
   

 

 

 

Delavnica – zmanjšanje rabe energije v industriji 

 

Zakaj in kako povečati izvajanje energetskih pregledov v malih in srednje velikih 

podjetjih  

 

V zadnjih 10ih letih je bilo vloženo veliko truda, sredstev in časa v zmanjšanje rabe 

energije v stavbah (zlasti javnih in stanovanjskih). Sprejeta je bila vrsta ukrepov, 

zakonov, programov in spodbud s ciljem dviga zavesti in zmanjšanje rabe energije. 

Pri tem so bila mala in srednje velika podjetja potisnjena nekoliko v ozadje. Zato se 

bomo na delavnici pogovarjali kako v sektorju, ki zaposluje 70% ljudi in porabi cca. 

20% vse energije v Sloveniji spodbuditi izvajanje energetskih pregledov in ukrepe 

za zmanjšanje porabe energije na splošno.  

 

Če zares želimo doseči ambiciozne cilje EU, ki so potrebni za naš obstoj potem je 

čas za korenite spremembe. Na delavnici bomo predstavili razloge za zmanjšanje 

rabe energije, rezultate analize stanja v podjetjih v Sloveniji in Evropi. 

 

Vabljeni, da si rezervirate vaš dragoceni čas in se udeležite delavnice, ki bo 

potekala v torek 2.2.2021 od 9:00 - 12:00 preko aplikacije Microsoft Teams. 

Povezava do delavnice se nahaja v e-mailu.  

 

 

Z željo, da bi pomembne vsebine s področja upravljanja z energija v javnem sektorju dosegle 

prave naslovnike, vas vljudno  naprošamo, da spodnje vabilo posredujete vsem relevantnim 

posameznikom, ki bi jih tematika zanimala.  

 



   

 

Program  
 

        

Prijava na delavnico 

 

8:50 

Uvodni nagovor 

mag. Anton Pogačnik, LEAG 

 

   09:00 – 09:10 

Projekt INNOVEAS 

Jure Eržen, LEAG 

 

09:10 – 09:30 

Energetski pregledi za podjetja 

Staš Kos, LEAG 

 

09:30 – 9:45 

Kako komunicirati s podjetji  
Andraž Šiler, BSC 

 

09:45 – 10:00 

Pomembnost izvedbe energetskih pregledov, stanje v Sloveniji, 

kako preglede približati podjetjem 

Jure Eržen, LEAG 

 

10:00 – 10:30 

Diskusija, vprašanja  10:30 – 10:50 

  

Subvencije za podjetja  

Vesna Črnilogar, EKO sklad 

 

10:50 – 11:20 

Spremljanje rabe energije v podjetjih  

Staš Kos, LEAG 

 

11:20 – 11:40 

Izobraževanja, primeri dobre prakse 

Dr. Boris Sučić, IJS 

 

11:40 – 12:00 

Zaključek 12:00 

        

 


