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VABILO NA STROKOVNI POSVET KOMPETENČNEGA CENTRA ENERGIJA  
 

PREHOD V BREZOGLJIČNO DRUŽBO 
 

četrtek, 25. 2. 2021, ob 9.00, on-line (Zoom) 
 

Spoštovani, 

vljudno vabljeni na strokovni posvet Kompetenčnega centra za razvoj kadrov v energetiki, KOC Energija, na 
temo Prehod v brezogljično družbo.   
 
Konec leta 2019 je Evropska komisija predstavila »zeleni dogovor«, s katerim naj bi Evropa do leta 2050 postala 
podnebno nevtralna celina. Dogovor vključuje ambiciozne ukrepa za prehod v zeleno gospodarstvo. Vlada 
Republike Slovenije je 27. februarja 2020 sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike 
Slovenije (NEPN), ki določa energetske cilje, politike in ukrepe Slovenije do leta 2030. 
Prehod v zeleno gospodarstvo je eden ključnih izzivov prihodnosti, tudi na področju energetike. Tematika je 
izjemno aktualna in že sama po sebi kliče k izmenjavi mnenj in dobrih praks.  
 
PROGRAM 
 

8.45 – 9.00 - registracija udeležencev in uvodni pozdrav organizatorja 
 

9.00 – 11.00 - predstavitev strokovnih prispevkov 
 

 dr. Dalibor Kranjčič, DEM: Vpliv umetne inteligence na doseganje ciljev brezogljične družbe 

 Kristijan Koželj, Elektro Celje: Predstavitev pilotnega projekta Flex4Grid, ki raziskuje upravljanje prožnosti 
uporabnikov distribucijskega omrežja 

 mag. Rudi Polner, HSE Invest: »Brez ogljika mi živeti ni« 

 Jernej Brglez, HSE: Skupina HSE z agilnostjo do zmanjšanja ogljičnega odtisa 

 mag. Peter Kaube, Elektro Maribor: Nove tehnologije in nova znanja v sodobni energetiki 

 g. Borut Žnidarič, Borzen: PODPORNA SHEMA OVE/SPTE kot instrument državnih pomoči 
 

11.00 – 11.15. – odmor 
 

11.15 – 12.30 - okrogla miza 
 

Sodelujoči:  
 

 Gregor Rome, Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energetiko 

 Primož Tručl, Enerson d.o.o., Združenja slovenske fotovoltaike 

 dr. Dalibor Kranjčič, DEM 

 mag. Andrej Zorec, E-prihodnost 

 Igor Voršič, HSE 

 dr. Boris Sučić, Institut Jožef Stefan, Center za energetsko učinkovitost 
 

Moderator: mag. Peter Kaube, Akademija distribucije Elektro Maribor 
 
*Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.  
 

Posveta se udeležite se s klikom na POVEZAVO DO DOGODKA.  
 
Projektna pisarna KOC Energija 
 

T: 051 326 528, E: info@energijakoc.si 

http://www.cer-slo.si/si/
https://us02web.zoom.us/j/89059221154?pwd=cVJOdmVhV1k0WXRJb2VEbzRaS1pJUT09
mailto:info@energijakoc.si

