Na tečaj obvezno prinesite:
1. 1 fotografijo velikosti 3,5 x 4,5 cm,
2. Natisnjeno in izpolnjeno prijavnico, ki je na 2. strani teh navodil,
3. Natisnjeno in izpolnjeno pooblastilo, ki je na 3. strani teh navodil,

Kako do simulatorja?
Na povezavi http://www.navtikon.si/prijava/ se registrirajte kot nov uporabnik in si naložite
simulator na svoj prenosnik, ki ga prinesete seboj na tečaj. Prenosnik na tečaju ni obvezen, saj lahko
vse, kar se vam pokaže na tečaju s pomočjo literature ponovite doma.

Priloga 7

ŠT:

VHF
GMDSS

Podatki o kandidatu:
________________________________________
Priimek in ime
________________________________________
EMŠO - kandidata
_______________________________________
Stalno ali začasno prebivališče
________________________________________
Poštna številka
Pošta
________________________________________
Telefon in elektronski naslov

Način obveščanja: po pošti / telefon / elektronski naslov / ali drugo __________________
(ustrezno obkroži oziroma vpiši)

Uprava Republike Slovenije za pomorstvo
Ukmarjev trg 2
6000 Koper

Zadeva:

PRIJAVA ZA PRISTOP K VHF GMDSS IZPITU

Podpisani(a) ________________________________________, rojen(a) dne _____________________,
kraj rojstva ___________________________________, državljan (ka) _____________________________
se prijavljam k VHF GMDSS izpitu.
VHF GMDSS izpit opravljam (ustrezno obkroži):

prvič

drugič

tretjič

četrtič

S podpisom jamčim za resničnost podatkov, navedenih v tej prijavi.
"V skladu z 19. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo; v
nadaljevanju: ZVOP-1) vas obveščamo, da Uprava Republike Slovenije za pomorstvo za lastne potrebe na podlagi 26.
člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 12/06 - uradno prečiščeno besedilo) obdeluje osebne podatke,
navedene v prijavi in v zvezi z njimi vodi evidenco v skladu z ZVOP-1."

Kraj in datum _______________
Prilogi:
1. Fotografija v velikosti 3,5 x 4,5 cm
2. Dokazilo o poravnani taksi in pristojbini

Izpolni upravni organ:
Kandidat(ka) opravlja VHF GMDSS izpit dne:

___________________________
PODPIS

PISNO POOBLASTILO STRANKE POOBLAŠČENCU

Kandidat (ime in priimek) ________________________________________ s svojim
podpisom pooblaščam NAVTIKON, Nika Bjelovučića s.p., Stritarjeva 4, 3250
Rogaška Slatina, da v postopku moje prijave na izpit VHF-GMDSS izvede izključno
sledeče:
- v mojem imenu in za moj račun Upravi RS za pomorstvo, Ukmarjev trg
2, 6000 Koper poravna upravno takso in pristojbino ter
-

mojo pisno prijavo na izpit s potrebnimi prilogami, dostavi Upravi RS
za pomorstvo, Ukmarjev trg 2, 6000 Koper.

__________________________
Lastnoročni podpis

V____________________, dne____________________.

