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POVZETEK  

Da bi načrtovali tehnološki razvoj, je treba analizirati obstoječe stanje, postaviti okvirje 

razvoja ter cilje in si začrtati pot do njih. Z raziskavo stališča in predstavitvijo okvira 

razvoja v podjetju si je treba pridobiti pripadnost ter načrt razvoja uresničiti. Tekstilno-

konfekcijska industrija je podvržena hudi konkurenci. Tradicionalnost tehnologije 

nastanka oblačila in nizka dodana vrednost izdelka podjetju onemogočata velika 

vlaganja v raziskave in razvoj ter nakupe najnovejših tehnologij. Konkurenčno prednost 

tako podjetje dosega z jasno zastavljeno tehnološko strategijo in ekonomičnim 

poslovanjem. Naloge managementa tehnologij se nanašajo na procese inoviranja, 

izboljšav razvoja izdelkov, adaptiranja potrebnih novih tehnologij ter spremljanje 

življenjskega cikla tehnologij in izdelkov. Analiziranje procesov od skice, preko razvoja 

oblačila do ponudbe in prodaje na trgu ter ocena tehnologije z Modelom za presojo 

tehnologij  prikažejo dejansko stanje tehnologije v podjetju ter opozorijo na vrzeli.  

Ključne besede: management tehnologij, tehnološka strategija, tekstilno-konfekcijska 

tehnologija, analiza, Model za presojo tehnologij  

SUMMARY  

In order to plan technological development, it is important to analyze the existing 

situation, set the framework of development and goals and play your path to them. By 

researching the viewpoint and presenting the framework of development in a company 

it is necessary to get the affiliation and realize the plan of development. The textile-

clothing industry is subjected to severe competition. Technology’s traditionalism of the 

creation of clothes and the low added value of the product to the company make it 

impossible for the company to invest in research and development or the purchase of the 

newest technology. The company achieves competitive advantage by clearly stating 

their technological strategy and economic business. The tasks of technological 

management refer to the process of innovating and improving the development of 

products, adapting the necessary new technologies and monitoring the life cycle of 

technology and products. Analyzing the products from the sketch, through developing 

clothes, to the selection and sale on the market, as well as the assessment of technology 

with a Model for the assessment of technologies show the actual state of technology in a 

company and alert it about the gaps. 

Key words: technological management, technological strategy, textile-clothing 

technology, analysis, Technology Audit Model 
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1 UVOD  

Namen diplomske naloge je celovita preučitev podjetja in predstavitev tehnološke 

strategije, izhajajoč iz celovite strategije podjetja.  

Teoretični del naloge začenjam s predstavitvijo tekstilno-konfekcijske panoge in 

okolja, v katerem podjetje deluje ter nadaljujem s predstavitvijo tehnologij in njihovega 

pomena za razvoj organizacije. V okviru predstavljene celotne strategije podjetja, 

izpostavljam tehnološko strategijo, ki vpliva na razvojne procese in proizvodne 

produkte v podjetju Kroj, d. d., iz Škofje Loke. Specifičnost in tradicionalnost 

konfekcijske tehnologije, inovativnost naproti tradiciji, majhne finančne zmožnosti in 

hitrost razvoja specifične tehnologije so dejavniki, ki v veliki meri vplivajo na strateške 

odločitve. Za predstavitev teoretičnega dela uporabljam znanstveno-raziskovalno 

metodo deskripcije (metoda opisovanja posameznih pojmov) in metodo kompilacije 

(metoda uporabe izpiskov, navedb in citatov drugih avtorjev). 

Empirični del naloge zajema anketo med zaposlenimi v podjetju z uporabo Modela 

za presojo tehnologij (TAM – Technology Audit Model). Analiza zajema obdobje 

zadnjih treh let. Rezultati so predstavljeni v tabelah in grafično. 
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2 PREDSTAVITEV PANOGE IN PODJETJA 

Tekstilna in oblačilna industrija je pomemben del evropske industrije. Ustvari 200 

milijard evrov prometa in zaposluje 2,7 milijona ljudi. Rast in razvoj  ji omejuje 

konkurenčnost globalnega trga in pojav mednarodnih tekmecev. Kot odgovor na 

konkurenčne izzive se tekstilna in oblačilna industrija EU prestrukturira in tehnološko 

posodablja. Spreminja se način razmišljanja v poslovanju. Velik pomen na razvoj 

panoge imajo inoviranje, lastna blagovna znamka ter marketing. 

2.1 Predstavitev panoge 

Podjetja so izboljšala svojo konkurenčnost z znatnim znižanjem ali odpravo 

množične proizvodnje in z zmanjšanjem proizvodnje enostavnih modnih izdelkov, kar 

je zdaj bolj ali manj domena tretjih držav, kot so Indija, Pakistan in Kitajska. Podjetja so 

se osredotočila na širši spekter izdelkov z visoko dodano vrednostjo. Evropski 

proizvajalci so vodilni na področju tehničnih, industrijskih tekstilij in vlaknovin (na 

primer industrijski filtri, geotekstilije, higienski in medicinski izdelki ter izdelki za 

avtomobilsko industrijo). Konkurenčnost ohranja tekstilni sektor s podjemnimi 

pogodbami ali relokacijo proizvodnih obratov ter z delovno intenzivnimi aktivnostmi v 

državah kjer so nizki stroški dela, večinoma v evro-sredozemski coni (Smole 2004, 195; 

IRSPIN 2007a). 

Konkurenčne prednosti tekstilne in oblačilne industrije EU bi moral sektor obdržati 

tudi v prihodnje in se obenem soočiti z novimi izzivi ter ukrepi, ki bodo še naprej 

povečevali konkurenčnost. Te prednosti so(Sluga 2004, 187): 

− kakovost, 

− vrhunsko oblikovanje, 

− inovacije in  

− izdelki z visoko dodano vrednostjo. 

V prihodnosti bodo zagotovo pomembni naslednji izzivi: 

1. Širitev EU. Tekstilni in oblačilni sektor ima v državah pristopnicah večinoma 

pomembno vlogo. Delna konkurenčna prednost teh držav sta fleksibilnost in 

bližina trga, vendar je pričakovati preselitev množične proizvodnje iz teh držav 

v tretje države s cenejšo delovno silo. Pričakovati je tudi težave pri izvajanju 

pravnega reda EU na področju varovanja okolja, zdravja in varnosti. 

2. Odprava količinskih omejitev. Velika sprememba, s katero se morata spopasti 

tekstilna in oblačilna industrija, je odprava vseh količinskih omejitev v okviru 

Sporazuma o tekstilijah in oblačilih Svetovne trgovinske organizacije (WTO). 

To bo nedvomno povečalo pritisk na trge EU s strani glavnih proizvajalcev 

nižjega cenovnega razreda, kot so Kitajska, Indija in Pakistan. Po drugi strani 
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ima EU potencial, saj poteka trgovanje v smeri sever–jug z izdelki srednje in 

visoke kakovosti, modnimi izdelki in tehničnimi tekstilijami (Sluga 2004, 187). 

3. Raziskave in razvoj. Čeprav tekstilni in oblačilni sektor tradicionalno ni sektor, 

ki razvija nove tehnologije, se je izkazalo, da so bila tista podjetja, ki so vlagala 

v razvoj in nove metode predelovanja, uspešna ter sposobna konkurirati 

mednarodnim konkurentom. Sektor bo moral še naprej spodbujati vlaganja v 

raziskave in razvoj, katerih rezultat bodo nastanek novih inteligentnih 

materialov, nove ter učinkovite metode predelovanja in kreativnih izdelkov po 

konkurenčnih cenah. Razvijajo se sistemi zaznavanja, procesiranja in 

uveljavljanja individualnih potreb kupcev v sicer množičnem, a vendar kupcu 

prilagojenem izdelku. Največje stopnje rasti je v prihodnje pričakovati na 

področju tehničnih tekstilij in aplikacij tekstila na nova področja. Pomembno 

je, da v raziskave vlagata tako država kot industrija. Cilj EU je povečati 

vlaganja v evropske raziskave, s čimer bi do leta 2013 dosegli 3 % BDP. Glede 

na to, da so za tekstilni in oblačilni sektor značilna mala in srednja podjetja, so 

pomembni doseganje kritične mase, povezovanje ter celostni raziskovalni 

projekti v raziskovalnih središčih, v katerih svoje moči združijo industrija in 

univerze (Sluga 2004, 187).  

4. Inovacije. Inovacije, ki so povezane z izdelki, kakovostjo, proizvodnimi 

procesi in organizacijo, so izredno pomembne pri ohranjanju konkurenčnosti 

sektorja. Z namenom povezovanja podjetij in izobraževalnih ter raziskovalnih 

ustanov je bila novembra 2005 ustanovljena Slovenska tekstilna tehnološka 

platforma, ki s tematskimi stebri sodeluje v Evropski tehnološki platformi in za 

posamezno časovno obdobje pripravi Strateško raziskovalno agendo.  

5. Informacijske in komunikacijske tehnologije. Za tekstilni in oblačilni sektor je 

učinkovito upravljanje informacij postalo ključni dejavnik za ohranjanje 

konkurenčnosti, na primer izboljšanje upravljanja dobavne verige, izmenjavo 

informacij, oblikovanje virtualnih mrež, upravljanje majhnih serij izdelkov in 

skrajševanje časa priprav. V okviru 5. okvirnega programa za raziskave so bili 

financirani projekti sklopa Uporabniku prijazna informacijska družba in E-

krojač, 6. okvirni program pa je ponujal priložnosti malim in srednjim 

podjetjem z izdelanimi strateškimi cilji, inženiring izdelkov in storitev 2010 ter 

mikro-nano sisteme. V okviru 7. okvirnega programa, predvidenega za obdobje 

od 2007 do 2013, so prioritete raziskav sledeče (RTD 2009 in IRSPIN 2007b): 

− nove tehnologije izdelave in predelave funkcionaliziranih tekstilnih 

materialov, 

− razvoj tekstilij iz obnovljivih virov in recikliranje, 

− biotehnologija v proizvodnji in obdelavi tekstilij, 
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− novi tekstilni materiali za osebno zaščito, 

− novi tekstilni materiali za tehnično uporabo, 

− pametne tekstilije za varovanje objektov, 

− kustomizacija po meri, 

− novi dizajni in koncepti razvoja produktov in tehnologij.  

6. Poklicno usposabljanje. Pri visoko specializiranih izdelkih in sodobnih 

predelovalnih metodah postaja znanje in usposabljanje zaposlenih čedalje 

pomembnejše. Problem, ki ga ima tekstilni in oblačilni sektor na področju 

pridobivanja kadrov, je v slovesu tradicionalne, neperspektivne panoge in 

relativno nizkih plač (Sluga 2004, 186).  

2.2 Predstavitev podjetja  

Začetki podjetja Kroj, d. d., segajo v leto 1946, ko so izdelovali oblačilne izdelke 

po meri. V 60. letih prejšnjega stoletja so začeli postopno uvajati serijsko proizvodnjo. 

Kakovost izdelkov izkušenih krojačev in šivilj se je povečevala. Zagotovljeni so bili 

pogoji za izdelavo zahtevnih serij težke konfekcije. Ob serijski proizvodnji težke in 

lažje konfekcije so opravljali tudi dodelavne posle, imenovane lon. Zaradi vse višje cene 

delovne sile in s tem težjega položaja konfekcijske industrije, je bilo podjetje v 90. 

prisiljeno ukrepati. S postopnim prestrukturiranjem in reorganizacijo je ostalo 28 

zaposlenih. Prej d. o. o. se je preoblikovala v delniško družbo (lastniki: 65 % Euro 

infond management, d. o. o.,  33 % DIS Consulting, d. o. o., in 2 % mali delničarji).  

Predmet trženja so kakovostna oblačila lastne blagovne znamke, namenjena 

poslovni ženski, višjega cenovnega razreda, moška vrhnja oblačila ter oblačila, razvita 

doma, pod tujo blagovno znamko. Izdelke - oblačila in dodatke (LBZ- lastna blagovna 

znamka) tržijo v lastnih prodajalnah, franšiznih prodajalnah ter po sistemu 

konsignacijske prodaje. V EU izdelke prodajajo pod tujo blagovno znamko (TBZ). 
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Slika 2.1 Organizacijska struktura  

UPRAVA

Vodja tehničnega sektorja
Vodja komerciale
Produktni vodja

Finance in računovodstvo Kadri in splošne zadeva
Najem zunanjih kadrov;

Proizvodnja

TRŽENJE
Nabava
Kreacija
Prodaja

RAZVOJ
Modelarna

Vzorčna šivalnica
Tehnična priprava dela

PROIZVODNJA
Priprava dela

Izdelava
Kakovost

UPRAVA

Vodja tehničnega sektorja
Vodja komerciale
Produktni vodja

Finance in računovodstvo Kadri in splošne zadeva
Najem zunanjih kadrov;

Proizvodnja

TRŽENJE
Nabava
Kreacija
Prodaja

RAZVOJ
Modelarna

Vzorčna šivalnica
Tehnična priprava dela

PROIZVODNJA
Priprava dela

Izdelava
Kakovost

 
Vir: Kroj 2008. 

Poslovne funkcije so organizirane v sektorjih, kjer se izvajajo (trženje, razvoj in 

proizvodnja), in v štabnih službah, kjer opravljajo strokovno podporo poslovanju 

celotne družbe (finance, računovodstvo, kadri in splošne zadeve). Sektorji so razdeljeni 

na oddelke, kjer opravljajo celovite naloge, vezane na ožje področje dela.  

Slika 2.2 Pregled prehodov procesa med posameznimi sektorji  

dobavitelj  TRŽENJE RAZVOJ PROIZVODNJA TRŽENJE kupec dobavitelj  TRŽENJE RAZVOJ PROIZVODNJA TRŽENJE kupec 

 

2.2.1 Trženje  

Trženje je ključna poslovna funkcija družbe. Sektor za trženje koordinira ter 

deloma izvaja naloge v okviru celotnega procesa, od procesa razvoja, prek proizvodnje, 

do prodaje izdelkov. Temeljna naloga je doseganje oziroma preseganje načrtovane 

prodaje. Sektor postavlja vhodne zahteve o kvaliteti, videzu in količini izdelkov, ki jih 

je treba pripraviti v razvoju in proizvodnji, oblikuje in izvaja prodajno politiko družbe 

ter izbira dobavitelje. 

Naloga nabave je izvedba nabave materialov po nalogu vodje trženja (količina, 

kvaliteta, vrsta, cena, termin nabave ipd.), pri čemer nabavlja dorečene artikle ali išče 
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ustrezne zamenjave v sodelovanju s kreacijo. Organizira celotno logistično verigo s 

ciljem optimizacije stroškov. Sprejme nabavljeno blago v dohodnem skladišču in preda 

tehnično dokumentacijo odgovornemu v operativni pripravi dela. 

Za kreacije skrbi  modna oblikovalka, ki zbira informacije o modnih trendih in 

smernicah. Ta pripravi tudi idejne skice v skladu z zahtevami produktnega vodja, 

prodaje in modnimi trendi. Kreacije morajo biti kakovostne in stroškovno dodelane.  

Produktni vodja je delovno mesto, s katerim se določa jasnejša odgovornost za 

produkt in kjer se izboljšuje horizontalna komunikacija med posameznimi poslovnimi 

funkcijami. Produktni vodja je odgovoren za produkt v celoti, tj. od analize trga, prek 

podajanja zahtev razvoju in proizvodnji do usklajevanja prodaje. Poleg poznavanja 

produkta in s tem njegove izdelave, pozna trg in spremlja ter predvideva gibanja na 

njem. 

Prodaja je okno družbe, saj skrbi za stare in nove kupce ter njihove bonitete in 

plačila. Z zaključevanjem na predstavitvah in sejmih z naročili sooblikuje plan dela. 

Oblikuje strategijo maloprodajne mreže in mreže franšiznih trgovin ter pogojev za 

njihovo ustanavljanje. Za lastne in franšizne prodajalne določa izdelke ter spremlja in 

analizira dogajanja na trgu. Informacije, pridobljene od kupcev, posreduje ustrezni 

enoti. 

2.2.2 Razvoj  

Poslovna funkcija razvoja je organizirana v okviru sektorja za razvoj, ki ga 

sestavljajo trije oddelki: Modelarna, Vzorčni oddelek in Tehnološka priprava dela. 

Temeljna naloga je priprava krojev, izdelava vzorčne kolekcije in tehnoloških navodil 

ter nadzor nad kvaliteto vhodnih materialov ter končnih izdelkov. 

V Modelarni se vzporedno opravljata dva razvojna ciklusa; nastajanje novega 

oblačila in priprava naročenega oblačila za proizvodni proces. 

V Vzorčnem oddelku z operacijo šivanja nastajajo nova oblačila. V sodelovanju s 

šiviljami, modelarji in tehnologi v oddelku Tehnološka priprava dela pripravijo 

tehnološka navodila za proizvodnjo. Tehnolog v sodelovanju z nabavno službo skrbi za 

pravočasno in kvalitetno kontrolo kakovosti vhodnih materialov. 

2.2.3 Proizvodnja  

Poslovna funkcija proizvajanja je organizirana v okviru proizvodnje in zunanjih 

kooperantov. Priprava dela (skladiščenje vhodnih materialov, priprava materialov, 

operativnih navodil, formiranje pošiljk) se izvaja v družbi, izdelava pa pri kooperantih. 

Nadzor nad kakovostjo izdelave se deloma izvaja doma, deloma pa za to skrbijo zunanji 

sodelavci. 
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Temeljna naloga sektorja za proizvodnjo je pravočasna in kvalitetna izdelava 

izdelkov. Za to, da bi to lahko izvedli, morajo v sektorju za razvoj pridobiti tehnološki 

opis in vzorčni  model, služba trženja pa mora podati naročilo. 
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3 PREDSTAVITEV TEHNOLOGIJ IN NJIHOV POMEN V PODJETJU 

»Tehnologijo opredeljujemo kot teoretično ali praktično znanje in veščine, ki jih je 

možno uporabljati za razvoj izdelkov ali storitev, njihovih proizvodnih ter dobavnih 

sistemov, lahko je vključena v ljudeh, materialih, procesih, opremi, orodjih …« 

(Dolinšek 2004, 15). 

3.1 Pojem tehnologije 

V današnjem, konkurenčnem okolju je tehnologija vir, ki mu organizacije 

namenjajo primarno pozornost. Biti mora del celovite strategije podjetja in njegovega 

managementa. Organizacija lahko dosega in vzdržuje svojo konkurenčno prednost le na 

osnovi dolgoročnega gledanja v prihodnost in ob pravilnih strateških odločitvah. 

Odgovoriti si mora na osnovna strateška vprašanja: 

− Kdo je naš kupec? 

− Kje je naše poslanstvo in vizija? To je želena prihodnost, ki jo osnujemo na 

današnjih dejstvih, pričakovanjih, nevarnostih in priložnostih ter daje spodbudo 

za pot od tam, kjer se podjetje nahaja do tja, kamor si želi. 

− Kateri so naši principi in vrednote? Načini delovanja in prepričanja zaposlenih, 

ki ustvarjajo notranjo vzdušje v podjetju. 

− Kateri so kratkoročni in dolgoročni cilji? 

− Kako te cilje doseči? 

V nepretrganem ciklusu, kjer se organizacija sooča s svojim okoljem, lastnimi 

sposobnostmi ter uspešnostjo razvoja skozi čas se oblikujejo tehnološke sposobnosti, 

tehnološka strategija in izkušnje. 

Tehnološka strategija je smer in okvir (specifičnih odločitev in ukrepov) za 

delovanje organizacije na področju tehnološkega razvoja ter inovativnosti prek daljšega 

časovnega obdobja, v katerem bo organizacija znotraj dinamičnega, globalnega okolja 

dosegla prednosti na osnovi uspešnega izkoriščanja in porazdelitve svojih tehnoloških 

virov ter s tem zadovoljevala pričakovanja kupcev in vseh drugih, ki so udeleženi v 

delovanju organizacije (Dolinšek 2004, 38).  

Tehnološka strategija vključuje vsebine, ki se nanašajo na razvoj in uporabo 

tehnologij, povezavo virov podjetja s tehnologijami ter ravnanje s tehnološkimi 

funkcijami. Na oblikovanje tehnološke strategije vplivajo notranje in zunanje okolje, 

spreminjanje tehnologij ter strateški ukrepi organizacije. V povezavi s tehnološkimi 

zmožnostmi imajo vpliv na tehnološko strategijo:  

− vpliv sprememb in krivulje staranja, 

− pojav novih tehnologij in njihovih krivulj staranja, 
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− prenova tehnologij zaradi inovacij na trgu, 

− organizacijske odločitve glede sprememb tehnologij, 

− ustreznost okolja za tehnološke inovacije, 

− pojav novih oblik izdelkov, 

− socialni pogledi na industrijski razvoj. 

Glede na vsebino tehnološke strategije se v organizaciji aktivirajo strateški ukrepi, 

določijo se terminski plani in zadolžitve za dosego zastavljenega cilja, vizije. Podjetje, 

ki se v fazi tehnoloških sprememb osredotoči na soodvisno strategijo, ima več možnosti 

za uspešno pridobivanje in ohranjanje konkurenčne prednosti. Vendar je pri tem treba 

upoštevati zaporedje prioritet in slediti strategiji: 

− Ali je strategija skladna s celotno poslovno strategijo - ali bo to poslovanje 

vodilo v želeno in začrtano smer? 

− Ali je strategija skladna s kompetencami - ali ustrezne tehnološke spremembe 

nadgradijo in kaj dodajo k obstoječim kompetencam? 

− Ali je strategija skladna z implementacijsko sposobnostjo - ali so izzivi 

povezani z dejanskim izvajanjem takšni, da jih bomo sposobni uravnavati? 

3.2 Tehnologija lastne blagovne znamke (LBZ) 

Kroj, d. d., prodaja svoje izdelke na tujem in domačem trgu. Na domačem trgu in 

področju nekdanje Jugoslavije se pojavlja z lastno blagovno znamko, ki jo v celoti 

razvija v podjetju. V tujini, pa s svojim know-how sodeluje s tujimi blagovnimi 

znamkami, kot so Elegance, Madeline, Galina Colori … Zaradi različnih načinov dela 

in zahtev naročnika sta se oblikovali dve krovni tehnologiji: tehnologija lastne blagovne 

znamke (LBZ) in tehnologija tuje blagovne znamke (TBZ). 
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Slika 3.1 Tehnologija lastne blagovne znamke 
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Tehnologija lastne blagovne znamke obsega: 

− Analiza prodaje pretekle sezone. Komerciala v sodelovanju z oddelkom 

kreacije in vodjo tehničnega sektorja ob koncu sezone pripravi poročilo. 

Preučijo prodajo in predmete prodaje v pretekli sezoni. Iz nadaljnjega razvoja 

izločijo tehnične lastnosti modelov, ki niso dosegle odobravanja potrošnikov. 

Pripravijo nabor potencialnih osnovnih krojev. 

− Določitev izhodišč za kolekcijo, oblikovanje barvnih skupin ter pregled in izbor 

modelov na osnovi skic. Oddelek kreacije in komercialna služba glede na 

gibanje modnih trendov postavita okvire za novo kolekcijo. Načrtovanje le-te 

zajema  okvirno količino, količinsko razdelitev modelov med plašče, suknjiče, 

krila, hlače in lažjo konfekcijo, predvidene barvne teme ter okvirne ocene 

stroškov osnovnih in pomožnih materialov ter časov izdelave. 

− Naročilo in spremljanje prihoda materialov. Modna oblikovalka posreduje 

potrebe nabavni službi. Ta opravi naročilo osnovnih in pomožnih materialov. 

Če je iz skladišča vhodnega materiala možna alternativna menjava materialov, 

se le-ta izvrši.  

proces dokument podatki 
priprava 
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− Oddaja idejnih skic v razvojni oddelek, določitev osnov ter odpiranje projekta. 

Modna oblikovalka skupaj z vodjo tehničnega sektorja predstavi filozofijo 

nove kolekcije in poda temeljne zahteve za videz nove kolekcije, projekta. 

− Izdelava krojev. S pomočjo sistema CAD/CAM Investronica modelarji 

pripravijo kroje po tehničnih zahtevah. Začnejo pripravljati tehnološko 

dokumentacijo vzorca, kjer predvidijo ustrezne položaje in kvalitete medvlog1, 

zahtevne šiviljske in dodelavne operacije. 

− Izdelava modelov in pripravo kalkulacij. Na osnovi kroja razrežejo material 

(krojenje), v šivalnici pa sestavijo (sešijejo) oblačilo. Istočasno, ob nastajanju 

oblačila, pripravljajo materialne kosovnice in predvidijo normative porabe 

materiala ter čase izdelave. 

− Določitev cen. Zaposleni v komercialnem in tehničnem sektorju pregledajo in 

ocenijo sešite modele - kolekcijo. Na osnovi materialnih stroškov in časovnih 

normativov določijo lastno ceno izdelka. Z določenimi koeficienti nato 

določijo še končno ceno. 

− Določitev barvnih različic. Namen kolekcije je kupcu predstaviti modne trende 

v krojih, materialih in barvah. Ker je barv in materialov veliko, je dan poudarek 

razvoju ter predstavitvi kroja. Ko komercialna služba izbere kroje in material 

za oblačila, se določi dodatne barve in okvirne termine dobave. 

− Zaključevanje kolekcije in podajanje naročil za izdelavo serije. Izoblikovana 

kolekcija se ponudi na trgu. Veletrgovci in poslovodje manjših trgovin ocenijo 

prodanost modelov ter oblikujejo naročila. Komercialna služba zbere potrebe 

po materialih in te posreduje nabavni službi. 

− Izdelava prodajnega plana. Glede na odzivnost dobaviteljev, usklajene termine 

proizvodnje in okvirne termine dobave se oblikuje prodajni plan, ki je osnova 

nadaljnjemu planiranju. 

− Proizvodni sezonski plan in določitev izvajalcev. 

− Dinamika dobave tkanin ter s tem nabavni plan. 

− Operativni proizvodni plan. 

− Plan transportov. 

− Nadzor materiala, spremljanje pri dobaviteljih in prevoznikih. V obdobju 

zadnjih pet let se je pojavila potreba po nadzoru vhodnih materialov. Naročeni 

materiali ne zagotavljajo obljubljene kakovosti in vsi prevozniki storitev le-teh 

ne opravljajo zadovoljivo. 

− Prejem materiala v skladišče in testiranja kakovosti. 

                                                 
1 Tkani, pleteni ali vlakneni materiali, ki se uporabljajo za stabiliziranje oblike in lastnosti 

oblačil.  
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− Razpis delovnega naloga. 

− Priprava krojev za proizvodnjo. Glede na razpisana  naročila se pripravi kroje, 

krojne slike in šablone za potrebe delovnega naloga. 

− Izdelava tehnološke dokumentacije. 

− Priprava delovnega naloga in tehnoloških listov. V skladišču vhodnih 

materialov se po potrebah delovnega naloga oblikuje odprema za proizvodnjo. 

− Proizvodnja. 

− Izvozne in uvozne listine. V primerih, ko je proizvodnja v državah nečlanicah 

EU, je treba pripraviti potrebne liste o izvozu materiala in uvozu izdelkov. 

− Prevzem v skladišče. Sešite izdelke se prevzame v skladišče ter po 

zaključnicah, ki jih pripravi komercialna služba, razdeli naročnikom.  

− Odprema. 

− Prodajne in druge trženjske aktivnosti. 

3.3 Tehnologija kolekcije za tujega naročnika (TBZ) 

Tehnologija kolekcije za tujega naročnika se razlikuje po sodelovanju zunanjega 

kreatorja, ki poleg svoje ideje o oblačilu pridobi tudi osnovni material. Razviti prototip 

oblačila se pošlje v tehnično oceno naročniku. Po potrebi se po tehničnih navodilih 

izdela velikostni vzorec ali njegov dvojnik. Naslednja sprememba v tehnologiji nastopi 

v procesu zaključevanja kolekcije. V primeru lastne blagovne znamke se kolekcija prek 

lastne tržne službe ponudi na trgu. Za tujo blagovno znamko pa trženjske poti prevzame 

naročnik, ki poda tudi zaključeno terminsko naročilo.  
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Slika 3.2 Tehnologija kolekcije za tujega naročnika  
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3.4 Informacijski sistem 

Naloga informacijskega sistema je zadovoljevanje uporabnikovih potreb po 

informacijah. Le-te morajo biti kvalitativno in kvantitativno primerne, imeti morajo 

visoko vrednost in čim nižjo ceno, temu primerna mora biti informacijska tehnologija, 

ki obsega: zbiranje, shranjevanje, obdelavo in uporabo teh informacij. Informacijska 

tehnologija ni le strojna in programska, temveč vključuje tudi kadre in cilje za razvoj 

omenjene tehnologije. 

Computer Intergrated Manufacturing (CIM), računalniško povezana proizvodnja, 

združuje posamezne sisteme, ki so se v preteklosti pojavljali kot računalniška orodja za 

podporo oblikovanju, spremljanju in načrtovanju proizvodnje. S pomočjo sistema CIM 

je omogočena večja fleksibilnost z nižjimi stroški, skrajševanje pretočnih stroškov, višja 

kakovost ... Z načrtovanim projektom je razvoj novega izdelka hitrejši, stroški razvoja 

pa nižji. Pod nazivom CIM v osnovi razumemo postopke, ki so neposredno povezani z 

izdelavo nekega izdelka in so matematično ter algoritmično opisani tako, da potekajo z 

ustrezno računalniško podporo. To pomeni, da je računalniška obdelava podatkov poleg 

procesne tehnologije najpomembnejši dejavnik v postopku izdelave nekega izdelka. 

proces dokument podatki 
priprava 
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Tehnično se CIM oziroma njegove delne rešitve uresničujejo s pomočjo sistema v 

mrežo povezanih računalnikov. Ta mreža, ki pri uporabi informacijske tehnologije v 

proizvodni industriji predstavlja jedro, zaradi raznolikosti zahtev posameznih izdelkov 

ni enotna. CIM je koncept, ki ga ne moremo kupiti kot izdelan paket, temveč ga je treba 

za vsako podjetje posebej razviti. Med seboj različne posamezne izvedbe imajo skupno 

sistemsko zgradbo: računalniško mrežo, skupen podatkovno-informacijski standard in 

skupno bazo podatkov (Frey 1994). 

V tekstilni industriji je prišlo v primerjavi z drugimi panogami do zakasnitve 

uvajanja sistemov CIM predvsem zaradi raznolikosti in kompleksnosti tekstilnih 

proizvodnih procesov. Ne glede na visoko vrednost dobro izobraženih sodelavcev 

dobivajo informacijske in komunikacijske tehnologije vse večjo vrednost. 

3.4.1 Funkcije in prednosti informacijskih sistemov v tekstilni industriji 

Načrtovanje in vodenje proizvodnje je zaradi raznolikosti in kompleksnosti 

proizvodnih procesov v tekstilni panogi zelo obsežno ter zahtevno. Posebne zahteve na 

področju matičnih podatkov, prodajnih artiklov, delovnih načrtov, zaloge in obdelave 

naročil zahtevajo svoje izrazoslovje. 

Spremembo kakovosti organizacijskih možnosti omogočata dve spremembi. Prva je 

razvoj moderne računalniške arhitekture, operacijski sistemi in mreže, druga pa nova 

usmeritev pri oblikovanju novih proizvodnih procesov; poslovno prestrukturiranje.  

Novi sistemi ne pokrivajo več zgolj področij proizvodnje, ampak celotno logistično 

verigo podjetja, poleg tega nudijo povezave za pregled blaga, zajemajo proizvodne 

podatke, CAD in finančno knjigovodstvo.  

Izboljšave znotraj tekstilne industrije, ki nastanejo na osnovi teh sprememb, so 

večplastne. Temeljijo na novem ovrednotenju in trdnih osnovah pomembnih 

proizvodnih podatkov, ki jih zajemajo proizvodni postopki. To ponuja možnost, da se z 

načrtnimi organizacijskimi ukrepi dobi boljši pregled nad postopki v podjetju, s tem pa 

se jih lahko optimira in ponovno oblikuje. Cilji uvedbe informacijskega sistema so: 

zmanjšanje pretočnih časov, boljše doseganje rokov, zmanjšanje zalog in sledenje 

materialu v podjetju (Böhringer 1999, 14-32). 

3.4.2 Sodobni informacijski sistemi 

Sodobni informacijski sistemi so odprti, enostavni za uporabo in omogočajo 

modularno nadgradnjo. Tehnične in komercialne podatkovne skupine z navskrižnimi 

povezavami zahtevajo baze podatkov, ki omogočajo dostop posameznim modulom 

informacijskega sistema, kot tudi drugim aplikacijam. Najpomembnejši so: 

− matični podatki vseh področij v podjetju, 

− podatki o strukturi izdelkov, 
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− podatki za načrtovanje dela in 

− podatki o elementih proizvodnega sistema. 

Fleksibilnost sistema se kaže v možnostih preslikav ob spremembi poslovne 

strategije. Prednosti so: možnost sledenja standardu ISO 9000, ko sistemu vgradimo 

zahtevano spremno dokumentacijo, zmanjšanje števila potrebnih vnosov v povezavi z 

avtomatizacijo vnosov in samodejna elektronska pošta.  

Omogoča predstavitev oziroma združen pregled informacij od nabave do prodaje in 

pripomore k analizi poslovanja. Sistem ob upoštevanju vhodnih informacij nudi 

odgovore na naslednja vprašanja: 

− Kolikšni so stroški ene serije? 

− Po kateri ceni lahko izdelek ponudimo kupcem? 

− Kaj oziroma katera faza mora biti kdaj končana? 

− Kaj je treba naročiti? 

− Ali bodo surovine prispele pravočasno in v zadostni količini? 

− Kakšno je pokrivanje stroškov? 

− V kateri fazi proizvodnje je določeno naročilo? 

− Kje lahko pričakujemo ozka grla? 

− Kolikšna je vrednost reklamacij in kje so vzroki za to?  

3.4.3 Informacijski sistem v Kroju 

Osnovni namen uvedbe sistema v podjetje je izboljšanje pregleda zalog, pretoka 

materiala skozi proizvodnjo in skladišča, boljša oskrba z materiali oziroma natančnejši 

pregled porabe ter trenutnega stanja. Vpeljano je bilo skladiščno poslovanje z materiali, 

šifriranje, razvoj sistema kosovnic s specifikacijo in s količinskimi normativi porabe 

materiala ter razvoj sistema postopkov s časovnimi normativi. Istočasno v komercialni 

službi uvedejo vnos naročil v sistem Pantheon ter razvijejo sistem kalkulacij. 

Konkretno je izbrana tehnologija Oracle z orodji, ki poteka v operacijskem sistemu 

Unix. Uporabljen je Oraclov relacijski upravljalnik baze podatkov in razvojna orodja s 

posebnimi dodatki za programiranje. Moduli, ki jih program obsega, so: standardizacija, 

komerciala (skladišče, fakturiranje, nabava, prodaja) in proizvodnja. 

Za informacijski sistem, ki ga sestavlja sistem povezanih modulov, je enotna 

skupina podatkov, kot so: plačilna valuta, enota mer in pretvorba med njimi, poslovni 

subjekti in organizacijske povezave med njimi, predmeti dela in storitev ter sistem 

davkov.  

Paket Skladišče se ukvarja z vsemi količinskimi vhodi in izhodi vseh vrst skladišč. 

Prejemi in izdaje so lahko samostojni dogodki, ki jih beleži skladiščnik, lahko pa so 
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posledica dogodkov v drugih paketih, na primer v nabavi (naročilo dobavitelju), prodaji 

(naročilo kupca) ali proizvodnji (materialne izdaje).  

Nabava skrbi za izdelavo nabavnih naročilnic na osnovi internih naročil v podjetju, 

ukvarja se s povpraševanjem in z zbiranjem ponudb od dobaviteljev, vodi podatke o 

pričakovanih dobavnih rokih in jih po prejemu v skladišče tudi poknjiži. 

Fakturiranje je namenjeno izdelavi računa za blago ali storitve, ki so bile 

dobavljene oziroma opravljene za kupca. Dobi količinske podatke o dobavi ali dobi 

storitve na osnovi dokumenta, ki je bil zajet v paketu Skladišče. Vrednostne podatke 

dobi iz cenikov ali drugače vnesenih cen, podatke o davkih iz standardizacije itd. 

Prodaja skrbi za celotni prodajni proces v podjetju, z izjemo računovodskih analiz. 

Omogoča izvajanje načrtovanja prodaje, naročil kupcev, vodenje pogodb in izjav o 

davkih, urejanje različnih cenikov, dajanje ponudb, izvedbe dobave in dostave ter 

izdelavo prodajnih analiz. 

Aplikacija Proizvodnja je zasnovana tako, da podpira različne tipe proizvodnje: 

procesno, projektno, naročniško, na zalogo, enkratno, maloserijsko in velikoserijsko. 

Jedro aplikacije je planiranje proizvodnje, ki omogoča tako kratkoročno kot tudi 

dolgoročno načrtovanje. Pri tem je možno izvajanje simulacij. 

Ostali sklopi aplikacij omogočajo vodenje struktur in sprememb izdelkov, 

tehnologije, kalkulacij, sprememb proizvodov, dokumentacije, spremljanje stanja v 

proizvodnji: primerjave med planiranjem in dejanskim stanjem, možnost ponovnega 

planiranja v primeru motenj in nadzor nad kakovostjo.  

Kosovnice predstavljajo, poleg načrtov, osnovno dokumentacijo izdelka. V njih so 

predstavljene vse količinske relacije, ki nastopajo v izdelku. V kosovnici so navedeni 

vsi materiali, pomožna sredstva, ki so v določen izdelek vgrajena, ali je pri proizvodnji 

slednjega potrebna njihova prisotnost. Organizirane so po modularnem principu, tako da 

se enak sklop, ki nastopa v različnih izdelkih, vnaša samo enkrat. 

Postopek je predstavitev tehnološkega procesa, po katerem se izdeluje izdelek. 

Razdeljen je na operacije, ki vsebujejo časovne normative za delovne celice in delovna 

mesta. Paket je zgrajen tako, da omogoča vnos tipske tehnologije (več izdelkov se 

izdeluje po enaki tehnologiji). 

Kalkulacije (predkalkulacije, pokalkulacije): Na podlagi količinskih in časovnih 

normativov ter različnih cen je omogočen izračun kalkulacij. Predkalkulacije služijo za 

izračun predvidenih stroškov dela in so izhodišče za predračune. Pokalkulacije 

omogočajo primerjavo predvidenih stroškov z dejanskimi. 

Planiranje omogoča delo s plani (letnimi, četrtletnimi, mesečnimi, fiksnimi …). Na  

njihovi podlagi je mogoče simulirati zasedenost kapacitet, izračunavajo se nabavne 

potrebe, ovrednoti se material in delo. Če rezultat ni zadovoljiv, se vnese popravek 

plana in postopek se ponovi. S tem plan postane operativen, proizvodnja pa se lahko 

začne, kar v praksi pomeni izvajanje naročila. 
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Sistem z vpeljavo računalniškega knjiženja pretoka materialov, pomožnih 

materialov, izdelkov, sistematizacijo novih matičnih podatkov in razvojem kosovnic 

omogoča (Mihelič in Valentinčič 2001, 280-288): 

− Avtomatsko obdelavo podatkov na vseh nivojih podjetja, 

− sistematizacijo vnosa naročil, 

− avtomatski prenos naročil od komercialne službe do operativne priprave, 

proizvodnje in skladišč, 

− hitrejši pretok informacij, 

− zmanjšanje vhodnih zalog, 

− boljši pregled nad zalogo končnih oblačil, 

− dostopnost do matičnih podatkov na vseh mestih in ob vsakem času, 

− izračun stroškov proizvodnje za posamezne izdelke in uporabo alternativnih 

možnosti uporabe vhodnih materialov ter postopkov pri tem in 

− skrajšan čas pri razvoju novega izdelka. 

Glede na navedbe v literaturi je na sliki 3.1 shematično prikazano pričakovano 

skrajšanje časa in stroškov pri razvoju novega izdelka s sistemom CIM v primerjavi s 

konvencionalnim (ročnim) načinom razvoja in sistemom CAD/CAM, kot je bil 

uporabljen do uvedbe sistema Pantheon. CIM bo sčasoma posegel na vsa področja v 

podjetju in povsod prinesel izboljšave ter racionalizacijo razvojnih, proizvodnih in 

administrativnih procesov. 

Tabela 3.1 Primerjava stroškov in časa razvoja artikla  

 
Vir: Mihelič in Valentinčič 2001, 288. 
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Med uvajanjem sistema se je potrdilo, da je treba veliko pozornosti nameniti 

sistematizaciji dela, tako, da steče uvajanje, knjiženje in vnos podatkov čim hitreje ter s 

čim manj napakami. Zelo pomembno je izobraževanje ljudi, ki s podatki upravljajo. 

Sistem je zgrajen zelo odprto in ga je sproti možno dograjevati z novimi rešitvami ter s 

tem dosegati  boljše poslovne rezultate. 

3.5 Rešitve CAD/CAM 

Faza razvoja in priprave oblačilnega izdelka je približno trikrat daljša od faze 

njegove uporabe. Z namenom, da bi fazo poenostavili in se hitreje ter bolj prožno 

odzivali na modne zahteve in zapovedi, je potrebno vključiti kompleksne rešitve 

CAD/CAM. Danes je na voljo veliko programov za oblikovanje, ki vključujejo različna 

programska orodja in nudijo širok izbor oblikovalskih funkcij. V povezavi s sistemi 

modnega skiciranja lahko modni oblikovalec dobi tako imenovano dvoinpol 

dimenzijsko predstavo o tem, kako so barve, vzorci in materiali videti na modelu. Faze 

priprave proizvodnje, kot so izdelava, gradiranje, načrtovanje in optimiranje kroja ter 

avtomatsko krojenje, se izvajajo s pomočjo računalnika. Pomanjkljivost sistema 

CAD/CAM v podjetju Kroj je, da dela le dvodimenzionalno in ne upošteva parametrov 

materiala. Če želi oblikovalec, modelar in ne nazadnje tudi prodajalec dobiti resnično 

predstavo o modelu, bi morali le-tega videti tridimenzionalno. 

3.5.1 Sistem Investronica 

Sistem je pripadal skupini Induyco Group, enemu največjih oblačilnih podjetij v 

Evropi. Špansko podjetje, ustanovljeno leta 1980, specializirano za orodja oblikovanja, 

CAD/CAM in projektov CIM za oblačilno, avtomobilsko in aeronavtično industrijo, je 

imelo preko 5.000 sodelavskih mest po svetu. Globalnost, odprtost, sodelovanja in 

uporabniki so botrovali k strmemu razvoju tehnologij, ki so se združevale v sistemu 

Investronica. CAD, CAM in CIM so se v procesu razvoja razdelili. CAD-Invesmark 

Futura, kot sistem, ki integrira oblikovalsko-proizvodne procese v oblačilni industriji in 

se izvaja v okolju Windows. CAM-Invescut, digitalno nadziran sistem, ki je lahko 

vključen v proizvodnjo, kjer je potrebno rezanje ali izrez materialov. CIM-

Invesmuve/Procon NT, rešitev sistema Investronica pri premikih materialov pred, v in 

po procesu proizvodnje, omogoča maksimalno fleksibilnost izdelkov po izdelavnem 

procesu. Sistem se je odražal po kreativnosti, prisotnosti v izdelavnih sistemih 20 let ter 

referencami pri uporabnikih. Poleg treninga ob nakupu so imeli zanesljivo servisno 

dejavnost.  

Invesmark Futura je CAD sistem, odprte arhitekture, s podporo tehnologij: 

Windows 2000 standard, zgradba klient/server, izmenljiva baza podatkov, 

multimedijska izraznost in svetovni splet. Tekstilni tehnologiji so prilagojeni naslednji 

moduli: 
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− Pattern Generation System (PGS): modelarski sistem, program, ki pomaga 

dizajnu, modeliranju, gradiranju in pripravi modelov za proizvodnjo.  

− Marker Generation System (MGS): pomaga pri najboljši rešitvi izkoristka 

površine, namenjene za proizvodnjo. 

− Made to Measure: integralna rešitev za izdelavo oblačila po meri. 

− Invesdesigner: pomoč tehnologu in kreatorju z naborom materialov in 

operacijami v proizvodnji. 

− Cutplan: optimalna rešitev razreza krojne slike, ki se izvaja na cuterju v 

proizvodnji. 

− Plotwin: izris krojne slike s ploterjem. 

− Product Manager: program, ki združi vse veje nastanka modela v celoto in jo 

kot takšno tudi vodi v bazi podatkov. 

V podjetju Kroj so se v pomoč razvoju oblačila uveljavile naslednje 

tehnologije (Investronica Sistemas 2002): 

− PGS, kjer modelar s pomočjo digitalizirne2  mize ali neposredno v sistemu 

obdeluje krojne dele, ki sestavljajo oblačilo (gradiranje3, sestava stila, sestava 

oblačila);  

− MGS, polagalec krojne dele oblačila optimalno razporedi po površini in 

− Plotwin, izris krojnih delov oziroma krojne slike.  

3.5.2 Program DesignConcept 3D  

Postopek izdelave krojev je sestavljen iz več faz in zahteva večje število ljudi, časa 

in denarja, saj gre v precejšnji meri za poskušanje, ugibanje, raziskovanje oziroma bolj 

ali manj tavanje v neznanem. Lastnosti tkanin vstopajo v ta proces zahvaljujoč znanju 

modnih oblikovalcev in konstruktorjev. Nedvomno je, da je treba sisteme CAD razširiti 

s parametri materialov in oblikovanje povezati z izdelovanjem krojev. Optimalna rešitev 

je, da se prileganje in obliko modela proučuje na tridimenzionalnem prikazu 

dvodimenzionalno izdelanega kroja na lutki, oziroma, da se tridimenzionalno izdelani 

model razvije na dvodimenzionalno raven, ob upoštevanju specifičnih parametrov 

materiala. Za postopek razvoja oblačila po tehnologiji 3D je potrebna (Rödel, Schenk, 

Herzberg in Krzywinski 2001, 217-227): 

− knjižnica tkanin, ki njihove lastnosti poveže s konfiguracijami drapiranja4;  

                                                 
2 Pretvarjanje analognih podatkov: pozicij določenih točk dolžin in širin v digitalne 

vrednosti. 
3 Postopek večanja in manjšanja krojnih delov oblačila po tabelah mer, ki veljajo za 

velikost določenega oblačila.  
4 Postopek gubanja in nalaganja materiala na področje oblačila.  
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− model za človeško telo, ki se ga lahko prilagaja želenim meram in 

− način simuliranja kroja oblačila za posebne tkanine na človeškem telesu z 

uporabo podatkov iz knjižnice tkanin. 

Slike, prikazane v nadaljevanju, so bile izdelane s pomočjo programa 

DesignConcept 3D, ki so ga izdelali v CDI Technologies Ltd/Lectra Systems. Zasnovan 

je na mnogokotnem izračunavanju NURBS (Non-Uniform-Rational-B-Splines), katero 

strokovnjaki danes uvrščajo kot najsodobnejšo metodo izračunavanja pri oblikovanju 

kompleksnih mnogokotnih površin. Na sliki 3.3 je prikazana primerjava med skico krila 

oblikovalca in simulacijo istega krila (Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 

218). 

Slika 3.3 Primerjava skiciranega in simuliranega krila 

 
Vir: Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 218. 

V tem programu so v modulu drapiranja upoštevane upogibne lastnosti tkanine v 

smeri osnove in votka, natezne lastnosti v smeri osnove in votka pod kotom 45 stopinj 

in ploskovna masa. Za proces simulacije so potrebni dvodimenzionalni krojni deli, ki jih 

lahko pripravimo s klasičnimi sistemi CAD (Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 

2001, 219). 
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Slika 3.4 Dvodimenzionalni kroj 

 
Vir: Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 219. 

Podjetja so razvila naprave 3D za samodejno zajemanje telesnih mer (body-

scanners), pri katerih se tridimenzionalno zaznavanje človeškega telesa hitro in 

objektivno izvaja s pomočjo optičnih senzorjev (Rödel, Schenk, Herzberg in 

Krzywinski 2001, 219).  

Slika 3.5 Človeško telo 

 
Vir: Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 220. 

Sistem omogoča uporabniku, da krojne dele sestavi in jih drapira s pomočjo 

modela. Pripraviti je treba še krojne dele 2D, ki se jih s pomočjo smernic zasidra na telo 
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3D, krojni deli pa se med seboj prilagodijo v linijah šivov (Rödel, Schenk, Herzberg in 

Krzywinski 2001, 221). 

Slika 3.6 Krojni deli 2D s smernicami in šivi 

 
Vir: Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 221. 

Naslednji korak je namestitev mreže 2D v prostor 3D, v bližino  telesa 3D, kjer se 

začne postopek drapiranja (Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 222). 

Slika 3.7 Začetni položaj 

 
Vir: Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 222. 
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Sistem izdela drapirano oblačilo, ki je lahko pokrito z barvo in/ali vzorcem. Slaba 

stran postopka je draga strojna oprema in daljši časi izračunavanja (Rödel, Schenk, 

Herzberg in Krzywinski 2001, 223).  

Slika 3.8 Primeri drapiranih površin 

 
Vir: Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 206. 

Preučevanje mehanskih sprememb oblike tkanin gre v dveh smereh. Prva se ukvarja 

z obnašanjem tkanin pri drapiranju, druga pa z obnašanjem, kjer se material ne sme 

gubati. Pri tesno prilegajočih se oblačilih, kot so spodnje perilo, športna oblačila in 

kopalne obleke, so zahteve pri prileganju ter s tem tudi pri izdelavi kroja zelo velike. 

Velikost oblačila mora biti natančno prilagojena človeškemu telesu, istočasno pa morata 

biti zagotovljeni optimalna udobnost pri nošenju in svoboda gibanja. Pri kroju za tesno 

prilegajoča se oblačila so  dimenzije obsega običajno manjše od telesnih mer, tako da se 

material pri nošenju razteza in prilagaja telesu. Za tesno prilegajoča se oblačila niso 

pomembne le telesne mere, temveč tudi mehanske lastnosti tkanine. Pri tem sta 

razteznost (razmerje med natezno silo in raztezkom v primeru natezne obremenitve) in 

ustrezni elastični modul, pomembna parametra materiala. Udobnost pri nošenju je 

optimalna, ko se material v obsegu razteza pri sili do 2 N na 5 cm širine tkanine, vendar 

se lahko uporablja tudi večje oziroma manjše sile. S pomočjo zmogljive programske 

opreme lahko uporabnik sistema izdela natančen  kroj 2D iz modela 3D (Rödel, 

Ulbricht, Krzywinski, Schenk, in Fischer 1998, 201-208).  

V ta namen je treba izdelati mrežo na površini krojnega dela, ki se ga želi 

oblikovati. To je mogoče izdelati samodejno ali interaktivno. Natančnost izračuna je 
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odvisna od velikosti trikotnika. Obnašanje materiala se pripiše mreži, in sicer z 

namenom, da pride do simulacije razvoja v raven 2D. Zariše se krivulje na površini 

modela 3D , mogoče pa jih je izdelati tudi s pomočjo pretvornih funkcij. Krivulj ni 

mogoče potegniti preko meje površine. Ko se spreminja površina, se spremenijo tudi 

krivulje na njej (Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 223). 

Slika 3.9 Krivulje na površinah 3D 

 
Vir: Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 225. 

S funkcijo predelov je mogoče izdelati natančne krojne dele 2D iz površin  modela 

3D. Predeli na modelu 3D se širijo preko njegovih površin, poudarjajo obrise in gredo 

glede na navodila preko mej sosednjih površin. Ko je predel 3D izoblikovan na površini 

modela, ga je treba izravnati, če se želi dobiti dvojnik 2D tega predela (Rödel, Schenk, 

Herzberg in Krzywinski 2001, 225). 

Slika 3.10 Predeli na površini 

 
Vir: Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 225. 
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Sledi nanašanje mehanskih lastnosti za pletenine na mrežo predela 3D. Proces 

simulacije je tehnološko dovršena tehnika izravnavanja, ki določa deformacijo pri 

obremenitvi in razvija mrežo 3D v 2D na osnovi mehanskih lastnosti, ki se nanesejo v 

vzdolžni in prečni smeri vlaken. Barvne analize deformacije oziroma obremenitve 

kažejo deformacijo oziroma obremenitev mreže 3D na osnovi stanja razvoja  mreže 2D 

(Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 226). 

Slika 3.11 Postopek izravnavanja 

 
Vir: Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 226. 

Za boljši prikaz se na predele nanese lastnosti materiala, s čimer se dobi 

verodostojen videz modela (Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 227).  

Slika 3.12 Prikaz resničnega videza 

 
Vir: Rödel, Schenk, Herzberg in Krzywinski 2001, 227.
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4 STRATEŠKO NAČRTOVANJE 

Doseganje in vzdrževanje konkurenčne prednosti je možno le ob pravilnih 

strateških odločitvah. Celovito je treba preučiti in odgovoriti na osnovna strateška 

vprašanja: kdo je naš kupec, kje je naše poslanstvo in vizija, kateri so naši principi ter 

vrednote, kateri so kratkoročni in dolgoročni cilji, ter kako te cilje uresničiti. Strateško 

načrtovanje je kritičen element vodenja managementa (vodenje je ena od štirih funkcij 

managementa), saj se s pomočjo strateškega odločanja gradi prihodnost organizacije in 

upravlja s spremembami. Formalne strategije vsebujejo tri elemente: 

− cilji, ki naj bodo doseženi; 

− taktike, ki vodijo ali omejujejo delovanje; 

− zaporedje akcij in programov za doseganje ciljev. 

Po dogovoru vodstva znotraj organizacije o poslanstvu, viziji in principih sledi 

določitev vrzeli. Za odgovore, kje se nahajajo in kje bi radi bili, je treba razviti strateške 

cilje in strategije, kako bi prišli do ciljev in premostili vrzeli. 

Slika 4.1 Strateško načrtovanje 

Poslanstvo Vizija Vodilni principi

STRATEŠKI CILJI

ANALIZA VRZELI

STRATEGIJA

 
Vir: Dolinšek 2004, 37. 

Pomembno je razumevanje ključnih tehnologij podjetja, saj je le tako mogoč 

odgovor na osnovna strateška vprašanja, hkrati pa se je mogoče odločiti o uspešni 

tehnološki in poslovni strategiji. Tehnološka strategija vsebuje različne vsebine: od 

razvojnih tehnologij, izkoriščanja obstoječih tehnologij in znanj, povezav med 

tehnologijami, do tehnoloških funkcij, ki jih oblika organizacije uporablja. 
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4.1 Vizija, cilji 

Blagovna znamka Kroj bo sledila modnim trendom in kvaliteti ter bo na trgih 

Evrope in izven nje dobro prodajana (Kroj 2008, 2). 

Prodajne analize podjetja Kroj kažejo na to, kaj, kje in koliko se prodaja, istočasno 

so znane sposobnosti in možnosti obstoječega stanja organizacije. Rezultati kažejo skrb 

zbujajoče stanje. Za izboljšanje poslovnega rezultata in denarnega toka je potrebno 

povečanje prodaje in s tem dvig prihodkov ter istočasno zniževanje stroškov in 

obvladovanje zalog. Z namenom, da bi konkurenčno obvladovali trg, je treba:  

− dvigniti ugled podjetja na vseh tržiščih in  

− poskrbeti za prepoznavnost blagovne znamke.  

V preteklosti se je zaradi doseganja kritične mase manjšal nabor partnerjev. Za to, 

da bi razširili poslovanje in si pridobili možnost izbora, je potrebno: 

− pridobivanje novih partnerjev in  

− sodelovanje s konkurenti. 

Vsa prizadevanja in trud za izboljšanje poslovnega stanja bodo brez strateško 

usmerjenega razvoja podjetja premalo učinkovita. Nujna je: 

− krepitev človeških virov; 

− postavitev standardov poslovanja;  

− optimizacija delovanja podjetja. 

4.2 Vrednote 

V organizacijski kulturi podjetja so se izoblikovale temeljne vrednote, ki 

pripomorejo k uspešnosti poslovanja in lastnemu razvoju podjetja (Kroj 2008, 3-4): 

- Hitrost in fleksibilnost. Znanje, sposobnost, delavnost in iznajdljivost nam 

omogočajo, da smo hitri, ne samo pri odkrivanju potreb na trgu, temveč tudi 

pri razvoju izdelkov. S povezanimi razvojnimi procesi in usklajeno 

proizvodnjo se na izzive trga lahko hitro odzovemo, s fleksibilnimi rešitvami 

pa se spoprimemo z vsakršnimi izzivi. 

- Partnerstvo in zaupanje. V Kroju gojijo dobre medsebojne odnose.  

- Spoštljiv odnos do partnerjev. Kupcev, dobaviteljev in lastnikov ter odprti 

medčloveški odnosi so temelj dobremu poslovanju. 

- Kreativnost in učinkovitost. Prava pot za doseganje zastavljenih ciljev je 

vzdušje ljudi, ki motivira k inovativnosti in ustvarjalnosti. Zadovoljstvo kupcev 

je skupna pot vsem zaposlenim. Naloge, ki jih narekujejo delovna mesta, 

opravijo učinkovito in v čim krajšem času. 
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5 TEHNOLOŠKA STRATEGIJA KOT DEL CELOVITE STRATEGIJE 

PODJETJA 

»Tehnološka strategija je smer in okvir (specifičnih odločitev in ukrepov) za 

delovanje organizacije na področju tehnološkega razvoja ter inovativnosti preko 

daljšega časovnega obdobja, v katerem bo organizacija znotraj dinamičnega, globalnega 

okolja dosegla prednosti na osnovi uspešnega izkoriščanja in porazdelitve svojih 

tehnoloških virov ter s tem zadovoljevala pričakovanja kupcev in vseh drugih, ki so 

udeleženi v njenem delovanju« (Dolinšek 2004, 38). 

Tehnološka strategija je del zahtevnejše poslovne ali organizacijske strategije, kjer 

se na osnovi vrste poslovanja podjetja določi, kakšno vlogo naj ima tehnologija v 

povečani diferenciaciji izdelkov, pri zmanjševanju stroškov razvoja, izdelavi, trženju …  

Za to, da bi se znali umestiti v okolje, je treba raziskati in oceniti položaj lastnega 

tehnološkega stanja, konkurenčnosti ter izdelati strategijo, ki temelji na izkušnjah, 

predvidevanju in poznavanju tako podjetja kot okolja.  

5.1 Okolje in tržne razmere  

Trenutne razmere na trgu še vedno kažejo trend nakupovanja v trgovskih središčih 

na obrobju mest. S tem se trg polni z blagovnimi znamkami nižjega in srednjega 

blagovnega razreda, blagovnimi znamkami hitre mode, nizkih cen in slabše kakovosti.  

Čedalje bolj se kaže pomanjkanje blagovnih znamk višje kakovosti, blagovnih 

znamk poslovne mode in bolj oseben način prodaje. 

Ponudba te vrste oblačil in dodatkov se seli v mestna središča, kjer se ta segment 

kupcev večji del dneva tudi nahaja. Ta segment zahteva višjo  kakovost izdelkov, skoraj 

unikatno podobo in bolj oseben pristop prodajnega osebja. 

Raziskave kažejo, da je cena, ki so jo kupci pripravljeni plačati, sekundarnega 

pomena in da je ta del kupcev izredno lojalen. Tovrstnih kupcev je na trgu bistveno 

manj, vendar konkurenčno trg še vedno ni poln. 

Kupci v starosti od 25 do 45 let se za nakup čedalje pogosteje odločajo na podlagi 

predstavitve izdelkov prek svetovnega spleta, zato je vedno večji poudarek podjetij tudi 

v tem delu. 

V Evropi se uveljavlja koncept t. i. multibrand trgovin, kjer kupec lahko izbira v 

enakem segmentu ponudbe, različne izdelke, kar se uveljavlja tudi v Sloveniji. 

Vse našteto pokaže, da je treba razvojne aktivnosti usmeriti v kakovostna oblačila. 

To pa pomeni, da je treba upoštevati primerne modne trende, uporabiti kakovostne 

materiale in preverjene konstrukcije ter zagotoviti kakovostno izdelavo. Trženjske 

aktivnosti pa je treba usmeriti h končnemu kupcu, kateremu je oblačilo tudi namenjeno.  
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5.2 Analiza SPIN - prednosti, slabosti, izzivi, nevarnosti  

Tabela 5.1 Analiza SPIN  

prednosti slabosti 

vitkost 

fleksibilnost 

odzivnost 

zanesljivost 

kvaliteta 

tehnologija 

slaba prepoznavnost 

asortiment blagovne znamke 

nezadovoljiva prodaja 

nabavni viri 

kadrovski potencial 

tehnologija 

izzivi nevarnosti 

boljša prepoznavnost 

nove blagovne znamke 

širjenje prodaje 

nabavni viri 

proizvodne kapacitete 

prodajna mesta 

konkurenca 

ekonomska situacija 

nabavni viri 

proizvodne kapacitete 

kadrovski potencial 

 

Prednosti - primerjava z drugimi proizvajalci: 

− Vitkost. Zaposlenih je 28 ljudi. Fiksni stroški so lažje obvladljivi kot v podjetjih 

z lastno proizvodnjo. 

− Fleksibilnost. Razvojni oddelek je sposoben izdelati atraktivne kolekcije, ki 

upoštevajo specifične potrebe različnih kupcev. 

− Odzivnost. Hitra odzivnost na zahteve partnerjev, kupcev. 

− Zanesljivost. Dobava izdelkov v dogovorjenem času, po dogovorjeni kakovosti 

in cen. 

− Kakovost. Uporaba naravnih in kakovostnih materialov. 

− Lastno oblikovanje oblačil. 

− Proizvodnja. Izdelava oblačil pri preverjenem kooperantu. 

− Dobavni roki. Sistem JIT. 

− Tehnologija: Obstoječa informacijska tehnologija je že adaptirana na podjetju 

lastne potrebe. V procesu razvoja oblačila je v uporabi sistem CAD/CAM. 

Slabosti, ki jih je treba izboljšati: 

− Slaba prepoznavnost blagovne znamke in podjetja, tako v Sloveniji kot v tujini. 

− Blagovna znamka. Samo ena blagovna znamka za vse ciljne skupine (ženske 

od 45 do 50 let in več). 
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− Asortiment kolekcij. Neenakomeren asortiment, premalo lažjih blagovnih 

skupin, kot so bluze, majice in pletenine. 

− Prodaja. Premajhen obseg prodaje lastne blagovne znamke na vseh trgih in 

relativno majhno število prodajnih kosov po modelu. 

− Partnerji. Zmanjševanje veleprodajnih strank, ki bi imela primerna prodajna 

mesta za višji cenovni razred oblačil, velika odvisnost od grosistov in s tem 

posledično slaba pogajalska pozicija pri dogovarjanju o kupoprodajnih pogojih 

na vseh trgih. 

− Nabavni viri. Višje cene materialov zaradi minimalnih količin. 

− Kadrovski potencial. Treba bo spremeniti in dopolniti kadrovsko strukturo na 

vseh funkcijah podjetja. 

− Tehnologija. Sistem CAD/CAM v procesu nastajanja oblačila ni v celoti 

izkoriščen. 

Izzivi - potencial, priložnosti:  

− Prepoznavnost. Povečati je treba prepoznavnost z novimi trženjskimi akcijami; 

prodaja, oglaševanje, neposredna prodaja, promocija, nagovarjanje ciljne 

skupine in izgradnja lojalnosti. Sistematično oglaševanje in odpiranje novih 

prepoznavnih prodajaln, ki je bilo začeto v preteklih letih, se mora pospešeno 

nadaljevati.  

− Blagovne znamke. Oblikovanje novih blagovnih znamk za različne ciljne 

skupine. Nova usmeritev k izdelavi uniform za različna hotelsko-zdraviliško-

turistična in druga podjetja. 

− Prodaja. Povečanje prodaje in izboljšanje kazalcev uspešnosti na obstoječih 

prodajnih mestih. Širitev prodajne mreže v Sloveniji in oblikovanje 

učinkovitega franšiznega sistema. 

− Širitev prodaje na novih tržiščih. Iskanje partnerjev na Hrvaškem, v Srbiji, 

Bosni ter nadalje v Avstriji, Nemčiji, Franciji – s pomočjo agentov. Evropska 

podjetja iščejo dobavitelje ali najem kadrov znotraj Evrope zaradi hitrejšega 

odzivnega in dobavnega roka ter kakovosti izdelave. 

− Konkurenca. Tržna niša z izdelki srednjega cenovnega razreda in s tem 

priložnost za uveljavljanje blagovne znamke s predpostavko primernih 

prodajnih mest ter ustrezne promocije. 

− Zgraditi klub zvestih strank. Je dobra osnova za analizo navad in nadaljnjega 

pospeševanja prodaje. 

− Nabavni viri.  Iskanje novih nabavnih virov osnovnih in pomožnih materialov. 

− Proizvodne kapacitete. Iskanje novih cenejših kapacitet in znižanje 

proizvodnih cen. 
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Nevarnosti: 

− Prodajna mesta. Zelo malo ustreznih prodajnih mest; veleblagovnice, prodajni 

koti, t. i. multibrand trgovine, opustošenje mestnih središč. 

− Konkurenca. Izredno močna konkurenca; nasičenje trga in prodajnih središč v 

Sloveniji ter v drugih sosednjih državah. 

− Cenovni razredi. Kupci so postali cenovno zelo občutljivi in se težko odločajo 

za nakup izdelkov višjega cenovnega razreda. 

− Ekonomska situacija. Negotovo stanje v Sloveniji in sosednjih državah ter 

posledično vpliv na nakupni potencial. 

− Finančna situacija. Plačilna in likvidnostna sposobnost partnerjev. 

− Nabavni viri. Cenovni nivo kakovostnih naravnih materialov, količinski 

minimumi in dobavni roki. 

− Proizvodne kapacitete. Zmanjševanje primerno tehnološko usposobljenih in 

cenovno primernih dobaviteljev (zapiranje tovarn in obratov). 

− Kadrovski potencial. Pomanjkanje tehničnih kadrov (tehnologi, šivilje, 

modelarji …) zaradi zapiranja šol in zmanjševanja delovnih mest. 

5.3 Spoznavanje tehnološke sposobnosti  

Tehnološka sposobnost je tista, ki nastaja na osnovi vzajemnega učenja in s 

povezovanjem različnih možnosti ter sposobnosti uporabljenih tehnologij.  

Spoznavanje industrijskega okolja (notranjega in zunanjega), vpliv sprememb in 

krivulje staranja, pojav novih tehnologij in njihovih krivulj staranja, ustreznost okolja za 

inovacije, socialni pogledi, finančne situacije podjetja ter podobno so parametri, ki 

vplivajo na tehnološko sposobnost, ta pa ima močan vpliv na tehnološko strategijo 

podjetja. 

5.3.1 S-krivulja življenjskega cikla - Oblačilna konfekcija  

Večina tehnologij sledi enakim vzorcem tehnoloških življenjskih ciklov. Krivulja je 

pokazatelj odvisnosti tehnološke sposobnosti v odvisnosti od časa. Posamezne faze v 

življenjskem ciklu tehnologij imajo naslednje značilnosti: 

− Začetna stopnja, obdobje izumov oziroma embrionalna faza se začne že pred 

proizvodnjo. Takrat, ko raziskave nakažejo potencialne tehnologije, ne glede 

na to ali jih bo podjetje razvijalo ali kupilo. Z odločitvijo za novo tehnologijo 

za izdelavo izdelka se pojavijo prvi večji stroški in takoj se mora začeti 

ocenjevanje potenciala vračanja. 

− V naslednji fazi rasti oziroma v obdobju tehnoloških izboljšav se tehnologiji 

povečuje učinkovitost in s tem tudi vrednost za uporabnika. Spreminjanje ali 
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prilagajanje izdelka oziroma tehnologije, se lahko prenaša na druga področja 

uporabe. V tem trenutku ima tehnologija največjo vrednost za uporabnika in 

najvišjo ceno na trgu. 

− V stopnji zrelosti tehnologije je dosežena zgornja meja razvoja in začne se 

zmanjševati napredek v zmogljivosti. Tehnologija doseže svoje fizične 

omejitve. To lahko sestavlja večje število mnogovrstnih tehnologij. Za sistem 

tehnologij ni nujno, da izvira iz iste generacije inovacij. 

− V zadnji fazi, zastaranje tehnologij, ima tehnologija nizko vrednost tako za 

uporabnika kot na trgu. Vztrajanje pri uporabi tovrstne tehnologije vodi k 

zmanjševanju tržnega deleža in s tem k upadanju dohodka. 

Slika 5.1 S-krivulja razvoja tehnologije  

 
Vir: Dolinšek 2004, 49. 

Aplicirano na tehnologije, ki jih uporablja klasična oblačilna industrija, v malo 

masovni proizvodnji, kaže na to, da je tehnologija nastanka klasičnega oblačila v 

konfekciji v obdobju tehnološke zrelosti.  
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Slika 5.2 S-krivulja razvoja tehnologije v malo masovni proizvodnji  

 
Vir: prirejeno po Dolinšek 2004, 49. 

Leta 1755 je Charles Frederick Weissenthal v Londonu patentiral iglo z dvema 

konicama in ušesom na sredini, blago, vpeto v okvir pa je bilo po vsakem vbodu treba 

obrniti. Patent je bil začetek razvoja tehnologije šivalnega stroja. Leta 1846 je Elias 

Howe izdelal šivalni stroj, kjer je imelo blago horizontalno lego in je vertikalna igla z 

zgornjim ter navitek s spodnjim sukancem ustvarjal prepleten šiv. Kljub nenehnim 

izboljšavam so bili konec devetnajstega in v začetku dvajsetega stoletja šivalni stroji še 

vedno okorni ter nerodni za šivanje. Razvoj tehnologij obdelave materialov je šivalni 

stroj izpopolnil do te mere, da so v tridesetih letih prejšnjega stoletja, v Združenih 

državah Amerike, in dvajset let pozneje tudi v Evropi, šivalni stroji pripomočki že 

skoraj v vsakem gospodinjstvu. 
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Slika 5.3 S-krivulja sistema tehnologij  

 
Vir: Dolinšek 2004, 52. 

Ob umestitvi tehnologije in njenih komponent na S-krivuljo življenjskega cikla 

lahko relativno uspešno obvladujemo prihodnja stanja. Potek in vzpon krivulje pa je 

vedno odvisen od naložbe človeških in kapitalskih virov. Tako kot tehnologija, ima tudi 

vsak posamezen  izdelek, kot njen izdelek, svoj življenjski cikel.  

5.3.2 Življenjski cikel izdelka - oblačilo  

Izdelek se razvije iz koncepta, ki se ga pretvori v inženirsko skico in risbo. Sledi 

prototip, ki ga je treba testirati glede na doseganje proizvodnih specifikacij in 

parametrov zmogljivosti. Druga faza je lansiranje izdelka, ki mu sledi obdobje rasti, kjer 

je profil odvisen od tržnega odziva. Prodaja se začne tipično počasi in se potem, ko 

izdelek postane prepoznan in sprejet na trgu, pospešuje. Ko pa je izdelek razširjen na 

trgu in je ta z njim že zasičen, potem se stopnja rasti upočasni. Novi izdelki ogrožajo 

izdelke zrelih tehnologij, lahko jih nadomestijo ali pa povzročijo, da postanejo 

nepotrebni, zastareli (Dolinšek 2004, 55). 
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Slika 5.4 Življenjski cikel izdelka  

 

Vir: Dolinšek 2004, 53. 

Po idejni skici se izdela prototip oblačila, ki se ga ponudi na trgu. Glede na odziv 

naročnikov se oblačilo serijsko proizvede in ponudi na širšem trgu. Obdobje zrelosti 

oblačilo doseže, ko ga kupec izbere in plača. Če konkretnega, iskanega modela kupec na 

trgu ne more več kupiti, se odloči za nadomestni ali celo konkurenčni izdelek. Oblačilo, 

ki v določeni sezoni, za katero je bilo predvideno, ni prodano, je zastarelo in kot takšno 

predstavlja velik strošek.  

5.4 Načrtovanje tehnološkega razvoja po Porterju 

Načrtovanje tehnologij je komponenta v celovitem strateškem načrtovanju. Temelji 

na sistematičnosti organizacijskih, kadrovskih, motivacijskih in nadzorstvenih 

aktivnostih v organizaciji. Značilni so kratkoročni plani od enega do treh let, 

srednjeročni do pet let in dolgoročni plani, daljši od pet let.  

Model načrtovanja po Porterju (1998) priporoča okvir tehnološkega načrtovanja, ki 

sledi splošnemu procesu strateškega načrtovanja. Aktivnosti so povezane z 

napredovanjem tehnologij in trga za ugotavljanje poslovnih priložnosti ter potreb, 

ugotavljanje prednosti in slabosti organizacije, razvijanje ter uresničevanje načrtovanih 

aktivnosti, kar je v pomoč pri doseganju zastavljenih ciljev. To je (Dolinšek 2004, 60): 

1. Napovedovanje tehnologije: vhodna točka načrtovanja, projicira notranje 

tehnologije in tiste, ki so v tem obdobju na trgu. 

2. Analiziranje in napovedovanje okolja: cilj je prepoznati dejavnike v notranjem 

in zunanjem okolju podjetja, glavne grožnje ter priložnosti. 



Tehnološka strategija kot del celovite strategije podjetja 
 

37 

3. Analiziranje in napovedovanje trga ter uporabnikov: analiza zahtev, ki 

odražajo potrebe strank, kar lahko sproži zahtevo po spremembi ponujenega 

izdelka ali storitve. 

4. Analiziranje organizacije: opis glavnih virov in problemov, izdelava kataloga 

razpoložljivih človeških ter materialnih virov, ocena trenutne zmogljivosti 

glede na postavljene cilje. 

5. Razvoj naloge: navajanje dejstev, vzpostavitev splošnih ciljev in določitev le-

teh za čas načrtovanja v organizaciji. Določitev kriterijev za merjenje 

napredka. Možnost uspeha napredka je večja, če se sodelujoči zavedajo svojega 

pomena v nalogi. 

6. Načrtovanje organizacijskih aktivnosti: opredeliti aktivnosti po posamezniku. 

7. Izvajanje plana: terminsko določiti vmesne cilje, proračun, nadzor, določiti 

nadzorne mehanizme, če učinek pade pod pričakovane okvire.  

5.4.1 Napovedovanje tehnologij  

Predpostavljamo prihodnost, ki jo je treba čim bolj natančno napovedati. 

Najpogostejša je metoda scenarija, kjer se izkušnje iz preteklosti projicira v prihodnost. 

Upoštevati je treba različne dejavnike, ki so odvisni od lastnosti, fizičnih omejitev, 

socialnih dejavnikov, okolja, pogojev trga … Po Porterju (1998) se največkrat 

napoveduje rast funkcionalnih zmožnosti, stopnja zamenljivosti tehnologij, prodor na 

trg, razširjenost, verjetnost ter časovno usklajevanje tehnoloških preskokov. Navedene 

točke se opredeljuje s pomočjo metod: spremljanje - monitoring, mnenje strokovnjaka, 

analiza trendov, modeliranje in scenarij. Vsaka od njih ima svoje prednosti in slabosti 

(Dolinšek 2004, 64). 

V podjetju Kroj analizirajo trende in predpostavijo scenarije. Razvoj  panoge, 

delovanje konkurentov, stanje na trgu in odločitve lastnikov, so v veliki meri kazalci 

smeri napovedi tehnologij.  

Analize trendov temeljijo na statističnih in matematičnih tehnikah, prikazanih v 

obliki krivulj. Če se je nek trend pojavljal v preteklosti, je zelo verjetno, da se bo 

nadaljeval tudi v sedanjost. Napoved je s svojimi parametri natančna za krajše časovno 

obdobje, saj je občutljivost na zunanje dogodke - katastrofe, zelo velika. Uporabna je za 

napoved gibanja razvoja ključnih in potencialnih tehnologij. 

V scenarij je vključen velik nabor dogodkov, ki imajo osnovo v zgodovini, njihova 

pojavnost pa je možna v prihodnosti. Predpostavljena je relativno ozka baza podatkov, 

ki opiše oziroma nakaže možne dogodke. Metoda je razumljiva širokemu krogu ljudi, 

vendar lahko zavaja, saj podjetja v realnosti ne upravlja napovedovalec. 

Osnovne tehnologije so skupne vsem konkurentom: krojenje, šivanje, skladiščenje, 

fakturiranje in knjiženje.  
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Obstoječe ključne tehnologije: informacijska tehnologija, Investronica, LBZ in 

TBZ so vgrajene v izdelke ter procese, omogočajo pa njihovo izdelavo, prodajo … 

Tehnologije izdelave uniform in tehnologije izdelav oblačil z nizko prodajno ceno 

kažejo potencial za spremembo osnove v konkurenčno prednost. 

Nastajajoče tehnologije: 3D, spletna naročila, vse to pa še ni pokazalo vseh 

zmožnosti za spreminjanje osnove v konkurenčno prednost. 

5.4.2 Analiza in napovedovanje okolja  

Iskanje novih dobaviteljev osnovnih in pomožnih materialov. Spremljanje in 

pojavnost novih tehnologij in možnosti adaptiranja. Iskanje novih cenejših kooperantov 

za šivanje serijskih naročil. Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami za dolgoročno 

pridobivanje novih kadrov. Nadaljevanje sodelovanja s finančno službo in drugimi, po 

analizi ustreznimi, zunanjimi službami.  

5.4.3 Analiza in napovedovanje trga ter uporabnikov  

Trenutne razmere na trgu kažejo trend nakupovanja v trgovskih središčih na 

obrobju mest. S tem se trg polni z znamkami nižjega in srednjega cenovnega razreda, 

blagovnimi znamkami hitre mode ter nižje kakovosti. Vedno bolj je čutiti pomanjkanje 

blagovnih znamk višje kakovosti, blagovnih znamk poslovne mode in bolj oseben način 

prodaje. Ponudba tovrstnih oblačil se seli v mestna središča, kjer se ta segment kupcev 

nahaja večji del dneva. Ta segment kupcev zahteva višjo kakovost, skoraj unikatno 

podobo in bolj oseben pristop prodajnega osebja. Raziskave kažejo, da so takšni kupci 

lojalni blagovni znamki, cena izdelka pa jim je sekundarnega pomena. 

Uveljavljanje celovitosti koncepta prodaje in pojavnost v oglaševalskih medijih sta 

tržni aktivnosti, ki jim bo treba v prihodnje nameniti večjo pozornost.  

5.4.4 Analiza organizacije  

V podjetju Kroj je 30 redno zaposlenih, od tega 2, ki sta zaposlena za polovični 

delovni čas, 3 zaposlene na porodniški, kar pomeni, da je 100 % aktivnih 25 ljudi 

(direktor, 2 administratorki, 3 v komerciali - prodaji, 1 v komerciali - nabavi, 3 v 

tehnično - tehnološki službi, 1 modni kreator, 9 v razvojnem oddelku, 4 v skladišču in 6 

trgovcev).  

Za podjetje je značilno urejeno delovno okolje, vendar v povprečju starejša 

računalniška oprema. Pogoste so motnje in možnost razpada delujočega računalniškega 

sistema.  

V povprečju so plače zaposlenih nizke in ne dvigujejo delovne morale. Zato je treba 

preučiti možnosti stimulacij in motivacij za zaposlene. 

Cilj je tudi uporaba kakovostnih materialov v lastnih kreacijah izdelkov, s čim 

manjšo lastno ceno. Na zalogi ostajajo neporabljeni materiali iz prejšnjih sezon, ki so še 
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vedno uporabni; pri tem obstajajo navodila oblikovalki, naj ob nastajanju kolekcij 

upošteva lastno zalogo. Cilj je tudi izdelava priročnih kolekcij. 

Zaradi težav s prodajo iz prejšnjih let je primarni cilj podjetja povečanje prodaje, 

zato je treba povečati in nadzorovati vse trženjske aktivnosti. 

Ustvariti je treba več kot polovico prihodkov s prodajo tujih blagovnih znamk, 

ostalo z lastno blagovno znamko. Razmerje je do neke mere ugodno, vendar je lahko 

tudi nevarno zaradi zmanjševanja oziroma morebitne odpovedi sodelovanja tujega 

poslovnega partnerja.  Primer za to so dogodki iz lanskega poletja, ko Kroj od 

poslovnega partnerja Elegance ni prejel dodatnih naročil, kar je imelo za posledico 

poslabšanje likvidnosti in pozitivnega denarnega toka. Na drugi strani se pojavlja 

problem prodaje lastne blagovne znamke, tako v maloprodaji kot v prodaji 

veleprodajnim strankam. 

Trg modnih oblačil je vse bolj nasičen, zato bi bilo  vredno poskusiti z vzporedno 

tehnologijo. To bi lahko bila uporaba že razvitih modelov oblačil za drugačne namene - 

uniforme za hotelska in zdraviliška podjetja. Razvoj tega segmenta ne povzroča večjih 

dodatnih razvojnih stroškov. Podjetje Kroj ima dovolj znanja in izkušenj ter poseduje 

zadovoljive kadre, da je sposobno povečati trenutni obseg poslovanja na segmentu 

uniform (Kroj 2008, 12). 

5.4.5 Razvojne naloge  

Te so ciljno usmerjene v trženje blagovne znamke, oblikovanje novega koncepta 

trgovin in sodobnejše prodajne tehnike, osebni tržni pristopi v smislu show-rooma ter 

osebnih prodaj za zaključene družbe, tj. vzpostavljanje prodajnih poti na način 

nagovarjanja segmenta potrošnic in prirejanja prodajno-promocijskih dogodkov. Nujno 

je tudi ozaveščanje in obveščanje potrošnic o modnih smernicah ter ob druženju in 

lojalnosti, povečevanje nakupne ugodnosti. Za osebni pristop prodaje oblačila je 

potrebno izobraževanje prodajnega kadra in uvedba nagrajevanja po doseženi prodaji. 

Iskanje zanesljivega partnerja za prodajo na trgih držav nekdanje Jugoslavije, kjer 

je opazen trend upadanja naročil obstoječih partnerjev, za kar so delno krivi neugodni 

komercialni pogoji ter je treba poiskati partnerje, ki imajo v glavnih in ekonomsko 

močnih mestih lastne maloprodajne enote. Pri iskanju partnerja se je treba osredotočiti 

na zanesljivost, finančno stabilnost, urejenost in lokacijo prodajnih mest, ustrezen 

prodajni nabor blagovnih znamk ter iskanje skupnih sinergij na področju prodaje 

blagovnih znamk. 

Nujno je takšno iskanje partnerja, ki bi bil podoben družbi Elegance, vendar bi tržil 

takšen cenovni razred izdelkov, pri katerem bi lahko dosegali nizke marže in velik 

količinski obseg poslovanja. Na takšen način bi pokrili celoten spekter, od visokega do 

nizko cenovnega in kakovostnega razreda, kar bi na dolgi rok prineslo boljša pogajalska 
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izhodišča s partnerji in z dobavitelji. To naj bi se odrazilo v znižanju stroškov in 

boljšem poslovnem rezultatu. 

Poleg LBZ in TBZ nameravajo v podjetju Kroj uvesti tudi nov segment poslovanja, 

ki bi lahko postal pomemben del poslovanja. V Sloveniji in v svetu se namreč pojavlja 

trend združevanja nabavnih virov oziroma nabavnih verig, ki iščejo rezerve ter sinergije 

v skupnih nabavnih mrežah. Na takšen način podjetja združujejo nabavni potencial in 

imajo boljša pogajalska izhodišča s svojimi stalnimi ter novimi dobavitelji. Primer za to 

je družba Sava Turizem, ki vključuje hotelsko-zdraviliško-turistična podjetja in hotele. 

Ob tem v Kroju pričakujejo povečanje naročil Hita in Istrabenza. Gre za dokaj 

nezahtevne procese v smislu kreiranja novih kolekcij in materialnih potreb. Predvsem 

zaradi omenjenih prednosti v smislu razvoja, nabavnih in proizvodnih kapacitet, kakor 

tudi zanesljivost, fleksibilnost in hiter odzivni čas, bi lahko pomenilo veliko priložnost 

ter konkurenčno prednost obravnavanega podjetja pred konkurenti. S pridobljenimi 

izkušnjami na področju obvladovanja dobav in logistike bi lahko resno pristopili tudi k 

trženju tega segmenta, sprva na področju Hrvaške, kasneje pa tudi drugod po EU (Kroj 

2008, 4-8). 

5.4.6 Načrtovanje organizacijske aktivnosti  

Ciljno usmerjeno trženje blagovne znamke: glede na strategijo in vizijo razvoja 

podjetja je treba uvesti nov koncept prodajnih mest. Pri tem je nujna priprava 

terminskega načrta obnove posameznega prodajnega mesta, za kar je potrebno pridobiti 

potrebna dovoljenja, hkrati pa arhitekturnih in oblikovalskih idej, ki naj bi temeljile na 

trendih. Iskanje in koordiniranje izvajalcev je pomembno, tako kot sodelovanje 

oblikovalke pri izbiri prodajnega nabora za posamezno prodajno mesto. Nujno je 

izobraževanje prodajnega kadra in predstavitev novega prodajnega standarda v 

maloprodaji, ob tem pa tudi merjenje uspešnosti prodaje s pomočjo t. i. navideznih 

kupcev ter anket. 

Iskanje zanesljivega partnerja za prodajo na trgih držav nekdanje Jugoslavije, se 

lahko izvaja s pomočjo poznanstev, ki so se stkala skozi zgodovino poslovanja Kroja. 

Potrebno je oblikovanje malih celovitih kolekcij iz zalog in predstavitev koncepta 

prodaje pri potencialnem partnerju. Spremljanje dejanske prodaje in dopolnjevanje 

prodajnega asortimenta pa je nujno. 

Poiskati je treba partnerja, naročnika, ki bi naročil večjo količino nizko in srednje 

cenovnih oblačil. Uvesti je treba ponoven tehnično-tehnološki pregled obstoječih 

modelov s ciljem znižanja lastne cene. Znižanje te lahko v Kroju dosežejo z menjavo 

osnovnih in pomožnih materialov, opustitvijo ali menjavo določenih vmesnih procesov, 

ki na končnem izdelku optično niso opazni, vendar znižajo kakovost izdelka, s 

poenotenjem več operacij v fazi nastajanja oblačila in podobno. Potencialnemu 

naročniku je treba predstaviti kolekcijo oblačil z natančnimi predkalkulacijami. V 
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primeru pozitivnega nadaljevanja začetega posla je treba pripraviti oziroma izdelati 

nizko cenovno kolekcijo. 

Uniforme: priprava slikovnega kataloga možnih modelov. V to sodi izdelava 

velikostnih setov nosilnih modelov oblačil, priprava tabel mer in spremnih dokumentov. 

Pomembna sta izbor in standardizacija osnovnih materialov. Nujen je tudi izbor nabora 

izdelkov, ki jih zaradi njihove specifičnosti ali nizke nabavne cene v podjetju ne bodo 

proizvajali. Pomembna je izdelava terminskega plana agresivnega nastopa na trgu pri 

potencialnih naročnikih. Ob pozitivnem odzivu trga pa sledi prenos naročila prek 

projektnega vodja in službe razvoja ter prek proizvodnje nazaj do naročnika. Ker je 

tehnologija uniform za podjetje Kroj novost, pričakujejo začetne težave. 

5.4.7 Izvajanje plana 

Tabela 5.2 Ciljno usmerjeno trženje blagovne znamke 

Ciljno usmerjeno trženje 

blagovne znamke Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sept. Okt. Nov. Dec. 

Pridobivanje idej za 

prenovo trgovin.*  x           

Pridobivanje dovoljenj za 

prenovo trgovin.*  x x          

Izbor izvajalcev za 

prenovo.   x x         

Prenova trgovin.* 
   x x x x x x    

Izobraževanje prodajnega 

kadra.    x x        

Izbor prodajnega nabora. 
   x x        

Povabilo zaključenih 

družb za prodajo.     x x x  x x   

Spremljanje prodaje. 
    x x x x x x x x 

* Trgovine: Ljubljana 1, Ljubljana 2, Celje, Velenje, Novo mesto, Škofja Loka.  
 

Za koordinacijo in nadzor izvajanja plana je zadolžen vodja komerciale. Prenove 

trgovin se bodo dogajale v predvidenem zaporedju, v istem zaporedju pa bodo sledile 

nadaljnje akcije. 
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Tabela 5.3 Iskanje naročnika večjih serij 

Iskanje naročnika večjih 

serij. Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sept. Okt. Nov. Dec. 

Iskanje povezav do 

veletrgovcev.  x x x x        

Tematska priprava 

modelov.   x x x        

Določitev komercialnih 

parametrov, kalkulacije.   x x x        

Izdelava cenika in 

priprava kataloga 

ponudbe.    x x        

Sestanek z naročnikom. 
   x x x       

Izdelava naročila. 
    x x x      

 

Za koordinacijo in nadzor izvajanja plana je zadolžen projektni vodja.   

Tabela 5.4 Uniforme 

Uniforme  Jan. Feb. Mar. Apr. Maj Jun. Jul. Avg. Sept. Okt. Nov. Dec. 

Priprava ponudbe.* 
 x x          

Iskanje naročnika 

uniform.  x x          

Sestanek z naročnikom in 

uskladitev modelov.   x x         

Določitev komercialnih 

parametrov, kalkulacije.   x x         

Naročilo materialov. 
   x x        

Meritve na terenu in 

tabele mer.    x x x       

Tehnično-tehnološka 

priprava za proizvodnjo.     x x x      

Priprava naročila. 
     x x x     

* Ponudba se pripravi na podlagi lastnih, uniformam podobnih, modelih. Predvidi se 
povprečno uporabljen uniformiran material in pripravi slikovno gradivo ter velikostni set 
osnovnih modelov. 

 
Za koordinacijo in nadzor izvajanja plana je zadolžen vodja projekta. 
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6 PRESOJA TEHNOLOGIJ 

Presoja tehnologij je orodje za ocenjevanje stanja tehnologij v organizaciji. Cilj je, 

da se z uporabo metode anketiranja določi stanje in tako v napovedovanju lažje postavi 

cilje, ki tvorijo strategijo. Po presoji in ovrednotenju lahko podjetje prepozna tehnološke 

pomanjkljivosti in usmeri naložbe v projekte, ki te zmanjšujejo. Presoja tehnologij naj 

bi odgovorila na naslednja vprašanja (Dolinšek 2004, 68): 

− Katere tehnologije oziroma znanja so temeljnega pomena za podjetje? 

− Kako se primerja tehnološka pozicija podjetja v primerjavi s tekmeci? (vodja, 

sledilec, zaostajanje za konkurenco) 

− Kakšen je položaj v življenjskem ciklu tehnologij za podjetje? 

− Kje in kakšne so prednosti podjetja? (izdelki, izdelovalne tehnologije) 

− Ali podjetje uspešno ščiti ključne tehnologije? 

− Katere tehnologije znotraj in zunaj podjetja vplivajo na njegovo tehnološko 

pozicijo? 

− Kakšna je vrednost tehnologij podjetja s strani kupcev? Ali tehnološki razpon 

daje podjetju prednost, znanje ter ceno izdelkom? 

− Ali ima podjetje izdelan sistematični postopek in podporno strukturo, ki 

omogoča izkoriščanje tehnologij? 

− Ali ima podjetje tehnološki kapital, ki ga lahko deli z drugimi podjetji? 

− Katere tehnologije znotraj in zunaj podjetja bi lahko vplivale na kupce ali 

položaj podjetja na trgu? 

− Kateri socialni, politični faktorji ali faktorji okolja lahko ovirajo oziroma 

motijo razvoj tehnološkega načrta podjetja?  

Periodično izvajanje vrednotenja z namenom določevanja prednosti, slabosti, 

priložnosti in groženj omogoča prepoznavanje tehnoloških lukenj in s tem lažje 

napovedovanje tehnologije ter ustvarjanje konkurenčne prednosti. 

6.1 Model za presojo tehnologij (Technology Audit Model)  

Model za presojo tehnologij (TAM - Technology Audit Model) je oblikovan na 

način, ki vključuje vsa pomembna področja za ocenjevanje določene tehnologije. Na 

osnovi modela želimo: določiti trenutno stanje tehnologij v podjetju, opozoriti na 

področja, kjer za podjetje obstajajo priložnosti in izkoristiti prednosti glede na njegove 

zmožnosti. 

Periodično izvajanje tehnološkega vrednotenja s kontrolnimi listi temelji na 

naslednjih kategorijah oziroma področjih ocenjevanja (Khalil 2000): 

− tehnološko okolje, 

− kategorizacija tehnologij, 
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− konkurenca in trg, 

− inovacijski proces, 

− funkcije v dodajanju vrednosti, 

− pridobivanje in izkoriščanje tehnologij.  

Za ocenjevanje podjetja po modelu TAM se uporabi petstopenjska skala z 

razponom od slabo do odlično (od 1 do 5). Skupna ocena se izračuna na podlagi 

posameznih ocen. 

Slikovno so rezultati ocenjevanja prikazani z višino stolpca. Rezultati ankete 

zajemajo tri leta, kar je razvidno iz treh barv stolpcev. Vprašanja v anketi so ločena po 

področjih in imajo zaporedno številko, ki je vidna na osi X. Zadnji trojček stolpcev je 

povprečna ocena določenega področja vprašanj. Višina stolpca (os Y) je povprečna 

vrednost ocene pri določenem anketnem vprašanju. 

6.1.1 Tehnološko okolje v podjetju Kroj v obdobju zadnjih treh let 

Uspešne strategije se lahko izvajajo v okolju, ki spodbuja timsko delo, kreativnost 

in fleksibilnost. Poslovni dejavniki, ki se jih pregleduje, so: vodstvo, tehnološke 

strategije, organizacijska struktura, tehnološka kultura in ljudje (Khalil 2000). 

Tabela 6.1 Tehnološko okolje 

 Leto 2006      2007      2008      
 Število anketiranih 9      14      15      
 Ocena  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
  ocena      ocena      ocena      
 Tehnološko okolje                   

1 
Usmeritev 
najvišjega vodstva 

3,11  2 4 3  2,64  7 5 2  2,73  6 7 2  

2 
Tehnološka 
strategija 

2,78  4 3 2  2,78  5 7 2  3,00 1 4 6 2 2 

3 
Organizacijska 
struktura 

3,56   4 5  2,07 1 11 2   2,60 3 2 8 2  

4 
Napredek v 
tehnološki kulturi 

2,78  3 5 1  3,29   10 4  2,80 2 3 7 2 1 

5 Ljudje, zaposleni 2,56 1 4 3  1 1,79 5 7 2   2,67 2 4 7 1 1 

 
Povprečna ocena 
skupaj 

2,96      2,51      2,76      
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Slika 6.1 Tehnološko okolje 
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Splošna ocena tehnološkega okolja je skrb zbujajoča. Glede na stanje, v katerem se 

podjetje nahaja, je odziv razumljiv. Management si uveljavlja položaj, saj je v letu 2007 

prišlo do velikih sprememb. Koncept tehnološke strategije razvoja, ki je bil postavljen v 

letu 2006, je tako med zaposlenimi, kot z rezultati zadovoljil začetna pričakovanja. 

Porast napredka v tehnološki kulturi, v letu 2007, je posledica uspešne uvedbe nove 

informacijske tehnologije v poslovanje podjetja in novih trženjskih pristopov, ki jih je 

omogočil management. Tehnološka strategija postaja del strategije podjetja. V letu 2007 

se je pokazala vrzel pri človeškem potencialu oziroma zaupanju vanj. Sledile so nove 

zaposlitve in izobraževanje zaposlenih v letu 2008, kar se je odrazilo tudi pri oceni v 

anketi. 

6.1.2 Razvrstitev tehnologij v podjetju Kroj v obdobju zadnjih treh let 

Poslovni uspeh je odvisen od tehnologij, ki jih podjetje uporablja. Ključne 

tehnologije se odražajo v izdelkih in procesih. Nove tehnologije se stalno pojavljajo in s 

tem zmanjšujejo oziroma izpodrivajo pomen starejših. Pomembno je določiti in 

ovrednotiti lastne tehnologije in odnos do novejših, še nastajajočih tehnologij. Zajete so 

tehnologije od procesa razvoja do aktivnosti trženja in poprodajnih aktivnosti (Khalil 

2000).  
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Tabela 6.2 Razvrstitev tehnologij 

 Leto 2006      2007      2008      
 Število anketiranih 9      14      15      
 Ocena  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
  ocena      ocena      ocena      
 Razvrstitev tehnologij                   

1 
Tehnologije za 
podporo razvoju 

2,56  5 3 1  2,79  4 9 1  3,00  5 7 1 2 

2 Procesne tehnologije 3,33  1 4 4  2,93  5 5 4  2,93  5 7 2 1 

3 Tehnologije trženja 3,11  2 4 3  3,14  3 6 5  2,87 1 3 9 1 1 

 
Povprečna ocena 
skupaj 

3,00      2,95      2,93      
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Zmešnjava na področju managementa tehnologij se je v letu 2006 začela počasi 

urejati. Viden je napredek tehnologij v podpori razvoju. Izvedena so bila izobraževanja 

in izpopolnjevanja na področju razvoja oblačil ter trženja. Ocena ankete je potrdila vrzel 

v obstoječi trženjski tehnologiji. Odraz vrzeli je slaba prodaja.  

6.1.3 Trg in konkurenca v podjetju Kroj v obdobju zadnjih treh let 

Temeljnega pomena pri napovedovanju in presojanju tehnologij je poznavanje ter 

razumevanje okolja, v katerem podjetje deluje. V poznavanje štejejo relacije do 

dobaviteljev, kupcev in prodajne poti. Poslovne odločitve iz tega naslova lahko vplivajo 

na položaj izdelkov, vrsto prodajnih poti in cenovno politiko (Khalil 2000). 
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Tabela 6.3 Trg in konkurenca 

 Leto 2006      2007      2008      
 Število anketiranih 9      14      15      
 Ocena  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
  ocena      ocena      ocena      
 Trg in konkurenca                   

1 Potrebe trga 2,78 1 2 4 2  2,43  9 4 1  3,07 1 2 9 1 2 

2 Stanje konkurence 2,44  6 2 1  2,93  2 11 1  3,00 2 1 8 3 1 

 
Povprečna ocena 
skupaj 

2,61      2,68      3,03      
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Prav tako kot na področjih tehnologij se je stanje tudi na področjih marketinga 

začelo po letu 2007 počasi urejati. V zadnjih treh letih se je vidno izboljšalo 

prepoznavanje trga in konkurence na trgu. Povečale so se trženjske aktivnosti na 

področju prodaje in pridobivanja informacij iz trga za področje razvoja novih oblačil. 

Posredno se je povečalo sodelovanje komercialne službe s tehnologi. 

6.1.4 Proces inoviranja v podjetju Kroj v obdobju zadnjih treh let 

Inovacija nastane v določenih pogojih, sposobnost vpeljave le-te v tehnološki 

proces in naprej na trg pa je tako pomemben kot inovacija sama. Poslovne odločitve na 

tem področju obsegajo ustrezno razporeditev virov, postavitev in uveljavitev sistema 

nagrajevanja ter terminsko ustrezno odločitev za prodor izdelka na trg (Khalil 2000).  
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Tabela 6.4 Proces inoviranja 

 Leto 2006      2007      2008      
 Število anketiranih 9      14      14      
 Ocena  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
  ocena      ocena      ocena      
 Proces inoviranja                   

1 Oblikovanje idej 2,78  4 3 2  2,57  7 6 1  2,50 3 2 8 1  

2 
Oblikovanje 
tehnologij 

3,33  2 3 3 1 2,93 1 1 10 2  2,79 1 4 6 3  

3 Od zasnove do trga 3,22  2 4 2 1 2,71 1 4 7 2  2,71 2 2 9  1 

 
Povprečna ocena 
skupaj 

3,11      2,74      2,67      
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Reševanje prodaje in s tem dotoka kapitala je v vseh treh letih zavrlo razvoj 

notranjega podjetništva ter razvojnega razmišljanja. V letu 2006, ko je bila nastavljena 

strategija tehnološkemu razvoju, je tudi ocena ankete to potrdila. Za leto 2007 in 2008 

pa je bilo premalo realiziranega napredka, ki bi bil kot takšen viden zaposlenim. 

Ukvarjanje managementa s krizo prodaje in nepremišljeno reagiranje na odziv trga je 

namreč preusmerilo vse dejavnosti v akcijsko reševanje problemov. Pokazalo se je 

pomanjkanje ustreznega kadra. 

6.1.5 Dodana vrednost v podjetju Kroj v obdobju zadnjih treh let 

Tehnologije se na trgu odražajo kot aktivnosti, ki dodajajo vrednost končnemu 

izdelku. Te so lahko razvoj, proizvodnja, prodaja in poprodajna oskrba. Zato je 
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ključnega pomena ovrednotenje učinka funkcijskih področij, celotnega sistema, 

kakovosti in prilagodljivosti izpolnjevanju zahtev trga. Ocenjevanje poslovnih odločitev 

se nanaša na pregled naložb, mehanizmov za postavljanje pravil, organizacijske 

strukture, stroškovne metodologije ipd. (Khalil 2000). 

Tabela 6.5 Dodana vrednost 

 Leto 2006      2007      2008      
 Število anketiranih 9      14      14      
 Ocena  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
  ocena      ocena      ocena      
 Dodana vrednost                   

1 Raziskave in razvoj 3,11  2 4 3  2,71  4 10   2,71 1 5 6 1 1 

2 Procesi in postopki 2,56  5 3 1  2,71  5 8 1  2,93  4 8 1 1 

3 
Okolju prijazne 
tehnologije 

3,00 2 1 2 3 1 3,29  1 8 5  3,50  2 5 5 2 

 
Povprečna ocena 
skupaj 

2,89      2,90      3,05      
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Sodelovanje komercialne službe, tehnologov in razvojnega oddelka je v letih po 

2006 pripomoglo k medsebojnemu razumevanju problemov. Novo nastali skupni 

procesi podpirajo skupno strategijo in s tem isti cilj. Zahteve trga in močna konkurenca 

od proizvajalca oblačil zahtevajo nizko ceno ter kakovosten izdelek. Krmarjenje med 

dvema skrajnostima je lahko uspešno ali neuspešno. Uspeh je merjen s prodajo, neuspeh 

pa z zalogo. 
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6.1.6 Pridobivanje in izkoriščanje tehnologij v podjetju Kroj v obdobju 

zadnjih treh let 

Uspešna vpeljava novih tehnologij zahteva pretok znanja od vira do prejemnika. 

Učinkovitost je odvisna od uspešnosti vzpostavitve procesa. Poslovne odločitve za 

pridobitev in izkoriščanje tehnologij določajo uspeh organizacije. Pomembne odločitve 

vključujejo investiranje, izbiro partnerjev ipd. (Khalil 2000).  

Tabela 6.6 Pridobivanje in izkoriščanje tehnologij 

 Leto 2006      2007      2008      
 Število anketiranih 9      14      15      
 Ocena  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 
  ocena      ocena      ocena      

 
Pridobivanje in 
izkoriščanje 
tehnologij 

                  

1 
Pridobivanje 
tehnologij 

3,00  2 4 2  3,29  3 4 7  2,93  3 9 2  

2 Prenos tehnologij 3,13  2 4 1 1 2,86  2 12   3,00  4 7 2 1 

3 
Izkoriščanje za 
doseganje dobička 

3,13  2 3 3  2,57  7 6 1  3,00  4 7 2 1 

4 Zaščita tehnologij 2,25  6 2   2,29 2 8 2 2  2,64  6 4 3  

 
Povprečna ocena 
skupaj 

2,88      2,75      2,89      
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Finančno stanje podjetja ne dovoljuje obsežnejših naložb. V podjetju so tako 

primorani inovirati in izkoriščati lastne ključne tehnologije, ki pa so skoraj vse v fazi 
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tehnološke zrelosti. Pri ključnih tehnologijah je v letu 2008 vidno obdobje tehnoloških 

izboljšav. Napredek gre predvsem na račun informacijske tehnologije in iskanja novih 

tržnih možnosti z obstoječimi tehnologijami. Možnost prodora na trg z uniformo, ki je v 

letu 2008 nakazala svoj potencial, bi z inoviranjem tehnologije LBZ (lastne blagovne 

znamke) lahko izvedli brez večjih stroškov. 

6.2 Ugotovitve 

Po metodi TAM je bila tri leta zapored spremljana tehnologija podjetja Kroj. 

− V prvem anketiranem letu, 2006, je odziv zaposlenih odražal dvom v 

smiselnost početja. Njihovi odgovori so bili temu primerni. Vseeno je model 

pokazal na šibke točke ključnih tehnologij in nezadovoljstvo nad delom 

komercialne službe. Anketa je potrdila zmedo, ki je bila v organizaciji. V 

letnem pregledu realiziranega dela je bil opazen padec prodaje LBZ in dvig 

vrednosti prodaje TBZ, ki gre na račun velikih serij naročnika Elegance.  

− V letu 2007 so se zgodile nepričakovane spremembe v managementu. Lastniki 

so se odločili za zamenjavo glavnega direktorja. Začrtana strategija 

managementa iz prejšnjih let je dobila novo smer. Pred tem so akcijsko in 

večkrat nepremišljeno reševali neuspehe prodaje. Pojavila se je nova 

organizacijska struktura, zaradi česar se je resno začelo razmišljati o vlaganju v 

razvoj ter kadre. Okrepili so komercialne dejavnosti in začeli načrtno slediti 

začrtani strategiji. Analiza za leto 2007 je pokazala tehnološki napredek, 

vendar predvsem zaradi informacijske tehnologije in povezave komercialne z 

razvojno dejavnostjo. Še vedno je čutiti nezaupanje med zaposlenimi in 

managementom.  

− Merljivo se je minimalni napredek v ključnih tehnologijah začel kazati v letu 

2008. Management si je počasi začel pridobivati ugled in zaupanje. Žal pa ni 

bilo pričakovane rasti prodaje. Nasičenost trga z oblačili vseh vrst in zahteve 

po zniževanju cene dela so podjetju onemogočale razvoj. V skladišču so se 

kritično povečale zaloge končnih izdelkov. Management se je odločil, da se po 

ustaljeni metodi razvija nespremenjena količina oblačil lastne blagovne 

znamke, navkljub slabim prodajnim rezultatom, ker se pričakuje preobrat v 

mišljenju potrošnika, ki naj bi začeli kupovati kakovostnejše izdelke. V tem 

letu je opazen razvoj trženjskih tehnologij, ki so prinesle vlaganja v promocijo 

LBZ, obnovo lastnih trgovin in izobraževanje prodajnega osebja.  
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7 SKLEP 

Triletno aktivno sledenje in soustvarjanje tehnološke strategije ter sodelovanje pri 

celostni strategiji razvoja podjetja mi daje podlago za subjektivno oceno.  

Prednosti podjetja, vabljivi izzivi in zagnanost zaposlenih niso bili kos vplivom 

okolja ter notranjim slabostim. Ena večjih slabosti je, po mojem mnenju, zavračanje 

standarda za kakovost ISO 9001:2000, ki bi v poslovanje prinesel preglednost, 

sistematični pristop in izboljšanje kakovosti poslovanja podjetja. Standard namreč 

temelji na uporabi načela planiraj – stori – preveri - ukrepaj (PDCA). Odločitev 

najvišjega vodstva, da se lahko zagotovi razvoj podjetja brez certifikata, je dovolila 

zmedo med načrtovanjem in akcijami, s katerimi naj bi dosegli načrtovane cilje. 

Nedorečenost del in nalog ter nepregledna razdelitev le-teh med zaposlene je imela 

večkrat za posledico podvajanje nalog. Površno in zaletavo načrtovanje, zlasti v letu 

2007, je prineslo razočaranje in slab rezultat. Časa za temeljito analizo obstoječega 

stanja ni bilo. Management se je pod pritiski lastnikov podal v novo nepremišljeno 

akcijo. Navkljub slabim rezultatom prodaje je podjetje vztrajalo na nespremenjeni 

tehnologiji razvoja in količinsko ter kakovostno enaki kolekciji novo razvitih oblačil. 

Odzivnost trga je imela daljši reakcijski čas, kot je management to predvidel. 

Napake, storjene v letih 2005 in 2006, so se pokazale v letih 2007 in 2008. Vpliv okolja, 

načrtovanje prodaje za leto vnaprej, financiranje nabave materialov, razvoj novih 

kolekcij in zniževanje stroškov dela so bile dejavnosti, ki so management podjetja 

okupirale bolj, kot iskanje novih možnosti za razvoj.  

Celostna predstavitev koncepta 3D-tehnologije in njene prednosti pri načrtovanju 

kolekcije so preusmerile tradicionalnost razmišljanja. Osnovati se je začela nova 

strategija razvoja, ki zaradi finančnih težav še ni zaživela.  

Ukrepi, s katerimi so v podjetju reševali trenutna stanja, so bili kratkotrajni in 

premišljeni samo za tisti trenutek. Na dolgi rok ni bilo zaupanja. Z managementom 

tehnologij je bil storjen korak k celotnemu razumevanju pomena in vloge tehnologije, ki 

jo le-ta ima v podjetju. Žal prepozno. 
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