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ekonomske 

vsebine

tehnične 

vsebine

regulativne/ 

zakonodajne 

vsebine

ugodnosti za 

člane SAEE

25.jan

Energetika in regulativa '23, 

10. Vrh o novostih (krizne) 

regulative, omrežij in trga za 

leto 2023 in 2024

Prosperia

Prvi specializiran Vrh v Sloveniji za seznanitev energetskih deležnikov z novimi ((kriznimi) regulativno-energetskimi vidiki, ki vedno bolj revolucionarno 

diktirajo energetiko. Z vodilnimi strokovnjaki in odločevalci, kot govorci, daje priložnost pravočasne proaktivne priprave energetskih deležnikov in industrije na 

novo (krizno) regulativo, ki zamejuje cene energentov, revolucionarne spremembe tarif, ki se bodo začele uporabljati 1. 1. 2024, kot tudi, kakšne tržne 

razmere si lahko obetajo za 2024 in kaj se dogaja glede priključevanja novih virov energije na omrežja.  

** * *** DA

8.mar

2. vodilno srečanje Ženske v 

energetiki 23, Skupaj za pot iz 

krize

Prosperia

2. vodilno srečanje o nujnem naprednem voditeljstvu in novih pristopih na področju energetike, ESG in pridobivanju kadra, kot ključnih za uspeh na področju 

energetike. Kot je npr. zapisala IEA v večji delež žensk in njihovo vključevanje na področju energetike kot tudi na vodilnih položajih,  vitalnega pomena za 

uspešno zeleno transformacijo, saj so ženske ključen spodbujevalec inovativnih in predvsem vključujočih rešitev. Nujne nove miselne naravnanosti in pristopi 

za napredne voditelje in deležnike energetike ob 8. marcu, ki želijo osvojiti prihodnost. 

* * * DA

6.apr
Energetika in okolje  '23, 13. 

Vrh zelene energetike
Prosperia

Novi obnovljivi viri energije stopajo v ospredje. Zato je vodilni forum edinstveno specializirano srečanje energetikov in okoljskih deležnikov, ki na področju 

zelene energetike udejanjajo ambicije trajnosti. Izpostavljeno je pospeševanje dekarbonizacije in implementacije obnovljivih ter trajnostnih virov energije še 

zlasti v času energetske krize, ko tudi celostnih zelenih energetskih rešitev.

** ** *** DA

18. - 19. 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.
** *** *

20.-21. april
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.

* *** ***

maj
Usposabljanja za izvajanje 

energetskih pregledov
Borzen Izobraževanje za izvajalce energetskih pregledov.

4. - 6. junij Mednarodna konferenca SZE SZE
Glavna tema konference – Energetska učinkovitost ter trajnostna, zanesljiva in dostopna oskrba z energijo. Na osnovi smernic Evropske komisije bodo 

obravnavane različne možnosti praktičnih aplikacij novih tehnologij ter prikazani primeri poslovnih modelov, ki temeljijo na medsektorskem povezovanju.
* *** *

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

4.okt
Inovacija energetike '23, 15. 

Vrh inovativnih v energetiki
Prosperia

Prva specializirana energetska konferenca za inovativne in ambiciozne, ki v zeleni energetiki vidijo priložnosti: 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

oktober/nove

mber

Upravljanje z energijo v 

javnem sektorju
Borzen Spletni seminarji.

oktober/nove

mber

Upravljanje z energijo v 

energetsko intenzivnih 

podjetjih

Borzen Spletni seminarji.

15.nov
Energetika in pravo '23, 14. 

Vrh 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

6. - 7.

december

Digital Energy Summit 23, 6. 

Vrh digitalne transformacije 

energetike

Prosperia

Regijski evropski Vrh digitalne transformacije energetike, ki povezuje države EU z JV delom Evrope, za najbolj napredne mednarodne deležnike energetike in 

strokovnjake za digitalizacijo. Podatki so nova nafta. Kako nove tehnologije, kot so umetna inteligenca, IOT, big data, in druge, revolucionarno spreminjajo 

poslovne modele v energetiki in jo "demokratizirajo" in optimizirajo. Ob tem ne gre spregledati vedno bolj občutljive kibernetske varnosti. Seznanitev 

udeležencev z zanimivimi poslovnimi primeri uporabe in prenos znanja s pomočjo ekspertov iz mednarodnega sveta energetike in novih tehnologij. Kako se 

izogniti pastem digitalizacije in se učiti na napakah drugih? Digitalna preobrazba deležnikov energetike je nujna, če želijo biti poslovno uspešni tudi v 

prihodnosti.

** *** * DA

4. - 9. februar
IAEE Svetovna konferenca, 

Riad
IAEE IAEE svetovna konferenca. Tema: Pathways to a clean, stable and sustainable energy future. DA

24. - 27. julij
IAEE Evropska konferenca, 

Milano
IAEE IAEE evropska konferenca. Tema: The global energy transition: Towards decarbonisation. 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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