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S podporo projekta do:
… institucionalizacije procesa zagotavljanja kakovosti
▪

▪

Razvoj kriterijev kakovosti
— Tehnične in finančne usmeritve s kriteriji za ocenjevanje
— Prilagodljivo, vendar močno orodje za ocenjevanje različnih
ponudb storitev energetske učinkovitosti
— Možnost vključitve v javna naročila
Razvoj nacionalne sheme za zagotavljanje kakovosti

... izboljšanja kakovosti storitev energetske učinkovitosti
▪
▪

preverjanje tehničnih meril kakovosti v pilotnih projektih, v naročilih
storitev in razpisni dokumentaciji
izobraževalni seminarji za deležnike

… večjega zaupanja naročnikov in finančnih institucij v
ponudnike energetskih storitev
… povečanja naložb v storitve energetske učinkovitosti
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Splošni okvir: sistem zagotavljanja kakovosti (ZK)
Vpliv sheme ZK na trg storitev energetske
učinkovitosti
Pregled primerov shem ZK
Koncept razvoja sheme v SLO
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Shema zagotavljanja kakovosti
Certificiranje

Ostale sheme

Shema zagotavljanja kakovosti je sistem, s pomočjo
katerega je zagotovljeno, da storitev energetske
učinkovitosti izpolnjuje vnaprej določena merila kakovosti.
Glavna razlika med certificiranjem in ostalimi shemami
zagotavljanja kakovosti je ta, da mora biti certifikat izdan
s strani neodvisnega in akreditiranega certifikacijskega
organa na podlagi ISO/IEC 17065*.
*Ugotavljanje skladnosti - Zahteve za organe, ki certificirajo proizvode, procese in storitve (ISO/IEC 17065:2012)
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Certificiranje
Shema zagotavljanja kakovosti

Certificiranje

Ostale sheme

Certificiranje je ugotavljanje skladnosti proizvodov, procesov,
storitev, osebja ali sistema vodenja po vnaprej določenih in
preverljivih postopkih z upoštevanjem certifikacijskih pravil
oziroma zahtev tehničnih predpisov ali standardov.
Preverjanje izpolnjevanje zahtev s t.i. “tretje strani”
(neodvisnost!)
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Splošni okvir

Nacionalni akreditacijski organ preverja
in potrjuje (akreditira) usposobljenost
in integriteto certifikacijskih organov, ki
delujejo v državi v skladu z uredbo
765/2008 o akreditaciji in nadzoru trga.

Nacionalni akreditacijski organ

Certifikacijski
organ

Certifikacijski
organ

Organizacije
Procesi

Certifikacijski organi so organizacije, ki
so akreditirane s strani Nacionalnega
akreditacijskega organa in ponujajo
revizijo in certificiranje objektov glede
na standarde.

Certifikacijski
organ

Sistemi

Certificirane kategorije vključujejo
organizacije, sisteme, izdelke, procese
ali storitve; te kategorije so predmet
certificiranja.

Izdelki
Storitve

Več o sistemih ugotavljanja skladnosti v Sloveniji:
www.slo-akreditacija.si
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Primer certificiranja s področja energije
ISO 50001:2018, Sistemi upravljanja z energijo – Zahteve z navodili
za uporabo / Energy management systems – Requirements with
guidance for use – omogoča sistematično in pregledno doseganje
znatnih izboljšav pri porabi energije z optimizacijo njihove porabe
in uporabo večjega deleža obnovljive energije.
Možno ga je integrirati v obstoječe sisteme vodenja kakovosti,
varnosti in zdravja pri delu in okolja, v vseh tipih organizacij.
Med drugim omogoča:
vpogled v trenutno rabo in porabo energije ter projekcije prihodnje porabe
in možnosti varčevanja,
vzpostavitev izhodiščne rabe in porabe energije ter spremljanje nadaljnega
izboljševanja,

je motivacijski vzvod in prikaz zavezanosti k trajnosti
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Ostale oblike zagotavljanja kakovosti
Shema zagotavljanja kakovosti

Certificiranje

Ostale sheme

Obstajajo sheme zagotavljanja kakovosti, ki nimajo tako
temeljitega nadzora kot certifikati, saj ni potrebno, da
organ, ki jih izdaja, upošteva standard ISO 17065.

Te sheme obstajajo že tudi v različnih evropskih
državah.
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Ostale oblike zagotavljanja kakovosti
Shema zagotavljanja kakovosti

Certificiranje

Ostale sheme

Primeri:
▪ Oznake: kakovost je zagotovljena s pomočjo oznake, ki nakazuje, da je bila
skladnost z določenimi standardi preverjena;
▪ Evropski kodeks ravnanja za EPC: podjetje se s podpisom zaveže, da bo
izpolnjevalo vrednote in načela, ki jih vsebuje kodeks;
▪ Smernice: nezavezujoče izjave, ki narekujejo usmeritve za ravnanje;
▪ Pogodbene predloge: pogodbene predloge, ki vsebujejo specifične člene, so
objavljene s strani javnih organov ali določene z zakonodajo;
▪ Registracija: podjetja morajo za dostop do registra izpolnjevati določene zahteve.
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Energetska učinkovitost - nabor standardov (primer)

EN 15900:2011 Energijsko učinkovite storitve - Definicije in bistvene zahteve / Energy efficiency services - Definitions and essential requirements
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Standard EN 15900:2011
EN 15900:2011 Energijsko učinkovite storitve - Definicije in bistvene
zahteve / Energy efficiency services - Definitions and essential
requirements
Standard uporaben kot referenčni dokument za ustrezne kvalifikacijske, akreditacijske
in/ali certifikacijske sheme za ponudnike energijsko učinkovitih storitev

*

* EPIA: Energy Performance Improvement Actions
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Kako shema ZK vpliva na trg?
V več evropskih državah obstajajo sheme zagotavljanja
kakovosti za določena področja, a na evropski ravni še ni
sheme, ki bi zagotavljala kakovost storitev energetske
učinkovitosti.
Sicer pa ….
Ali shame zagotavljanja kakovosti storitev energetske
učinkovitosti sploh potrebujemo?
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Glavne ovire na trgu storitev energetske učinkovitosti

Področje: EPC - pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije

Vir: https://qualitee.eu/market-research/

Glede na rezultate obširne raziskave projekta QualitEE (2017 - 2019) je
pomanjkanje zaupanja ena glavnih preprek za vse vrste storitev energetske
učinkovitosti (energetsko pogodbeništvo: pogodbeno zagotavljanje prihrankov
energije, pogodbeno zagotavljanje oskrbe z energijo…)
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Kako shema ZK vpliva na trg?
Do kakšne mere bi shema zagotavljanja kakovosti povečala
zaupanje stranke v storitve in ponudnike EPC/ESC?

Vir: https://qualitee.eu/market-research/

14
www.qualitee.eu

Kako shema ZK vpliva na trg?
Si bolj želite implementacije/financiranje projekta, ki je predmet
zagotavljanja kakovosti kot pa projekta brez zagotavljanja
kakovosti?

Vir: https://qualitee.eu/market-research/
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Kategorije shem ZK
Privatne sheme

Kakovost je zagotovljena s strani zasebnega
subjekta
Organ izdaje je običajno združenje

Mešane (javnozasebne) sheme

Kakovost je zagotovljena s strani zasebnega
subjekta z javno podporo ali s strani
certifikacijskega organa, ki ga preverja in potrjuje
akreditacijski organ

Javne
sheme

Kakovost je zagotovljena s strani izključno javnega
subjekta
Shemi je dodeljeno polno priznanje
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Kategorije shem ZK
V podporo razvoju sheme zagotavljanja kakovosti
QualitEE je bilo prepoznanih in predhodno analiziranih
84 shem ocenjevanja kakovosti.
21 najbolj relevantnih modelov je bilo ocenjenih glede na
sledeče kriterije:
▪ Je shema dovolj dobra za zagotavljanje kakovosti?
▪ Je shema ponovljiva?
Izbranih je bilo 10 shem z najboljšo oceno, narejena pa je
bila tudi celostna analiza (dostopna na spletni strani
www.qualitee.eu).

17
www.qualitee.eu

Primeri shem ZK
PRIVATNE
SHEME

MEŠANE (javnozasebne) SHEME

JAVNE
SHEME
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Primer: DECA
DECA je avstrijsko združenje, ki ga sestavlja 41 relevantnih podjetij za
energetske storitve (ESCO)
Oznaka DECA je bila trgu predstavljena l. 2018
Ta oznaka sledi metodi „samoizjave s preverjanjem verodostojnosti“ (selfdeclaration with plausibility check)
Kriteriji QualitEE temeljijo na kriterijih DECA
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Primer: ANESE
ANESE - špansko združenje podjetij za energetske storitve

ANESE ponuja dve vrsti certifikatov:
▪ Oznako “ESE” za podjetja, ki sama še niso implementirala
projektov po modelu podjetij za energetske storitve
▪ Oznako “ESE PLUS” za podjetja, ki lahko dokažejo (z dokazili), da
so delovala po modelu podjetij za energetske storitve
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Primer: Standardna pogodba
Standardna pogodba je bila ustvarjena z namenom, da olajša
primerjavo različnih predlogov ponudb, ki jih izvaja javna uprava na
področju energetske učinkovitosti.
Osnutek pogodbe zagotavlja večjo transparentnost in sledljivost
ponudbenim odločitvam, saj vsi tekmovalci sprejmejo iste pogodbene
pogoje.
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Primer: klimaaktiv
Iniciativo klimaaktiv je l. 2004 vzpostavilo Avstrijsko zvezno ministrstvo za
trajnost in turizem. Gre za inovativno orodje za upravljanje, ki vključuje dobre
ideje, moč in zavzetost v zveznih državah, občinah, podjetjih in nevladnih
organizacijah.
Oblikujejo se transparentni standardi, izvedejo se kampanje za svetovanje in
usposabljanje, implementirajo se ukrepi za zagotavljanje kakovosti.
Sledi shemi „samoizjave s preverjanjem verodostojnosti“, preko katere
podjetje prostovoljno pripisuje klimaaktiv standarde, ki so kasneje
ovrednoteni s strani svetovalcev iniciative klimaaktiv.
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Splošni postopek - koncept razvoja sheme ZK v Sloveniji
podpis pogodbe

javno naročilo

zaključek projekta

implementacija
(načrtovanje in
izvedba)

Meritve in verfiikacija (M&V)

Naknadno ocenjevanje

Predhodno ocenjevanje
Ponudba/Pogodbena
določba pokriva kriterije

<—>

DA/NE

Storitev je bila
zagotovljena v
skladu s pogodbo
DA/NE
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Splošni postopek zagotavljanja kakovosti
Vloga za
zagotavljanje
kakovosti pri
pristojnem
organu

Pregled
izpolnjevanja
meril

Dodelitev
„oznake“
kakovosti
(ali uvrstitev na
seznam)

12/14

Točkovanje

X

Izpolnjeno/neizpolnjeno

✓

Opredelitev obveznih kriterijev

Opredelitev obveznih kriterijev

Ocena za vsak kriterij

-

Opredelitev najnižje ocene za pridobitev zagotovila
kakovosti

Opredelitev mejne vrednosti za pridobitev zagotovila
kakovosti

Ocenjevanje kriterijev na podlagi razpisne dokumentacije, Ocenjevanje kriterijev na podlagi razpisne dokumentacije,
ponudbe, pogodbe, itn. (glede na točkovanje kriterijev)
ponudbe, pogodbe, itn. (izpolnjeno/neizpolnjeno)
Končna ocena ocenjevanja (presežena mejna vrednost)

Rezultat ocenjevanja (izpolnjeno: DA)

Dodelitev „oznake“ kakovosti

Dodelitev „oznake“ kakovosti
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Končni rezultat (primer)
✓ Izpolnjenih XX od XY kriterijev
✓ Izpolnjeni vsi obvezni kriteriji

Dodelitev „oznake“ kakovosti
(ali uvrstitev na seznam)
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HVALA ZA
POZORNOST
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