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Spoštovani, 

vabimo vas na X. konferenco Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije. Konferenca je nastala še v 

času, ko so zgolj najboljše organizacije sistemsko pristopale k spodbujanju energetske učinkovitosti, 

predstavljanje učinkovitih projektov organizacij s strani energetskih managerjev pa je bilo omejeno 

zgolj na nekaj letnih dogodkov. Pregled naslovov prispevkov prve konference pokaže, da so, tako kot 

predavatelji, presenetljivo aktualni. Vendar se je v desetih letih veliko spremenilo, predvsem v 

razumevanju sistema upravljanja z energijo, kakor tudi na področju uporabljanih orodij za uspešno 

ravnanje z energijo. Energetski management je že tako pomemben, da so ga celo standardizirali. 

Zavedati pa se je potrebno, da so določila standardov s področja sistemov upravljanja z energijo zgolj 

osnova za učinkovito delo. Organizacije, ki so se pred desetimi leti udeležile konference, so imele na 

primer v večini že takrat vzpostavljen sistem upravljanja z energijo, ki je v veliki meri odgovarjal 

zahtevam standarda SIST ISO 50001. Novi strokovni dokumenti podrobneje določajo najboljšo 

razpoložljivo prakso in s tem, tako, kot izmenjava mnenj na strokovnih dogodkih, omogočajo uvajanje 

novih pristopov pri optimizaciji rabe energije. 

Lansko leto se je konference CSRE udeležilo več kot sto udeležencev, večinoma odgovornih oseb za 

rabo energije v organizacijah. Visoka udeležba energetskih managerjev in managerk je za dogodek, ki 

ni podprt s strani medijskih hiš ter temelji na strokovnih prispevkih, veliko priznanje in ga uvršča med 

vodilne slovenske dogodke na področju energetske učinkovitosti.  

Pred sedmimi leti smo uvedli prakso, da je uvodni govornik predstavnik vodstva ugledne slovenske 

družbe, ki vsebinsko predstavi dosežke in vizije na področju lastnega sistema upravljanja z energijo.  

Uvodni govornik na letošnji konferenci bo g. Luka Ušeničnik, energetski manager skupine Lek d.d.  

Družba Lek d.d. je član skupine Sandoz, kar vpliva tudi na sisteme upravljanja, med katerimi je tudi 

energetski management. G. Ušeničnik bo predstavil sodobno multinacionalno okolje, ki ga določa 

kontinuirana dolgoletna skrb za optimizacijo procesov.  

Tudi letos se bomo potrudili, da bodo predstavljene najboljše prakse in aktualne teme s področja 

sistemov upravljanja z energijo in to tako, da bodo tudi najboljši dobili kakšno novo idejo za delo v 

naslednjem letu ali letih. 

Vljudno vabljeni! 

ENEKOM, Inštitut za energetsko svetovanje, d. o. o.  

mag. Bogomil Kandus 

 
 


