
Institut za varilstvo d.o.o., Ptujska 19, 1000 Ljubljana

PONUDBA ZA USPOSABLJANJE VARILCEV 

USPOSABLJANJE 

Cena za člane Obrtne zbornice Slovenije - sekcija 

Opis dela/storitve Trajanje Redna cena (brez DDV) kovinarjev (20 % popust) 

TIG način varjenja (aluminij / 
nerjavno jeklo / konstrukcijsko jeklo) 800,00 € 640,00 € 

1 dan teorija (20.3.2023)

+ 4 dni praksa (21.-24.3.2023)

MIG/MAG način varjenja (aluminij / 
nerjavno jeklo / konstrukcijsko jeklo) 800,00 € 640,00 € 

1 dan teorija (20.3.2023) 

+ 4 dni praksa (21.-24.3.2023) 

Plamensko spajkanje bakra 800,00 € 640,00 € 
1 dan teorija (20.3.2023) 

+ 4 dni praksa (21.-24.3.2023) 
REO - Ročno elektroobločno z 
oplaščeno elektrodo 

1 dan teorija (20.3.2023) 

+ 4 dni praksa (21.-24.3.2023) 
800,00 € 640,00 € 

Vsebina teoretičnega dela: osnove varjenja za izbrani način varjenja, prednosti in pomanjkljivosti izbranega načina varjenja, plini in njihove lasnosti, oprema za izbrani način 

varjenja, vpliv varilnih parametrov na proces varjenja, tehnike varjenja, zaščita in varnost, najpogostejše označbe po ISO in EN za varilce, najpogostejše napake v zvaru in 

njihovi vzroki, osnovni pojmi ter vrste zvarnih spojev in njihovo označevanje, diskusija na temo konkretnih primerov iz prakse, s katerimi se pri svojem delu srečujejo udeleženci. 

Vsak kandidat pri praktičnem usposabljanju dela na svojem delovnem mestu, ki je ustrezno opremljeno (miza, varilni aparat, osnovni in dodajni material, vpenja naprave itd.) 

in individualno napreduje od posamezne do posamezne vaje. 

V primeru, da kandidat pride le na certificiranje, takoj pristopi k izvedbi teoretičnega in praktičnega dela izpita. 

CERTIFICIRANJE 

Cena za člane Obrtne zbornice Slovenije - sekcija 

Opis dela/storitve Lega Redna cena (brez DDV) kovinarjev 

MIG/MAG način varjenja BW, FW 260,00 € 205,00 € 

TIG način varjenja BW, FW 240,00 € 190,00 € 

Plamensko spajkanje bakra cev v navpični legi 220,00 € 175,00 € 

REO - Ročno elektroobločno z 

oplaščeno elektrodo 
BW, FW 240,00 € 190,00 € 

Več informacij: 01 28 09 432 ali izobrazevanje-lj@i-var.si. Prijave zbiramo do četrtka, 16.3.2023.




