
Gospodarska zbornica Slovenije 

 
Zbornica komunalnega gospodarstva 

 

 

 

 

vabi na strokovno ekskurzijo na 
 

Bavarsko v Nemčiji 
 
 

v četrtek in petek, 13. in 14. oktobra 2011,  
 

 
 
 
Zbornica komunalnega gospodarstva vas na pobudo delovne komisije kanalizacija vabi na dvodnevno strokovno 
ekskurzijo v Nemčijo. Ogledali si bomo nekaj čistilnih naprav in proizvodnjo opreme za čistilne naprave.  
Zgodaj zjutraj ob 5.00 uri v četrtek bomo pričeli z našo potjo iz Ljubljane, ki jo bomo z vožnjo mimo Münchena prišli 
do našega prvega cilja v  Penzing/Weil.  Na tej čistilni napravi si bomo ogledali grablje, pralec peska in solarni 
sistem za sušenje mulja od proizvajalca Huberja. Po končanem ogledu nadaljujemo našo pot v drugo čistilni 
napravo Eching, kjer si bomo ogledali tudi čistilne grablje. Po končanih ogledih prvega dne gremo v hotel, kjer 
bomo prespali in imeli večerjo. Drugi dan po zajtrku si bomo ogledali čistilno napravo v Hiltpolsteinu. Po ogledu 
gremo v podjetje Martin Membrane Systems v mestu Sonneberg, kjer bomo imeli kosilo. Po kosilu sledi 
predstavitev podjetja in ogled proizvodnje tipskih MBR naprav oz. membran. Po končanem ogledu se v 
popoldanskih urah vračamo proti Münchenu in od tam nazaj proti Sloveniji. V Ljubljano naj bi prispeli okoli 1 ure 
ponoči. 

 
 
Okvirni program: 
 
 
ČETRTEK 
07.00 - 14.00 Vožnja od Ljubljane do čistilne naprave Penzing/Weil 
14.00 - 17.30 Ogled čistilne naprave Penzing/Weil in Eching 
18.00 - 22.00 Prijava v hotel, večerja  v hotelu. 
 
 
PETEK 
07.00 - 08.00 Zajtrk v hotelu 
10.00 - 11.00 Ogled čistilne naprave Hiltpoltstein 
13.00 - 14.00 Kosilo z domačo specialiteto »Bartwurst« v Sonnebergu 
14.00 - 16.00 Predstavitev podjetja Martin Membrane Systems in ogled proizvodnje membran 
16.00 - 01.00 Povratek proti Ljubljani. 



 
 
 
 
Kotizacija: 190,00 EUR/osebo + 20 % DDV; skupaj za plačilo 228,00 EUR/osebo – vključuje DDV. 
 
Na podlagi pisne prijave vam bomo izstavili račun, ki ga plačate do torka, 11. 10. 2011 na TRR GZS št.: 02924-0017841495. 
Kot sklic navedite 2120-5062. 
 
Dodatne informacije: 
GZS – Zbornica komunalnega gospodarstva 
Dimičeva ulica 13 
1504 Ljubljana  
Dejan Papež: e-mail: dejan.papez@gzs.si , tel.: 01 58 98 291, št. mob. tel.: 031 355 245 
 
Prijave in odjave: Prijave sprejemamo do zapolnitve mest (50!) oziroma do petka 7. oktobra 2011 do 11.00 ure in sicer: 

• po elektronski pošti: komunala@gzs.si ali 
• po faksu: 01/436-11-78. 

 
 
V primeru premalo prijavljenih si pridržujemo pravico do odpovedi strokovne ekskurzije. 
 
 
Odhod avtobusa bo iz parkirišča pri Dolgem mostu v Ljubljani – Vič. 
 
 
 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Prijavnica na strokovno ekskurzijo 
 

 Ogled čistilnih naprav na Bavarskem 
 

Četrtek in petek, 14. in 15. oktober 2011,  
 
 
 

Podjetje:  ID za DDV:  

Naslov:  Kraj in pošta:  

Kontaktna tel. št.:  Kontaktna GSM:  

Ime in priimek 1. udeleženca:  E-mail:  

Ime in priimek 2. udeleženca:  E-mail:  

Ime in priimek 3. udeleženca:  E-mail:  

Ime in priimek 4. udeleženca:  E-mail:  

Ime in priimek 5. udeleženca: E-mail: 

Ime in priimek 6. udeleženca: E-mail: 

 
 


