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KONFERENCA 

ENERGETIKA V KMETIJSTVU 

 

9. januar 2013, Grm Novo mesto – centra biotehnike in turizma 

 

Vljudno vas vabimo na konferenco ENERGETIKA V KMETIJSTVU, ki bo sredo, 9. 

januarja 2013 v veliki predavalnici Grma Novo mesto – centra biotehnike in 

turizma, Sevno 13, Novo mesto, s pričetkom ob 9.00 uri.  

Kotizacije za udeležbo na konferenci NI!  

 
Kmetijstvo in druge dejavnosti na podeželju so, kot celotno gospodarstvo, podvržene zahtevnim 
ekonomskim pritiskom današnjega časa ter drugim vplivom globalnega trga, hkrati pa se morajo 
prilagajati naravnim danostim in zahtevnim okoljskim standardom nacionalnih, evropskih in drugih 
mednarodnih smernic. 
Trend, ki danes pomembno vpliva na celotno učinkovitost in usmerjenost gospodarstva, je nedvomno 
področje energetike, še posebej energetske učinkovitosti in področje obnovljivih virov energije. 
Energetska učinkovitost in vključevanje obnovljivih virov energije oz. njihova proizvodnja sta tako 
tudi vse hitreje razvijajoče se področje kmetijskega in njemu sorodnih sektorjev. Tako skupaj s 
strokovnjaki, ki se s tem področjem ukvarjajo na razvojni, implementacijski oz. upravni ravni, 
organiziramo konferenco Energetika v kmetijstvu. 
 

 
Poleg zanimivih strokovnih prispevkov (Program konference) bo v preddverju dvorane na ogled še 
razstava rezultatov več projektov in tehnično tehnološke novosti s področja učinkovite rabe energije. 
 

 
Udeležbo na konferenci lahko najavite na sledeča e-naslova: 

• joze.podgorsek@guest.arnes.si 

• alojz.rogelj@guest.arnes.si 

ali telefonsko številko Razvojno raziskovalnega inštituta 07 393 47 31 

 
Direktor: Tone Hrovat, l.r. 

 



  

  
PROGRAM KONFERENCE
8.30 – 9.00 Registracija udeležencev 

9.00 – 9.20 Otvoritev konference 

• Tone Hrovat, Grm Novo mesto - centra biotehnike in turizma, direktor 

• Alojzij Muhič, župan MO Novo mesto 

• Tone Lesnik, ProSilva Slovenija, predsednik 

9.20 – 9.40 Stanje energetike v Sloveniji 
Alenka Domjan, Javna agencija RS za energijo 

9.40 – 10.00 Možnosti OVE na podeželju 
Gorazd Marinček, Slovenski e-forum 

10.00 – 10.20 Ali les raste v gozdu? 
Jože Prah, Zavod za gozdove Slovenije 

10.20 – 10.40 Sodobne peči na les 
Marjan Kadivec, Biomasa d.o.o. 

10.40 – 11.00 Ali je les smiselno kuriti? 
dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 

11.00 – 11.20 ODMOR ZA KAVO 

11.20 – 11.40 Celovite energetske rešitve za dom 
Danijel Vuk, Petrol d.d. 

11.40 – 12.00 Obnovljivi viri energije - bioplin v vsako slovensko vas 
mag. Aleš Zver, Keter Group  

12.00 – 12.20 Pridobivanje in uporaba rastlinskega olja 
dr. Viktor Jejčič, Kmetijski inštitut Slovenije 

12.20 – 12.40 Mehanizirano zbiranje klasincev in njihova energetska izraba 
mag. Tomaž Poje, Kmetijski inštitut Slovenije 

12.40 – 13.00 Koriščenje fotovoltaike 
Jože Wallner, Elektro Ljubljana d.d. 

13.00 – 13.20 Stanje ureditve in obvladovanj požarnih tveganj pri sončnih elektrarnah v Sloveniji 
Luka Piko, Gasilsko reševalni center Novo mesto 

13.20 – 13.40 Podpore električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v 
soproizvodnji  električne energije ter toplote  
Alenka Domjan, Javna agencija RS za energijo 

13.40 – 15.00 KOSILO 

15.00 – 15.20 Postopek priključitve elektrarne na distribucijsko omrežje električne energije 
Matjaž Miklavčič, SODO d.o.o. 

15.20 – 15.40 Pomen lesa in energetske samooskrbe občine Šentrupert 
Rupert Gole, Občina Šentrupert 

15.40 – 16.00 Kako z manj energije ustvariti več? 
dr. Franc Pohleven, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani 

16.00 – 16.20 Ogrevanje na lesne sekance v podjetju Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d. 
Miha Zupančič, Gozdno gospodarstvo Novo mesto d.d. 

16.20 – 16.40 Poraba energije na prašičerejski kmetiji 
Štefan Domej, kmet in vodja južnokoroških kmetov in kmetic 

16.40 – 17.00 Izvedbeni problemi energetske sanacije Grma Novo mesto 
Janez Bratkovič, Grm Novo mesto - centra biotehnike in turizma 

17.00 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK KONFERENCE 

 


