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datum dogodek organizator opis
ekonomske 

vsebine

tehnične 

vsebine

regulativne/ 

zakonodajne 

vsebine

ugodnosti za 

člane SAEE

11. 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, neodvisnega agregatorja, opolnomočenega odjemalca in omrežij prihodnosti.

** * *** DA

marec
Webinar na temo E-

hramba

Društvo ekonomistov 

elektrogospodarstva in 

premogovništva Slovenije

Webinar, ki bo posvečen vsem vidikom elektronske hrambe dokumentov. * ** **

3. marec

Spletno izobraževanje 

Vodja trajnostne poslovne 

transformacije

CER - Center energetsko učinkovitih 

rešitev

Program Vodja trajnostne poslovne transformacije poteka v 6 modulih. Program se izvaja v angleškem jeziku in je namenjen vsem, ki si želijo pridobiti znanje, 

veščine in razumevanje za učinkovito reševanje izzivov in vodenje k spremembam. 
** ** **

4. marec En.odmev Energetika.NET
Tradicionalen strateški energetski dogodek, ki nosi letos podnaslov 'Kako se (slovenska) energetika pripravlja na ogljično nevtralno prihodnost'. Za podrobnosti 

kliknite na naslov dogodka. Spletna izvedba.
** ** ** DA

13. maj

11. Forum Energetika in 

okolje, Vrh zelene 

energetike

Prosperia

Okoljski izzivi pogosto diktirajo energetske rešitve. Zato je vodilni 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

6. - 8. junij
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.
* *** *

16. junij
4. Konferenca Nove 

tehnologije v energetiki
Prosperia

Vrh digitalne transformacije energetike: novosti tehnologij in digitalna transformacija energetike, ki pomembno spreminja poslovne modele v energetiki in jo 

"demokratizira". Seznanitev udeležencev z zanimivimi poslovnimi primeri uporabe in prenos znanja s pomočjo ekspertov iz sveta energetike in novih tehnologij.
** *** * DA

jesen
Upravljanje z energijo v 

javnem sektorju
Borzen Serija spletnih izobraževanj za osebe, ki upravljajo z energijo v javnem sektorju. Deljenje znanj, izkušenj. ** ** ** brezplačno

jesen
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.

* *** ***

september En.občina Energetika.NET Izbor in dogodek En.občina 021 pripravlja Energetika.NET v sodelovanju z lokalnimi energetskimi agencijami. Podrobnosti sledijo. Spletna izvedba. ** * **

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

16. - 17. 

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. 
*** * **

16. september En.ekonomika & Vizija Energetika.NET & SAEE 
Poslovni dogodek En.ekonomika & Vizija 021 pripravlja Energetika.NET v sodelovanju s Slovenskim združenjem za energetsko ekonomiko (SAEE). Podrobnosti 

sledijo. Spletna izvedba.
** ** **

7. oktober 13. 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 13. leto. Priložnost za vaš nastop: prijava vaših primerov inovacij - podelitev nagrad za najboljšo inovacijo. Seznanja in preseneča vas 

z novimi svetovnimi energetskimi trendi, raznovrstnimi inovativnimi primeri poslovnih praks in tehničnimi novostmi. Najboljše napovedovanje prihodnosti je, da 

jo soustvarjamo.

** *** * DA

24. 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

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

4. - 7. julij
IAEE Svetovna konferenca, 

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

TBD
IAEE Evrazijska 

konferenca, Baku
IAEE IAEE evropsko - azijska konferenca. 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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