PRILOGA I: 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 jih mora dokazati pomorščak za izdajo pooblastila v skladu s to uredbo.
uredba
člen

pooblastilo o
nazivu v krovni
službi

STCW najmanjša
plovbna doba
pravilo starost,
izobrazba
II/1
18
– 12 mesecev kot pripravnik na ladji z
osnovna bruto tonažo 500 ali več v mednarodni
šola
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

usposabljanje

izpit

A-II/1

da

11.
1.a)

častnik krovne
straže na ladji z
bruto tonažo 500
ali več

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

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

A-II/2

da*

zahteve
pooblastilo

potrdilo

veljavnost
(največ)

opombe

– 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 AVI/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)**
– 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.

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

– vodenje in upravljanje
človeških virov na vodstveni
ravni
– uporaba radarja in naprav za
samodejno radarsko vrisovanje
(ARPA)**
– 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

– vodenje in upravljanje
človeških virov na vodstveni
ravni
– uporaba radarja in naprav za
samodejno radarsko vrisovanje
(ARPA)**
– uporaba elektronskih kart in
informacijskega sistema

5 let

*izpit za prvega častnika krova
na ladji z bruto tonažo 3000 ali
več (II/2)

tonažo 3000 ali več«

11.
1.č)

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

II/2

18
srednja
šola

11.
1.d)

poveljnik ladje z
bruto tonažo med
500 in 3000

II/2

18
srednja
šola

11.
1.e)

častnik krovne
straže na ladji z
bruto tonažo do
500

II/3

18

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

A-II/2

da

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

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 AVI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do

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

5 let

5 let

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

11.
1.f)

poveljnik ladje z
bruto tonažo do
500

II/3

20

12 mesecev kot častnik, odgovoren za
krovno stražo

da

11.
1.g)

član posadke v
sestavi krovne
straže

II/4

16

6 mesecev usposabljanja in izkušenj v
krovni službi* ali

da

11.
1.h)

usposobljeni
pomorščak krova

II/5

18

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

uredba
člen
11.
2.a)

11.
2.b)

pooblastilo o nazivu v
strojni službi
STCW najmanjša
pravilo starost,
izobrazba
častnik strojne straže
III/1
18
na ladji s pogonskim
osnovna
strojem z močjo 750 kW
šola
ali več

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

III/2

18
srednja
šola

da

tretji odstavek A-VI/4)
– 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 AVI/2)
– požarna varnost (prvi do četrti
odstavek A-VI/3)
– nujna medicinska pomoč (prvi do
tretji odstavek A-VI/4)
– osnovna usposobljenost za delo
na ladji (drugi odstavek A-I/1)

– 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

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

član posadke v sestavi krovne
straže (II/4)

A-II/5

zahteve
plovbna doba
– 12 mesecev kot pripravnik na ladji z
glavnim pogonskim strojem z močjo 750
kW ali več v skladu z A-III/1 ali
36 mesecev, od tega najmanj 30 mesecev
v strojni službi, na ladji z glavnim
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več
– od tega najmanj 6 mesecev strojne
straže v strojnici pod nadzorom upravitelja
stroja ali usposobljenega častnika stroja
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«

usposabljanje izpit

pooblastilo

potrdilo

veljavnost
(največ)

A-III/1

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

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

– vodenje in upravljanje
človeških virov na
vodstveni ravni
– delo na ladji s sistemi
pod visoko napetostjo**
**če nima, se izda

5 let

opombe

11.
2.c)

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

III/2

18
srednja
šola

11.
2.č)

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

III/3

18
osnovna
šola

11.
2.d)

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

III/3

18
osnovna
šola

11.
2.e)

član posadke v sestavi
strojne straže

III/4

16

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«
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/2

da*

A-III/3

da

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

6 mesecev usposabljanja in izkušenj v
strojni službi ali

da

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

pooblastilo z omejitvijo,
da ne velja na ladji s
sistemi pod visoko
napetostjo (nad 1000 V)
– vodenje in upravljanje
človeških virov na
vodstveni ravni
– delo na ladji s sistemi
pod visoko napetostjo**
**če nima, se izda
pooblastilo z omejitvijo,
da ne velja na ladji s
sistemi pod visoko
napetostjo (nad 1000 V)

5 let

– vodenje in upravljanje
človeških virov na
vodstveni ravni

5 let

– vodenje in upravljanje
človeških virov na
vodstveni ravni

5 let

neomejeno

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

*se nanašajo na
naloge, ki so povezane
s stražo in se opravljajo
pod neposrednim

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

11.
2.f)

usposobljeni
pomorščak stroja

III/5

18

12 mesecev v strojni službi, ali
6 mesecev v strojni službi

nadzorom poveljnika,
častnika, odgovornega
za krovno stražo, ali
usposobljenega člana
posadke
da

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

A-III/5

11.
2.g)

častnik elektronik

III/6

18
osnovna
šola

12 mesecev praktičnega usposabljanja v skladu z
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

da

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

uredba
člen

pooblastilo o nazivu v radijski službi

11. 3.a)
11. 3.b)

GMDSS-radijski operater s splošnim pooblastilom
GMDSS-radijski operater z omejenim pooblastilom

uredba
člen

posebno pooblastilo

12. a)

osnovna usposobljenost
za ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz nafte
in kemikalij
ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz nafte
na vodstveni ravni

12. b)

STCW
pravilo
V/1-1

V/1-1

– vodenje in upravljanje
človeških virov na
operativni ravni

5 let

neomejeno

zahteve
STCW
pravilo
IV/2
IV/2

najmanjša
starost
18
18

plovbna doba

usposabljanje

izpit

A-IV/2
A-IV/2

da
da

najmanjša
plovbna doba
usposabljanje
starost
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
16

neomejeno

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 BV/1 STCW *

drugi odstavek A-V/1-1

zahteve
izpit

pooblastilo

potrdilo

veljavnost
(največ)
5 let
5 let

opombe

pooblastilo

potrdilo

veljavnost
(največ)
5 let

opombe

5 let

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

da

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

da

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

12. c)

ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz
kemikalij na vodstveni
ravni

V/1-1

16

12. č)

osnovna usposobljenost
za ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz
utekočinjenega plina
ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz
utekočinjenega plina na
vodstveni ravni

V/1-2

16

V/1-2

16

12. e)

osnovna usposobljenost
za delo na ladji

VI/1

16

12. f)

ravnanje z rešilnim in
reševalnim čolnom

VI/2

18

12. g)

ravnanje s hitrim
reševalnim čolnom
požarna varnost
nujna medicinska pomoč
zdravstvena oskrba
ladijski častnik za zaščito
ozaveščenost o zaščiti
usposobljenost za
določene naloge zaščite

VI/2

18

VI/3
VI/4
VI/4
VI/5
VI/6
VI/6

16
16
16
16
16
16

12. d)

12. h)
12. i)
12. j)
12. k)
12. l)
12. m)

uredba
člen

potrdilo

13. a)

obvladovanje množic

13. b)

varnost potnikov

3 mesece na tankerjih za prevoz kemikalij ali
tretji odstavek A-V/1-1
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 *
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
ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz nafte in
kemikalij (V/1-1)

5 let

da

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

5 let

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

usposabljanje za
ravnanje s tovorom na
tankerjih za prevoz
utekočinjenega plina na
vodstveni ravni (drugi
odstavek A-V/1-2)

da

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

5 let

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

da

5 let

da

5 let

12 mesecev plovbne dobe ali
6 mesecev plovbne dobe in opraviti usposabljanje v skladu s prvim do
četrtim odstavkom A-VI/2
sedmi do deseti odstavek A-VI/2
prvi do četrti odstavek A-VI/3
prvi do tretji odstavek A-VI/4
četrti do šesti odstavek A-VI/4
prvi do četrti odstavek A-VI/5
četrti odstavek A-VI/6
šesti do osmi odstavek A-VI/6

12 mesecev

da

ravnanje z rešilnim in
reševalnim čolnom (VI/1)

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

*plovbno dobo lahko
opravi šele, ko pridobi
pooblastilo osnovna
usposobljenost ravnanje s
tovorom na tankerjih za
prevoz utekočinjenega
plina
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

5 let

da
da
da
da
da
da

5 let
5 let
5 let
neomejeno
neomejeno
neomejeno

zahteve
STCW
pravilo
V/2

najmanjša
starost
16

V/2

16

plovbna
doba

usposabljanje
prvi odstavek A-V/2 (100 % prisotnost na usposabljanju in uspešna
izvedba vseh vaj)
drugi odstavek A-V/2 (100 % prisotnost na usposabljanju in
uspešna izvedba vseh vaj)

izpit

pooblastilo

potrdilo

veljavnost
(največ)
5 let
5 let

opombe

13. c)
13. č)
13. d)
13. e)
13. f)
13. g)
13. h)
13. i)
13. j)

obvladovanje izrednih razmer in
vedenja ljudi
varnost potnikov, varnost tovora in
celovitost ladijskega trupa
radarski opazovalec
uporaba naprav za samodejno
radarsko vrisovanje
dodatna usposobljenost na veliki ladji
in ladji z neobičajnimi manevrskimi
lastnostmi
ravnanje z nevarnim tovorom
uporaba elektronskih kart in
informacijskega sistema (ECDIS)
vodenje in upravljanje človeških virov
na vodstveni ravni
vodenje in upravljanje človeških virov
na operativni ravni

13. k)

upravljanje hitrega plovila

13. l)
13. m)

delo na ladji s sistemi visoke napetosti
ladijski kuhar

V/2

16

V/2

16

II/3
II/1
II/2

16
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)
A-II/3
A-II/1 in A-II/2

16

B-V/a* na simulatorju

16
16

B-V/b* in B-V/c*
A-II/1 in A-II/2

16

A-II/2 oziroma A-III/2

neomejeno

16

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

neomejeno

16

B-V/a* in Kodeks o hitrih plovilih (HSC-kodeks)
(opravljeno na hitrem plovilu ali na simulatorju)
B-III/2
srednjo poklicno izobrazbo po izobraževalnem programu kuhar ali
usposabljanje v skladu s Smernicami ILO o usposabljanju ladijskega
kuharja

II/1
II/2
II/1
III/2
II/1
III/2
III/6
III/2
VII

16
18

6 mesecev v
ladijski
kuhinji

5 let
5 let
da
da

neomejeno
neomejeno
neomejeno
neomejeno
neomejeno

da

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

neomejeno
neomejeno

