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I. O ZDRUŽENJU 
 

V letu 2019 so bile izvedene redne volitve in tudi po novih volitvah so organi ostali 

nespremenjeni, razen Izvršnega odbora, v katerem se je sodelovanju odpovedal mag. Senčar. 

V naslednjem mandatu, ki traja od 15. julija 2019 do 14. julija 2021 organe združenja 

sestavljajo: 

 

predsednica:                      Sarah Jezernik    

 

podpredsednica:                 Nevenka Hrovatin   

 

Generalna sekretarka:   Tina Štrukelj  

 

Člani Izvršnega odbora: (predsednica in podpredsednica sta članici po funkciji)  

                                                  Aleksander Mervar   

                                                      Valerija Štiblar   

                                                      Djordje Žebeljan 

 

Člani Akademskega odbora: 

                                                  Nevenka Hrovatin (predsednica) 

                                                      Bojan Kuzmič 

                                                     Miroslav Ribič 

                                                      Jelena Zorić 

 

Člani Odbora za izobraževanje: 

                                                 Marko Ileršič (predsednik) 

                                                      Maja Žagar 

                                                      Matej Švigelj 

                                                      Anton Urankar 

                                                      Aleš Koželjnik 

 

Študentska sekcija, ki je delovala v okviru Izvršnega odbora:  

Janez Dolšak 

Jelena Zorić   

Tina Štrukelj. 

 

Združenje SAEE je na ob koncu leta 2019 štelo 34 članov, od tega 30 aktivnih članov in 4 

opazovalce (brez volilne pravice).  
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II. POROČILO O DELU 
 

1. Seje združenja v letu 2019: 

 

 

Datum izvedbe Aktivnost Kratka vsebina 

7. marec seja SAEE Seja je potekala v sklopu konference En.odmev 019. Člani 
SAEE so se lahko brezplačno dogodka udeležili že ob 9. uri 
na »Jutranjem omizju ob smutijih: Prihodnji vpliv 
trgovanja z emisijami na energetski sektor«. 
 
Uradni del je potekal po predlaganem dnevnem redu: 
1. Uvodni pozdrav  
2. Poročilo o delu za leto 2018 
3. Evropska konferenca IAEE 2019 v Ljubljani 
4. Razno 

Prisotnih je bilo 9 članov. 

julij Korespondenčna 
seja SAEE 

Korespodnenčno so se izvedle redne volitve organov 
združenja. 

12. december seja SAEE Seja je potekala po predlaganem dnevnem redu: 
1. Uvod in zadnji dogodki SAEE  

Poročanje delovnih skupin: 
a. Delovna skupina za delo s človeškimi viri: 

Prvi karierni zajtrk: Dobra energetska 
služba in pot okoli sveta, vodja Tina 
Štrukelj 

b. poročanje Študentske sekcije – pobuda za 
ustanovitev Student Chapterja 

c. Poročanje o sodelovanju s podpornimi 
organizacijami: 

Poročanje o udeležbi na SZE, letnem srečanju DEEP                        
2. Predstavitev Programa dela za leto 2020 

(gradivo: Predlog Programa dela za leto 2020) 
3. Odmor s kavo 
4. II. del z gostujočimi predavatelji in vabljenimi 

sponzorji 16. konference IAEE  
Pregled nekaterih poudarkov s 16. evropske konference 
IAEE v Ljubljani (prof. Hrovatin in prof. Zorić s 

sodelavcema Ivano Jovović in Janezom Dolškom) 
5. Praznično druženje – pogostitev SAEE v 

sodelovanju z EF UL 
 
Prisotnih je bilo 15 članov. 
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2. Druge aktivnosti: 

 

 IAEE 16. IAEE Evropska energetska konferenca (25.-28. 8. 2019); 

 

Ekonomska fakulteta Univerze v Ljubljani je skupaj z IAEE in SAEE med 25. in 28. avgustom 
2019 organizirala  16. IAEE Evropsko energetsko konferenco, ki je obravnavala energetske 

izzive prihodnjega desetletja (Energy Challenges for the Next Decade). Konferenca je gostila 
300 udeležencev iz 41 držav. 32 uglednih strokovnjakov na osmih plenarnih zasedanjih 
spregovorilo o stanju in trendih na vseh področjih energetske ekonomike.1 Raziskovalci so 
svoje raziskovalne dosežke predstavili na 49 vzporednih sekcijah, ki jih je spremljala 
strokovna diskusija, ter na 11 predavanjih s posterji.  
 
Udeležence so na otvoritvi konference nagovorili ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka 
Bratušek, dekanja EF UL prof. Metka Tekavčič, predsedujoča konferenci prof. Nevenka 
Hrovatin, predsednik EZS Marjan Eberlinc in predsednik IAEE Christophe Bonnery. Konference 
se je udeležila tudi predsednica IAEE 2020 Yukari Niwa Yamashita (direktorica, Institute of 
Energy Economics (IEEJ), Japonska). 
 
Pred konferenco je na nedeljo potekal Dan za doktorske študentske (PhD day) z izvedbo dveh 

seminarjev (kako napisati raziskovalni članek za publiciranje v znanstvenih revijah in kako 

predstaviti znanstvene dosežke na konferenci), ki mu je sledilo plenarno predavanje za vse 

udeležence urednika Energy Journala profesorja Adonisa Yatchewa (University of Toronto, 

Kanada) Teaching energy – where does one begin? Konferenco so obeležili tudi družabni 

dogodki: 1. večerni sprejem za udeležence na predvečer konference na EF UL, 2. koktejl 

večerja na LJ gradu, kjer je udeležence z nagovorom počastil podžupan Dejan Crnjek in 3. 

gala večerja s podelitvijo nagrad za najboljši študentski raziskovalni članek v Cankarjevem 

domu. Po konferenci je prof. Richard Green iz Imperial Colleage v Londonu izvedel 

celodnevni seminar Energy Transition & Power Markets. Nekateri udeleženci pa so se 

udeležili tehničnega izleta v hidroelektrarno Brežice.  

 

Predsedujoča konferenci je bila prof. Nevenka Hrovatin, predsednica organizacijskega 

odbora izr. prof. Jelena Zorić, predsednica sponzorskega odbora mag. Sarah Jezernik, lokalni 

organizacijski odbor je vodil izr. prof. Matej Švigelj, mag. Janez Dolšak  in mag. Ivana Jovović 

                                        
1 Govorniki in vodje plenarnih sekcij na konferenci so bili:  Laurent Schmidt, generalni sekretar 
Združenja evropskih sistemskih operaterjev prenosnih omrežij (ENTSO-E), dr.  Alberto Pototschnig, 

prejšnji direktor ACER-ja, Edward C. Chow, ugledni poznavalec energetike iz CSIS (Center for 
Strategic and International Studies) v ZDA, Markus Graebig, projektni direktor WindNODE konzorcija, 

50 Hertz; Karolina Čegir (Energy Community Secretariat) Lucie Roux (ESCP Europe Bussiness School 
alumni),  Christoph Burger (ESMT Berlin, Nemčija), Michaela Valentová (Czech Technical University 

in Prague, Češka republika), Maria Sicilia (ENAGAS, Španija), Georg Zachmann (Bruegel, Belgija) ter 
ugledni profesorji  s področja energetske ekonomike:  prof. Massimo Filippini (ETH Zurich, Švica),  

Reinhard Haas, Hans Auer in Amela Ajanović (TU - Tehnična univerza na Dunaju), Reinhard 
Madlener (RWTH, Aachen University, Nemčija) Michael Pollitt (Cambridge Judge Business School, 

University of Cambridge, Velika Britanija)  Kostas Andriosopoulos (ESCP Europe Business 
School,London, Velika Britanija), Tatiana Mitrova (SKOLKOVO Business School, Rusija), Christian von 

Hirschhausen in Georg Erdmann (Berlin University of Technology, Nemčija), Andreas Löschel 
(University of Münster, Nemčija), Frank Jotzo (Australian National University’s Crawford School of 

Public Policy, Avstralija), David Broadstock (Hong Kong Polytechnic University), Jelena Zorić 
(Ekonomska fakulteta UL, Ljubljana) in  Atanas Georgiev, University St. Kliment Ohridski, Sofija, 

Bolgarija). Od predstavnikov slovenskih podjetij sta kot govornika sodelovala dr. Dejan Paravan (GEN-
I) in dr. Gašper Artač (Petrol).  
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pa sta skrbela za izvedbo študentskih aktivnosti na konferenci. Za administrativne zadeve je 

bila na EF zadolžena Jana Pucelj.   

 

Posebna zahvala za finančno podporo konferenci gre UO EZS, ki je bil generalni pokrovitelj 

konference, trem zlatim sponzorjem (ELES, GEN-I in Petrol) podpornikom konference 

(Borzen, Cona Tezno, Gen energija, IMP in Plinovodi) in ostalim sponzorjem (BSP SouthPool, 

MOL – Mestna občina Ljubljana, Heineken Laško, Elektro Maribor, Danfoss in Siemens).  

 

Konferenca je prejela zelo dobre ocene udeležencev v po-konferenčni anketi v izvedbi IAEE, 

organizatorji pa tudi številne osebne čestitke s strani udeležencev in vodstva IAEE. Članom 

SAEE je bila konferenca celovito predstavljena na srečanju SAEE decembra 2019.  
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 V sodelovanju Energetika.net in SAEE izvedena 4. konferenca En.industrija in 

ekonomika (21.11. 2019) 

 

Zanimanje je bilo veliko, na dogodku so sodelovali ugledni gostje iz energetike in 

gospodarstva, poseben gost pa je bil Mike Wiking, Happiness Research Institute. Dogodek je 

bil za člane SAEE brezplačen. 

 Delovanje delovnih skupin za uresničevanje ukrepov Manifesta energetske 

ekonomike 

 

Delovne skupine so v letu delovale po lastni potrebi in presoji. V okviru aktivnosti Delovne 

skupine za delo s človeškimi viri je bil 30. 5. 2019 uspešno izveden karierni zajtrk Dobra 

energetska služba in pot okoli sveta. Program dogodka:  

1. 3 največji kadrovski izzivi energetike.   

2. Dobre prakse dela z mladimi / za mlade.  

3. Kaj od zaposlovalca pričakujejo mladi? Rezultati SAEE HR raziskave z razpravo. 

4. Sklepi zajtrka. 

 

 Organizacija študentske sekcije 

 

Študentska sekcija je aktivno sodelovala na celotni konferenci IAEE v Ljubljani. V celoti so 

organizirali PhD day in večerno druženje s PhD študenti. Prav tako so sodelovali in pomagali 

organizirati IAEE Student breakfast, ki je bil v domeni IAEE. 

 

 Ažuriranje koledarja izobraževalnih dogodkov  

 

Koledar dogodkov se nadalje redno spremlja, dopolnjuje in ažurira s strani Odbora za 

izobraževanje in ostaja kvalitetna informacija o zanimivih dogodkih iz področja energetske 

ekonomike tako za člane SAEE kot druge zainteresirane za energetsko ekonomiko.  

 

 Nadgradnja sodelovanja s povezanimi in sorodnimi organizacijami 

 

 na spomladanski konferenci Slovenskega združenja za energetiko (SZE) je bila 

slovesno podpisana listina o sodelovanju SZE in SAEE; 

 predstavniki SAEE so sodelovali na poletni delavnici UNESCO v soorganizaciji 

Consensus v Vipavi, ki je bila posvečena dostopnosti izobraževalnih gradiv s področja 

energetike širši javnosti; 

 predsednica se je udeležila letnega srečanja DEEP, s katerim se nadaljuje uspešno 

sodelovanje; 

 SAEE je izdal pismo podpore Energetiki.net + Inštitutu Jožef Stefan za prijavo na 

projekt raziskave energetske revščine; 

 sekcija SAEE je bila, skupaj z drugimi sekcijami EZS povabljena na sejo UO EZS, na 

kateri je bil obravnavan osnutek NEPN. Obe prikazani predstavitvi so po el. pošti 

prejeli tudi vsi člani SAEE. Predsednica SAEE je na seji UO EZS predstavila tudi 

uspešno zaključeno evropsko konferenco IAEE v Ljubljani in se EZS in sponzorjem 

zahvalila za podporo. 
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 Spletna stran SAEE 

 

V jeseni je EZS posodobila svoje spletne strani in s tem (v sodelovanju s SAEE) tudi spletno 

stran SAEE (https://ezs.si/sekcija-saee/). 

 

 

 

Pripravila: 

mag. Tina Štrukelj 

Generalna sekretarka 

 

        Predsednica 

        mag. Sarah Jezernik 


