Vabilo na strokovno ekskurzijo v podjetje Odelo v Preboldu in na Občni
zbor društva DVTS dne 9. 11. 2016

Člane Društva za vakuumsko tehniko Slovenije in simpatizerje vabimo na strokovno ekskurzijo v
podjetje Odelo iz Prebolda. Ekskurzija bo v sredo, 9. 11. 2016. Organiziran bo prevoz z
avtobusom ob 13 uri izpred stavbe starega Tehnološkega parka Ljubljana (nekdanji IEVT) na
Teslovi 30. Ogled podjetja Odelo v Preboldu bo predvidoma od 14. do 16. ure. Ogledali si bomo
proizvodnjo zadnjih avtomobilskih luči za najprestižnejše avtomobilske znamke. V njihovi
proizvodnji je pomemben tehnološki korak tudi vakuumska metalizacija luči, ki si jo bomo
pobliže ogledali.
Po ogledu bo od 17 do 18 ure Občni zbor društva DVTS v gostišču Grof na Vranskem.
Program Občnega zbora bo:
Poročilo o preteklem delu društva,
Razrešnica starim funkcionarjem in odborom
Volitve vodstva društva za obdobje 2016-2019
Program dela v naslednjem obdobju
Razno
Po občnem zboru bo popoldansko kosilo.
Če se ne boste udeležili izleta, lahko pridete direktno na občni zbor v gostišče Grof, Čeplje 12,
Vransko (ob izvozu iz avtoceste).
Za člane društva je izlet brezplačen, za simpatizerje pa stane 25 EUR, kar bo mogoče plačati na
avtobusu. Na avtobusu bo možno plačati tudi članarino (25 EUR).
Vrnitev v Ljubljano bo predvidoma ob 20. uri.
Simpatizerji so vabljeni, da se včlanijo v naše vakuumsko društvo (članarina 25 EUR).
Interesenti naj se prijavijo do 7. 11. na elektronski naslov janez.kovac@ijs.si ali info@dvts.si
oziroma po telefonu (01) 477 3403 ali 477 3502.
Vabljeni, doc. dr. Janez Kovač, predsednik društva DVTS

V podjetju Odelo v Preboldu izdelujejo konstrukcijsko zahtevne in napredne luči za avtomobile
znamk Mercedes, Audi, Volkswagen, BMW, Porsche, Ferrari, Rolls-Royce in druge.

Podjetje Odelo v Proboldu razvija in proizvaja zapletene sisteme zadnjih in LED luči za
avtomobilsko industrijo. Z neprestanimi inovacijami in uporabo najsodobnejših tehnologij (tudi
vakuumskih) si zagotavlja vodilno vlogo v proizvodnji avtomobilskih zadnjih luči. V podjetju
Odelo so prvi uvedli zadnjo luč z izključno LED diodami. Večino svojih izdelkov podjetje Odelo
dobavi nemški avtomobilski industriji – tu ima podjetje Odelo 20 % tržni delež. Več si o podjetju
Odelo lahko preberete na straneh: http://www.odelo.si/

