SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE
PLOVBNI TEHNIK /SSI/2010

KATALOG ZNANJA
1

IME MODULA: TEHNIKA POMORSKE SLUŽBE

2

USMERJEVALNI CILJI
Dijak:
• upravlja z ladjo, tovorom in ljudmi v skladu z zahtevami mednarodnih pravil in
konvencij,
• vodi ladijsko administracijo.

3

VSEBINSKI SKLOPI
Modul ni sestavljen iz vsebinskih sklopov:

4

OPERATIVNI CILJI
Poklicne kompetence
•
•
•
•

poznavanje osnov mednarodnega pomorskega in vojnega prava,
poznavanje osnov pomorskega upravnega prava,
poznavanje pomembnejših pravnih virov v zvezi z varnostjo ladij in preprečitvijo
onesnaženja morja,
vodenje ladijske administracije.

Informativni cilji
Dijak:

Formativni cilji
Dijak:

Pozna osnove mednarodnega pomorskega in
vojnega prava.
•
•
•

spozna delitev ter osnovne značilnosti
•
skupaj s pravili plovbe v različnih delih
morja,
•
spozna pravico in omejitve pri
neškodljivem prehodu,
•
spozna osnovne značilnosti pomorske
blokade, kontrabande, protinevtralne
pomoči, nevtralne in sovražne imovine
na morju, postopka zaustavljanja ladij in
spremembe trgovske ladje v vojno ter
pravice in omejitve, ki izhajajo iz tega.
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pozna delitev ter osnovne značilnosti skupaj s
pravili plovbe v različnih delih morja,
pozna pravico in omejitve pri neškodljivem
prehodu,
pozna osnovne značilnosti pomorske
blokade, kontrabande, protinevtralne pomoči,
nevtralne in sovražne imovine na morju,
postopka zaustavljanja ladij in spremembe
trgovske ladje v vojno ter pravice in
omejitve, ki izhajajo iz tega.
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Pozna osnove pomorskega upravnega prava.
spozna indvidualizacijo in register ladij,
spozna ladijsko posadko,
spozna pooblastila in nazive članov
posadk,
• spozna pravico člana posadke do
povratnega potovanja,
• spozna samovoljno zapustitev ladje,
• spozna odgovornost ladjarja za škodo,
katero utrpi član posadke,
• spozna pravno zaščito članov posadke
ladje,
• spozna red v lukah in drugih delih
teritorialnega morja,
• spozna zdravstveni nadzor v lukah,
• spozna zdravstveni dnevnik in
mednarodno pomorsko izjavo,
• spozna prost promet z obalo,
• spozna prepoved plovbe,
• spozna carinski, sanitarni in
fitopatološki nadzor,
• spozna upravno funkcijo poveljnika na
ladji.
Pozna pomembnejše pravne vire v zvezi z
varnostjo ladij in preprečitvijo onesnaženja
morja.

•
•
•
•

spozna najpomembnejše pravne vire v
zvezi z varnostjo ladij: SOLAS;
Loadlines, COLREG, STCW, SAR in
Pariški memorandum,
• spozna najpomembnejše pravne vire v
zvezi s preprečevanjem onesnaženja
morja: MARPOL, Barcelonska in
Londonska kovencija.
Vodi ladijsko administracijo.

•

•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

spozna ladijske knjige,
•
spozna ladijska spričevala,
•
spozna dokumentacijo, ki je potrebna pri •
prihodu in odhodu ladje v/iz luke,
spozna interno ladijsko dokumentacijo.
•
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pozna indvidualizacijo in register ladij,
pozna ladijsko posadko,
pozna pooblastila in nazive članov posadk,
pozna pravico člana posadke do povratnega
potovanja,
pozna samovoljno zapustitev ladje,
pozna odgovornost ladjarja za škodo, katero
utrpi član posadke,
pozna pravno zaščito članov posadke ladje,
pozna red v lukah in drugih delih
teritorialnega morja,
pozna zdravstveni nadzor v lukah,
pozna zdravstveni dnevnik in mednarodno
pomorsko izjavo,
pozna prost promet z obalo,
pozna prepoved plovbe,
pozna carinski, sanitarni in fitopatološki
nadzor,
pozna upravno funkcijo poveljnika na ladji.

pozna najpomembnejše pravne vire v zvezi z
varnostjo ladij: SOLAS; Loadlines,
COLREG, STCW, SAR in Pariški
memorandum,
pozna najpomembnejše pravne vire v zvezi s
preprečevanjem onesnaženja morja:
MARPOL, Barcelonska in Londonska
kovencija.
pozna in vodi ladijske knjige,
pozna ladijska spričevala,
pozna vodi in sestavlja dokumentacijo, ki je
potrebna pri prihodu in odhodu ladje v/iz
luke,
pozna in vodi interno ladijsko dokumentacijo
(obračun plač, hranarine, inventurne liste
ipd).
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