
 

                                                                                  
  

V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT Svetovanje Koroška, v 
sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ravne na Koroškem   

 

vabi na ogled dobre prakse na področju kovinarstva 

 
» Ogled podjetja v Sloveniji: INO BREŽICE d.o.o. « 

 
 
Kaj si bomo ogledali? 
 
Ogledali si bomo podjetje INO Brežice d.o.o., s sedežem v Krški vasi. Spoznali bomo njihovo delovanje, 
si ogledali del proizvodnih procesov ter izvedeli kakšni so novi trendi, možnosti, težave in izzivi delovanja 
znotraj branže kovinske industrije.   
 
Kdaj? 
 
Dogodek se bo odvijal v petek, 23. september 2022. 
 
Program dogodka: 
 
Odhod avtobusa iz izhodiščnih točk v regiji:  

- ob 06.20 iz Radelj ob Dravi (parkirišče pri Bajti),  
- ob 06.35 iz Dravograda (glavna avtobusna postaja),  
- ob 06.55 iz Raven na Koroškem (glavna avtobusna postaja) 
- ob 07.15 iz Slovenj Gradca (glavna avtobusna postaja). 

 
Prihod na sedež podjetja INO Brežice d.o.o., Krška vas 34B, 8262 Krška vas ob 9.45 

- ob 10.00 predstavitev in ogled podjetja INO Brežice d.o.o. 
- ob 12.30 kosilo  
- ob 14.40 zaključna diskusija 
- ob 15.00 odhod nazaj na izhodiščne točke v regiji. 

 
Kratka predstavitev podjetja INO Brežice d.o.o.  
 
Podjetje INO Brežice d.o.o. so specialisti za vzdrževanje zelenih površin z več kot 60 letno tradicijo. Začetki 
razvoja in proizvodnje segajo v leto 1957. Pod blagovno znamko INO pa podjetje deluje na trgu že od leta 
1989. Danes ima podjetje INO lastno razvojno inženirsko ekipo in sodobno opremljeno 
proizvodnjo. Razvijajo inovativne konstrukcijske rešitve in proizvajajo pametne stroje za kmetijstvo in 
komunalo ter skrbijo za ekološki pristop do okolja. Številni patentno zaščiteni proizvodi so prejeli nagrade 
in priznanja. Politika podjetja je zasnovana na inovativnosti, kakovosti in podjetnosti. Njihov moto je 
razvijati inovativne stroje s čim manjšo porabo energije. Cilj podjetja je zagotoviti zadovoljstvo vseh 
zaposlenih in njihovih kupcev po svetu. Vizija podjetja je postati pomemben proizvajalec strojev in 
opreme za ekološko vzdrževanje zelenih površin v kmetijstvu in komunalnem gospodarstvu. 
 



 

                                                                                  
  

PRIJAVE 
 
Predhodne prijave so obvezne. Število prijav je omejeno do zasedbe mest na avtobusu.  
 
Rok za prijavo na dogodek je najkasneje do torka, 20.9.2022, do 12. ure. 
Prijava na povezavi.  
 
Dodatne informacije: 
  
Judita Škoflek, OOZ Ravne na Koroškem, e-pošta: judita.skoflek@ozs.si in tel. št.: 02 821 73 20. 
Danijela Uran, SPOT Svetovanje Koroška, danijela.uran@rra-koroska.si in tel. št.: 064 263 784. 
 
 
 
Dogodek je za udeležence brezplačen. 
 
Vljudno vabljeni! 
 
Organizator dogodka:  
SPOT Svetovanje KOROŠKA  
 
Za: RRA KOROŠKA D.O.O. 
Danijela Uran, podjetniška svetovalka 
 
 
 v sodelovanju z zunanjim izvajalcem: OOZ Ravne na Koroškem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Aktivnost se financira iz sredstev namenjenih za zunanje storitve za SPOT svetovanje KOROŠKA, kot del aktivnosti iz 

akcijskega načrta SPOT svetovanje KOROŠKA: »Izmenjava dobrih praks in odpiranje poslovnih priložnosti.« 
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