
 

 

 

Odlična in uspešna predstavitev Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS na sejmu MOS 

2015 

 

Odbor za znanost in tehnologijo pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije, ki ga vodi 
predsednik Janez Škrlec se je letos predstavil na sejmu MOS v Celju skupaj s partnerji: 
Institutom Jožef Stefan, Kemijskim inštitutom v Ljubljani, FERI – Univerzo v Mariboru, 
Fakulteto za elektrotehniko, Univerze v Ljubljani, Centrom odličnosti Namaste, Centrom 
odličnosti  - Nanocentrom, Univerzo v Mariboru, Univerzo v Novi Gorici, VSŠ ŠC Ptuj in 
drugimi. V okviru odbora so se predstavila tudi inovativna in razvojno naravnana podjetja.  

                      

Obisk predsednika Vlade RS dr. Miro Cerarja in drugih visokih gostov na razstavnem prostoru Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS 

Na sejmu so bile predstavljene nove tehnologije s področji: elektronike, mehatronike, 
avtomatike, robotike, energetike, IKT, bionike, biomimetike, fotonike, področji novih 
materialov, nanotehnologije, vesoljske tehnologije, medicinske tehnologije, 3D tehnologije in 
drugo. Poseben poudarek pa je letos bil na predstavitvi pametnih in inteligentnih tekstilij, ki 
smo jih uspešno predstavili s pomočjo Fakultete za strojništvo Univerze v Mariboru in še 
zlasti s pomočjo Inštituta za inženirske materiale in oblikovanje. Letos  so bile posebej 
učinkovito predstavljene številne visokotehnološke inovacije, razvojni koncepti in projekti, 
ter primeri dobre prakse sodelovanja gospodarstva in akademsko-znanstvene sfere.  
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                                              Odbor za znanost in tehnologijo je prejel dvoje visokih sejemskih priznanj 

Odbor za znanost in tehnologijo je letos prejel tudi dve priznanji, in sicer priznanje Obrtno-
podjetniške zbornice in srebrno priznanje Celjskega sejma. Priznanji sta bili podeljeni za 
predstavitev novih tehnologij, inovacij in uspešnega sodelovanja z Institutom Jožef Stefan, 
Kemijskim inštitutom v Ljubljani, FERI, Univerze v Mariboru, Fakulteto za elektrotehniko, 
Univerze v Ljubljani, Centrom odličnosti Namaste in Nanocentrom, Univerzo v Mariboru in 
Univerzo v Novi   Gorici, VSŠ ŠC Ptuj in drugimi. Podeljeni priznanji sta le še potrdili uspešno 
in aktivno delo Odbora za znanost in tehnologijo na številnih zahtevnih tehnoloških 
področjih. 



 

                    

                               Pogled na urejen razstavni prostor Odbora za znanost in tehnologijo pri OZS 

                        

                                          Obisk eminentnih gostov, direktorja IJS, v.d direktorja KI in predstavnic UM 
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