ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Stegne 7, 1000 Ljubljana
Odbor NNELI za nizkonapetostne električne inštalacije
in zaščito pred delovanjem strele s shemo eTest

Pristopna izjava ob registraciji v shemo eTest NNELI
Ime in priimek izvajalca pregledov inštalacij:

Rojen v:

dne:

Domači naslov:
Telefon:
e-pošta:
Podjetje, ki zagotavlja varnost in kakovost s pregledi električnih inštalacij, zaščite pred delovanjem strele,
strojev, opreme postrojev in naprav, smo člani zbornice:
Obrtniško podjetniške

Gospodarske

Inženirske

Drugo

Naslov podjetja:
Odgovorna oseba:

žig in podpis:

Telefon:
Internetna stran:

Obvezanec za DDV:

DA NE (ustrezno obkroži)

Davčna številka:________________________

S to izjavo se obvežem, da bom spoštoval zahteve poslovnega kodeksa sheme eTest NNELI.
V shemo eTest NNELI se ob predložitvi zahtevanih ustreznih dokazil vključujem o v naslednji nivo:
Za izvajanje pregledov varnosti in kakovosti električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem
strele za vse objekte, vključno z zahtevnimi.
Prilagam potrdilo o usposobljenosti posamezne strokovne osebe po programu za zahtevne električne
inštalacije NPK-A.
nivo A

Za izvajanje pregledov varnosti in kakovosti električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem
strele za vse objekte, razen zahtevnih.
Prilagam potrdilo o usposobljenosti posamezne strokovne osebe po programu za manj zahtevne
električne inštalacije NPK-B .
nivo B

Za izvajanje pregledov varnosti in kakovosti električnih inštalacij, zaščite pred delovanjem
strele, varnosti strojev, razdelilnikov, opreme postrojev, naprav in aparatov, EX prostorov,
požarne varnosti, okoljskih parametrov in podobno, kjer se kot nosilec posamezne opredeljene dejavnosti
s pogodbo vežemo na izvajalca pregledov v nivoju A ali nivoju B. Prilagamo pogodbo o sodelovanju s
strokovno osebo, ki predloži potrdilo o usposobljenosti za nivo A ali nivo B sheme eTest NNELI.
nivo C

Obrni!

Pristopna izjava ob registraciji v shemo eTest NNELI - nadaljevanje
Ob pristopu se zavezujem za naslednje odličnosti pri delu in poslovanju:
Pri svojem delu izvajanja pregledov skrbim v največji meri za celovito zagotavljanje varnosti in
kakovosti inštalacij. O delu bo izdelan ustrezen zapisnik ter v poročilu navedene opažene napake ter
predlogi z ustreznimi rešitvami.
Zagotavljanje visokega nivoja znanja in spremljanja stanja tehnike s sodelovanjem na seminarjih,
udeležbo sejmov, spremljanjem strokovnih revij, samoizobraževanjem, sledenjem spremembam
predpisov in standardov.
Pristojnosti in odgovornosti so v našem podjetju natančno urejene. Imamo jasna in enoumna pravila
pooblastil. Spremljanje naročil in presek stanja na projektih je naša stalna praksa.
Ob odkritih potencialno nevarnih napakah se zagotovi takojšnje reševanje, popravila ali varen izklop.
Po uspešno zaključenem pregledu inštalacij se na vidnem zunanjem delu glavnega razdelilnika
ustrezno označi datum opravljenega pregleda skupaj z evidenčno številko registriranega člana ter oznake
nivoja usposobljenosti izvajalca pregleda.
V bivalnih in poslovnih prostorih strank je naše obnašanje obzirno in po opravljenem delu
vzpostavljeno predhodno stanje čistosti in urejenosti prostorov.

Sodelovati želim z ostalimi strokovnjaki v shemi sistema eTest.
Želim deliti svoje znanje in izkušnje z drugimi in se vključiti v sistem izmenjave koristnih informacij.
Želim sodelovati v občasnih srečanjih z ostalimi člani sheme eTest.
Želim, da moje podatke uporabite v namen promocije moje usposobljenosti pri lastnikih objektov,
investitorjih, upravljavcih stavb, zavarovalnicah in ostalih.
V zvezi s predmetom poslovanja smo zavarovani za primer škodne odgovornosti pri
zavarovalnici______________________________pod številko____________________________.
Po elektronski pošti pošiljam še dokazilo o usposobljenosti/ih (kompetencah) in fotografijo.

Žig podjetja:

Podpis izvajalca pregledov:

Kraj in datum:

Podpis odgovorne osebe:

Elektrotehniška zveza Sloveije, Stegne 7, 1000 Ljubljana,
tel.: 01 511 3000, faks: 01 511 3004, Gsm:041616771
E-pošta:elektrotehniska.zveza.slovenije@siol.net , www.ezs-zveza.si
Identifikacijska št. za DDV: SI89214218, Matična številka: 5212006, TR: 02010-0011333543

