Lokacija podjetja
V Kočevje se lahko pripeljete iz treh glavnih smeri. Ljubljanske in novomeške ter reške (Brod na Kolpi meja HR). Za opis je najlažje predstaviti dve večji stavbi, ki sta dobro vidni že iz glavne ceste. Nahajamo
se med avtobusno postajo in trgovskim centrom TUŠ.Če prihajate iz ljubljanske ali novomeške strani se
peljete po glavni cesti proti mejnemu prehodu s Hrvaško. V centru mesta se peljete mimo avtobusne
postaje še kakšnih 300m, nato pa po trgovini Hardi zavijete levo na ožjo cesto med HARDI-jem in
manjšim lokalom. Takoj za lokalom se cesta razširi in po tem dvorišču se peljete naravnost do vrat
podjetja. V primeru da ste se pripeljali že do TUŠ centra in prihajate iz ljubljanske ali novomeške smeri,
potem ste zgrešili. Obrnite se in si oglejte napotke za dostop iz reške smeri. Iz reške smeri se pripeljete v
Kočevje in najprej zagledate trgovski center TUŠ. Po TUŠ-u peljete po glavni cesti za Ljubljano še 300m
nato pa zagledate trgovino HARDI in tik pred njo zavijete desno med trgovino in manjšim lokalom in
nadaljujete pot po dvorišču naravnost do ograde podjetje. Če pa iz reške smeri pripeljete do avtobusne
postaje potem pa ste predaleč in morate obrniti.
Naš delovni čas je od 7 do 15 ure, skoraj vedno pa je v podjetju nekdo do 18 ure. Za kasnejši obisk se
dogovorite in počakali vas bomo.
V Kočevju se nahajajo tri bencinske črpalke za vašega mehanskega konjička. Vse tri so zbrane na
začetku Kočevja, če prihajate iz ljubljanske in novomeške smeri, iz reške smeri pa morate skozi celo
Kočevje, ki pa ima približno 2km.
Če pa boste pustili prevozno sredstvo pri nas in vas skrbi prevoz, se lahko oglasite na avtobusni postaji
od koder vozijo avtobusi redno v Ljubljano in Novo mesto, lahko pa vam tudi rezerviramo prenočišče.
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