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5.12. – 16.12.2022 
Akreditirani kontrolni laboratoriji in kontrolni organi morajo imeti zadostno število primerno 
kvalificiranega in strokovno usposobljenega osebja. Za neporušitvene preiskave je v EU 
predpisan standard EN ISO 9712, ki predpisuje obseg usposabljanja, načine izvajanja 
kvalifikacijskih izpitov, pogoje za certifikacijo osebje kot tudi načine vzdrževanja in 
podaljševanja certifikatov. 
 

Izobraževanje je pomembno predvsem za osebje, ki se ukvarja s pregledom zvarnih spojev na 
različnih konstrukcijah, posodah in cevovodih, s kontrolo vhodnih ali izhodnih izdelkov v 
proizvodni industriji, kot so ulitki, valjani izdelki ali produkti, nastali s plastičnim 
preoblikovanjem (kovanjem, iztiskanjem, pritiskom, globokim vlekom itd.).  
 

S pridobitvijo certifikata UT 2 bo udeleženec potrdil svojo usposobljenost za samostojno 
preizkušanje kovinskih izdelkov ter uporabo ustreznih predpisov.       

Končni rezultat usposabljanja in certificiranja bo: 
 

 evropski certifikat VARcert skladno s standardom EN ISO 9712 
 

 dodatni certifikat za področje tlačne opreme po direktivi 2014/68/EU 
 

Celotno gradivo, predavanja in izpitna vprašanja so v slovenskem jeziku.  
Usposabljanje je po svoji naravi večnamensko in zajema področja zvarov,  
ulitkov, odkovkov in preoblikovanih izdelkov. 

 
Usposabljanje se bo začelo v ponedeljek, 5. decembra in bo trajalo do četrtka, 
15. decembra 2022 v Mariboru.  Izpit bo v petek, 16. decembra 2022. 
 

Teoretični del usposabljanja se bo izvedel NA DALJAVO. 
 

Cena 80-urnega tečaja je 1.800,00 € (+ DDV). V ceno so vključeni tudi stroški 
izpita, prvega pregleda vida ter malic. Certificiranje za multisektor stane 
dodatnih 50,00 €, certificiranje za področje PED 90,00 €, izkaznica kandidata pa 
20,00 €.  
Popravni izpit je plačljiv, in sicer: splošni izpit 50 €, specifični izpit 50 €, PED 
izpit 30 € in praktični izpit 100 €.Podjetja, ki prijavijo več kandidatov, so deležna 
dodatnega popusta. 

 

Prijavnico dobite na naši spletni strani: www.i-var.si (IZOBRAŽEVANJE - 
NDT TEČAJI - UT).  
 

Za dodatne informacije se lahko obrnete na koordinatorko izobraževanja in certificiranja: 
Mojca Radman: 01 28 09 402, e-naslov: mojca.radman@i-var.si 

 

http://www.i-var.si/

