
 DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE

s soorganizatorji

  
 UNIVERZA V LJUBLJANI
 NARAVOSLOVNOTEHNIŠKA FAKULTETA

in

 UNIVERZA V MARIBORU
 FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO

prireja
s sodelovanjem držav MEGI

54.  MEDNARODNO 
 LIVARSKO POSVETOVANJE
  PORTOROŽ 2014

Z LIVARSKO RAZSTAVO

17. – 19. september 2014

PRIJAVE IN ROKI:

Prijavnice za predavatelje, razstavljalce in druge udeležence  so dostopne na 
spletni strani

 www.drustvo-livarjev@siol.si . 

Prijave na predpisanih prijavnicah sprejemamo po pošti, e-mailu ali faksu na naslov:
 
  Drušvo livarjev Slovenije, 
  Lepi pot 6, p.p. 424   
  SI-1001 Ljubljana

  e-mail: drustvo.livarjev@siol.net
  Fax: +386 1 426 99 34

Za vse informacije smo dosegljivi na telefon: +386 1 252 24 88
  
Prijave  za predavatelje z naslovom predavanja sprejemamo na predpisani 
prijavnici do najpozneje 20.5.2014. 

Prijave za  razstavljalce zbiramo  na predpisani prijavnici do 31.07.2014 oz. do 
zapolnitve vseh razstavnih prostorov.

Predsednica Društva livarjev Slovenije: 
mag. Mirjam Jan-Blažić

MEDIJSKA POKROVITELJA:



VABILO NA POSVETOVANJE IN  LIVARSKO RAZSTAVO

Mednarodno livarsko posvetovanje v Portorožu/Slovenija, s svojo tradicijo in številnimi 
uglednimi predavatelji, vsako leto privabi livarske strokovnjake ne le iz evropskih temveč tudi 
drugih držav. Predstavitvam dosežkov na področju livarstva  so osnova raziskovalni dosežki 
številnih univerz in raziskovalnih inštitutov ter razvojni dosežki priznanih gospodarskih družb. 
Sodobno livarstvo je zasnovano na izbiri ustreznih materialov in izdelovalnih postopkov 
ter učinkoviti podpori informacijskih tehnologij. Prilagodljivost trgu ter sodelovanje pri 
načrtovanju ulitkov sta  bistvenega pomena za uspešnost livarske industrije na globalnem 
trgu. Za znižanje stroškov izdelave, ob sočasnem zagotavljanju najvišje možne kakovosti 
ulitkov, je odločilnega pomena stalna skrb za raziskave in razvoj ter sodelovanje med 
partnerji in odprtost do institucij, ki s svojim znanjem lahko zagotavljajo stalnost v razvojnih 
prizadevanjih livarn. Sodobna proizvodnja ulitkov zaradi svoje kompleksnosti zahteva 
vključevanje strokovnjakov različnih ved. Brez stalnega inoviranja in zagotavljanja kakovosti 
ulitkov livarstvo ne more več tekmovati z ostalimi izdelovalnimi postopki. Ob velikem  vložku 
znanja pa sodobno livarstvo ostaja kot ena izmed pomembnih proizvodnih panog za izdelavo 
tudi najzahtevnejših sestavnih delov za različne veje industrijske proizvodnje. Mednarodno 
livarsko posvetovanje v Portorožu redno spremlja tudi razstava razvojnih  dosežkov livarn, 
univerz in inštitutov ter dobaviteljev opreme in  materialov.

MOTO POSVETOVANJA:
»RAZISKAVE IN RAZVOJ ZA APLIKACIJE V LIVARSTVU«

Livarsko  posvetovanje  bo potekalo  po  naslednjem okvirnem programu:

Dne 17.09.2014:
16.00 -19.30  Sprejem udeležencev posvetovanja in razstave na recepciji 
 posvetovanja  (Kongresni center Hotel Slovenija, I. nadstropje)
18.00   Sprejem na občini Piran

Dne 18.09.2014:
8.00  Registracija udeležencev posvetovanja in razstave
9.30-9.45  Otvoritev posvetovanja in razstave
9.45-17.00  Plenarna predavanja in razstava ter skupno kosilo
18.00  Družabno srečanje na ladji z večerjo in vožnjo 
 po slovenskem morju 

Dne 19.09.2014;
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. Faruk UNKIČ
prof. dr. Srđan MARKOVIĆ
prof. dr. Andreas BÜHRIG-POLACZEK
prof. dr. Peter SCHUMACHER
prof. dr. Friedrich KLEIN
prof. dr. Jenö DUL
prof. dr. Babette TONN
prof. dr. Josef SUCHY

prof. dr. Milan HORAČEK
prof. dr. Adel A. S. NOFAL
prof. dr. Ashok SHARMA
prof. dr. Goutam SUTRADHAR
prof. dr. Iulian RIPOSAN 
prof. dr. Juhani ORKAS
prof. dr. Rüdiger DEIKE 
prof. dr. Jaromir ROUČKA
prof. Yunus TUREN
dr. Erwin FLENDER
dr. Rebeka RUDOLF
dr. Konrad WEISS

LOKACIJA POSVETOVANJA

Kongresni center Portus, Hotel Slovenija
Obala 33, 6320 Portorož, SLOVENIJA

NAMESTITVE V HOTELIH

Hoteli: Hoteli skupine Lifeclass (Grand Hotel Portorož, Hotel Slovenija, Hotel Riviera), Hotel 
Marko, Hotel Roža, Hotel Lucija.

Kontaktni podatki za hotele 
Lifeclass:
Telefon: +386  5 692 90 01
Fax: +386  5 692 90 55
e-mail:  booking@lifeclass.net

Vse informacije o posvetovanju 
in hotelski ponudbi so dostopne 
na:  w w w.drustvo-livarjev.si


