
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO 

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA POMORSTVO 

Kopališko nabrežje 9, 6000 Koper  

REPUBLICA DI SLOVENIA 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE  

AMMINISTRAZIONE MARITTIMA DELLA REPUBBLICA DI 
SLOVENIA 

Riva dei Bagni 9, 6000 Capodistria 

T: 05 663 21 00 
F: 05 663 21 02 
E: ursp.box@gov.si 
www.up.gov.si 

 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na podlagi četrtega odstavka 24. člena Uredbe o pooblastilih pomorščakov (Uradni list RS, št. 
85/14), določa Uprava Republike Slovenije za pomorstvo 

 
KRITERIJE GLEDE USTREZNOSTI PLOVBNE DOBE ZA PRIDOBITEV 

POSAMEZNEGA POOBLASTILA ALI POTRDILA 
 

Plovbna doba je doba na ladji, ki je potrebna za izdajo ali obnovitev pooblastil in potrdil. Skladno 
s konvencijo STCW pomeni plovbna doba: »service on board a ship that is relevant to the issue 
or renewal of a certificate or endorsement«. 
 
Izpolnjevanje pogojev glede plovbne dobe v ustreznem nazivu in na ustrezni ladji se dokazuje z: 

a) pomorsko knjižico 
b) potrdilom o vkrcanju in izkrcanju, ki ga izda poveljnik ali ladjar 
c) z drugim ustreznim dokazilom, iz katerega sta razvidna trajanje in ustreznost plovbne 

dobe. 
 

Plovbna doba je lahko opravljena na ladji pod katerokoli zastavo. 
 
Plovbna doba se šteje od dneva vkrcanja do dneva izkrcanja. Mesec se šteje kot koledarski 
mesec ali 30 dni, sestavljenih iz obdobij, krajših od enega meseca. Za prvo pridobitev 
pooblastila mora biti najmanj 6 mesecev zahtevane plovbne dobe opravljenih v zadnjih 5 letih 
pred datumom vložitve vloge. 
 
Pooblastila o nazivu za častnika in prvega častnika v krovni službi ter poveljnika 
 

 
POOBLASTILO O NAZIVU 

 
OBMOČJE PLOVBE 

 
BRUTO TONAŽA 

 
PRAVILO 

STCW 
 

Častnik krovne straže 
 

 
obalna plovba 

neomejeno 

 
do 500 BT 
neomejeno 

 
II/3 
II/1 

 
Prvi častnik krova 

 
neomejeno 
neomejeno 

 
do 3000 BT 
neomejeno 

 
II/2 
II/2 

 
Poveljnik 

 
obalna plovba 

neomejeno 
neomejeno 
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do 3000 BT 
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II/2 

 
  



 

Pooblastila o nazivu za častnika in drugega častnika v strojni službi ter upravitelja stroja 
 

 
POOBLASTILO O NAZIVU 

 
OBMOČJE PLOVBE 

 
BRUTO TONAŽA 

 
PRAVILO 

STCW 
 

Častnik strojne straže 
 

 
neomejeno 

 
neomejeno 

 
III/1 

 
 

Drugi častnik stroja 
 

neomejeno 
neomejeno 

 
do 3000 kW 
neomejeno 

 
III/3 
III/2 

 
Upravitelj stroja 

 
neomejeno 
neomejeno 

 
do 3000 kW 
neomejeno 

 
III/3 
III/2 

 
  
1. Kriteriji ustreznosti plovbne dobe za pridobitev pooblastil o nazivu, za katera je 
predpisano obvezno pripravništvo 
 
Kandidat, ki se vkrca med usposabljanjem ali po končanem usposabljanju (pripravnik), opravi 
med pripravništvom na ladji pod nadzorom usposobljenega in pooblaščenega častnika, ki ga 
določi poveljnik, program usposabljanja, ki je predpisan za pridobitev pooblastila o nazivu, za 
katerega opravlja pripravništvo. 
 
Med pripravništvom na ladji: 
- pripravnik vodi pripravniški dnevnik Mednarodnega združenja ladjarjev,  
- dnevnik pregledata in potrdita najmanj enkrat mesečno in neposredno pred izkrcanjem 
poveljnik pripravniku krova oziroma upravitelj stroja pripravniku stroja. 
- delo pripravnika spremlja častnik, odgovoren za nadzor in spremljanje dela pripravnika in 
enkrat tedensko pregleda dnevnik. 
 

Kriteriji glede ustreznosti plovbne dobe za pridobitev pooblastila o nazivu v krovni 
službi, za katero je predpisano pripravništvo 

 
Častnik krovne straže na ladji z BT 500 ali več (II/1) 
 
SKUPNA PLOVBNA DOBA VELIKOST LADJE 
12 mesecev kot pripravnik na ladji ali na ladji z BT 500 ali več v mednarodni plovbi 
36 mesecev v krovni službi  na ladji z BT 500 ali več v mednarodni plovbi, od 

tega najmanj 6 mesecev krovne straže na mostu 
pod nadzorom poveljnika ali usposobljenega 
častnika 

 VRSTA LADJE na kateri se prizna plovbna doba 
najmanj 6 mesecev   
 

tovorna ali potniška ladja v mednarodni plovbi, za 
katero velja konvencija SOLAS 

preostanek plovbne dobe do skupne 
plovbne dobe  

jahta za gospodarski namen v mednarodni plovbi 

 vlačilec, če pluje v mednarodni plovbi in ima BT 
500 ali več 

 
 
 
 



 

 
Kriteriji glede ustreznosti plovbne dobe za pridobitev pooblastila o nazivu v strojni 

službi, za katero je predpisano pripravništvo 
 
Častnik strojne straže na ladji s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več (III/1) 
 
SKUPNA PLOVBNA DOBA 
 

MOČ GLAVNEGA POGONSKEGA STROJA 
LADJE 

12 mesecev kot pripravnik na ladji ali na ladji s 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 

36 mesecev, od tega najmanj 30 
mesecev v strojni službi  

na ladji s 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 

 VRSTA LADJE na kateri se prizna plovbna doba 
 tovorna ali potniška ladja  
 jahta za gospodarski namen 
 vlačilec, s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali 

več 
 
Za namen določitve kriterijev glede ustreznosti plovbne dobe na jahtah za gospodarski namen 
se sprejmejo naslednje definicije: 
 

 dejanska plovbna doba (actual sea service) – pomeni čas, ko je jahta dejansko v 
plovbi (na potovanju), kamor se lahko šteje tudi čas na sidru; 

 
 na čakanju (stand-by service) – pomeni čas takoj po opravljenem potovanju, medtem 

ko se jahto pripravlja na naslednje potovanje; 
 

 čas v doku (Yard time) – pomeni čas, ko je jahta na popravilu v doku. 
 

Plovbna doba na jahtah se bo upoštevala kot zbir dejanske plovbne dobe, čas ko je jahta na 
čakanju in čas v doku, vendar tako, da čas na čakanju ali v doku ne presegata dni dejanske 
plovbne dobe. 
 
2. Kriteriji ustreznosti plovbne dobe za pridobitev posameznega pooblastila o nazivu v 
krovni službi 
 
2.1 Prvi častnik krova neomejeno, konvencija STCW, pravilo II/2 
 
Za pridobitev pooblastila o nazivu »prvi častnik krova na ladji z BT 3000 ali več«, morate s 
pooblastilom o nazivu »častnik krovne straže na ladji z BT 500 ali več« imeti kot častnik krova 
12 mesecev plovbne dobe na ladjah z BT 500 ali več, v mednarodni plovbi.  
 
2.2 Poveljnik neomejeno, konvencija STCW, pravilo II/2 
 
Za pridobitev pooblastila o nazivu »poveljnik ladje z BT 3000 ali več«, morate kot imetnik 
pooblastila o nazivu »častnik krovne straže na ladji z BT 500 ali več« imeti: 
- 36 mesecev plovbne dobe na ladjah z BT 500 ali več, v mednarodni plovbi, ali 
- 24 mesecev na ladjah z BT 500 ali več, v mednarodni plovbi, od tega vsaj 12 mesecev 
plovbne dobe kot prvi častnik krova. 
 
  



 

3. Kriteriji ustreznosti plovbne dobe za pridobitev posameznega pooblastila o nazivu v 
strojni službi 
 
3.1 Drugi častnik stroja neomejeno, konvencija STCW, pravilo III/2 
 
Za pridobitev pooblastila o nazivu »drugi častnik stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 
3000 kW ali več«, morate s pooblastilom o nazivu »častnik strojne straže na ladji s pogonskim 
strojem 750 kW ali več« imeti kot častnik stroja 12 mesecev plovbne dobe na ladjah  s 
pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več.  
 
3.2 Upravitelj stroja neomejeno, konvencija STCW, pravilo III/2 
 
Za pridobitev pooblastila o nazivu »upravitelj stroja na ladji s pogonskim strojem z močjo 3000 
kW ali več«, morate kot imetnik pooblastila o nazivu »častnik strojne straže na ladji s pogonskim 
strojem 750 kW ali več« imeti: 
- 36 mesecev plovbne dobe na ladjah  s pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več, ali 
- 24 mesecev na ladjah z glavnim pogonskim strojem z močjo 750 kW ali več, od tega najmanj 
12 mesecev plovbne dobe kot drugi častnik stroja. 
 
  



 

 
 
 


