
O skupini GEN 

V skupini GEN energijo na-
rave prevajamo v elektriËno 
energijo. Z lastno, trajno-
stno naravnano proizvodnjo 
ter z uËinkovitim trgova-
njem svojim odjemalcem 
zagotavljamo zanesljivo 
in konkurenËno oskrbo z 
elektriËno energijo. Inve-
sticijski potencial, ki ga 
ustvarjamo s proizvodnjo in 
prodajo elektriËne energije, 
odgovorno usmerjamo v 
vzdrževanje in posodablja-
nje obstojeËih proizvodnih 
enot ter v razvoj novih, 
obnovljivih in trajnostno 
usmerjenih proizvodnih 
virov. Kot družbeno odgo-
vorno podjetje si prizade-
vamo za izobraževanje in 
ozavešËanje o energiji in 
energetiki. 

SVET ENERGIJE 

Kdaj je Svet energije odprt za obiskovalce? 

Svet energije je odprt:
• vsak torek od 10:00 do 17:00,
• od srede do petka od 10:00 do 15:00 ter
• vsako prvo soboto v mesecu od 10:00 do 17:00.

Za posameznike so organizirani vodeni ogledi vsak torek ob 15:00 
in vsako prvo soboto v mesecu ob 10:00 in ob 14:00. Predviden 
Ëas vodenega ogleda je uro in pol.

Za skupine (10 oseb ali veË) sta obvezni predhodna najava in 
rezervacija termina na telefonski številki 07/49 10 188 ali po 
elektronski pošti svet.energije@gen-energija.si.

Po dogovoru so vodeni ogledi možni tudi v drugih terminih.
Vstop je brezplaËen!
 

Kako do Sveta energije?  

Naslov: 
Svet energije, Informacijsko središËe GEN, Vrbina 17, 8270 Krško
 

Kontakti:
E-pošta: svet.energije@gen-energija.si, Telefon: 07 49 10 188

Svet energije



Dobrodošli v Svetu energije 

Svet energije je multimedijski center, ki obiskovalcem omogoËa 
potovanje v svet energije in energetike. Podaja celovite in 
strokovno utemeljene informacije o pomenu energije in njene 
rabe v vsakdanjem življenju, tehnologijah proizvodnje elektriËne 
energije ter njenih gospodarskih, družbenih in okoljskih vidikih. 
Spodbuja razumevanje vloge obnovljivih virov energije, uËinkovite 
rabe energije in trajnostne proizvodnje elektriËne energije pri 
odgovornem odloËanju o naši energetski prihodnosti.

Kako potujemo po Svetu energije? 

V pritliËju obiskovalce pot vodi med interaktivnimi maketami in 
eksponati o delovanju elektrarn in razliËnih vidikih proizvodnje 
ter multimedijskimi predstavitvami v obliki animacij. DinamiËne 
igre omogoËajo izbor najprimernejše energetske mešanice za 
pokrivanje dnevne porabe elektriËne energije in odkrivanje sveta, 
ki se skriva za vtiËnico. 

Pot v svet jedrske energije pelje od makete Nuklearne elektrarne 
Krško do modela jedrskega reaktorja in predstavitve goriva, 
gorivnega cikla ter ravnanja z radioaktivnimi odpadki. »eprav je 
sevanje v vsakdanjem življenju oËem nevidno, sta na tej poti dve 
napravi za prikaz ionizirajoËega sevanja, in sicer megliËna celica 
in merilec radioaktivnosti. 

V kletnih prostorih vstopimo v ››eksperimentalnico«, kjer lahko 
na razliËnih interaktivnih eksponatih izvajamo eksperimente, 
povezane z elektriËno energijo, elektrotehniko in magnetizmom. 
V tem prostoru je tudi manjši laboratorij, kjer demonstratorji 
izvajajo zanimive poskuse. 

Komu je Svet energije namenjen?  

V Svet energije ste vabljeni vsi radovedneži, ki želite spoznati in 
razumeti osnove nastanka sveta in energije kot temeljnega gibala 
Ëloveškega razvoja in raznolike vidike proizvodnje elektriËne 
energije danes in jutri ter izkusiti pojave, ki spremljajo elektriËno 
energijo. 

Svet energije je zasnovan tako, da prinaša koristna znanja in 
izkušnje tako otrokom in mladim kakor tudi vsem tistim odraslim 
obiskovalcem, ki se zavedate, da znanja v življenju ni nikoli dovolj. 

V Svet energije ste v okviru naravoslovno-tehniških dni posebej 
vabljeni uËitelji, profesorji z uËenci in dijaki osnovnih in srednjih šol. 


