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Pozdravljeni,                                  Ljubljana, 7.11.2022 
 
Sekcija lesnih strok pri OZS organizira enodnevno strokovno ekskurzijo:   
 

Voden ogled  
proizvodnega obrata Ledinek Engineering v Hočah  

in voden ogled 
proizvodnega obrata Marles hiše Lovrenc na Pohorju 

 
četrtek 17. november 2022 

 
Podrobnejši spored ogledov je opisan v nadaljevanju. 

 

 
Odhod:   četrtek 17. november 2022 
Čas potovanja:  1 dni, avtobusni prevoz 
 
Predvideni odhodi v četrtek (glede na prijave):  
6.30 uri   Ljubljana, parkirišče hala Tivoli (možen parking proti plačilu)  
7.30 uri   Celje, Dvorana Zlatorog 
8.30 uri   Hoče, avtobusna postaja smer Maribor 
 

 
PROGRAM VODENIH OGLEDOV proizvodnih obratov 

 
09:00 - 11:00   

 

Voden ogled proizvodnega obrata Ledinek Engineering d.o.o. v Hočah, proizvajalca edinstvenih 

lesnoobdelovalnih strojev in linij, s katerimi lahko opremijo celoten proizvodni obrat in so s svojimi 

izdelki prisotni na vseh kontinentih globalnega trga.  

 

Po ogledu nadaljujemo pot proti Lovrenc na Pohorju. 

 

13:00 - 15:00   

 

Voden ogled proizvodnega obrata Marles hiše Lovrenc na Pohorju– najstarejši in največji slovenski 

proizvajalec montažnih objektov in je že skoraj osem desetletij sinonim za montažne hiše. Na obrat 

Lovrenc na Pohorju so preselili celotno proizvodnjo lesenih montažnih objektov. 

 

Po končanih ogledih sledi kosilo, predvidoma ob 16.00 uri. 

 

Po končanem kosilu sledi pot proti Ljubljani, z vmesnimi postanki (Hoče, Celje, Ljubljana). 

https://www.ledinek.com/sl
https://www.marles.com/
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Kotizacija znaša za enega udeleženca 22 EUR (vključuje DDV), ki bo nakazana po potrditvi prijave.  

Strokovno ekskurzijo sofinancirata partnerja Direktorat za lesarstvo pri MGRT in SPIRIT Javna 
agencija. 
 
Kotizacijo je potrebno po potrditvi prijave nakazati na transakcijski račun Obrtno-podjetniške 
zbornice Slovenije, 02013-0253606416 račun NLB d.d., sklic 200016 in bo poravnana pred odhodom. 
 
Stroški odpovedi potovanja po potrjeni prijavi znašajo 12 Eur (DDV vključen). 
 
Telefonske oz. mobitel številki v nujnih primerih: 

- Iris Ksenija Brkovič, sekretarka sekcij: 030 601 687 (vstop v Ljubljani) 
- Brigita Pušnik, predstavnica agencije: 051 388 465 (vstop v Ljubljani) 

 
NE POZABITE NA :  

- udobna obutev in oblačila 
 
Za vse dodatne informacije se obrnite na sekretarko Sekcij Iris Ksenija Brkovič,  
tel.: 01 583 05 66 ali e-naslov: iris.brkovic@ozs.si. 
 
 
Lep pozdrav! 
 
 
 

Iris Ksenija Brkovič  Alojz Selišnik 

   
sekretarka sekcij  predsednik  Sekcije lesnih strok 
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