


MARIBOR – MOJE MESTO 

• Maribor je po velikosti drugo največje slovensko mesto. Je gospodarsko in kulturno središče 
severovzhodne Slovenije. Njegov položaj v presečišču prometnih poti iz srednje v 
jugovzhodno Evropo ter iz zahodne srednje Evrope v Panonsko nižino mu je odmerjal 
dokajšnjo vlogo v preteklosti, odmerja mu jo danes in mu jo bo bržčas še bolj v prihodnosti. 

• Maribor je v slabem tisočletju doživljal vzpone in padce, počasi se je začel vzpenjati sredi 18. 
stoletja, nov pospešek je dobil med prvo industrializacijo v drugi polovici 19. stoletja. Po koncu 
prve svetovne vojne je postal važno upravno središče in dobil vrsto kulturnih in prosvetnih 
institucij in kar nekaj nove industrije. Po drugi svetovni vojni je dolga leta Maribor sodil v vrh 
jugoslovanske industrijske proizvodnje, veljal je za pravo industrijsko mesto. 

• V bolj harmoničen razvojni tok se je skušal naravnati v šestdesetih letih. Družbene in 
gospodarske potrebe so namreč priklicale v življenje razvejano šolstvo in univerzo. Danes je 
Maribor univerzitetno mesto, mesto sonca in vina, kar mu daje edinstvenost. Staro mestno 
jedro je odsev stoletij; gotika si podaja roko z renesanso, najmočnejši pečat mu je vtisnil 
barok. 

• Maribor velja za vedro, odprto mesto. Nekateri povezujejo to z njegovo vinorodno okolico, ki 
vabi Mariborčane k sebi in jih oblikuje tudi s svojimi naravnimi lepotami, pa naj gre za 
pohorske gozdove, dolino ob Dravi, kozjaške grabe, za Slovenske gorice ali za polja na 
jugovzhodu mesta. 

• Maribor pa ima še drugo razsežnost, pomembnejšo, ki je onkraj vseh številk. Človeško oko ni 
luknjica v cameri obscuri, je orodje srca, ki meri svet drugače. Kraj, v katerem se rodiš, v 
katerem se zaveš svojega življenja, v njem rasteš, doživljaš vesele trenutke in prebolevaš trde 
udarce, postane neločljiv del tvojega bitja, zraščen s teboj z živimi koreninami.  



Bogata tradicija izobraževanja v Mariboru 
Tradicija izobraževanja v Mariboru je dolga že kar 150 let. Začetki 
visokega šolstva segajo v leto 1859, ko je lavantinski škof Anton 
Martin Slomšek prenesel sedež škofije iz St. Andraža v Labotski 
dolini na Koroškem v Maribor in kmalu zatem tukaj razglasil tudi 
ustanovitev slovenskega bogoslovnega učilišča. S tem je Maribor 
dobil svojo prvo visokošolsko ustanovo, ki je postala žarišče 
slovenske verske, narodnostne, kulturne in znanstvene misli na 
slovenskem Štajerskem.  
Neposredni predhodnik današnje Univerze v Mariboru je Združenje 
visokošolskih zavodov Maribor, ki je bilo ustanovljeno leta 1961 in 
je združevalo prve višje strokovne šole, ki so bile ustanovljene med 
leti 1959 in 1960. 
Ustanivitev Univerze v Mariboru leta 1975 in razmah raziskovanja 
sta pospešila razvoj višjih šol, ki so se postopoma oblikovale v 
visoke šole in kasneje v fakultete.  
Univerza v Mariboru ima na razpolago za študente in profesorje 
Univerzitetno knjižnico, Univerzitetni športni center, Dom za 
gostujoče profesorje in podiplomske študente, in Študentske 
domove. 
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FERI je znanstvena fakulteta, saj 
predstavlja njen prihodek iz 
znanstvenoraziskovalnega dela kar blizu 
40 % celotnega prihodka fakultete. 
Prihodek iz znanstvenoraziskovalnega 
dela se nadalje deli v temeljno in 
aplikativno raziskovanje, ki ga s 60 % 
financira Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo, in razvojno za 
posamezne naročnike s 40 %.  
Sodelavci Fakultete za elektrotehniko, 
računalništvo in informatiko se 
zavedamo, kako važna je mednarodna 
izmenjava znanja in idej. Številni med 
nami gojijo stalne stike s kolegi po svetu 
in ti nam tudi vračajo obiske v 
Mariboru. 



• FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO, 
• RAČUNALNIŠTVO IN INFORMATIKO 
• 2000 Maribor, Smetanova ulica 17 

 
• Univerzitetni študijski programi 
• ELEKTROTEHNIKA 
• RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 
• INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA 
• TELEKOMUNIKACIJE 
• MEDIJSKE KOMUNIKACIJE 

 
• Interdisciplinarna univerzitetna študijska programa  
• GOSPODARSKO INŽENIRSTVO 
• MEHATRONIKA 

 
• Visokošolski študijski programi 
• ELEKTROTEHNIKA 
• RAČUNALNIŠTVO IN INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE 
• INFORMATIKA IN TEHNOLOGIJE KOMUNICIRANJA 

 
• Informacije     telefon (02) 220 70 07 http://www.feri.uni-mb.si  

 



Inštitut za avtomatiko 
Inštitut za elektroniko 

Inštitut za informatiko 
Inštitut za matematiko in fiziko 

Inštitut za medijske komunikacije 
Inštitut za (močnostno) elektrotehniko 

Inštitut za računalništvo 
Inštitut za robotiko 

Fakulteta za elektrotehniko,  
računalništvo in Informatiko 

FERI je znanstvena fakulteta, saj 
predstavlja njen prihodek iz 
znanstvenoraziskovalnega dela kar blizu 
40 % celotnega prihodka fakultete. 
Prihodek iz znanstvenoraziskovalnega 
dela se nadalje deli v temeljno in 
aplikativno raziskovanje, ki ga s 60 % 
financira Ministrstvo za visoko šolstvo, 
znanost in tehnologijo, in razvojno za 
posamezne naročnike s 40 %.  



Inštitut za  (močnostno)  elektrotehniko 
Jože Voršič 

 

Laboratorij za aplikativno elektromagnetiko 
Mladen Trlep  

 

Laboratorij za električne stroje 
Ivan Zagradišnik  

 

Laboratorij za energetiko 
Jože Voršič  

 

Laboratorij za osnove in teorijo v elektrotehniki 
Igor Tičar  

 

Laboratorij za vodenje elektromehanskih sistemov 
Bojan Grčar  



UNIVERZA  V  MARIBORU 
Fakulteta  za  elektrotehniko,   
računalništvo  in  informatiko 

LABORATORIJ  ZA  ENERGETIKO 

Smetanova ulica 17, 2000 Maribor, Slovenija 
Telefon: +386 (0)2 220 70 50   Fax: + 386 (0)2 252 54 81 

Splet: http//www.powerlab.uni-mb.si  
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Iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika:  
• elektroenergetika - proizvodnja, prenos, 

uporaba in gospodarjenje z električno energijo: 
napredek elektroenergetike // veda o tem: 
strokovnjak za elektroenergetiko 

• energetika - dejavnost, ki oskrbuje 
gospodarstvo z energijo: škodljivost 
neskladnega razvoja energetike in bazične 
industrije / energetika države sloni predvsem na 
premogu // nauk o energiji: članek o energetiki 

Laboratorij za energetiko 



Dejavnost naše skupine še v sliki 



Zaradi prostorske stiske smo leta 
1992 najeli transformatorsko postajo 
na HE MO. Leta 2001 smo se povezali 
z gospodarstvom in industrijo in 
ustanovili samostojen zavod – 
tehnološki center ICEM – TC 
(ustanovitelji: UM FERI, ETI, Iskra 
Zaščite in Iskra Stikala). S skupnimi 
močmi smo usposobili novo merilno 
progo za velike moči (preskusi srednje 
napetostne opreme s 50 kA pri znižani 
napetosti).  

 



P = 7,5 kWp;  A ~ 72 m2 ; Wa = 5980 kWh; To = 797 ur/leto 

Preko spletnih iskalnikov www.najdi.si ali www.google.com vpišete elektrarna feri 

ali neposredno elektrarna.feri.uni-mb.si 
 

UM FERI   Laboratorij za energetiko    Jože Voršič  &  sodelavci 

http://www.najdi.si/�
http://www.google.com/�


 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

januar 
 

211 168 123 47 162 250 
februar 

 
307 415 286 222 281 295 

marec 
 

428 439 403 437 553 652 
april 

 
719 605 686 680 731 572 

maj 
 

774 813 762 627 940 675 
junij 

 
792 675 690 747 793 824 

julij 
 

811 808 869 843 710 834 
avgust 

 
722 869 853 737 923 908 

september 588 501 610 448 582 0 
oktober 320,00 322 424 443 349 402 0 
november 412,00 141 190 215 174 174 0 
december 138,00 51 73 81 74 112 0 
skupaj 870,00 5866,00 5980,00 6021,00 5385 6363,00 5010 
To 116,00 782,13 797,33 802,80 718,00 848,40 668 
 



Zimska počitniška šola  
Energija in razvoj sodobne družbe 

Pomladansko srečanje na Ribniški koči 

Mednarodno posvetovanje 
Komunalna energetika ̶ Power Engineering 

″Strokovni″ piknik 



( prvo) posvetovanje:  KOMUNALNA ENERGETIKA, Maribor, 13. maj 1992 
 
Organizator:   Tehniška fakulteta Maribor 
    Smetanova ulica 17, Maribor 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrtna zbornica Maribor je organizirala Sejem energetike v Mariboru. Pozvali so (obrtniki in 
župan) fakulteto, da ob sejmu organizira še posvetovanje na temo energetike – komunalne. 
Pobudo smo prevzeli na VTO Elektrotehnika in kot simbol privzeli simbol štirih VTO-jev 
(Elektrotehnika, Gradbeništvo, Kemijska tehnologija in Strojništvo), ki imajo skupne 
korenine iz leta 1959, močno rast (deblo) in raznoliko krošnjo, ki sili narazen (1994 so nastale 
štiri fakultete).  



Energetika je dejavnost, ki oskrbuje gospodarstvo in širše vso družbo z energijo. Ljudje 
potrebujemo delo in toploto – po navadi rečemo kar energijo - za življenje: dvigamo bremena, 
potujemo, talimo kovine, si svetimo, ogrevamo prostore ipd. Večino energijskih potreb 
krijemo s sežiganjem goriv – premoga, nafte, zemeljskega plina – ali z elektriko, ki nam jo 
pošiljajo elektrarne po žicah. V gorivih se je v zemeljski zgodovini nakopičila energija, ki jo 
dobiva Zemlja od Sonca, Sonce pa jo dobi z zlitjem atomskih jeder vodika v jedra helija. V 
elektrarnah sežigajo gorivo ali izkoriščajo padec vode, za katere krožni tok skrbi Sonce. 

Kakor so Egipčani čas merili s faraoni, lahko razvoj energetike moderne dobe v Evropi 
opredeljujemo z angleškimi kraljicami. V času Elizabete I (1558 – 1603) je zaradi širitve 
Londona cena drv tako narasla, da so začeli uporabljati premog (posledica večje koncentracije 
toplote je bil parni stroj Jamesa Watta). V času vladanja Viktorije (1837 – 1901) je porasla 
potreba po razsvetljavi in je petrolej zamenjal kitovo tolščo (posledica sta bila Ottov in 
Dieslov motor z notranjim zgorevanjem). Danes (Elizabeta II) pa ni problem energetski vir, 
kar je enostavno regulirati s ceno, temveč stranski proizvodi pri pretvorbi energije, kar je 
mnogo težje vključiti v tržno gospodarstvo. 

 
Zaradi kratkega časa smo se odločili za vabljena predavanja prijateljev in znancev. Posveta pa 
nismo poimenovali ‚prvo tradicionalno‘. Prispevki so dali potem okvir in vsebino za vsa 
nadaljnja srečanja. 

 



Mag. Norbert GLANZ, Die Grazer Stadtwerke AG 
"Graško mestno podjetje -- gospodarno upravljanje in podjetništvo" 
Miklavt KRŽAN, dipl.ing., IzvrSni svet, Ljubljana 
"Razmišljanja o komunalni organiziranosti mesta Ljubljana" 
Jote VIDE, dipLing., EGS - Razvoj in inženiring, d.d., Maribor 
"Komunalna energetika mesta Maribor' 
Eduard PLATZER, ing., Energieberatungsstelle des Landes Steiermark 
"Izkušnje svetovanja na Štajerskem" 
Prof. dr. Dati DŽONLAGIć, Tehniška falrulteta Maribor 
"Daljinsko vodenje oskrbe z energijo" 
Prof. dr. Jure KROPE, Tehniška fakulteta Maribor 
"Načrtovanje in optimizacija vročevodnih omrežij″ 
Štefan KOVAČIČ, dipl. ing., Elektroinstitut Milan Vidmar, Ljubljana 
"Dolgoročna prognoza porabe in oskrbe mesta z energijo" 

Uwe FRITSCHE, dipl. ing., ÖKO Institut Darmstadt 
"Zmanjševanje učinka tople grede z uvajanjem kogeneracijskih naprav" 

Prof. dr. Peter NOVAK, Fakulteta za strojništvo Ljubljana 
"Energija in varstvo okolja v Evropi in v ZDA" 
 
Infrastruktura mora biti last občin: cestno, plinovodno, vročevodno, električno omrežje  



Komunalna energetika 1993 - Drugo posvetovanje (11. in 12. maj 1993) 

 

Za naslednje leto smo jeseni razpisali teme in imeli neverjeten odziv. Naše posvetovanje je 
bilo v tistem času edino tovrstno v bližnji in daljni okolici, imeli smo blizu 300 udeležencev 
od Danske do Turčije. Prijavili smo ga tudi ECE (economic commission for europe) pri UN , 
prišel je tudi g. Romig. 
Trije jeziki so bili uradni: slovenski, angleški in nemški. Vse prispevke smo natisnili v 
originalu in slovenskem prevodu, slovenske v angleščini. Tako smo bili prepričani, da ne bo 
potrebno vsega prevajati. 

 

 



Komunalna energetika 1994 - Tretje posvetovanje (10. in 11. maj 1994) 

 

Namen posvetovanja je prenos znanja iz temeljnih  raziskav v prakso – povezovnaje 
raziskovalcev iz univerz in inštitutov z uporabniki tega znanja v praksi na področju 
pretvarjanja in rabe energije. Oskrba z energijo je temeljna potreba sodobnega človeka. Njena 
realizacija je v zgodovini bistveno vplivala na izgled okolja in bivalne navade. Je večplastna 
dejavnost. V preteklosti je imela oskrba z energijo značaj javne storitve v celoti, zato je bila 
tudi v tržnih gospodarstvih izvzeta iz delovanja trga. V pozivu za prispevke smo zapisali, da 
lahko na posvetovanju avtorji prispevkov in ostali udeleženci predstavijo svoje raziskave in 
izkušnje pri oskrbi z energijo ter poslušajo in izmenjujejo mnenja s kolegi iz Slovenije in iz 
drugih držav. 

 
 



Komunalna energetika 1995 - Četrto posvetovanje (9. in 10. maj 1995) 
 
 

• Le redki udeleženci pred posvetovanjem preberejo kaj več kot program. Z velikimi 
težavami (mnogimi nadurami sodelavcev) smo uspeli pravočasno (teden dni pred 
srečanjem natisniti zbornik). 

• Mnogi razumejo in govorijo nemški, angleški, ne poznajo pa (novih) strokovnih 
izrazov.  

Odločili smo se za simultano prevajanje vsega, ne samo razprave. Strošek se je povečal, 
udeležba pa zmanjševala. 
Začela se je pojavljati konkurenca, podprta od države ali močnih podjetij. Časopisna hiša 
DELO (Delo revije, Manager) je razpisala tekmovanje za ‚Energetskega managerja leta‘. 
Simpozij z vabljenim predavanji ob podelitvi je bil v Portorožu. V lihih letih je imel zasedanje 
‚električarski‘ CIGRE (kot hčerinsko podjetje mednarodnega CGREja). Odločili smo se, da se 
bomo v teh letih bolj posvečali strojniškim izzivom. 
 
 



Komunalna energetika 1996 - Peto posvetovanje (14. do 16. maj 1996) 
 
 
Pogoj za naziv mednarodno posvetovanje je bil s strani knjižničarjev (način zavedbe člankov) 
zadostno število tujih recenzentov in udeležencev. Tako vsak naš objavljen članek recenzirata 
dva strokovnjaka.  
Imeli smo vse več kakovostnih strokovnih in znanstvenih člankov, ki so prehitevali dogajanje 
v naši državi. 
 
 



Komunalna energetika 1997 - Šesto mednarodno posvetovanje  
(13. do 15. maj 1997) 

 
Gospodarjenje 

• Varčevanje z energijo 
• Vodenje energetskih tokov 
• Informacijski sistemi 
• Ekonomika in financiranje 

energetskih naprav 

 

Pretvarjanje 

• Energetski viri in 
pretvarjanje 

• Sočasna proizvodnja 
• Napredek pri 

pretvarjanju in rabi 
energije 

 

Varstvo okolja 

• Standardi in skladnost 
energetskih naprav 

• Energetsko učinkovita 
gradnja in proizvodnja 

• Nove tehnologije v 
varstvu okolja 

• Ravnanje z odpadki 
• Vpliv energetskih naprav 

na okolje 
 



Komunalna energetika 1998 - Sedmo mednarodno posvetovanje  
(12. do 14. maj 1998) 

 
Dejavnost  

• Analiza 
• Gospodarjenje 
• Meritve 
• Načrtovanje 
• Oskrba 
• Prenos 
• Preobrazba 
• Razdeljevanje 
• Vzdrževanje 

 

Tržišče 

• Država 
• Gospodinjstva 
• Industrija 
• Komuna 
• Podjetje 
• Regija 
• Drugo 

 

Blago 

• Biomasa 
• Električna energija 
• Energetske storitve 
• Odpadki 
• Plin 
• Premog 
• Sonce 
• Toplota 
• Veter 
• Drugo 

 



Komunalna energetika 1999 - Osmo mednarodno posvetovanje  
(11. do 13. maj 1999) 

 
Področje 

• Toplota 
• Električna energija 
• Energetske storitve 
• Odpadki 
• Plin 
• Premog 
• Sonce, biomasa, veter 

Izziv 

• Zahteve okolja 
• Sprememba goriv 
• Gospodarnost 
• Ekologija 
• Naravne danosti 

 

Rešitve 

• Pravne 
• Ekonomske 
• Ekološke 
• Tehnološke 

 

 



Komunalna energetika 2000 - Deveto mednarodno posvetovanje  
(9. do 11. maj 2000) 

 
Odpiranje trga energije 

 
• Odpiranje notranjega trga energije v EU 
• Odpiranje notranjega trga energije v RS 
• Odpiranje notranjega trga energije v 

pridruženih članicah 
• Energetika v tržnem gospodarstvu 

 

Gospodarjenje, pretvarjanje, varstvo 
okolja 

• Nove tehnologije 
• Energija in okolje 
• Obnovljivi viri 
• Povezovanje distributerjev različnih vrst 

energije 
• Meritve, vodenje, upravljanje 
• Energetske zasnove mest / regij 

 
 



Komunalna energetika 2001 – Deseto mednarodno posvetovanje  
(15. do 17. maj 2001) 

Nacionalni energetski programi in energetske zasnove 

Ob deseti (jubilejni) ponovitvi smo se odločili za uvod v posvetovanje pripraviti udarno temo 
z vabljenimi predavanji za segrevanje pred razpravo. Udeležba je bila presenetljivo dobra in 
razprava zelo živahna. Tako smo s takim načinom dela nadaljevali. 
Hkrati smo ugotovili, da razpisujemo za pisanje člankov vsako leto skoraj enake teme, da je 
tudi odziv enak (okoli 30 člankov). Vse več znanstvenih prispevkov je bilo delo mladih 
raziskovalcev, ki so tako prvič stopili v javnost. 

 
 



Komunalna energetika 2002 – Enajsto posvetovanje (14. do 16. maj 2002) 

Razpršena proizvodnja v tržnih razmerah 

 
V strategiji oskrbe z energijo moramo narediti odmik od velikih proizvodnih enot k malim. Te 
imajo z uvajanjem računalniškega krmiljenja in regulacije enako visoke izkoristke, kot smo 
jih do sedaj pričakovali v največjih enotah. Vlada mora določiti smernice, koliko in kako se 
bodo te enote vključevale v lokalno (komunalno) energetiko, ki mora biti v nacionalnem 
energetskem programu posebej opredeljena. 75 % končne energije se porabi na lokalnem 
nivoju, zato je potrebno pretvoriti tudi čim več energije na tem nivoju. Usposobiti je potrebno 
akterje: zaradi razdrobljenosti občin ne moremo pričakovati v vsaki občini energetskega 
strokovnjaka. Potrebna je regionalizacija – združevanje več občin, in pomoč države. Ena 
izmed oblik pomoči je na primer državni predpis o oblikovanju cen na lokalni ravni. 
Domače, lokalne vire je potrebno zaščititi, zato predlagamo neto ceno za električno energijo, 
kar pomeni različno ceno na različnih napetostnih nivojih. Za lokalne vire pomeni to ceno na 
nivoju tarifnih odjemalcev, ki je lahko tudi za faktor višja od cene na trgu. 
 
 



Komunalna energetika 2003 – Dvanajsto mednarodno posvetovanje  
(7. in 8. maj 2003) 

Informacijske tehnologije v energetiki 

 
Oskrba z energijo ob minimalnih 
stroških in najmanjšem možnem 

vplivu na okolje 

• Nove tehnologije,  
• Absorpcijski shranjevalci toplote, 
• Energija in okolje 
• Obnovljivi in alternativni viri, 
• Meritve, vodenje, upravljanje 
• Zakon o graditvi objektov, vzdrževanje 
• Viri energije 

Kakovost oskrbe z energijo 

 

• Elektrika: frekvenca, napetost, 
zanesljivost, zakonodaja,… 

• Plin: tlak, vzdrževanje naprav, meritve, 
zakonodaja,… 

• Nafta: rezerve, … 
• Kakovost in uvajanje trga 

 
 



Komunalna energetika 2004 – Trinajsto mednarodno posvetovanje  
(18. do 20. maj 2004) 

Kakovost oskrbe z električno energijo v tržnih razmerah 

 

Procesa globalizacije in liberalizacije sta v devetdesetih letih preteklega stoletja zajela 
svetovno gospodarstvo. Povzročila sta reformo energetskega področja in vnesla tržne 
elemente v energetsko oskrbno verigo. Reforma je izredno zahteven proces in povzroča 
bistvene spremembe v energetskem gospodarstvu. Spremlja ga vrsta težav, stranskih učinkov 
in daljnosežnih posledic. 
Z odpiranjem trga z energijo se tako v naši državi postavljajo novi mejniki na trgu z energijo. 
V to ne spadajo samo pogoji, pod katerimi kvalificirani proizvajalci energije izvajajo 
pretvorbo v koristne oblike, temveč tudi cena, ki so jo odjemalci, upravičeni in ostali, 
pripravljeni odšteti za ponujeno kakovost oskrbe. 
 



Komunalna energetika 2005 – Štirinajsto mednarodno posvetovanje  
(10. do 12. maj 2005) 

Spremembe na trgu pri oskrbi in rabi plina in toplote 

Obnovljivi viri: Možnost, da veliko uvozno odvisnost vsaj malo ublažimo, so male 
proizvodne enote na obnovljive vire. Te imajo z uvajanjem računalniškega krmiljenja in 
regulacije enako visoke izkoristke, kot smo jih do sedaj pričakovali v največjih enotah. Vlada 
določa smernice, koliko in kako se bodo te enote vključevale v lokalno (komunalno) 
energetiko (z zagotovljeno ceno in prednostnim razdeljevanjem). 75 % končne energije se 
porabi na lokalnem nivoju, zato je potrebno pretvoriti tudi čimveč energije na tem nivoju. Na 
pohodu je tako imenovana razpršena proizvodnja. Črpalne elektrarne niso obnovljivi vir 
energije, omogočajo pa vključevanje obnovljivih virov v sistem.  
Mariborski recept za več dejavnosti: združitev podjetij z različnimi dejavnostmi v skupno 
podjetje. Mariborska plinarna, Toplotna oskrba Maribor in Elektro Maribor so ustanovili 
skupno podjetje Moja energija, ki zagotavlja odjemalcem zanesljivo oskrbo s plinom, toplo 
vodo in električno energijo po najnižjih možnih cenah (skupne naložbe v soproizvodnjo). 
 



Komunalna energetika 2006 – Petnajsto mednarodno posvetovanje  
(9. do 11. maj 2006) 

Investicije v proizvodnjo, prenos in razdeljevanje električne energije v tržnem 
gospodarjenju 

Obnovljivi viri energije   

 

Energetske naprave in aparati 

 
Spremljanje obratovalnih stanj v 
električnih omrežjih 

  

Informacijske tehnologije v energetiki 

 
Zanesljivost oskrbe z energijo 

 

Energetski trg 
  

 



Komunalna energetika 2007 – Šestnajsto mednarodno posvetovanje  
(15. do 17. maj 2007) 

Izboljšanje zanesljivosti oskrbe z energijo lokalnih skupnosti in vse države 

Obnovljivi viri energije   

 

Energetske naprave in aparati 

 
Okoljske zahteve in omejitve 

 
Informacijske tehnologije v energetiki 

 
Zanesljivost oskrbe z energijo 

 

Energetska politika 
  

 



Komunalna energetika 2008 – Sedemnajsto mednarodno posvetovanje  
(13. do 15. maj 2008) 

Obračun omrežnine za zagotavljanje kakovosti v tržnem gospodarstvu 

Obnovljivi viri energije   

 

Energetske naprave in aparati 

 
Okoljske zahteve in omejitve 

 
Informacijske tehnologije v energetiki 

 
Zanesljivost oskrbe z energijo 

 

Energetska politika 
  

 



Komunalna energetika 2009 – Osemnajsto mednarodno posvetovanje  
(12. do 14. maj 2009) 

Oskrba Slovenije z energijo 

Obnovljivi viri energije   

 

Energetske naprave in aparati 

 
Okoljske zahteve in omejitve 

 
Informacijske tehnologije v energetiki 

 
Zanesljivost oskrbe z energijo 

 

Energetska politika 
  

 



Komunalna energetika 2010 – Devetnajsto mednarodno posvetovanje  
(11. do 13. maj 2010) 

Kako premagati ovire pri zanesljivi in učinkoviti oskrbi z energijo 

Obnovljivi viri energije   

 

Energetske naprave in aparati 

 
Okoljske zahteve in omejitve 

 
Informacijske tehnologije v energetiki 

 
Zanesljivost oskrbe z energijo 

 

Energetska politika 
  

 



Komunalna energetika 2011 – Dvajseto mednarodno posvetovanje  
(10. do 12. maj 2011) 

Električna vozila - kako premagati ovire pri zanesljivi in učinkoviti oskrbi z 
energijo 

konferenca: Solarno procesna toplota 

Obnovljivi viri energije   

 

Energetske naprave in aparati 

 

konferenca: Solarno procesna toplota 

Solarni sistemi v proizvodnih procesih 

 

Tehnologije v energetiki 

 

Okoljske zahteve in omejitve ter 
oskrba z energijo 
 

 

 



Komunalna energetika 2012 – Enaindvajseto mednarodno posvetovanje  
(15. do 17. maj 2012) 

Kako premagati ovire pri vključevanju razpršene proizvodnje v 
elektroenergetski sistem 

Obnovljivi viri energije   

 

Energetske naprave in aparati 

 
Okoljske zahteve in omejitve 

 
Informacijske tehnologije v energetiki 

 
Pametna omrežja – razpršena 
proizvodnja 

 

Elektromobilnost 
  

 



TEKMOVALNI  POGOJI 
• Na tekmovanje se  lahko prijavijo največ tri ekipe iz posamezne fakultete / šole. 
• Za izdelavo tekmovalnega e-kolesa lahko vsaka ekipa porabi največ do 500 ˘EUR brez 

DDV finančnih sredstev. Komisiji je potrebno predložiti račune za vse sestavne dele. 
• V navedeno vrednost niso vključeni stroški dodatnih akumulatorjev. 
• Vsaka ekipa mora razpolagati s tremi enakimi akumulatorji (med tekmo ne bo časa za 

polnjenje). 

MERILA in NAČIN IZBIRA ZMAGOVALNE EKIPE 
Ocenjevalna komisija bo tekmovalne modele ocenjevala v navedenih kategorijah. 
Ocenjevanje je relativno – zmagovalna ekipa v posamezni kategoriji dobi 100 točk, ostali 
relativni delež glede na zmagovalni rezultat. Zmaga ekipa, ki zbere največ točk. 

 Kategorija 
1. Višina porabljenih finančnih sredstev. 
2. Tehnična dokumentacija (CE mapa). 
3. Premagovanje razdalje (samo elektromotorni pogon, voznik mase vsaj 50 kg). 
4. Premagovanje strmine (samo električni pogon, voznik mase vsaj 50 kg). 
5. Spretnostna vožnja med stožci (nožni in/ali elektromotorni pogon, voznik mase vsaj 50 kg). 
 



Komunalna energetika 2013 – Dvaindvajseto mednarodno posvetovanje  
(7. do 9. maj 2013) 

Zmanjševanje stroškov za ogrevanje z novimi tehnologijami 

Obnovljivi viri energije   

 

Energetske naprave in aparati 

 
Okoljske zahteve in omejitve 

 
Toplotne črpalke 

 
Pametna omrežja – razpršena 
proizvodnja 

 

Elektromobilnost 
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