
Pozdravljeni vsi bodoči kapitani in kapitanke! 
 
 
Ali že od nekdaj tli v vas želja po izpitu za čoln, pa se tega niste nikoli lotili? 
 
Sedaj je pravi čas, saj v naslednjem letu prihaja velika sprememba pri izpitu za voditelja 
čolna, ko bo potrebno opraviti tudi praktičen izpit, kar pomeni višji stroški in težja izvedba 
samega izpita. 
 
Zakon je v pripravi na ministrstvu za infrastrukturo in jo pričakujemo v letu 2023. 
https://www.zurnal24.si/avto/revolucija-pri-dokumentu-ki-ga-ima-90-tisoc-drzavljanov-385604 
 
 
Kdo lahko opravlja izpit? 
K izpitu za voditelja čolna do 24 m lahko pristopi oseba, ki je dopolnila 16 let vendar do 
dopolnjenega 18 leta starosti omenjeno potrdilo dovoljuje plovbo z čolni do dolžine 12,0 
metrov, ki ne glisirajo. Izpit morate opraviti tudi za primer najema plovil. 
 
Pri navtični šoli Poseidon Navtika nam je v interesu, da naši tečajniki naredijo izpit že na 
prvem zagovoru. Zato smo za vas ustvarili izobraževalni proces, ki vam to omogoči.  
 
Tečaji potekajo v ponedeljek, torek in sredo, v večernih urah 18h - 21h. 
  

 
Do izpita vas ločijo sledeči koraki: 
 

1. Korak : udeležba na tečaju - ponedeljek, torek in sreda od 18.00 do 21.00 (preko Zoom 
aplikacije) 

Termini: https://poseidon-navtika.si/tecaji/izpit-za-coln-termini/  
 

2. Korak : Prijava na zagovor izpita na Upravi RS za pomorstvo. 
 

3. Korak : Učenje in utrjevanje snovi preko spletne učilnice kjer so posneta predavanja, 
zmontirana po poglavjih  (do njih lahko brezplačno dostopate 30 dni).  

 
4. Korak : Ponovna (brezplačna) udeležba na tečaju nekaj dni pred samem zagovorom izpita, da 

obnovite snov. (preko Zoom aplikacije) 
 

5. Korak : Uspešen zagovor izpita na Upravi RS za pomorstvo v Kopru, Ljubljani ali Mariboru. 
 
 

Ponujamo vam ekskluzivno akcijsko ceno tečajev za člane in članice  
Območne obrtno-podjetniške zbornice Novo mesto:  
 

• Voditelj čolna + VHF GMDSS + knjiga z najpogostejšimi vprašanji in 
odgovori na izpitu = 285,90 € - 50 % popust = 142.95€  

 
• Voditelja čolna 128€ - 40% popust + knjiga z najpogostejšimi vprašanji in 

odgovori na izpitu 38 € - 50 % popusta = 166 € - popust = 96,75€ 
 
• Voditelj čolna 128 € - 40% popust = 76,80 € 

 
• Rad. postaja VHF GMDSS 118€ - 40% popust = 70,80 € 

 
 

https://www.zurnal24.si/avto/revolucija-pri-dokumentu-ki-ga-ima-90-tisoc-drzavljanov-385604
https://poseidon-navtika.si/tecaji/izpit-za-coln-termini/


➢ Izpit za voditelja čolna se opravlja na treh lokacijah in sicer; 

• v Kopru na sedežu Uprave RS za pomorstvo (Julij in Avgust samo v Kopru) 
• v Ljubljani v prostorih Ministrstva za javno upravo ali  
• v Mariboru v prostorih Javne agencije za železniški promet 
Strošek izpita in takse znaša  54,50 €. 
 

➢ Izpit za VHF GMDSS radijsko postajo se opravlja v Kopru. 

Strošek izpita in takse znaša  49,50 €. 
 
 
Nadejamo se, da želja po upravljanju čolnov še vedno tli v vas in da vam bomo lahko na tej 
poti pomagali. Obljubimo vam, da vas bomo vodili od plavalca do jadralca. 
  
 
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo preko: 
info@poseidon-navtika.si   ali  041 623 237 
 
Lep pozdrav, 
 
Aljaž  - 041 623 237 
Vodja navtičnih tečajev 
Poseidon Navtika 
 
 
 


