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OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V SLOVENSKI ZAKONODAJI 
UMESTITVE V PROSTOR IN SISTEMI PODPOR 

 

Partnerji Kmetijsko gozdarski zavod Maribor ter občini Slovenska Bistrica in Zreče, v okviru projektov 

COMPOSE in STORES, pripravljamo celodnevno delavnico, ki bo potekala 

7. maja 2019 v kongresnem centru hotela Planja na Rogli. 

Namen dogodka je predstavitev novosti na področju obnovljivih virov energije ter možnosti prihodnje 

samooskrbe manjših podeželskih občin z obnovljivimi viri energije. Določene ukrepe je glede na 

nacionalno zakonodajo ter finančne inštrumente mogoče izvesti, a se morda zatakne pri konkretni 

izvedbi zaradi ovir na lokalnem nivoju, pri pridobivanju soglasij ali pa se »prebudi« civilna iniciativa. 

Zaradi tega želimo, v okviru te delavnice, spregovoriti o možnostih prehoda na nizkoogljično družbo z 

izrabo lokalnih resursov in sodelovanjem odločevalcev. 

PROGRAM DOGODKA: 

9.00-9.30 Registracija udeležencev 

9.30-9.45 
Pozdrav županov, predstavnika Ministrstva za infrastrukturo in predstavitev namena 

seminarja 

9.45-10.15 
Umestitev OVE v SLO zakonodaji in njena podpora • Erik Potočar, Ministrstvo za 

infrastrukturo 

10.15-10.40 
Male hidroelektrarne - priložnost za boljšo samooskrbo? • Sandi Ritlop, Dravske 

elektrarne Maribor 

10.40-11.10 
Možnosti izgradnje sistemov na sončno energijo s shranjevanjem energije • dr. Peter 

Virtič, UM, Fakulteta za energetiko 

11.10-11.35 
Možnosti izgradnje manjših vetrnih elektrarn • dr. Ksenija Golob, Energomaks  

d. o. o. 

11.35-11.50 Odmor 
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11.50-12.15 
Potenciali lesne biomase in gozdno-lesne verige v lokalnem območju • dr. Nike Krajnc, 

Gozdarski inštitut Slovenije 

12.15-12.45 Umeščanje OVE v elektroenergetsko omrežje • Matjaž Miklavčič, SODO 

12.45-13.15 
Postopki umeščanja energetskih objektov na OVE v prostor • Marinka Konečnik Kunst, 

ZUM Maribor 

13.15-13.30 
Sistemi podpor, kratek pregled in možnosti financiranja • Veronika Valentar, KGZS - 

Zavod Maribor 

13.30-14.00 Diskusija 

14.00-15.00 Pogostitev udeležencev  

15.00 
Odhod na ogled sončne elektrarne s sistemom shranjevanja in monitoringom 

proizvodnje/porabe energije (Oplotnica) 

 

PRIJAVA: 

Delavnica je brezplačna in je namenjena vsem, ki jih tematika zanima. Zaradi lažje organizacije in 

omejitve števila mest, vas prosimo za registracijo preko SPLETNEGA OBRAZCA, najkasneje do petka, 3. 

maj 2019. 

Za več informacij o dogodku se obrnite na veronika.valentar@kmetijski-zavod.si ali ajda.vernik@slov-

bistrica.si. 

LOKACIJA - ZEMLJEVID 

 

Vljudno vabljeni! 
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