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Prijave in roki

Prijavnice za predavatelje, razstavljvce in druge udeležence  
so dostopne na spletni strani www.drustvo-livarjev@siol.si. 
Vse prijave na predpisanih prijavnicah sprejemamo po pošti, 
e-mailu ali faksi na naslovu:
 
Drušvo livarjev Slovenije, 
Lepi pot 6, p.p. 424   
SI-1001 Ljubljana

Predsednica Društva livarjev Slovenije: 
mag. Mirjam Jan-Blažič 

Telefon: +386 1 252 24 88
 Fax: +386 1 426 99 34
 e-mail: drustvo.livarjev@siol.net
 spletna stran: www.drustvo-livarjev.si
  
 Prijave  za predavatelje z naslovom predavanja sprejemamo 
do najpozneje 20.5.2013. 

Prijave za  razstavljavce zbiramo do 31.07.2013 oz. do 
zapolnitve vseh razstavnih prostorov.



Vabilo na posvetovanje in livarsko razstavo

Vsakoletno Mednarodno livarsko posvetovanje v Portorožu/
Slovenija je eno izmed najbolj tradicionalnih v Evropi. 
Ob velikem vložku znanja in vse močnejši podpori 
informacijskih tehnologij postajata livarska tehnika in 
tehnologija ena osnovnih panog proizvodnje različnih, tudi 
najzahtevnejših sestavnih delov. Globalni trg zahteva visoko 
stopnjo konkurenčnosti zelo zahtevnih livarskih postopkov. 
Prilagodljivost trgu, obvladovanje kompleksnih postopkov ter 
znižanje stroškov so zahteve, ki brezpogojno predpostavljajo 
visoko stopnjo znanja, izkušenj in inovativnosti. Brez povezav 
med univerzami, znanstveno - raziskovalnimi inštituti in 
aplikacijami ni mogoč razvoj in s tem obstoj panoge. Prav 
tako je za livarske proizvode zahteva po različnih stopnjah 
končne obdelave imperativ, ki bo v veliki meri zagotavljal 
obstoj livarn. Za mednarodno posvetovanje v Portorožu je 
značilna udeležba znanstvenega in strokovnega kadra iz 
številnih uglednih univerz in inštitutov ter strokovnjakov 
iz gospodarstva, ki s svojimi predstavitvami  pripomorejo 
k visokemu ugledu posvetovanja. Spremljajoča razstava 
strokovnih dosežkov livarstva bo tudi v letu 2013 dodatno 
vzpodbudila širše zanimanje vseh, ki so povezani v veliko 
livarsko skupnost. 

Moto letošnjega posvetovanja glasi:
»ZNANOST, ZNANJE IN TEHNOLOGIJA«

Livarsko  posvetovanje  bo potekalo  po  naslednjem 
okvirnem program:

Dne 11.09.2013:
16.00 -19.30  Sprejem udeležencev na recepciji posvetovanja
18.00   Sprejem na občini Piran

Dne 12.09.2013
8.00 Otvoritev posvetovanja in razstave
9.30-17.00  Plenarna predavanja, delo v  sekcijah, razstava
 ter skupno kosilo
18.00  Družabno srečanje na ladji

Dne 13.09.2013
9.00-13.00  Predavanja po sekcijah in razstava 
 ter skupno kosilo na zaključku

Programski in organizacijski odbor

prof. dr. Alojz KRIŽMAN – predsednik
mag. Mirjam Jan-Blažič - predsednica organizacijskega odbora
prof. dr. Primož MRVAR
prof. dr. Jožef MEDVED
prof. dr. Vasilij PREŠERN
prof. dr. Franc ZUPANIČ
prof. dr. Andreas BÜHRIG-POLACZEK
prof. dr. Peter SCHUMACHER
prof. dr. Jenö DUL
prof. dr. Babette TONN
prof. dr. Karel  RUSIN
prof. dr. Josef SUCHY
prof. dr. Milan HORAČEK
prof. dr. Adel Adelmoneim Saleh NOFAL
prof. dr. Ashok SHARMA
prof. dr. Faruk UNKIČ
prof. dr. Srđan MARKOVIĆ

Lokacija posvetovanja

Kongresni center Portus, Hotel Slovenija
Obala 33, 6320 Portorož
SLOVENIJA
Telefon:  +386 5 692 90 01
Fax:  +386 5 692 90 55
e-mail:  booking@lifeclass.net

Namestitve v hotelih 

Hoteli: Grand Hotel Portorož, Hotel Slovenija, Hotel Riviera, 
Hotel Marko, Hotel Roža, Hotel Lucija, Hotel Barbara, 
Grand hotel Metropol .

Vse informacije o posvetovanju in hotelska ponudba na
www.drustvo-livarjev.si 


