DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV LJUBLJANA
Karlovška cesta 3; 1000 LJUBLJANA
Tel. : 425 4757 ; 4215380; Faks: 4261042

TRR : 02012-0013695008
Davč. št.:
56492413

Vabilo
na ekskurzijo v Škofjo Loko - IC Trata
Spoštovani,
ob začetku koledarskega poletja v četrtek, 21. 06. 2018 vas vabimo na sprehod po štirih
sosednjih tovarnah v industrijski coni Škofje Loke. Zaradi bližine in javnega prometa prevoz
ni organiziran (podrobnosti na 2. strani).
Program ogledov:
1.

08:50 – zbor pred kolodvorom Škofja Loka

2.

09:00 – SIBO G. d.o.o., Kidričeva c. 99 / www.sibo-group.eu
posebni izdelki iz plastike in orodja zanje, lani 50. obletnica

3.

10:30 – DOMEL, d.o.o, Kidričeva c. 66 / www.domel.com (Železniki: ekskurzija 2003.)
enota za proizvodnjo plastičnih komponent elektromotorjev
(lokacija bivše LTH: ekskurzija 2004.)

4.

12:00 – Bosch Rexroth d.o.o., Kidričeva c. 81 – končna obdelava elektromotorjev
www.bosch.si - (2) Naše podjetje - (4) Lokacije - (3) Rexroth

5.

13:00 – ODEJA d.o.o., Kidričeva c. 80 – še vedno vodilni proizvajalec prešitih
tekstilnih izdelkov pri nas (od leta 1932) - https://odeja.si

6.

14:00 – druženje ob kosilu v restavraciji »Kompliment«, Kidričeva c. 75:
www.malcajt.com/gorenjska/skofja-loka/restavracija-kompliment.html

O možnih spremembah bodo vsi prijavljeni obveščeni po E-pošti ali SMS.
Prijave zbiramo do 20. junija 2018 do 15. ure. Stroškov ekskurzije ni.
Kdor ne bo utegnil priti, lahko prijavi nadomestnega udeleženca (nečlana), ki mu pripada
pogostitev.
Prijave zbirata:
- Uroš Vogrič, tel: 040 552 111, DSITL@t-2.net
- Mladen Pajk, tel: 031 621 377, mladen.pajk@gmail.com
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Javni prevoz iz Ljubljane:
•

vlak za Jesenice (LP 2404) z vstopnimi postajami: Kolodvor 8:24, Litostroj (končna
postaja LPP št.3) 8:28, Stegne (Telemach / Magneti) 8:30, Vižmarje (Arkova ul.) 8:35,
Medvode 8:41

•

avtobus »Alpetour« (možna rezervacija) odpelje z glavne postaje ob 08:20, ustavlja na
večini postaj ob Celovški cesti oz. vsake 2-3 minute in pripelje na isti cilj 2 minuti kasneje
kot vlak.

Povratne povezave po predvidenem zaključku so z avtobusom ob 16:16 (nasproti
restavracije) in vsako naslednjo uro, z vlakom z Jesenic pa ob 16:32 (18:55).

Zaradi dolžine programa je predviden vsaj en odmor. Priporočeno je imeti s seboj malico in
predvsem dovolj tekočine, ker ni v vsakem obratu zagotovljenega avtomata s hrano in pijačo
(je pa nasproti »Odeje« trgovina »Mercator«).

DSIT - Ljubljana, 08. 06. 2018

2/2

