Gradimo z naravo!

POMLADNI SEJEM
GRADBENIŠTVA, ENERGETIKE,
KOMUNALE IN OBRTI

M
EDNARO
DNI
MEDNAR
ODNI
POMLADNI
SEJEM
POMLADNI SEJEM

www.pomurski-sejem.si

26. – 29. 3. 2015

Gornja Radgona

ŠTIRI PERSPEKTIVNA PODROČJA NA
STIČIŠČU ŠTIRIH DRŽAV
Spoštovani,

OZELENITEV
TRADICIJE
TRAJNOSTNI RAZVOJ

vabimo vas, da na Pomladnem sejmu od 26. do 29. marca 2015 v Gornji Radgoni gradite trajnostno, čisto, obnovljivo in podjetno
prihodnost.
Na stičišču štirih držav bo Pomladni sejem povezal štiri področja, ki so nepogrešljiva za uspešni razvoj gospodarstva in družbe.

Sejem gradbeništva MEGRA se razvija v Gornji Radgoni že več kot 30 let. Od leta 2000 je včlanjen tudi v mednarodno
zvezo sejmov UFI. V zadnjih letih so ga v združen Pomladni sejem dopolnili: sejem energetike ENGRA, sejem komunale
KOGRA ter Pomurski obrtno-podjetniški sejem POS. Drugič v letu 2015 se Pomladnemu sejmu pridružuje tudi sejem
trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN. Splet aktualnih in perspektivnih vsebin prinaša pozitivne
poslovne sinergijske učinke ter kar največjo pozornost poslovne, strokovne in najširše javnosti.

Sejem gradbeništva MEGRA bo ponujal znanje, orodja, mehanizacijo in materiale za smotrno gradnjo novih in obnovo obstoječih
stavb.
Sejem energetike ENGRA bo pospeševal uvajanje obnovljivih virov energije in energetsko varčevanje .
Sejem komunale, urejanja okolje in ekologije KOGRA bo širil zeleno infrastrukturo, varoval in saniral okolje ter ščitil pravico do pitne
vode.
Pomurski obrtno-podjetniški sejem POS bo krepil pomen izmenjave obrtniškega znanja ter pametne specializacije v obrtništvu.
Sočasni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN bo povezal inovativne snovalce, ponudnike, gospodarske
družbe, znanstvene institucije, vladne in nevladne ustanove ter uporabnike človeku, družbi in naravi prijaznih tehnologij, znanja,
izdelkov in storitev.
Vsi hkrati pa bodo pozivali k investicijam in črpanju evropskih sredstev za razvoj prometne in informacijske infrastrukture, varovanje
okolja, energetsko in siceršnjo sanacijo stavb, uvajanje obnovljivih virov energije ter nadgradnjo nacionalnega energetskega sistema
in lokalne energetske samooskrbe.
Ob zanimivih razstavnih vsebinah bodo ciljne obiskovalce iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in Madžarske pritegnila tehtna poslovna in
strokovna srečanje ter pestro spremljevalno dogajanje.

STIČIŠČE GRADITELJSKEGA POSLA IN STROKE
Pomladni sejem gradbeništva, energetike, komunale in obrti se je utrdil kot osrednji državni in najpomembnejši tovrstni
sejem v sosedski regiji štirih držav. S povezanim sejmom trajnostnih tehnologij sta v letu 2014 na 10.000 m2 predstavila
220 razstavljavcev iz 18 držav 10.000 ciljnim obiskovalcem. Napovedan in zabeležen je z več kot 200 novinarskimi članki
v slovenskih in evropskih medijih.
VIR INFORMACIJ
Pri organizaciji sejma in spremljevalnega programa sodelujejo krovne panožne, zbornične, strokovne in vladne institucije.
Nove poslovne priložnosti in strateški pogled v prihodnost odstirajo s strokovnimi, poslovnimi in stanovskimi srečanji.
Ugled graditeljstva in graditeljev večajo tekmovanja ter podelitve priznanj za kakovost. Obiskovalcem so na voljo
vsakodnevna brezplačna gradbena, energetska, komunalna in investicijska svetovanja. Mladi se na njem seznanjajo z
graditeljskimi poklici, obrtniškimi spretnostmi in zaposlitvenimi priložnostmi.

Vabimo vas, da s sodelovanjem na Pomladnem sejmu ogrejete gospodarstvo na trajnosten način, sebi pa zagotovite večjo
mednarodno prepoznavnost in poslovni uspeh.
Prijazno vabljeni!
Janez Erjavec, predsednik uprave
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Sejmom MEGRA, ENGRA, KOGRA in POS se v letu 2015 pridružuje tudi
2. mednarodni sejem trajnostnih tehnologij in zelenega življenjskega sloga GREEN.

MEGRA

ENGRA

28. mednarodni sejem gradbeništva

4. mednarodni sejem energetike

Težišče sejma:
• Energetsko učinkovita gradnja in obnova stavb
• Protipoplavni ukrepi

Težišče sejma:
• Lokalna energetska samooskrba
• Energetsko varčevanje

RAZSTAVNI PROGRAM

RAZSTAVNI PROGRAM

GRADBENIŠTVO
• urbanistično načrtovanje
• projektiranje
• inženirske svetovalne storitve
• gradnja stavb
• gradbeni inženirski objekti
• posebna gradbena dela
• sanacije in obnove
• ureditev okolice
• geotehnična dela
MATERIALI ZA GRADNJO
• veziva in industrijske malte
• elementi za zidanje
• predizdelani elementi za gradnjo
• izolacijski materiali
• estrihi in tlaki
• sanacijski materiali
• materiali in elementi za urejanje
in oprema vrtov, otroških igrišč,
parkirišč
GRADBENA KEMIJA
• barve, laki, premazi
• tesnilne mase, lepila
STAVBNO POHIŠTVO IN
STAVBNI ELEMENTI
• okna, vrata, senčila
• zimski vrtovi
• stopnišča, zaščitne in balkonske
ograje
• dimniki

GRADBENA MEHANIZACIJA,
OPREMA IN ORODJA
• stroji in oprema za separacije,
betonarne in asfaltne baze
• gradbeni stroji in naprave
• tovorna in specialna vozila
• opažni in podporni sistemi, odri
• orodja
• geodetska merilna orodja
in instrumenti
SODOBNE HIŠE
• nizkoenergijska in pasivna gradnja
• montažne lesene gradnje
• gradnja s porobetonom in opeko
• ekogradnja
• energetska sanacija zgradb
• materiali in sistemi za
nizkoenergijsko gradnjo
• sodobni fasadni sistemi
• energijsko učinkovita okna
• napredne toplotne izolacije
• senčila in optimalna izraba
dnevne svetlobe
OSTREŠJA IN KRITINE
• strešne konstrukcije
• strešne kritine, žlebovi
SEJEM RABLJENE GRADBENE
IN KMETIJSKE MEHANIZACIJE,
OPREME IN ORODJA

Varovanje, zaščita,
reševanje
• protivlomna vrata in okna
• protipožarna oprema
• protipoplavna oprema
• alarmne naprave in sistemi
• oprema za samozaščito
• oprema za objekta
• vozila, nadgradnje in oprema
OPREMA ZA GRADBIŠČA
• kontejnerji
• sanitarne kabine
• razsvetljava gradbišč
• ograde in varovalne mreže
DVIGALA
• tovorna
• osebna
• invalidska
• dvižni pripomočki
INVESTICIJE V GRADBENIŠTVU
POSLOVNI IN STROKOVNI
DOGODKI
• mednarodna poslovna srečanja
podjetnikov
• strokovni posveti
• okrogle mize
SPREMLJEVALNI DOGODKI
• tekmovanje dijakov v zidanju
• predstavitve deficitarnih poklicev
• predstavitev gradbenega
izobraževanja in spretnosti dijakov
• brezplačno gradbeno svetovanje
za obiskovalce

OGREVANJE, HLAJENJE,
PREZRAČEVANJE
• ogrevalne naprave in sistemi
• sistemi in oprema za
prezračevanje
• sistemi in oprema za hlajenje
OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE (OVE)
• sončne elektrarne in oprema
• termosolarni sistemi
• vetrna energija
• hidroelektrarne
• geotermalna energija
• biomasa
• bioplin in odpadki
• toplotne črpalke
• gorivne celice
• SPTE (soproizvodnja toplote in
električne energije)
ENERGETSKE NAPRAVE
• prenosniki toplote
• hladilni stolpi
• kotli
• ejektorji
GORIVA (ENERGENTI)

ELEKTRIČNE NAPRAVE
• oprema za prenos in distribucijo
električne energije
• kabli in instalacijski vodniki
• stikalna in merilna tehnika
• električne in elektronske
komponente
• izdelki za zaščito in regulacijo el.
naprav
• baterije in akumulatorji
• orodje
• sistemi in oprema za
gospodarjenje z energijo
E- MOBILNOST
• električni avtomobili
• električna motorna kolesa
• polnilne postaje
ZUNANJA IN NOTRANJA
RAZSVETLJAVA
• energijsko učinkovita svetila
• LED svetila
• energijsko učinkovita javna
razsvetljava
• avtomatizacija doma
• solarna svetila in naprave

PREDSTAVITEV PROJEKTOV
• URE in OVE v javnih stavbah
• občinski in državni projekti URE
in OVE
• evropski projekti
• primeri dobre prakse
FINANCIRANJE IN
SVETOVANJE ZA OVE IN URE
• EU sredstva - subvencije
• energetski inženiring
POSLOVNI IN STROKOVNI
DOGODKI
• čezmejno poslovno srečanje na
temo obnovljivih virov energije
• strokovni posveti in okrogle mize
• brezplačna finančna in energetska
svetovanja za obiskovalce

POS

KOGRA

4. Pomurski obrtno-podjetniški sejem

4. mednarodni sejem komunale, urejanja okolja in ekologije
Težišče sejma:
• Gradnja komunalne infrastrukture
• Male čistilne naprave

Težišče sejma:
• Specializacija v obrtništvu

RAZSTAVNI PROGRAM

RAZSTAVNI PROGRAM

KOMUNALNA
INFRASTRUKTURA
• oprema in tehnologija za
vzdrževanje komunalne
infrastrukture
PROMETNO OMREŽJE
IN PARKIRIŠČA
JAVNA RAZSVETLJAVA
UREJANJE OKOLICE
• svetovanje, načrtovanje in
ureditev okolice
• materiali in elementi za urejanje
okolice
• stroji in oprema za urejanje
okolice
• drevesa in drugo rastje
• sistemi za zalivanje in namakanje
zelenih površin
• vrtno pohištvo, ograje in druga
oprema
OPREMA ZA DOM
• majhne čistilne naprave
• rezervoarji za zbiranje deževnice
• sobni in vrtni kompostniki
• čistilci vode
• gospodinjski mlini za kuhinjske
vrtne odpadke
OPREMA ZA JAVNE POVRŠINE
• informacijski in orientacijski sistemi
• prodajni kioski, prodajni avtomati
• stojala za kolesa

• drevesna zaščita, cvetlična korita
• javna in mobilna stranišča
• javne klopi, stoli, mize
• oprema za starejše in invalide
• ostala oprema
OBJEKTI ZA PROSTI ČAS,
ŠPORT IN IZOBRAŽEVANJE
• oprema za športne objekte
• oprema za otroška igrišča
• oprema za šole
• kopališča, bazeni
DIMNIKARSKE STORITVE
IN OPREMA
OPREMA IN STORITVE ZA
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
• smetnjaki in kontejnerji
• stroji in oprema za čiščenje
javnih površin
• zimska služba
• ponudniki čistilnih in vzdrževalnih
storitev
RAVNANJE Z ODPADKI
• oprema in stroji za zbiranje
in recikliranje odpadkov
• predelava odpadkov
• oprema in naprave za sežiganje
odpadkov
• oprema in naprave za odlaganje
• javni in gospodinjski koši za
ločeno zbiranje odpadkov

RAVNANJE Z VODO
• priprava in oskrba s pitno vodo
• odvajanje in čiščenje odpadne
in padavinske vode
VARSTVO OKOLJA
• oprema za zaščito pred škodljivimi
vplivi na okolje
• čiščenje zraka in dimnih plinov
• saniranje in dekontaminiranje
površin
• čiščenje in urejanje vodotokov
• merjenje, regulacija in nadzorni
sistemi
• okoljski inženiring
PROGRAMSKA OPREMA,
INFORMACIJSKI SISTEMI
PREDSTAVITEV PROJEKTOV,
USTANOV IN ORGANIZACIJ
POSLOVNI IN STROKOVNI
DOGODKI
• mednarodni strokovni posvet
s komunalno tematiko
• okoljevarstveni posvet
• poslovna srečanja
• strokovna predavanja, delavnice
in okrogle mize
• strokovni nasveti za obiskovalce

OBRT V GRADBENIŠTVU
• gradbena dela
• inštalacijska dela
• suhomontažna dela
• suha gradnja
• gradbeni materiali
• kritine
ZAKLJUČNA DELA V
GRADBENIŠTVU
• pleskarska dela
• krovska in kleparska dela
• keramičarska dela
• parketarstvo
• polaganje talnih oblog
• keramičarstvo
• pečarstvo
• kovinarstvo
• lesarstvo
• steklarstvo
• slikopleskarstvo in črkoslikarstvo

VZDRŽEVANJE
• čiščenje objektov
• dimnikarstvo
INSTALACIJE
• elektro instalacije
• vodovodne instalacije
• hidro instalacije
• toplotne instalacije
• klimatizacija objektov
• strojne instalacije
UREJANJE OKOLICE
• cvetličarstvo in vrtnarstvo
• kamnoseštvo
• cementninarstvo
• teracerstvo
DRUGA PODROČJA OBRTI
• predelava plastike in gume
• pogrebna dejavnost

IZDELKI DOMAČE IN
UMETNOSTNE OBRTI
POSLOVNI IN STROKOVNI
DOGODKI
• srečanje obrtnikov in podjetnikov iz
Slovenije, Avstrije, Hrvaške in
Madžarske
• 14. državno tekmovanje mladih
kleparjev in krovcev
• Obrtniška ulica s prikazi dela,
storitev in izdelkov članov sekcij
Obrtno-podjetniške zbornice
Slovenije
• predstavitev obrtniških poklicev
in nasveti za izobraževanje
• predstavitev obrtnih dejavnosti
in koristne informacije pri
ustanavljanju novih podjetij
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Pomurski sejem, d.d.
Cesta na stadion 2
9250 Gornja Radgona, Slovenija
Tel.: +386 (0)2/ 5642 116
Faks: +386 (0)2/ 5642 160
E-pošta: info@pomurski-sejem.si
Informacije:
Mateja Jaklič
izvršna direktorica
E: mateja.jaklic@pomurski-sejem.si
Robi Fišer
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 113
E: robi.fiser@pomurski-sejem.si
Boris Nicolas Erjavec
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 115
E: boris.erjavec@pomurski-sejem.si
Vesna Dajčman
projektni vodja
T: +386 (0)2 5642 118
vesna@pomurski-sejem.si
Miran Mate
projektni vodja
M: +386 (0)41 263 107
E: miran.mate@pomurski-sejem.si
Predstavništva:
Hrvaška
Manox d.o.o.
Marjan Novak
Pušćine, Čakovečka 79
40305 Nedelišće
T: +385 0 98 241 952
T/F: +385 0 40 895 196
E: manox@manox.hr
Slovaška
Štefan Kunčak
Plzenska 4, 83103 Bratislava 3
T: +421 907 729 407
E: kuncak@gmail.com

www.pomurski-sejem.si

TERMIN IN KRAJ:
26. - 29. 3. 2015, Gornja Radgona
DELOVNI ČAS SEJMA:
od četrtka do nedelje od 9.00 do 18.00
ROK PRIJAVE:
23. januar 2015

