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Spoštovani!                                         Ljubljana, 22.02.2019 
 
Sekcija lesnih strok organizira tridnevno strokovno ekskurzijo:   
 

Ogled pohištvenega sejma v Milanu 
od četrtka 11.4. do sobote 13.4.2019. 

 
Podroben spored potovanja je opisan v nadaljevanju. 

 
Odhod:   četrtek, 11. aprila 2019 
Čas potovanja:  3 dni, avtobusni prevoz 
 
Predvideni odhodi v četrtek, 26.10.2017 (glede na prijave):  
3.00 uri   Celje, parking pred dvorano Zlatorog, na Hudinji, 
4.00 uri   Ljubljana, parkirišče hala Tivoli (možen parking proti plačilu) 
5.00 uri   Sežana, parking pred Tuš Sežana 
 

S P O R E D   P O T O V A N J A 
 
1. dan, četrtek, 11. 4. 2019: Celje -  Ljubljana – Sežana – Milano 

 
Ob 3.00 uri zjutraj odhod turističnega avtobusa iz Celja (parking pred dvorano Zlatorog, na Hudinji), ob 4.00 
uri iz Ljubljane (parkirišče hala Tivoli) in ob 5. uri iz Sežane (parking pred Tuš Sežana). Vožnja po avtocesti s 
krajšimi postanki mimo Padove in Verone do Milana. Predviden prihod na sejmišče je med 10.30 in 11 uro, 
kjer sledi celodnevni ogled pohištvenega sejma. Ob 18. uri predviden prevoz do Airport Hotela Bergamo 4* v 
okolici Bergama, namestitev, večerja v bližini hotela ali v hotelu in prenočevanje. 
 
2. dan, petek, 12.4.: Milano – celodnevni ogled pohištvenega sejma 
 
Zajtrk v hotelu. Ob 8.30 uri zbirno mesto v recepciji hotela. Po zajtrku prevoz do sejmišča saj je dan 
namenjen ogledu pohištvenega sejma, ki je že 58. po vrsti. Na sejmu bodo predstavljene najnovejše 
tehnologije in materiali iz branže, varčevanje z energijo, predstavniki iz več kot 100 držav, blizu 300 
razstavljavcev ponudnikov strojev in opreme, pričakovanih je več kot 20.000 obiskovalcev. Sejem bo napolnil 
celotno sejmišče Milano RHO, ki je bil prizorišče EXPA-svetovne razstave 2015. 
 
Po ogledu sejma sledi ob 18 uri povratek v hotel. Ob 20.00 uri je zbirno mesto v recepciji hotela, od koder 
nadaljujemo pot v restavracijo (prevoz z avtobusom, možen skupinski povratek ali individualno s taksijem). 
Nočitev v hotelu. 
 
3. dan, sobota, 13. 4. 2019: Milano (ali ogled sejma ali mesta Milano) – Sežana – Ljubljana - Celje 
 
Zajtrk v hotelu. Zbor je ob 9.00 uri v recepciji hotela. Po zajtrku prevoz do sejmišča in nadaljevanje strokovnih 
ogledov ali druga možnost, da se dan nameni ogledu centra Milana. Prevoz do Milana s podzemno železnico. 
Odločitev je na vas. Prehrana je v lastni režiji. Zbirno mesto je pred vhodom v sejmišče ob 17.00 uri in odhod 
proti domu z vmesnimi postanki Sežana, Ljubljana in Celje, predviden prihod v večernih urah. 
 
Zaradi prilagajanja ogledom in nepredvidenim okoliščinam si pridržujemo pravico do obrnjenega ali delno 
spremenjenega, vendar vsebinsko neokrnjenega programa. 

https://www.salonemilano.it/en
http://www.airporthotelbg.it/en/
https://www.salonemilano.it/en
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Naprošamo vas, da izpolnjeno prijavnico za udeležbo na strokovnem potovanju (v prilogi) pošljite na naslov 
sekcije, čim prej najpozneje do srede, 6. marca 2019 (zaradi rezervacije hotela, vsaj mesec prej) oziroma do 
zasedbe prostih mest. Prednost bodo imeli tisti, ki so posredovali preliminarno prijavo. 
 

 
Kotizacija znaša za enega udeleženca 270,00 EUR (vključuje DDV), ki bo nakazana po potrditvi prijave.  
Cena, ki jo plača udeleženec vključuje hotelsko-gostinske storitve, del stroškov prevoza in del vstopnice (cena 
vstopnice za dvo ali več dnevni ogled sejma je 48 EUR/osebo in je vključena v kotizacijo). Ostale stroške, 
oglede po programu, stroške vodenja, del stroškov avtobusnega prevoza, del vstopnine in organizacije 
potovanja ter DDV, pa krijejo parnerji. 
Možnost doplačila: enoposteljna soba – 84 EUR/dve nočitvi - plačilo skupaj s kotizacijo 
 
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. 
 
Potrdilo o plačilu pošljete skupaj z izpolnjeno prijavnico na e-naslov iris.brkovic@ozs.si; faks: 01 505 43 73.  
 

Stroški odpovedi potovanja po potrjeni prijavi znašajo 90 EUR z DDV (vključujejo stroške rezervacije hotela 
in organizacijske stroške).  
Stroški odpovedi potovanja tri dni ali manj pred odhodom (od vključno 8.4.2019) znašajo 135 EUR z DDV. 
 
Telefonske oz. mobitel številki v nujnih primerih: 

- Iris Ksenija Brkovič, sekretarka sekcij: 030 601 687 (vstop v Ljubljani) 
- Andrej Steklasa, vodič:  040 465 142 

 
NE POZABITE NA :  

- udobno obutev in oblačila ter sončna očala, 
- veljavno slovensko osebno izkaznico oz. veljavni osebni dokument. 

 
Za vse dodatne informacije se obrnite na sekretarko Sekcije lesnih strok Iris Ksenija Brkovič, tel.: 01 583 05 66 
ali e-naslov: iris.brkovic@ozs.si. 
 
Lep pozdrav! 
 
 

Iris Ksenija Brkovič  Marko Kajzer 

   
sekretarka sekcij  predsednik Sekcije lesnih strok 
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