladji, za katero 
velja kodeks IGF

V/3 18 prvi odstavek A-V/3 da 5 let usposabljanja ni potrebno 
opraviti pomorščaku, ki 
ima posebno pooblastilo iz 
člena 12.č) ali 12.d) 

12. o) usposobljenost za delo na 
ladji, za katero velja 
kodeks IGF na vodstveni 
ravni

V/3 18 1 mesec, ki vključuje najmanj 3 
operacije oskrbe z ladijskim 
gorivom na ladjah, za katere 
velja kodeks IGF (2 operaciji 
oskrbe z ladijskim gorivom se 
lahko nadomestita z ustreznim 
usposabljanjem na simulatorju, 
ki omogoča operacije oskrbe z 
ladijskim gorivom, v okviru 
potrjenega programa 
usposabljanja) 

drugi odstavek A-V/3
Priznavanje usposobljenosti:
usposobljenost se prizna 
pomorščaku, ki ima pooblastilo iz 
člena 12.č) in 12.d), če ima v zadnjih 
5 letih najmanj 3 mesece plovbne 
dobe na:
- ladjah, za katere velja kodeks IGF,
- tankerjih, ki kot tovor prevažajo 
goriva, za katera velja kodeks IGF ali
- ladjah, ki za gorivo uporabljajo pline 
ali goriva z nizkim vnetiščem in je: 
- sodeloval pri najmanj 3 postopkih 
ravnanja s tovorom na tankerjih za 
prevoz utekočinjenega plina ali 
- izvedel najmanj 3 operacije oskrbe z 
ladijskim gorivom na ladji, za katero 
velja kodeks IGF (2 operaciji oskrbe z 
ladijskim gorivom se lahko 
nadomestita z ustreznim 
usposabljanjem na simulatorju, ki 
omogoča operacije oskrbe z ladijskim 

da osnovna usposobljenost za 
delo na ladji, za katero velja 
kodeks IGF

5 let sodelovanje pri postopkih 
ravnanja s tovorom se 
dokazuje s podpisano 
izjavo poveljnika ladje
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gorivom, v okviru potrjenega 
programa usposabljanja) 

12. p) osnovna usposobljenost 
za delo na ladji, za katero 
velja polarni kodeks

V/4 18 prvi odstavek A-V/4 da 5 let

12. r) usposobljenost za delo na 
ladji, za katero velja 
polarni kodeks na 
vodstveni ravni

V/4 18 2 meseca v krovni službi na 
vodstveni ravni ali pri izvajanju 
nalog ladijskega stražarjenja v 
polarnem področju na operativni 
ravni 

prvi odstavek A-V/4 da osnovna usposobljenost za 
delo na ladji, za katero velja 
polarni kodeks

5 let

zahteveuredba
člen

potrdilo
STCW
pravilo

najmanjša 
starost

plovbna 
doba

usposabljanje izpit pooblastilo potrdilo veljavnost
(največ)

opombe

13. a) obvladovanje množic V/2 16 prvi odstavek A-V/2 (100 % prisotnost na usposabljanju in uspešna 
izvedba vseh vaj)

5 let

13. b) varnost potnikov V/2 16 drugi odstavek A-V/2 (100 % prisotnost na usposabljanju in 
uspešna izvedba vseh vaj)

5 let

13. c) obvladovanje izrednih razmer in 
vedenja ljudi

V/2 16 tretji odstavek A-V/2 (100 % prisotnost na usposabljanju in uspešna 
izvedba vseh vaj)
četrti odstavek A-V/2 (100 % prisotnost na usposabljanju in uspešna 
izvedba vseh vaj)

5 let

13. č) varnost potnikov, varnost tovora in 
celovitost ladijskega trupa

V/2 16 peti odstavek A-V/2 (100 % prisotnost na usposabljanju in uspešna 
izvedba vseh vaj)

5 let

13. d) radarski opazovalec II/3 16 A-II/3 da neomejeno
13. e) uporaba naprav za samodejno 

radarsko vrisovanje
II/1
II/2

16 A-II/1 in A-II/2 da neomejeno

13. f) dodatna usposobljenost na veliki ladji 
in ladji z neobičajnimi manevrskimi 
lastnostmi

16 B-V/a* na simulatorju neomejeno

13. g) ravnanje z nevarnim tovorom 16 B-V/b* in B-V/c* neomejeno
13. h) uporaba elektronskih kart in 

informacijskega sistema (ECDIS)
II/1
II/2

16 A-II/1 in A-II/2 da neomejeno

13. i) vodenje in upravljanje človeških virov 
na vodstveni ravni

II/1
III/2

16 A-II/2 oziroma A-III/2 neomejeno

13. j) vodenje in upravljanje človeških virov 
na operativni ravni

II/1
III/2
III/6

16 A-II/1 oziroma A-III/2 oziroma A-III/6 neomejeno

13. k) upravljanje hitrega plovila 16 B-V/a* in Kodeks o hitrih plovilih (HSC-kodeks) 
(opravljeno na hitrem plovilu ali simulatorju)

2 leti

13. l) delo na ladji s sistemi visoke napetosti III/2 16 B-III/2 neomejeno
13. m) ladijski kuhar VII 18 6 mesecev v 

ladijski 
kuhinji

srednja poklicna izobrazba po izobraževalnem programu kuhar ali 
usposabljanje v skladu s Smernicami ILO o usposabljanju ladijskega 
kuharja

osnovna 
usposobljenost za 
delo na ladji (A-VI/1)

neomejeno

.«.



PRILOGA 2:

»PRILOGA 2: Predmetni programi izpitov za pridobitev pooblastil o nazivu, posebnih pooblastil in 
potrdil

Za pridobitev posameznega pooblastila in potrdila je treba opraviti izpit iz predmetov z vsebino v skladu s 
kodeksom STCW, ki jo uprava objavi na svoji spletni strani: 

Pooblastila o nazivu: krovna služba

1. Častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo 500 ali več (STCW-preglednica A-II/1)
– navigacija (pisno in ustno)
– pomorstvo (pisno in ustno)
– izogibanje trčenju na morju (ustno)
– meteorologija in oceanografija (ustno) 
– angleški jezik (pisno in ustno) 
– pomorsko pravo (ustno) 

2. Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo 3000 ali več (STCW-preglednica A-II/2)
– navigacija (pisno in ustno) 
– pomorstvo (pisno in ustno) 
– izogibanje trčenju na morju (ustno)
– meteorologija in oceanografija (ustno)
– angleški jezik (pisno in ustno)  
– pomorsko pravo (ustno)

3. Prvi častnik krova na ladji z bruto tonažo med 500 in 3000 (STCW-preglednica A-II/2) 
– navigacija (ustno) 
– pomorstvo (ustno)
– izogibanje trčenju na morju (ustno)
– meteorologija in oceanografija (ustno)
– angleški jezik (pisno in ustno)  
– pomorsko pravo (ustno)

4. Častnik krovne straže na ladji z bruto tonažo do 500 (STCW-preglednica A-II/3)
– navigacija (ustno)
– pomorstvo (ustno) 
– izogibanje trčenju na morju (ustno)
– meteorologija (ustno)
– varstveni ukrepi (ustno)
– pomorsko pravo (ustno) 

5. Poveljnik ladje z bruto tonažo do 500 (STCW-preglednica A-II/3)
– vodstvene sposobnosti (ustno)

6. Član posadke v sestavi krovne straže (STCW-preglednica A-II/4)
– krmarjenje (ustno)
– opravljanje straže (ustno) 
– pomorstvo (ustno) 

7. Usposobljeni pomorščak krova (STCW-preglednica A-II/5) 
– krmarjenje (ustno) 
– ravnanje s tovorom (ustno)
– nadzorovanje delovanja ladje in skrb za ljudi na ladji (ustno)
– vzdrževanje in popravila (ustno)  

Pooblastila o nazivu: strojna služba

8. Častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več (STCW-preglednica A-
III/1)

– ladijski postroji (ustno in praktično)
– ladijski parni kotli in turbine (ustno in praktično)
– ladijski pomožni stroji in naprave (ustno in praktično)
– ladijska elektrotehnika in avtomatizacija (ustno in praktično)
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– pomorski predpisi (ustno)
– varstveni ukrepi (ustno)
– angleški jezik (pisno in ustno)

9. Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več (STCW-preglednica A-
III/2)

– ladijski postroji (ustno in praktično)
– ladijski parni kotli in turbine (ustno in praktično) 
– ladijski pomožni stroji in naprave (ustno in praktično)
– ladijska elektrotehnika in avtomatizacija (ustno in praktično)
– pomorski predpisi (ustno)
– varstveni ukrepi (ustno)
– angleški jezik (pisno in ustno)

10. Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 in 3000 kW (STCW-
preglednica A-III/3)

– ladijski postroji (ustno in praktično)
– ladijski parni kotli in turbine (ustno in praktično) 
– ladijski pomožni stroji in naprave (ustno in praktično)
– ladijska elektrotehnika in avtomatizacija (ustno in praktično)
– pomorski predpisi (ustno)
– varstveni ukrepi (ustno)
– angleški jezik (pisno in ustno)

11. Član posadke v sestavi strojne straže (STCW-preglednica A-III/4)
– opravljanje straže (ustno)
– ladijski postroji (ustno) 
– varstveni ukrepi (ustno)

12. Usposobljeni pomorščak stroja (STCW-preglednica A-III/5)
– ladijski postroji (ustno)     
– električni, elektronski in nadzorni sistemi (ustno) 
– vzdrževanje in popravila (ustno)
– nadzorovanje delovanja ladje in skrb za ljudi na ladji (ustno)

13. Častnik elektronik (STCW-preglednica A-III/6)
– ladijsko strojništvo (ustno in praktično)
– ladijska elektroenergetika (ustno in praktično) 
– ladijska avtomatika (ustno in praktično)
– ladijska elektronika (ustno in praktično) 
– nadzorovanje delovanja ladje in skrb za ljudi na ladji (ustno in praktično)  
– angleški jezik (pisno in ustno)

14. Ladijski električar (STCW-preglednica A-III/7)
– varnost in zaščita pri delu z električno opremo (ustno in praktično)
– ladijske električne naprave (ustno in praktično)  
– vzdrževanje in popravila ladijskih električnih sistemov (ustno in praktično)  

Pooblastila o nazivu: radijska služba

15. GMDSS-radijski operater s splošnim pooblastilom (STCW-preglednica A-IV/2) 
– pravila o radijski službi (ustno)
– GMDSS (ustno)
– komunikacija (ustno) 
– delo na GMDSS-napravah ali simulatorju (praktično) 
– angleški jezik (pisno)

16. GMDSS-radijski operater z omejenim pooblastilom (STCW-preglednica A-IV/2)
– pravila o radijski službi (ustno) 
– GMDSS (ustno) 
– komunikacija (ustno)
– delo na GMDSS-napravah ali simulatorju (praktično)

Posebna pooblastila:
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17. Osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte in kemikalij (STCW-
preglednica A-V/1-1-1) 
– lastnosti tekočih tovorov (ustno) 
– strupenost (ustno) 
– nevarnosti (ustno)
– ukrepi za preprečevanje nevarnosti (ustno) 
– varnostna oprema in zaščita posadke (ustno) 
– načrti in oprema tankerjev (ustno)

18. Ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz nafte na vodstveni ravni (STCW-preglednica A-V/1-1-
2)
– predpisi za varnost tankerjev (ustno) 
– načrti in oprema tankerjev za prevoz nafte (ustno)
– značilnosti tovora (ustno) 
– ravnanje z ladjo (ustno) 
– popravila in vzdrževanje (ustno) 
– opravila v sili (ustno)
– pranje tankov s surovo nafto (ustno)
– ravnanje z napravami za inertni plin (ustno)

19. Ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz kemikalij na vodstveni ravni (STCW-preglednica A-
V/1-1-3)
– predpisi za varnost tankerjev (ustno)
– načrti in oprema tankerjev za prevoz kemikalij (ustno)
– značilnosti tovora (ustno)
– ravnanje z ladjo (ustno) 
– popravila in vzdrževanje (ustno)
– opravila v sili (ustno)

20. Osnovna usposobljenost za ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina 
(STCW-preglednica A-V/1-2-1)
– osnovno poznavanje tankerjev za prevoz utekočinjenega plina (ustno) 
– osnove ravnanja s tovorom (ustno) 
– osnovno znanje o fizikalnih lastnostih utekočinjenega plina (ustno) 
– kultura varnosti in varnega upravljanja tankerjev za prevoz utekočinjenega plina (ustno) 
– merilni instrumenti, varnostni ukrepi, zaščitna in varovalna oprema, kontrolni list ladja-obala (ustno)
– organizacija in ukrepanje ob požaru ali drugih nevarnostih, gasilna sredstva in sistemi, prva pomoč in 
varnostni listi (ustno) 
– preprečevanje onesnaževanja morja in zraka (ustno) 

21. Ravnanje s tovorom na tankerjih za prevoz utekočinjenega plina na vodstveni ravni (STCW-
preglednica A-V/1-2-2)
– predpisi za varnost tankerjev (ustno) 
– načrti in oprema tankerjev za prevoz utekočinjenega plina (ustno) 
– gašenje požara (ustno) 
– značilnosti tovora (ustno) 
– nevarnost za zdravje posadke (ustno) 
– oprema tankov (ustno) 
– onesnaževanje okolice (ustno) 
– ravnanje s tovorom (ustno) 
– operativni postopki ladje (ustno) 
– splošna varnost in oprema (ustno) 
– popravila in vzdrževanje (ustno) 
– opravila v sili (ustno) 
– splošna načela ravnanja s tovorom (ustno) 

22. Osnovna usposobljenost za delo na ladji (STCW-preglednice A-VI/1-1, A-VI/1-2, A-VI/1-3, A-VI/1-
4)
– tehnike za osebno preživetje/iskanje, reševanje in obstanek na morju (ustno) 
– gašenje požara (ustno) 
– osnove prve pomoči (ustno)  
– osebna varnost in družbeno odgovorne naloge (ustno) 
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23. Ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom (STCW-preglednica A-VI/2-1)
– sredstva za reševanje (ustno) 
– ravnanje s sredstvi za reševanje (ustno in praktično)  
– uporaba reševalne opreme (ustno in praktično)

24. Ravnanje s hitrim reševalnim čolnom (STCW-preglednica A-VI/2-2)
– lastnosti hitrega reševalnega čolna (ustno in praktično) 
– ravnanje s hitrim reševalnim čolnom (ustno in praktično) 

25. Požarna varnost (STCW-preglednica A-VI/3)
– osnove gašenja požara (ustno in praktično) 
– nevarnosti pri gašenju požara (ustno) 
– sredstva za gašenje požara (ustno) 
– vaje na poligonu (praktično) 

26. Nujna medicinska pomoč (STCW-preglednica A-VI/4-1)
– prva pomoč (ustno) 
– anatomija in fiziologija (ustno) 
– poškodbe (ustno) 
– sterilizacija in uporaba zdravil (ustno) 
– zdravstvena oskrba rešenih oseb (ustno) 
– zunanja pomoč (ustno) 
– psihološke/psihične težave (ustno)

27. Zdravstvena oskrba (STCW-preglednica A-VI/4-2)
– nega ponesrečencev (ustno)  
– preprečevanje obolenj (ustno) 
– postopki ob večji nezgodi ali hujši bolezni (ustno) 

28. Ladijski častnik za zaščito (STCW-preglednica A-VI/5)
– vzdrževanje in nadzor izvajanja varnostnega načrta ladje (ustno) 
– ocenitev varnostnega tveganja, ogroženosti in ranljivosti (ustno) 
– nadzor nad izvajanjem in uporabo zaščitnih ukrepov na ladji (ustno) 
– oprema in sistem za zaščito (ustno) 
– spodbujanje zavedanja o zaščiti in stalni nadzor (ustno) 

29. Ozaveščenost o zaščiti (STCW-preglednica A-VI/6-1)
– zaščita na ladji (ustno)  
– prepoznavanje nevarnosti (ustno) 
– metode ozaveščanja o zaščiti (ustno) 

30. Usposobljenost za določene naloge zaščite (STCW-preglednica A-VI/6-2) 
– mednarodni pomorski sistem zaščite (ustno) 
– varnostni ukrepi za zaščito na ladji (ustno) 
– opravljanje nalog zaščite na ladji (ustno) 
– ukrepanje ob nepredvidljivih dogodkih (ustno)

31. Osnovna usposobljenost za delo na ladji, za katero velja kodeks IGF (STCW-preglednica A-V/3-1)
– osnovne značilnosti ladje in goriv na ladji, za katero velja kodeks IGF (ustno) 
– varnostni in zdravstveni ukrepi na ladji, za katero velja kodeks IGF (ustno) 
– protipožarni postopki na ladji, za katero velja kodeks IGF (ustno) 
– odziv na izredne razmere (ustno) 
– preprečevanje onesnaževanja okolja zaradi izpusta goriv na ladji, za katero velja kodeks IGF (ustno) 

32. Usposobljenost za delo na ladji, za katero velja kodeks IGF, na vodstveni ravni (STCW-
preglednica A-V/3-2)
– poznavanje fizikalnih in kemijskih lastnosti goriv na ladji, za katero velja kodeks IGF (ustno) 
– izvajanje nadzora nad gorivom (ustno) 
– postopki ravnanja z gorivom na ladji, za katero velja kodeks IGF (ustno) 
– postopki oskrbe z gorivom in skladiščenja goriva na ladji, za katero velja kodeks IGF (ustno) 
– preprečevanje onesnaževanja okolja zaradi izpusta goriv na ladji, za katero velja kodeks IGF (ustno)
– varnostni in zdravstveni ukrepi na ladji, za katero velja kodeks IGF (ustno)
– protipožarni postopki na ladji, za katero velja kodeks IGF (ustno) 
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33. Osnovna usposobljenost za delo na ladji, za katero velja polarni kodeks (STCW-preglednica A-
V/4-1)
– osnovno poznavanje značilnosti ledu in območij ledu (ustno) 
– osnovno poznavanje obnašanja ladje na območju ledu in pri nizkih temperaturah (ustno) 
– osnovno poznavanje manevrskih sposobnosti ladje v ledu (ustno) 
– osnovno poznavanje polarnega kodeksa in drugih predpisov s področja polarnih vod (ustno) 
– osnovno poznavanje varstvenih ukrepov in delovnih pogojev (ustno)
– osnovno poznavanje postopkov in predpisov s področja varovanja okolja (ustno)

34. Usposobljenost za delo na ladji, za katero velja polarni kodeks, na vodstveni ravni (STCW-
preglednica A-V/4-2)
– načrtovanje plovbe in sistem javljanja v polarnih območjih (ustno) 
– poznavanje omejitev navigacijske opreme v polarnih območjih (ustno) 
– poznavanje manevrskih sposobnosti ladje v ledu (ustno) 
– poznavanje varnostnih postopkov in ukrepov na območju ledu (ustno)

Potrdila:  

35. Radarski opazovalec (STCW-preglednica A-II/1)
– osnove delovanja radarja (praktično) 
– radarsko vrisovanje (pisno) 

36. Uporaba naprav za samodejno radarsko vrisovanje (ARPA) (STCW-preglednici A-II/1, A-II/2)
– osnove delovanja radarja (ustno) 
– radarsko vrisovanje (pisno) 
– delo na simulatorju (praktično) 

37. Uporaba elektronskih kart in informacijskega sistema (ECDIS) (STCW-preglednici A-II/1, A-II/2)
– uporaba elektronskih kart (ustno in praktično) 
– načrtovanje plovne poti in vodenje navigacije (ustno in praktično)
– upravljanje sistema (ustno in praktično)

«.
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo uredbe)

Prvi odstavek 152. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 62/16 – uradno prečiščeno 
besedilo, 41/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZPVZRZECEP, 18/21 in 21/21 – popr.) določa:
(1) Član posadke ladje, ki je vpisana v slovenski ladijski register, je lahko tisti, ki si je pridobil ustrezno 
listino o strokovni usposobljenosti.

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom /

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna /

4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja, če te niso mogle biti celovito predstavljene v 
predlogu zakona /

5. Izjava o skladnosti predloga predpisa s pravnimi akti Evropske unije in korelacijska tabela, če gre za 
prenos direktive.
Izjava o skladnosti (pdf. format) – izvoz iz baze RPS
Korelacijska tabela (pdf. format) – izvoz iz baze RPS

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

K 1. členu:
Določi se, da je osnovna Direktiva 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov 
nazadnje spremenjena z Direktivo 2019/1159/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 
2019 o spremembi Direktive 2008/106/ES o minimalni ravni izobraževanja pomorščakov in o 
razveljavitvi Direktive 2005/45/ES o vzajemnem priznavanju spričeval pomorščakov, ki jih izdajo 
države članice (v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2019/1159/EU).

K 2. členu:
Dodajo se novi pomeni izrazov, in sicer za kodeks IGF, polarni kodeks in polarne vode. Gre za 
uskladitev s prvim odstavkom 1. člena Direktive 2019/1159/EU.

K 3. členu:
Določijo se nova posebna pooblastila v skladu z Direktivo 2019/1159/EU, katerih pogoji za pridobitev 
posameznega pooblastila so podrobno določeni v Prilogi 1 te uredbe. Nova posebna pooblastila so 
osnovna usposobljenost za delo na ladji, za katero velja kodeks IGF, usposobljenost za delo na ladji, 
za katero velja kodeks IGF na vodstveni ravni, osnovna usposobljenost za delo na ladji, za katero 
velja polarni kodeks, usposobljenost za delo na ladji, za katero velja polarni kodeks na vodstveni ravni. 

K 4. členu:
Črta se določba, da lahko Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava)
prizna usposabljanje, ki ga pomorščak opravi v državi članici Evropske unije, če ugotovi, da je 
usposabljanje izvedeno v skladu z zahtevami konvencije STCW. Določba je nepotrebna, ker se 
določba o priznavanju listin uskladi z Direktivo 2019/1159/EU tako, da se določi, da lahko pomorščak, 
ki ima posebno pooblastilo ali potrdilo ali drugi listinski dokaz, ki ga je izdala druga država članica, za 
katerega uprava ne izda overitve o priznanju v skladu s tem členom, opravlja dela na ladji pod 
slovensko zastavo brez overitve o priznanju (nov štirinajsti odstavek 35. člena uredbe).

K 5. členu:
Določi se, da morajo biti na ladji, pooblastila in potrdila tudi v digitalni obliki. Gre za uskladitev s tretjim 
odstavkom 1. člena Direktive 2019/1159/EU.

K 6. členu:
Črta se določba, da mora biti za prvo pridobitev pooblastila najmanj šest mesecev zahtevane plovbne 
dobe opravljenih v zadnjih petih letih pred datumom vložitve vloge. Določba ni predpisana ne z 
Direktivo 2008/106/EU ne s konvencijo STCW, zato je nepotrebna. V praksi se je namreč več krat 
izkazalo, da je posameznik opravil šest mesecev plovbne dobe v več kot pet letih in zaradi tega ni 
mogel pridobiti pooblastila oziroma je moral opraviti dodatno plovbo.
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K 7. členu:
Redakcijski popravek. 

K 8. členu:
Določba o obnovitvi pooblastil se glede dokazovanja strokovne usposobljenosti dopolni tako, da se 
doda nova f) točka. Ta določa, da se za obnovitev pooblastil za delo na ladji, za katero velja polarni 
kodeks, strokovna usposobljenost dokazuje na podlagi opravljanja dolžnosti v funkciji, ki ustreza 
posebnemu pooblastilu in je trajalo najmanj dva meseca v zadnjih petih letih. Če tega ni možno 
dokazati, se ponovno opravi usposabljanje.

K 9. členu:
Določbe uredbe, ki se nanašajo na priznavanje listin, ki jih izdajo druge države članice Evropske unije 
in tretje države, se uskladijo z določbami Direktive 2019/1159/EU (drugi, peti in sedmi odstavek 1. 
člena). Uprava izda pomorščakom s tujimi listinami, ne glede na njihovo državljanstvo, overitev o 
priznanju, če so listine izdane v skladu z Direktivo 2019/1159/EU, in sicer po postopku določenim v 
tem členu. Overitev o priznanju uprava izda na obrazcu določenem v tretjem odstavku oddelka A-I/2 
kodeksa STCW. Če želi uprava izdati overitev o priznanju pomorščaku, ki mu je listino izdala tretja 
država, in te Evropska komisija še ni priznala, mora uprava Evropski komisiji predložiti vlogo tretje 
države, z analizo skladnosti tretje države z zahtevami konvencije STCW, v skladu s Prilogo II Direktive 
2008/106/ES in razlogi za priznanje. Do odločitve Evropske Komisije lahko uprava izda overitev o 
priznanju, vendar mora Evropsko komisijo obvestiti o številu in vrsti listine, ki jo priznava. Druga 
posebna pooblastila in potrdila, ki jih izdajo države članice Evropske unije, se priznavajo brez overitve 
o priznanju.

K 10. členu:
Priloga 1, v kateri so določene zahteve za pridobitev pooblastil, se spremeni v skladu z zahtevami za 
pridobitev novih posebnih pooblastil iz 12. člena uredbe.

K 11. členu:
Priloga 2, v kateri so določene predmetni programi izpitov za pridobitev pooblastil, se spremeni v 
skladu z izpitnim programom za pridobitev novih posebnih pooblastil iz 12. člena uredbe.

K 12. členu:
Določi se začetek veljavnosti uredbe.
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