
 

 
 

 

ENERGETSKO (NE)UPRAVLJANJE JAVNIH STAVB 

 

Konferenca s primeri dobrih praks 
  

Velenje, 9. decembra 2014, 

10.00─17.00 

(Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, predavalnica C112) 

 

Vabimo vas na dva izobraževalno-posvetovalna dogodka, 

Energetsko upravljanje stavb v novi finančni perspektivi EU 

ter 

Energetski monitoring kot orodje energetskega upravljanja.  

V luči nove finančne perspektive bomo skupaj s predstavniki  

Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Ministrstva za infrastrukturo  

predstavili dosedanje ukrepe in prihranke energetsko saniranih stavb zavodov  

ter na podlagi dragocenih izkušenj predlagali smernice  

za nadaljnje energetske sanacije in energetsko upravljanje stavb. 

 

 

Energetska učinkovitost stavb v novi finančni perspektivi EU 

 

Energetsko upravljanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih:  

primeri saniranih in novozgrajenih stavb 

 

Energetski monitoring: spremljanje kazalnikov in dokazovanje prihrankov energije  

 

Ukrepi organizacijskega upravljanja za zmanjševanje porabe energije 

 

Optimiziranje rabe energije, sodobni sistemi in primeri dobre prakse  

 

 

OBVEZNE PRIJAVE do 5. decembra 2014: www.eudom.si/konferenca 

 

 

 
Organizatorji: 

Šolski center Velenje 

EUDOM, d. o. o. 

EUTRIP, d. o. o. 

TIM OVE URE 

  

http://www.eudom.si/konferenca


 

 
 

ENERGETSKO (NE)UPRAVLJANJE JAVNIH STAVB 
Velenje, 9. 12. 2014, ob 10.00 (Šolski center Velenje, Trg mladosti 3, predavalnica C112) 

 

ENERGETSKO UPRAVLJANJE STAVB  

V NOVI FINANČNI PERSPEKTIVI EU 

9.30─10.00 Registracija 

10.00─12.30 

Nova finančna perspektiva EU s področja energetske učinkovitosti stavb  

Mag. Jani Turk, Direktorat za energijo Ministrstva RS za infrastrukturo, Sektor za učinkovito rabo in obnovljive 

vire 
 

Energetska sanacija vzgojno-izobraževalnih zavodov 

Mateja Tilia, Direktorat za investicije Ministrstva RS za izobraževanje, znanost in šport, vodja Sektorja za 

investicije v visokošolsko in znanstveno strukturo 
 

Organizacija energetskega upravljanja energetsko saniranih stavb  

Cveto Fendre, Šolski center Velenje 
 

Energetsko upravljanje visoko informatizirane stavbe 

Mag. Jure Vetršek, Inovacijsko-razvojni inštitut (IRI) Univerze v Ljubljani 
 

Register URE na klik 

Primož Praper, EUTRIP, d. o. o. 
 

12.30─13.30 Odmor z mreženjem 
 

13.30-14.00 

Ogled energetsko saniranih stavb Šolskega centra Velenje  

Cveto Fendre, Šolski center Velenje  

Organizator: EUTRIP, d. o. o 

 

 

 

ENERGETSKI MONITORING  

KOT ORODJE ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA 
14.00─17.00 

Energetski monitoring - osnovno orodje energetskega upravljanja  

Zdenko Topler, EUDOM, d. o. o. 
 

Sodobni centralni nadzorni sistemi objektov  

Toni Rošer, MIEL inženiring , d. o. o. 
 

Uvajanje avtomatiziranih mikroklimatskih sistemov v bivalne in delovne prostore  

Franci Kričaj, Controls.si, uradni zastopnik v Sloveniji in Hrvaški za podjetje Saia-Burges Controls 
 

Predstavitev EU CIP projekta SmartBuild  

Cveto Fendre, Šolski center Velenje  
 

Energetske izkaznice srednješolskih zavodov 

Matej Kramar, REing, d. o. o.  

Organizator: EUDOM, d. o. o. 



 

 
 

KOTIZACIJA 

Celodnevna udeležba je za predstavnike srednjih šol, dijaških domov in sorodnih javnih zavodov brezplačna. 

Kotizacija za  pravne osebe in druge udeležence na drugem konferenčnem dogodku »Energetski monitoring kot 

orodje energetskega upravljanja« znaša 300,00 EUR + DDV. 

 

PARKIRANJE 

Predlagamo, da avtomobile parkirate v trgovskem centru Mercator ob Rdeči dvorani v Velenju ali v garažni hiši ob 

Zdravstvenem domu Celje. Šolski center nima lastnih parkirnih prostorov. 

 

POTRDILO O UDELEŽBI 

Udeleženci, ki do 5. decembra 2014 oddate prijavnico na www.eudom.si/konferenca, na dan dogodka prejmete 

potrdilo o udeležbi na izobraževalnih dogodkih. 

 

KONTAKT IN DODATNE INFORMACIJE: 

Cveto Fendre 

M: 041 483 386 

E: cfendre@gmail.com 

www.tim-ove-ure.si 

 

 

 

http://www.eudom.si/konferenca
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