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Q Techna d.o.o. organizira in vabi na strokovno izobraževanje  

 
 

CERTIFICIRANJE NDT OSEBJA IN 
PRIHAJAJOČE NOVOSTI  

SIST EN ISO 9712 
Čeprav v večini primerov evropski produktni standardi ne zahtevajo, vendar samo priporočajo 
certificirano osebje za neporušitvene preiskave, se vendarle na trgu pojavlja vse več zahtev za 
ustrezno certifikacijo. S tem se lahko kakovost, vrednost in garancija nekega izdelka drastično 
dvignejo. V tem primeru je s strani izvajalca potrebno zagotoviti osebje, ki s kvalifikacijskim izpitom 
dokaže ustrezno usposobljenost. Kvalifikacijski izpit pa je samo eden od več pogojev za 
certificiranje posameznika. 
 
S prihajajočo novo različico standarda SIST EN ISO 9712:2021 je prav, da vse izvajalce 
neporušitvenih preiskav seznanimo z novimi pravili, s katerimi se bodo morali kot imetniki 
certifikatov ali pa odgovorne osebe za zagotavljanje kakovosti v podjetju v prihodnje soočiti, ko 
bodo razmišljali o prvotnem certificiranju ali podaljšanju veljavnosti certifikata.  
 
Seminar je zasnovan kot zaključena celota. Vabljeni ste vodje projektov, nadzorniki, predstavniki 
službe za kakovost, tehnologi, inženirji, projektanti in vsi tisti, ki se kakorkoli srečujete s kakovostjo 
polizdelkov oz. končnih izdelkov. Prepričani smo, da bo večina vsebin zanimiva za zelo širok krog 
udeležencev ter da boste na seminarju dobili vrsto koristnih informacij, ki vam bodo pomagale k še 
uspešnejšemu delu.  
 
Seminar bo potekal na hibridni način; v živo ali preko spleta, in sicer v četrtek, 16. 9. 2021 ob 
09:00 uri, na lokaciji Izobraževalnega centra Q Techna, na naslovu Cesta krških žrtev 135C (1. 
nadstropje) oz. preko aplikacije ZOOM. Udeleženci, ki se prijavljajo na spremljanje preko spleta, 
prejmejo dan pred seminarjem povezavo do aplikacije.  
 
Cena seminarja je 175,00 EUR + 22% DDV. 
 
Stroške seminarja je potrebno pred pričetkom seminarja poravnati na transakcijski račun podjetja 
Q TECHNA d.o.o., odprt pri NLB d.d. št. SI56 02980-0016674363, s pripisom »za seminar EN ISO 
9712«.  
 
Zadnji rok za odjavo je pet delovnih dni pred začetkom seminarja. V tem primeru vam kotizacijo 
povrnemo v celoti. V primeru odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% 
kotizacije). Pri neudeležbi seminarja brez predhodne odjave zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava 
mora biti poslana v pisni obliki.  
 
Prisrčno vabljeni! 
 
Domen Ribič 
Vodja izobraževalnega centra 

http://www.qtechna.si/
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URNIK 
 

09:00 – 09:10 Uvod v seminar 
09:10 – 09:30 Namen certifikacije in razdelitev sistemov certificiranj NDT osebja 

ga. Rebeka Topolnik 
09:30 – 10:15 Predstavitev SIST EN ISO 9712:2021 in novosti 

ga. Rebeka Topolnik 
10:15 – 10:45 Odmor 
10:45 – 11:30 Predstavitev ANSI/ASNT CP-189:2021 

g. Domen Ribič 
 

11:30 – 12:15    Predstavitev SNT-TC-1A:2021 
g. Domen Ribič 

12:15 – 13:00 Razprava 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.qtechna.si/
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Prijavnica, 

poslati na naslov: Q Techna d.o.o., Cvetkova ulica 27, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti 
izobrazevanje@qtechna.si. 

Na seminar »Certificiranje NDT osebja in prihajajoče novosti SIST EN ISO 9712«  prijavljamo: 

Prijavljam se na seminar: v živo preko spleta 

Ime in priimek:  

Elektronski naslov: 

Identifikacijska številka (IZS): 

Zaposlen v: 

Naslov: 

ID številka: Davčni zavezanec:     DA    □       NE  □  

Telefon: 

SOGLASJE ZA SODELOVANJE NA WEBINARJU (ustrezno označi in podpiše prijavljena oseba) :

□ potrjujem, da bom prisoten celoten čas trajanja webinarja

Ime in Priimek: ______________________________  Podpis:_______________________ 

SOGLASJE ZA OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV (ustrezno označite) :
s prijavo na dogodek se, kot odgovorna oseba za prijavo udeleženca, strinjam s pogoji udeležbe na dogodku ter s podpisom dajem 
prostovoljno in izrecno privolitev, da lahko podjetje Q Techna d.o.o. kot upravljavec zgoraj vpisane osebne podatke obdeluje  

□ z namenom vodenja evidence o udeležencih dogodka in pošiljanja spletne povezave webinarja po e-
pošti, telefonu ali pisno kontaktira v zvezi s prijavo, potekom, vsebino dogodka in zadovoljstvom z njim, ter za 
pošiljanje prezentacij, ki so bile prikazane na dogodku, 
□ za namene trženja ter me po e-pošti ali telefonu ali pisno kontaktira v zvezi z naslednjimi vsebinami:
obveščanjem o ponudbah, dogodkih, novostih, storitvah podjetja, seminarjih in drugih aktivnostih s področja 
dejavnosti družbe.  

Ta privolitev je dana za čas do preklica. Svojo odločitev o privolitvi lahko kadarkoli prekličete tako, da sledite 
navodilom na strani http://www.qtechna.si/sl/varovanje-osebnih-podatkov.html.  

Ime in priimek odgovorne osebe: 

Datum: 

ŽIG Podpis: 

Za dodatne informacije kontaktirajte izobraževalni center, izobrazevanje@qtechna.si, tel. št. 07 / 49 12 484 oz. 509. 

Zadnji rok za odjavo je pet delovnih dni pred začetkom usposabljanja. V tem primeru vam kotizacijo povrnemo v celoti. V primeru 
odjave po tem roku zaračunavamo administrativne stroške (40% kotizacije). Pri neudeležbi usposabljanja brez predhodne odjave 
zadržimo kotizacijo v celoti. Odjava mora biti poslana v pisni obliki.  

http://www.qtechna.si/
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