Brodarsko društvo Ranca Ptuj organizira in izvaja tečaje za pridobitev
IZPITA ZA VODITELJA ČOLNA MORJE in CELINSKE VODE

Brodarsko društvo Ranca Ptuj organizira tečaje, ki vam bodo pomagali do Izpita za voditelja
čolna (VČ) za morje in celinske vode. Tečaji potekajo na Ptuju, po programu in zahtevah
Uprave Republike Slovenije za pomorstvo, izpiti za voditelja čolna se bodo opravljali na Javni
agenciji za železniški promet v Mariboru.

VODITELJ ČOLNA
Oseba, ki upravlja čoln na morju in celinskih vodah (razen čolna z motorjem do 7.35 kW in
do 7 m dolžine ali vodni skuter, za katere mora imeti najmanj preizkus znanja za upravljanje
s čolnom), mora imeti potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna.
Oseba, ki upravlja čoln dolžine do 12 metrov, mora biti stara najmanj 16 let.
Oseba, ki upravlja gliser ali čoln dolžine nad 12 metrov, mora biti stara najmanj 18 let.
Kandidat oziroma kandidatka, ki želi opravljati izpit, mora biti star/a najmanj 16 let.
IZPITNI PROGRAM določa teoretični in praktični del izpita, ki traja največ trideset minut.

Teoretični del se opravlja ustno in obsega preverjanje znanja iz vseh predmetov izpitnega
programa.
Praktični del obsega:
• pri predmetu pravila o izogibanju trčenja na morju:
preverjanje znanja iz izogibanja trčenja pri prehitevanju, križanju in nasprotnih kurzih,
• pri predmetu osnove navigacije:
določanje položaja čolna, navtične karte, njihovo branje in uporabo, določanje kurza plovbe,
merjenje oddaljenosti, ter vrste vrvi in njihovo uporabo z vozli.

Tečaj zajema tri predavanja, načeloma petek, sobota in nedelja (3x4 ure, skupaj 12 ur). V
tednu pred izpitom (sobota) organiziramo ponavljanje - pripravo na izpit (4 ure). Na podlagi
vašega pooblastila bomo za vas na Upravi Republike Slovenije za pomorstvo uredili prijavo
na izpit, plačali pristojbine in uradne takse.
K prijavi morate predložiti potrdilo o zdravstveni sposobnosti (vozniško dovoljenje katere koli
kategorije), potrdilo o opravljenem tečaju prve pomoči, ali vozniško dovoljenje kategorije A,
B, C, ali D, fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm, v primeru dodatnega izpita za celinske vode tudi
kopijo že pridobljenega izpita za voditelja čolna za morje.
Tečaje vodijo izkušeni in komunikativni inštruktorji motonavtične sekcije BD Ranca Ptuj.
Sestavljajo jih predavanja, odgovori na vprašanja tečajnikov in praktične vaje (vozli,
navigacija). Pridobljeno znanje pred izpitom bomo skupaj utrdili s ponavljanjem – pripravo na
izpit. Na voljo so vam inštrukcije in pomoč dokler uspešno ne opravite izpita!

IZPIT ZA VODITELJA ČOLNA za MORJE IN CELINSKE VODE skupaj 179,00 € zajema:
• Plačilo dveh upravnih taks: po tar. št. 1 in 28/8 (1x19,50 €) in tar. št. 1 in 29/9 (1x 18,10 €),
skupaj 37,60 €.
• Plačilo pristojbine za pristop k izpitu za VČ, ki znaša 40,00 €.
• 12 ur tečaja in 4 ure ponavljanja-priprave na izpit (pripomočki za učenje: vrvica, karta).
• Povzetek učnega gradiva, vprašanja za izpit z odgovori (morje in celinske vode).
• Prijavni obrazci in administracija za prijavo na izpit.

Izpitni program:
• Pravila o izogibanju trčenj na morju.
• Pomorski predpisi.
• Osnove navigacije.
• Osnove motoroznanstva.
• Mornarska dela in veščine.
• Osnove meteorologije.
• Pravila o plovbi po celinskih vodah.
• Drugi predpisi o plovbi po celinskih vodah.

IZPIT ZA VODITELJA ČOLNA samo za MORJE skupaj 159,00 € zajema:
• Plačilo upravne takse po tar. št. 1 in 28/8, ki znaša 19,50 €.
• Plačilo pristojbine za pristop k izpitu za VČ, ki znaša 35,00 €.
• 12 ur tečaja in 4 ure ponavljanja-priprave na izpit (pripomočki za učenje: vrvica, karta).
• Povzetek učnega gradiva, vprašanja za izpit z odgovori (morje) .
• Prijavni obrazci in administracija za prijavo na izpit.

Izpitni program:
• Pravila o izogibanju trčenj na morju.
• Pomorski predpisi.
• Osnove navigacije.
• Osnove motoroznanstva.
• Mornarska dela in veščine.
• Osnove meteorologije.

IZPIT ZA VODITELJA ČOLNA samo za CELINSKE VODE skupaj 159,00 € zajema:
• Plačilo upravne takse po tar. št. 1 in 29/9, ki znaša 18,10 €.
• Plačilo pristojbine za pristop k izpitu za VČ, ki znaša 35,00 €.
• 12 ur tečaja in 4 ure ponavljanja-priprave na izpit (pripomočki za učenje: vrvica, karta).
• Povzetek učnega gradiva, vprašanja za izpit z odgovori (morje in celinske vode).
• Prijavni obrazci in administracija za prijavo na izpit.

Izpitni program:
• Pravila o plovbi po celinskih vodah.
• Drugi predpisi o plovbi po celinskih vodah.
• Osnove navigacije.
• Osnove motoroznanstva.
• Mornarska dela in veščine.
• Osnove meteorologije.

DODATNI IZPIT za CELINSKE VODE skupaj 129,00 € zajema:
(pogoj je že opravljen izpit za voditelja čolna – morje) Komisija preverja tudi znanje že
pridobljenega izpita za morje (pravila o izogibanju trčenj, osnove navigacije, osnove
motoroznanstva, mornarska dela in veščine)!!

• Plačilo upravne takse po tar. št. 1 in 29/9, ki znaša 18,10 €.
• Plačilo pristojbine za pristop k izpitu za VČ, ki znaša 24,00 €.
• 8 ur tečaja (pravila o izogibanju trčenj na morju, pomorski predpisi, osnove navigacije,
osnove motoroznanstva ter mornarska dela in veščine).
• 4 ure tečaja in 4 ure ponavljanja-priprave na izpit (pripomočki za učenje: vrvica, karta).
• Povzetek učnega gradiva in vprašanja za izpit z odgovori (morje).
• Povzetek učnega gradiva za celinske vode, vprašanja za izpit z odgovori za celinske vode.
• Prijavni obrazci in administracija za prijavo na izpit.

Izpitni program:
• Pravila o plovbi po celinskih vodah.
• Drugi predpisi o plovbi po celinskih vodah.

Glede na povpraševanje v prejšnjih letih, bomo ob začetku plovne sezone, predvidoma v
mesecu MAJU in JUNIJU, organizirali učne ure praktičnega rokovanja s čolnom in veščin, ki
sodijo zraven. O nadaljnjih terminih in izvedbi bodo zainteresirani sprotno obveščeni.
Kakršnakoli VPRAŠANJA in PRIJAVE pošljite na elektronski naslov: sola@ranca-ptuj.com.
V prijavi navedite: Ime in Priimek, obvezno navedite za kateri izpit se prijavljate, termin
(mesec) v katerem bi želeli obiskovati tečaj in telefonsko številko na kateri ste dosegljivi!
Ob prijavi je potrebno na TRR društva, odprt pri NKBM; IBAN: SI56042020000825407,
nakazati celoten znesek glede na vrsto izpita, ki ga nameravate opravljati.
IBAN: SI56042020000825407 Koda namena: STDY-PLAČILO ŠTUDIJA/ŠOLNINE namen:
IZPIT ZA VODITELJA ČOLNA referenca: SI99
Po prejetju prijave in plačila na račun društva, Vam bomo posredovali potrdilo o prejemu
plačila in nadaljnja navodila.
Zaradi omejenega števila udeležencev priporočamo čimprejšnje prijave!

