
Poleg zanimivih strokovnih predavanj, tekmovanja dija-
kov, okrogle mize in poslovnih srečanjih za vas pripravlja-
mo tudi  družabni zaključek na razstavnem prostoru v hali 
L1. Udeležence strokovnega srečanja bo čakalo prijetno 
presenečenje. Vabimo vas tudi na ostali program, ki se bo 

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

VA B I LO

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

NA 17. SEJEM ENERGETIKA V CELJU 

V TOREK 20. MAJA 2014 ob 10:00 uri Otvoritvena slovesnost 
»DAN SLOVENSKIH INSTALATERJEV-ENERGETIKOV« ob  12:00 uri 

 v poslovni stavbi Celjskega sejma Dečkova 1, 3000 Celje

PROGRAM

 9.30 Prihod  udeležencev 
 Sejemska dvorana L
10.00 Otvoritvena slovesnost s podelitvijo  
 sejemskih priznanj in priznanj  
 nagradnega natečaja Energetsko varčni 
 objekti 2014 (organizatorji natečaja 
 Dnevnikova priloga Moj dom, Eko sklad, 
 Celjski sejem) 
Torek, 20.5. Celjanka
12.00-14.30 Dan slovenskih instalaterjev – energetikov:
12.00-12.15 Uvodni pozdravi in podelitev priznanj
12.15-13.00 Pasti in prednosti pri odločitvah v  
 obnovljive vire energije pri uporabi  
 toplotnih črpalk ali uporabi lesne biomase;  
 Ludvik Hriberšek energetski svetovalec  
 ENSVET
13.00-13:30 Predstavitev programa usposabljanja in  
 izpitov za serviserje hladilnih in  
 klimatizacijskih naprav; Barbara Vrhovnik,  
 OZS, Koordinator za področje izobraževanja 
13.30-14.15 Uporaba ozonu škodljivih snovi in 
 fluoriranih toplogrednih plinov – 
 predstavitev predpisov  
 Irena Koteska, ARSO - Urad za varstvo okolja 
 in narave, Sektor za kakovost zraka

14.15-14.30 Odmor 
14.30 -15.00 Predstavitev pokroviteljev srečanja : 
 Sanitarne armature UNITAS Herz d.d. 
14.45-15.15 HERZ Kotli na BIOMASO              
15.30 -17.00 Poslovno srečanje članov in oglaševalcev  
 revije Energetik na razstavnem prostoru v  
 hali L1, Pogostitev in družabno srečanje
Sreda, 21.5. Modra dvorana I 
10.00-11.00 Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol  
 Slovenije – poklic instalater strojnih instalacij 
 (pisni del) Generalni pokrovitelj HERZ d.d.
Zunanji prireditveni prostor (med dvoranama A in L) 
11.00-13.00 Tekmovanje dijakov srednjih poklicnih šol 
 Slovenije – poklic instalater strojnih instalacij 
 (praktični del), SIEM,  
 Generalni pokrovitelj HERZ d.d.
14.00 Razglasitev rezultatov tekmovanja dijakov  
 srednjih poklicnih šol Slovenije – poklic 
 instalater strojnih instalacij,  
 Generalni pokrovitelj HERZ d.d.
Četrtek, 22.5.  Mala kongresna dvorana
12.00-14.00 Okrogla miza na temo: «PRILOŽNOSTI ZA 
 GOSPODARSTVO PRI IZKORIŠČANJU 
 OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN 
 UČINKOVITA RABA ENERGIJE« 
 Voditelj: Aleš Pregl, TV voditelj 



Sodelujoči:  mag. Stane Merše; vodja Centra za energe- 
tsko učinkovitost; Institut »Jožef Stefan«
dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl.inž.;direktorica Energetske 
agencije za Podravje
Mag. Vesna Črnilogar; Sekretarka Eko sklada
Edita Gošnik,univ.dipl.pravnica; Evropsko razvojni center
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Sektor za  
učinkovito rabo in obnovljive vire energije
mag. Andrej Lapanje; Geološki zavod Slovenije
Aleš Pulko univ. dipl. gosp. inž. Str; predsednik OOZ 
Maribor
Jernej Dolinar; predsednik sekcije instalaterjev  
energetikov na OZS
Danilo Brdnik; predsednik SIEM

Prijavo za strokovno srečanje: »DAN SLOVEN-
SKIH 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 16. maja 2014. 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

Okroglo mizo na temo: «Priložnosti za gospodarstvo 
pri izkoriščanju obnovljivih virov energije in učinkovi-
ta raba energije« bo povezoval TV Voditelj: Aleš Pregl
Na okrogli mizi bodo sodelovali:
mag. Stane Merše; vodja Centra za energetsko  
učinkovitost; Institut »Jožef Stefan«
dr. Vlasta Krmelj, univ.dipl.inž.;direktorica Energetske 
agencije za Podravje
Mag. Vesna Črnilogar; Sekretarka Eko sklada

Edita Gošnik, univ.dipl. pravnica; Evropsko razvojni  
center Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Sektor za 
učinkovito rabo in obnovljive vire energije
mag. Andrej Lapanje; Geološki zavod Slovenije
Aleš Pulko univ. dipl. gosp. inž. Str; predsednik OOZ 
Maribor
Jernej Dolinar; predsednik sekcije instalaterjev  
energetikov na OZS
Danilo Brdnik; predsednik SIEM

VABILO NA OKROGLO MIZO

    «PRILOŽNOSTI ZA GOSPODARSTVO PRI IZKORIŠČANJU OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN 
UČINKOVITA RABA ENERGIJE« 

Sekcija insalaterjev-energetikov bo na sejmu ENERGETIKA predstavila aktualne razmere na področju obnovljivih virov 
in učinkovite rabe energije v povezavi z aktualnimi razpisi in možnosmi koriščenja sredstev, ki so na razpolago v RS.

Dogodek bo v Četrtek, 22.5. ob 12:00 uri  na sejmu ENERGETIKA  
v poslovni stavbi Celjskega sejmišča - Mala kongresna dvorana

Prijavo udeležbo na okrogli mizi sporočite 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.  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! 

Danilo Brdnik, predsednik SIEM


