
Priloga 4 

 

IZPITNI PROGRAM ZA PRIDOBITEV POSEBNIH POOBLASTIL  

 

1. člen  

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za požarno varnost obsega predmete: 

 osnove gašenja požara: teorija gašenja, teorija gorenja, taktika, organizacija in povelja pri gašenju 

požara, ko je ladja na morju in v pristanišču, protipožarni plan; 

 nevarnosti pri gašenju požara: vpliv gašenja požara z vodo na stojnost ladje, ventilacija, nadzor 

električnih sistemov in goriva, gašenje požara na nevarnih tovorih, varnostni ukrepi in nevarnosti 

pri hranjenju nevarnih snovi, pomoč poškodovanim osebam, gašenje v zadimljenih prostorih; 

 sredstva za gašenje požara: ročni gasilni aparati, sistemi za odkrivanje požara in sistemi za 

obveščanje o požaru, stalna protipožarna oprema, prenosna protipožarna oprema, črpalke, osebna 

zaščitna sredstva, oprema za reševanje in oživljanje ter komunikacije, klasifikacijski pregledi 

protipožarne opreme in 

 vaje na poligonu: sodelovanje z kopenskimi gasilci pri gašenju požara na ladji,  sestava ekip za 

gašenje požara na ladji, strategija in taktika gašenja požara na različnih delih ladje, raziskava 

vzrokov požara, koordinacija in komunikacija med gašenjem požara na ladji, vodenje protipožarnih 

postopkov in praktičnih vaj. 

 

Izpit se dela praktično na poligonu gasilske brigade. 

 

2. člen  

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o osnovni usposobljenosti za delo na tankerju obsega 

predmete: 

 lastnosti tekočih tovorov (kemične in fizikalne lastnosti): izhlapevanje, vpliv tlaka na vrelišče, 

nasičeni parni tlak, difuzija, parcialni tlak, plamenišče, meja vnetljivosti in eksplozivnosti naftnih 

hlapov, temperatura vžiga, temperatura samovžiga, praktični pomen temperature vžiga in spodnje 

meje eksplozivnosti, pravilna uporaba IGC kodeksa, povzročitelji elektrostatične elektrenine, 

osnovno znanje kemije, znanje osnovnih skupin kemikalij, ki omogoča pravilno uporabo kodeksa; 

 strupenost: princip in koncept, meje strupenosti, akutni in kronični vplivi strupenih snovi, 

sistemični strupi in dražljivost strupov; 

 nevarnosti: nevarnosti eksplozije in vžiga, viri vžiga in eksplozije, meja vnetljivosti, škodljivosti 

zdravju, ki nastanejo z vdihavanjem, oralni poti in dotiku skozi kožo, primanjkljaj kisika s posebno 

povezavo na sistem inertnega plina, škodljive lastnosti tovora, poškodbe in prva pomoč, nevarnosti 

za okolje in človeka zaradi izlitja kemikalij, specifična gostota in topljivost kemikalij, nevarnosti 

reakcij, polimerizacije, spremembe temperature, nečistoč, reakcija tovora z zrakom, vodo ali 

drugimi kemikalijami, nevarnost korozije, koncentracija in razvoj vodika, vpliv na okolje zaradi 

izlitja tekočega plina, specifična gostota in topljivost plinov, nevarnost plinskega oblaka, vpliv 

parnega tlaka in atmosferskih pogojev, vpliv nečistoč, reakcije z zrakom in vodo; 

 ukrepi za preprečevanje nevarnosti: inertiranje, ventilacija, ukrepi za preprečevanje statične 

elektrenine, preprečevanje stika kemikalij z zrakom in drugimi snovmi, segregacija, uporaba 

inhibitorjev ter kompatibilnost materialov; 

 varnostna oprema in zaščita posadke: kalibracija merilnih instrumentov, dihalni aparati, 

protipožarna oprema, uporaba opreme za oživljanje; 

 načrti in oprema tankerjev: cevovodi, črpalke, razvrstitev tankov in opreme na krovu, uporaba 

črpalk glede na različne vrste tovorov, čiščenje tankov, degaziranje tankov, sistem inertnega plina, 

ventilacija tankov, ventilacija prostorov posadke, meritve in alarmi, gretje tovora, varnost 

električne inštalacije in 

 preprečevanje onesnaženja morja in zraka, postopek pri izlitju. 

 

Izpit se dela ustno. 

 



3. člen  

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz olja obsega 

predmete: 

 predpisi za varnost tankerjev: mednarodni predpisi, ki se nanašajo na varno plovbo tankerjev in 

preprečevanje onesnaženja morja, priročnik o onesnaženju z oljem, pristaniški predpisi; 

 načrti in oprema oljnih tankerjev: cevovodi, črpalke, razvrstitev tankov in opreme na krovu, 

uporaba črpalk glede na različne vrste tovorov, čiščenje tankov, degaziranje tankov, sistem 

inertnega plina, ventilacija tankov, ventilacija prostorov posadke, meritve in alarmi, gretje tovora, 

varnost električne inštalacije; 

 karakteristike tovora: kemične in fizikalne lastnosti različnih oljnih tovorov; 

 ravnanje z ladjo: izračun količine tovora, plan nakladanja in razkladanja tovora, postopek 

nakladanja in razkladanja tovora, kontrolne liste, uporaba merilne opreme, degaziranje in čiščenje 

tankov, vstop v črpalno postajo in druge zaprte prostore, polnjenje in praznitev balasta, nakladanje 

olja nad zaoljenimi vodami, preprečevanje onesnaženja morja in zraka; 

 popravila in vzdrževanje: varnostni ukrepi pred popravili in vzdrževalnimi deli na črpalkah, 

cevovodih električnih in kontrolnih sistemih, opravljanjem del z odprtim ognjem in med njimi; 

 opravila v primeru stiske: ladijski plan delovanja v stiski, zaustavitev delovnih operacij v stiski, 

postopek v primeru okvare opreme, ki je za tovor bistveno potrebna, gašenje požara na tankerjih za 

prevoz olja, prva pomoč in uporaba opreme za oživljanje, uporaba dihalnih aparatov za vstop in 

reševanje iz zaprtih prostorov; 

 pranje tankov s surovo nafto: sistemi pranja tankov (s surovo nafto, vodo, primerjalna analiza 

sistemov), pranje vrha in dna tanka, potreben trim, pranje tankov med potovanjem, pranje tankov z 

recirkulacijo, oprema za pranje tankov s surovo nafto, stroji na krovu stroji v tanku, cevovodi za 

pranje tankov, posesavanje tankov, operacije pranja s surovo nafto (osnovne zahteve, predpriprave 

za pranje,previdnostni ukrepi med pranjem tankov, metode sušenja, drenaža tankov tovora, 

balastiranje), varnost in pranje tankov (uporaba sistema inertnega plina, vrstni red operacij, 

vsebnost kisika, statična elektrenina), uporaba kontrolne liste, knjige olj, navodila za pranje tankov, 

sondiranje tankov in 

 ravnanje z napravami za inertni plin: inertni plin (nevarnost eksplozije, vpliv inertnega plina na 

eksplozivnost, pridobivanje in lastnosti inertnega plina), zahteve, ki jih mora izpolnjevati sistem 

inertnega plina, inertiranje tankov; sistem inertnega plina (čistilnik dimnih plinov, krovno vodno 

tesnilo in nepovratni ventil, ventilatorji, cevovodni sistem za razdeljevanje inertnega plina, merilni 

instrumenti in alarmne naprave), eksploatacija sistema inertnega plina (obratovanje sistema 

inertnega plina med delovnimi operacijami na tankerjih, postopki v primeru okvare na sistemu 

inertnega plina, ravnanje z inertnim plinom in eksploatacija), vzdrževanje sistema inertnega plina, 

vpliv inertnega plina na ljudi in zaščita (strupenost hlapov ogljikovodikov in inertnega plina, način 

delovanja merilnih aparatov ter njihovo kalibriranje, dihalni aparati, prva pomoč), mednarodni 

predpisi, ki se nanašajo na sistem inertnega plina. 

 

Izpit se dela ustno. 

 

 

4. člen  

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kemikalij 

obsega predmete: 

 predpisi za varnost tankerjev za prevoz kemikalij: mednarodni predpisi, ki se nanašajo na varno 

plovbo tankerjev in preprečevanje onesnaženja morja, priročniki in kodeksi za varnost tankerjev, 

pristaniški predpisi; 

 načrti in oprema tankerjev za prevoz kemikalij: cevovodi, črpalke, razvrstitev tankov in opreme na 

krovu, uporaba črpalk glede na različne vrste tovorov, naprave za preprečevanja prelitja, čiščenje 

tankov, inertiranje tankov, degaziranje tankov, ventilacija tankov, ventilacija prostorov posadke, 

meritve in alarmi, gretje tovora, varnost električne inštalacije, naprave za merjenje količine tovora 

v tankih, povratna linija hlapov; 



 karakteristike tovora: znanje kemičnih in fizikalnih lastnosti različnih kemikalij  za pravilno 

uporabo navodil za varno ravnanje s tovorom; 

 ravnanje z ladjo: izračun količine tovora, plan nakladanja in razkladanja tovora, postopek 

nakladanja čiščenje tankov, vstop v črpalno postajo in druge zaprte prostore, uporaba inertne in 

razkladanja tovora, kontrolne liste, uporaba merilne opreme, degaziranje in atmosfere, izčrpavanje 

s kemikalijami onesnaženih vod; 

 popravila in vzdrževanje: varnostni ukrepi pred in med popravili in vzdrževalnimi deli na črpalkah, 

cevovodih električnih in kontrolnih sistemih in 

 opravila v primeru nuje: ladijski plan delovanja v nuji, zaustavitev delovnih operacij v nuji, 

postopek v primeru okvare opreme, ki je za tovor bistveno potrebna, gašenje požara na tankerjih za 

prevoz kemikalij, postopek po trčenju, nasedanju ali izlitju kemikalij, prva pomoč in uporaba 

opreme za oživljanje in dekontaminacijo, uporaba dihalnih aparatov za vstop in reševanje iz zaprtih 

prostorov. 

 

Izpit se dela ustno. 

 

 

5. člen  

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za varnost tankerjev za prevoz kapljivo 

tekočih zemeljskih plinov obsega predmete: 

 predpisi za varnost tankerjev za prevoz plinov: mednarodni prepisi, ki se nanašajo na varno plovbo 

tankerjev za prevoz tekočega plina, navodila in priročniki o ravnanju  z tekočim plinom; 

 načrti in oprema tankerjev za prevoz tekočega plina: tipi tankerjev za prevoz plina, konstrukcija 

tankov, cevovodi, črpalke, gretje in hlajenje tovora, sistemi za kontrolo atmosfere v tankih, merilne 

naprave za ravnanje s tovorom, inertiranje tankov, protipožarna oprema in oprema za varnost in 

reševanje; 

 gašenje požara: taktika in tehnika gašenja požara na tankerjih za prevoz plina, ter uporaba sistema z 

vodno meglo; 

 kemija in fizika: lastnosti in karakteristike tekočih plinov in njihovih hlapov, plinski zakoni, 

specifična gostota plinov, difuzija in mešanje plinov, stiskanje plinov, utekočinjenje plinov, 

hlajenje par, kritična temperatura plinov, praktični pomen točke vžiga, spodnja in zgornja 

eksplozivna točka, temperatura samovžiga, kompatibilnost plinov, reaktivnost, polimerizacija in 

uporaba inhibitorjev, lastnosti posameznih tekočih tovorov in njihovih hlapov, sprememba 

temperature, entalpija, uplinjanje in vrelišče tekočin, lastnosti raztopin, topljivost plinov v tekočini, 

mešanje tekočin s spremembo temperature, gostota raztopin, temperatura in koncentracija, 

nastajanje in razkrojitev hidratov, higroskopičnost, sušenje zraka in drugih plinov, točka rosišča in 

učinki nizkih temperatur; 

 nevarnost za zdravje posadke: strupenost tekočih plinov in njihovih par, strupenost inhibitorjev, 

akutni in kronični vplivi strupenosti, sistemski strupi in dražljivci, vrednost MDK, nevarnosti 

zastrupitve pri dotiku, po oralni poti in pri vdihavanju,  prva pomoč; 

 oprema  tankov:  princip varnega nakladanja tovora, pravila, pregledi, konstrukcija tankov, 

materiali gradnje tankov, premazi, izolacija in kompatibilnost; 

 onesnaževanje okolice: nevarnosti onesnaževanja okolja in  človeških življenj, vplivi specifične 

gostote in topljivosti plinov, nevarnost plinskega oblaka, izčrpavanje tekočin z zelo nizko 

temperaturo v morje; 

 ravnanje s tovorom: opis črpalk, cevovodov, ventilov, povratne linije par, obrazložitev terminov 

kot so tlak, vakuum, sesanje, pretok in sesalna višina črpalk; različni filtri, ekspanzijske naprave, 

protipožarne rešetke, uporaba inertnega plina, naprave za merjenje temperature in pritiska, sistemi 

ventilacije, sistemi za cirkulacijo in utekočinjenje tovora, instrumenti za sondiranje in alarmi, 

instrumenti za ugotavljanje prisotnosti plinov, sistem odvoda par in pomožni sistemi; 

 operativni postopki ladje: priprave za nakladanje in razkladanje tovora, kontrolne liste, stanje 

tovora med plovbo in v pristanišču, segregacija tovorov, postopek pri prečrpavanju tovora iz tanka 

v tank, postopek pri menjavi tovora in čiščenju tankov, jemanje vzorcev tovora, polnjenje in 

praznjenje balasta, gretje in degaziranje tankov, postopek in varnostni ukrepi pri ohlajenju tankov; 



 splošna varnost in oprema: kalibracija in uporaba prenosnih merilnih naprav, protipožarna oprema 

in postopki, dihalni aparati, aparati za oživljanje, naprave za reševanje in umik, varnostna oblačila, 

vstop v zaprte prostore, varnostni ukrepi pred in med vzdrževalnimi deli na tovornih in kontrolnih 

sistemih, nadzor nad osebjem pri nevarnih opravilih, tipi varne električne opreme, ter viri vžiga; 

 popravila in vzdrževanje: varnostni ukrepi pred in med popravili in vzdrževalnimi deli na črpalkah, 

cevovodih električnih in kontrolnih sistemih, opravljanjem del z odprtim ognjem; 

 opravila v slučaju nuje: ladijski plan delovanja v nuji, prekinitev delovnih operacij v nuji, sistem 

zapiranja ventilov v primeru nuje, postopki v primeru okvare opreme, ki je potrebna za ravnanje s 

tovorom, postopki v primeru trčenja, nasedanja, izlitja ali v primeru, ko se ladja znajde znotraj 

strupenih ali vnetljivih hlapov in 

 splošna načela ravnanja s tovorom: inertiranje tankov in vmesnih praznih prostorov, ohlajanje 

tankov in nakladanje, plovba v balastu ali s tovorom, razkladanje in izcejanje tankov, postopek v 

nuji, kot so požar, trčenje, nasedanje, iztekanje tovora, izčrpavanje tovora v nuji in poškodbi osebja 

na ladji. 

 

Izpit se dela ustno. 

 

6. člen  

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ravnanje s sredstvi za reševanje in 

rešilnim čolnom obsega predmete: 

 sredstva za reševanje: konstrukcija in oprema rešilnih čolnov, posebne značilnosti in ugodnosti 

rešilnega čolna, različne vrste sredstev za spuščanje rešilnih čolnov v morje, oblačenje rešilnega 

jopiča in rešilni splav; 

 ravnanje s sredstvi za reševanje: načini spuščanja rešilnega čolna v razburkano morje, načini 

dviganja rešilnega čolna, postopki po zapustitvi ladje, ravnanje z rešilnim čolnom v neugodnih 

vremenskih razmerah, način zaganjanja motorja rešilnega čolna in 

 uporaba reševalne opreme: uporaba aparata za gašenje požara, uporaba vrvi, vlečnega sidra in 

druge opreme, delitev hrane in vode v rešilnem čolnu, načini povečanja vidljivosti na morju 

rešilnega čolna, način reševanja s helikopterjem, učinki hipotermije in njeno preprečevanje, 

uporaba rešilnega čolna za reševanje brodolomcev in ljudi iz morja, pristajanje z rešilnimi čolni, 

radijska sredstva, ki so v rešilnih čolnih vključno s satelitskim EPIRB in SART, uporaba signalnih 

sredstev, uporaba pribora za prvo pomoč in sredstev za oživljanje. 

 

Izpit se dela ustno in praktično. 

 

7. člen  

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ravnanje s hitrim reševalnim čolnom 

obsega predmeta: 

 lastnosti hitrega reševalnega čolna: konstrukcija in oprema, posebne značilnosti in ugodnosti, 

načini spuščanja in dviganja, ravnanje v neugodnih vremenskih razmerah in 

 ravnanje s hitrim reševalnim čolnom: postopek obračanja prevrnjenega hitrega reševalnega čolna, 

navigacijska in varnostna oprema , metode iskanja ponesrečencev glede na vremenske okoliščine, 

pomen takojšnje pripravljenosti hitrega reševalnega čolna in njegove opreme, vzdrževanje, 

popravila in ravnanje z vzgonskimi tanki in način zaganjanja in ravnanje z motorjem v hitrem 

reševalnem čolnu. 

 

Izpit se dela ustno in praktično. 

 

8. člen  

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za nudenje zdravstvene nege na ladji 

obsega predmete:  

 nega ponesrečencev:  poškodbe glave in hrbtenice, ušes, nosa, grla in oči, zunanje in notranje 



krvavitve, opekline in zmrznine, zlom, zvin in poškodbe mišic, rane, ublažitev bolečin, šivanje ran, 

pomoč pri akutnih trebušnih bolečinah, manjši kirurški posegi, povijanje, nega bolnika, tropske in 

venerične bolezni, prevelika uporaba alkohola in drugih drog, skrb za zdravo zobovje, nosečnost in 

postopek pri rojstvu otroka, nega brodolomcev, dajanje injekcij; 

 preprečevanje obolenj: dezinfekcija, dezinsekcija in deratizacija in 

 postopki v primeru večje nezgode ali hujše bolezni: iskanje pomoči po radijskih zvezah, evakuacija 

bolne ali poškodovane osebe s pomočjo helikopterja. 

 

Izpit se dela ustno. 

 

9. člen 

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ravnanje z napravami za avtomatsko 

radarsko vrisovanje obsega predmeta: 

 osnove delovanja radarja: opis naprav za avtomatsko radarsko vrisovanje, uporaba računalnikov za 

avtomatsko radarsko vrisovanje, orientacija radarske slike, funkcije in nastavitev naprav, 

nevarnosti zaradi prevelikega zanašanja na napravo za avtomatsko radarsko vrisovanje, razlaga in 

analiza podatkov, ki jih kaže naprava za avtomatsko radarsko vrisovanje, točnost podatkov, 

možnosti in omejitve naprave za avtomatsko radarsko vrisovanje, razločevanje alarmov in 

 delo na simulatorju: uporaba grafičnega ploterja z razlago omejitev, pravi in relativni vektorji, 

analogni in digitalni prikaz bodočega položaja pri spremenjenih parametrih, programiranje razdalje 

pri vožnji mimo nevarnih objektov, določanje parametrov pri izogibanju trčenju in uporaba pravil 

za izogibanje trčenju na morju. 

 

Izpit se dela pisno in praktično na simulatorju. 

 

10. člen  

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ravnanje z radarjem za opazovanje 

obsega predmeta:  

 osnove delovanja radarja: sposobnost razlage in analize podatkov z radarja, dejavniki ki vplivajo na 

točnost podatkov, nastavitev radarske slike, motnje, lažni odmevi, vpliv slabega vremena na 

radarsko sliko, racon in avtomatski elektronski radarski reflektor in 

 radarsko vrisovanje: merjenje oddaljenosti in azimutov, določanje kurza in hitrosti plotirane ladje, 

določanje najbližje točke približevanja, prehitevanje, ugotavljanje nevarnosti trčenja, ugotavljanje 

spremembe smeri ali hitrosti plotiranje ladje, vpliv spremembe kurza in hitrosti naše ladje na 

radarsko sliko, uporaba pravil za izogibanje trčenju na morju, absolutno vrisovanje in relativno 

vrisovanje. 

 

Izpit se dela pisno in praktično na simulatorju. 

 

 

11. člen 

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za opravljanje delovnih nalog na 

komandnem mostu obsega predmete: komunikacija na komandnem mostu, standardni manevri, 

zunanji vplivi na plovbne sposobnosti ladje, vpliv zmanjšane globine, plovba v toku in v vetru, plovba 

v kanalih, sidranje, privez na bojo, privez na obalo, vodenje ladje s sodelovanjem pilota, izdelava 

plana potovanja, navodila častnikom o planiranem potovanju, pregled izpolnjevanja plana potovanja, 

strategijo ravnanja v pričakovanih in nepričakovanih izrednih dogodkih na ladji, preprečevanje 

utrujenosti, kulturo varnosti plovbe, avtoritativnost in kljubovalnost, stile upravljanja, napake, ki 

izvirajo iz človeškega faktorja, oceno situacij in odločanje, vodenje v primerih sile. 

 

Izpit se dela ustno. 

 



 

12. člen  

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za opravljanje delovnih nalog na ro-ro 

potniških ladjah obsega predmete: konstrukcijske in operativne omejitve, postopki za odpiranje, 

zapiranje in zavarovanje odprtin v ladijskem trupu, zakonodaja (kodeksi in sporazumi, ki zadevajo ro-

ro potniške ladje), zahteve in omejitve v zvezi s stabilnostjo in obremenitvijo ladje, postopki za 

vzdrževanje posebne opreme na ro-ro potniških ladjah, priročniki in računalniki za nakladanje, 

razkladanje in zavarovanje tovora, območja za nevaren tovor, postopki v izrednih razmerah, 

sporazumevanje s potniki med izrednimi razmerami, seznanitev potnikov z uporabo osebnih 

reševalnih sredstev, postopki za nakladanje in razkladanje vozil ter vkrcanja in izkrcanja potnikov, 

prevažanje nevarnih snovi, zavarovanje vozil, izračunavanje stabilnosti, trima in obremenitve ladje, 

odpiranje, zapiranje in zavarovanje odprtin v ladijskem trupu in ozračje na ro-ro krovih. 

 

Izpit se dela ustno. 

 

13. člen  

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za opravljanje delovnih nalog na potniških 

ladjah, ki niso ro-ro potniške ladje obsega predmete: postopki v izrednih razmerah, sporazumevanje s 

potniki med izrednimi razmerami, seznanitev potnikov z uporabo osebnih reševalnih sredstev, metode 

evakuiranja oseb, posebno prizadetih oseb in oseb, ki potrebujejo posebno nego, preiskovanje bivalnih 

prostorov ladje, konstrukcijske in operativne omejitve potniške ladje in zahteve in omejitve v zvezi s 

stabilnostjo in obremenitvijo v vseh pogojih pri potniških ladjah.  

 

Izpit se dela ustno. 

 

14. člen 

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ravnanje z nevarnim tovorom v trdem, 

razsutem ali pakiranem stanju obsega predmete: pomembne fizikalne značilnosti in kemične lastnosti 

nevarnih snovi, nevarnosti stika s kožo, vdihovanja, zaužitja in sevanja, varnost osebja, zaščitna 

oprema, merilni instrumenti in njihova uporaba, nevarnosti pri tovorih, ki so nagnjeni k premikanju, 

ravnanje na ladji pri prevozu: vnetljivih trdnih snovi, samovnetljivih trdnih snovi in snovi, ki v stiku z 

vodo spuščajo vnetljive pline, oksidirajočih snovi, strupov, jedkimi snovmi ter drugimi nevarnimi 

snovmi in izdelki, splošni in posebni previdnostni ukrepi pri delu in transportu nevarnih snovi, zahteve 

po ločitvi nevarnih tovorov, uporaba Kodeksa za ravnanje s trdimi razsutimi tovori, uporaba 

priročnika Vodič po medicinski prvi pomoči pri nesrečah z nevarnimi snovmi. 

 

Izpit se dela ustno. 

 

15. člen 

 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ravnanje z ladjami z neobičajnimi 

manevrskimi lastnostmi obsega predmete: organizacijo straže na poveljniškem mostu; uporaba 

različnih navigacijskih in komunikacijskih sistemov med plovbo; priprava načrta potovanja; izvajanje 

in spremembe načrta potovanja; priprava ladje za izplutje in vplutje v pristanišče; opravljanje ladijske 

straže na sidrišču; plovba ladje na odprtem morju, ob obali, slabi vidljivosti in slabem vremenu ter 

predelih nevarnih za plovbo; vzroki pomorskih nesreč; ukrepanje v primerih sile, kot so trčenje, 

nasedanje, prodor vode, požar, okvara krmila, pogonskih strojev, padca človeka v morje, zapuščanja 

ladje ter akcijah iskanja in reševanja. 

 

Izpit se dela ustno in praktično na simulatorju. 

 

16. člen 



 

Izpitni program za pridobitev pooblastila o usposobljenosti za ravnanje z ladjo za prevoz razsutega 

tovora obsega predmete: ravnanje s tovorom pri nakladanju, razkladanju in prevozom po morju, 

nevarnosti pri prevozu nevarnih razsutih tvorov, obremenitev ladje pri nepravilnem ravnanju s 

tovorom, poškodbe konstrukcije ladje. 

 

Izpit se dela ustno. 


