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Pravilnik o usposabljanjih za pridobitev licence RENAULT NISSAN 
SLOVENIJA d.o.o. za vozila znamke RENAULT 

 
 

1. člen 
 
Ta pravilnik ureja vrste usposabljanj za pridobitev licence (v nadaljevanju: 
usposabljanja), ki jih organizira RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. za vozila 
znamke RENAULT (v nadaljevanju: Pravilnik).  
 
Pravilnik velja za pooblaščene in neodvisne serviserje, razen v kolikor je v Pravilniku 
posebej določeno, da se posamezna določba nanaša zgolj na neodvisne serviserje ter v 
kolikor imajo pooblaščeni serviserji drugačne obveznosti, ki izhajajo iz njihovega 
položaja pooblaščenih serviserjev.  
 
 

2. člen 
 

RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. organizira naslednja usposabljanja: 
 
- usposabljanje za pridobitev licence KOTEH (strokovnjak Renault) v trajanju 48 dni; 
- usposabljanje za elektromehanike (strokovnjak Renault) v trajanju 35 dni; 
- usposabljanje za pridobitev licence KARTEH (strokovnjak za karoserijska 
popravila) v trajanju 33 dni.  
 
 

3.  člen 
 

Usposabljanja so plačljiva, cena pa je enaka za vse serviserje (udeležence usposabljanja). 
Cena posameznega usposabljanja ni odvisna od števila prijavljenih serviserjev.  
 
Cena posameznega usposabljanja na udeleženca je 110 EUR/dan. S pristopom se 
kandidat zaveže, da bo obiskoval celotno usposabljanje in da bo poravnal celoten 
znesek usposabljanja. V primeru, da udeleženec usposabljanja usposabljanje predčasno 
prekine, mora plačati celoten znesek usposabljanja.   
 
 

4. člen 
 

Za vsa vprašanja z zvezi z usposabljanji za pridobitev licence, ki jih ta Pravilnik ne ureja, 
se smiselno uporabljajo Pravilnik o terminskem planu tehničnih izobraževanj 
RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o., Pravilnik o tehničnih pred izobraževanjih 
in izobraževanjih RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o. ter Pravilnik o načinu 
zagotavljanja dostopa do učnega gradiva RENAULT NISSAN SLOVENIJA d.o.o., 
objavljeni na spletni strani www.renault.si.  
 
 

5. člen 
 

Ta Pravilnik začne veljati z dnem njegovega sprejetja, uporabljati pa se začne z dnem 
objave na spletni strani www.renault.si.  
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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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