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datum dogodek organizator opis
ekonomske 

vsebine

tehnične 

vsebine

regulativne/ 

zakonodajne 

vsebine

ugodnosti za 

člane SAEE

3. februar

Energetika in regulativa 

'22, 9. Forum o novostih 

regulative, omrežij in 

trga za leto 2022

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

11.-12. 

februar

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.

* *** ***

marec
Webinar na aktualno 

temo

Društvo ekonomistov 

elektrogospodarstva in 

premogovništva Slovenije

Vsebina bo sporočena naknadno. * ** **

11. - 12. 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.
** *** *

13. april

Ženske v energetiki '22, 

Novi vidiki zelene 

prihodnosti

Prosperia

1. vodilno srečanje o večji aktivaciji potenciala žensk v energetiki. Kot je zapisala IEA, Energetski sektor (tudi v Sloveniji) ostaja eden izmed tistih z 

najnižnjimi deleži žensk. Večji delež žensk in njihovo vključevanje na področju energetike kot tudi na vodilnih položajih, bo vitalnega pomena za uspešno 

zeleno transformacijo, saj so ženske ključen spodbujevalec inovativnih in predvsem vključujočih rešitev. 

* * * DA

11. maj
Energetika in okolje '22, 

12. 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

5. - 7. 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.
* *** *

jesen
Upravljanje z energijo v 

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

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

september
Strokovno posvetovanje 

DEEP (dvodnevno)

Društvo ekonomistov 

elektrogospodarstva in 

premogovništva Slovenije

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

premogovništva Slovenije. 
*** * **

5. in/ali 6.

oktober

Inovacija energetike '22, 

14. Vrh inovativnih v 

energetiki

Prosperia

Prva specializirana energetska konferenca za inovativne v energetiki: edinstveno mulitidisciplinarno stičišče za poslovne in tehnološke inovacije na 

področju energetike v Sloveniji. 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

21. oktober
Znanstvena konferenca 

SAEE
EF UL in SAEE

9. november

Energetika in pravo '22, 

13. Forum energetikov in 

pravnikov

Prosperia
Vodilno stičišče energetskih strokovnjakov in pravnikov o novostih in razvoju slovenskega ter evropskega energetskega prava v Sloveniji in Evropi. Na njem 

se seznanite z uporabo nove energetske zakonodaje v praksi, kakšne pasti in priložnosti vam prinaša.
* * *** DA

8. december

Digitalizacija energetike 

'22, 5. Vrh digitalne 

transformacije 

energetike

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. Digitalna preobrazba deležnikov energetike je nujna, če želijo biti poslovno uspešni. Za to pa je potrebna tudi sprememba poslovne kulture in 

miselne naravnanosti, saj bo zajela prav vsako delovno mesto in proces v organizaciji.

** *** * DA

31. julij - 3. 

avgust

IAEE Svetovna 

konferenca, Tokio
IAEE IAEE svetovna konferenca. Tema: Mapping the Energy Future -Voyage in Uncharted Territory. DA

21. - 24. 

september

IAEE Evropska 

konferenca, Atene
IAEE IAEE evropska konferenca. Tema: The future of global energy system. 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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