
Poleg zanimivih strokovnih predavanj, tekmovanja dija-
kov, okrogle mize in poslovnih srečanjih za vas pripravlja-
mo tudi  družabni zaključek na razstavnem prostoru v hali 
K. Udeležence strokovnega srečanja bo čakalo prijetno 
presenečenje. Vabimo vas tudi na ostali program, ki bo 

potekal v času sejma. Podroben program  vseh sejemskih 
dogodkov, ki jih pripravljamo tudi skupaj s Celjskim sej-
mom je objavljen v sejemskem katalogu in na naslednjih 
straneh revije, seveda pa lahko do njega dostopite tudi  
na spletni strani www.revija-energetik.si . 

V A B I L O

Sekcija instalaterjev-energetikov Maribor in Sekcija instalaterjev-energetikov  
pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije vas vljudno vabita na

NA 18. SEJEM ENERGETIKA V CELJU V TOREK 12. Aprila 2016 

»DAN SLOVENSKIH INSTALATERJEV-ENERGETIKOV« ob  12:00 uri 
 v poslovni stavbi Celjskega sejma Dečkova 1, 3000 Celje

Torek, 12.4. Celjanka
12.00-14.30  
Dan slovenskih instalaterjev – energetikov:

12.00-12.15 Uvodni pozdravi
12.30-14.00  Izvajanje strojnih instalacij: zahteve   
 za energijsko učinkovitost, varnost   
 in zadovoljstvo uporabnikov  (Prof. dr.  
 Vincenc Butala, univ. dipl. inž., Vodja  
 laboratorija za ogrevalno, sanitarno in   
 solarno tehniko ter klimatizacijo  
 Univerza v Ljubljani, Fakulteta za  
 strojništvo)
14.00-15:00 Energetske sanacije in EU sredstva -   
 kako do posla pri novih razpisih in preko  
 javnega naročanja?  
 Vlasta Krmelj- ENERGAP
15.00-15.15 Odmor 
15.15 -15.30 Predstavitev pokroviteljev srečanja 
15.30-16.00 Kako zgraditi uspešen tim  
 (Janez Hudovernik - Pro Acta d.o.o.)
16.00-17.00 Poslovno srečanje članov in  oglaševalcev  
 revije Energetik na razstavnem prostoru  
 v hali K
                          Pogostitev in družabno srečanje

Prijavo za strokovno srečanje: 
 »DAN SLOVENSKIH INSTALATERJEV-ENERGETIKOV«  
pošljite na naslov: Območna Obrtno-podjetniška 
zbornica Maribor, Titova c. 63, 2000 Maribor ali 
po faksu št.: 02/ 30-00-491 oz.  
na E-naslov leonida.polajnar@ozs.si  
Prijave bomo sprejemali do 6. aprila 2016.  
Za dodatna pojasnila in informacije se lahko  
obrnete na sekretarko sekcije Leonido Polajnar  na  
tel: 02/330 35 10 ali GSM 051 662 119.

Vljudno vabljeni!
Slovenski instalaterji-energetiki
Oglaševalci v strokovni reviji Energetik
Predstavniki, in učenci strokovnih  
poklicnih šol Slovenije
strokovna javnost


