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datum dogodek organizator opis
ekonomske 

vsebine

tehnične 

vsebine

regulativne/ 

zakonodajne 

vsebine

ugodnosti za 

člane SAEE

1. februar
Forum Energetika in 

regulativa
Prosperia

Prvi specializiran forum v Sloveniji za seznanitev z novimi regulativno-energetskimi vidiki, ki vedno bolj diktirajo energetiko in tržnimi trendi. Z vodilnimi 

domačimi in mednarodnimi strokovnjaki daje priložnost pravočasne proaktivne priprave energetskih deležnikov na nove regulativne zahteve.
** * *** DA

15. februar

En.grids (pametna 

omrežja in 

elektromobilnost)

Energetika.NET + Tehnološka 

platforma za pametna omrežja
Pametna omrežja in elektromobilnost - tradicionalna konferenca Energetike.NET in Tehnološke platforme za pametna omrežja. ** *** * DA

9. marec En.odmev Energetika.NET
Tradicionalna strateška energetska konferenca, ki v 2017 nosi podnaslov 'Novi poslovni modeli v energetiki', postregla pa bo tudi s poslovnim zajtrkom o 

zimskem energetskem svežnju.
** ** ** DA

19.-21. marec
Mednarodna konferenca 

daljinske energetike
SDDE

Številni priznani domači in tuji gostje obravnavajo aktualne trende, politične odločitve in mednarodne usmeritve na področju daljinske energetike. V letu 2017 

bo to že 20. konferenca SDDE, zato bo še večji poudarek na družabnem delu, je pa organizator že prejel tudi rekordno število strokovnih prispevkov.
* *** * DA

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.
** *** * DA

19. april
Strokovno posvetovanje o 

javnem naročanju

Društvo ekonomistov 

elektrogospodarstva in 

premogovništva Slovenije

Strokovno posvetovanje o odprtih vprašanjih javnega naročanja (do sedaj ni bilo organizirano v taki obliki). DA

17. maj Energetika in okolje Prosperia
Strokovni forum je edinstveno povezovalno strokovno srečanje energetikov in okoljskih deležnikov, ki na področju energetike udejanjajo ambicije trajnosti. 

Spodbuja uspešno integracijo energetskih in okoljskih rešitev.
** * *** DA

6.jun
Konferenca EPC: 

Razmislek o energetiki
SNK WEC

Konferenco Razmislek o energetiki prirejata Slovenski nacionalni komite WEC in Energetska zbornica Slovenije. Je tematsko obarvana, sodelujejo domači in 

tuji vrhunski strokovnjaki in predstavniki političnega življenja.
** ** ** brezplačno

28. - 29. 

september

Strokovno posvetovanje 

DEEP

Društvo ekonomistov 

elektrogospodarstva in 

premogovništva Slovenije

Redno strokovno posvetovanje društva o strokovnih temah. Predavanja članov in zunanjih predavateljev. *** * **
NE (dogovori v 

teku)

14. 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

11. oktober Inovacija energetike Prosperia

Inovacija energetike je edina specializirana konferenca za poslovne in tehnološke inovacije na področju energetike v Sloveniji: multidisciplinarno stičišče 

inovativnih in prijava vaših primerov inovacij - podelitev nagrad za najboljšo inovacijo. Seznanja vas z novimi svetovnimi energetskimi trendi, raznovrstnimi 

inovativnimi primeri poslovnih praks in tehničnimi novostmi. 

** *** * DA

12. oktober En.management in Energetika.NET Srečanje energetskih managerjev. ** *** * DA

En.občina (združen 

dogodek)
Tradicionalna konferenca o energetski učinkovitosti v občinah. * ** ** DA

9. 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

10. november En.ekonomika in industrija
SAEE, Ekonomska fakulteta UL, 

Energetika.NET

Konferenca s področja energetske ekonomike, ki povezuje energetike, ekonomiste in predstavnike industrije.  Okrogla miza s strokovnjaki in energetskimi 

managerji. Predstavitve najboljših raziskav podiplomskih študentov.
*** * * brezplačno

23. - 24. 

november

Posvetovanje o informatiki 

v energetiki

Društvo informatikov energetike 

Slovenije
Srečanje vodilnih informatikov in vseh, ki so v energetskih podjetjih odvisni od informacijske tehnologije. ** *** NE

29. november Energetika in pravo Prosperia Edino stičišče energetikov in pravnikov za slovensko in mednarodno energetsko pravo v Sloveniji. * * *** DA

november 

(predvidoma)

Dogodek GIZ DZP o 

zemeljskem plinu
GIZ DZP Dogodek izpostavlja aktualna vprašanja s področja zemeljskega plina, z možnostjo takojšnje uporabe ugotovitev. ** ** * brezplačno

8. december

Nagradni natečaj za 

študente: Zaključni 

dogodek

Borzen

Razglasitev in predstavitev zmagovalcev ter svečana javna podelitev nagrad za najboljšo raziskovalno nalogo s področja  učinkovite rabe energije in obnovljivih 

virov energije. Natečaj se odvija z namenom spojiti znanstveno-raziskovalni potencial in aktualne probleme oziroma dileme obnovljivih virih energije in 

učinkoviti rabi energije.

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

18. maj En.trading Sarajevo Energetika.NET Seminar o trgovanju z električno energijo. Poseben poudarek je namenjen trgovanju v Bosni in Hercegovini ter širše, na trgih jugovzhodne Evrope. DA

8.junij En.trading Tirana Energetika.NET Seminar o trgovanju z električno energijo. Poseben poudarek je namenjen trgovanju v Albaniji ter širše, na trgih jugovzhodne Evrope. DA

18.-21. junij
IAEE Svetovna konferenca, 

Singapur
IAEE IAEE svetovna konferenca. Tema: Meeting the Energy Demands of Emerging Economic Powers: Implications for Energy And Environmental Markets DA

3.-6. 

september

IAEE Evropska konferenca, 

Dunaj
IAEE IAEE evropska konferenca. Tema: Heading Towards Sustainability Energy Systems: by Evolution or Revolution? DA

12.-14. 

oktober

IAEE Evrazijska 

konferenca, Zagreb
IAEE

IAEE evropsko - azijska konferenca. Pri organizaciji sodelujejo tudi člani SAEE. Tema: Energy in Eurasia: Economic Perspectives on Challenges, Risks and 

Opportunities
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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