POMEMBNEJŠE PRIREDITVE IN DOGODKI V MINULEM LETU

POMEMBNO IZ SVETA FOTOVOLTAIKE
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Certifikati kakovosti ZSFI
V minulem letu smo v Sloveniji zaznali
stoodstotno povečanje števila zaposlenih na
področju fotovoltaike. Združenje slovenske
fotovoltaične industrije je podelilo tudi prvih
enajst certifikatov kakovosti izvajalcem
projektiranja in montaže fotonapetostnih
sistemov.
Podelitev certifikatov kakovosti
Združenja slovenske fotovoltaične
industrije (ZSFI) je potekalo v
multimedijski dvorani fakultete
za elektrotehniko v Ljubljani.
Certifikat kakovosti ZSFI je prvi
tovrstni certifikat v Sloveniji, katerega prejemniki so bili preverjeni
glede usposobljenosti za delovanje na področju projektiranja
in montaže sončnih elektrarn.
Združenje slovenske fotovoltaične
industrije se je odločilo za izvedbo teoretičnega in praktičnega
preverjanja kandidatov zaradi vse

večjega števila pravnih subjektov,
ki vstopajo na področje fotovoltaike. Glede na rast fotovoltaične
panoge, ki zagotavlja tudi opazno
število zaposlitev, menijo, da je
prišel čas, da izvajalce ločujemo
tudi po izkazani kakovosti in ne le
ceni izvedbe del in storitev.
Prejemniki certifikata kakovosti
ZSFI so bili: Bisol Group, Čista
energija, Elektroturnšek instalacije, Enerson, Fakulteta za elektrotehniko, Ljubljana; GvozdičElektronik, Marko Žibert, s.p.,
M-LAN, Plan-Net, Robotina, in

Sol Navitas. Imetništvo certifikata
kakovosti Združenja slovenske
fotovoltaične industrije je mogoče
kadarkoli preveriti na spletnih
straneh ZSFI, kjer bodo navedeni
tudi zaporedna številka certifikata, področja, za katera je podeljen, in njegova veljavnost.
ZSFI skrbno spremlja razmere in
razvoj fotovoltaike v Sloveniji. Gre

za eno najhitreje rastočih dejavnosti v evropskem in svetovnem
merilu, ki je investicijsko intenzivna in visokotehnološka. Rezultat
razvoja panoge v Sloveniji je
stoodstotno povečanje števila
zaposlenih. Na področju fotovoltaike in dopolnilnih dejavnosti je
bilo v Sloveniji leta 2009 vsega
600, leto za tem pa že 1200
zaposlenih.

MREŽA NEPREMIČNIN

Q-nepremičninska družba

Nagrada Q-nepremičninska družba izraža kakovost organizacije,
ki se ukvarja z nepremičninami.
Namen tega priznanja je predstavitev nepremičninskih družb,
ki si sistematično prizadevajo
izboljšati kakovost svojih storitev,
hkrati pa ga podeljujejo s ciljem
vzpodbuditi k nadaljnjim projekkvadrati/408/9. jan. 2012

tom posodobitve dela, znanja in
komuniciranja v teh organizacijah.
Priznanje izraža celovitost in odličnost sodelovanja s strankami,
zato vsako leto organizator razpisa, podjetje Planet GV, preverja,
kako posamezne družbe pristopajo do strank in kako celovita je
njihova ponudba. Razpis je lani
potekal že četrto leto zapored in
je dal večji poudarek celovitosti
ponudbe. Komisija je temeljito
pregledala tudi spletne strani
in izvedla celo telefonski klic, s
katerim so preverili komunikacijske sposobnosti. Mimogrede:
dosedanji zmagovalci so bili
INSA, d.o.o. (2008), NNRN
Nepremičnine (2009) in Atrium
nepremičnine (2010).
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Q-nepremičninska družba - nepremičninska družba z odličnostjo
poslovanja - je za leto 2011 postala Mreža nepremičnin. Posebno
priznanje za delo sta na podelitvi,
ki je potekala v sklopu 7. slovenske nepremičninske konference in
jo je v Portorožu organiziral Planet
GV, prejeli tudi podjetji Atrium
nepremičnine in Ruj nepremičnine.
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