POVZETEK STROKOVNIH EKSKURZIJ
DRUŠTVA STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV NOVO MESTO
V LETU 2005
DSIT Novo mesto oziroma njegova delovna skupina, zadolžena za organizacijo ekskurzij, je
tudi v letu 2005 za lane DSIT Novo mesto pripravila in uspešno izvedla dve strokovni
ekskurziji. Po ustaljenem vzorcu je tudi tokrat ena potekala v tujini (Göppingen – Stuttgart –
Ulm - Berchtesgaden, Nem ija), druga pa v Sloveniji (Adria Mobil, Novo mesto).
a.) Strokovna ekskurzija v NEM IJO, 20. – 22. oktober 2005
Ekskurzija v tujini je bila po dveh letih ponovno organizirana v Nem iji, tokrat na relaciji
Göppingen – Stuttgart – Ulm - Berchtesgaden.
48 udeležencev je prvi dan svoje strokovne oglede za elo v Göppingenu, v podjetju Schuler,
eni od vodilnih evropskih in svetovnih proizvajalk stiskalnic. Gre hkrati za dobavitelja
mnogih podjetij v avtomobilski branži, med drugim tudi novomeškega Revoza. Zagotovo je
bila za našo skupino najbolj impresivna velikost najve jih stiskalnic ter natan nost in
ekskluzivnost, ki jo pri tem proizvajalec zagotavlja svojim naro nikom.
Še isti dan je bila ekskurzija popestrena s sicer nena rtovanim kratkim ogledom železniškega
muzeja v Märklinu, ki se nahaja v neposredni bližini lokacije prvoogledanega podjetja. Šlo pa
je prakti no le za ogled nekaj maket železniških kompozicij in demonstracij tovrstnih
prometnih ureditev.

Utrinek iz železniškega muzeja v MÄRKLIN-u

Drugi dan ekskurzije je sledil obisk podjetja Herion, kjer si je bilo mo ogledati proizvodnjo
in razvoj raznih hidravli nih komponent. Predstavniki podjetja so pred samim ogledom
obratov poskrbeli tudi za jedrnato predstavitev samega podjetja, njihove dejavnosti in
najatraktivnejših izdelkov.

S predstavitve podjetja HERION

Po tem ogledu je pot ekskurzije vodila v Untertürkheim pri Stuttgartu, kjer stoji Mercedesov
muzej. Tu so kronološko prikazana prakti no vsa Mercedesova oziroma Benzova vozila, ki so
v zgodovini tega avtomobilskega giganta predstavljala svojevrstne mejnike. Tako je bilo mo
videti prvo vozilo na motorni pogon, prvi avtomobil, na koncu spiralne vzpenjajo e poti pa je
bil zelo opazen tudi priljubljeni dirkalnik Formule 1 McLaren – Mercedes.

Muzej Mercedes – prvo vozilo z imenom Mercedes

Zadnji, tretji dan strokovne ekskurzije so udeleženci na poti nazaj v Slovenijo najprej imeli
postanek v mestu Ulm, kjer so si lahko ogledali sam center mesta z znamenito najvišjo
evropsko katedralo.

Katedrala v Ulmu

Na sami meji med Nem iji in Avstrijo, natan neje v znanem letoviškem mestecu
Bechtesgaden, pa je bil kot presene enje udeležencem ekskurzije omogo en še ogled rudnika
soli (»Salzbergwerk«).

Pred rudnikom soli v Berchtesgadnu….

…… in utrinek iz rudnika

Tridnevni urnik je bil tudi tokrat torej povsem zapolnjen, pa vendar je po vsej verjetnosti
upravi il pri akovanja udeležencev. Merilo oziroma dokazilo za tovrstno navdušenje bo
zagotovo tudi njihova prijava v letu 2006, v katerem namerava DSIT Novo mesto nadaljevati
s to predvsem strokovno koristno, pa tudi sicer prijetno dejavnostjo.

b.) Strokovna ekskurzija v ADRIO MOBIL, Novo mesto, 24. november 2005
Doma a ekskurzija je bila tokrat izvedena torej v drugi polovici leta. Kar 65 udeležencev,
lanov in ne lanov DSIT Novo mesto, je bilo dokazilo, da je bilo podjetje Adria Mobil v letu
2005 res pravi gospodarski hit v Sloveniji in tudi izven njenih meja.
Obisk Adrie Mobil nas je prepri al, da podjetje ni bilo zanimivo le zaradi nove lokacije
oziroma prostorskih pridobitev, temve predvsem zaradi razvijajo ega se proizvodnega
programa sodobnih po itniških prikolic, avtodomov in mobilnih bivalnikov.
Gospod Franci Štupar je v imenu gostitelja pripravil in opravil tako reko vse: od sprejema na
vhodu v podjetje, avdio-vizualne ra unalniške predstavitve podjetja v konferen nem prostoru,
pa do vodenja skozi same proizvodne prostore.

Izvedbo obeh navedenih ekskurzij so poleg prispevkov udeležencev v veliki meri omogo ili
tudi sponzorji, na elu s podjetjem REVOZ iz Novega mesta, zahvala pa gre tudi lokalnemu
podjetju INPRO. Vsekakor ne smemo pozabiti na gostoljubnost gostiteljev v podjetjih
SCHULER, HERION in ADRIA MOBIL, ki so poleg nazornih strokovnih predstavitev v
svojih prostorih poskrbela tudi za pogostitev naših udeležencev.
Andrej Škrinjar

