V sklopu letnega akcijskega načrta projekta »SPOT regije 2018-2022«, vas SPOT svetovanje Koroška, v
sodelovanju z Območno obrtno-podjetniško zbornico Ravne na Koroškem in Slovenj Gradec vabi na
ogled dobre prakse na področju kovinske industrije v Sloveniji.

»Ogled podjetja TEHOVNIK d.o.o.«
Kaj:
Ogledali si bomo podjetje TEHOVNIK d.o.o. iz Slovenskih Konjic, spoznali njihovo proizvodnjo ter
predstavitev novih trendov, možnosti, težav in izzivov delovanja znotraj branže kovinske industrije.
Ogled bosta vodila solastnika in direktorja podjetja Sebastijan in Andraž Tehovnik.
Kdaj:
Ogled bo v petek, 23.3.2018, odhod avtobusa:
- Z avtobusne postaje Ravne na Koroškem ob 12.30
- Z avtobusne postaje Dravograd ob 12.40
- Z avtobusne postaje Slovenj Gradec ob 13.00
Po ogledu podjetja in kosilu v okolici se bomo vrnili domov. Predviden prihod na Ravne na Koroškem je
ob 19.00.
Več o podjetju:
Podjetje Tehovnik d.o.o. je proizvodno in trgovsko podjetje z več kot 40-letnim delovanjem. Prvovrstno
se ukvarja z izdelavo in obdelavo zobnikov ter ozobljenja. Nudi usluge struženja, brušenja, rezkanja in
pehanja ozobljenja ter v povezavi z drugimi podjetji nudi termično obdelavo. Proizvodne kapacitete so
prilagojene posamični proizvodnji ter manjšim serijam. V trgovskem delu Tehovnik d.o.o. nudi strankam
in naročnikom olja, maziva ter razna tehnična sredstva, pri prodaji pa se podjetje ukvarja med drugim
še s prodajo rabljenih strojev in naprav.
Podjetje izpolnjuje zadane cilje na področju modernizacije strojnega parka in s tem stremi k nudenju
kakovostnejših končnih izdelkov in storitev. Po nekajkratni rasti je danes Tehovnik d.o.o. v prihodnost
zazrto družinsko podjetje, ki temelji na štiridesetletni tradiciji, in prepoznaven naslov na domačem trgu
za izdelavo zobnikov in raznoraznih strojnih elementov.
PRIJAVE
Prijave zbiramo po elektronski pošti judita.skoflek@ozs.si, maja.savc@ozs.si ali na telefon 041 768 680
– Judita Škoflek OOZ Ravne na Koroškem, 02 88 21 590 – Maja Šavc OOZ Slovenj Gradec, najkasneje do
19.3.2018.
Dogodek je za udeležence brezplačen.
SPOT svetovanje KOROŠKA
Organizator dogodka - zunanji izvajalec:
Območna obrtno-podjetniška zbornica 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.«

