
DRUŠTVO STROJNIH INŽENIRJEV IN TEHNIKOV LJUBLJANA                       
Karlovška cesta 3; 1000 LJUBLJANA                           TRR : 02012-0013695008
Tel. : 425 4757 ; 4215380; Faks:  4261042                   Davč. št.:          56492413

V a b i l o

na ogled hidrotehnike, žičnice in pivovarstva v Ljubljani 

v četrtek, 20.6.2019 in članarina 

Spoštovani, 

vabimo  vas  na  strokovno  ekskurzijo  v  četrtek,  dne  20.6.2019  po  Ljubljani  z  naslednjim 
programom:

09:00 – zbor v Parku na Ambroževem trgu (Poljanski nasip) in tehnični ogled Plečnikove 
zapornice na Ljubljanici

10:30 – zbor na Krekovem trgu 2 (za LGL), odhod z vzpenjačo, ogled transportnega sistema 
in celotnega ljubljanskega gradu (prireditev in razstave)

13:55 – zbor v pivnici pivovarne Union (ob križišču Celovške c. in Ruske ul.), ogled 
tehnologije in zgodovine pivovarne

15:30 – kosilo v pivnici in sestanek o prihodnjih aktivnostih društva 

Stroškov ekskurzije ni.
Kdor ne bo utegnil priti, lahko prijavi nadomestnega udeleženca (nečlana)!

Prijave do 19.6. zbirata:
- Uroš Vogrič,  tel: 040 552 111, DSITL@t-2.net
- Mladen Pajk, tel: 031 621 377, mladen.pajk@gmail.com

OPIS PROGRAMA

Zjutraj bo vzdrževalni tehnik upravljavca »Hidrotehnik d.d.« (letos praznuje 70. obletnico) 
omogočil dostop do zapornic t.i. »Slavoloka Ljubljanice« in demonstriral njihovo delovanje. V 
zadnjih letih je bil celoten sistem posodobljen ter opremljen z elektroniko in programsko 
opremo (nadzor pretoka reke).

Po prihodu z vzpenjačo na grad bo  vodja obratovanja v celoti razkazal njene podsisteme 
(kazalo, opis in slike v navedeni diplomski nalogi). V omejenem obsegu si bomo ogledali še 
strojne inštalacije gradu, sledil bo ogled aktualne razstave »Gradovi Slovenije« in stalnih 
razstav »Grajsko orožje« ter »Slovenska zgodovina« oz. po želji (enako velja tudi za preostali  
čas med 13:00 in 14:00). Ob 12:00 je enourni vodeni ogled gradu, t.i.  »Časovni stroj« s 
pomočjo v kostumih odigranih zgodb različnih obdobij od Rimljanov dalje. 

Po prihodu na ploščad pred pivnico bo najprej na vrsti vodstvo po  muzeju pivovarstva z 
degustacijo piva, sledil bo ogled proizvodnje (vrenje / »varjenje« piva, tlačne posode, 
pakiranje...) in notranjega transporta pijač (valjčne proge, visoko-regalno skladišče).
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Po kosilu izbor programa jesenske ekskurzije (organizatorja predlagava Vransko z okolico – 
proizvodnja avtodelov, muzej motociklov), analiza možnih dejavnosti društva idr.

LOGISITKA

Dopoldan: 
- sprehod po Poljanski cesti ali ob Ljubljanici do Kopitarjeve ul. in vznožja gradu pri postaji  

vzpenjače (ok. 0,8 km)   ali 
- z mestnim avtobusom LPP št. 2 z Ambroževega trga ob 9:52 (najkasneje 10:12).

Popoldan:
- LPP  št.  13  najkasneje  ob  13:38  s  postaje  »Zmajski  most«  (¼  km  peš  severno  od 

vzpenjače) in prestop v centru na drugi strani Slovenske c. na št. 8 ob 13:49 na postaji  
Kozolec) - do Tivolija,   ali

- dodatni sprehod skozi center mesta, ki pa je dvakrat daljši od dopoldanskega (hkrati z 
višjo temperaturo).

Kdor  nima  mestne  vozovnice  »Urbana«,  mu  bo  stroške  voženj  pokrilo  društvo  (dodatne 
karte). V primeru velikega števila prijavljenih udeležencev bo organiziran poseben prevoz s 
Krekovega trga do Pivovarne Union.

VIRI

www.burger.si/Plecnik/Ljubljana_Zapornice/seznam.html
www.dnevnik.si/1042878779
https://urbaniizziv.uirs.si/Povzetek_s/id/66/id_k/S/idc/22
http://mvd20.com/LETO2003/R28.pdf
www.hidrotehnik.si/reference/izvajanje-gospodarske-javne-sluzbe-na-podrocju-urejanja-voda

www.bb.si/doc/diplome/Prljincic_Dejan.pdf
www.ljubljanskigrad.si/sl/obiscite-nas/zanimivosti/vzpenjaca
www.ljubljanskigrad.si/sl/grajska-dozivetja/grajske-vsebine
www.ljubljanskigrad.si/sl/dogodki-na-gradu/mogocni-varuhi-preteklosti-gradovi-na-slovenskem
www.ljubljanskigrad.si/sl/grajska-dozivetja/vodeni-ogledi/casovni-stroj

https://union-experience.si
www.ljubljana.si/assets/Seje/15482/6.-toka---osnutek-odloka-o-razglasitvi-muzejeske-zbirke-pivovarne-union--
za-kulturni-spomenik.pdf
www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/sevsek129.pdf
www.enter-point.com/sl/pivovarna-union
www.zpslo.si/pivo-in-pivovarstvo

https://union-pivnica.si www.lpp.si/javni-prevoz/vozni-redi

ČLANARINA ZA LETO 2019

Vnaprej  se  vam zahvaljujemo za plačilo  letne članarine (plačilni  nalog je  priložen),  ki  bo 
prispevala k uresničitvi načrtovanih ciljev društva v letošnjem letu.
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