
 

 
 

Q Techna, Institut za zagotavljanje in kontrolo 
kakovosti d.o.o. 
Cvetkova ulica 27 
1000 Ljubljana, Slovenija 
Tel.: +386 1 42 04 390 

Q Techna d.o.o, podružnica Krško 
CKŽ 135E, 8270 Krško, Slovenija 
Tel.: +386 7 49 12 470 
www.qtechna.si 

 
 
 

Q TECHNA d.o.o. organizira usposabljanje: 
 

 

»PRIPRAVLJALNI PRAKTIKUM UT« 
 
 
Veliko podjetij pošilja nove kontrolorje na usposabljanje UT 1 brez predhodnih izkušenj. Ker so 
predhodne izkušnje zahtevane s standardom SIST EN ISO 9712, v Q Techni organiziramo 
pripravljalni dvodnevni tečaj za ultrazvok.  
 
Usposabljanje je namenjeno vsem začetnikom pred prijavo na tečaj za Ultrazvočno preiskavo 1 
stopnja.  
 
Na usposabljanju boste dobili osnovne informacije o ultrazvočni kontroli, naučili se boste ravnanja 
z UZ opremo in opravili preskušanja na različnih vzorcih. 
 
To usposabljanje je lahko tudi podlaga za dokazovanje predhodno zahtevanih izkušenj za prijavo 
na UT 1 certificiranje, katere so zahtevane s standardom SIST EN ISO 9712. 
 
Usposabljanje zajema:  
 

- Osnovni pojmi ultrazvoka 
- Kako rokovati z ultrazvočnim aparatom 
- Osnove skeniranja z ultrazvočnimi sondami 
- Pregled zvarnih spojev in odkrivanje napak v praksi 
- Zapisovanje osnovnih podatkov, potrebnih za izdelavo poročila. 

 
Oprema: 

- v kolikor kandidat nima lastne opreme, si lahko le-to, ob predhodni najavi, brezplačno 
izposodi v Q Techni. 

 
Usposabljanje poteka v naši predavalnici in specializiranem laboratoriju na naslovu v Krškem, 
CKŽ 135c (JOB center), 8270 Krško in sicer od 08:00 do 15:00 ure. 
 
Število udeležencev je omejeno (maks. 6 oseb). Vsak udeleženec bo prejel potrdilo o udeležbi. 
 
Cena usposabljanja je 299,00 EUR + 22 % DDV. Za drugega in vsakega nadaljnjega prijavljenega 
udeleženca iz istega podjetja je cena 199,00 EUR + 22 % DDV po osebi. Prijavnico lahko najdete 
v prilogi te ponudbe. Izpolnjeno in podpisano prijavnico pošljite na naslov našega podjetja ali preko 
elektronske poti na naslov izobrazevanje@qtechna.si. 
 
Stroške usposabljanja je potrebno pred začetkom le tega poravnati na transakcijski račun podjetja 
Q TECHNA d.o.o., odprt pri NLB d.d. št. 02980-0016674363, s pripisom »Pripravljalni UT 
praktikum«. 
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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.  
 
Za dodatne informacije kontaktirajte Izobraževalni center, izobrazevanje@qtechna.si, tel. št. 07 / 
49 12 509. 
 
 
Prisrčno vabljeni! 
 
Domen Ribič 
Vodja izobraževalnega centra Q Techna d.o.o. 
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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 »Pripravljalni praktikum UT«  
prijavljamo 

 
 

Ime in priimek: 

Datum usposabljanja: 

Datum in kraj rojstva: 

Zaposlen v: 

Naslov: 

Elektronski naslov: 
 

ID številka: 
  

Davčni zavezanec: DA NE 

Telefon:   Faks:  

 
 

 
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. 
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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 ter me 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. 
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