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Vsebina
Strategija TCS
Marketing TCS
Operativne aktivnosti TCS
Projektna pisarna TCS
CRM-Obvladovanje odnosov s ključnimi 
kupci
SCM-Obvladovanje dobavnih verig
RTD-Skupen tehnološki razvoj



Vsebina (nadaljevanje)
HRM-Razvoj človeških virov
Informacijski sistem TCS
Sodelovanje in povezovanje



Strategija TCS
Redne aktivnosti

Spremljanje svetovnih, 
EU in SLO gospodarskih 
gibanj
Spremljanje razvoja 
avtomobilske industrije in 
orodjarstva v svetu, EU in 
SLO
Spremljanje razvoja 
članov TCS
Tekoče preverjanje in 
dopolnjevanje strategije 
TCS

Projekti
Letna strateška 
konferenca TCS
Projekt “Mechatron

 Valley”
 

v okviru 7. 
okvirnega programa 
raziskav EU –

 
področje 

kapacitete, podpodročje
 regije znanja



Marketing TCS
Redne aktivnosti
Časopis TCS (1x letno)
Informacije TCS (1x 
mesečno)
Udeležba na posvetu 
“Orodjarstvo”
Predstavitve na 
konferencah, seminarjih, 
delavnicah itd. v tujini
Predstavitve na 
konferencah, seminarjih, 
delavnicah itd. v SLO
Članki v relevantnih 
medijih



Operativne aktivnosti TCS
Koordinacija vseh 
aktivnosti TCS
Kontaktiranje

 
s člani TCS

Kontaktiranje
 

z 
institucijami SLO in EU
Izpopolnjevanje 
obstoječih storitev
Razvoj novih storitev
Zagon skupnih projektov 
razvojnega programa 
TCS

Pridobivanje novih članov
(Podvojiti število članov-

 podjetij -
 

pridobiti 15 
novih članov; vse 
pomembnejše slovenske 
orodjarne)



Projektna pisarna TCS
Redne aktivnosti

Uvajanje E-vodenja 
skupnih projektov
Podpora pripravi in 
izvajanju skupnih 
projektov TCS 
Razvoj projektne kulture
Sodelovanje pri pripravi 
in izvajanju “Projektne 
šole”

 
v okviru RITS ITC-

 Inovativnega trening 
centra



CRM-Obvladovanje odnosov 
s ključnimi kupci

Redne aktivnosti
Razvoj tehnološke mreže 
TCS
Razvoj sistema 
permanentnega 
sodelovanja v okviru 
mednarodnih mrež



SCM-Obvladovanje dobavnih 
verig

Redne aktivnosti
Izvedba ankete o 
materialih in dobaviteljih 
za leto 2007
Skupen nastop do 
izbranih dobaviteljev za 
izbrane materiale
Ažuriranje

 
podatkov o 

kapacitetah za portal TCS 
pri obstoječih podjetjih
Vključitev podatkov o 
kapacitetah  novih članov 
TCS



RTD-Skupen tehnološki 
razvoj

Redne aktivnosti
Spremljanje 
tehnološkega razvoja v 
svetu
Posredovanje informacij o 
novih tehnologijah 
članom TCS
Sooblikovanje programa 
RITS ITC na področju 
novih tehnologij

Projekti
Projekt TOOL-EAST
Projekt CORNET-HPM
Projekt AALaseR
Sodelovanje v tehnološki 
platformi Manufuture.si
Projekti v okviru 7. 
okvirnega programa
Projekti CORNET
Projekti EUREKA



HRM-Razvoj človeških virov
Redne aktivnosti

Sodelovanje pri razvoju 
novih programov 
izobraževanja in 
usposabljanja v okviru 
RITS ITC
Razvoj in uveljavljanje 
organizacijske kulture 
TCS
Uresničevanje koncepta 
vseživljenjskega učenja

Projekti
Sodelovanje v zagonu in 
razvoju RITS ITC-

 Inovativnega trening 
centra
Projekti HRM SLO/EU 
(ESS)
Razvoj in implementacija 
visokošolskega programa 
“Mehatronika”
Razvoj in implementacija 
visokošolskega programa 
”Podjetniško inženirstvo”



Informacijski sistem TCS
Redne aktivnosti

Vzdrževanje portala TCS
Razvoj portala TCS v 
vodilni SE in JVE portal 
na področju orodjarstva
Razširitev portala s 
projekti TOOL-EAST, 
CORNET HPM in ostalimi 
relevantnimi projekti

Projekti
Projekti EU/IST



Sodelovanje in povezovanje
Redne aktivnosti

Sodelovanje v okviru IZGTM-

 
interesnega združenja grozdov 
in tehnoloških mrež

 

SLO
Sodelovanje z grozdi v SLO in 
tujini
Sodelovanje z institucijami v 
SLO in tujini 
Vključevanje v aktivnosti RITS 
in Tehnopolisa

 

Celje
Sodelovanje v tehnološki 
platformi Manufuture.si

Sodelovanje v okviru RIBN-

 
Raziskovalno inovacijsko 
poslovne mreže v okviru 
SBRA-Slovensko gospodarsko 
in raziskovalno združenje 
(Bruselj) ter oblikovanje točke 
RIBN za povezovanje z 
državami SE in JVE v okviru 
Tehnopolisa

 

Celje
Sodelovanje Z EU IRE 
podskupino za razvoj grozdov
Sodelovanje v drugih 
iniciativah EU na področju 
razvoja grozdov
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