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Industrijska proizvodnja

Digitalizacija je nikoli končana zgodba 
Vlaganja v digitalizacijo so ključna za zagotavljanje konkurenčnosti, poleg tega 
pa pomembno vpliva na okolje, humanizacijo dela in obvladovanje demografskih 
sprememb. 
Andreja Šalamun 

»Industrijsko-proizvodna podjetja se začenjajo 
zavedati pomena vlaganj v digitalizacijo, vendar tako 
podjetja kot vlada še vedno podcenjujejo potrebno 
vrednost vloženih sredstev,« meni dr. Aleš Hančič, 
direktor družbe TECOS, Razvojni center orodjarstva 
Slovenije. Opozarja, da predvsem pri digitalizaciji 
ni takojšnje povezave med vloženimi sredstvi in 
povečanimi prihodki, ampak so učinki vidni lahko 
šele čez nekaj let. 

»Zato je veliko podjetij v dilemi, saj prednosti 
digitalizacije, razen v primerih avtomatizacije in 
robotizacije, niso neposredno vidne in šele podrob-
nejše analize za vsak delovni proces lahko pokažejo, 
kje so z novo tehnologijo možni prihranki,« pravi. 
Poleg tega predstavlja težavo tudi to, da za večino 
procesov ne obstajajo digitalni izdelki na ključ, 
ampak je treba poiskati individualne rešitve za 

vsako podjetje posebej, kar pomeni velik vložek 
podjetja tako v tehnologijo, predvsem pa v kadre, ki 
so sposobni to transformacijo izpeljati. Hančič meni, 
da bi morala na tem področju vodilno vlogo prevzeti 
država in z nepovratnimi sredstvi pomagati pod-
jetjem zmanjšati začetne vložke in s tem finančno 
tveganje ter jih spodbuditi kar čimprej narediti prvi 
korak v digitalno transformacijo. 

Nasprotno pa prvi mož družbe Domel Matjaž 
Čemažar verjame, da se večina industrijsko-pro-
izvodnih podjetij zaveda pomena digitalizacije in 
da zato vsi usmerjajo pozornost v iskanje digitalnih 
rešitev. »Ozaveščanje o pomenu digitalizacije je na 
visoki ravni, za kar skrbijo številni članki, znanstveni 
prispevki in dogodki, ki jih organizirajo bodisi SRIP 
Pametne tovarne bodisi ponudniki tovrstnih rešitev,« 
pravi Čemažar. 

Pri digitalizaciji 
ni takojšnje 
povezave med 
vloženimi sredstvi 
in povečanimi 
prihodki, ampak so 
učinki vidni lahko 
šele čez nekaj let.
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V družbi Štore Steel 
so prepričani, da 

svojih konkurenčnih 
prednosti ne 

bi dosegli brez 
primerne stopnje 

digitalizacije.

Proizvodnja prehaja v 4. stopnjo industrijske 
revolucije 
»Glavna prednost vlaganj v digitalizacijo v industrij-
sko-proizvodnih podjetjih je zagotovo v skupnem 
manjšanju stroškov podjetja ter poenostavitvi 
poslovanja,« meni Hančič. Pravi, da lahko digi-
talizacijo v industrijsko-proizvodnih podjetjih v 
grobem delimo na dva segmenta – »prvi je digitali-
zacija poslovanja, ki zajema predvsem upravljanje 
podjetja, poslovno-nabavne procese, logistiko ter 
prodajo, drugi pa je sama digitalizacija proizvodnje, 
ki pomeni digitalni avtomatski nadzor proizvodnih 
procesov s pomočjo senzorjev in aktuatorjev, 
uporabo umetne inteligence pri nadzoru, povezavo 
proizvodnih zmogljivosti v industrijski internet stvari 
(IIoT), uporabo oblačnih storitev ter avtomatsko 
obdelavo podatkov,« našteje. Doda, da skupaj z 
intenzivno avtomatizacijo in robotizacijo prehaja 
tako proizvodnja v 4. stopnjo industrijske revolucije, 
v tako imenovano industrijo 4.0.  »Digitalizacija 
obeh procesov, tako poslovnega kot proizvodnega, 
se lahko izvedeta ločeno, daleč najbolje pa je, če 
sta sistema komplementarna oz. skupaj vpeta v en 
poslovno-proizvodni sistem,« svetuje sogovornik. 

Nižji stroški in večja konkurenčnost 
Prepričan je, da so vlaganja v digitalizacijo izjemno 
pomembna, saj dolgoročno pomenijo nižanje stro-
škov proizvodnje (z optimizacijo poslovanja, nabav 
in prodaje), predvsem pa nižanje stroškov proizvo-
dnje z doseganjem višje kakovosti izdelkov, manjše 
porabe materiala in energije, manjšim izmetom ter 
(zaradi avtomatizacije) manjše potrebe po delovni 
sili. »Poleg tega lahko ti sistemi omogočijo lažjo 
vključitev v dobavne verige velikih OEM proizvajalcev 
(proizvajalcev originalne avtomobilske opreme), 

Industrijsko-
proizvodna 
podjetja se 

začenjajo zavedati 
pomena vlaganj 
v digitalizacijo, 

vendar tako podjetja 
kot vlada še vedno 

podcenjujejo 
potrebno vrednost 
vloženih sredstev.
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proizvodni in poslovni del podjetja,« pove glavni 
direktor družbe Jani Jurkošek. Poudari, da so 
vlaganja v digitalizacijo ključna za zagotavljanje 
konkurenčnosti in fleksibilnosti, pomaga pa tudi 
pri sprejemanju pravočasnih in pravilnih poslovnih 
odločitev. Poleg tega pomembno vpliva na okolje, 
humanizacijo dela in obvladovanje demografskih 
sprememb.

Jurkošek pove, da je digitalizacija v ospredju pri 
vseh investicijah in drugih spremembah v podjetju, 
z njo pa se na različnih ravneh ukvarjajo skupaj z 
zunanjimi institucijami znanja in za to specializira-
nimi podjetji. »Razvijamo lastne aplikacije v okviru 

Digitalizacija je ena 
ključnih strateških 
aktivnosti tudi v 
srednjeročnem 
planu skupine 
Domel, ki je bil 
sprejet za obdobje 
2020 do 2025.

Razvojno usmerjeni TECOS

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije je prva izbira za kakovostno 
in hitro pomoč pri razvoju izdelkov in tehnologij z visoko dodano 
vrednostjo. »Pohvalimo se lahko z uglednimi referenčnimi projekti tako 
domačih kot tujih podjetij. Naše stranke so uspešna velika in mala 
podjetja, ki želijo dolgoročnega partnerja s konkretnimi rešitvami s 
področja razvoja in proizvodnje plastičnih oz. kovinskih polizdelkov ali 
kombinacije obeh. TECOS deluje tudi kot slovenski orodjarski grozd 
in tako kot zastopnik slovenskih orodjarjev predstavlja vstopno točko 
vsem morebitnim tujim partnerjem, ki želijo z njimi sklepati posle,« 
pojasnjuje dr. Aleš Hančič, direktor TECOS-a.  

TECOS predstavlja enega ključnih razvojnih stebrov slovenskega 
orodjarstva. Ustanovljen je bil leta 1994 na pobudo slovenskih orodjarjev, 
katerih cilj je bil posodobiti svojo proizvodnjo in povečati lastno 
dodano vrednost. TECOS odlikujejo obsežen lasten razvoj, raba najbolj 
naprednih tehnologij, številni znanstvenoraziskovalni 
dosežki in njihov prenos v industrijsko prakso na 
področjih orodjarstva.

TECOS Razvojni center orodjarstva Slovenije
www.tecos.si   |   info@tecos.si   |   03 490 09 20

ki lahko tovrstne sisteme kontrole in nadzora 
poslovanja postavijo kot pogoj za sodelovanje. Na 
dolgi rok lahko zaradi velikega cenovnega pritiska 
ter zahteve po dobavah velikoserijskih izdelkov 
povsem brez izmeta preživijo le podjetja, ki so že 
v tem trenutku skočila na vlak digitalizacije,« je 
prepričan Hančič.

»Digitalizacijo v industrijsko-proizvodnih podjetjih 
je treba gledati z več zornih kotov, in sicer kot digita-
lizacijo poslovnih procesov, proizvodnih procesov in 
digitalizacijo izdelkov. Pri prvih dveh vidikih so rezul-
tati vlaganj v digitalizacijo nižji stroški obratovanja, 
hitrejša odzivnost, večja produktivnost, zagotovljena 
sledljivost materialov in večja prilagodljivost proizvo-
dnje,« se strinja tudi Čemažar. Digitalizacija produktov 
pa omogoča uporabnikom nove možnosti uporabe, 
večjo funkcionalnost in odpira nove priložnosti na 
trgu. »Digitalne rešitve torej na trgu večajo konku-
renčnost obstoječim izdelkom in kreirajo potrebe za 
nove izdelke ali storitve,« izpostavi. 

Digitalizacija integrirana v proizvodni in 
poslovni del podjetja
V družbi Štore Steel so prepričani, da svojih kon-
kurenčnih prednosti ne bi dosegli brez primerne 
stopnje digitalizacije. »Ta je celostno integrirana v 
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vlagamo velika sredstva tudi v razvoj in raziskave 
novih sistemov za slovenska industrijska podjetja, 
jih izobražujemo ter jim pomagamo pri vpeljavi 
digitalnih rešitev v njihovi proizvodnji,« pove Hančič. 

Doda, da trenutno razvijajo lasten sistem za 
spremljanje proizvodnje plastičnih izdelkov, ki bo 
omogočil enostavno nadgradnjo klasične proi-
zvodnje v digitalno nadzorovan proces brez večjih 
posegov tako v orodje kot v sam stroj. »Sistem 
razvijamo skupaj z večjimi slovenskimi proizvodnimi 
podjetji, kjer je več podjetij vpetih v razvoj senzorike, 
elektronike ter predvsem umetne inteligence za 
nadzor procesa,« pojasni direktor. Trenutno so v fazi 
testiranja prototipov, do konca leta pa želijo končni 
izdelek ponuditi tudi trgu. 

Razvijajo platformo povezljivih izdelkov 
Digitalizacija je ena od ključnih strateških aktivnosti 
tudi v srednjeročnem planu skupine Domel, ki je bil 
sprejet za obdobje 2020 do 2025. »Strateška ume-
stitev digitalizacije pomeni digitalizacijo proizvodne 
tehnologije, logistične tehnologije in poslovnih 
procesov. Trenutno identificiramo potrebe po 
nadgradnji digitalnih rešitev v obstoječih procesih, 
po redefiniciji nalog in pristojnosti služb ter določitvi 
novih KPI zanje. Pripravljamo operativni načrt za 
izvedbo nadgradnje digitalizacije, ki zajema nad-
gradnjo IT sistema, krepitev prepoznavnosti naših 
izdelkov z digitalnim marketingom in razvoj plat-
forme povezljivih izdelkov, s katero se odpirajo nove 
priložnosti na trgu,« pove Čemažar. Prepričan je, da 
bo digitalizacija procesov skupine Domel pomembno 
vplivala na večjo stroškovno učinkovitost, in sicer 
neposredno preko stroškov in višje učinkovitosti 
zaposlenih, posredno pa s prenovljeno pro-
duktno platformo, ki bo zagotavljala višjo dodano 
vrednost. gg

V ospredje prihaja vez med človekom in tehnologijo
»Vlaganje v digitalno transformacijo proizvodnih podjetji postaja v zadnjih 
letih vedno bolj pomembna usmeritev, predvsem skupaj s svojimi partnerji 
oz. kupci, ki delujejo v vrednostni verigi,« meni Vesna Nahtigal, koordi-
natorka SRIP-a MATPRO. Opaža, da se uporaba digitalizacije v okvirju 
industrije 4.0 hitro vpeljuje pri vseh industrijsko-proizvodnih sistemih, 
saj se s tem povečuje predvsem konkurenčnost podjetja. »S preobrazbo 
tradicionalnih industrijsko-proizvodnih procesov z vpeljavo avtomatizacije, 
informatizacije in uporabo naprednih digitalnih orodij še bolj prihaja v 
ospredje vez med človekom in tehnologijo, ki sta povezana že od nekdaj. 
S tako vezjo, razvojem znanosti in tehnologije ustvarjamo prihodnost 
človeštva in stopamo po poti družbe 5.0,« je prepričana Nahtigalova.
»Pri digitalizaciji v podjetjih se srečujemo z različnimi stopnjami digitalne 
zrelosti. V zadnjih letih so slovenska podjetja, tudi s pomočjo odprte 
razvojno-raziskovalno-inovacijske sheme, uspešno stopila na pot 
digitalne transformacije,« meni Nahtigalova. Doda, da se ob formuliranju 
strateškega dokumenta Strategije pametne specializacije Slovenije 
odpirajo vrata za dosego digitalne preobrazbe slovenske industrije. 
»Slovenska podjetja so postala močno povezana preko SRIP-ov, kar lahko 
doprinese k še hitrejšemu razvoju, povezovanju in uresničevanju digitalne 
transformacije. Je pa ob tem nujno sodelovanje države, predvsem na 
področju vlaganja v raziskave in razvoj, izobraževanja in zagotavljanja 
spodbudnega gospodarskega okolja,« še doda.

Tudi na TECOS-u je 
digitalizacija poleg 

lastnega razvoja 
novih materialov 
ena od strateških 

prioritet podjetja.

internih projektov, sodelujemo pa tudi v razvojnih 
projektih, ki smo jih pridobili na razpisih. Vrednost 
tega razvoja je več kot pol milijona evrov,« pravi 
sogovornik. Doda, da je digitalizacija »nikoli končana 
zgodba«, zato imajo načrtov še veliko. Prvi od njih 
je celovit pristop k izdelavi digitalne strategije na 
ravni podjetja z namenom večsmerne povezave vseh 
proizvodnih in podpornih procesov.

Izobražujejo tudi druga podjetja 
Tudi na TECOS-u je digitalizacija poleg lastnega 
razvoja novih materialov ena od strateških prioritet 
podjetja. »Poleg digitalizacije lastne proizvodnje 

V Planiranju proizvodnje 
so virusi stalnica 

Povzročitelji so znani: kupci s spreminjanjem količin in rokov, naša prodaja s 
prioritetami, direktor s "padalci", dobavitelji in kooperanti z roki in kvaliteto, 
proizvodnja z izpadi strojev, ljudi, orodij… pa še ta Corona virus verjetno ni bil 
zadnji. Cepiva ne bo. Zdravilo je le dober zdravnik-planer, brez katerega ne bo 
šlo. Priskrbeti pa mu morate zaščitna sredstva in orodja. Eno od najučinkovitejših 
je proizvodno orientiran ERP programski paket SISTEM8:

• Terminiranje integrirano z MRP 
Spremembe pri planiranju material vplivajo na naloge in obratno.

• Preterminer. Nadgradite vaš ERP
Je samostojno orodje, ki vaša naročil/naloge razporedi po strojih. Z nadaljnim glajenjem in 
dispečiranjem zagotavlja obvladovanje kapacitet.

• Orodjar. Za projektno proizvodnjo
SISTEM8 lahko uporabljate za vse vrste proizvodenj.

Naše preko 30-letne izkušnje in številni uporabniki naših rešitev v tujini, so
dokaz da govorimo jezik proizvodnje.
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