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Pravilnik o terminskem planu tehničnih izobraževanj RENAULT NISSAN SLOVENIJA, d.o.o.  
 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik ureja način oblikovanja terminskega plana tehničnih izobraževanj RENAULT 
NISSAN SLOVENIJA, d.o.o. in njegove objave (v nadaljevanju: Pravilnik). Pravilnik velja za 
pooblaščene in neodvisne serviserje.  
 
 

2. člen 
 

RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. terminski plan tehničnih izobraževanj oblikuje ob 
upoštevanju tehničnega razvoja znotraj Renault s.a.s. (razvoj novih modelov in tehničnih 
postopkov) ter potreb slovenskih serviserjev vozil znamke RENAULT.  
 
 

3. člen 
 

RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. na svoji spletni strani vsaj 3 mesece pred predvidenim 
datumom izvedbe posameznega tehničnega izobraževanja objavi predvideni termin 
posameznega tehničnega izobraževanja. Hkrati s termini predvidene izvedbe posameznega 
tehničnega izobraževanja bodo objavljeni tudi skrajni roki za prijavo na posamezna tehnična 
izobraževanja.  
 
Razpored trenutno predvidenih tehničnih izobraževanj je na voljo na spletni strani 
www.renault.si.  
 
Prijava na tehnična izobraževanja je mogoča preko elektronske pošte pisite.nam@renault.si* 
 in sicer na način in pod pogoji, ki jih podrobneje predpisuje Pravilnik o tehničnih 
predizobraževanjih in izobraževanjih RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o., ki je na voljo na 
spletni strani www.renault.si. 
 
 

4. člen 
 

RENAULT NISSAN SLOVENIIJA d.o.o. ima pravico razpisane termine tehničnih izobraževanj 
spremeniti, pri čemer bo sprememba razpisanega termina tehničnega izobraževanja objavljena 
najkasneje 4 tedne pred prvotno razpisanim terminom (redna prestavitev termina).  
 
RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. ima pravico v primeru nastopa nepredvidenih razlogov, 
kamor sodijo med drugim, a ne izključno, bolezen predavatelja, nepredvidljive tehnične težave, 
ki onemogočajo izvedbo tehničnega izobraževanja, izpad elektrike in naravne nesreče, kadarkoli 
spremeniti (izredna prestavitev termina).  
 
Morebitne spremembe predvidenega termina izvedbe posameznega tehničnega izobraževanja 
bo RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. v najkrajšem možnem času po nastopu razlogov za 
spremembo predvidenega termina objavil na svoji spletni strani.  
 
Do tedaj prijavljene serviserje bo RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. o spremembi termina 
obvestil tudi preko v prijavi navedenih kontaktnih podatkov.  
 
 

5. člen 
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Ta Pravilnik začne veljati z dnem njegovega sprejetja, uporabljati pa se začne z dnem objave 
na spletni strani www.renault.si.  
 
Vse morebitne spremembe in dopolnitve tega Pravilnika bodo začele veljati z dnem njihovega 
sprejetja, uporabljati pa se bodo začele z dnem njihove objave na spletni strani www.renault.si.  
 
Z dnem objave tega Pravilnika oziroma morebitnih kasnejših sprememb se šteje, da so vsi 
serviserji seznanjeni z njihovo vsebino.  
 
 
 
Ljubljana, 21.07.2022     RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o.  
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