
PRIJAVA 2 

na ponovno pridobitev spričevala za program E – klimatske naprave v motornih vozilih, 

namenjen kandidatom, ki jim je veljavnost spričevala potekla in morajo po novi Uredbi 

opraviti obnovitveni preizkus za pridobitev trajnega spričevala  

Skladno s 25. členom Uredbe o uporabi fluoriranih toplogrednih plinov in ozonu škodljivih snovi (Ur.l.RS št. 60/16) in na podlagi razpisa, se prijavljam k izpitu za 

preverjanje strokovne usposobljenosti oseb, ki izvajajo zajem fluoriranih toplogrednih plinov iz klimatskih naprav v motornih vozilih. 

OZNAČITE IZPITNI ROK 

Petek, 12.4.2019,  TŠC Maribor, Zolajeva ulica 12, 2000 Maribor 

Četrtek, 18.4.2019,  SIC Ljubljana, Ptujska ulica 6, 1000 Ljubljana 

PODATKI O UDELEŽENCU: 

Ime in priimek: ___________________________________, Datum in kraj rojstva: _______________________, 

Naslov stalnega bivališča: _______________________________________, EMŠO: ______________________, 

Stopnja izobrazbe: ______, Poklic: _________________________________, Število let delovnih izkušenj: ___, 

Kontaktni podatki: e-naslov: ___________________________________________, telefon: ________________, 

IZJAVA: Podpisani/a soglašam, da se podatki, navedeni v obrazcu, uporabljajo za potrebe evidenc in registrov 

na področju izobraževanj in usposabljanj v skladu z veljavno Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov 

pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu podatkov oz. 

GDPR) in veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov. 

Kraj in datum:  Podpis udeleženca: 

______________________________________ ____________________________________ 

Plačnik: organizacija/ samoplačnik: ___________________________________________________________, 

Davčni zavezanec:  DA/ NE (ustrezno obkrožite),   Davčna številka: _____________________________________, 

Naslov, poštna št. in pošta plačnika: ____________________________________________________________, 

Kontaktna oseba: _____________________, tel.: _______________ e-naslov: __________________________, 

Podpis plačnika: 

   Žig (pravne osebe) _________________________________ 
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Zap. št. prijave: 

( izpolni izvajalec usposabljanja )

http://ur.l.rs/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prijave in odjave: 

 

V prijavnico vpišite vse zahtevane podatke ter nam jo skenirano vrnite na e-naslov 

izobrazevanje@gmt.si 

vsaj 10. dni pred razpisanim datumom. 
 

Število kandidatov za posamezni izpitni rok je omejeno na 30. Upoštevamo vrstni red prijav, ostale vpišemo na 

listo naslednjega razpisanega izpitnega roka in jih o tem obvestimo do 3 dni po prijavi. 

 

Priloge k prijavi: 

• Kopija spričevala o izobrazbi udeleženca. 

• Potrdilo o delovnih izkušnjah udeleženca katerega izda delodajalec. 

Priloge lahko prinesete na vpogled v izvirniku ali v overjenem prepisu tudi ob prihodu na usposabljanje. 

 

Plačilo kotizacije: 

 

Cena opravljanja usposabljanja in izpita Količina 
Cena brez 

ddv 
Vrednost DDV 

Vrednost z 
ddv 

Kotizacija obnovitvenega usposabljanja: 1 30,00 € 30,00 € 22% 36,60 € 

Cena novega  izpita: 1 152,00 € 152,00 € 0% 152,00 € 

      Za plačilo 188,60 € 

 

 

Kotizacijo usposabljanja ter stroške izpita poravnate na osnovi prejetega računa ob potrditvi prijave na 

vaš e-naslov do najkasneje 7 dni pred rokom usposabljanja in izpita. 

 

Prosimo, da ob prihodu na usposabljanje predložite potrdilo o plačani kotizaciji 

 
 

Opozorilo: Morebitne odjave sprejemamo na e-naslov izobrazevanje@gmt.si do 4 dni pred rokom 

usposabljanja.  

Pri kasnejših odjavah ali neudeležbi kotizacije ne vračamo. 

 

 

Dodatne informacije: 

 

Primož Rožnik, Vodja tehničnih izobraževanj v skupini GMT 

Mobitel: +386 (0)31 404 400 

E-pošta: izobrazevanje@gmt.si  
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Zap. št. prijave: 

( izpolni izvajalec usposabljanja ) 
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