
Z ZAGOTAVLJANJEM KAKOVOSTI DO POVEČANJA 
NALOŽB V STORITVE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

41
Milijonov 

evrov  

25
 GWh/

leto

Cilj projekta QualitEE je povečanje obsega naložb v storitve energetske učinkovitosti v evropskem 
gradbenem sektorju in izboljšati zaupanje v ponudnike teh storitev. Za to je potrebno razviti 
ustrezna merila kakovosti in oblikovati nacionalne sheme za zagotavljanje kakovosti storitev 
energetske učinkovitosti. 

Merila za kakovost storitev energetske učinkovitosti
Storitve energetske učinkovitosti so ključni dejavnik za doseganje evropskih ciljev na področju energetske učinkovitosti 
in za pridobivanje potrebnega financiranja. Maloštevilne investicije povezujemo s pomanjkanjem standardov kakovosti 
in orodij za ocenjevanje, saj investitorji težko razlikujejo med »dobro« ali »slabo« kakovostjo storitev. To se kaže v 
pomanjkanju zaupanja in visokih stroških pregledov, kar vpliva na izvedljivost financiranja.  

Projekt QualitEE gradi na dosežkih in ugotovitvah projekta Transparense (http://transparense.eu), v okviru katerega je 
bil leta 2014 oblikovan Evropski kodeks ravnanja za energetsko pogodbeništvo (European Code of Conduct for Energy 
Performance Contracting). Projekt QualitEE bo povezal vse deležnike energetske učinkovitosti , da se bodo oblikovala 
evropska in nacionalna merila za kakovost, postopki za njihovo preverjanje ter orodja za ocenjevanje, ki jih bo moč 
uporabiti za glavne storitve energetske učinkovitosti.

Sheme zagotavljanja kakovosti v storitvah energetske učinkovitosti
Kakovost storitev bo mogoče izboljšati z uvedbo meril za kakovost in poskrbeti za njihovo uveljavitev. Zato želimo s projektom 
QualitEE uveljaviti nacionalne sheme zagotavljanja kakovosti storitev energetske učinkovitosti v vsaj osmih evropskih državah.

Že obstoječe poslovne modele zagotavljanja kakovosti bomo raziskali in jih predstavili nacionalnim deležnikom, 
skupaj z njimi pa nadaljevali razvoj najustreznejše sheme za posamezno državo. Ta proces bo potekal v obliki obsežnih 
posvetovanj, ki jih bo spremljalo več pilotnih projektov, s katerimi bodo vzpostavljene sheme preverjene in, če bo 
potrebno, izboljšane. Najboljše prakse in rezultati bodo objavljeni in dostopni vsem državam, ki še bodo želele pripraviti 
lastne nacionalne sheme kakovosti.

41 milijonov EUR investicij 
na področju storitev 

energetske učinkovitosti 
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primarne energije 

na leto

20 GWh energije, 
proizvedene iz 

obnovljivih virov, na leto

Preizkušanje meril za kakovost v 24-tih pilotnih projektih želi spodbuditi:
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Pridobiti ugodno financiranje je izziv

Preko 60% vprašanih je ocenilo, da je težko, zelo 
težko ali nemogoče pridobiti financiranje storitev 
energetske učinkovitosti pod ugodnimi pogoji

Pomanjkanje zaupanja zavira naložbe 

Preko 50% vprašanih je izpostavilo 
pomanjkanje zaupanja v podjetja za 
energetske storitve (ESCO) kot največjo 
oviro pri investiranju

Vir: QualitEE 2017 market research www.qualitee.eu/market-research
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Pogodbeno zagotavljanje 
prihrankov energije (EPC)

Pogodbeno zagotavljanje 
oskrbe z energijo (ESC)

Obratovalno energ. 
pogodbeništvo (OC)

Integrirano energ. 
pogodbeništvo (IEC)
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Pridružite se nam 
Projekt QualitEE želi k sodelovanju pri razvoju meril za ocenjevanje kakovosti in nacionalnih shem za storitve energetske 
učinkovitosti pritegniti najširši krog zainteresiranih skupin.

Najpomembnejše oblike sodelovanja so:

•	 Nacionalne diskusijske platforme. Bodite proaktivni in sodelujte pri razvoju meril za ocenjevanje kakovosti in 
oblikovanju nacionalnih shem. Udeležite se delavnic in se vključite v razprave (prijava na spletni strani). 

•	 Brezplačni izobraževalni seminarji. Naj vam koristi vpogled v storitve energetske učinkovitosti in strokovni razvoj. 
Izvedeli boste za najboljše prakse in se seznanili z načini financiranja in ocenjevanja kakovosti.

•	 Pilotni projekti. Ste v procesu najemanja storitve energetske učinkovitosti? Kontaktirajte nas in pridobite pomoč 
vodilnih strokovnjakov ter za vaš pilotni projekt uporabite merila za ocenjevanje kakovosti. 

Konzorcij projekta
Konzorcij projekta QualitEE sestavlja 12 partnerskih organizacij, ki zagotavljajo vključitev 18-tih evropskih držav, 
strokovni svetovalni odbor, v katerem sodelujejo predstavniki odbora za standardizacijo CEN/CENELEC ter 59 
podpornikov iz vrst velikih finančnih institucij, državnih organov, tržnih združenj ter akreditacijskih in certifikacijskih 
organov.

Slovenski partner projekta QualitEE: 
Institut “Jožef Stefan” - Center za energetsko učinkovitost (IJS - CEU).
Stik: mag. Damir Staničić, damir.stanicic@ijs.si; mag. Jure Čižman, jure.cizman@ijs.si
Spletna stran: https://ceu.ijs.si/

Projekt QualitEE se financira iz programa za raziskave in inovacije Evropske unije Obzorja 2020, na podlagi sporazuma o donaciji št. 754017. Avtorji nosijo 
vso odgovornost za vsebino tega dokumenta. Ta ne odraža nujno stališča ali mnenja Evropske unije. Ne EASME niti Evropska komisija ne prevzemata 

odgovornosti za uporabo podatkov, ki so del te vsebine.
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Nacionalna promocijska skupina Slovenije
Glavni podporniki projekta, ki bodo vodili vzpostavitev sheme za zagotavljanje kakovosti storitev energetske 
učinkovitosti v Sloveniji:

Ponudniki storitev 
energetske 

učinkovitosti

Javni in zasebni naročniki 
storitev energetske 

učinkovitosti

Finančne inštitucije/
investitorji

Certifikacijski/ 
standardizacijski organi

Vladni organi, 
nacionalna združenja


