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- Energetska zbornica Slovenije je bila ustanovljena 15.6.2007 kot samostojna zbornica. 

Seveda pa je že prej delovala kot enota Gospodarske zbornice Slovenije 

- EZS je takrat prevzela vlogo povezovanja in zastopanja panožnih interesov svojih članic 

in v desetih letih zagotovo okrepila svoj položaj 

- EZS samostojno sprejema in uveljavlja stališča svojih članov v razmerju do dejavnikov 

v Sloveniji in na ravni EU, sodeluje z ministrstvi in drugimi organi, kjer se posega v 

interese njenih članov in sicer povsod kjer gre za te posebne interese energetskih 

dejavnosti 

- EZS ima 60 članov, vanjo so vključene tako rekoč vse pomembnejše organizacije s 

področja energetike in sicer od proizvodnje, distribucije, toplotne oskrbe, prodaje itd. 

- izredno pomembno je delo sekcij EZS, ki so naslednje:  

a) EURELECTRIC – preko katere se izražajo skupni interesi evropskih energetskih 

podjetij. Cilj Euroelectrica je zagotovi brezogljično oskrbo z električno energijo v Evropi 

do 2050, zagotoviti stroškovno učinkovito in zanesljivo oskrbo z električno energijo in 

preko tega blažiti podnebne spremembe. Lahko se pohvalimo, da bomo o tem 

spregovorili tudi na kongresu Euroelektrica v Ljubljani v letu 2018 

b) SEKCIJA IPET – sekcija za izmenjavo podatkov na energetske trgu. Z željo po 

poenotenju postopkov v informatizaciji procesov, izmenjavi podatkov in standardizaciji 

(ustanovljena leta 2010) 

c) SEKCIJA SAEE – Slovensko združenje za energetsko ekonomiko. Sekcija je bila 

ustanovljena leta 2015 in interdisciplinarno povezuje strokovnjake iz prakse, univerze 

tako profesorje kot študente, predstavnike institucij  

d) SEKCIJA ZA DALJINSKO OGREVANJE - Ustanovljena aprila 2016 z namenom reševanje 

odprtih problemov na področju daljinskega ogrevanja, kot pomembnega elementa, ki 

lahko blaži podnebne spremembe 

e) SKUPINA DOBAVITELJEV ENERGIJE - ustanovljena konec leta 2016, ki se bo v 

letošnjem letu preoblikovala v sekcijo.  

f) DRUŠTVO WORLD ENERGY COUNSEL kot pomemben del EZS, ki s svojimi 

konferencami oz. razmisleki o energetiki pomembno vpliva na razmišljanja o 

nadaljnjem razvoju na tem področju v Sloveniji. WEC je tako pred dnevi skupaj z EZS in 

komisijo SAZU že pripravil konferenco o energetske konceptu Slovenije s katerim lahko 

rečemo, da smo pričeli javno razpravo o vsebini koncepta in smernicah razvoja za 

naslednjih 30 in več let 

- v letu 2015 je zbornica dobila izredno pomembno nalogo pogajalca za novo 

kolektivno pogodbo elektrogospodarstva in kolektivno pogodbo premogovništva. V 

dobrem letu dni od kar so se začela pogajanja je bilo opravljenih cca. 25 zasedanj in 

morda smo pred dokončanjem oz. novo kolektivno pogodbo za elektrogospodarstvo 

- EKS razprava, javna obravnava 


