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datum dogodek organizator opis
ekonomske 

vsebine

tehnične 

vsebine

regulativne/ 

zakonodajne 

vsebine

ugodnosti za 

člane SAEE

30. januar
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.

** * *** DA

7. marec En.odmev Energetika.NET Tradicionalna strateška energetska konferenca, ki nosi podnaslov 'Energetska prihodnost.' ** ** ** DA

8. marec
1. Zeleni zajtrk - 

GreenTech Forum

CER - Center energetsko učinkovitih 

rešitev

Zeleni poslovni zajtrki (v sklopu dogodkov GreenTech Forum - GTF)  povezujejo različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na boljšo strategijo razvoja 

zelenega krožnega gospodarstva, zelene investicije v Sloveniji in mednarodno.  Hkrati je namen dogodka odpirati dialog za usklajeno in podporno delovanje 

različnih politik za razvoj zelenega krožnega gospodarstva, ki učinkovito odgovarja na podnebno energetske izzive.

DA (v 

usklajevanju)

20. marec
Blockchain in nove 

tehnologije v energetiki
Prosperia

Novosti blockchain in nastajajočih tehnologij, ki pomembno spreminjajo poslovne modele v energetiki in jo "demokratizirajo". Seznanitev udeležencev s 

primeri in prenos znanja s pomočjo ekspertov iz sveta energetike, blockchaina in novih tehnologij.
** *** * DA

1. - 2. april
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.
* *** * DA

16. - 17. 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

14. maj Energetika in okolje Prosperia
Okoljski izzivi pogosto diktirajo energetske rešitve. Zato je strokovni forum edinstveno specializirano srečanje energetikov in okoljskih deležnikov, ki na 

področju energetike udejanjajo ambicije trajnosti. Spodbuja uspešno integracijo energetskih in okoljskih rešitev.
** * *** DA

16. maj En. grids Energetika.NET
Konferenca, ki jo Energetika.net organizira v sodelovanju s Tehnološko platformo za pametna omrežja. Okrogla miza z odločevalci, predstavitve domačih 

in tujih strokovnjakov o izbranih rešitvah na področju razvoja pametnih omrežij.
* *** DA

23. maj
Montel Market Insights 

Ljubljana
Energetika.NET

Dogodek za udeležence trga z energijo. Strokovnjaki predstavljajo najnovejše energetske trende v jugo-vzhodni Evropi, s posebnim poudarkom na širšo 

sliko dogajanja.
*** *

brezplačno za 

udeležence 

trga

predvidoma 

maj
Strokovni seminar

Društvo ekonomistov 

elektrogospodarstva in 

premogovništva Slovenije

Seminar na aktualno temo.

10. - 14. junij

Teden trajnostne 

energije

CER - Center energetsko učinkovitih 

rešitev

Teden trajnostne energije je spremljevalni program evropskega tedna trajnostne energije. Povezuje različne deležnike, ki prispevajo k proizvodnji in 

uporabi trajnostne energije.

DA (v 

usklajevanju)

12. junij
Konferenca - GreenTech 

Forum

CER - Center energetsko učinkovitih 

rešitev
Mednarodna konferenca za prikaz novih zelenih tehnologij in novih poslovnih modelov, ki predstavljajo odgovor na podnebne in energetske izzive.

DA (v 

usklajevanju)

25. -  28. 

avgust

16. IAEE Evropska 

energetska konferenca

IAEE, Ekonomska fakulteta UN LJ, 

SAEE

Letna evropska konferenca International Association for Energy Economics (IAEE) z naslovom Energetski izzivi za naslednje desetletje. Osem 

plenarnih predavanj z eminentnimi gosti, 400 predstavitev v vzporednih sekcijah. Dodatna srečanja za (doktorske) študente. Bogat spremljevalni 

program.

*** ** ** DA

2. - 3. 

september
GreenTech Forum BLED

CER - Center energetsko učinkovitih 

rešitev
Spremljevalni dogodek Blejskega strateškega foruma namenjen zelenemu krožnemu gospodarstvu in bileteralnemu povezovanju.

DA (v 

usklajevanju)

18. - 20. 

september

16th European Energy 

Market Conference (EEM)
Energetika.NET

Konferenca bo izvedena v sodelovanju z Fakulteto za elektrotehniko UN LJ. Konferenca obravnava vprašanja električnih in plinskih trgov v Evropi, vplivov 

klimatskih sprememb na sektor in razvoja politik na evropskem nivoju.
** ** * NE

predvidoma 

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

predvidoma 

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. 
*** * **

9. oktober Inovacija energetike Prosperia

Prva specializirana energetska konferenca za inovativnost v energetiki: edinstveno mulitidisciplinarno stičišče  inovativnih 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. 

** *** * DA

7. 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

21. november
En.ekonomika in 

industrija
SAEE, Energetika.NET

Interaktivna omizja z akterji na trgu in ministrskimi odločevalci. Vpogled v energetski sektor: pogled akterjev iz energetike. Vpogled v industrijski sektor 

na presečišču z energijo: pogled akterjev iz industrije.
** ** ** DA

26. november
2. Zeleni zajtrk - 

GreenTech Forum

CER - Center energetsko učinkovitih 

rešitev

Zeleni poslovni zajtrki (v sklopu dogodkov GreenTech Forum - GTF)  povezujejo različne akterje, ki lahko pozitivno vplivajo na boljšo strategijo razvoja 

zelenega krožnega gospodarstva, zelene investicije v Sloveniji in mednarodno.  Hkrati je namen dogodka odpirati dialog za usklajeno in podporno delovanje 

različnih politik za razvoj zelenega krožnega gospodarstva, ki učinkovito odgovarja na podnebno energetske izzive.

DA (v 

usklajevanju)

27. november Energetika in pravo Prosperia Tradicionalno stičišče energetskih strokovnjakov in pravnikov za slovensko in evropsko energetsko pravo v Sloveniji. * * *** DA

Pripravil Odbor za izobraževanje SAEE. Vabimo vas, da morebitne popravke oz. dopolnitve tabele sporočite na el. naslov: saee@ezs.si.

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

29. maj - 1. 

junij

IAEE Svetovna 

konferenca, Montreal
IAEE IAEE svetovna konferenca. Tema: Local energy, global markets. DA

26. september En.trading Skopje Energetika.NET Montel in Energetika.NET organizirata seminarje o trgovanju z energijo, ki se osredotočajo na energetske trge jugovzhodne Evrope (JVE). DA

17. - 19. 

oktober

IAEE Evrazijska 

konferenca, Astana
IAEE IAEE evropsko - azijska konferenca. Tema: Regional and global outlook. DA

** ** brezplačno10. oktober
En.management in 

En.občina
Energetika.NET

Konferenca energetskih managerjev iz lokalnih skupnosti, industrije, in podjetniškega sektorja s podelitvijo nagrad energetsko najbolj prodornim 

slovenskim občinam. V sodelovanju z lokalnimi energetskimi agencijami.
**
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24. oktober En.trading Sofija Energetika.NET Montel in Energetika.NET organizirata seminarje o trgovanju z energijo, ki se osredotočajo na energetske trge jugovzhodne Evrope (JVE). DA

Pripravil Odbor za izobraževanje SAEE. Vabimo vas, da morebitne popravke oz. dopolnitve tabele sporočite na el. naslov: saee@ezs.si.

http://www.energetika.net/en-dogodki

