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Maribor, 05.06.2019 

Vabilo na strateški posvet članov 

»Podporna vloga TECES elektroindustriji« 

ki bo v četrtek, 13. junija 2019, med 14.30 in 16.00 uro  
v Škofji Loki, Kidričeva cesta 66, prostori DOMEL d.o.o. (stara Loška Hladilna tehnika, inženiring in servis) 

 

Podjetja elektronske in elektroindustrije, predvsem srednja in velika podjetja, predstavljajo glavnino članstva TECES. 
Zaradi večinoma globalne vključenosti v mednarodne verige vrednosti se tudi njihovi interesi in pričakovanja od 
partnerstev v marsičem razlikujejo od potreb drugih podjetij. 

Cilj strateškega posveta je pregled potreb in interesov deležnikov elektroindustrije, se v sproščenem ozračju 
pogovoriti o strateških usmeritvah in ciljih elektroindustrije ter opredeliti možno podporno vlogo TECES pri 
njihovemu doseganju. Fokus dogodka je primarno namenjen izzivom elektro in elektronske industrije in na nanjo 
navezujoča področja. 

Vabljeni 

Dogodek je namenjen ustanoviteljem / članom TECES in članom SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo, 
partnerjem Kompetenčnega centra za razvoj kadrov elektroindustrije KOC EEI 4.0 ter ključnim deležnikom 
elektroindustrije. 

Posvet poteka kot nadaljevanje seje ustanoviteljev TECES, zato so želeni udeleženci dogodka odgovorne osebe ali 
vodje področij v organizaciji, ki se bodo v tematiko lahko aktivno vključili. 

V primeru drugih zainteresiranih deležnikov, nas prosim kontaktirajte. Dodatne informacije na 02 333 13 50. 

Registracija 

Posvet je številčno omejen na maksimalno 25 udeležencev. Zaradi lažje organizacije dogodka prosimo, da sporočite 
udeležbo svojih predstavnikov in njihovo število do torka, 11. junija 2019 na naslov po@teces.si ali se registrirate 
na dogodek [ TUKAJ ].  

Namen teh aktivnosti  

Aktivnosti potekajo v okviru načrtovane prenove akcijskih načrtov TECES in SRIP Pametne stavbe in dom z lesno 
verigo (SRIP PSiDL) v letu 2019 skladno strategiji pametne specializacije Slovenije. 

Vsebinsko želimo nasloviti področja sodelovanja in skupnega razvoja, vključevanja v (mednarodne) verige vrednosti, 
internacionalizacije, razvoja kadrov, zakonodaje, izzive na področju vedno večje integracije raznolikih področij, 
produktov in digitalizacije… S člani začrtano strategijo in aktivnosti bomo vključili v prenovljene akcijske načrte, ki 
bodo med drugim tudi v pomoč državi pri usmerjanju podpornih ukrepov države. 

 

Vabljeni! 
mag. Matjaž ČEMAŽAR 
predsednik uprave DOMEL HOLDING d.d. 
predsednik Sveta zavoda TECES 

mag. Matej GAJZER 
direktor TECES in SRIP PSiDL 

Program dogodka 

Ura Dogodek Vabljeni 

13:00–14:30 30. seja Sveta zavoda TECES 

Seja namenjena pregledu poslovanja TECES v letu 2018 in pregledu 
poslovnega načrta in aktivnosti za leto 2019. 

▪ ustanovitelji TECES / člani 
Sveta zavoda TECES 

14:30–16:00 Strateški posvet članov »Podporna vloga TECES elektroindustriji«  

Posvet ključnih deležnikov na temo interesov, strateških usmeritev in 
ciljev elektroindustrije, ter možni podporni vlogi TECES pri njihovemu 
doseganju. 

▪ ustanovitelji / člani TECES  

▪ ključni deležniki KOC EEI 4.0 

▪ ključni deležniki 
elektroindustrije (dodatno 
vabljeni)  

16:00–17:00 Ogled proizvodnje komponent za elektro motorje 

Po končanem posvetu bo omogočen ogled proizvodnje na lokaciji. 

▪ udeleženci posveta 
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