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Spoštovani, 

vabimo vas na XI. konferenco Sistemi ciljnega spremljanja rabe energije, ki bo 11. 

oktobra 2016 na Bledu.  

Glede na intenziven razvoj na področju sistemov upravljanja z energijo si strokovne 

energetske skupine v organizacijah in podjetjih ne morejo privoščiti počitka. Prejšnji mesec 

(junij 2016) je bil sprejet Pravilnik o metodologiji za izdelavo in vsebini energetskega 

pregleda, ki po dolgem času ponovno aktualno določa zahteve za izvajanje energetskih 

pregledov. Skladno z evropsko direktivo je za velike družbe izvedba energetskega pregleda 

obvezna, za majhna in srednje velika podjetja pa se ponovno obetajo spodbude za izvajanje 

energetskih pregledov.  

Jeseni bodo pogoji in zahteve za izvajanje energetskih pregledov že bolj jasni, zato vam 

bomo na konferenci lahko posredovali najnovejše informacije.  

Energetski pregled je eno od osnovnih orodij sistema upravljanja z energijo. Kljub temu, da 

se število certificiranih sistemov organizacij povečuje počasi, strokovne skupine intenzivno 

gradijo svoje sisteme upravljanja. Učinkoviti sistemi upravljanja pa, poleg nižanja okoljskih 

emisij, nižajo tudi stroške poslovanja. 

Na konferenci bomo, kot običajno, predstavili referenčne projekte iz industrije in s področja 

stavb oziroma javnega sektorja. 

Uvodni govornik na letošnji konferenci bo g. Rafko Atelšek, direktor družbe Impol 

Infrastruktura d.o.o., ki v skupini Impol skrbi za energetski management.  

Družba Impol je ena izmed največjih porabnikov električne energije v Sloveniji, sodi pa tudi 

med deset največjih slovenskih izvoznikov. Hkrati dosega nenehne izboljšave na področju 

kakovosti, saj ima že več let certificirane naslednje standarde: ISO 9001, OHSAS 18001, 

ISO 14001, ISO/TS 16949 in EN 15088. Družba daje velik poudarek obvladovanju rabe 

virov, pri tem pa ima pomembno vlogo tudi skrb za učinkovito rabo energije. 

Potrudili se bomo, da vam bo obisk konference, ki bo simultano prevajana tudi v angleški 

jezik, utrnil čim več novih idej za delo v prihodnje.  

Vljudno vabljeni! 

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

mag. Bogomil Kandus 

 
 


