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POVZETEK 

Globoka ekološka zavest, znanje, inovativnost, nove tehnologije, fleksibilnost, hitrost, 

obvladovanje sprememb, konkurenčnost in poslovna odličnost so odlika uspešnih 

orodjarn. Diplomska naloga podaja rešitev, kako v verigi dodane vrednosti povečati ali 

celo ustvariti prednosti konkurenčne sposobnosti z dvigom tehnološke usposobljenosti 

procesov, z informacijsko in komunikacijsko kompatibilnostjo ter z uvajanjem metod 

managementa tehnologij. Management tehnologij je zasnovan na osnovi izhodiščnih 

ciljev podjetja, resursov, s katerimi podjetje razpolaga, in zmožnosti podjetja, ocene 

priložnosti na mednarodnem trgu in pričakovanih rezultatov ter opredelitev finančnih 

virov. Na temelju teh spoznanj je mogoče izoblikovati nadaljnje usmeritve, predvideti 

strategije in izbrati mehanizme za doseganje predvidenih ciljev. 

 

 

Ključne besede: management tehnologij, laser, induktivno kaljenje, orodjarstvo, 

konkurenčnost, inovativnost, orodjarski grozd 

ABSTRACT 

Deep ecological awareness, knowledge, inventiveness, new technologies, flexibility, 

promptness, mastering changes, competitiveness and business excellence are the 

distinctions of successful tool works. This diploma paper presents solution how to 

increase or even create the advantages of competitive capability in the chain of added 

value by means of technological of processes, information and communication 

compatibility and implementation of management technology methods. Management 

technology was made out of the starting goals of the EMO enterprises, resources, and 

the firm’s capability to answer them, the measurement of it´s opportunities on the 

international market, the results expected and the determination of the financial sources. 

Basing on these cognition it is possible to form the further directions, to provide 

strategies and to choose the appropriate mechanisms for the goal approaches. 

 

Key words: management technology, laser, induction hardening, tool 

making/production, competitive position, inventiveness, toolmakers' cluster 
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1 UVOD 

Proces strukturne preobrazbe svetovnega gospodarstva kot posledica globalizacije 

tržišča in internacionalizacije poslovnih aktivnosti podjetij kaže na korenito 

spreminjanje mednarodne tržne scene in na spreminjanje pravil tržnega tekmovanja. 

Poudarjena je krepitev mednarodne konkurence, potrebno je prilagajanje vse bolj 

dinamičnemu in nepredvidljivemu okolju, porajajo pa se tudi nove tržne priložnosti za 

tiste konkurente, ki so sposobni izkoristiti spremembe s svojo poslovno strategijo. 

Pogoj za uspešno vključevanje podjetja v mednarodne gospodarske tokove je 

oblikovanje in vodenje tehnološko naravnane in v mednarodno okolje usmerjene 

politike podjetja. Takšno vodenje (Kralj 1992, 27-33) obsega neposredne sestavine 

politike podjetja, to je poslanstvo, smotre in cilje podjetja ter dinamične razsežnosti 

temeljne, razvojne in tekoče politike. 

Strateško trženje postaja vedno bolj sestavni del sodobnega sveta (Hrastelj 1999, 

12). Udejanjanje tehnološko zasnovane politike podjetja v neprestano spreminjajočem 

se mednarodnem okolju zahteva strateško upravljanje in vodenje podjetja. Takšno 

vodenje in upravljanje mora temeljiti na pripravljenih strategijah in vodilih za strateško 

določanje ter na ustreznem strukturiranju organiziranosti, informiranja, postopkov in 

resursov ter s poudarkom na novih tehnologijah. 

Nenehno spreminjanje mednarodnega tržišča pogojuje tudi neprestano prilagajanje 

podjetja nastajajočim razmeram. To pomeni, da je potrebno najprej analizirati in 

razumeti obstoječe stanje v podjetju in v njegovem okolju.  

Za trge izdelkov različnih panog veljajo specifične značilnosti tržnih razmer in 

dejavnikov razvoja tehnologij, ki jih morajo podjetja upoštevati v strateškem 

načrtovanju novih tehnologij. Začetek tega procesa mora biti zaznavanje inovacijskih in 

tehnoloških možnosti, ki morajo temeljiti na sistematičnem zbiranju informacij iz 

podjetja in iz okolja ter pripravljene strategije nenehne inovativnosti poslovanja in 

proizvodov. Jasno izdelane razvojne strategije in cilji podjetja omogočajo in zahtevajo 

nenehno inovativnost poslovnega procesa in posledično nastanek raznovrstnih inovacij, 

ki so potrebne za razvoj podjetja na mednarodnem tržišču. 

Orodjarstvo odlikuje visoka stopnja uporabnosti tehnoloških znanj, računalniško 

podprta oprema, uporaba sodobno komunikacijsko–informativnih podpor in 

zaposlovanje visoko tehnično izobraženega in usposobljenega kadra. Ima pomembno 

mesto pri razvoju in izdelavi tako novih kot obstoječih dobrin. Iz narodnogospodarskega 

vidika orodjarstvo močno dviguje in pospešuje dvig stopnje tehnološkega razvoja 

industrije. 
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1.1 Namen in cilj diplomske naloge 

Namen diplomskega dela je natančno proučiti in predstaviti dognanja domačih in 

tujih strokovnjakov na področju managementa tehnologij. 

V diplomskem delu bom kar najbolje poizkušal predstaviti management tehnologij 

v podjetju, ki proizvaja izdelke za znanega naročnika tako s teoretičnega kot tudi s 

praktičnega vidika. Pri teoretičnem delu se bom opiral predvsem na dela domačih in 

tujih avtorjev, praktično pa na lastne izkušnje in na izkušnje v podjetju pri uvajanju 

novih tehnologij v podjetje EMO - Orodjarna d.o.o.. Management tehnologij je ena od 

temeljnih konkurenčnih prednosti sodobnih podjetij. V vsesplošnem trendu 

globalizacije in povezav  v avtomobilski industriji se pojavlja potreba, da izdelovalec 

orodij povleče vse možne poteze za znižanje stroškov pri izdelavi orodij in s tem odigra 

vidno vlogo na vse bolj konkurenčnem trgu. Osvetliti želim priložnosti, ki morda niso 

dovolj jasne, in konkurenčne prednosti podjetja ter prikazati, katere poslovne potenciale 

je potrebno še intenzivneje razvijati za ohranitev in izboljšanje tržne pozicije. Pri tem 

bom poizkušal opozoriti na razvojne probleme in določiti bodoče usmeritve ter 

predvideti strategije za dosego zastavljenih ciljev.  

Cilj naloge je oblikovati smernice za proučevanje možnih tehnologij za podjetje  v 

smislu prilagajanja orodij kupčevim zahtevam, pa tudi identifikacije teh tehnologij in 

ponudba pridobljenih rešitev ostalim odjemalcem. Za najuspešnejša podjetja ni dovolj 

pomembno prilagajati se odjemalcem, biti morajo korak pred njihovimi zahtevami. Prav 

tako želim ugotoviti osnovne značilnosti in zahteve panoge, odjemalcev in konkurentov 

in ugotoviti, katere ključne potenciale mora podjetje razvijati v prihodnje za učinkovit 

nastop na tujih tržiščih, ter na osnovi analiz prikazati uvajanje nove1 tehnologije 

izdelave in termične obdelave posameznih aktivnih delov orodij za podjetje EMO – 

Orodjarna d.o.o. 

1.2 Obravnavani problem 

Orodjarstvo je specifična, vendar zelo pomembna, perspektivna dejavnost, 

predvsem v tistih gospodarskih dejavnostih, ki se ukvarjajo z razvojem in izdelavo 

industrijskih proizvodov. Brez inovativnih rešitev na področju orodjarstva ne bi bilo 

mogoče izdelati raznih proizvodov in polproizvodov, uporabljati plastike in vedno bolj 

uveljavljati uporabo kompozitnih materialov ali pa izdelovati zahtevne pločevinaste 

dele kot rezultat novih tehnologij. Hiter razvoj in s tem skrajševanje časa razvoja in 

osvajanja novih proizvodov predstavlja velik pritisk na orodjarstvo, ki mora z novimi 

tehnologijami in z organizacijskimi prijemi slediti tem zahtevam. Poleg tega se 

pojavljajo novi materiali, ki predstavljajo za orodjarstvo nove razvojne izzive.  

                                                 
1 Za podjetje je to nova tehnologija, ker jo do sedaj še ni uporabljalo. 
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Podjetje EMO – Orodjarna, nekoč hčerinsko podjetje holdinga EMO Celje, je do 

začetka devetdesetih let zadovoljevalo predvsem potrebe internega trga (EMO Posoda, 

EMO Kontejner), del svoje proizvodnje pa je prodalo na trg tedanje Jugoslavije. V 

prelomnem letu 1991, ko se je Slovenija odločila za pot samostojnosti, je podjetje 

izgubilo južno tržišče, hkrati pa je v tem času izgubilo večinski del internega trga (stečaj 

EMO Posode). Kljub različnim preprekam, npr. nova zakonodaja, plačilni pogoji itd. se 

mu je s pomočjo kakovostnega managementa uspelo hitro izvozno usmeriti predvsem na 

tržišče zahodne Evrope. Vedno večji vpliv na podjetje imajo sistemski dobavitelji in 

poddobavitelji avtomobilske industrije, katerih zahteve so zelo stroge in katerim se 

mora podjetje nenehno prilagajati, če želi ostati dobavitelj orodij. Glavno vodilo 

uspešnosti podjetja je zagotavljanje ustrezne kakovosti orodij na osnovi spremljanja in 

uvajanja novih tehnologij pri izdelavi. 

1.3 Strnjen očrt vsebine poglavij 

Diplomska naloga je poleg uvodnega in zadnjega, sklepnega poglavja razdeljena še  

na pet poglavij. V uvodnem delu predstavljam problem, namen in cilje diplomske 

naloge ter prikaz strukture poglavij. 

V teoretičnem delu najprej predstavljam v drugem poglavju podjetje EMO – 

Orodjarna d.o.o., njegov razvoj od ustanovitve do danes in dejavnost, s katero se 

podjetje ukvarja. V tretjem poglavju sledi strateška analiza panoge, odjemalcev ter 

konkurence. V četrtem poglavju sem analiziral tehnološko naravnanost, v kateri je 

vključen tehnično-tehnološki potencial, osnovne značilnosti proizvodnje orodij, 

strategija in analiza potreb po orodjih določenih poslovnih partnerjev. 

V praktičnem delu predstavljam management tehnologij. V petem poglavju je 

prikazan celoten krog temeljnega procesa managementa tehnologij od identifikacije 

obstoječih tehnologij, izbora tehnologije, prenosa izbrane tehnologije, uporabe te 

tehnologije do možnosti trženja tehnologije in nabave potrebne opreme za izvajanje 

izbrane tehnologije. Nadalje sledi v šestem poglavju prikaz predvidenih pozitivnih 

rezultatov po uvedbi izbrane tehnologije, v sedmem poglavju pa s sklepom zaokrožim 

celotno diplomsko nalogo. 
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2 PREDSTAVITEV PODJETJA EMO - ORODJARNA 

2.1 Orodjarstvo 

Orodjarstvo je ustvarjalno zahtevna gospodarska panoga in pomembna pri razvoju 

in dvigovanju stopnje tehnološkega razvoja nacionalnega gospodarstva. Odlikuje jo 

materialna neintenzivnost, ustvarjalnost, ekološka prijaznost, energetska varčnost ter 

kooperativnost. Potreba po različnih izdelkih je vedno večja in to pomeni za orodjarstvo 

nove priložnosti in izzive. Znanje, ustvarjalnost, inovativnost, odzivnost, komutativnost 

in sposobnost graditi odnose s kupci so pomembni dejavniki uspeha. Uspel bo tisti, ki 

bo kupcem ponudil več od konkurence in več kot kupci pričakujejo, ob tem pa bo 

zadovoljeval interese zaposlenih in okolja. 

2.2 Podjetje EMO - Orodjarna 

Začetki poslovanja podjetja segajo v leto 1894, ko je bila ustanovljena Tovarna 

emajlirane posode. Za njeno uspešno poslovanje je bilo nujno potrebno ustanoviti 

orodjarno za izdelavo raznovrstnih orodij in priprav. Tako prvi ohranjeni konstrukcijski 

načrti segajo v leto 1902. Z razvojem tehnologije predelave pločevine in ostalih kovin je 

omenjena orodjarna sledila zahtevam industrije ter širila program raznovrstnih orodij in 

naprav. Takoj po zaključku II. svetovne vojne so se usmerili v proizvodnjo oziroma 

izdelavo orodij za hladno in toplo preoblikovanje pločevine, namenjene predvsem 

ciljnim skupinam v avtomobilski in elektro-kovinski industriji. Da bi orodjarna lahko 

zadovoljila željam in potrebam odjemalcev ter se obdržala v vedno hujšem 

konkurenčnem boju na zahtevnih tržiščih, je sledilo usposabljanje za izdelavo orodij s 

sodobnimi tehnološkimi postopki in precizno izdelavo. 

Danes lahko orodjarna tržišču ponudi in svoje kupce zadovolji z enostavnimi in 

progresivnimi orodji. Za doseganje konkurenčne prednosti so v družbi svoj program še 

dodatno razširili tako, da svojim odjemalcem danes dodatno ponujajo: 

• konstruiranje in izdelavo orodij s sodobnimi računalniškimi orodji (CAD2, 

CAM3, CAPP4); 

• načrtovanje in konstruiranje proizvodnega procesa s kontrolo posameznih 

faz (CAQ5). 

 

                                                 
2 Computer aided design pomeni računalniško podprto načrtovanje. 
3 Computer aided manufacturing pomeni računalniško podprto proizvodnjo. 
4 Computer aided planing proces pomeni računalniško podprto načrtovanje procesov. 
5 Computer aided Quality pomeni računalniško podprto kontrolo. 
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Proizvodnja je opremljena s konvencionalnimi stroji in najsodobnejšimi CNC6 

stroji. Zagotavljanje kakovosti izdelanih orodij se odvija z nenehnim in strogim 

preverjanjem s pomočjo CNC koordinatne merilne naprave. 

Mejniki v razvoju družbe: 

• 1938 kopirno frezanje, 

• 1969 koordinatno vrtanje, 

• 1974 potopno erodiranje, 

• 1984 CNC frezanje, CNC brušenje, CNC struženje, 

• 1986 CNC merjenje, 

• 1988 računalniško konstruiranje 2D, 

• 1990 nabava strojev za 3 osne NC7 obdelave, 

• 1992 CNC žično erodiranje, 

• 1993 projektni pristop vodenja, 

• 1994 uvajanje ISO 90018, 

• 1995 lastninsko preoblikovanje podjetja, 

• 1996 pridobitev certifikata ISO 9001, 

• 1997 pridobitev certifikata EAQF (VDA 6.4)9, uvajanje Evropskega 

koncepta poslovne odličnosti, 

• 2000 pridobitev certifikata 1400110, uvajanje Metode 20 ključev, hitro 

rezkanje, 5-osni CNC laser – laserski razrez in obrez pločevine, 

• 2001 CNC rezalno vertikalni stroj, Famup-5 osni CNC obdelovalni center, 

izdelava orodij za letalsko industrijo, uvajanje 3 D konstruiranja. 

• 2002 prehod na izdelavo orodij večjih dimenzij 6000 x 3000 z nabavo stroja 

MECOF, 

• 2003 3D konstruiranje - Unigraphics, 

• 2004 izgradnja nove hale, 

• 2005 izdelava 3D stiropor modelov (v podjetju Stirotech, kjer ima družba 

solastniški delež), 

• 2006 razvoj inteligentnih orodij za preoblikovanje trdih pločevin za potrebe 

avtomobilske in aeronavtične industrije. 

 

                                                 
6 Computer numerical control pomeni računalniško vodene stroje. 
7 Numerical control pomeni numerično krmiljenje. 
8 Quality Management and quality assurance standards pomeni sistem vodenja kakovosti. 
9 European Assurance Qualite Fornissers. Francoski standard kakovosti za avtomobilsko 

industrijo, ki je enakovreden standardu VDA 6.4 (Verband der Automobilindustrie). 
10 Environmental Management system je sistem ravnanja z okoljem. 
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Značilnost proizvodnje v družbi EMO – Orodjarna je ta, da je individualnega 

značaja. Izdelujejo se izdelki po naročilu za znanega odjemalca. Naročniška proizvodnja 

zahteva fleksibilno prilagodljivo tehnologijo, z možnostjo vsakodnevnega prilagajanja 

potrebam in zahtevam tržišča. Za izdelavo proizvodov v družbi skrbijo strokovno 

usposobljeni ljudje na vseh področjih in segmentih proizvodnje, od konstrukcije do 

kontrole. 

 

Slika 2.1 Dejavnost podjetja (izdelava orodij za avtomobilske pločevinaste dele) 

 
Vir: Arhiv EMO – Orodjarna d.o.o.: Arhiv fotografij. Celje, 2006. 

 

Obstoječi program se bo dopolnil do te mere, da bo možno izvajati celoviti 

inženiring za fleksibilne proizvodne sisteme. Posledično bo potrebna krepitev prodaje 

ter strokovno pripravljalnih služb. V družbi se mora v naslednjih letih izoblikovati 

sodoben strojno-tehnološki proces za ključna dela. Delež znanja v proizvodnji mora 

slediti stalni rasti. 

2.2.1 Poslovno-razvojne značilnosti podjetja 

Podjetje ima pomembne atribute, da doseže pomemben delež specializiranih orodij 

za preoblikovanje materialov. Težiti je potrebno k čim večji udeležbi znanja, novih 

tehnologij in ustvarjalnosti v ceni proizvoda. Osredotočiti se je potrebno na načrtovanje 

in vodenje projektov (več orodij za izdelek ali sklop), medtem ko se morajo proizvodne 

(obdelovalne) operacije specializirati v smislu opreme, računalniške podpore, 

kompatibilnosti in komunikacij. 

Obvladovanje ključnih tehnologij je izrednega pomena za tržni nastop na najbolj 

zahtevnih ciljnih trgih. Izpopolnjevanje in uresničevanje kritičnih dejavnikov v 

orodjarstvu ter povezovanje daje dovolj kritične mase za resen konkurenčen nastop.  
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Velika investicijska vlaganja omogočajo podjetju razvoj novih tehnologij, 

moderniziranje obstoječih strojev in naprav ter nakup novih strojev visoke tehnologije 

(CNC stroji). Posebna pozornost je v podjetju namenjena zaposlenim. Podjetje 

organizira dodatna izobraževanja in usposabljanja, ki vplivajo na doseganje pozitivnih 

rezultatov, prav tako pa skrbi za organizacijo športnih aktivnosti in prireditev. Velika 

skrb je namenjena zagotavljanju kakovosti, kar je glavni moto podjetja. Podjetje sledi 

svojemu sloganu »Naša kvaliteta – vaš uspeh«. 

2.2.2 Proizvodno-prodajni program podjetja 

EMO - Orodjarna je specializirana za izdelavo orodij za preoblikovanje pločevine, 

še posebej za globoki vlek. Proizvodno-prodajni program predstavljajo naslednja 

orodja: 

• progresivna orodja, 

• transfer orodja in 

• kombinirana orodja. 

Progresivna orodja so orodja, pri katerih se preoblikovanec pomika iz operacije v 

operacijo s tankim pločevinastim trakom. Za pomik med stopnjami skrbi podajalna 

naprava, ki se nahaja na začetku orodja. V zadnji stopnji orodja pride do ločitve izdelka 

od traku. 

Pri izdelavi izdelkov s transfer orodji je potrebno manj stopenj v orodju kot 

progresivnih orodjih. Prelaganje preoblikovanca poteka zunaj orodja, zaradi česar 

potrebujemo zunanji sistem za prelaganje iz operacije v operacijo. V primerjavi s 

progresivnimi orodji so le-ta tehnološko zahtevnejša in se uporabljajo za izdelavo 

tehnološko zahtevnejših izdelkov. Za izdelavo končnih izdelkov je potrebna stiskalnica, 

kamor se transfer orodje vpne. 

2.2.3 Organiziranost 

Podjetje EMO – Orodjarna je družba z omejeno odgovornostjo, ki je z lastninskim 

preoblikovanjem leta 1995 po principu managerskega odkupa prešla v zasebno lastnino. 

Osnovi interesi lastnikov so predvsem dolgoročen obstoj in razvoj podjetja, 

dobičkonosnost, rast premoženja z majhnimi stroški, uspešnost, rentabilnost in izdelana 

vizija, doseganje konkurenčnih prednosti in prodor na zahodnoevropsko tržišče. 

Odgovorna oseba v podjetju je direktor, ki svoje naloge opravlja ob pomoči vodij 

posameznih služb ter vodij projektov. Njegove glavne naloge so: 

• voditi podjetje skladno s cilji, 

• prevzemati tveganje in ga spodbujati na nižjih ravneh, 

• sprejemati strateške odločitve, 

• hitro in jasno prenašati informacije  in 

• prepoznavati mesto podjetja v družbenem okolju. 
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Vodje projektov in vodje posameznih služb predstavljajo management. Za svoje 

delo so odgovorni vršnemu managementu in lastnikom. Od managementa podjetje se 

pričakuje, da bo organizacija dosegla enake in boljše rezultate od konkurence. To 

pomeni, da mora management zagotoviti znanje, ki je potrebno za izdelavo izdelkov. 

Management mora evidentirati cilje in postopke za dosego ciljev. Opaziti mora 

priložnosti in mora tudi tvegati. Povezati mora cilje posameznikov s cilji podjetja in 

individualna aktivnost mora prerasti v skupinsko aktivnost. Management mora skrbeti, 

da se opravijo sprejete odločitve. Vodje projektov so zadolženi za izvedbo naročil, in 

sicer skrbijo za izdelek od faze zasnove, konstruiranja, proizvodnje, vmesnih testiranj in 

izdelave vzorcev do končnega prevzema in izterjave. V podjetju so organizirane še 

naslednje službe: 

• služba za prodajni inženiring, 

• tehnično pripravljalne službe, 

• razvoj in 3 D programiranje, 

• služba za zagotavljanje kakovosti, 

• finančno-računovodska služba in 

• proizvodnja orodij. 

2.2.4 Strateški cilji podjetja 

Temeljna politika podjetja je zbir poslovne, tehnološke, investicijske, kadrovske, 

plačilne, nabavne, razvojne, tržne, kontrolne, okoljevarstvene in drugih politik, ki so 

opredeljene s kvalitativnimi ter kvantitativnimi cilji. 

Cilje bo podjetje uresničevalo z izvajanjem temeljnih sestavin vodenja: 

• realno načrtovanje, 

• spreminjanje ciljev, ukrepanje ter odločanje pri odstopanjih, 

• upoštevanje načel gospodarnosti, kakovosti, skladnosti, učinkovitosti in 

• skladnosti poslovanja z okoljem. 

Strateški cilji podjetja EMO – Orodjarna so: 

• stalna rast in dvigovanje konkurenčne sposobnosti, 

• zadovoljevanje kupčevih potreb, zunanjih ter notranjih udeležencev v 

procesu poslovanja in 

• delovanje z namenom dolgoročnega obstoja dejavnosti. 

Podjetje si prizadeva ponuditi tržišču le kakovostne proizvode in storitve, ki 

popolnoma zadovoljujejo odjemalčeve potrebe in zahteve. Zagotavljanje kakovosti se 

prične pri razvoju orodja in obsega vsa področja poslovanja podjetja. Vsi napori in 

znanje morajo biti usmerjeni v preprečevanje napak. Cilj politike kakovosti podjetja je 

uveljavitev na domačem in tujem tržišču z uspešno ponudbo sodobnih, kakovostnih 

orodij po konkurenčnih cenah in dogovorjenih rokih dobave. 
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Podjetje izvaja tudi ustrezno politiko do okolja. Vplivi podjetja na okolje morajo 

biti minimalni ter v okviru mednarodnih standardov, zato je v podjetju razvit sistem 

okoljske naravnanosti. 

Posebna skrb je v podjetju namenjena kadrom, znanju in motivaciji za delo. 

Kakovost poslovanja je načelo podjetja, kar pa ne pomeni samo kakovostnih 

proizvodov, ampak celoten sklop odnosov pri delu do sodelavcev. Zato je v podjetju 

razvito strateško planiranje. Cilji strateškega planiranja lahko dajo odgovor na 

vprašanja: 

• katera orodja izdelovati v prihodnje, 

• kaj je potrebno za takšno proizvodnjo, 

• predvideni načini ter oblike trženja in 

• poznavanje količinskih in vrednostnih vidikov oskrbe (opremljenost 

proizvodnje, finančni pogoji, ekonomske omejitve, politični in drugi splošni 

pogoji gospodarjenja). 

Pri vsakem izmed vprašanj mora podjetje skušati izkoristiti prednosti in zmanjšati 

ali odpraviti slabosti, izkoristiti priložnosti in se izogniti nevarnostim. 

Cilj zaposlenih je, da bodo pričakovanja kupcev dosegli ali celo presegli. Vodstvo 

pa je odgovorno, da so vsi zaposleni primerno usposobljeni, da so ustvarjeni vsi 

potrebni pogoji in motivacija za doseganje ciljev, vsak zaposlen pa se je dolžan nenehno 

izpopolnjevati in biti udeležen v procesu stalnega izboljševanja in izvajanja korektivnih 

ukrepov. Vsi zaposleni gradijo takšen model politike kakovosti in varovanja okolja, da 

je zadoščeno sledečim zahtevam: 

• načelu izdelave ekološkega, človeku prijaznega, uporabnega, varnega in 

učinkovitega izdelka in 

• načelu informiranosti odjemalca o izdelavi in uporabi. 

 

Slika 2.2  Dolgoročni in kratkoročni cilji podjetja 
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2.2.5 Vizija in poslanstvo 

Vizija je zamisel nove in zaželene podobe podjetja v prihodnosti, ki jo je moč 

zlahka širiti v podjetju in zunaj njega. S poslanstvom opredeljuje podjetje svoje 

temeljno in najsplošnejše razmerje do okolja, opredeljuje svojo vlogo v okolju ter 

označuje osnovne značilnosti svojega ravnanja v tem okolju (Belak 1998, 109). Podjetje 

EMO – Orodjarna ima jasno zastavljeno vizijo in poslanstvo. 

Vizija: podjetje želi postati zanesljiv partner pri načrtovanju, izdelavi in izdobavi 

orodij. 

Značilnosti dobre vizije (Tavčar 2000, 81) so odprtost, spontanost  in ustvarjalnost 

ter realizem. Iz tako postavljene vizije je izvedeno poslanstvo podjetja. To je 

zadovoljevanje potreb trga po progresivnih, transfer in posamičnih orodjih za 

preoblikovanje pločevine na osnovi inovativnega ter tržnega pristopa. Poslanstvo je tudi 

zavzemanje za skladen razvoj kupčevih potreb ter interesov vseh udeležencev procesa 

proizvodnje orodij. 
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3 STRATEŠKA ANALIZA PANOGE, ODJEMALCEV IN KONKURENCE 

Pri napovedovanju razvoja v okolju podjetja so zanj najpomembnejša določena 

predvidevanja in kaj se utegne dogajati v njegovi panogi. To je osnova za 

opredeljevanje strateških usmeritev podjetja in za dobro poznavanje panoge za današnje 

ter jutrišnje razmere v njej. Za pripravo učinkovite trženjske strategije mora 

management v podjetju preučiti tako konkurente kot odjemalce. Podjetje mora poznati 

svoje konkurente, njihove strategije, njihove cilje, kakšne so njihove prednosti in 

slabosti ter kakšni so njihovi vzorci odzivanja. 

Za podjetje so največji tekmeci tista podjetja, ki skušajo zadovoljiti potrebe istih 

kupcev in imajo podobno ponudbo. Podjetje mora biti pozorno tudi na prikrite 

konkurente, ki za zadovoljevanje istih potreb odjemalcev nudijo nove oziroma drugačne 

poti. Poznavanje konkurence ima odločilen pomen za učinkovito trženjsko načrtovanje. 

Primerjava s konkurenco pokaže (Kotler 1996, 224), na katerih področjih ima podjetje 

konkurenčne prednosti in na katerih zaostaja, natančneje se določijo sredstva za napad 

konkurentov ter kako se bo podjetje branilo pred njimi. 

Za podjetje je ključnega pomena poznavanje odjemalcev, njihovih zahtev, strategije 

poslovanja in pričakovanj. Poznavanje vseh navedenih dejavnikov vpliva na postavitev 

pravilne strategije do odjemalcev in s tem do ustvarjanja pogojev dolgoročnega 

sodelovanja. 

3.1 Analiza panoge  

Panogo opredelimo kot skupino podjetij (Kotler 1996, 225), ki ponujajo izdelek ali 

vrsto izdelkov, ki so medsebojno zamenljivi. Cilj analize panoge je odkriti strateško 

pomembne značilnosti celovite situacije v panogi, značaj in moč konkurenčnih sil, 

položaj ključnih konkurentov in vrsto ukrepov, ki jih bodo verjetno sprejeli za utrditev 

lastne tržne pozicije, ključnih faktorjev, ki vplivajo na konkurenčni uspeh, in razlogov, 

zakaj je panoga relativno privlačna ali neprivlačna. 

Ko dobimo celostno analizo panoge, moramo odgovoriti na naslednja vprašanja  

(Jurše 1999, 213): 

• Kateri ključni faktorji uspeha bodo pomembni v prihodnje? 

• Katere sile so vzpodbudile spremembe? 

• Katere so glavne poslovne in ekonomske značilnosti okolja panoge? 

• Katero podjetje je vodilno v panogi in zakaj? 

• Katere konkurenčne sile so prisotne v panogi? 

• Kakšne so možnosti za nadpovprečen dobiček? 

Vsa podjetja v določeni panogi vsekakor nimajo enakega potenciala za 

maksimiranje dobička in se med seboj razlikujejo, zato morajo podjetja imeti cilje, najti 
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takšen  položaj, kjer lahko vplivajo na dogajanja v panogi ter so lahko učinkovita pri 

soočenju s konkurenco. 

3.1.1 Analiza kovinske industrije 

Začetki kovinske industrije segajo v obdobje pred prvo svetovno vojno. Največji 

razvoj je dosegla v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja, svoj vrhunec je 

doživela leta 1986. Danes potekajo poslovanje in razvojni procesi v gospodarskih 

družbah kovinske industrije v pogojih globalizacije in koncentracije industrijskih 

sistemov. 

Kovinska industrija povezuje tri industrijske panoge: 

• SKD DJ/28 - proizvodnja kovinskih izdelkov, 

• SKD DK/29 – proizvodnja strojev in naprav brez električnih strojev in 

naprav (SKD DK/29. 71) in 

• SKD DM 34/35 – proizvodnja vozil in plovil oz. prometnih sredstev. 

Zaposleni v kovinski industriji predstavljajo približno petino vseh zaposlenih in 

ustvarijo približno četrtino prihodka in izvoza slovenske predelovalne industrije.  

3.1.2 Analiza trga orodij za avtomobilsko industrijo 

Evropska avtomobilska prodaja si je po resničnem zlomu v recesijskem letu 1993 

povsem opomogla. Po nekaj letih nezadržne rasti je po podatkih iz združenja evropskih 

avtomobilskih proizvajalcev (ACEA11) prodaja 1999 dosegla nov rekordni mejnik, 

prodano je bilo 15 milijonov avtomobilov. Prodaja se je v zadnjih mesecih leta 2000 

začela umirjati. Padec prodaje avtomobilov še ni zaskrbljujoč, je pa znak umirjanja rasti, 

če ne že stagnacije.  

V Nemčiji obstaja zelo veliko tržišče orodij s sedmimi avtomobilskimi proizvajalci 

(Mercedes, Audi, Volkswagen, Ford, Opel, BMW in Seat) in več kot 500 glavnimi 

dobavitelji ter 6000 poddobavitelji. 

Značilnost tokov dobav, direktnih investicij in kooperacij na evropskem trgu 

izdelave orodij so: 

• poceni izvoz s Portugalske in iz Španije, 

• poceni uvoz kvalitetnih orodij z Japonske, Južne Koreje in Tajske, 

• poceni izvoz iz vzhodne Evrope in 

• kooperacija zahodnoevropskih podjetij s srednjeevropskimi podjetji. 

Svetovna proizvodnja orodij znaša približno 43 milijard EUR, od tega članice 

ISTMA proizvedejo za 25,8 milijard EUR orodij, orodja, proizvedena v Nemčiji, pa 

dosegajo vrednost 3,48 milijarde EUR. Za razvoj novega modela avtomobila od ideje do 

                                                 
11Association des Constructeurs Europeens d' Automobiles. Združenje evropskih proizvajalcev 
avtomobilov. 
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izdelave je potrebno približno 33 mesecev, vendar se ta čas krajša. Stroški razvoja 

znašajo 2,6 milijarde EUR. 

Vrednost orodij za pločevinaste dele je približno 150 – 260 milijonov EUR. Tako 

na primer znaša vrednost orodij za pokrov motorja približno 1,1 milijon EUR. 

V EU je Nemčija največja proizvajalka orodij za preoblikovanje pločevine. Tržni 

delež podjetja EMO – Orodjarna (Poslovno poročilo za leto 2005 2006, 8) v EU je glede 

na srednje orodjarne in orodja za preoblikovanje pločevine notranjih delov avtomobila 

ocenjen na 1,3 % (konkurenčna prednost je pri orodjih za izdelavo srednje velikih in 

globokih oblik iz pločevine). 

3.1.3 Privlačnost panoge 

Konkurenca na področju avtomobilske industrije je zelo močna in nihanja v 

avtomobilski industriji prav tako zaznamujejo poslovanje podjetja. Tabela 3.1 prikazuje 

privlačnost panoge v avtomobilski industriji na podlagi Porterjevih petih konkurenčnih 

sil, s katerim se podjetje sooča na tujih tržiščih. Ocene, ki so navedene v tabeli, so 

dobljene na podlagi subjektivnih ocen vodstva v podjetju, ki temeljijo na dolgoletnih 

izkušnjah. 

 

Tabela 3.1 Privlačnost panoge 

KAZALNIKI 
ZELO 
NIZKA 

NIZKA SREDNJA VISOKA 
ZELO 

VISOKA 
Ovire za vstop  **    

Pogajalska moč dobaviteljev   **   

Pogajalska moč kupcev   **   

Nevarnost substitucije  **    

Rivalstvo med konkurenti  **    

Skupna ocena  **    

 

 

Iz tabele ugotovimo, da je panoga manj privlačna, v nekaterih pogledih pa je 

srednje privlačna. Nizka privlačnost velja za tri skupine dejavnikov, ki določajo po 

Porterjevi metodi njeno privlačnost.  

Prva so visoke ovire za vstop. Proizvodnja orodij za avtomobilsko industrijo je 

dejavnost, ki zahteva kapitalske vložke. Visoke zahteve predstavljajo tudi zakonske 

ovire drugih držav, ki jih morajo obvladovati. Zaradi specializacije izdelave orodij za 

avtomobilsko industrijo je potrebna velika fleksibilnost celotnega podjetja in primerna 

usposobljenost zaposlenih. Druga neprivlačnost panoge izhaja iz pogajalske moči 

dobaviteljev. Posamezni materiali in standardni deli, ki se vgrajujejo v orodja, so 
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specialni in uporabni le za tovrstne izdelke. Standardne vgradne dele izdeluje le nekaj 

svetovnih proizvajalcev. Rivalstvo med konkurenti prav tako predstavlja resno oviro za 

vstop, saj je obstoječa konkurenca močna in agresivna. Nevarnost substitucije je nizka, z 

razvojem znanstveno-tehnološkega razvoja pa utegne postati višja zaradi novih načinov 

izdelave izdelkov iz orodij (hidroforming, DMLS/Direktno lasersko sintranje kovin).  

Relativna neprivlačnost panoge ima za podjetje tudi pozitivne učinke, saj navedene 

ovire omejujejo vstop novih konkurentov, ki utegnejo ogroziti delovanje podjetja.   

3.2 Analiza odjemalcev 

Analiza odjemalcev je ključnega pomena za podjetje, saj je od pravilno postavljene 

strategije odnosov do kupcev odvisen dolgoročni uspeh podjetja. Poznavanje njihovih 

zahtev, strategije poslovanja in pričakovanj omogočajo podjetju pravočasno in primerno 

prilagajanje in  s tem izpolnitev njihovih pričakovanj, kar je glavni moto podjetja. 

Zadovoljen kupec je najcenejša in najučinkovitejša reklama za podjetje. 

Potencialni odjemalci orodij so predvsem proizvajalci izdelkov za avtomobilsko 

industrijo, ki se izdelujejo v milijonskih serijah ter proizvajalci ostalih pločevinastih 

izdelkov. Ciljni odjemalci so predvsem orodjarne, ki se ukvarjajo z izdelavo orodij za 

preoblikovanje pločevine. 

Predstavitev najpomembnejših odjemalcev: 

• Wilhelm Karmann GmbH – podjetje je sistemski dobavitelj pločevinastih 

delov in sklopov avtomobilske industrije z več kot 150-letno tradicijo. Je 

velik sistemski dobavitelj z 27.000 zaposlenimi. Glavne zahteve odjemalca 

so razvoj in popolna prilagojenost standardom. Za podjetje EMO – 

Orodjarna je naveden odjemalec strateški partner, s katerim ustvarja skupen 

razvoj. Pogoj za sodelovanje je vzpostavitev kompatibilnosti 

komunikacijske (video konferenca, CAD-CAM) in informacijske 

tehnologije; 

• Benteler AG – podjetje je sistemski dobavitelj za podvozja v avtomobilski 

industriji z več kot 120-letno tradicijo in z 20.000 zaposlenimi. Je 

izdelovalec pločevinastih delov in sklopov. Zahteve odjemalca so v izdelavi 

projektne dokumentacije in končnih izdelkov ter popolna prilagojenost 

standardom. EMO – Orodjarna izdeluje za Benteler zahtevna transfer orodja 

večjih dimenzij in si prizadeva k povečevanju obsega poslovanja; 

• NOTHELFER je izdelovalec pločevinastih delov in sklopov iz jekla in 

aluminija. Zahteva popolno prilagojenost njihovim standardom, predvsem 

termično obdelavo aktivnih delov orodij (rezilni deli - induktivno, oblikovni 

- plamensko). Podjetje je potencialni strateški odjemalec orodij za nove 

tehnologije preoblikovanja z mediji (vodja, olje, zrak) – hidroforming; 
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• SCHULER je sistemski dobavitelj za AUDI, predvsem notranjih 

karoserijskih delov ter podvozja. Zahteva popolno prilagojenost njihovim 

standardom, predvsem termično obdelavo aktivnih delov orodij (rezilni deli  

lasersko ali induktivno, oblikovni - lasersko). 

Glavne zahteve naštetih odjemalcev se nanašajo predvsem na tehnično-tehnološke 

zahteve, računalniško konstruiranje in programiranje, kvaliteto, ceno, točnost dobav itd. 

V skladu s temi  zahtevami se je podjetje moralo prilagoditi in uskladiti standarde, kar je 

doseglo z modernizacijo tehnologije in izobraževanjem vseh zaposlenih. 

Konkurenca v avtomobilski industriji postavlja določene zahteve in te se prenašajo 

na proizvajalce orodij za izdelavo sestavnih delov avtomobila. 

3.3 Analiza konkurence 

Za podjetje so največji konkurenti tista podjetja, ki se usmerjajo na iste ciljne trge 

in imajo enako strategijo. Dejstvo je, da moramo natančno določiti konkurente (Kotler 

1996, 230). Podjetje mora dobiti čimbolj natančne podatke o vsakem tekmecu. Poznati 

mora kakovost, lastnosti in splet njegovih izdelkov, storitve, ki jih nudi odjemalcem, 

cenovno politiko, distribucijsko pokritje, prodajalsko strategijo, oglaševalske in 

promocijske programe ter raziskovalno-razvojno, proizvodno, nabavno, finančno in 

druge strategije. Podjetje mora nenehno spremljati strategije konkurenčnih podjetij; 

uspešna podjetja svojo strategijo ves čas prilagajajo in izboljšujejo. 

Na cilje konkurentov vplivajo razni dejavniki, kot so velikost podjetja, njegova 

preteklost, tekoče poslovanje in gospodarske razmere. Pomembno je vedeti, ali je 

konkurenčno podjetje del večjega sistema ali posluje zaradi lastne rasti, zaradi denarja 

in ali služi matičnemu podjetju. 

Slovenske orodjarne izdelujejo v največji meri (Gospodarska zbornica Slovenije 

2002, 31-34): 

• orodja za preoblikovanje pločevine, 

• orodja za masivno preoblikovanje kovin, 

• orodja za predelavo plastičnih mas, 

• orodja za predelavo gume, 

• orodja za oblikovanje mineralnih materialov, 

• orodja za tlačno litje kovin, 

• orodja za nizkotlačno oziroma gravitacijsko litje, 

• izdelava modelov, izdelava strojev in priprav, 

• izdelava normali za gradnjo orodij in priprav, 

• izdelava preciznih delov in  

• orodja za prototipe. 
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Največji kupci slovenskih orodij so Nemčija, Avstrija in Italija. Največji odjemalci 

prihajajo iz vrst: 

• avtomobilske industrije, 

• proizvajalcev elektrotehniških proizvodov, 

• strojne industrije in 

• izdelovalce proizvodov iz plastike. 

Orodjarska dejavnost se opravlja v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah: 

• kot samostojno podjetje, 

• kot samostojna organizacijska enota v sestavi večjega podjetja, za katerega 

izdeluje večino orodij in 

• kot samostojna obrtna dejavnost. 

Glede število zaposlenih v posamezni poslovni enoti so slovenski orodjarji 

primerljivi z orodjarnami v Evropski skupnosti. 

Zaradi delitve gospodarskih subjektov na pravne in fizične osebe in predvsem 

ločenih sistemov spremljanja tako opredeljenih gospodarskih dejavnosti (Semolič 1999, 

25-40) ter neustreznega načina statističnega spremljanja podatkov ni o tej dejavnosti 

točnih informacij. 

Notranja, slovenska konkurenca je majhna, še posebno zaradi ozkih specializacij. S 

pravilno organiziranostjo in sodelovanjem prostih zmogljivosti je lahko to velika 

prednost. 

Orodjarstvo je sestavni del panoge kovinske industrije, in sicer tistega dela, ki se 

nanaša na proizvodnjo kovinskih izdelkov (SKD DJ/28. 622 – proizvodnja drugega 

orodja). V Sloveniji je registriranih v tej dejavnosti približno 130 podjetij. Letna 

proizvodnja orodij v Sloveniji znaša približno 110 milijonov USD, od tega je izvoza 

približno 25 milijonov USD. Največ orodjarn proizvaja orodja za plastične mase, sledijo 

proizvodnja orodij za preoblikovanje pločevin in orodja za tlačno litje. 

EMO – Orodjarna je specializirana za srednja in velika orodja za preoblikovanje 

zahtevnih izdelkov avtomobilske  in letalske industrije. Pri srednjih in velikih orodjih 

(dolžina 5 m, širina 2 m, višina 1 m, teža do 30 t) so konkurenti Unior (TAM), Gorenje 

Orodjarna (srednja orodja) in Kovinoplastika Lož. Prava konkurenca so orodjarne v 

Avstriji (Weba, Vogel & Noot), v Nemčiji (Löplle, KTW, LW, Audi, BMW…), 

Franciji, Angliji, Španiji, Italiji … 

Večina slovenskih orodjarn (konkurentov) deluje v sklopu matičnih podjetij, le 

nekaj orodjarn je tržno usmerjenih. Zaradi takšne organiziranosti je njihovo delovanje 

odvisno od matičnega podjetja in se morajo prilagajati politiki ter strateškim ciljem 

matičnega podjetja. Zanj izdelujejo potrebna orodja, zaradi česar se ne razvija 
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učinkovita specializacija, s katero bi orodjarne dosegle višjo kakovost orodij in 

zmanjšale stroške. 

V zadnjih nekaj letih so se podjetja začela intenzivno povezovati (Slovenski 

orodjarski grozd, Slovenski avtomobilski grozd), ker vidijo v povezovanju sinergijo 

skupnega nastopa na globalnem tržišču. 

Tuji konkurenti se pojavljajo kot sistemski dobavitelji ali poddobavitelji orodij za 

avtomobilsko industrijo. Njihova prednost je v večji stopnji avtomatizacije, blagovni 

znamki … Na Evropsko tržišče vstopajo orodjarne z vzhoda, kjer je delovna sila 

cenejša, nemška podjetja pa prevzemajo orodjarne na Češkem in Poljskem in si s tem 

pridobivajo konkurenčno prednost. Slabosti konkurentov so predvsem v visokih cenah 

orodij, v neprilagodljivosti, dragi delovni sili. V vseh državah EU se pojavlja problem 

pomanjkanja strokovnega kadra (orodjarjev). 

Vsi navedeni konkurenti predstavljajo za podjetje neposredno konkurenco na 

področju izdelave orodij. Vsak izmed navedenih konkurentov poizkuša na podlagi 

doseženih navedenih konkurenčnih prednosti čim bolje zadovoljevati potrebe 

odjemalcev avtomobilske industrije in s tem obdržati tržni delež. 

3.3.1 Viri konkurenčnih prednosti orodjarn 

Podjetje, ki želi doseči konkurenčno prednost pred konkurenti, mora razviti 

razločevalno sposobnost, uvajati nove tehnologije in voditi marketinške aktivnosti z 

vidika najnižjih stroškov zagotavljanja ponudbe odjemalcev ali z vidika diferenciranja 

ponudbe na način, ki zagotavlja odjemalcem boljšo vrednost v primerjavi s konkurenco. 

Lahko pa se usmeri na zadovoljevanje tržnih potreb tistih ciljnih skupin odjemalcev, ki 

jih konkurenčna podjetja niso odkrila ali vključila v področje svojega tržnega delovanja. 

Evropske orodjarne se zelo ozko specializirajo (globalizacija) zaradi potreb stalnega 

razvoja in investiranja v drago opremo. Tuja konkurenca je močna in ima sledeče 

prednosti: 

• lažji dostop do novih tehnologij, znanj in opreme, 

• boljše razvito infrastrukturo, 

• višji nivo opremljenosti, 

• lažji dostop do razvojnih oddelkov kupcev, 

• boljšo organiziranost, 

• večjo produktivnost in  

• večji ugled … 

Izdelčna prednost se meri v stopnji doseganja zahtevnosti tehnološkega procesa, 

kvaliteti, roku dobave, uporabnosti, ceni itd. Prednost podjetja EMO – Orodjarna je v 

ustvarjalnosti, inovativnosti in nižji ceni. 
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Tržno moč kupcev je moč opredeliti na novem avtomobilu. Razvoj novega tipa 

avtomobila stane približno 2,6 milijarde EUR (Poslovni načrt za leto 2006 2005, 12). V 

avtomobilu je tržnih potreb po orodjih okoli 0,5 milijarde EUR. Segment podjetja so 

orodja za izdelavo notranjih konfiguriranih delov pločevine, ki predstavljajo v strukturi 

stroškov vseh orodij približno od 80 do 130 milijonov EUR. Vsaka avtomobilska hiša 

letno razvije več novih tipov avtomobila. Letne potrebe po novih orodij so s trendom 

rasti povpraševanja 15 %. 

Parametri konkurenčnosti orodjarstva so: 

• kvaliteta, 

• čas izdelave, 

• odgovornost, 

• garancija za čas izdelave, 

• cena, 

• uporaba novih tehnologij, 

• lasten razvoj in konstrukcija, 

• plačilni pogoji in 

• odnosi. 

3.3.2 Viri konkurenčnih prednosti in slabosti podjetja EMO - Orodjarna 

V vsaki panogi je običajno nekaj dejavnikov, ki so kritičnega pomena za ustvarjanje 

konkurenčne prednosti in za ustvarjanje dobička na tržišču. Ključni dejavniki so znanja 

(veščine) in potenciali, ki imajo največji vpliv na doseganje dolgoročne konkurenčnosti 

podjetja (Jurše 1999, 227). Ključni dejavniki uspešnosti so sestavljeni iz treh ali več 

determinant finančnega in konkurenčnega uspeha v določeni panogi. Viri konkurenčnih 

prednosti so tradicija, prilagodljivost, zaposleni, naložbe, itd. V orodjarstvu so ključni 

dejavniki konkurenčnosti: inovativne rešitve, fleksibilnost pri zadovoljevanju potreb 

tržišča, računalniško podprto konstruiranje in programiranje, uvajanje novih tehnologij, 

specializacija, uporaba virtualnih metod, simulacije, kakovost itd. 

Prednosti podjetja pri izdelavi orodij so predvsem v: 

• računalniškem konstruiranju, 

• posebnih izdelavah metodnih načrtov, 

• uporabi laserske tehnologije, 

• specializirani proizvodnji, 

• uporabi standardnih elementov, 

• uporabi simulacijskih metod (virtualno okolje), 
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• povezavi s centri znanja (TECOS12, Univerze, Visoko strojno šolo …), 

• tradiciji, 

• urejenosti, 

• kakovosti (ISO 9001, ISO 14001, EAQF (VDA 6.4)…) in 

• lastnem razvoju in konstrukciji. 

Slabosti v primerjavi s tujimi konkurenti so sledeče: 

• slaba informatizacija in komunikacija, 

• slaba kompatibilnost, 

• premalo računalniške podpore v pripravi proizvodnje, 

• prenizka usposobljenost kadrov za izdelavo zahtevnih proizvodov, 

• nefleksibilnost in 

• nepravilna organiziranost v povezavi s kapacitetami. 

Proti konkurentom na tržišču nastopa EMO – Orodjarna z bistveno nižjimi cenami, 

s kvaliteto orodij, z novimi tehnologijami (prilagodljivost), novimi metodologijami in s 

strategijo skupnega razvoja. Podjetje se zaveda, da se mora prebiti iz povprečja. Izbrati 

je moralo tržno nišo z dovolj visokim vstopnim pragom. Odločilo se je za izdelovanje 

večjih in zahtevnejših orodij, s katerimi bo lahko ustvarilo večjo dodano vrednost. 

Zahtevnejša proizvodnja seveda zahteva večja vlaganja, usposabljanje kadrov in seveda 

vpeljavo novih tehnologij. 

                                                 
12 TECOS je razvojni center orodjarstva Slovenije, ki je bil ustanovljen leta 1994  z 

namenom pomagati orodjarski industriji za uspešnejši prodor na zahtevne trge. 
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4 TEHNOLOŠKA NARAVNANOST 

4.1 Tehnično-tehnološki potencial  

Tehnično-tehnološki potencial predstavlja pomemben del marketinške strategije in 

konkurenčne prednosti podjetja na trgu, sočasno pa je tudi pomemben dejavnik 

učinkovitosti in uspešnosti gospodarstva kot celote. V povezavi z raziskovalno-

razvojnim potencialom predstavlja osnovo za snovanje tržno uspešnih izdelkov, po 

drugi strani pa so lastne tehnično-tehnološke rešitve pogosto element strateške prednosti 

podjetja na tržišču. 

Tehnično-tehnološki potencial predstavlja visoka tehnologija, računalniško podprta 

proizvodnja in celovita računalniška povezanost poslovnega sistema, računalniško 

podprto programiranje in konstruiranje. 

Razpoložljive proizvodne kapacitete niso bile na dovolj visoki tehnološki ravni, 

zato v zadnjih letih podjetje EMO - Orodjarna intenzivno vlaga v posodobitev 

obstoječih kapacitet in nakup novih. Tako podjetje nenehno posodablja proizvodnjo v 

smislu produktivnosti, komunikacij, informatizacije, kompatibilnosti in tehnološkega 

napredka. Letno nameni najmanj 20 % prihodka (Poslovno poročilo za leto 2005 2006, 

10) v naložbe, saj se zaveda, da se bo lahko le z vlaganji v posodobitev obstoječih 

strojev in naprav, v nove najsodobnejše CNC stroje ter računalniško opremo sposobno 

prilagajati zahtevam globalnega trga. 

Na področju razvojno-raziskovalnega potenciala se podjetje odlikuje predvsem v 

inovativnosti postopkov pri računalniškem konstruiranju, programiranju in izdelavi 

orodij, kakor tudi uvajanju novih tehnologij. Ključna sestavina uspeha je vedno večja 

fleksibilnost podjetja, saj se mora prilagajati trenutnim zahtevam mednarodnega tržišča. 

Podjetje ima organizirano lastno razvojno-raziskovalno skupino z dvaindvajsetimi 

raziskovalci, ki je registrirana pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo. 

Rezultat prizadevanj vseh zaposlenih na področju razvojno-raziskovalnega 

potenciala je ustrezna kakovost orodij, ki je temeljna usmeritev podjetja. Leta 1996 je 

podjetje prejelo certifikat ISO 9001, leta 1998 EAQF (VDA 6.4), leta 2000 okoljski 

certifikat ISO 14001, leta 2000 pa je začelo uvajati Metodo 20 ključev13 (trenutno je 

uvedenih 13 ključev). Vedno bolj pa se podjetje vključuje v razne razvojne evropske 

projekte. 

                                                 
13 Metoda 20 ključev japonskega avtorja Iwao Kobayashija je poznana kot program za 

povečevanje produktivnosti. Projekt »Spodbujanje uvajanja celovitega sistema stalnih izboljšav 
v podjetjih« je podprla Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarstvo leta 1999, v 
obdobju od leta 2000 do 2002 je v projektu sodelovalo preko 60 podjetij. EMO -  Orodjarna je 
bila preko javnega razpisa izbrana med prvimi dvanajstimi podjetji leta 2000. 
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4.2 Osnovne značilnosti proizvodnje orodij 

Razvoj in izdelava različnih oblikovnih orodij se vedno bolj delita v dve veliki 

področji. Prvo področje je tisto, kjer orodjarji sodelujejo pri razvoju novega izdelka. Tu 

so vključeni v skupino raznih strokovnjakov in ekspertov, ki oblikujejo končni izdelek s 

stališč oblike, ergonomije, všečnosti (mode), cene, teže, varnosti itd. Iskanje optimalne 

rešitve, ki bi ustrezala vsem navedenim zahtevam, je težko, zahteva kompromise in več 

krogov usklajevanj. Orodjarji igrajo pri tem eno ključnih vlog, saj predlagajo 

konstruktorjem določene spremembe, ki na uporabnost, ceno izdelka in na prej 

navedene parametre po eni strani ne vplivajo bistveno. Na drugi strani pa pocenijo in 

stabilizirajo proizvodnjo orodij, kakor tudi samo proizvodnjo izdelka. 

Drugo orodjarsko področje pa je tisto, kjer je izdelek že razvit in tehnologija bolj ali 

manj preverjena. Tu imajo orodjarji dosti manj možnosti za igranje pomembne razvojne 

vloge. Sicer so še mogoče drobne izboljšave, toda glavne stvari so že dorečene. Tu 

morajo sedaj odigrati ključno vlogo nove tehnologije v procesu izdelave orodij v prid 

konkurenčnosti. 

 Skoraj pri vseh kriterijih pa naletimo na vprašanja, kot so:  

• Ali je mogoče to izdelati? 

• Kakšna bo zanesljivost procesa? 

• Kakšna bo življenjska doba orodij? 

• Ali so na voljo ustrezni materiali? 

Zahteve odjemalcev orodij se nanašajo predvsem na tehnično-tehnološke zahteve, 

prilagodljivost, računalniško konstruiranje in programiranje, kvaliteto, ceno, točnost 

dobav itd. V skladu s temi  zahtevami se  podjetja morajo prilagoditi in uskladiti 

standarde z naročniki. To dosežejo z modernizacijo tehnologije in izobraževanjem vseh 

zaposlenih. 

4.3 Strategija proizvodnje orodij 

Vsako leto pride na trg preko 50.000 novih izdelkov. Serije izdelkov so vedno 

krajše z veliko modifikacij, variant in modelov. Vse to so nove priložnosti za 

orodjarstvo. Večinoma za vse izdelke potrebujemo orodje za izdelavo. Sposobnost 

orodjarske industrije je takšna, da lahko uresniči vse dizajnerske zamisli zelo 

konfiguriranih oblik izdelkov. V avtomobilski industriji se izdelujejo posamezni deli 

avtomobila vse bolj v enem kosu. Če je bilo potrebno nekoč 6 izdelkov in 30 orodij za 

stransko steno avtomobila, je danes to 1 izdelek, za katerega se potrebuje 6 orodij. 

Izdelki so vse bolj zahtevni in različnih konfiguriranj ter narejeni iz visoko trdnostnih 

materialov. Izdelek se preoblikuje po predvidenem tehnološkem postopku v transfer ali 

progresivnem orodju. Vsi aktivni deli orodja so zato izdelani po računalniškem modelu  

izdelka in ustrezno termično obdelani v končni fazi tehnološkega postopka in s tem se 
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občutno zmanjšajo stroški proizvodnje le-teh. Zelo pomembno je, da se ta orodja 

dokončno izdelajo, preizkusijo in testirajo v orodjarni, ne pa pri kupcu. Tako je 

omogočeno optimiranje postopkov izdelave, dimenzijska točnost izdelka in 

kontroliranje mehanskih in trdnostnih lastnosti izdelkov. Istočasno pa se določajo ter 

preverjajo kriterijske funkcije orodja. 

4.4 Analiza potreb po orodjih v podjetjih Karmann-Thyssen, Nothelfer in 

Schuler 

Ta podjetja sodelujejo s proizvajalci avtomobilov, kot so Mercedes – Benz, Audi, 

Jaguar, VW in drugimi. Ti koncerni so eni največjih proizvajalcev avtomobilov, ne 

samo v Nemčiji in Evropi, ampak tudi na svetu. Vsako podjetje proizvede in proda na 

leto več kot 500.000 avtomobilov. Že nekaj let pa ugotavljajo in tudi za prihodnost 

načrtujejo nekaj odstotno rast proizvodnje in prodaje svojih produktov. To naj bi dosegli 

tudi na račun uvajanja najsodobnejših tehnologij in kompatibilnih sistemov v 

proizvodnjo, s čimer naj bi zmanjšali same stroške proizvodnje in ceno avtomobilom ter 

pridobili na kakovosti izdelkov. Zato so orodja večjih dimenzij in izdelana po 

standardih in zahtevah naročnikov edina alternativa za naše podjetje, ki se je s tem prvo 

v Sloveniji začelo resno ukvarjati.  

Podobno razmišljajo tudi pri teh podjetjih. Vlaganje avtomobilske industrije v 

proizvodna sredstva, ki jih je možno obvladovati in servisirati brez večjih težav 

vzdrževalcev je bolj smotrno, saj so termično obdelane samo aktivne delovne površine 

orodnih delov do določene globine, ne pa celotni deli. Po njihovem mišljenju je imeti 

zanesljivega ter kompatibilnega dobavitelja edina rešitev pred naraščajočo globalizacijo 

in cenenimi produkti z Daljnega vzhoda. Predstavniki avtomobilskih koncernov so 

izrazili željo po sodelovanju z nami, hkrati pa so tudi zadovoljni, da smo sami začeli 

razvijati ta projekt v podjetju, saj jim s tem olajšamo in prihranimo nekaj težav.  

Po analizi njihove razvojne usmeritve in naši predstavitvi namere o izdelavi orodij, 

podprto z novimi tehnologijami, so se odločili sodelovati z našim podjetjem na področju 

razvoja in raziskav za nas nove tehnologije, vendar pod pogojem, če smo sposobni 

lastno proizvodnjo prilagoditi njihovim zahtevam.  

Tu so predvsem mislili na tehnologijo izdelave večjih aktivnih delov in tehnologijo 

termične obdelave, ki je nujna pri proizvodnji takšne vrste orodij, saj morajo biti 

temperaturne razmere in koncentracija termične obdelave ustrezne na določenih orodnih 

delih. Za kalibriranje  in obrezovanje izdelkov je zelo pomembno, da pri termični 

obdelavi aktivnih delov ne pride do deformacij pri transfer, a tudi progresivnih orodjih. 

Predlagajo pa še tudi dodatne raziskave in razvoj v tej smeri. Razvoj in uvajanje takšnih 

tehnologij v naša orodja je edina možnost, ki zagotavlja razvoj in nadaljnje širjenje  

podjetja ter s tem večanje števila delovnih mest v prihodnosti.  
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V skladu z vnosom novejših tehnologij izdelave večjih aktivnih orodnih delov in 

termične obdelave v orodjarsko stroko slovenska industrija kot ena izmed evropskih 

orodjarn prehaja v stopnjo hitrega odzivanja na nove tehnologije in kreiranja novih 

standardov v orodjarstvo.  
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5 MANAGEMENT TEHNOLOGIJ  

5.1 Zaznava problema 

Na osnovi analiz in zaznavi tržne niše se je management v podjetju EMO – 

Orodjarna odločil, da se usmeri v proizvodnjo večjih orodij za karoserijske dele v 

avtomobilski industriji. To so orodja dimenzij 5m x 2,5m x1m in konfiguriranih oblik. 

Na osnovi predhodnih priprav in preučitvi obstoječih resursov je bilo ugotovljeno, da so 

podani vsi  pogoji za izvršitev zadane naloge. Predhodno se je podjetje postopno 

opremilo z vso potrebno strojno opremo za obdelavo večjih strojnih delov, 

soustanovilo14 podjetje za izdelavo stiropor modelov, potrebnih za izdelavo odlitkov, ter 

se opremilo s stiskalnico potrebnih dimenzij za preizkušanje teh orodij. S podjetjem 

Nothelfer se je dogovorilo o prenosu tehnologije izdelave večjih aktivnih delov orodja. 

Pri tem pa je spregledalo ali bolje rečeno namenjalo premalo pozornosti termični 

obdelavi aktivnih orodnih delov.  

Že pri izdobavi  prvih orodij je podjetje naletelo na težave in reklamacijo 

površinske termične obdelave. Za podjetje A. C. I – D. C. I LE MANS smo  v sklopu 

ostalih orodij izdelali tudi preoblikovalno orodje, na katerem smo izvedli plamensko 

kaljenje. To prikazuje Slika 5.1. 

Slika 5.1 Plamensko kaljenje 

 
 

                                                 
14 S podjetjem Valji d.o.o. se je ustanovilo podjetje STIROTECH za izdelavo stiropor 

modelov na numeričnem CNC stroju. 
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Že iz slike je razvidno, da je to klasičen postopek termične obdelave, pri katerem se 

pojavijo določene težave, kot so: poškodbe na površini obdelovanca zaradi plamena, 

korozija, dimenzijska nihanja, neenakomerna trdota in površinske razpoke. Zaradi tega 

orodni deli ne odigrajo zahtevane funkcije in v veliki meri niso uporabni ali pa je 

zmanjšana njihova življenjska doba. Iz reklamacijskega zapisnika Priloga 1 je razvidno, 

da sta bila dva orodna dela prekaljena in je prišlo v času reprodukcije do poškodb in 

zloma le-teh. Prav tako je razvidno, da na določenih oblikovnih radijih nismo dosegli 

zahtevane trdote, kljub izkušenosti kalivca in kontroli trdote s klasičnim načinom 

merjenja. To lahko vidimo na Sliki 5.2. 

Slika 5.2 Merjenje trdote 

 
 

Zaradi reklamacije so se stroški izdelave orodja povečali. Ponovno je bilo potrebno 

izdelati poškodovana dela in jih vgraditi v orodje. V času vgradnje smo se dogovorili s 

kupcem, da nam je opravil induktivno kaljenje na določenih radijih, seveda na naše 

stroške, kajti orodje je že bilo v njihovi proizvodnji. Mi pa smo odpravili še ostale 

pomanjkljivosti. Pri tem niso nastali samo materialni stroški, ampak tudi izguba 

določenega zaupanja kupca zaradi slabe kvalitete orodij. 

5.2 Identifikacija obstoječih tehnologij 

5.2.1 Priprave na identifikacijo 

Pred časom smo morali izdelati orodja večjih dimenzij in s tem tudi višjega 

cenovnega razreda. Kupec Nothelfer je zahteval, da so aktivni deli izdelani iz posebnega 

materiala in termično površinsko obdelani samo na določenih mestih. Po tem  
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tehnološkem postopku ima namreč kupec izdelana ostala orodja, ki jih uporablja v svoji 

lastni proizvodnji. Zaradi svoje standardizacije in lastnega vzdrževanja  smo se morali 

prilagoditi njihovim zahtevam. 

Tokrat smo se zadeve lotili bolj sistematično. Vodstvo podjetja si je zadalo nalogo, 

da je potrebno na tem področju raziskati vse možnosti in vpeljati takšno tehnologijo, da 

v bodoče ne bo prihajalo do težav in do nepotrebnih reklamacij. Ker v podjetju nimamo 

posebej usposobljenega kadra manager-tehnologij, sem bil po sklepu vodstva zadolžen, 

da se skupaj s projektnimi vodji lotim te naloge. Trenutno sem in še opravljam dela in 

naloge v povezavi z našimi kooperanti in je to nekako sovpadalo z mojimi zadolžitvami. 

5.2.2 Identifikacija 

Ponavadi poteka identifikacija kot sodelovanje med univerzami, inštituti ali 

razvojnimi oddelki na eni strani in vodilnim managementom organizacije na drugi. Na 

osnovi lastnih izkušenj in literature smo zapisali naslednje. 

S površinskim utrjanjem jekel skušamo povečati obrabno obstojnost strojnih delov, 

ki pa morajo imeti zadostno žilavo jedro. Utrjujemo  na dva načina: 

• s površinskim kaljenjem in  

• s toplotno-kemično obdelavo površine. 

Površinsko kalimo tako, da površino na poseben način naglo ogrejemo na 

temperaturo avstenitizacije in jo nato hitro ohladimo. Jeklo je zakaljeno do globine, do 

koder je bila temperatura zadostna za avstenitizacijo.  Najbolj uporabno je: 

• plemensko in 

• indukcijsko ogrevanje. 

Hlajenje izvedemo z vodno prho, potem ko odstranimo grelec. Krajše obdelovance 

segrejemo cele in jih nato ohladimo, daljše pa ogrevamo in kalimo s pomikom, pri 

čemer se za ogrevalnim gorilnikom ali za indukcijsko zanko pomika vodna prha. 

Valjaste kose med ogrevanjem in kaljenjem vrtimo. 

Pri plemenskem ogrevanju uporabljamo posebej prirejene gorilnike; na globino 

ogrevanja delno vplivamo tudi s časom. Pri indukcijskem ogrevanju lahko reguliramo 

globino kaljenja še s frekvenco (skin-efekt). Uporabljamo frekvence od 0.5 do 10 kHz. 

S prirejenimi gorilniki ali indukcijskimi zankami lahko kalimo najrazličnejše oblike. 

Površinsko kaljenje je primerno za  serijsko proizvodnjo, zlasti velja to za indukcijsko 

kaljenje, kjer so investicije precej drage (Strojno-tehnološki priročnik 1986, 23). 

Na osnovi novejših tehnologij pa se danes uporablja še lasersko kaljenje, pri 

katerem površino ogrejemo z laserskim žarkom. Lasersko kaljenje s pretaljevanjem 

površine je novejši postopek utrjevanja površine, ki je primeren predvsem za strojne 

dele iz zlitin z večfazno mikrostrukturo. Zaradi pretaljenega materiala površine 

dosežemo tudi znatno višjo absorptivnost laserske svetlobe v površino materiala tako, 
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da odpade zahtevna priprava površine pred in po obdelavi, pri čemer dobimo v površini 

strojnega dela zelo fino mikrostrukturo z visoko trdoto. S CNC vodenjem laserskega 

žarka in prirejenimi optičnimi kontrolniki toplote lahko zelo natančno nadzorujemo sam 

proces obdelave in s tem dobimo konstantno utrjeno površino.  

5.3 Izbor tehnologije 

Na osnovi načrtovanja tehnologij je za letošnje leto vključeno tudi pridobiti novo 

tehnologijo površinske termične obdelave. Na osnovi tehnološke presoje je bilo 

ugotovljeno, da trenutno razpolagamo samo s postopkom plamenskega kaljenja. Ta pa 

je zastarel in več ne zadovoljuje vsem potrebam podjetja. Izbor tehnologije je potekal na 

osnovi dogovora in medsebojnega zaupanja med tehničnimi strokovnjaki in 

managementom podjetja. Potrebno se je bilo odločiti o tem, katero tehnologijo 

površinske termične obdelave iz nabora obstoječih tehnologij mora podjetje nemudoma 

pridobiti in kdaj narediti prenos obstoječe tehnologije ter kako bo to vplivalo na 

konkurenčnost.  

5.3.1 Analiza prednosti in slabosti identificiranih tehnologij  

Pri identifikaciji obstoječih tehnologij je bilo ugotovljeno, da se trenutno na trgu 

uporabljajo za površinsko kaljenje naslednji postopki: 

• plamensko kaljenje, 

• indukcijsko kaljenje, 

• lasersko kaljenje. 
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Tabela 5.1 Analiza prednosti in slabosti 

 Prednosti Slabosti 

Plamensko kaljenje 
• nizka investicija 
• srednje izobražen kader 
• enostavno vzdrževanje 

• zastarela tehnologija 
• nekonkurenčnost 
• nenadzorovan proces 
• slaba kvaliteta površin 
• ni možno dokumentirati 

parametrov kaljenja 

Induktivno kaljenje 

• srednja investicija 
• delna konkurenčnost 
• srednje izobražen kader 
• srednja kvaliteta obdelanih 

površin 
• uporabna tehnologija  

• nenadzorovan proces 
• ni možno dokumentirati 

parametrov kaljenja 

Lasersko kaljenje 

• konkurenčnost 
• nova tehnologija 
• računalniško voden in 

dokumentiran  proces 
• nadzorovan proces 
• zanesljivost 
• dobra kvaliteta površin 

• visoka investicija 
• visoko izobražen kader 
• zahtevno vzdrževanje 
 

 

Iz celotnega nabora postopkov je bilo potrebno izmed treh izbrati enega za 

nadaljnjo uporabo. Zato smo se odločili narediti analizo prednosti in slabosti 

posameznih postopkov. Na osnovi te analize se je potem odločalo o izbiri postopka in 

nabavi potrebne opreme.   

 

5.3.2 Odločitev o izbiri 

V podjetju smo se zavedali odgovornosti pri sprejemanju odločitev, posebej z 

vidika izidov, pa tudi z vidika morale, etike in socialne odgovornosti. Potrebno se je 

bilo odločiti najprej z vidika želenih stanj s postavljanjem ciljev in poiskati rešitev med 

situacijo in želenimi stanji z ukrepi za dosego tega cilja. Na vidiku so bila že nova 

orodja, zato je bilo potrebno poslovno odločitev sprejeti po hitrem postopku. Odločalo 

se je v stanju gotovosti, ker smo odločevalci bili dobro informirani o problemu, poznali 

različne rešitve in ker smo že delno poznali posledice odločitev. Tehtati je bilo potrebno 

med alternativami, ali ostati na obstoječem plamenskem postopku kaljenja in s tem 

tvegati  uspešnost ali pa nabaviti opremo za induktivno oziroma lasersko kaljenje. 

Obstajala je tudi možnosti uporabe zunanjih izvajalcev, ki bi izvajali storitev 

površinskega kaljenja. Na osnovi preučitve prednosti in slabosti posameznih postopkov 

ter zavedanja, da je možno prag konkurenčnosti dvigniti samo z uvedbo novih 

tehnologij, smo se v podjetju odločili, da je potrebno nabaviti opremo za induktivno 
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kaljenje v okviru finančnih zmožnostih podjetja. Za  zadovoljitev potreb in zahtev 

kupcev po laserskem kaljenju orodnih delov pa je potrebno poiskati zanesljivega 

izvajalca laserskega kaljenja.  

Na odločitev je v pretežni meri vplivala cena potrebne opreme in možnostjo hitrega 

uvajanja v sam proizvodni proces, po drugi strani pa kompatibilnost obeh postopkov. 

Obdelovanci se do kaljenja pripravijo po enakem tehnološkem postopku za induktivno 

kakor lasersko kaljenje, potem pa se na zahtevo kupca orodja opravi ali induktivno ali 

lasersko kaljenje. 

Seveda so bile želje managementa nabaviti opremo za lasersko kaljenje, vendar ta 

investicija po grobi oceni znaša od 500.000 do 800.000 evrov, medtem ko je investicija 

v opremo za induktivno kaljenje predvidena od 20.000 do 30.000 evrov. Nemudoma pa  

se je zadolžilo vodjo laserskega razreza ter vodjo vzdrževanja, da preučita vse možnosti 

za nadgradnjo obstoječega laserja Trumpf, ki ga podjetje uporablja za razrez 

pločevinastih delov za možnost laserskega kaljenja. 

Po oceni strokovno tehničnih sodelavcev in managementa podjetja se bo s 

postopkom induktivnega kaljenja pokrilo okoli 80% vseh potreb površinskega kaljenje v 

podjetju, ostalo pa bo potrebno izvesti pri zunanjih izvajalcih, če bo seveda zahteva 

naročnikov po laserskem kaljenju. 

5.4 Prenos izbrane tehnologije 

5.4.1 Prenos 

»Prenos tehnologije podpira izkoriščanje ter široko uporabo tehnologije,  je proces, ki 

omogoča prenos tehnologije od vira do cilja. Vir je v tem primeru lastnik znanja, medtem 

ko je prejemnik uporabnik tega znanja.« (Dolinšek 2004, 77). 

V našem primeru gre za mednarodni prenos tehnologije, kjer je prenos tehnologije 

preko državnih meja po kanalu obratnega inženiringa in po načrtovanem kanalu. 

»Obratni inženiring (reverse-engineering) je kanal, kjer se prenos ne zgodi z aktivnim 

sodelovanjem virov, prejemnik tehnologije sprejme tehnološke načrte in ima sposobnost 

kopiranja te tehnologije. Prejemnik tehnologije ima torej znanje, kako to narediti, tu ne gre 

za kršenje pravic intelektualne lastnine.« (Dolinšek 2002, 77). 

»Načrtovani kanali, proces prenosa tehnologije je načrtovan, lastnik tehnologije v to 

privoli, obstajajo različni dogovori za tovrsten načrtovan prenos tehnologije, ki dovoljuje 

dostop do tehnologije in njeno uporabo.« (Dolinšek 2002, 77).  

Omenjena sta dva kanala. Določen segment  tehnologije je bil podjetju predstavljen,  

določen pa se je povzel na osnovi lastnega znanja iz njihovih načrtov. S podjetjem 

Nothelfer se je sklenila pogodbo o izdelavi kompleta obrezovalnih in prebijalnih orodij. 
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Pri tem se je sklenil tudi ustni dogovor, da bo kupec dostavil načrte za izdelavo orodij, 

predstavil celoten postopek izdelave rezilnih delov, kakor tudi opravil induktivno 

kaljenje teh delov. 

Prenos izbrane tehnologije je potekal nekako po dveh vejah. Pri izdelavi večjih 

rezilnih delov ni bilo večjih težav. Za postopek induktivnega kaljenja je bilo potrebno 

poiskati pomoč pri naročniku orodij. V podjetju so se izdelali vsi rezilni deli do faze 

termične obdelave po navodilih naročnika. Na osnovi dogovora je naročnik orodja 

izvedel postopek induktivnega kaljenja v podjetju EMO – Orodjarna in ob tej 

priložnosti se je izvedel tudi kratek tečaj usposabljanja za kalivce iz našega podjetja. 

5.4.2 Uvajanje induktivnega kaljenja 

Uvajanje induktivnega kaljenja je potekalo v dveh fazah. V prvi fazi se je na osnovi 

projekta učeče podjetje, ki poteka v podjetju, organiziralo teoretično izobraževanje 

potrebnega kadra. Izobraževala sta se dva kalivca, ki sta zadolžena za termično 

obdelavo. Tako sta se seznanila z osnovnimi izhodišči in podkrepila svoja teoretična in 

praktična znanja.  

Induktivno kaljenje je postopek površinske toplotne obdelave, med katerim se 

zaradi elektromagnetne indukcije tanek površinski sloj na določenih površinah 

jeklenega obdelovanca hitro segreva do temperature avstenitizacije,  nato pa se z 

gašenjem ali ohlajanjem dosežeta želena martenzitna  mikrostruktura in trdota. S tem se 

zagotovi obrabna odpornost torno obremenjenih površin obdelovanca brez strukturnih 

sprememb v jedru obdelovanca. Da bi dosegli želene lastnosti, mora biti površinski sloj 

predpisane oblike, predpisana pa sta tudi globina kaljenja in površinska trdota. Pri tem 

ne sme priti do sprememb izmer in oblike obdelovanca. To je zelo pomembno pri 

orodnih delih. Orodni deli se lahko tako po termični obdelavi direktno vgradijo v orodje 

brez dodatnih dodelav  in stroškov.  

Praktični del izobraževanja je potekal v prostorih termične obdelave EMO – 

Orodjarne. Kot je bilo že omenjeno, se je izkoristila prilika in je naročnik orodja na 

osnovi dogovora izvedel postopek induktivnega kaljenja za svoje orodje v podjetju 

EMO – Orodjarna. Strokovnjak iz podjetja Nothelfer je prikazal in tudi poučil naš kader 

s pomočjo lastnih aparatur, ki jih je pripeljali iz  Nemčije. Na Sliki 5.3 vidimo 

usposabljanje naših strokovnjakov. 
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Slika 5.3 Praktično usposabljanje 

 
Vir: Arhiv EMO – Orodjarna d.o.o.: Arhiv fotografij. Celje, 2006 

 

Pri tem je potrebno opozoriti, da pri praktičnem izobraževanju niso bili aktivni 

samo operativni delavci. Tudi vodje služb so si podrobno beležili podatke ter nastavitve 

aparatur, potrebne za kasnejšo uporabo. Prikaz na  Sliki 5.4.  

Slika 5.4 Zapis podatkov 

 
Vir: Arhiv EMO – Orodjarna d.o.o.: Arhiv fotografij. Celje, 2006 
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5.5 Uporaba izbrane tehnologije  

5.5.1 Uporaba 

Uporabe izbrane tehnologije, ki omogoča povečanje dodane vrednosti in dobička, 

se je podjetje lotilo z vso resnostjo. Tehnologijo je potrebno čim hitreje vpeljati, saj s  

tem podjetje pridobi  široko tržno sprejemljivost ter zadosti kupčevim standardom. 

Podjetje je izbrano tehnologijo vključilo kot eno od glavnih  komponent v svojo 

tehnološko strategijo. Tako se je zaznala tudi tržna niša izdelave orodij višjega 

cenovnega razreda in možnost ponudbe svojih produktov ostalim odjemalcem. 

5.5.2 Sprememba tehnološkega postopka pri izdelavi orodnih delov 

Posledično se po uvedbi nove tehnologije spremeni tudi tehnološki postopek 

izdelave določenih orodnih delov. Vodju tehnologije je bil predstavljen novi postopek 

izdelave in njegova naloga je bila, da pouči vse svoje podrejene. Sedaj je potrebno v 

tehnološke postopke vključiti določene spremembe ter opozoriti vse udeležence v 

proizvodnji, da se ravnajo po novih navodilih in zahtevah, da ne bi prihajalo do 

nepotrebnih zapletov in napak.   Na Sliki 5.5 je rezilno oblikovni del orodja izdelan po 

novi tehnologiji in površinsko kaljen. Ta del je bil med ostalimi izdelan po priporočilu 

strokovnjakov iz podjetja Nothelfer.  

Slika 5.5 Rezilno oblikovni del orodja 

 

 
 

V nadaljevanju Slika 5.6 prikazuje izvleček tehnološkega postopka iz 

informacijskega sistema LARGO, ki ga podjetje uporablja pri svojem poslovanju. 
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Tehnološki postopek ponazarja izdelavo orodnega dela po novi tehnologiji in iz jeklo 

litine. 

Slika 5.6 Novi tehnološki postopek 

         
 Za ponazoritev je izdelan alternativni tehnološki postopek. Slika 5.7 prikazuje 

izdelavo orodnih delov po prejšnji tehnologiji in iz materiala 1.237915 . 

Slika 5.7 Klasičen tehnološki postopek  

 
 

                                                 
15 Oznaka za orodno jeklo po W. NR standardu. 
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Če primerjamo zapisa, je že razvidna sprememba tehnološkega postopka in 

sprememba potrebnega časa izdelave. 

5.6 Posledice spremembe obstoječih tehnologij 

Vsako uvajanje novosti v podjetje prinese določene spremembe in posledice. 

Finančna sredstva v podjetju so ponavadi razporejena tako, da maksimirajo bodoče 

prihodke in s tem dobiček. Investiranje v nove tehnologije pa ponavadi zahteva 

dolgoročno investiranje, kar pomeni, da bodo prilivi in morebitni dobiček nastali šele v 

bodočnosti. Nove tehnologije zahtevajo tudi dodatno izobraževanje zaposlenih, zato se 

je v podjetju organiziralo v okviru projekta učeče podjetje izobraževanje za tehnologe in 

konstruktorje.  

5.6.1 Ukrepi za preprečitev negativnih posledic 

Največ sprememb je nastalo pri konstruiranju orodja. Lahko bi rekli, da je 

konstrukcija glava orodjarne, saj se tu prične snovati tehnologija izdelave orodja in je 

tisti del načrtovanja orodja, kjer se največ sodeluje z naročnikom. Postavitev zaporedja 

in vrste preoblikovalnih stopenj so pomembni členi v proizvodni verigi. Tu storjena 

napaka se težko popravi, če pa že nastane, so posledično stroški za njeno odpravo zelo 

visoki. Sedaj so aktivni deli orodja izdelani na osnovi odlitkov, ki imajo svojo ceno, 

predvsem pa daljši dobavni rok kakor material 1.2379. Tehnologija izdelave izdelka se 

postavi na podlagi izkušenj izračunov in dobrega poznavanja preoblikovalnega procesa 

ter materiala za preoblikovanje. Pred tem smo nabavili opremo za računalniško 

simulacijo preoblikovanja. Zadnje čase je ta konstruktorjem v veliko pomoč, še posebno 

v primerih, ko sposobnost razumevanja dogajanj v materialu med preoblikovanjem 

odpove. Z računalniško simulacijo konstruktor hitreje potrdi svoje zamisli in mu ni 

potrebno biti v dvomih vse do preizkusa orodja.. 

Konstruktor mora sedaj upoštevati: 

• orodje naj bo kar se da enostavno s čim manj operacijami; 

• enostavnost ne sme vplivati na funkcijo delovanja orodja; 

• upoštevati mora okolje, v katerem bo orodje delovalo (znana stanja - robni 

pogoji); 

• orodje mora biti oblikovano tako, da dopušča dodatne spremembe in 

dopolnitve; 

• različni materiali za rezilne (jeklo litina) in preoblikovalne (siva litina) dele; 

• pravočasno izdelati načrte za odlitke. 

Razvoj orodij zahteva tudi sodelovanje med samimi konstruktorji, saj morajo biti 

posamezna orodja med seboj prilagojena kupčevim zahtevam. 
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5.6.2 Nabava potrebne opreme 

Po analizi potrebne opreme za izvajanje nove tehnologije smo skupaj z 

managementom podjetja zaključili naslednje. Za vse aktivnosti v zvezi s tehnološkim 

postopkom imamo zadovoljivo opremljen strojni park. Problem je nastal samo pri 

opremi za tehnologijo površinskega kaljenja.  Aktivno se je bilo potrebno vključiti v 

nabavo potrebne strojne opreme. Že na osnovi konzultacij z našimi naročniki orodja 

smo prišli do določenega seznama opreme, ki bo zadovoljila naše potrebe. Na osnovi 

povpraševanj in usklajevanj Priloga 2, se je izdelal nabor ponudb Priloga 3 in Priloga 4, 

ki so bile podlaga za odločitev o izbiri dobavitelja. Pri tem so bili vključeni tako domači 

kakor tuji izdelovalci opreme.  

Po tehtnem premisleku in usklajevanju je bil izbrana oprema proizvajalca Jutronic 

iz Ljubljane. Pri tem smo se zavedali, da omenjeni proizvajalec do sedaj še ni opremil 

orodjarsko industrijo s podobno opremo. Sprejeli smo izziv. Nemudoma je prišlo do 

sodelovanja njihovih strokovnjakov ter našim vodjem termične obdelave in vodjem 

vzdrževanja, ki je strokovnjak za elektrotehniko, da uskladijo določena odprta 

vprašanja. Glede izbire in izvedbe generatorja ni bilo težav. Več pozornosti je bilo 

potrebno posvetiti izvedbi induktorjev. Te je potrebno prilagoditi specifiki in zahtevam 

orodjarske industrije. Tu je prišlo do dogovora, da se trenutno izdelata dva osnovna 

univerzalna induktorja po oblikovnih priporočilih podjetja EMO – Orodjarna in 

tehnološko–tehničnih zakonitostih zahtevanega postopka. Na osnovi preizkusa teh dveh 

induktorjev se potem izdelajo še vse morebitne potrebne prilagoditve na induktorjih ali 

pa izdelajo novi. 

5.6.3 Uvajanje laserskega kaljenja 

Nekateri naši odjemalci zahtevajo, da morajo biti predvsem rezilni deli naših 

izdelkov lasersko kaljeni. Eden od takšnih odjemalcev je tudi podjetje Schuler. Ker 

postopka površinskega kaljenja trenutno ne moremo izvajati na našem laserju (ta je 

predvsem namenjen razrezu in varjenju pločevinastih delov), smo prisiljeni takšen 

postopek poiskati pri drugih izvajalcih. Na osnovi priporočil in s pomočjo posredovanja 

podjetja Schuler smo vstopili v stik s podjetjem Eifeler Lasertechnik iz Nemčije. Na 

osnovi naše dokumentacije in povpraševanja so nam izdelali ponudbo Priloga 5 za 

storitev laserskega kaljenja.   

Že pri samem povpraševanju smo naredili napako, ki pa ni imela gospodarskih 

posledic. Nepravilno smo navedli količinsko enoto, na osnovi katere se izdela ponudba. 

Namesto potrebne poti oziroma dolžine kaljenega dela smo navedli težo obdelovancev. 

Po njihovem odzivu smo naknadno po telefonu javili potrebno dolžino, kar je razvidno 

iz ročnega pripisa na povpraševanju. Da bi se v bodoče izognili podobnim zapletom 

smo predvideli obisk v podjetju Eifeler Lasertechnik. Po dostavitvi naših obdelovancev 
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v Nemčijo sem se odpravil na pot Priloga 6 s ciljem pridobiti določeno znanje in 

informacije o postopku površinske obdelave. Zavedal sem se odgovornosti, da je 

potrebno prenesti čim več uporabnih informacij v naše podjetje. Glej Sliko 5.8. 

Slika 5.8 Posvet s strokovnjakom iz Eifeler-ja 

 
 

Za obsežne in uporabne informacije se moram zahvaliti strokovnjaku iz podjetja 

Eifeler. Zahvaljujem se mu za posvečeni trud in čas, ki ga je namenil za pojasnitev vseh 

vprašanj. Pri tem si je bilo potrebno veliko zapisovati, kajti toliko novih informacij si je 

težko zapomniti. Po prihodu domov je bilo potrebno natanko urediti zapisnike, da bodo 

na razpolago in uporabo še ostalim zaposlenim. Vendar ta dokumentacija še zdaleč ni 

dokončana, saj je zelo obsežna.  

Na koncu mojega obiska v Nemčiji so opravili še kontrolo trdote posameznih točk 

in površin s posebno elektronsko prenosno napravo za merjenje trdote ter izdelali 

zapisnik Priloga 7. Iz zapisnika o kontroli trdote je razvidno, da navkljub napredni 

tehnologiji kaljenja prihaja do odstopanj v trdoti, vendar je vse v okviru zahtevanih 

toleranc. 

 Ob tem sem prišel do spoznanja da doma še zdaleč nismo zaključili z iskanjem in 

nabavo potrebne opreme za izvedbo za nas nove tehnologije izdelave večjih aktivnih 

orodnih delov. Potrebno si bo nabaviti novejšo opremo za kontrolo trdote. Naprava,  

katero sedaj trenutno uporabljamo v proizvodnji Slika 5.2, ne zadovoljuje več vsem  

zahtevam o natančni in dokumentirani izvedbi kontrole površin. Ob tem se poraja 

dilema, da je uvajanje novih tehnologij stalen in živ proces, saj, če hočeš slediti 

novitetam in zahtevam tržišča, moraš biti venomer aktiven. Za uvedbo ene novitete te že 



Management tehnologij 

 40 

čaka druga v smislu ohranjanja konkurenčnosti ali napredka. Kakor hitro se zaustaviš, te 

drugi že prehitijo in že si zaostali lovilec ali dinozaver. Zato smo si v podjetju zadali cilj 

po pospešenem nadaljevanju uvajanja novih postopkov površinskega kaljenja, to je z 

uporabo lastnega laserja.                   

Po dostavi orodnih delov v naše podjetje so se ti nekoliko ročno dodelali ter 

direktno vgradili v orodje, saj pri termični obdelavi ni prišlo do deformacij in merskih 

sprememb. Orodje se je nato preizkusilo in nam dalo pozitivne rezultate.      
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6 PREDVIDENI POZITIVNI REZULTATI PO UVEDBI IZBRANE 

TEHNOLOGIJE 

6.1 Primerjava stroškov pri izdelavi orodnih delov pred in po uvedbi izbrane 

tehnologije 

Na osnovi primerjanja stroškov pri izdelavi predstavljenega orodnega dela se je 

izdelala analiza materialnih stroškov in stroškov, potrebnih za izdelavo. Iz Tabele 6.1 je 

razvidno, da je materialni strošek le nekoliko večji pri izdelavi iz orodnega jekla 1.2379 

kot pa iz jeklene litine Priloga 8. Občutno se zazna skrajšanje časa izdelave na osnovi 

nove tehnologije, iz 51 na 34 ur. S tem se tudi zmanjša izdelovalni strošek. 

 

Tabela 6.1 Primerjava med tehnologijama 

Tehnologija 
Čas izdelave/ 

h 
Material 

Strošek  
izdelavnega 
materiala v € 

Strošek 
izdelave v € 

 Skupaj 
stroški  

Nova-induktivno 
kaljenje 

34 Jeklo litina 582 1428 2010 

Prejšnja -klasično 
kaljenje 

51 1.2379 624 2142 2766 

 

Vsekakor je največja pridobitev na kompletnem  času izdelave orodij, saj se zaradi 

tega občutno skrajšajo želeni dobavni roki kupcev. S tem je konkurenčna prednost 

podjetja še večja. Zaradi manjšega števila potrebnih izdelovalnih operacij je tudi manj 

motenj v samem proizvodnem procesu zaradi medsebojnih usklajevanj. S tem je tudi 

manj možnosti za  nastanek nepotrebnih napak. Zmanjšanje pa je opazno tudi pri 

pretočnih časih. 

Pri predpostavki, da je orodje pretežno sestavljeno iz aktivnih delov in da se čas 

izdelave teh delov skrajša pretežno za eno tretjino, lahko sedaj predpostavimo skrajšanje 

dobavnih rokov za okoli ene četrtine potrebnega sedanjega časa dobav. 

6.2 Trženje induktivnega kaljenja in produktov nove tehnologije 

Za potrebe upravičenosti nabave potrebne opreme za induktivno kaljenje se je 

izdelal vprašalnik Priloga 9 o morebitnosti potreb tega postopka pri ostalih proizvajalcih 

orodij in strojnih delov. Pri tem je bilo potrebno pojasnjevati uporabnost tega postopka 

in ga prikazati. Vprašalnik je bil poslan vidnim udeležencem na tem področju. Odziv je 

bil dober. S tem smo dobili pozitivno potrditev upravičenosti nabave potrebne opreme, 

kajti sedaj se bodo lahko tržile tudi proste kapacitete v smislu povečanja prihodkov iz 

naslova trženja storitev. Iz tako pridobljenih podatkov smo si izoblikovali nadaljnje 

smernice za svoje nadaljnje aktivnosti.    
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Zavedajoč se pomembnosti storitev v današnjem industrijskem svetu in trženju 

prostih kapacitet, smo se zadeve lotili z vso resnostjo. Čeprav bo oprema kupljena za 

lastne potrebe se zavedamo, da v svetu globalne ekonomije postajajo storitve vedno bolj 

pomembne. 

Ker bo oprema nova in take storitve do sedaj še nismo izvajali, moramo takoj, ko 

bo oprema usposobljena, izdelati ustrezni komunikacijski splet. Z njim bomo obvestili 

vso zainteresirano javnost na področju Slovenije in na trgu republik bivše Jugoslavije. 

Na teh trgih so naše konkurenčne prednosti bližina, poznavanje jezika in kulture, 

dosedanja sodelovanja; poskrbeti pa bo potrebno za plačila oziroma kompenzacijski 

posel s podjetji, ki so plačilno manj sposobna. 

Predhodno bo potrebno izdelati strojni karton opreme in reklamni material za boljšo 

predstavitev potencialnim odjemalcem te storitve. Kolega bo v okviru referata, ki ga bo 

predstavil na seminarju v organizaciji Gospodarske zbornice Slovenije ob sodelovanju 

TECOS-a in obeh strojnih fakultet, opisal tehnične prednosti uporabe novih tehnologij z 

namenom  popolne zadovoljitve odjemalcev. Ta zbornik bo služil tudi kot pomoč 

študentom pri študiju, konstruktorjem pri konstruiranju orodij in tržnikom, ki iščejo 

nove poti k zadovoljitvi svojih odjemalcev. 

Že v samem začetku bomo intenzivno uporabili direktni marketing, in sicer v 

smislu osebnega obveščanja na ime in priimek naslovljenega propagandno–

tehnološkega materiala, ki potencialne odjemalce obvešča o naših možnostih. Na koncu 

dopisa pa bo povabilo na poslovni obisk. 

Glede na zainteresiranost se bomo poizkusili dogovoriti, da nam pošljejo njihove 

potrebe oziroma načrte, na osnovi katerih bomo lahko spremenili njihovo dosedanjo 

tehnologijo in vanjo vključili svojo storitev. Izdelali bomo tehnološko rešitev njihovega 

proizvodnega problema in ponudbo za našo storitev. Pri potencialnih odjemalcih, kjer 

bo prišlo do večjega zanimanja ali sprememb proizvodnega procesa, se bomo dogovorili 

za osebni obisk tržnika, tehnologa in po potrebi še konstruktorja. 

Pri tem si bomo že pripravljali teren za trženje storitev laserskega kaljenja, kar je 

naš cilj v bližji prihodnosti na osnovi posodobitve ali dopolnitvie obstoječega laserja v 

podjetju. 
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7 SKLEP 

Večja proizvodna podjetja v svetu, kamor lahko uvrščamo tudi podjetje EMO – 

Orodjarno, posvečajo veliko časa novim tehnologijam in investicijam za ohranjanje 

obstoječe in za povečanje bodoče konkurenčne sposobnosti. V postopku je preobrazba 

iz proizvodno-intenzivnega v tehnološko-intenzivno podjetje, ki bo sposobno hitrega in 

prožnega sprejemanja novih tehnologij v proizvodni proces.  

Ciljni trg EMO - Orodjarne je trg zahtevne avtomobilske industrije. Da bi na tem 

trgu lahko obstajali in konkurenčno nastopali tudi v konkurenci z deželami z dolgoletno 

tradicijo, moramo odjemalcem ponuditi kompletno zadovoljitev njihovih potreb. To 

pomeni, da zadovoljimo njihove potrebe od snovanja, konstrukcije, izvedbe do 

vzdrževanja orodja. 

Diplomska naloga govori o rešitvah, ki prispevajo h konkurenčni sposobnosti 

podjetja, saj prihodnost skriva več priložnosti, pa tudi nevarnosti in ne pripada lastniku 

proizvodnje, temveč lastniku »dodane vrednosti« . To pomeni, da bodo imela najboljše 

možnosti podjetja, ki lahko ponudijo več kot le goli izdelek. Dodatne storitve, digitalno 

poslovanje in celovite rešitve so postale odločilno orožje konkurenčnosti.  

Kupec prihodnosti noče anonimno nakupovati ali nabavljati. Hoče odnose, ki so 

ključ uspeha v prihodnosti. Pri podjetju hoče biti identificiran, torej prepoznan kot 

kupec in hoče imeti besedo. Da, kupec prihodnosti hoče sooblikovati izdelke, hoče 

prispevati svoje izkušnje, hoče dialog, hoče kakovostne, izpopolnjenje proizvode, zato 

mu moramo dati možnost izbire, se prilagajati njegovim željam in potrebam. 

V podjetju EMO - Orodjarna me navdušuje trdna vizija, saj sprošča sile, motivira 

zaposlene, osvobaja ustvarjalnost v podjetju in iz nemogočega naredi mogoče. 

Le če delaš prav, ti interesna skupina prostovoljno pripada, bistvena je jasna delitev 

dela, dobro komuniciranje, dobro usklajevanje, dovolj avtonomije delov in kohezije 

celote, čim manj ukazovanja in več zagotavljanja informacij in sodelovanja, boljša 

informiranost o okolju, da bi nas njegova raznolikost čim manjkrat presenetila. S tem si 

bomo zagotovili odlično prednost na trgu  prihodnosti , saj bomo tako hitreje spoznali 

resnične probleme svojih kupcev in celo prej odkrili in odpravili njihovo naslednje ozko 

grlo. 

Prispevek o večanju konkurenčne prednosti bodo imela vlaganja v obstoječe in 

nove zmogljivosti, uvajanje visokih tehnologij v proces izdelave orodij, zaposlovanje 

strokovnega kadra, izvajanje politike kakovosti in okolja ter dograditev sistema 

celovitega obvladovanja kakovosti, sodelovanje z domačim in tujim razvojno-

raziskovalnimi institucijami ter uresničevanje temeljnih strateških ciljev podjetja. 
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H konkurenčnosti danes prispeva tudi vedno več omrežij, torej kooperacij in 

sodelovanje usklajenih partnerjev. Omrežja in njihov razvoj postajajo najpomembnejša 

tema. Omrežja se oblikujejo s kupci, konkurenti, dobavitelji, institucijami, v katerih se 

izkoriščajo in dograjujejo sinergije, ki nastajajo zaradi partnerjev v omrežju. 

Najpomembnejše pa je to, da brez omrežij, takšnih in drugačnih, sploh ne moreš biti več 

uspešen. 

Namen diplomske naloge je bil odgovoriti na začetna postavljena vprašanja in s 

ponazoritvami prikazati postopka uvajanja nove tehnologije, izdelave večjih aktivnih 

orodnih delov in površinskega kaljenja, vse od identifikacije obstoječih tehnologij, izbor 

tehnologij, prenos izbrane tehnologije, uporaba te tehnologije, kakor tudi možnost 

trženja tehnologij. Pri tem sem prišel do zaključka, da pri uvajanju vsake novitete naletiš 

na določene ovire. Te je mogoče s skupnimi močmi in z iskanjem novih rešitev uspešno 

premagati. 

Danes lahko svet označimo z eno besedo: spremembe. V času sprememb bodo 

uspešni le tisti, ki se vsakodnevno učijo, medtem ko so tisti, ki menijo, da so že dobro 

naučeni, pripravljeni za svet, ki ga ni več …      
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POZDRAVLJENI! 

  

 -dimension of pieces  (od~100X150X200, do300x600x1000(GG-70),) 

- geometry of the hardening profile (rezilni robovi, vlečni radiji, drsne površine drsnikov,... 

- hardening depth: ~2mm 

V PRILOGI VAM POŠILJAM NEKAJ VZORCEV 

  

l. p strašek 

----- Original Message -----  

From: Janez Prelesnik  

To: Sandi.Strasek@emo-orodjarna.si  

Sent: Tuesday, May 30, 2006 10:38 AM 

Subject: Fw: Povpraševanje za izdelavo univerzalne naprave 

 

Spoštovani g. Strašek, 

vezano na Vaše povpraševanje glede naprave za induktivno kaljenje, Vas prosim še za 

nekaj informacij, katere potrebujemo za izdelavo primerne ponudbe: 

  

- dimension of pieces 

- geometry of the hardening profile 

- hardening depth 

  

Za informacije se vam lepo zahvaljujem, 

  

Lep pozdrav. 

  

Janez Prelesnik, Rotis d.o.o. 

 

-----Original Message----- 

From:SandiStrašek [mailto:Sandi.Strasek@emo-orodjarna.si] 

Sent: Friday, May 19, 2006 12:43 PM 

To: janez.vidic@rotis-lj.si 

Cc: blaz.klojcnik@rotis-lj.si 

Subject: Povpraševanje za izdelavo univerzalne naprave 

Spoštovani! 

Na osnovi telefonskega pogovora vam pošiljam slike obdelovancev za induktivno 

površinsko kaljenje. Potrebujemo napravo, katera bi nam omogočila kaljenje takšnih in podobnih 

orodnih delov NA DOLOČENIH REZILNIH MESTIH. 

  

Material: 1.2333   Tem kal:950-970°C      58HRC 

Material: 1.2369   Tem kal:1050-1070°C  58HRC 

  

l. p 

Aleksander Strašek 

tel: 041660162 

sandi.strasek@emo-orodjarna.si 
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