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Še vedno smo v prehajanju iz Edison potrdil na potrdila Nacionalne poklicne 
kvalifikacije. Kljub temu smo se odločili za objavo začasne tabele, do 
31.3.2015. Zatem bo objavljena veljavna tabela.  
Predlagamo, da v tem času posredujete vse podatke ki jih potrebujemo. 
Nimamo še dokazil o pridobitvi NPK A ali NPK B za vse dosedanje člane. 
Prejeli smo veliko potrdil, a jih še prejemamo.  
Predlagamo, da pošljete potrdilo NPK  čimprej, oziroma sporočite vaše 
namere. 
1. 
Objavljena  tabela je spremenjena  v smislu strokovnih  in praktičnih 
kompetenc za posameznega člana (za osebo in posebej podjetje).  
V celostnem obvladovanju električnih inštalacij so pomembne vse faze 
nastajanja in v zvezi s tem dokazljiva sposobnost osebne in poslovne 
kompetence za uspešno izvedbo. Seveda delo ni opravljeno ali zaključeno v 
celoti če ni opravljen pregled s strani kompetentne (pooblaščene) osebe.  
Pregled električnih inštalacij predstavlja sklepno in tudi periodično dejavnost 
v interesu električne varnosti izvajalca, uporabnika, naročnika, investitorja itd. 
2 
V zvezi s povedanim smo pri  osebah dodali kompetence. Ključna 
kompetenca je pooblastilo za pregled nizkonapetostnih električnih inštalacij in 
strelovodov. Pri podjetju je navedeno dovoljenje za delo, ki se nanaša na 
kompetenco podjetja. 
Za investitorje, naročnike, uporabnike in druge pa so pomembne tudi  druga 
znanja in sposobnosti v fazi nastajanja (graditve), adaptacije, vzdrževanja, 
popravila itd. Zato poskušamo z navedbo dokazanih znanj, veščin in izkušenj 
podati čim bolj pomembno informacijo. Hvala za poslana dokazila.  
Konec marca 2015 bo pregledna tabela dobila sklepno podobo. Priporočamo 
se za manjkajoča dokazila in potrdila. 
3 
V tem primeru ne gre za neposredno marketinško aktivnost, gre za 
oblikovanje sheme, ki bi pokazala strokovnost in praktično usposobljenost za 
prevzemanje projektov in naročil v poslovnem okolju. 
4 
Dne  11.3.2015 bo v organizaciji EZS NNELI eTest sheme 4. Letno srečanje ! 
Srečanje bo v podjetju Iskre zaščite na temo zaščite pred prenapetostmi. 
Vsebina srečanja je usmerjena na: 
Vodilo za delo preglednikov in podjetij 
Energetska prenapetostna zaščita 
Novitete pri tehniških standardih o prenapetostih 
Zaščita na podatkovnih in TK inštalacijah in linijah 
Nadzor nad zaščito in štetje udarov strel  
5 
Seminar o notranji razsvetljavi bo  24./24. Marca 2015 na Fakulteti za 
elektrotehniko v organizacije EZS akademije. Prvič bo seminar povezan s 
preskusom znanja kot samostojni modul. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
6 
Soočeni smo z javnimi razpisi za pregledovanje električnih inštalacij, ki apriori 
postavijo najnižjo ceno za pogoj.  V dosedanjih pogovorih z nosilci javnih 
razpisov smo največkrat dobili odgovor, da je taka zakonodaja. A pogovore 
nadaljujemo. 
7. 
Doslej je odbor NNELI dobival pripombe o neustreznih pregledih, ki so jih 
opravili nečlani. V tem letu je odbor prejel obvestilo, o članu  eTest sheme, ki 
je oddal neustrezno poročilo, niti ni predlagal ukrepov na osnovi ugotovitve 
ob pregledu. Na take zadeve reagiramo takoj s pobudo, da se odpravi 
neustreznost pregleda. Največkrat udeleženi sam poskrbi za dodatne ali 
ponovne aktivnosti.  
Ker pa NNELI ne sme s svojo dejavnostjo biti del problemov električne 
varnosti, bomo morali notranji nadzor poostriti in napraviti vse, da bo NNELI 
in njeni člani del reševanja zahtev električne varnosti. Na naslednji seji 
Odbora za električno varnost bomo obravnavali to temo in tudi temo 
mentorskem programu za nove člane. 
Vzroki neustreznosti pregledov, ki so neznanju, površnosti, špekulativnosti ali 
opuščanju nujnih odločitev in ukrepov morajo biti odpravljeni že v sami 
osnovi. Tudi zato imamo etično poslovni kodeks. 
7 
Na nas se obračajo pripravljavci javnih razpisov, tudi uporabniki in drugi. 
Shema eTest je v pomoč informiranju in jamstvo  lastnikom, najemnikom, 
uporabnikom ter upraviteljem za merilo odličnosti pri zagotavljanju varnosti in 
kakovosti.  
Shema eTest postaja  pojem tehnološko optimalnih rešitev, dobre prakse in 
mojstrskih veščin ter predstavlja dodano vrednost in promocijsko možnost 
sodelujočih članov. Prisotno je sodelovanje z inšpekcijskimi službami, 
zavarovalnicami, ministrstvi in drugimi organizacijami. 
Vse to nalaga odgovornost vsakemu članu, zato bo v bodoče več pozornosti  
usmerjeno v opravljeno delo na pregledih. 
8.  
Za vprašanja o podrobnostih, pregledih, poročilih, stroki ali praksi smo na 
voljo! 
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