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VSEM  Al- LIVARNAM VISOKO TLAČNEGA LITJA 

 

Za Al- livarne visoko tlačnega litja, po sprejetem programu dela Društva livarjev Slovenije za 

leto 2018, tudi letos organiziramo dvodnevni seminar na lokaciji Livarskega inštituta v 

Leobnu,  na temo »HPDC 2-ADVANCED (HANDS-ON)«.  

 

V tem primeru gre za seminar na katerem se vsako leto predstavljajo praktične izkušnje v 

poskusnem livarskem obratu za tlačno litje in vse znane aktualne tehnološke novosti iz te 

livarske tehnologije. Seminar je primeren za livarske strokovnjake, ki že imajo nekaj 

osnovnih znanj in izkušenj iz tlačnega litja.         

 

Seminar bo potekal v času od 14.-15. novembra 2018 (odhod na pot 13.11.2018 

popoldan), na lokaciji  ŐGI- Livarski inštitut v Leobnu, (Parkstraße 21, 8700 Leoben, 

Avstrija). 

 

ÖGI omejuje število udeležencev na že znanih 12 slušateljev. 

 

Vsebinsko in terminsko bo seminar potekal po programu v prilogi. 

 

Vsi udeleženci seminarja pred pričetkom seminarja prejmejo brošuro v nemškem jeziku s 

slovenskim prevodom. Sam seminar pa bo potekal v angleškem jeziku. 

  

Društvo bo organiziralo skupni prevoz za vse udeležence, pri tem bomo lahko tako kot v 

preteklih letih zagotovili vstopne postaje za udeležence v Kranju, Ljubljani, Kidričevem in 

Mariboru. 

 

Hotelsko rezervacijo po ugodni ceni za dve noči (54 € za eno noč) bo v Leobnu za vse 

udeležence opravilo Društvo. Hotelski stroški niso vključeni v ceni seminarja, zato bo vsak 

udeleženec hotel plačal sam ob odhodu iz hotela. 

 

Cena seminarja za enega udeleženca znaša 650,00€. Le-ta vključuje izvedbo seminarja s 

strani  predavateljev inštituta ÖGI na lokaciji v Leobnu, brošuro seminarja, prevozne stroške 

iz Slovenije do hotela in do ÖGI v Leobnu, povratek v Slovenijo ter dva kosila v času 

seminarja. 

 

Uradno prijavo na seminar lahko opravite do najpozneje 15.10 2018 na prijavnici v prilogi, ki 

je istočasno tudi naročilnica. Prijavnico nam lahko pošljete potrjeno in podpisano s strani 

odgovorne ali pooblaščene osebe na ta e-mail, faks 01 426 99 34 ali po pošti na naslov: 

 

DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE 

Lepi pot 6, p.p. 424 

1001 Ljubljana 
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Za eventualna dodatna pojasnila smo dostopni na tem e-mailu ali telefonu 041 608 913. 

 

 Z zanimanjem pričakujemo vašo prijavo in vas prijazno pozdravljamo,  

 

DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE 

Predsednica 

mag. Mirjam Jan-Blažić, l.r. 

 

 

 


