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TO SMO MI

Delujemo od leta 1991, 

ukvarjamo se z 

meroslovjem.

Posadili smo 

drevo zaupanja

ki raste,

raste skupaj z nami 

in mi z njim. 
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VIZIJA

Merimo kakovost

• pitne vode,

• zdrave prehrane,

• čistega zraka.

STRATEGIJA

Širimo krog zaupanja. 

S točnim merjenjem in 

strokovnim preskušanjem 

širimo kulturo odličnosti.
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DEJAVNOSTI

Meroslovne rešitve

Prodaja
Programske 

rešitve (IKT)

M&Q AkademijaServis in vzdrževanje

Meroslovni forum

Meritve meril in vzorcev
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PREDSTAVITEV 

MEROSLOVJA

• Sodelovanje z osnovnimi, srednjimi in 

višjimi šolami ter fakultetami

• 4 štipendisti

• Opravljanje praktičnih 

izobraževanj

• Pomoč pri seminarskih 

in diplomskih nalogah 

• Izvedba predavanj 

na dogodkih 
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RAZVOJNO  

RAZISKOVALNI 

ODDELEK

• ARRS skupina – Meroslovje in ekonomija

6 članov:

 2 mlada raziskovalca

 2 doktorja znanosti

 2 sodelavca

 Raziskovalno razvojni projekti

 Članki v strokovnih revijah

 Sodelovanje na konferencah doma in v tujini (posterji)

 Udeležba na summer campu
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SODELOVANJE S 

CENTRI ZNANJA

• Inštitut za metalurgijo in kovinske 

materiale - IMT

• Inštitut Jožef Stefan – IJS

• Fakulteta za organizacijske vede Kranj

• Strojna fakulteta v Ljubljani 

• Strojna fakulteta v Mariboru

• NELA razvojni center d.o.o.
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USPEŠNI 

PROJEKTI

PARTNERJI V 

PROJEKTU

RAZPISNIK 

RAZPISA

NASLOV RAZPISA NAZIV PROJEKTA

LOTRIČ, IMT MVTZ                                 JR za spodbujanje tehnološko razvojnih projektov 

v malih in srednje velikih podjetjih v letu 2005

Metoda za preskus tlačne opreme za 

sterilizacijo v zdravstvu, farmacevtski in 

živilski industriji

LOTRIČ, IMT JAPTI                                      JR za spodbujanje formiranja interdisciplinarnih 

razvojnih skupin za delo na tehnološko razvojnih 

projektih podjetij

Razvoj in validacija kalibracije okoljskega 

tlaka v industriji

LOTRIČ, IMT TIA                                        JR Mladi raziskovalci iz gospodarstva -

generacija 2008

Zaposlitev mladega raziskovalca – Makfir 

Sefa

LOTRIČ, IMT TIA                                         JR Mladi raziskovalci iz gospodarstva -

generacija 2008

Zaposlitev mladega raziskovalca  - Sefer

Avdiaj

LOTRIČ, IMS, 

IJS

MVZT                             Javni razpis za spodbujanje raziskovalno 

razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev 

v letih 2009 in 2010. 

Inteligentni informacijski sistem 

laboratorijev 

LOTRIČ MVZT Krepitev razvojnih oddelkov v gospodarstvu Ustanovitev raziskovalne skupine 

Meroslovje
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NAGRAJENI 

PROJEKTI

Industrijski forum         FOV Univerza v Mariboru

Nagrada TARAS                Rektorjevo priznanje 

Projekt Ilab Poslovni procesi 
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ZNANJE  ZA  

PODJETJE

• Sodelovanje pri inovacijah in novih storitvah

• Dostopnost do informacij in gradiva

• EU projekti

• Razvojne aktivnosti vezane na 

področje meroslovja
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TO SMO MI

- družinsko podjetje

- skupina 60 zaposlenih

- investicije v RRI: od 15 do 20%

- promet (2012): 2,7 mio €

- meroslovni pregledi (2012): 25.000  

- LOTRIČ Meroslovje (Slovenija),

LOTRIČ Certificiranje (Slovenija)

LOTRIČ Mjeriteljstvo (Hrvaška), 

LOTRIČ Control (Bosna in Hercegovina),

LOTRIČ Metrologija (Srbija),

LOTRIČ Metrologija (Makedonija)



www.lotric.si

info@lotric.si
www.meroslovje.si

www.mqkonferenca.si


