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datum dogodek organizator opis
ekonomske 

vsebine

tehnične 

vsebine

regulativne/ 

zakonodajne 

vsebine

ugodnosti za 

člane SAEE

28.jan

Razglasitev najboljših

Inovacij trajnostne 

energetike leta 2019

Borzen
Razglasitev najboljših Inovacij trajnostne energetike leta 2019. Gre za inovacije, ki zagotavlja nadpovprečne izkoristke pri proizvodnji električne

energije ali pri učinkoviti rabi energije.
* *** brezplačno

30. januar 1. Zeleni zajtrk
CER - Center energetsko učinkovitih 

rešitev
Izpolnjevanje NEPNa in presek stanja strategij in akcijskih načrtov na področju prometa za prehod v manj fosilno družbo brezplačno

13. februar
Forum Energetika in 

regulativa
Prosperia

Prvi specializiran forum v Sloveniji za seznanitev energetskih deležnikov z novimi regulativno-energetskimi vidiki, ki vedno bolj revolucionarno diktirajo 

energetiko. Z vodilnimi domačimi in mednarodnimi strokovnjaki daje priložnost pravočasne proaktivne priprave energetskih deležnikov na nove regulativne 

zahteve trga prožnosti, odjemalca in omrežij prihodnosti.

** * *** DA

5. marec En.odmev 020 Energetika.NET Tradicionalna strateška energetska konferenca, ki letos nosi podnaslov 'Prožnost v novi energetski krajini' ** ** ** DA

19. marec
3. Konferenca Nove 

tehnologije v energetiki
Prosperia

Novosti  tehnologij in digitalizacije, ki pomembno spreminjajo poslovne modele v energetiki in jo "demokratizirajo". Seznanitev udeležencev z zanimivimi 

poslovnimi primeri uporabe  in prenos znanja s pomočjo ekspertov iz sveta energetike in novih tehnologij.
** *** * DA

22. - 24. 

marec

Mednarodna konferenca 

SZE
SZE

Številni priznani domači in tuji gostje obravnavajo aktualne trende, politične odločitve in mednarodne usmeritve na področju daljinske energetike in 

energetike na splošno.
* *** * DA

31. marec
En.forum Energetska 

prihodnost
Energetika.NET Na Celjskem sejmu Energetika bo Energetika.NET pripravila brezplačni forum oz. posvet, posvečen energetski prihodnosti. ** ** ** brezplačno

1. ali 2. april PowerUp! Slovenia 2020 ABC Accelerator & Energetika.NET Na Celjskem sejmu Energetika bosta ABC Accelerator in Energetika.NET pripravila nacionalno tekmovanje za energetske start-upe. ** ** * brezplačno

21. - 22. april Dnevi energetikov Finance
Dnevi energetikov so skozi leta postali osrednji dogodek energetskih menedžerjev in strokovnjakov iz slovenskih podjetij, raziskovalnih inštitucij in vseh tistih, 

ki poslujejo po načelu učinkovite rabe energije. Podelitev nagrad za najboljši energetski projekt, managerja in projekt uporabe obnovljivih virov.
** *** * DA

14. maj
10. Forum Energetika in 

okolje
Prosperia

Okoljski izzivi pogosto diktirajo energetske rešitve. Zato je strokovni forum edinstveno specializirano srečanje energetikov in okoljskih deležnikov, ki na 

področju zelene energetike udejanjajo ambicije trajnosti. Spodbuja uspešno integracijo energetskih in okoljskih rešitev. V ospredju dekarbonizacija in 

implementacija obnovljivih ter trajnostnih virov energije. 

** * *** DA

25. maj
Ogljično nevtralni že 

danes, ne jutri!
Energetika.NET

Montel Energetika.NET in strokovnjakinja za ogljično nevtralnost Nina Bračko Colja pripravljata seminar, na katerem bodo udeleženci izvedeli o čem govorimo, 

ko govorimo o ogljični nevtralnosti in skozi primere dobre prakse spoznali korake do ogljične nevtralnosti v (lastnih) organizacijah.
* * ** DA

4. junij En.grids 020 Energetika.NET
Konferenca, ki jo Energetika.NET organizira v sodelovanju s Tehnološko platformo za pametna omrežja. Razprave z odločevalci, predstavitve domačih in tujih 

strokovnjakov o najnovejših rešitvah na področju razvoja pametnih omrežij.
* *** DA

predvidoma 

september

Trajnostna energija 

lokalno
Borzen

Strokovno srečanje lokalnih energetskih upravljavcev. Prinaša primere na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter odpira prostor za 

dialog različnih deležnikov o omenjeni tematiki. 
** ** ** brezplačno

10. - 11. 

september

Strokovno posvetovanje 

DEEP

Društvo ekonomistov 

elektrogospodarstva in 

premogovništva Slovenije

Dvodnevno strokovno posvetovanje - teme: računovodstvo, finance, kontroling, davki, pravni vidik, aktualne teme iz stroke elektrogospodarstva in 

premogovništva Slovenije. 
*** * **

17. september
En.ekonomika & Industrija 

020
Energetika.NET & SAEE 

Interaktivna omizja z akterji na trgu in ministrskimi odločevalci. Vpogled v energetski sektor: pogled akterjev iz energetike. Vpogled v industrijski sektor na 

presečišču z energijo: pogled akterjev iz industrije.
** ** ** brezplačno

7. oktober 12. Inovacija energetike Prosperia
Prva specializirana energetska konferenca za inovativne v energetiki: edinstveno mulitidisciplinarno stičišče za poslovne in tehnološke inovacije na področju 

energetike v Sloveniji že 12 let. Priložnost za vaš nastop: prijava vaših primerov inovacij - podelitev nagrad za najboljšo inovacijo. Seznanja in preseneča vas z 
** *** * DA

15. oktober
Montel Market Insights 

Ljubljana
Montel Energetika.NET

Dogodek norveškega Montela in Energetike.NET za udeležence trga z energijo. Strokovnjaki predstavljajo najnovejše energetske trende v jugovzhodni Evropi, s 

posebnim poudarkom na širšo sliko dogajanja. Dogodek poteka v angleščini.
*** *

brezplačno za 

udeležence 

trga

11. - 12. 

november

Posvetovanje o informatiki 

v energetiki (PIES)

Društvo informatikov energetike 

Slovenije (DIES)

Srečanje vodilnih informatikov in vseh, ki ste v energetskih podjetjih odvisni od informacijske tehnologije, se je skozi odzive obiskovalcev izkazalo kot še 

koristen in potreben dogodek. Dejstvo je, da je energetika obširna gospodarska panoga, ki pa ima svoje posebnosti, ki jih moramo seveda upoštevati tudi na 

področju informacijske podpore.

* *** *** DA

25. november
11. Forum Energetika in 

pravo
Prosperia Vodilno stičišče energetskih strokovnjakov in pravnikov o novostih in razvoju slovenskega ter evropskega energetskega prava v Sloveniji in Evropi. * * *** DA

november Okoljsko srečanje Finance
Okoljsko srečanje  je enodnevna konferenca, ki predstavlja glavne smernice in trende na področju okoljskega menedžmenta, poseben poudarek pa je 

namenjen predstavitvi primerov dobre prakse.
* ** ** brezplačno

november
Znanstvena konferenca 

SAEE
SAEE in Ekonomska fakulteta UL Konferenca predstavlja najnovejša spoznanja raziskovalcev in strokovnjakov o vprašanjih energetske ekonomike. *** ** brezplačno

Pripravil Odbor za izobraževanje SAEE. Vabimo vas, da morebitne popravke oz. dopolnitve tabele sporočite na el. naslov: saee@ezs.si.

Dogodki, ki jih slovenski organizatorji organizirajo v drugih državah. Evropska, evro-azijska ter svetovna konferenca IAEE

7. maj
South-Eastern European 

Energy Day, Budimpešta
Montel Energetika.NET

Dogodek norveškega Montela in Energetike.NET in za udeležence trga z energijo. Strokovnjaki predstavljajo najnovejše energetske trende v jugovzhodni 

Evropi, s posebnim poudarkom na širšo sliko dogajanja. Dogodek poteka v angleščini. Lokacija: Budimpešta (!)
*** *

brezplačno za 

udeležence 

trga

21. - 24. junij
IAEE Svetovna konferenca, 

Paris
IAEE IAEE svetovna konferenca. Tema: Energy and climate, working hand in hand. DA

Pripravil Odbor za izobraževanje SAEE. Vabimo vas, da morebitne popravke oz. dopolnitve tabele sporočite na el. naslov: saee@ezs.si.
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