
 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT 
Slovenija, javna agencija 

 
 

SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija, ki ga izvajamo konzorcijski partnerji Razvojni center Novo 
mesto d.o.o., RC Kočevje Ribnica d.o.o., RIC Bela Krajina in OOZ Novo mesto v sklopu 
aktivnosti odpiranje poslovnih priložnosti 

 

                                                         vljudno vabi na brezplačen dogodek 
 
 

POSLOVNO SREČANJE Z ODPIRANJEM POSLOVNIH PRILOŽNOSTI 
 
                                          v družinskem podjetju L-TEK d.o.o. 
 
                                  ki bo potekalo v petek, 27. septembra 2019  
 
PROGRAM SREČANJA 
 
 8:50 – 9:05   Zbiranje udeležencev pred sedežem podjetja - Obrtna cesta 18, Šentjernej 
   
9:05 – 10:00 Predstavitev podjetja s poudarkom na rasti in razvoju od začetka do danes ter 

predstavitev ključnih mejnikov ter proizvodov / direktor in lastnik Radko Luzar 
 
10:00 – 10:45               Predstavitev razvoja in nabave oz. prodaje / vodja razvoja, vodja nabave,prodaje 
 
10:45 – 12:00                  Predstavitev in ogled proizvodnje / vodja proizvodnje 
 
12:00 – 12:30                  Mreženje in odpiranje poslovnih priložnosti za udeležence 
 
12:30 – 14.15                  Nadaljnje mreženje udeležencev in pogostitev v zidanici s prenočišči Majzelj z 

ogledom turističnega objekta 
 
Poslovno srečanje je namenjeno mikro, malim in srednjim podjetjem in podjetnikom ter fizičnim osebam 
- potencialnim podjetnikom iz regije JV Slovenija (Dolenjska, Bela krajina in Kočevsko-ribniška subregija), 
Vabljena vsa podjetja iz branže 'proizvodnja elektronskih komponent' in ostale elektro branže. 

 

Udeležba na srečanju je za vse udeležence brezplačna. Prevoz je lasten. Zaradi omejenega števila mest je 
prijava obvezna. Prijavite se najkasneje do 23.9.2019 na : 

- elektronsko pošto: darja.smiljic@rc-nm.si, tel: 040 197 264 ali na 
- elektronsko pošto: peter.ambrozic@ric-belakrajina.si, tel: 040 122 872  

 
Za SPOT Svetovanje Jugovzhodna Slovenija dogodek koordinirata konzorcijska partnerja RC Novo 
mesto in RIC Bela krajina. 

 

O podjetju L-TEK 
 
L-Tek je podjetje v družinski lasti, ki ga je leta 1994 v Šentjerneju ustanovil Radko Luzar. Po zaslugi 
tehnoloških inovacij že od vsega začetka uživa ugled specializiranega podjetja, usmerjenega v raziskave, 
razvoj in proizvodnjo elektronskih modulov, elektromehanskih komponent in programskih rešitev za 
raznovrstne panoge. Ukvarjajo se z izdelavo kompleksnih visokotehnoloških proizvodov majhnih in srednje 
velikih serij. Zmogljivosti jim omogočajo, da za vsakega naročnika razvijejo optimizirane rešitve po meri. 
Danes ima L-Tek za sabo dolgo in uspešno pot pravega ponudnika rešitev, ki ga kot takega priznava množica 
uveljavljenih mednarodnih podjetij in partnerjev. 
Ekipo podjetja L-Tek sestavljajo motivirani in usposobljeni inženirji, specialisti za programsko opremo, 
elektroniko in elektromehaniko, ki želijo za stranke najti kar najučinkovitejše in najzmogljivejše rešitve. 
Veljajo za zelo prilagodljivega partnerja, ki nudi optimizirane in avtomatizirane procesne postopke tako 
manjših kot večjih obsegov. 
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