
 
 

 

 

 
Priloga 1 

 

VLOGA ZA PRIDOBITEV POTRDILA  

 
Vloga mora vsebovati naslednje podatke vlagatelja:  
1. ime in priimek, 
2. EMŠO,    
3. datum rojstva, 
4. kraj rojstva, 
5. državljanstvo, 
6. naslov stalnega ali začasnega prebivališča (ulica in številka, poštna številka in kraj),   
7. navedbo, da vlaga vlogo za pridobitev potrdila in se prijavlja k izpitu,  
8. navedbo vrste potrdila, ki ga želi pridobiti:  
– potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna po morju in / ali po celinskih vodah,  
– potrdilo opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna po morju in / ali po celinskih vodah ali 
– potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo, 
9. navedbo kraja, v katerem želi opravljati izpit (izbira med kraji, kjer so razpisani izpitni roki),  
10. podatek, ali ima vozniško dovoljenje izdano v Republiki Sloveniji, 
11. podatek o načinu obveščanja o izpitnem roku (izbira med načini, ki jih določi Uprava Republike 
Slovenije za pomorstvo), 
12. izjavo, da jamči za resničnost podatkov, navedenih v vlogi, ter 
13. datum in podpis. 
 
Vlogi morajo biti priložene naslednje priloge:  
a) vlogi za pridobitev potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna po morju in / ali po celinskih vodah: 
1. potrdilo o zdravstveni sposobnosti*, 
2. potrdilo o opravljeni prvi pomoči*, 
3. fotografijo v velikosti 3,5 cm x 4,5 cm in 
4. dokazilo o poravnani upravni taksi in pristojbini.  
 
b) vlogi za pridobitev potrdila opravljenem preizkusu znanja za upravljanje čolna po morju in / ali po 
celinskih vodah: 
1. potrdilo o zdravstveni sposobnosti*, 
2. potrdilo o opravljeni prvi pomoči* in  
3. dokazilo o poravnani upravni taksi in pristojbini.  
 
c) vlogi za pridobitev potrdila o usposobljenosti za voditelja čolna po morju in / ali po celinskih vodah ali  
potrdilo o usposobljenosti za upravljanje z VHF GMDSS postajo: 
1. fotografijo v velikosti 3,5 cm x 4,5 cm in  
2. dokazilo o poravnani upravni taksi in pristojbini.  
 
* Če iz vloge izhaja, da je vozniško dovoljenje A, B, C, D ali E kategorije izdano v Republiki Sloveniji, si 
podatke iz vozniškega dovoljenja o zdravstveni sposobnosti in opravljeni prvi pomoči pridobi organ sam. Če 
vlagatelj s podpisano izjavo prepove, da si organ sam pridobi podatke iz vozniškega dovoljenja, se vloga šteje 
za popolno, ko je predloženo ustrezno dokazilo. 
 
Uprava Republike Slovenije za pomorstvo na državnem portalu eUprava objavi obrazce vlog.  
 


