ELEKTROTEHNIŠKA ZVEZA SLOVENIJE
Stegne 7,1521 Ljubljana
Spoštovani,
Izražamo zadovoljstvo za dosedanje doseganje uspehov pri vašem delu na področju
zagotavljanja varnosti in kakovosti inštalacij in zaščite pred delovanjem strele.
Vabimo vse, ki ste pridobili potrdilo o usposobljenosti po programu NPK k sodelovanju,
kjer bomo v naslednjem obdobju skupaj postali močnejša in razpoznavna strokovna
skupina na svojem področju.
Vpis preglednikov v shemo eTest pri Odboru NNELI EZS
Vabimo vas k vpisu v prostovoljno eTest shemo oseb, ki so pooblaščene za
pregledovanje nizkonapetostnih električnih inštalacij in naprav za zaščito pred
delovanjem strele.
Glede na predpisano usposabljanje, ki ste ga opravili, izpolnjujete enega od nujnih
pogojev, določenih s pravilniki glede oseb, pooblaščenih za izvajanje pregledov
električnih inštalacij in zaščite pred delovanjem strele.
Podrobnosti o shemi eTest
Elektrotehniška zveza Slovenije in Obrtniška zbornica Slovenije sta v skupnem
sodelovanju izoblikovali kriterije za dobro prakso na področju izvajanja in pregledovanja
nizkonapetostnih električnih inštalacij ter naprav za zaščito pred delovanjem strele ter
zasnovali Odbor NNELI pri EZS. Odbor NNELI je sprejel poslovnik eTest sheme, ki
spodbuja oblikovanje dobre prakse ter kakovostno izdelavo in pregledovanje inštalacij.
V okviru odbora NNELI je nastala shema eTest, ki ima svoj razpoznavni eTest znak
/nalepka UIL-Z-200871397/ za označevanje opravljenih pregledov z uspešnim izidom.
Shema eTest je v pomoč informiranju in jamstvo lastnikom, najemnikom, uporabnikom
ter upraviteljem za merilo odličnosti pri zagotavljanju varnosti in kakovosti.
Shema eTest je nosilec tehnološko optimalnih rešitev, dobre prakse in mojstrskih veščin
ter predstavlja dodano vrednost in promocijsko možnost sodelujočih članov. Shema
eTest nudi še druge pomembne možnosti glede sodelovanja z inšpekcijskimi službami,
zavarovalnicami, ministrstvi in drugimi organizacijami.
V začetnem paketu vsak vpisani član prejme in pridobi:
- Potrdilo odbora NNELI o vpisu osebe in podjetja v shemo eTest.
- Pravico do uporabe zaščitnega znaka sheme eTest.
- Bogat priročnik »Nizkonapetostne električne inštalacije in zaščita pred
delovanjem strele« skupaj z vsebinami novih pravilnikov, tehničnih smernic
ter vodil k izvajanju pregledov.
- Individualno oštevilčene razpoznavne nalepke eTest (50 kosov ,UIL-Z200971397) za označevanje pregledanih električnih inštalacij.
- Prepoznavna unikatna eTest jakna.
Naknadno vsak član dobi:
- Identifikacijsko eTest kartico z nazivom in sliko.
- Poslovnik eTest sheme z etičnimi načeli.
Opomba: (Sliko/portret skupaj s podatki v digitalni obliki poslati na ezs@guest.arnes.si
Stroški včlanitve v shemo eTest:
- Skupaj z začetnim paketom znašajo stroški vpisa 120 EUR brez DDV.

Plan dela odbora NNELI
Odbor NNELI obravnava delo, problematiko, predloge in pritožbe članov sheme eTest.
Predvidevamo aktivnosti iz naslova strokovnega povezovanja in obveščanja med člani
sheme eTest. Načrtuje se vodenje evidence pregledanih objektov ter promocija članov
pri lastnikih objektov, ki pregledov varnosti še niso opravili.
V okviru skrbništva nad Pravilnikoma in Tehničnima smernicama predvidevamo
tolmačenje vsebin in zbiranje predlogov za spremembe v skladu s spremembami v
stanju tehnike.
V interesu članov deluje stran www.etest.si in forum http://ezs-zveza.expereka.com
Načrtujemo podporo članom preko internetne aplikacije, ki nudi več izkušenj
kakovostnih avtorjev ter pomoč na zastavljena vprašanja članov sheme eTest.
Aktivnosti izvajamo povezovanje in sodelovanje z ostalimi zbornicami ter njihovimi člani.
S sodelovanjem v shemah izobraževanj se promovira skupina članov sheme eTest. V
namen razpoznavnost je uveden poseben individualni eTest žig.
V sodelovanju EZS in OZS elektro sekcije bomo izvajali razne promocijske aktivnosti z
namenom dviga ravni splošne varnosti ter osveščenosti uporabnikov, lastnikov,
investitorjev, izvajalcev in vzdrževalcev.
Vabimo vas, pridružite se.
Lepo vas pozdravljamo,
Janez Guzelj, Predsednik strokovnega odbora NNELI
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Elektrotehniška zveza Slovenije
Mag. Rudi Zorko dipl.el.inž
Generalni sekretar
Stegne 7
1000 Ljubljana
T 01 5113000
F 01 5113004
M 041 616771
e elektrotehniska.zveza.slovenije@siol.net
w www.ezs-zveza.si
Ljubljana, 16.6.2015

LJUBLJANA, Stegne 7, tel.: 01 511 3000, faks: 01 511 3004, E-pošta: ezs@guest.arnes.si, www.ezs-zveza.si
Identifikacijska št. za DDV: SI89214218, Matična številka: 5212006, TR: 02010-0011333543

