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Pogoji sodelovanja 

Uvod 

Flota miru mirno more je socialno-izobraževalni mirovni projekt. Potrebe udeležencev so v središču vseh odločitev znotraj flote 
mirno more. Odgovornost za posamezne udeležence in udeleženke nosijo ves čas odgovorne odrasle osebe - to so nadzorniki 
in nadzornice, pa tudi skiperji in skiperke- in je v nobenem trenutku ne nosi organizacijska ekipa društva mirno more. Društvo 
mirno more in njegova organizacijska ekipa sta odgovorna le za vodenje celotnega projekta. 

Izjava o poslanstvu friedensflotte mirno more kot načelna izjava združenja mirno more, je nepogrešljiv del teh pogojev 
sodelovanja. 
 

Splošno: 

 Ti pogoji sodelovanja so sestavljeni iz strani 1 do 7 in prilog 1, 2 in 3 
 

 Projekt flota miru mirno more se izvaja kot krožna vožnja(??). Začne in 
konča se v soboto, vožnja v skupno ciljno pristanišče in povratna vožnja 
v izhodno pristanišče, sta lahko poljubno izbrana. 

 
 Prisotnost v zadnjem ciljnem pristanišču, od torka popoldne po 

16. uri, do četrtka zjutraj, ter sodelovanje na formacijski plovbi v 
četrtek sta obvezna za vse ladje, če je le to mogoče z navtičnega 
in izobraževalnega vidika.  
 

 Na festivalu miru in formacijski vožnji, morajo vsi člani posadke 
nositi aktualne bele mirno more majice.   
 

 Sodelovanje v floti miru mirno more, je vezano na sprejetje teh 
pogojev sodelovanja. Vsaka sodelujoča odgovorna odrasla oseba, 
mora ob prijavi te pogoje sodelovanja (zlasti Prilogo 3: Izjava o 
zaupnosti) prebrati in se z njimi strinjati. 

 
 Določiti je treba vodjo projekta in njenega namestnika, ki prijavi 

projekt, tj. odda prijavo za sodelovanje na floti miru mirno more za 
eno ali več ladij in ki je odgovoren za organizacijo vseh oseb, ki so 
prisotne na teh ladjah, sodelujejo pri projektni teden kot odgovorni član 
ekipe (poveljništvo ali podpora ladje). 
 

 Zahtevani seznam podpisov mora biti prisoten na krovu in pripravljen 
za morebitno preverjanje. 

 
 Vsak član ekipe mora v centralno bazo podatkov vnesti svoj osebni 

elektronski naslov. 
 

Cilj teh pogojev sodelovanja je opredelitev odgovornosti, opredelitev 
pojmov, zmanjševanje varnostnega tveganja in vzdrževanje visoke 
kakovosti na vseh ravneh projekta. 
Izjava o poslanstvu. 

 

Izjava o poslanstvu 
 

„Skupaj v istem čolnu“ 
 

 

Naš projekt 

Smo največji jadralski projekt za socialno ogrožene mlade 
po vsem svetu. 

Dajemo pomemben zgled za povezovanje in solidarnost, ter 
smo živ primer svetovljanstva. Kar se bodo managerji, na 

seminarjih za usposabljanje na jadrnicah naučili, bodo 
mladim pri mirnen morju sporočili: 

Timsko delo, socialne veščine, mirno reševanje konfliktov – 
in vse to, kot del edinstvene pustolovščine v naravi 

dalmatinskih otokov. 
 

Naši udeleženci 

Mladi, ki živijo v pomanjkanju zaradi svojega 
geografskega porekla ali zgodovine svoje države 

so na naših več kot 100 ladjah. 
 

Naša ideja 

Pri nas stojijo udeleženci, ki živijo 
v pomanjkanju, v centru 

pozornosti. Jadramo z namenom, 
da premagamo izključenost in jo 
skupaj s predsodki vržemo čez 

krov.  
 

Naša ekipa 

Želimo ustvariti mir, z miroljubnimi 
medsebojnimi odnosi. Naš strpni odnos in 
spoštljivo ravnanje drug do drugega, sta 

odgovor na nauk iz zgodovine. Ti, kot eden od 
nas, opravljaš odlično delo in si bistveni del 

našega skupnega uspeha. S svojimi 
izkušnjami in predanostjo, si pomemben 

ambasador naše skupne ideje.  
 

Naši partnerji 

Kot naš partner, je socialna kompetenca vaša 
moč, trajnost je vaša vizija. Pripadate 

mednarodni mreži z enakimi ideali. S svojo 
predanostjo floti miru, priznavate solidarnost in 

raznolikost, kot primer živečih idealov, ki 
presegajo prazne fraze. Kot partner ste 
nepogrešljiv del nas in vizije flote miru. 
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§ 1)  Vloga 
Pogoj za veljavno prijavo za sodelovanje je pravočasna spletna registracija 

v mirno more INTRANET-u  https://intranet.mirnomore.org 
 

Za popolno prijavo o sodelovanju, je potrebno do potankosti odgovoriti na številna vprašanja: 

 

Če imate težave z vprašanji v nemškem jeziku, boste našli oštevilčena 
vprašanja tudi v angleščini; na ta vprašanja v nemškem jeziku lahko 
odgovorite v angleščini na INTRANETU. 
Za boljše razumevanje najdete TNB v BHS, slovenskem in angleškem 
jeziku na INTRANETU. Vprašanji 3.1.1 in 3.1.2 se prikažeta samo, če v 
spustnem (»drop down«) seznamu niste našli svojega sponzorja 
projekta. 
Pri vprašanjih 4.1 in 4.2 se razlage želenih odgovorov prikažejo, kot 
nadomestna mesta v poljih za odgovore; izginejo, ko vnesete svoje 
odgovore. 
 
 

If you find difficulties to reply to questions in German, you find the 
numbered INTRANET-questions in English; in the INTRANET you may 
answer the german questions in English. 
For a better general understanding you can find this document in BHS 
Slovenian and English in the INTRANET. 
Questions 3.1.1 and 3.1.2 appear only, if did not succeed finding Your 
promoter in the drop-down-list. 
Questions 4.1 and 4.2: in the answer boxes you will find as a place- holder 
text explanations to the required answers, they will disappear when you 
start to enter your responses. 

1 NA KATERI PROJEKT FLOTE MIRU BI SE RADI PRIJAVILI? 
Pomlad ali September 
 

2 KOGA SI ŽELITE PRIJAVITI? ? 
Samostojni podprojekt ali posamezno osebo  
 

3 PODATKI PROJEKTA: 
3,1 Nosilec projekta oziroma  (Spustni seznam nosilcev projekta, 
ki so že sodelovali: izberite pravega) ali drugo, in nato izberite: 

     3,1.1 Ime 
     3,1.2 Vrsta 
3,2 Ime projekta 

3,3 Ime vodje projekta 

 

4 OPIS: 
4.1 Kakšen je cilj projekta pri sodelovanju v floti miru? Kaj 

želite doseči? (Na kratko opišite svoje cilje, največ 2-3 

stavke, npr.: intenzivno skupinske izkušnjo, povečati občutek 

skupnosti, stiki z drugimi posadkami, izboljšanje obvladovanja 

konfliktov ...) 

4.2 Katere aktivnosti, lahko ponudite s svojim projektom za 

program aktvinosti med floto? (Dejavnosti za druge 

posadke, sodelovanje v podpornem programu, organizacijsko 

sodelovanje pred ali med floto, dosedanji primeri: nočni ogled 

ozvezdja / Društvo Kompas, rally invalidskih vozičkov / 

Bavarska, meritve krvnega sladkorja / diabetična posadka, 

amuleti miru / flota miru Salzburg , pomoč pri postavitvi in 

demontaži ...)  

 

5 POSADKA: 

5.1 Število odgovornih odraslih oseb 

5.2 Število mladih udeležencev  

5.3 Starost 

5.4 Število odraslih oseb v oskrbi 

5.5 Izjava o odstopanjih na relaciji ekipe od udeležencev. 

Pogoji sodelovanja § 13. 

1 FOR  WHICH  FLEET  PROJECT  DO  YOU  WANT  TO 
APPLY? Spring or September 
 

2 WHAT DO YOU WANT TO APPLY FOR? autonomous sub- 
project or individual person 
 

3 PROJECT DATA: 
3.1 promoter either  (Drop-down-list of al known promoters: 

               select the right one) 

  or choose Others, that is, then answer 

  3,1.1 name 
  3,1.1 type 

3.2 project name 

3.3 name of project manager 

 

5 DESCRIPTION: 
5.1 What is the objective of the project by participating in 

the peace fleet? What do you want to achieve this 

week? (briefly describe your goals, max 2-3 sentences, such 

as: inten- sive group experiences, deeper sense of community, 

contacts with other crews, improving the ability to handle 

conflicts...) 

5.2 Which activities can you offer with your project for the 

Activity program during the fleet? (activities for other crews, 

collaboration in social programs, organizational assistance 

before or during the fleet. Examples are: dark way shooting star / 

Club Compass, wheelchair ralley / friedensflotte Bayern, blood 

sugar measuring / Diabetic Crew, peace amulets / friedensflotte 

Salzburg, assistance in building up and removing……) 

 

6 CREW: 

6.1 number of responsible adults 

6.2 number of young participants 

6.3 age 

6.4 number of cared adults, 

6.5 explanation of deviations from the ratio team to 

participants according to Terms/Conditions TNB § 13. 

Odgovori na zgornja vprašanja, bodo ciljni skupini upravnega odbora društva mirno more, opisali izobraževalne cilje, metode in pričakovan 
uspeh, ter tako omogočijo odločitev os prejemu prijave za sodelovanje. 
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Podrobnosti prijave 

Celoten postopek prijave za sodelovanje je opisan v informacijah, različica 3.7, stran 7ff. 

https://www.mirnomore.org/assets/DEU_Info_Vers.3.7_2015.pdf 

Odgovorna projektna oseba 

Upravni odbor določi odgovorno projektno osebo, ki bo vzdrževala stik z vodstvom projekta in odgovornim članom 

ekipe, ter jim nudil informacije in individualne nasvete. Odgovorna oseba projekta bo pravočasno objavljena vodji  

Ciljna skupina 

Ciljna skupina projekta - to so mladi od 7 (vsaj 1. razred) do 21 let1) - mora nujno izpolnjevati vsaj enega od 

naslednjih izbirnih kriterijev:  

o Ljudje s telesno in/ali intelektualno prizadetostjo 

o Ljudje, ki živijo v ustanovah za nego ali zanje skrbijo 

o Ljudje iz socialno in/ali ekonomsko prizadetih okolij  

 

Podatki 

V nadaljevanju navajamo pravno podlago Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), na podlagi katere 

obdelujemo osebne podatke. 

 Zakoniti interesi (čl. 6, odst. 1 S. 1 lit.f. GDPR)  

Obdelava je potrebna za varovanje zakonitih interesov odgovorne ali tretje osebe, razen če interesi ali temeljne 

pravice in svoboščine posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, ki zahtevajo varstvo osebnih 

podatkov, prevladajo nad tem.  

Upoštevajte, da poleg predpisov o varstvu podatkov iz splošne uredbe o varstvu podatkov v Avstriji veljajo nacionalni 

predpisi o varstvu podatkov. 

Poleg tega je navedeno, da je zakoniti interes društva po 6. odstavku 1. stavek 1 lit. obstaja za obdelavo osebnih 

podatkov vseh udeležencev in vsi zbrani podatki se obravnavajo zaupno. Zdravstveni podatki bodo izbrisani iz mirno 

more INTRANET-a (https://intranet.mirnomore.org) štiri tedne po floti. Imenik obdelave v skladu s 30. členom GDPR 

je na voljo in ga lahko prenesete z mirno more INTRANET.  

Če imate kakršne koli zdravstvene težave, pišite na arzt@mirnomore.org  

 





1) V Avstriji in Nemčiji se proces oskrbe izven doma in s tem povezane terapije pogosto ne konča pri 21. letu. V takih primerih se lahko upravni odbor v posameznih 
primerih na utemeljeno zahtevo vodstvene ekipe projekta odloči, da do zaključka tega terapevtskega procesa omogoči sodelovanje starejših. Merila za odločanje: 
vpetost sodelovanja v terapevtski koncept / razumna predpostavka, da bi se to moralo odvijati v skupnosti z mladimi / gotovost, da so starejši udeleženci primerni 
za življenje z mladimi. 

V tem kontekstu se izrecno sklicujemo na pobude iz skupin organizacij mirno more, predvsem za odrasle s posebnimi potrebami. 
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§ 2) Srečanje posadke 

Vsaka posadka se mora vsaj dvakrat srečati v pripravljalni fazi, da se spozna, in enkrat v nadaljnji fazi, za razpravo. 
Izjeme so možne le, če obstajajo nepremostljive časovne ali lokalne ovire. 
 

§ 3) Plavanje 

Na projektnem tednu ne morejo sodelovati udeleženci, ki ne znajo plavati. V primeru oseb, ki za to niso pooblaščene, 
mora vodja projekta pridobiti pisne, osebno podpisane izjave starša ali skrbnika. Upravičene izjeme mora odobriti 
upravni odbor. 
 

§ 4) Zavarovanje odgovornosti 

Upravni odbor društva, vodjem projektov oziroma zakonitim skrbnikom priporoča sklenitev individualnega zavarovanja 
za primer nesreče in prevoza v nujnih primerih. Poleg tega upravni odbor močno priporoča, da skiper sklene 
zavarovanje kavcije. 
 

§ 5) Zavarovanje odgovornosti za skiperje 

Društvo mirno more sklene zavarovanje odgovornosti za vse skiperje. Predpogoj za to je ustrezna strokovna 
kvalifikacija skiperja in ustrezno potrdilo o usposobljenosti, ki jih priznava država potovanja in država, pod katere 
zastavo pluje jahta (to velja tudi za navtično pomoč, glej prilogo 2). Datum vstopa v mirno more INTRANET 
(https://INTRANET.mirnomore.org) glej tam: "Datumi". 

 

§ 6) Vodstvo flote 

Upravni odbor društva se zavezuje, da bo v skladu s določili »Organizacija flote 2019/2020« ustanovil ustrezen upravni 
odbor, ki je v nadaljevanju »Vodstvo flote« in je sestavljen iz najmanj dveh članov upravnega odbora – glej tudi – 
https://www.mirnomore.org/mirno-more/der-verein/flottenleitung/. 

§ 6.1) Sklepe vodstva flote morajo izvajati vsi člani posadke sodelujočih ladij (pomembne izjeme so tisti sklepi, ki 
vplivajo na varnost ladje ali posadke, glej § 7, 8 in 9). 

§ 6.2) Vodstvo flote ima pravico posameznika, na primer skiperje, nadzornike in zaposlene v organizacijski ekipi ali 
celo celotne ladje in njihovo posadko, ki s svojim negativnim vedenjem in obnašanjem škodijo floti (npr. in/ali javno 
uživanje alkohola) ogrožajo uspeh celotnega projekta, izključiti iz nadaljnjega sodelovanja v floti miru mirno more. 

Osebe, ki so na ta način izključene iz upravljanja flote, morajo floto takoj in brez kakršnih koli zahtev po zamenjavi zapustiti, 
prizadeti skiperji so dolžni upravi flote vrniti startne številke in zastave mirno more. Pritožbe zoper ustrezne odločitve 
vodstva flote, bodo obravnavane najkasneje v štirinajstih dneh (14 dni) po zaključku projektnega tedna. 

 

§ 7) Zdravstvena podpora 

Za floto 30 ali več ladij, uprava društva zagotavlja običajne zdravstvene in sanitarne standarde, ki veljajo na večjih 
dogodkih in primerljivih projektih v državi Avstriji.  

To vključuje medicinsko ekipo in vsaj enega zdravnika, ki usposabljen za nujno medicinsko pomoč. Zdravniki so 
nastanjeni na posebej označenih ladjah v floti in so na voljo ves čas trajanja, projektnega tedna in so na voljo vsem 
članom posadke. Delo takih flotnih zdravnikov vključuje začetno zdravstveno oskrbo in po možnosti nadaljnjo 
obravnavo ustreznih primerov. Napotitve zdravnikov flote so možne le, če so je lokacija intervencije nahaja na 
dosegljivi lokaciji. 

 

§ 8) Zakoni1) 

Vsi člani posadke, ne glede na to, ali so samozadostni ali ne, so v celotnem času trajanja projekta dolžni spoštovati 
vse zakone države, v kateri se trenutno nahajajo. 
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§ 9) Odgovornost 

§ 9.1) Kapitan je odgovoren za varnost vseh oseb na ladji, njegova navodila je, po razpravi s prisotnim pedagoškim 
delavcem (spremljevalcem), treba upoštevati. Če se skiper v pristanišču ali ko je ladja zasidrana, le to zapusti, je za 
osebe na krovu odgovoren spremljevalec. Na kopnem je nadzornik odgovoren za udeležence svoje posadke. Ta 
odgovornost za posadko velja v celotnem času trajanja flote. 

 

§ 9.2) Odgovorni pedagoški delavec, imajo pravico dajati priporočila in biti vključeni v razpravo, ko kapitan ladje 
sprejema odločitve, da bi le te po potrebi posredovalo udeležencem na krovu. Pedagoško utemeljena priporočila, ki 
vplivajo na poveljevanje ladje in ne ogrožajo varnosti na krovu procesa, mora izvajati skiper. Vendar pa je za končno 
varnost na krovu ladje v času flote odgovoren skiper. 

 

§ 10) Prihod in odhod  

Prihod in odhod sta v izključni pristojnosti vodje projekta posamezne posadke, razen v primeru, ko gre za skupni 
prevoz, ki ga organizira društvo mirno more. 

 

§ 11) Odgovorni odrasli 

Vsaj dve odgovorni odrasli osebi sta ekipa projekta, v posadki. Eden od obeh mora nato delovati v dvojni vlogi 
nadzornika in kot pomorska pomoč. Na krovu bi morali imeti najmanj 3 in največ 4 udeležence.  

Društvo mirno more je določilo slednje: 

 3 odgovorne osebe lahko skrbijo za najmanj 5 in največ 6 udeležencev 

 4 odgovorne osebe lahko skrbijo za najmanj 6 in največ 8 udeležencev 

Če zahteve niso izpolnjene ali so le te presežene, mora odgovorna oseba pri oddaji vloge pod 
https://intranet.mirnomore.org/ > ANMELDUNG > 5 CREW > 5.5 Erklärung  v INTRANET-u le to iz varnostno-tehničnega in 
pedagoškega vidika, utemeljiti. 

§ 11.1) Takoj, ko ima projekt registrirano eno udeleženko ženskega spola, mora biti v projektu obvezno prisotna tudi 
spremljevalka ženskega spola. 

Sodelovanje odgovornih članov ekipe z lastnimi otroci na isti ladji v posadki ni predvideno! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Als Beispiel dürfen wir hier anführen, dass Alkohol in Kroatien erst ab 18 Jahren erlaubt ist. 
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§ 11.2) Po uspešni odobritvi projekta s strani nadzornega odbora, se števila članov posadke ne more več spremniti 
(udeležencev in/ali odgovornih odraslih) v mirno more INTRANET-u.  

Takšno spremembo je mogoče zahtevati le pisno od dodeljene odgovorne projektne osebe, hkrati pa poteče 
odobritev projekta.  

Ponovno odobritev lahko izda le uprava, če tudi po zahtevani spremembi razmerje med številom odraslih članov 
ekipe in številom udeležencev ustreza zgoraj navedenim informacijam ali je odstopanje od tega ustrezno utemeljeno. 

V nasprotnem primeru je sodelovanje v tako spremenjenem projektu izključeno.  

Zato nujno priporočamo čakalne liste tako udeležencev kot tudi polnoletnih odgovornim osebam, ki bi lahko 
nadomestili morebitne izostanke tik pred začetkom projekta. 

 

§ 12) Pedagoške izkušnje  

Vsaj ena odgovorna odrasla oseba na krovu vsake ladje, mora imeti ustrezne izobraževalne izkušnje. Odločitev o 
tem, katere pedagoške izkušnje se štejejo za ustrezne, je v pristojnosti upravnega odbora društva. Poleg tega je 
dodano, da je treba upoštevati vse zakonske določbe, ki veljajo v zvezi s pedagoškim varstvom, kot je avstrijski zakon 
o varstvu mladih in drugi predpisi. Glejte tudi Dodatek 1 »Profil zahtev za spremljevalno osebje«. 

 

§ 13) Navtične izkušnje 

Dve odgovorni odrasli osebi na krovu vsake ladje morata imeti potrebno dovoljenje za upravljanje ladje, saj morata biti 
sposobna drug drugega zamenjati, v kolikor pride do nujnega primera. Zahtevana kvalifikacija je razvidna v Dodatku 
2 »Profil zahtev za kapitana in soskiperja«. Upravni odbor društva si izrecno pridržuje pravico do vpogleda v 
ustrezne dokumente, ki jih morate imeti s seboj v tednu flote. 

§ 13.1) Ena dogovorna odrasla oseba na krovu vsake ladje mora imeti licenco za pomorski radijski sprejemnik, kot jo 
predpisuje in/ali priznava država, v kateri jahta pluje, in država, pod katere zastavo jahta pluje. Na hrvaškem ozemlju 
mora skiper imeti radijsko licenco. 

 

§ 14) Odgovornost 

V kolikor je društvo imenovalo druge odgovorne osebe, odgovarjajo le te in ne društvo. Društvo odgovarja le za hudo 
malomarnost in naklep svojih organov. Vsaka nadaljnja odgovornost društva se izrecno odpoveduje. 

 

§ 15) Zapestnica prijateljstva 

Vidni znak popolne registracije člana posadke je zapestnica prijateljstva mirno more, ki jo pošljemo vodji projekta 
skupaj z ladijskim paketom za celotno ekipo. Ta trak mora vsak član posadke nositi na roki ves čas trajanja projekta. 
Informacijski list s podrobnostmi o zapestnici prijateljstva mirno more bo poslan skupaj z ladijskim paketom. 

 

§ 16) Mediji 

Udeleženci in ekipa soglašajo, da jih bodo snemali in fotografirali za namene dokumentacije in novinarskega dela, 
ter dovolijo, da se ta material uporablja za medijske namene, razen foto in filmskega gradiva, ki kršijo osebno 
dostojanstvo prizadete osebe.  
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§ 16.1) Uporaba foto in filmskega materiala s sklicevanjem na imena ali celo samo začetnice udeležencev je absolutno 
prepovedana 

§ 16.2) Vodstvo projekta je dolžno zagotoviti, da se fotografije zasebnih spominkov nikoli ne uporabljajo za 
nepooblaščene objave. 

 

§ 17) Letna članarina 

Vsi odgovorni člani ekipe, če še niso polnopravni člani, so včlanjeni kot letni člani društva “mirno more – Društvo 
za socialno-izobraževalne mirovne projekte” kot pogoj za njihovo sodelovanje v mirovni floti mirno more.  

Plačati je treba trenutno veljavno letno pristojbino. Upravni odbor lahko v utemeljenih primerih odobri izjeme od te 
uredbe. 

 

§ 18) Zavarovanje 

Zaradi klavzule o odgovornosti - glej tudi §14 - društvo mirno more priporoča, da vse sodelujoče osebe sklenejo 
ustrezno zavarovanje odgovornosti ali nezgode. 

 Priporočljivo je tudi skleniti zavarovanje odpovedi.  

Društvo mirno more v primeru odpovedi ali storna za le te ni odgovorno. 

 

§ 19) COVID – Varnostni ukrepi 

§ 19.1) Društvo mirno more zahteva, da so vsi člani organizacijske ekipe, vsi odgovorni odrasli in vsi udeleženci 
cepljeni proti COVID-u ali so le tega preboleli (velja 180 dni po odkritju okužbe) in imajo ustrezno dokazilo, s katerim 
lahko le to dokažejo, kar je pogoj za sodelovanje v Floti miru mirno more od leta 2022 naprej. 

§ 19.2) Izjeme so možne le v primeru predložitve ustreznega zdravniškega potrdila, ki ga naši zdravniki prejmejo v 
oceno. Tako bo možno zaradi zdravstvenih razlogov, ki jih je mogoče jasno argumentirati, majhno število necepljenih 
ali ozdravljenih udeležencev, ki jih ne želimo izključiti v okviru zakonsko razpoložljivih možnosti. Zaradi tega nam je 
varnost vseh še toliko bolj pomembna. 

§ 19.3) Pred in med floto miru Mirno More obstaja podroben varnostni koncept, katerega morajo vsi udeleženci 
obvezno upoštevati. 

§ 19.4) Uprava flote oziroma upravni odbor društva mirno more si pridržuje pravico, da izključi posadko ali celoten 
projekt, če niso upoštevani določeni varnostni ukrepi. Malomarno ogrožanje drugih življenj ima lahko tudi kazenske 
posledice 

 

 

§ 20) Veljavnost odločb 

V osnovi in na koncu je navedeno, da veljavnost določil teh pogojev sodelovanja velja za vse osebe, v kolikor so 
prepoznavne v časovni in prostorski bližini flote miru  mirno more, ne glede na dejansko registracijo.  
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Der Vereinsvorstand 

 

mirno more 
Verein für sozial-pädagogische Friedensprojekte 
ZVR-Nr.: 098 906 694 
Kritzendorf (Wien-Umgebung) 
 Zustelladresse: 
Verein Mirno More 
c/o Jugendzentrum 
Prager Straße 20 A-1210 Wien 
eMail:  office@mirnomore.org 
web:    https://www.mirnomore.org 
Spendengütesiegel Reg.Nr. 05673 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bistveni deli teh pogojev: 
 
Dodatek 1: Pogoji za prijavo: Spremljevalec/Spremljevalka 
Dodatek 2: Pogoji za prijavo: Skiper/skiperka in 
soskiper/soskiperka 
Dodatek 3: Izjava o molčečnosti 
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Pogoji sodelovanja Dodatek 1 

 

Pogoji za prijavo: Spremljevalec/Spremljevalka 

 

Kvalifikacijski profil 

Obvezno: 
 Usposobljenost na pedagoškem ali socialnem področju ali dokazana dolgoletna praksa na socialno-
pedagoškem področju, ter če je potrebno, usposobljenost/izkušnje pri oskrbi oseb s telesnimi in/ali duševnimi 
motnjami,
 Seetauglichkeit,
 Identifikacija z osnovno idejo,
 Pripravljenost prispevati k uspehu celotnega projekta,
 Pripravljenost za delo in fleksibilnost v kombinaciji z empatijo, sposobnostjo ze delo v timu, visoko socialno 
kompetenco,,
 Članstvo v društvu mirno more.

Zaželjeno: 
 Izkušnje s socialnimi projekti na morju,
 Nautična usposobljenost, v skladu s profilom zahtev „Navtična pomoč“, da bi po potrebi opravljali to funkcijo, 
 Znanje jezika udeležencev na krovu in države v kateri poteka projekt.
 

Voraussetzungen für den Einsatz: 
 positiver Beschluss durch den Vorstand des Vereins mirno more, 
 Anerkennung der Teilnahmebedingungen inklusive Anhang 1 und der Verschwiegenheitserklärung 
 Bezahlung des (Jahres-)Mitgliedsbeitrages 
 

Območje odgovornosti: 
 Odgovorno spremljanje in podpora udeležencem v tednu projekta (vključno s prihodom in odhodom). Tega v 
nobenem primeru ne more prevzeti organizacijska ekipa  društva mirno more. 
 Izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela/projektov (formiranje posadke, načrtovanje programa itd.) 
 Organizacija dnevne rutine, kot so osebna higiena, prehrana itd. 
 Sodelovanje s krmarjema 
 Sodelovanje s posadko v programu flote (to vključuje tudi odgovornost za udeležence ponujenih programskih 
postavk). 
 Organizacija lastnih programskih postavk za posadko in ostale udeležence. 
 Udeležba na vnaprej določenih sestankih/terminih v času flote miru 
 Nadzor in priprava ladijskega knjigovodstva 
 Organizacija namanj dveh srečanj posadke z udeleženci, zakonitimi skrbniki in krmarji pred floto. 
 Posvetovanje z vodstvom projekta, ali je bil vnos nujnih podatkov in vseh drugih potrebnih podatkov udeležencev 

v INTRANET mirno more https://intranet.mirnomore.org do vnaprej navedenih prijavnih rokov. 
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Pogoji sodelovanja Dodatek 2 
 

Pogoji za prijavo: Krmar/ka, so-Krmarja/ke 

Obvezno za krmarja/ke, so-krmarja/ke: 1) 

 Veljavno plovno dovoljenje za ustrezno plovilo v državi plovbe oz. v državi pod katero pluje plovilo.  
 Odlično znanje pomorstva, 
 Identifikacija z osnovno idejo, visoka motiviranost, pripravljenost za delo, sposobnost za timsko delo in visoka 
socialna kompetenca, 
 Pripravljenost za enakopravno sodelovanje pri uspehu celotnega projekta, kot je bilo dogovrjeno pri pripravi 
 Članstvo v društvu mirno more ali partnerskem društvu. 
 Izpolnjevanje pogojev o sodelovanju  vključno z Dodatkom 2 in Izjavo o zaupnosti.  

Obvezno za krmarja/ke: 1) 

 Navtične izkušnje kot krmar na plovilu podobne velikosti, kot ima plavilo na projektnem 
 tednu - vsaj 4 tedne  
 Izpit za radijsko postajo, ki dovoljuje uporabo radijske opreme na krovu. 



Obvezno za so-krmarja/ke 1) 

 Navtične izkušnje kot krmar na plovilu podobne velikosti, kot ima plavilo na projektnem tednu, kot so-krmar 

 Vsaj 4 tedne. 



Zaželjeno: 

 Izkušnje s socialnimi projekti  
 Poznavanje jezika udeležencev na krovu in države, v kateri se projekt izvaja. 


Naloge:

 Pomoč pri pripravi projekta v zvezi s čarterjem.
 Obvezna udeležba pri enem od dveh sestankov posadke v fazi priprave projekta. 
 Kompetentno in posebaj odgovorno in transparentno upravljanje plovila
 Vzorno ravnanje s posadko (avtoriteta skozi kompetentnost, upoštevanje vseh možnih slabosti članov 
posadke)
 Obvezno dokumentiranje dogodko v ladijskem dnevniku  pred prvim manevrom vseh članov posadke, 
predvsem nadzornikov (rešilni pasovi / rešilni jopiči / plinski sistem / straniščni sistem / morski ventili / lopute / gasilni 
aparati / prva pomoč / številke za klic v sili / itd. ) ter stalno spremljanje le tega.
 Izvedba najmanj enega manevra „Boja čez krov“- manevra s posebno pozornostjo in aktivnim sodelovanjem 
posadke.
 Absolutno upoštevanje vzgojno-pedagoškega dela pedagogov pri učenju navtičnih manevrov, če le ti ne 
ogrožajo varnosti.
 Obvezna udeležba na napovedanih sestankih za krmarje v tednu flote. 
 

Vsak krmar je odgovoren za posadko in plovilo, ter jamči s svojim zasebnim premoženjem! 
Ustrezno zavarovanje kavcije pri čarterju je potrebno skleniti zasebno.  2) 

 

 

1) Upravni odbor te vrednosti določa kot minimalno potrebne izkušnje. Odločitev o tem, ali ima krmar ali navtični pomočnik potrebne socialne 
veščine za uspeh celotnega projekta, so vodje projekta. Upravni odbor društva si pridržuje pravico, da jih v primeru negativnega vedenja skiperjev 
ali pomorskih pripomočkov izključi iz flote miru kljub izpolnjevanju profila zahtev.  

2) Društvo mirno more kot organizator tukaj ne prevzema nobene odgovornosti! 
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Pogoji sodelovanja Dodatek 3 
 
 
 
 
 

Izjava o molčečnosti 
 
Kot član ekipe flote miru mirno more, se s sprejemom pogojev sodelovanja zavezujem, da bom spoštoval 
naslednja pravila: 

 
1.) Molčečnost 
ohranjanja vseh osebnih podatkov, ki so mi znani izključno iz mojega dela za društvo mirno 
more - tudi po prenehanju mojega dela v le tem. To velja zlasti za zdravstveno, pravno in varnost 
udeležencev flote miru mirno more v bazah podatkov in datotekah. 
 
2.) Podatki 
Posnetke, hrambo podatkov in končne naprave z osebnimi podatki je treba zaščititi pred 
dostopom nepooblaščenih oseb, o izgubi ali strahu pred izgubo podatkov, je le to potrebno 
prijaviti upravnemu odboru in po potrebi zagotoviti neprepoznavnost ali uničenje podatkov.pred 
nepooblaščenimi osebami.  
 
3.) Obvestila  
Zaupnost naj se ohranja v vseh oblikah komunikacije, ki so mi jih posredovali člani združenja ali 
udeleženci flote miru mirno more, se morajo obravnavati zaupno, ne glede na zadevo ali na 
zahtevo osebe, ki je posredovala informacijo. 
 
Izjava o molčečnosti ne velja za podatke, ki jih je treba posredovati zaradi zakonskih obveznosti ali za 
pridobitev nujno potrebne zdravstvene oskrbe. Če ga upravni odbor še ni potrdil, je treba o prenosu 
nemudoma poročati članom uprave. 

Prenos osebnih podatkov, ki služijo izpolnjevanju statutarnih nalog društva, je dovoljen članom društva, 
ki so podpisali to izjavo o molčečnosti. 

 
Vem, da lahko kršitev dolžnosti varovanja zaupnosti povzroči izključitev iz društva in ima lahko za 
posledico varstvo podatkov ter kazenske in civilnopravne posledice. 

 

 

 


