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VLOGA ZA PRIDOBITEV
POOBLASTILA O NAZIVU V STROJNI SLUŽBI

OSEBNI PODATKI
Ime in priimek
Datum rojstva
Spol

ženski

moški

Stalno ELYDOLãþH
Številka telefona
E-naslov

R]QDþL

VRSTA POOBLASTILA ZA KATEREGA VLAGATE VLOGO

Častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več (STCW pravilo III/1)
Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več (STCW pravilo III/2)
Upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 kW ali več (STCW pravilo III/2)

Drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 kW in 3000 kW (STCW pravilo III/3)
Upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo med 750 kW in 3000 kW (STCW pravilo III/3)
Član posadke v sestavi strojne straže (STCW pravilo III/4)
Usposobljeni pomorščak stroja (STCW pravilo III/5)
Častnik elektronik (STCW pravilo III/6)
Ladijski električar (STCW pravilo III/7)

IZJAVA
6VYRMLPSRGSLVRPSRGPDWHULDOQRLQND]HQVNRRGJRYRUQRVWMRMDPþLPLQL]MDYOMDPGDVRYVLSRGDWNLYWHMYORJL
in priložena dokumentacija pravilniUHVQLþQLLQSRSROQL
Soglašam da Uprava RS za pomorstvo obdeluje podatke iz te vloge.

označi

PRILOGE

za vse vlagatelje vloge:
dokazilo o izpolnjevanju plovbne dobe (pomorska knjižica, potrdilo o vkrcanju/izkrcanju, drugo
ustrezno dokazilo)
dve fotografiji
veljavno zdravniško spričevalo
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za prvo pridobitev pooblastila:
(označiti pridobljena pooblastila oz. potrdila in dostaviti pripravniški dnevnik)
osnovna usposobljenost za delo na ladji (STCW A-VI/1)
ravnanje z rešilnim in reševalnim čolnom (STCW A-VI/2)
požarna varnost (STCW A-VI/3)
nujna medicinska pomoč (STCW A-VI/4)
vodenje in upravljanje človeških virov na vodstveni/operativni ravni
pripravniški dnevnik

1

Izpolnjevanje predpisanih zdravstvenih pogojev se dokazuje z veljavnim zdravniškim spričevalom,
ki ga izda pooblaščeni zdravnik v RS ali, ki ga je pooblastila država članica EU:
Pooblaščeni zdravniki v RS

Prim.mag. Šime Kopilović
Jadran Kleibencetl, dr. med.
Joachim Gross, dr.med.

Kontaktni podatki
Zdravstveni zavod Kopilović, Ljubljanska cesta 6a, Koper
+386 5 66 30 845, kopilovic.sime@gmail.com
Zdravstveni dom Koper, Ljubljanska cesta 3, Koper
+ 386 5 66 47 355, jadran.kleibencetl@zd-koper.si
Zasebni zdravstveni zavod Bossman Peter, Vojkovo nabrežje 38, Koper
+386 5 63 08 541, ambulanta.medicinadela@gmail.com

PLOVBNA DOBA
- plovbna doba se šteje od dneva vkrcanja do dneva izkrcanja;
- za prvo pridobitev pooblastila mora biti najmanj šest mesecev zahtevane plovbne dobe opravljenih v zadnjih petih letih pred datumom vložitve vloge;

PODATKI O LADJI IN POTOVANJU
Ime ladje

IMO številka

Zastava

kW

Vrsta

1

Območje 2
plovbe

DATUM
Služba

Od

TRAJANJE
Do

let

mes.

dni

Skupaj
1

tovorna ladja, potniška ladja, tanker, RO-RO, vlačilec, jahta idr.

DP – neomejeno območje plovbe ali dolga plovba, VOP – območje velike obalne plovbe, MOP – območje male obalne plovbe, JM – plovba po Jadranskem morju, NP –
območje nacionalne plovbe ali priobalna plovba.
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Datum:
Podpis

