
www.heso.hr

HRVATSKA STRUČNO-ZNANSTVENA  UDRUGA ZA ENERGETIKU, 
STROJARSKE  TEHNOLOGIJE I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

redni 
broj

naziv skupa vrsta skupa organizator predavači
bodovi - ukupno

termin održavanja
mjesto 

održavanjapolaznik
od toga 

regulativa

1.
Energetska 
i procesna 

postrojenja

9. međunarodno stručno-
znanstveno savjetovanje

jezici skupa: hrvatski i engleski

HESO

HEP - posjet 
jednom od 
postrojenja

članovi HESO-a

stručnjaci i profesori iz Srbije, Slovenije, BiH-a, 
Makedonije, Belgije, Njemačke i Italije

18 -
29. i 30 rujna 2010.

+ stručni posjet 
postrojenju

Dubrovnik

2.
Forum o obnovljivim 

izvorima energije

4. međunarodno stručno-
znanstveno savjetovanje

jezici skupa: hrvatski i engleski

HESO

članovi HESO-a

stručnjaci i profesori iz Srbije, Slovenije, BiH-a, 
Makedonije, Belgije, Njemačke i Italije

+ tehnička i zakonska regulativa iz OIE-a i područja 
energetike, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 

Pravilnika o jednostavnim građevinama

8 2 1. listopada 2010. Dubrovnik

3.

Analiza ispitivanja 
ogrjevnih tijela u 

niskotemperaturnim 
sustavima

znanstveno-stručna 
prezentacija o rezultatima 
laboratorijskih ispitivanja 

suvremenih sustava na 
Sveučilištu u Helsinkiju, Finska

jezik skupa: hrvatski

HESO

FSB

RADSON

članovi HESO-a

profesori FSB-a

predstavnici proizvođača

4 - 19. studenog 2010. Zagreb

4.
Mogućnosti 

primjene obnovljivih 
izvora energije

3. stručno-znanstveni skup

jezik skupa: hrvatski

HESO

FSB

RGNF

članovi HESO-a

stručnjaci iz područja OIE-a

predstavnici proizvođača

djelatnici MINGORP-a

+ tehnička i zakonska regulativa iz OIE-a i područja 
energetike, Zakona o prostornom uređenju i gradnji, 

Pravilnika o jednostavnim građevinama

8 2 17. veljače 2011. Zagreb

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA OVLAŠTENIH INŽENJERA I DRUGIH OBVEZNIKA STRUČNOG USAVRŠAVANJA U 
STRUKOVNOM PODRUČJU STROJARSTVA ZA RAZDOBLJE do 31. listopada 2011.
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5. Plinarski forum

10. stručni skup koji okuplja 
sve sudionike u plinskom 

gospodarstvu

jezik skupa: hrvatski

HESO

HERA

HROTE

članovi HESO-a

djelatnici nadležnih državnih tijela:  
HERA-e, HROTE-a i MINGORP-a

+ zakoni i reglulativa iz područja plinske tehnike, 
zaštite od požara, zaštite na radu, Zakona o 

normizaciji i Zakona o komunalnom gospodarstvu

14 4
31. ožujka i  

1. travnja 2011.
Zagreb

6.
Interklima i 

Konferencija o 
termografiji

21. međunarodni simpozij o 
grijanju, hlađenju i klimatizaciji

10. konferencija o termografiji

jezici skupa: hrvatski i engleski

HESO

FSB

Sveučilište u 
Ljubljani

HEP

profesori FSB-a i iz inozemstva

članovi HESO-a

+ zakoni i regulativa iz područja Zakona o 
prostornom uređenju i gradnji, Zakona o energiji i 

Pravilnika o toplinskoj zaštiti

22 6
7. i 8. travnja 2011.

+ stručni posjet 
postrojenju

Zagreb

7.
Konferencija 

POTICAJIMA DO 
REALIZACIJE

1. konferencija o 
mogućnostima korištenja 

fondova, povoljnih financijskih 
sredstava i kredita u 

proizvodnji, energetici, 
primjeni OIE i dr.

MINGORP

HESO

HBOR

HROTE

FZOEU

HEP ESCO

banke

stručni financijski i pravni savjetnici, organizatori 
natječaja, fondovi, korisnici tih sredstava i sl.

6 - 6. svibnja 2011. Zagreb

8.
Hrvatski seminar o 

tlačnoj opremi

8. stručno-znanstveni skup

jezik skupa:hrvatski

HESO

FSB

HAA

OPT-Agencija

HZN

stručnjaci i članovi HESO-a

profesori FSB-a

stručnjaci iz OPT-Agencije,  
HAA-e, HZN-a, INA-e i HEP-a

+ regulativa iz područja Zakona o normizaciji, 
Pravilnika o tlačnoj opremi, normi iz tog područja

8 4 19. svibnja 2011. Zagreb



www.heso.hr

HRVATSKA STRUČNO-ZNANSTVENA  UDRUGA ZA ENERGETIKU, 
STROJARSKE  TEHNOLOGIJE I OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE

9.
Novosti iz područja 
energetike i sustava 

KVGH-a

stručne prezentacije iz tog 
područja

jezik skupa: hrvatski

HESO

Časopis EGE

članovi HESO-a

promotori projekta
4 - 16. lipnja 2011.

Muzej 
Mimara, 
Zagreb

10. Klima-forum

3. stručno-znanstveni forum 
o hlađenju, klimatizaciji i 

ventilaciji

jezik skupa: hrvatski

HESO

FSB

MZOPUG

EIHP

članovi HESO-a

profesori FSB-a

stručnjaci iz područja hlađenja, klimatizacije i 
ventilacije

djelatnici MZOPUG-a

+ tehnička i zakonska regulativa iz područja 
energetike, Zakona o prostornom uređenju i gradnji

16 4

13. i 14. listopada 
2011.

+ stručni posjet 
postrojenju

Zadar

Odgovorna osoba za provođenje Programa:

Branko ILJAŠ, dipl. ing.


