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Družbi Borzen, slovenskemu operaterju trga z elektriko, je bilo s 351. členom novele
Energetskega zakona EZ-1 naloženo, da kot izvajalec dejavnosti Centra za podpore,
pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih
skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo
energije in za uporabo obnovljivih virov. Blagovna znamka »Trajnostna energija« združuje
na portalu različne informacije, aktivnosti in akterje, organizirana pa je bila tudi prva
konferenca »Trajnostna energija lokalno«.

Z blagovno znamko
»Trajnostna energija« je
Borzen združil različne
informacije, aktivnosti
in akterje s področja
trajnostne energije ter
aktivnosti med katerimi
je tudi konferenca
namenjena lokalni
energetiki, je v uvodu dejal
direktor Borzena, dr. Karlo
Peršolja. – Foto: dr. Drago
Papler

Trajnostna energija in lokalna energetika
Izvajalec javne gospodarske službe dejavnost
operaterja trga z elektriko družba Borzen, d.o.o. je
organiziral konferenco "Trajnostna energija lokalno" 15. septembra 2015 v hotelu Plaza v Ljubljani.
Direktor Borzena dr. Karlo PERŠOLJA je povedal,
da bdijo nad slovenskim organiziranim trgom z
elektriko in skrbijo za njegovo transparentnost
in nadaljnji razvoj. Verjamejo, da je trajnostni
način razmišljanja in delovanja gonilo pozitivne
prihodnosti nas in naših zanamcev. Povezovanje,

sodelovanje in prenos znanja so tiste vrednote, ki
so jih želeli izpostaviti v okviru prve konference
"Trajnostna energija lokalno".
Blagovno znamko so v svet pospremili z novim, istoimenskim, spletnim portalom, letos pa
so aktivnosti na področju informiranja in ozaveščanja o obnovljivih virih energije in učinkoviti
rabi energije še okrepili.
Borzen je leta 2014 vzpostavil osrednjo informacijsko točko TE – Trajnostna energija (www.
trajnostnaenergija.si). S portalom želijo na preprost in pregleden način na enem mestu zbrati
kakovostne in strokovne informacije, ki bodo
uporabnikom pomagale k učinkovitejši rabi
energije ter nadgradile njihovo poznavanje o
obnovljivih virih energije in njihove uporabe, je
dejal Borut RAJER, direktor energetskega področja pri družbi Borzen, d.o.o., slovenskem operaterju trga z elektriko. Portal »Trajnostna energija« s
strokovnimi informacijami o obnovljivih virih
energije in učinkoviti rabi energije ter z navezavo
na druge vire informacij in primere dobrih praks,
med drugim pomembno prispeva k uspešnim
trajnostnim projektom na lokalni ravni.
Prihodnji razvoj lokalne trajnostne
energetike
Pri pripravi Energetskega koncepta Slovenije
(EKS) dajejo na Ministrstvu za infrastrukturo RS
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