
NADGRADITE SVOJE ZNANJE

ELEKTRIKA, ELEKTRONIKA 
IN SENZORIKA V SODOBNIH 
VOZILIH TER NJIHOVE 
PRAKTIČNE MERITVE

Tehnično izobraževanje pod okriljem dobavitelja FEBI 
Bilstein in njihovega strokovnjaka iz centra ECAP, Beograd 
ter Primoža Rožnika - vodjo tehničnih izobraževanj GMT.

 Avto Akademija, Noršinska 31, Murska Sobota (Koda: GMTFEBI1)
IZOBRAŽEVANJE SE ZAČNE OB 16:00 IN TRAJA DO 20:00.

23. 10. 2019, 
SREDA

24. 10. 2019, 
ČETRTEK 

22. 10. 2019, 
TOREK

25.10.2019, 
PETEK 

 MIC Velenje, Koroška cesta 62a, Velenje (Koda: GMTFEBI2) 
IZOBRAŽEVANJE SE ZAČNE OB 16:00 IN TRAJA DO 20:00.

STŠ Koper, Šmarska cesta 4e, Koper (Koda: GMTFEBI3) 
IZOBRAŽEVANJE SE ZAČNE OB 13:00 IN TRAJA DO 17:00.

SIC Ljubljana, Ptujska ulica 6, Ljubljana (Koda: GMTFEBI4) 
IZOBRAŽEVANJE SE ZAČNE OB 13:00 IN TRAJA DO 17:00.

080 12 12 / www.gmt.si

+385 (01) 34 36 444 / www.anet.hr
+386 (01) 58 30 330 / www.adel.si

+386 (01) 54 28 080 / www.ist.si



Koda termina in lokacije izobraževanja:

Podjetje/organizacija:  ________________

Davčna številka: ____________________                DDV zavezanec (označite): DA           NE

Naslov: ______________________________

Poštna številka: ___________                     Kraj: _________

E- naslov: _______________________________________            Telefon:  ________________

Prijavljamo naslednje udeležence:

Ime in priimek:                                                                          

Ime in priimek:                                                                           

Ime in priimek:                                                                          

Prosimo vas, da izpolnjen obrazec natisnete, podpišete in spodaj ob podpisu dodate žig 
podjetja in nam skenirano prijavnico pošljete na elektronski naslov izobrazevanje@gmt.si. 
Rok za oddajo prijavnice je najkasneje 3 dni pred izbranim datumom izobraževanja. 

Podpisani se strinjam, da podjetje GMT d. o. o. (oz. njegov pravni naslednik) zbira, obdeluje in shrani moje osebne 
podatke z namenom prijave na izobraževanje. Posredovani podatki (ime, priimek in elektronski naslov) bodo upora-
bljeni izključno za prijavne formalnosti, izstavitev računa, vodenje evidence udeležencev, izdajo potrdila o udeležbi 
in kontakt za namene izobraževalnega dogodka (obveščanje o morebitnih spremembah, posredovanje gradiva in 
pomembnih informacij, povezanih z izobraževanjem). 
Organizator tehničnega izobraževanja GMT d. o. o. se zavezuje, da bodo moji posredovani podatki v sklopu prijave 
skrbno obdelani, shranjeni in varovani v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP, R. list 59/2001) in 
splošno uredbo EU o varstvu podatkov – GDPR. S podatki se bo ravnalo skrbno in etično in ne bodo posredovani
tretjim osebam. Uporabljeni bodo izključno za zgoraj navedene aktivnosti. 
Na zahtevo se lahko vaši podatki kadarkoli izbrišejo iz evidence. 
Posameznik ima pravico do izbrisa osebnih podatkov (npr. če ne obstoji več pravna podlaga v pravu Evropske unije 
ali Republike Slovenije za njihovo obdelavo in hrambo), pravico zahtevati dostop do osebnih podatkov ali njihov 
popravek, pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov in pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem 
organu zoper upravljavce. Nadzorni organ v Republiki Sloveniji je informacijski pooblaščenec. Zahtevo za izbris 
podatkov iz evidence lahko kadarkoli posredujete na: info@gmt.si.

Datum prijave:  _______________               Žig in podpis:   __________________

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Primož Rožnik         izobrazevanje@gmt.si         031 404 400

 

PRIJAVNI OBRAZEC za izobraževanja
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