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V orodjarstvu je vidik vlaganja v kader še posebej pomemben, saj 

se branža sooča s trajnim najmanj 20-odstotnim pomanjkanjem 

ustreznega kadra, staranjem zaposlenih in pomanjkanjem mladih, 

ki se odločajo za poklice obdelovalec kovin, orodjar, konstrukter 

in tehnolog. Nastale vrzeli so v orodjarsko najbolj razvitih regijah 

tako velike, da je onemogočena širitev podjetij, in prihaja do kraje 

kadra.

Razvojnemu centru orodjarstva TECOS, ki deluje tudi kot 

Združenje slovenskih orodjarjev, je ob zaupanju panožnih podjetij 

uspelo v okviru javnega razpisa Kompetenčni centri za razvoj 

kadrov 2017/18 pridobiti sredstva za ¬izvedbo projekta Kompe-

tenčni center za razvoj kadrov na področju orodjarstva – KOR.¬ V 

projektu sodeluje še kadrovski partner Kompetenca in 16 panožnih 

podjetij.

Orodjarstvo perspektiva in 
podpora

Razvoj kompetenc postaja poglavitna skrb številnih 

podjetij, ki razmišljajo dolgoročno. Po izpolnjenem 

predpogoju postavljene infrastrukture podjetja 

spoznavajo, da je pot učinkovite nadaljnje rasti v 

usposabljanju in konstantnem razvijanju kadrov.

dr. Dominik Kobold

Pomen orodjarstva in stanje

Orodjarstvo ima v Sloveniji dolgo tradicijo in je bilo vedno cenje-

no po kakovosti produktov, zanesljivosti in naprednih inovativnih 

rešitvah, čeprav medijsko ni bilo nikoli v ospredju. Pravzaprav je 

bilo zelo redko zaslediti dejanski pomen orodjarstva in njegovo 

vlogo v verigi vrednosti proizvodnega sektorja. Orodje po navadi 

nastopa v začetni fazi dobavne verige, zato je pritisk na cene izre-

dno velik, vloga in pomen pa ostajata v ozadju.

Kljub vsemu so danes slovenske orodjarne zelo cenjene v svetov-

nem smislu in imajo izredno perspektivo nadaljnjega razvoja in 

rasti bodisi z uvajanjem proizvodnih storitev bodisi s prebojem na 

trg kompleksnejših pametnih mehatronskih sklopov razširjenih v 

kompleksne proizvodno/montažne sisteme ali izdelovalne celice.

Trenutno je situacija dobra in je večina orodjarn prekomerno 

zasedenih. V letu 2016 so se prihodki povečali za 2,6 %, zaposlova-

nje pa za 2,2 % glede na leto 2015. Kovinska industrija ustvari 31 % 

(2,3 mrd evrov) dodane vrednosti celotnega gospodarstva. Dodane 

vrednost na zaposlenega je v letu 2016 v povprečju dosegla 39.696 

evrov, v predelovalni dejavnost pa 42.851 evrov. V panogi orodjar-
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Glavni cilji projekta KOR so pripraviti skupni panožni kom-

petenčni model z definiranimi kompetencami za ključne profile 

zaposlenih, doseči vključitev 981 različnih oseb v usposabljanja in 

zagotoviti skupno najmanj 1283 vključitev v različna usposabljanja. 

V usposabljanja se vključuje pet ključnih profilov za delovanje 

podjetij, in sicer uprava, produktni vodje, razvojniki, tehnologi in 

orodjarji.
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stva (C/25) je dodana vrednost na zaposlenega nekoliko nižja in je 

v 2016 znašala 36.365 evrov [vir GZS Združenje kovinske industri-

je – Kovinska industrija Podatki in gospodarjenje 2017].

Dvig dodane vrednosti bo moral postati, poleg izvedbe struktur-

nih sprememb, ki jih diktirajo uporabniki industrijskih orodij (pre-

delovalna industrija) v smislu uvajanja avtomatizacije in konceptov 

Industrije 4.0, glavna skrb vodilnih pri upravljanju strateškega 

razvoja. V zadnjem obdobju je v Sloveniji tudi vedno bolj aktualen 

cilj sprejete Strategije pametne specializacije – S4, da se do 2023 

dodana vrednost dvigne vsaj na 45.000 evrov.

Za primerjavo imajo nemške orodjarne v povprečju dodano 

vrednost na zaposlenega 75,000 evra, najboljše pa presegajo tudi 

90,000 evra, kar je lahko do neke mere tudi motivacija slovenskim 

orodjarnam.

Da se bo bazen ustreznega kadra ustrezno polnil in da bo 

storitev orodjarn dosegla višjo cenovno raven, bo treba začeti s 

prestrukturiranjem zelo ambiciozno. Na ravni podpornih inšti-

tucij pa bo treba zagotoviti tudi ustrezno promocijo in programe 

usposabljanj na vseh ravneh, medtem ko bodo morala panožna 

podjetja prevzeti ključno vlogo na področju motivacije mladih 

in drugih ustreznih profilov kadrov za poklice, ki so v pomanj-

kanju.

Projekt KOR je tako odlična priložnost za pridobitev znanja, s 

pomočjo katerega bodo lahko podjetja prišla do ustreznih usme-

ritev, kako izboljšati delovanje. Naloga TECOS-a, kot podporne 

institucije, pa je zagotavljanje trajnostne podpore na naslednjih 

področjih:

1. Promocija in povezovanje orodjarstva. V okviru tega smo 7. 

11. 2017 izvedli dan orodjarstva, na katerem smo se srečali 

člani združenja orodjarjev TECOS in partnerji KOR. Panogo 

promoviramo tudi skozi partnerstva SRIP, kjer se trudimo, da 

bo del podpornih sredstev namenjen tudi orodjarstvu.

 »Slika: Graf dodane 

vrednosti [vir GZS Združenje 

kovinske industrije – Ko-

vinska industrija, Podatki in 

gospodarjenje 2017]
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2. Omogočiti izvajanje usposabljanj z vrhunskimi domačimi in 

tujimi strokovnjaki. Povezali smo se z vodilno nemško insti-

tucijo na področju usposabljanja orodjarjev WBA Aachener 

Werkzeugbau Akademie, ki združuje strokovnjake inštituta 

WZL – Laboratorija za industrijska orodja in proizvodno teh-

niko nemške univerze RWTH in razvojnega centra Fraunhofer 

IPT. Strokovnjaki WBA so izvedli tridnevno usposabljanje s 

področij strateškega menedžmenta, industrializacije, siste-

mov načrtovanja, avtomatizacije in izdelovalnih tehnologij. 

Usposabljanje, ki je temeljilo na rezultatih večletnih študij, je 

nakazalo tudi nove priložnosti sodelovanja tako na področju 

usposabljanj kakor tudi deljenja praks.

3. V zaključku bi izpostavili, kot enega izmed najpomembnejših 

dejavnikov, še zavedanje, da je ključ nadaljnjega razvoja orod-

jarstva v razvoju in kompetentnosti kadrov. V projektu s Tino 

Kastelic, predstavnico kadrovskega partnerja Kompetenca, po-

stavljamo sistem celostne podpore razvoju kadrov, ki združuje 

mehke veščine, delo s kadri, kakor tudi analizo kompetenc. 

Analiza kompetenc bo povedala, katere kompetence je treba 

nadgraditi, kateri so najbolj pereči kadrovski izzivi branže in 

kaj bo treba v kadrovski politiki izpopolniti. Glede na rezultate 

bomo prilagodili skupni panožni kompetenčni model, ki bo 

izredno dobra osnova za postavitev ali nadgradnjo kompetenč-

nih modelov za potrebe različnih panožnih podjetjih.

učinkovito in uspešno proizvajate. Če imate vprašanja glede aplikacij, če nujno potrebujete nadomestni 
del, če vam lahko pomagamo pri posebnih projektih ali izzivih: smo že na poti.
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