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POVZETEK 

Industrija 4.0 je v organizacije prinesla spremembe glede kadrov in njihovih kompetenc. Izzivi, 

s katerimi se že srečujemo in se bomo srečevali še v prihodnosti, so prestrukturiranje delovnih 

mest in spremembe glede zahtevanih kompetence na številnih delovnih mestih. Namen 

doktorske disertacije je oblikovati model ključnih kompetenc v proizvodnih procesih v 

avtomobilski industriji in ugotoviti pomen kompetenc pri razvoju pametnih tovarn. Raziskavo 

smo izvedli v obliki študije primera. Vzorec udeležencev raziskave je bil namenski, vanj smo 

vključili tiste udeležence, za katere smo predvidevali, da bodo lahko na podlagi svojega 

položaja, referenc in izkušenj na obravnavanem področju veliko povedali o obravnavani temi. 

Za analizo kvalitativnih podatkov smo uporabili metodo analize vsebine. Rezultati naše 

raziskave nudijo vpogled za managerje, ki delajo v organizacijah, na katere močno vplivajo 

spremembe, ki jih prinaša Industrija 4.0. Strokovnjaki na kadrovskem področju lahko pridobijo 

koristne informacije za načrtovanje bodočih delovnih mest v proizvodnih procesih glede 

kompetenc, ki jih bodo zaposleni potrebovali za svoje delo. Poleg tega lahko oblikujejo 

kompetenčne modele na način, ki je skladen s trendi Industrije 4.0.  

Ključne besede: Industrija 4.0, pametne tovarne, avtomobilska industrija, management, profili 

delovnih mest, kompetence kadrov.  

SUMMARY 

Industry 4.0 has brought changes to organizations in terms of staffing and competencies. The 

challenges we are already facing and will continue to face are job restructuring and changes in 

the required competencies in many positions. The purpose of this doctoral dissertation is to 

formulate a model of key competencies in manufacturing processes in the automotive industry 

and to identify the meaning of competencies in the development of smart factories. A survey 

has been conducted as a case study. We used purposive sampling technique. Our sample 

included those participants who were the most knowledgeable informants or expert about the 

topic under consideration, based on their position, references, and experience in the field. A 

content analysis method was used to analyse qualitative data. The results of our survey provide 

insight for managers working in organizations that are strongly influenced by the changes 

brought about by Industry 4.0. HR professionals can obtain useful information to plan future 

jobs in production processes regarding the competencies that employees will need for their 

work. Furthermore, they can design competency models in a manner consistent with Industry 

4.0 trends. 

Keywords: Industry 4.0, smart factories, automotive industry, management, job profiles, staff 

competencies.  
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1 UVOD 

Spremembe v družbi, s katerimi se soočajo sodobne organizacije, so vedno hitrejše (Teece 

2014), te pa povzročajo porast pomembnosti interakcije z okoljem, v katerem delujejo, kot tudi 

interakcije s trgi, na katerih prodajajo, oziroma s katerimi sodelujejo. Da bi organizacije lahko 

sledile tempu sprememb, se prilagajajo času, upoštevajo smernice, ki jih narekuje t. i. Industrija 

4.0 oziroma četrta industrijska revolucija, uvajajo povsem nove poslovne modele ali 

preoblikujejo obstoječe (Sommer 2012; Schaltegger, Ludeke-Freund in Hansen 2016). 

Organizacije v hitro spreminjajočem se okolju namreč potrebujejo inovativne poslovne modele 

zaradi spodbujanja razvoja novih izdelkov ali storitev, tehnik ali organizacijskih načinov, 

pojava novih tehnologij, sprememb na trgu, sprememb paradigme proizvajanja in evolucije 

naprav. Novi poslovni modeli proizvodnih organizacij temeljijo na pojavu internetnih 

tehnologij, povezanih z digitalno tehnologijo, vključujejo virtualizacijo in vertikalno ter 

horizontalno integracijo verige vrednosti, digitalne storitve, digitalne transformacije produktov, 

proizvajalne opreme in verig vrednosti (Ivanov, Mason in Hartl 2016). Prav tako hitre 

spremembe silijo organizacije k večji prilagodljivosti, učinkovitosti (Zhang et al. 2017) in 

kakovosti (Putman et al. 2017). Pri tem si lahko pomagajo z ustrezno strategijo za podporo 

njihovemu načrtovanju v zvezi s prihajajočim razvojem, ki ga prinaša Industrija 4.0 (Ivanov, 

Mason in Hartl 2016).  

Industrija 4.0 je v organizacije prinesla tudi spremembe glede kadrov in njihovih kompetenc 

(Rauch et al. 2018). Macurova, Ludvik in Žwakova (2017) opozarjajo, da veliko tveganje 

sodobnih organizacij predstavlja pomanjkanje usposobljenih delavcev (ang. skilled workers), 

ki bodo pripravljali, implementirali in uporabljali nove tehnologije. Izziv v prihodnosti bo torej 

prestrukturiranje delovnih mest, saj bodo nekateri manj zahtevni poklici hitro izginili (Kane et 

al. 2015). Ravno tako se bodo spremenile zahtevane kompetence na številnih delovnih mestih. 

To pomeni, da bodo pomembni tudi ukrepi za preoblikovanje in prilagajanje na področju 

izobraževanja in razvoja kadrov. 

Avtorja Pecina in Sladek (2017) ugotavljata, da je ena izmed ključnih tem, ki jih je treba 

obravnavati v okviru Industrije 4.0 in pametnih tovarn, analiza kompetenc delavcev. Prav tako 

Imran in Kantola (2019) menita, da je ključnega pomena določitev kompetenc za nove profile 

delovnih mest v tovarnah. Do sedaj je bil namreč v okviru teme Industrije 4.0 pa tudi pametnih 

tovarn obravnavan tehnični vidik razvoja, zelo malo pa tudi področje managementa in »mehkih 

dejavnikov«. Ta vidik je zanemarjen predvsem na področju znanstvenih raziskav, vse pogosteje 

pa se obravnava v poročilih vodilnih svetovalcev kot McKinsey, Deloitte, Accenture in Boston 

Consulting Group (Vacek 2016).  

Raziskava v okviru doktorske disertacije je osredotočena na razumevanje in raziskovanje 

koncepta pametnih tovarn v avtomobilski industriji z vidika obravnave kompetenc, ki jih bodo 

kadri potrebovali za opravljanje dela na novih in preoblikovanih delovnih mestih. To področje 
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smo po pregledu domače in tuje literature zaznali kot dokaj neraziskano in vredno poglobljene 

znanstvene obravnave. V tujini obstaja manjše število raziskav o kompetencah prihodnosti. Te 

raziskave so pregledi literature na temo Industrije 4.0 in ne empirične raziskave ali pregledi 

kompetenc le za določena delovna mesta.  

1.1 Namen, cilji ter raziskovalna vprašanja raziskave 

Namen doktorske disertacije je oblikovati konceptualni model ključnih kompetenc v 

proizvodnih procesih za prilagoditve obstoječih delovnih mest in vzpostavitev kompetenčnega 

profila za nova delovna mesta v avtomobilski industriji.  

Cilji disertacije so:  

- proučiti domačo in tujo literaturo o Industriji 4.0, pametnih tovarnah ter kompetencah v 

prihodnosti, 

- pri pregledu teoretičnih izhodišč še posebej proučiti spoznanja na temo pametnih tovarn, 

obravnavanih v raziskavah na področju managementa, pri tem pa ugotoviti povezave 

različnih raziskovalnih področij ter vrzeli v trenutnih raziskavah, 

- ugotoviti, katere ključne kompetence kadrov v t. i. Industriji 4.0 navaja literatura iz baz Web 

of Science (WoS) in Scopus, 

- raziskati kompetence kadrov, pomembnih za nova in obstoječa delovna mesta v proizvodnih 

procesih v pametnih tovarnah avtomobilske industrije, 

- induktivno izgraditi model kompetenc v proizvodnih procesih v pametnih tovarnah 

prihodnosti v avtomobilski industriji in 

- podati smernice in poglobljen vpogled za čim kakovostnejše uvajanje sprememb na 

kadrovskem področju za namen doseganja cilja, ki je postati pametna tovarna, ter 

- podati priporočila za nadaljnje raziskovanje.  

Glede na ugotovitve, da pojav novih tehnologij, spremembe na trgu, sprememba paradigme 

proizvajanja, evolucija naprav, silijo proizvodne organizacije k večji prilagodljivosti, 

učinkovitosti in kakovosti (Zhang et al. 2017) ter da obstaja potreba po novi strukturi kadrov 

predvsem glede njihove kvalifikacije in kompetence (Kane et al. 2015; Macurova, Ludvik in 

Žwakova 2017), smo si zastavili naslednja temeljna raziskovalna vprašanja, na katera smo v 

okviru doktorske disertacije odgovorili: 

- RV1: Kakšen  pomen udeleženci v raziskavi pripisujejo kompetencam pri razvoju pametnih 

tovarn? 

- RV2: Kako se bodo, po interpretaciji udeležencev raziskave, spreminjale kompetence, ki 

jih bodo kadri v proizvodnih procesih v pametnih tovarnah avtomobilske industrije 

potrebovali v prihodnosti (do leta 2030)? 

- RV3: Kako udeleženci raziskave dojemajo potrebo po spremembi nekaterih kompetenc, ki 

jih bodo potrebovali kadri v proizvodnih procesih v pametnih tovarnah avtomobilske 

industrije?  
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- RV4: Katere ključne kompetence je, po mnenju udeležencev raziskave, treba razviti pri 

kadrih v proizvodnih procesih za namen uspešnega uvajanja pametnih tovarn v 

avtomobilski industriji? 

- RV5: Kakšni so pogledi različnih udeležencev raziskave na kompetence prihodnosti na 

delovnih mestih v proizvodnih procesih v pametnih tovarnah avtomobilske industrije? 

1.2 Struktura disertacije 

Rezultati pričujoče doktorske disertacije so predstavljeni v treh izvirnih znanstvenih člankih. V 

članku številka I je bil narejen pregled literature o prihodnjih kompetencah v pametnih 

tovarnah, kjer so bili analizirani članki in prispevki na konferencah, objavljeni pred junijem 

2018. V članku II smo preučili kako udeleženci raziskave zaznavajo spremembe kompetenc pri 

razvoju pametnih tovarn ter kakšni so njihovi pogledi na kompetence prihodnosti na delovnih 

mestih v proizvodnih procesih v pametnih tovarnah avtomobilske industrije. V članku III smo 

raziskali kako se bodo, po interpretaciji udeležencev raziskave, spreminjale kompetence, ki jih 

bodo kadri v proizvodnih procesih v pametnih tovarnah avtomobilske industrije potrebovali v 

prihodnosti, katere so njihove ključne kompetence ter predstavili konceptualni model ključnih 

kompetenc v proizvodnih procesih v pametnih tovarnah.  

Poleg prej navedenih izvirnih znanstvenih člankov številka I, II in III je doktorska disertacija 

sestavljena iz razširjenega uvodnega dela, kjer so opredeljena teoretična izhodišča z 

raziskovalnim problemom, raziskovalna vprašanja, prikaz, kako članki odgovarjajo na 

raziskovalna vprašanja, ter opredelitev izvirnega prispevka k znanosti. 

1.3 Predpostavke in omejitve  

Predpostavke niso značilne za kvalitativno raziskavo, zato jih ne navajamo. Kljub temu pa bi 

dodali, da je, po našem mnenju, študija primera v avtomobilski industriji v Sloveniji ilustrativen 

in indikativen primer, vreden preučevanja. 

Omejitve raziskave delimo na vsebinske in metodološke. Med vsebinskimi omejitvami velja 

izpostaviti upoštevanje le nekaterih vidikov razvoja pametnih tovarn. Vidik, ki ga 

obravnavamo, je vidik kompetenc delovnih mest v proizvodnih procesih v nastajajočih 

pametnih tovarnah. Kot omejitev še navajamo vključitev proizvodnih organizacij iz 

avtomobilske industrije, ne pa tudi proizvodnih organizacij, ki delujejo v drugih panogah. Kot 

metodološke omejitve navajamo omejitev, ki je vezana na vrsto raziskave, torej na kvalitativno 

raziskovalno paradigmo. Ta omejitev je, da zaradi vrste raziskave rezultatov ni mogoče 

posploševati na celotno področje predelovalnih dejavnosti. Kljub temu pa je oblikovani model 

kompetenc za avtomobilsko industrijo, zaradi vključitve ključnih strokovnjakov z 

obravnavanega področja v raziskavo, do določene mere relevanten za celotno področje 

avtomobilske industrije.  
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1.4 Metodologija raziskave 

Izbrana metodologija v okviru doktorske disertacije temelji na kvalitativni paradigmi 

raziskovanja, ki je primerna, ko želimo dobiti poglobljen vpogled v koncepte, konstrukte, 

pomene ipd. udeležencev v raziskavi v danem kontekstu. Značilnost kvalitativne metodologije 

je, da je usmerjena v kakovost, filozofska izhodišča izhajajo iz socialnega konstruktivizma, 

fenomenologije, simbolnega interakcionizma (Trnavčević in Antončič 2005).  

Kot raziskovalni pristop smo si izbrali študijo primera. Pozitivno stran tega pristopa vidimo 

predvsem v poglobljenosti in celovitosti, ki raziskovalcu omogoča večjo vključenost v sam 

raziskovalni proces in videnje celotne slike obravnavanega fenomena. Študija primera se 

namreč uporablja za raziskovanje razumevanja poglobljenega, večplastnega vprašanja, ki se 

pojavi v resničnem življenju (Crowe idr. 2011). Študija primera je definirana kot robustna 

raziskovalna metoda, ki jo uporabimo zlasti v primerih, kadar je potrebna celovita in 

poglobljena raziskava. Raziskovalcu omogoča, da pozorno preuči podatke v določenem 

kontekstu (Zainal 2017).  

V raziskavi smo se osredotočili na proučevanje avtomobilske industrije, saj sta inovativnost in 

nenehni razvoj v tej industriji v ospredju in predstavljata ključ dolgoročne uspešnosti panoge. 

Trg avtomobilske industrije je globalen, kar vpliva na še večjo tekmovanje za prevzem 

vodilnega mesta pri imenovanju v pametno tovarno. Za študijo primera smo si izbrali 

avtomobilsko industrijo v Sloveniji. Znano je sicer, da so države z največjim potencialom na 

področju Industrije 4.0 Nemčija, Irska, Švedska in Avstrija. Te države imajo namreč tudi visoko 

stopnjo modernizacije predelovalne industrije, vendar je Slovenija v kontekstu področja 

raziskovanja pametnih tovarn država Evropske unije z visokim industrijskim potencialom. 

Zanjo je značilno, da je gospodarsko izjemno vezana na države iz prej omenjene skupine z 

Nemčijo na čelu. To pomeni, da kot direktna partnerica sodeluje v razvoju Industrije 4.0, saj na 

poslovno procesnem modelu ni meja – podjetja (proizvodne organizacije) imajo namreč 

podružnice, proizvodne in ostale organizacijske enote praviloma izven države nosilke 

proizvodne organizacije. Slovenija ima prednost v tem, da je zaradi visoke stopnje izobraženosti 

in tehnološkega napredka zelo zastopana ravno v avtomobilski industriji, ki daleč prednjači pri 

sledenju filozofije Industrije 4.0. Slovenske proizvodne organizacije v avtomobilski industriji, 

v katerih smo tudi opravili raziskavo, so ali prve napovedale vlaganja v izgradnjo lastne 

pametne tovarne ali so dobitnice številnih priznanj za inovativnost (Erenda et al. 2018). 

Da bi dosegli namen raziskave, ki je oblikovati model kompetenc v proizvodnih procesih v 

slovenski avtomobilski industriji, smo po pregledu znanstvene in strokovne literature iz baz 

Scopus in WOS na temo kompetenc v Industriji 4.0 in pametnih tovarnah izvedli raziskavo v 

obliki študije primera.  
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Vzorec udeležencev raziskave je bil namenski. V raziskavo smo vključili tiste udeležence, za 

katere predvidevamo, da lahko na podlagi svojega položaja, referenc in izkušenj na 

obravnavanem področju veliko povedo o obravnavani temi.  

Kredibilnost kvalitativne raziskave smo povečali z uporabo triangulacije virov podatkov, ki 

omogoča celovitejši (širši) pogled na proučevani problem (Vogrinc 2008). Za potrebe raziskave 

smo v vzorec vključili udeležence raziskave, ki o proučevanem primeru največ vedo (ang. the 

most knowledgable informants). To so: 

- Poznavalci teme iz industrije - predstavniki združenja Slovenski avtomobilski grozd (ACS) 

in predstavniki (višji vodstveni delavci, ki sodelujejo v projektih preoblikovanja 

tradicionalnih tovarn v pametne tovarne) slovenskih velikih proizvodnih organizacij, 

katerih osnovno dejavnost predstavlja avtomobilska industrija in so vključeni v združenje 

Slovenski avtomobilski grozd (ACS) ter delajo na uvajanju Industrije 4.0. Člani 

Slovenskega avtomobilskega grozda so avtomobilski dobavitelji komponent, modulov in 

sistemov za OEM (sistemov, namenjenih samo za vgradnjo) in poprodajne aktivnosti na 

področju industrije osebnih avtomobilov, gospodarskih vozil in specialnih vozil ter 

dobavitelji opreme, orodja, raziskav in razvoja, proizvodnje, logistike in ostalih uslug, 

povezanih z avtomobilsko dobaviteljsko industrijo in avtomobilsko industrijo. Člani so 

povezani v grozd z namenom krepitve konkurenčne sposobnosti in povečevanja dodane 

vrednosti. V ACS je včlanjenih 87 organizacij (Slovenski avtomobilski grozd 2018). Iz 

populacije organizacij, včlanjenih v Slovenski avtomobilski grozd, smo izločili podjetja z 

deset ali manj zaposlenimi zaradi posebnosti tovrstnih podjetij v načinu njihovega 

delovanja. Prav tako smo iz ciljne populacije izločili vsa podjetja, katerih osnovne oziroma 

pretežne dejavnosti ne predstavlja avtomobilska industrija. 

- Poznavalci teme iz področja izobraževanja (poklicno, visokošolsko izobraževanje), katerih 

raziskovanje in/ali poučevanje je osredotočeno na področje kompetenc in Industrije 4.0. 

Skupina je bila sestavljena iz šestih udeležencev raziskave, treh univerzitetnih profesorjev, 

ki so bili izbrani s pomočjo iskanja po bibliografsko-kataložni bazi podatkov po ključnih 

besedah Industrija 4.0 in kompetence, in treh srednješolskih učiteljev, ki tesno sodelujejo z 

gospodarstvom.  

- Poznavalci teme z ministrstev – trije visoki uradniki oziroma oblikovalci politike: 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za infrastrukturo ter 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.  

Podatke za izvedbo raziskave smo pridobili s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki 

predstavlja eno izmed najbolj pogosto uporabljenih načinov zbiranja podatkov v družboslovju 

(Easterby Smith, Thorpe in Lowe 2007). Pri izvedbi polstrukturiranega intervjuja sodelujeta 

izvajalec intervjuja in intervjuvanec. Izvajalec intervjuja pripravi izhodiščna vprašanja za 

izvedbo intervjuja, za katere ni nujno, da jih postavlja po vrstnem redu. Med izvedbo intervjuja 

običajno postavlja podvprašanja, vezana na razvijajoči se pogovor. Intervjuvanec s svojimi 

besedami opisuje posamezno stališče, pri čemer ga izvajalec intervjuja usmerja na podrobnosti 
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teme, ki je predmet raziskave (Galletta in Cross 2013). Za metodo polstrukturiranega intervjuja 

je značilna in zahtevana anonimnost. Intervjuvancem smo pojasnili namen in potek raziskave. 

Intervjuje smo posneli, kasneje smo naredili transkripte.  

Podatke zbrane s pomočjo intervjujev smo analizirali z metodo analize vsebine. To smo 

uporabili, ker z njeno pomočjo na uveljavljen, empirično utemeljen način, strukturiramo 

kvalitativne podatke, v našem primeru tekst transkriptov intervjujev udeležencev raziskave 

(Neuendorf 2016).  

Analizo smo začeli z redukcijo oziroma z ureditvijo podatkov. Stopnji redukcije sta sledili 

organizacija in obdelava podatkov, pri čemer je šlo za organiziran proces odkrivanja pomena 

besedila z izborom in združevanjem podatkov (pojmov in kategorij), ki bodo omogočili 

sklepanje in njihovo predstavitev s sklepno fazo, z oblikovanjem modela (Lamut in Macur 

2012, 180).  

  

https://www.amazon.com/Kimberly-A.-Neuendorf/e/B001IQUMFS/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1484485284&sr=1-2
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2 PREGLED LITERATURE 

V tem poglavju so najprej predstavljene industrijske revolucije skozi čas, umestitev koncepta 

pametnih tovarn v obdobje četrte industrijske revolucije, t. i. Industrije 4.0, in teoretična 

izhodišča profilov delovnih mest in kompetenc kadrov v t. i. Industriji 4.0. 

2.1 Industrijske revolucije skozi čas 

Sredi osemdesetih let 20. stoletja se je pričelo preoblikovanje "tradicionalne težke industrije" v 

tehnološko razvojno usmerjeno gospodarstvo (Alavi in Leidner 2001). Procesi tehnološkega 

preoblikovanja so spodbudili oblikovanje družbe znanja, ki pomembno vplivajo na 

organizacijske spremembe v smislu preoblikovanja strategij, struktur in načinov upravljanja 

(Aue, Biesdorf in Henke 2016). Spremembe so se pojavljaje v korakih, ki bi jih lahko opisali 

tudi kot štiri korake industrijske revolucije.  

Prva industrijska revolucija se je začela razvijati leta 1760, ko je bila izumljena vodna in parna 

energija (parni stroj – James Watt 1769), ki je omogočila prehod na strojno izdelavo izdelkov. 

To ja zaznamovalo prvi upor preprostega kmečkega prebivalstva, ki ni razumelo takšnega 

načina razvoja časa. Ljudje so se selili v industrijska središča, kjer so dobili zaposlitev. Delovna 

sila je bila  nekvalificirana in slabo plačana. Uveljavljale  so se tudi ostale značilnosti, na katerih 

temelji kapitalizem: zasebna lastnina in blagovna produkcija, akumulacija kapitala, 

individualizem (Hobsbawn 1968). 

Druga industrijska revolucija se je odvijala od leta 1848 do leta 1905, ko je prišlo do prehoda s 

parnega stroja na motor z notranjim izgorevanjem. To je bil čas mnogih novih odkritij na 

različnih področjih (kemija, biologija, fizika, medicina, avtomobilska industrija, letalstvo, 

komunikacija). Glavni vir energije so postali nafta, plin in elektrika. Druga revolucija je 

doprinesla k večjemu priseljevanju, poživitvi prometa, industrializaciji, ukinjanju carinskih 

zvez, nastanku delniških družb, bank, povezovanju kapitala (kapital se je selil tudi v tuje države) 

ter pojavu modernega kapitalizma (Hobsbawn 1968). 

V drugem desetletju 21. stoletja se je pojavila tretja industrijska revolucija, ki je prinesla nov 

tehnološki razvoj, ki vključuje visoko robotiko. Ta ne vpliva le na migracijo delovnih mest, ki 

jo povzroča globalizacija, temveč tudi na izgubo delovnih mest (Lasi et al. 2014).  

V Nemčiji je bil leta 2011 predstavljen nov koncept nemške gospodarske politike, imenovan 

Industrija 4.0 (Mosconi 2014). Iz koncepta je nastala četrta industrijska revolucija, ki temelji 

na konceptih in tehnologijah, ki vključujejo »kibernetsko fizične sisteme (ang. Cyber-Physical 

Systems - CPS), Internet stvari (ang. Internet of Things - IoT) in Internet storitev (ang. Internet 

of Services - IoS) (Möller 2016), ki temeljijo na stalnih komunikacijah prek interneta, kar 

omogoča neprekinjeno interakcijo in izmenjavo informacij ne le med ljudmi in ljudmi ter stroji, 

temveč tudi med samimi stroji« (Roblek, Meško in Krapež 2016). Internetna preobrazba 
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digitalne industrije še vedno poteka, umetna inteligenca, veliki podatki in povezljivost kažejo 

na gotovost novega kroga digitalne revolucije (Lasi et al. 2014). 

Industrija 4.0 je trenutno ena izmed najbolj obravnavanih tem tako v akademskem svetu kot 

tudi v praksi (Foidl in Felderer 2016). Štiri ključne komponente Industrije 4.0 predstavljajo 

kibernetsko fizični sistemi (povezave med resničnim in virtualnim svetom), Internet stvari, 

Internet storitev in pametna tovarna. Strojna komunikacija (ang. Machine to Machine - M2M) 

in pametni izdelki se ne upoštevajo kot samostojni deli. Pomemben faktor predstavlja razvoj 

Interneta stvari, ki je omogočil komunikacijo in izmenjavo znanja na nivoju strojne 

komunikacije, tako lahko govorimo o pojavu managementa znanja (Dominici et al. 2016).  

Industrija 4.0 je v vzponu in bo imela pomemben vpliv na popolno preobrazbo industrije, saj 

predstavlja napredek na treh točkah (Schlechtendahl et al. 2015): 

- digitalizacija proizvodno-informacijskih sistemov za načrtovanje upravljanja in 

proizvodnje, 

- avtomatizacijski sistemi za pridobivanje podatkov iz proizvodnih linij in uporabo strojev 

ter 

- povezovanje proizvodnih obratov v celovito dobavno verigo - avtomatska izmenjava 

podatkov. 

Kar zadeva Industrijo 4.0, ne moremo omejiti razmišljanja na robotiko in avtomatizacijo 

proizvodnje, ker gre za digitalizacijo poslovnih procesov kot celote; vključuje prilagoditve 

procesov pri nakupu surovin in način, kako izdelek potuje skozi proizvodnjo ter se končno 

dostavi kupcu. Na tem področju pričakujemo avtomatizacijo procesov, ki zahtevajo določeno 

avtomatizacijo delavcev. Ljudje bodo še vedno morali uporabljati svoje možgane. Dodana 

vrednost bo nastajala v novih izdelkih in novih rešitvah (Kane et al. 2015). Industrija 4.0 

ustvarja tisto, kar se imenuje pametna tovarna, katere koncept je opredeljen in umeščen v 

naslednjem poglavju.  

2.2 Opredelitev koncepta pametnih tovarn  

Dandanes smo obkroženi s stvarmi, ki jih poimenujemo pametne (ang. smart), na primer 

pametni telefoni, pametne ure, pametni domovi, pametni avtomobili, celo mesta se 

preoblikujejo v pametna mesta. Pridevnik pameten se uporablja v različnih kontekstih. V 

nekaterih primerih se nanaša na samostojno napravo, ki je okrepljena z izvajanjem dodatnih 

funkcij, ki podpirajo večplatformno komunikacijo in povečujejo njene sposobnosti, drugič na 

mreže naprav, ki se med seboj povezujejo, tretjič na produkte, ki so opremljeni s spominom 

ozirom z dnevnikom produkta, in nenazadnje na koncepte v nastajanju (pametne tovarne, 

pametna mesta ipd.) (Radziwon et al. 2014).  
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Izraz pametne tovarne so začeli uporabljati znanstveniki pri opisovanju svojih vizij prihodnosti 

proizvajanja (Radziwon et al. 2014). Zanje obstaja še nekaj drugih izrazov, ki so (Radziwon et 

al. 2014): U-tovarna (ang. an ubiquitous factory) (Yoon, Shin in Suh 2012), tovarna realnega 

časa (ang. a real-time-factory) (Lucke, Constantinescu in Westkämper 2008), tovarna stvari 

(ang. a factory-of-things) (Zuehlke 2010), inteligentna tovarna prihodnosti (ang. an intelligent 

factory of the future) ali tovarna prihodnosti (ang. a factory of the future) (Hameed, Durr in 

Rothermel 2011). Ključne značilnosti U-tovarne, ki je označena kot sinonim za pametno 

tovarno, so preglednost informacij, avtonomni nadzor in trajnostna proizvodnja (Wiser 1991). 

U-tovarna je opredeljena kot tovarniški sistem, v katerem poteka avtonomna in trajnostna 

proizvodnja z zbiranjem, izmenjavo in uporabo informacij, z mrežno interakcijo med 

človekom, strojem, materiali in sistemi, ki temeljijo na vseprisotni tehnologiji in proizvodni 

tehnologiji (Yoon, Shin in Suh 2012). Naslednja generacija tovarn so tovarne realnega časa, za 

katere je značilna sposobnost vzpostavitve komunikacije v realnem času in interakcije z 

okoljem, kjer so ustrezne proizvodne informacije decentralizirane (Lucke, Constantinescu in 

Westkämper 2008). Tovarna stvari sovpada s konceptom Interneta stvari. Internet stvari se v 

tej viziji zaznava kot odprta mreža povezav stvari (različnih naprav), opremljenih z dovolj 

računalniške in komunikacijske zmožnosti, da omogočajo samostojno delovanje brez 

neposredne intervencije človeka (Gubbi et al. 2013). Vsi opisani koncepti proizvodnih tovarn 

naše prihodnosti so zelo obetavni prikazi prihajajočega tehnološkega razvoja. Zato menimo, da 

je nastajajoče tovarne ustrezneje poimenovati pametne tovarne, saj prejšnje opredelitve 

podcenjujejo prihodnje inovacijske rešitve in upoštevanje drugih dimenzij razvoja (npr. 

organizacijske ter človeške dimenzije), ki so prav tako pomembne za preoblikovanje klasičnih 

tovarn v pametne. V doktorski disertaciji smo uporabljali izraz pametna tovarna, saj ta, po 

našem mnenju, najbolje predstavlja nov koncept tovarn. Izraz tovarna prihodnosti (ang. a 

factory of the future) se uporablja večinoma kot tema razpisov Evropske komisije v okviru 

razpisov industrije 2020 v krožnem gospodarstvu. 

Koncept pametnih tovarn predstavlja vizijo tovarn v prihodnosti (Radziwon et al. 2014), 

industrijske mreže v prihodnosti (Ivanov, Mason in Hartl 2016). Za digitalnimi in virtualnimi 

tovarnami (Westkämper 2006) predstavlja naslednji korak v evoluciji tovarn (Lucke, 

Constantinescu in Westkämper 2008). Na pametno tovarno lahko gledamo kot na tehnologijo 

(Madu et al. 1994), pristop (Zuehlke 2010), ali paradigmo (Yoon, Shin in Suh 2012). Pametna 

tovarna je decentraliziran proizvodni sistem, v katerem stroji, procesi, ljudje in viri 

komunicirajo med seboj v realnem času (Hofmann in Rüsch 2017). Pomembna značilnost je, 

da je njena proizvodnja opremljena s senzorji in avtonomnimi sistemi. Stroji in oprema imajo 

sposobnost, da vplivajo na izboljšanje procesov preko lastne optimizacije in avtonomnega 

odločanja (Roblek, Meško in Krapež 2016). Cilj pametne tovarne je, da doseže povezanost vseh 

pametnih naprav in tako doseže avtonomno odločanje le-teh. Ta povezljivost naprav, ki vodi 

do stopnje povezljivosti, ki omogoča odločanje na nivoju organizacije, vključuje sistem za 

upravljanje proizvodnje (MES), sistem za upravljanje energije in celoviti informacijski sistem 

(ERP) (Gamarra, Guerrero in Montero 2016). Pametno tovarno je Radziwon et al.. (2014) 
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definiral kot »proizvodno rešitev, ki omogoča tako prožne in prilagodljive proizvodne procese, 

ki bodo rešili probleme, ki nastanejo pri proizvajanju v dinamičnih in hitro spreminjajočih se 

razmerah v svetu vse večje kompleksnosti«. Pametna tovarna bi bila na eni strani lahko 

povezana z avtomatizacijo, kombinacijo programske opreme, strojne opreme in/ali mehanike, 

kar bi moralo voditi k optimizaciji proizvodnje. Po drugi strani pa jo je mogoče videti v 

perspektivi sodelovanja med različnimi industrijskimi in neindustrijskimi partnerji, kjer 

pametnost prihaja iz oblikovanja dinamične organizacije (Radziwon et al. 2014). V modularnih 

strukturiranih pametnih tovarnah kibernetski sistemi spremljajo fizične procese, ustvarjajo 

virtualno kopijo fizičnega sveta in sprejemajo decentralizirane odločitve. Kibernetsko-fizični 

sistemi prek Interneta stvari komunicirajo in sodelujejo med seboj in z ljudmi v realnem času 

tako znotraj organizacije kot tudi med organizacijami (Munyai, Mbonyane in Mbohwa 2017). 

Tako je pametna tovarna sama po sebi dovolj »inteligentna«, da je sposobna nadzirati in 

vzdrževati naprave v njej (Lucke, Constantinescu in Westkämper 2008). 

Pametne tovarne predstavljajo eno izmed ključnih komponent Industrije 4.0. Gilchrist (2016), 

Ghobakhloo (2018), Liao et al. (2017), Santos et al. (2017), Ustundag in Cevikcan (2017) ter , 

njenih načel oblikovanja (ang. design principles) in tehnoloških trendov (ang. technology 

trends). Načela oblikovanja Industrije 4.0 predstavljajo sistematizacijo znanja in opis sestavin 

oz. komponent, ki so sestavni del Industrije 4.0 (Hermann, Pentek in Otto 2016). Ti ključnim 

deležnikom omogočajo, da spremljajo napredek Industrije 4.0 ter izberejo ustrezne postopke in 

rešitve, potrebne za prehod na Industrijo 4.0. Tehnološki trendi pa se nanašajo na napredne 

digitalne tehnološke inovacije, ki skupaj omogočajo nastanek nove digitalne industrije, t. i. 

Industrije 4.0 (Gilchrist 2016; Liao et al. 2017). Industrija 4.0 je integrativni sistem ustvarjanja 

vrednosti, ki je sestavljen iz 12 načel načrtovanja, kot so na primer virtualizacija, 

decentralizacija, modularnost, interoperabilnost, pametni produkti, pametne tovarne ipd., in 14 

tehnoloških trendov, kot so na primer tehnologija blokovnega veriženja (ang. blockchain 

technology), Internet stvari, Internet storitev, kibernetsko-fizični sistemi ipd. Pametne tovarne 

torej umeščamo v načelo oblikovanja, komponento Industrije 4.0 (Ghobakhloo 2018). 

Proizvodne organizacije še niso dosegle stopnje razvoja, ki jo zahtevajo pametne tovarne, 

čeprav mnogi raziskovalci in praktiki veliko raziskujejo in delajo na temi Industrije 4.0. 

Trenutni proizvodni sistemi pokrivajo nekatere koncepte Industrije 4.0, v glavnem na področju 

interoperabilnosti (Gruber 2013). Največje spremembe na poti k pametnim tovarnam se 

dogajajo na področju avtomobilske industrije, zato smo si jo tudi izbrali za področje 

preučevanja v doktorski disertaciji. Avtomobilska industrija je bila vedno na področju najbolj 

hitrih transformacij in najhitrejšega tehnološkega razvoja. Ni presenetljivo, da je prvi 

industrijski robot nastal v General Motors-u leta 1961 (Robotic Industries Association 2017). 

Bilas, Franc in Arbanas (2013) navajajo, da je, po mnenju OICA (Organisation internationale 

des constructeurs d'automobiles), avtomobilska industrija šesta največja industrija po vrsti. Je 

ena največjih delodajalcev po vsem svetu in je kot taka neposredno ali posredno odgovorna za 

vsako deveto delovno mesto v razvitih državah (Bilas, Franc in Arbanas 2013). Avtomobilska 
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industrija je ena najbolj konkurenčnih, naprednih in kompleksnih industrijskih sektorjev. 

Nobena druga industrija ne vlaga več v pametne tovarne kot proizvajalci avtomobilov, torej 

predstavlja največjega investitorja v projekt pametnih tovarn (Bongardt 2018). Avtomobilska 

industrija močno vpliva na gospodarstvo države, gre za industrijo z močno tradicijo, močnim 

tehnološkim in ekonomskim vplivom. Inovativnost in nenehni razvoj sta v avtomobilski 

industriji nenehno v ospredju in predstavljata ključ dolgoročne uspešnosti panoge. Trg 

avtomobilske industrije je globalen – globalne spremembe in spremembe kjerkoli na lokalnih 

trgih pa zahtevajo vzdrževanje dinamičnega ravnotežja (Erenda et al. 2018).  

Industrija 4.0 prinaša in bo prinesla proizvodnim organizacijam, torej najprej predvidoma 

proizvodnim organizacijam v avtomobilski industriji, poleg sprememb glede tehnologije in 

organizacije še spremembe glede kadrov (Dombrowski in Wagner 2014; Morlock et al. 2016). 

Poleg pozitivnega vidika Industrije 4.0, ki predstavlja učinek ustvarjanja vrednosti, se je 

potrebno zavedati, da imajo tehnološke spremembe tudi velik vpliv na kadre v organizaciji. 

Uporaba tehnologij v proizvodnih organizacijah spreminja organizacijo dela in ima znatni 

učinek na njihove kvalifikacije (Herzog et al. 2016). V prihodnosti se pričakuje porast delovnih 

mest, kot so strojni operaterji, vzdrževalci programske opreme, vzdrževalci strojne opreme 

(Achenhagen in Zeller 2011). Prav tako se bo povečalo število delovnih mest z visoko stopnjo 

kompleksnosti, kar ima za posledico potrebo po visoki stopnji izobrazbe. Procesi v proizvodnih 

organizacijah postajajo bolj zapleteni, kar vodi do povečanja števila delovnih mest z višjo 

izobrazbo in izgubo delovnih mest, ki zahtevajo nižje kvalifikacije (Hecklau et al. 2016).  

Za namen pregleda literature na temo pametnih tovarn smo v publikaciji Jerman in Dominici 

(2018) najprej pregledali bibliografske enote, ki so vključene v bibliografsko bazo podatkov 

Scopus. Te smo dobili s pomočjo iskanja po ključni besedi pametna tovarna ali tovarna 

prihodnosti in omejitve področja na poslovne vede. Po uporabljenih kriterijih iskanja smo dobili 

rezultat, in sicer 182 prispevkov. Iz baze podatkov Scopus smo v analizo zajeli skupno 182 

prispevkov. Prva dva prispevka na temo pametnih tovarn na področju poslovanja in upravljanja 

sta bila napisana leta 2002. V letih 1990, 1996, 2003, 2004, 2006, 2009, 2010 in 2011 je bil na 

to temo vsako leto napisan po en prispevek. Leta 2007 so bili napisani trije prispevki. Ker je 

koncept Industrije 4.0 prvič predstavljen leta 2011 v Nemčiji, je od leta 2011 do leta 2014 

opaziti rahlo povečanje števila prispevkov na tem raziskovalnem področju. Število prispevkov 

se od leta 2015 močno povečuje. Od analiziranih prispevkov je bilo 104 (57,1 %) znanstvenih 

člankov, 47 (25,8 %) referatov v konferenčnih zbornikih, 11 (6 %) recenzij, 8 (4,4 %) poglavij 

v knjigah, 6 (3,3 %) knjig, 3 (1,6 %) preglednih raziskav, 2 opombi in en prispevek kot uvodnik. 

Prvih osem institucij, kjer delujejo avtorji, ki objavljajo na temo pametne tovarne na poslovnem 

področju, je Rheinisch-Westfalische Technishe Hochschule, Politecnico di Milano, Hochschule 

für Wirtschaft und Recht Berlin, Seulska nacionalna univerza, Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg, Technische Universitat Braunschweig, Helmut Univerza Schmidt in 

Univerza v Cambridgeu s tremi ali več publikacijami. Večina izbranih prispevkov je bila poleg 

področja poslovnih ved razvrščena v naslednje kategorije: inženiring (120 prispevkov), 
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odločanje (87 prispevkov), računalništvo (47 prispevkov), matematika (22 prispevkov), 

energija (16 prispevkov), ekonomija, ekonometrija in finance (15 prispevkov), znanost o okolju 

(10 prispevkov), znanosti o materialih (10 prispevkov), družboslovje (6 prispevkov) in drugo 

(13 prispevkov). Največ avtorjev je iz Nemčije, kar je bilo pričakovati, saj se je koncept začel 

v Nemčiji, sledita pa ji Italija in ZDA. V naslovih prispevkov se večinoma uporabljajo besede 

»proizvodnja«, »Industrija 4.0«, »management«, »proizvodnja«, »sistemi«. Analizirani 

prispevki s področja poslovnih ved so bili v veliki večini interdisciplinarni in so bili večinoma 

povezani s področjem inženirstva (120 prispevkov), odločanja (87 prispevkov) in računalništva 

(47 prispevkov). Od 182 prispevkov se večina ukvarja s temo managementa oskrbnih verig, na 

primer z medsebojnimi povezavami medpanožnih oskrbnih verig (Bauer, Herkommer in 

Schlund 2015), priložnosti za krožne oskrbne verige (Tsolakis, Kumar in Srai 2016), dinamiko 

oskrbnih verig (Ivanov et al. 2016), trajnostnimi oskrbnimi verigami (Bechtsis et al. 2017). 

Sledijo jim ustvarjanje vrednosti z novim poslovnim modelom (npr. Schneider, Mittag in 

Gausemeier 2016), individualizacija izdelka (npr. Emmelmann, Rudolph in Herzog 2017), 

optimizacija proizvodnega procesa (npr. Putman et al. 2017; Yin, Stecke in Li 2018) in 

varnostna vprašanja (Jerman in Dominici 2018). Po pregledu literature na temo pametnih tovarn 

lahko sklenemo, da je večina prispevkov s področja poslovnih ved bilo napisanih v povezavi s 

področjem inženirstva in računalništva. Kar se tiče področja managementa ter pametnih tovarn, 

je večina prispevkov s področja oskrbnih verig, kjer so predstavljeni različni modeli in algoritmi 

za optimalno razporejanje virov in trajnostne oskrbne verige.  

Izhajajoč iz spoznanj, navedenih v tem poglavju, smo se v okviru doktorske disertacije 

osredotočili na preučevanje kompetenc kadrov, čemur namenjamo naslednje poglavje. 

2.3 Profili delovnih mest v Industriji 4.0 in pametnih tovarnah 

V nasprotju s tradicionalnimi proizvodnimi procesi je za Industrijo 4.0 značilno procesiranje 

podatkov v realnem času ter avtomatizacija procesov (Sackey in Bester 2016). Značilnosti, 

povezane s spremembami, ki jih je povzročila Industrija 4.0, vodijo k avtomatizaciji preprostih 

in ponavljajočih se nalog, kibernetskih sistemov, k povečanju dejavnosti z visoko 

usposobljenostjo in na splošno višji stopnji kompleksnosti in medsebojne povezanosti delovnih 

procesov (Hecklau et al. 2016; Bonekamp in Matthias 2015). Moeuf et al. (2018) poudarjajo 

nekaj ključnih načinov realizacije Industrije 4.0, vključno z masovnimi podatki in analitiko, 

simulacijo, Internetom stvari, kibernetsko-fizičnimi sistemi, računalništvom v oblaku, virtualno 

resničnostjo, kibernetsko varnostjo, kolaborativnimi roboti. Vse to predstavlja osnovo, na kateri 

je treba razviti prihodnja delovna mesta. Prihodnje visokotehnološko proizvodno okolje bo 

zahtevalo visoko usposobljene delavce s strokovnim znanjem za delo z novimi materiali, stroji 

in predvsem informacijami, ki zajemajo naloge načrtovanja, nadzora in IT (Bonekamp in 

Matthias 2015; Grzybowska in Łcupicka 2017). Prejšnje raziskave (npr. Ollero et al. 2006; 

Hartmann in Bovenschulte 2013; Lorenz et al. 2015; Soulier, Li in Williams 2015; Benešová 

in Tupa 2017) kažejo na pomembnost poklicev, povezanih z mehatroniko, robotiko, pametnimi 
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sistemi in načrtovanjem Interneta stvari, nadzorom in vzdrževanjem visokotehnoloških in IKT 

pametnih sistemov, programiranjem in analizo podatkov, procesnimi analizami in bioniko. 

Že leta 2006 so Ollero et al. (2006) napovedovali, da bo hitrost obdelave in napredek pri 

programiranju vključeval mehaniko, elektroniko, programsko opremo in računalništvo, za kar, 

so predvidevali, da bo med drugim ustvarilo učinkovitejšo proizvodnjo.Menili so, kakor tudi 

drugi raziskovalci že leta 2003, da mora mehatronski inženir zato postati interdisciplinarni 

strokovnjak z razumevanjem različnih komponent in instrumentov, ki se ukvarjajo s 

proizvodnjo (kot so roboti, mehanski sistemi, aktuatorji, senzorji, krmilniki, računalniški 

sistemi in vgrajeni sistemi), ki mora hkrati razumeti programske jezike, ki so potrebni za 

vodenje teh komponent in instrumentov (Meek, Field in Devasia 2003; Ollero et al. 2006). 

Inženirji mehatronike  pa naj bi  znali oblikovati uporabniku prijazna okolja in sisteme ter 

razvijati module programske in strojne opreme (Ollero et al. 2006; Kozák et al. 2018). 

Robotika, ki je sestavni del Industrije 4.0, vključuje mehatroniko, brezžično komunikacijo (tj. 

Internet stvari) in računalniške sisteme (Mohamed, Al-Jaroodi in Jawhar 2008). V zvezi z 

robotiko mora inženir mehatronike razumeti senzorje robotov. Podatki, ki jih zberejo senzorji, 

se nato obdelujejo z inteligentnim algoritmom in s pomočjo krmilnikov posredujejo v 

aktuatorje, ki so zadolženi za poganjanje spojev, ki aktivirajo dele robota. Ta proces je mogoče 

nadzorovati prek vmesnikov človek-stroj, ki so sestavljeni iz vgrajenih sistemov (Meek, Field 

in Devasia 2003; Ollero et al. 2006). Robotska proizvodnja, kjer se roboti lahko učijo prek 

interakcije z okoljem prek senzorjev, nadomešča ročno delo v proizvodnih postopkih. V 

različnem obsegu sodelujejo tudi koordinatorji robotov pri vzdrževalnih in nadzornih nalogah 

(Lorenz et al. 2015). 

Oblikovalci pametnih sistemov in spletnih stvari so vedno bolj iskan poklic v pametnih 

tovarnah. Ti ustvarjajo pametne sisteme in arhitekture IoT tehnologije, kot je arhitektura 5C 

(povezava, pretvorba, kibernetika, spoznavanje in konfiguracija) (Lee, Bagheri in Kao 2015; 

Ollero et al. 2006). Pomembno je, da oblikovalci in tudi programerji, robotiki in mehatronski 

strokovnjaki igrajo vlogo pri razvoju pametnih sistemov in tehnologije Interneta stvari. 

Oblikovalci lahko igrajo večjo vlogo pri vmesnikih za uporabnike, medtem ko so programerji 

pomembni za »back-end« kodo, ki vodi te sisteme, vmesnike in tehnologije. Zasnova je 

pomembna delno zaradi vmesnikov človeškega stroja, saj boljša arhitektura vmesnikov 

zmanjšuje napor za usposabljanje zaposlenih in zmanjšuje stopnjo napak, kar poveča 

učinkovitost proizvodnje (Ollero et al. 2006). Eden od razlogov, da je zasnova sistema postala 

bolj razširjena, je po mnenju Lorenz et al. (2015), posledica napovednega vzdrževanja. 

Predvidljivo vzdrževanje je povečalo tudi delovna mesta, povezana z informacijsko tehnologijo 

in znanostjo o podatkih (Lorenz et al. 2015). 

Pametni sistemi bodo po načrtovanju in izdelavi potrebovali nekoga, ki jih bo nadzoroval in 

vzdrževal, zato bodo nadzorniki in vzdrževalci visokotehnoloških pametnih sistemov v porastu 

še posebej v okolju, kjer bodo nadzorovani proizvodni sistemi. 
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Drugo delo, ki je pomembno za prihodnjo proizvodnjo, je vzdrževanje visokotehnološkega 

pametnega sistema in sistemov IKT. Na podlagi preteklih podatkov, »standardnega« obnašanja 

sistema in določenih pragov učinkovitosti se lahko algoritmi uporabijo za odkrivanje 

opozorilnih situacij (Aruväli, Maass in Otto 2014). Nadzor torej zahteva interakcijo človek-

sistem. 

Kot pametne tovarne temeljijo na računalniški tehnologiji in uporabi masovnih podatkov, tako 

v zvezi s programiranjem in analizo podatkov pametne tovarne uporabljajo več vrst 

programskih jezikov, vizualnih in tekstualnih, objektno usmerjenih in ne-objektno usmerjenih. 

Novejše študije zajemajo samo programske jezike v povezavi s CPS, programirljivimi 

logičnimi krmilniki, veliko analizo podatkov in IoT tehnologijo, saj imajo ti največjo vlogo v 

pametnih tovarnah. Programiranje sistemov za avtomatizacijo na osnovi programirljivih 

logičnih krmilnikov (PLC) uporablja predvsem standard Mednarodne komisije za 

elektrotehniko (IEC). Trenutno je programiranje z IEC večinoma ne-objektno usmerjeno, 

vendar pa so bila vložena prizadevanja za razširitev funkcionalnosti sedanjih jezikov IEC, da 

bi izpolnila zahteve objektno usmerjenega programiranja, saj bi to programski jezik naredilo 

bolj primeren za velike porazdeljene sisteme (Basile, Chiacchio in Gerbasio 2012). CPS in 

vgrajeni sistemi v okviru Industrije 4.0 se pogosto uporabljajo med seboj. Kibernetsko-fizični 

sistemi so sestavljeni iz strojne opreme, ki je običajno programirana s programskim jezikom C 

(Barr in Massa 2006; Soulier, Li in Williams 2015). Inženirji programske opreme za CPS 

morajo biti sposobni ustvariti varno, zanesljivo in varno programsko opremo s pomočjo 

programskega jezika; za CPS so primerni tudi drugi programski jeziki, kot so C ++, Assembly 

D in Ada (Soulier, Li in Williams 2015). Poleg programiranja CPS je za analizo velikih 

podatkov potrebno tudi znanje programiranja. Primeri analize masovnih podatkov so algoritmi 

za vzdrževanje in nadzor kakovosti, pri katerih se zgodovinski podatki in podatki v realnem 

času zbirajo in pridobivajo z dejavnostmi spremljanja, da bi odkrili težave in preprečili okvare 

izdelkov in okvare opreme (Lorenz et al. 2015; Nagorny et al. 2017). Analitiki podatkov, zlasti 

analitiki masovnih podatkov, tj. analitiki masovnih podatkovnih baz, imajo pomembno 

prihodnost zaposlitve v pametnih tovarnah. Koncept analize masovnih podatkov ne zajema le 

zmogljivosti, temveč tudi tehnologijo, orodja in veščine, ki omogočajo zajemanje, manipulacijo 

in interpretacijo podatkovnih baz z ogromnimi količinami podatkov (Krasnow Waterman in 

Bruening 2014). Na primer podatkovno rudarjenje, ki je močna tehnika, se uporablja za podatke 

za generalizacijo, karakterizacijo, povezovanje, razvrščanje, združevanje v skupine, ujemanje 

vzorcev na osnovni ravni, na visoki ravni, na več ravneh itd. (Anubhav et al. 2016). Za analizo 

masovnih podatkov je potreben podatkovni znanstvenik, ki je usposobljen za uporabo 

zahtevanih metodologij in orodij, strokovnjak za IT pa bo lahko programiral in konfiguriral 

podatkovne baze in računalniške grozde, ki so potrebni za analizo masovnih podatkov. Tako 

morajo znanstveniki za podatke razumeti in programirati računalniške algoritme, statistične 

metode, umetno inteligenco in strojno učenje, da bi pridobili pomembne informacije iz 

ogromnih količin podatkov. Za analitika so na voljo številna razpoložljiva orodja za 
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analizo masovnih podatkov, kot sta na primer prosto orodje z odprtokodnim programom Python 

ter orodje za obdelavo podatkov Spark (Lorenz et al. 2015; Nagorny et al. 2017). 

Čeprav je večina procesa avtomatizirana, se kot poklic išče procesni analitik, da bi ugotovil, 

kako je mogoče trenutne procese v pametnih tovarnah izboljšati ali vzdrževati, na primer s 

pomočjo optimizacije ali avtomatizacije procesov. Proizvodni procesi v pametnih tovarnah 

namreč morajo zagotoviti učinkovito proizvodnjo, hkrati pa biti prilagodljivi zaradi 

spreminjajočega se povpraševanja kupcev po določenih izdelkih (Benešová in Tupa 2017). V 

pametnih tovarnah so proizvodni procesi in sistemi informacijske tehnologije zelo korelirani, 

zato ima procesni analitik tudi pomembno nalogo pri ugotavljanju korelacij in sklepanju ter 

spremljanju in nadziranju proizvodnih procesov in končnih rezultatov (Sackey in Bester 2016). 

Benešová in Tupa (2017) poudarjata nadzor končnega izdelka in njegove kakovosti, saj bo le 

ta pomembna za nadaljnjo optimizacijo in nastavitev procesov. 

Bionika ima opazno vlogo pri razvoju prihodnjih robotskih sistemov s človeško podobnim 

zaznavanjem, kognicijo in vedenjem (Hartmann in Bovenschulte 2013). 

2.4 Kompetence kadrov v Industriji 4.0 

Paradigme proizvajanja so in so vedno bile oblikovane iz različnih aspektov; sociološkega, 

ekonomskega in tehničnega (Chu et al. 2016). Sinsel et al. (2017) in Magone (2016) so 

ugotovili, da je glavna perspektiva v Industriji 4.0 tehnološka perspektiva. O ekonomskem 

vrednotenju pametnih tovarn obstajajo nekatere študije, na primer analiza stroškovne 

učinkovitosti pametne tovarne (Sinsel et al. 2017) in študije produktivnosti pametnih tovarn 

(Madsen in Mikkelsen 2018; Munyai, Mbonyane in Mbohwa 2017). Cilj pametnih tovarn pa ni 

le ustvarjanje ekonomskega učinka, kot je zmanjševanje stroškov in povečanje produktivnosti, 

ampak tudi obravnava človeka ter sociološkega vidika nove paradigme, ki jih prinaša četrta 

industrijska revolucija (Kang et al. 2016), o katerih pa do sedaj v znanstveni in strokovni 

literaturi skorajda ni bilo govora. Razvoj in vse večja implementacija pametnih tehnologij v 

organizacijsko okolje prinaša vplive na socialne in gospodarske spremembe ter odpiranje novih 

socialnih in etičnih problemov. Pametne tehnologije namreč: (i) vdirajo v občutljiva območja 

zasebnosti tako ljudi kot organizacij (poslovne skrivnosti) in omogočajo drugim, da v realnem 

času pridobijo občutljive zasebne informacije; (ii) povzročajo izgubo delovnih mest; (iii) 

povzročajo procese nadomeščanja ljudi za različne naloge (Jerman, Pejić Bach in Bertoncelj 

2018).  

Inteligentni stroji zamenjujejo ljudi pri brezštevilnih nalogah in silijo tovarniške kadre v vrste 

nezaposlenih. Življenje, kakršnega poznamo, se spreminja v temeljih. Naraščajoči tempo 

avtomatizacije hitro žene svetovno gospodarstvo k dnevu, ko bodo tovarne brez delavcev in 

bodo ti imeli na delovnem mestu drugačno vlogo. Jeremy Rifkin (2007) v svojem delu z 

naslovom Konec dela opozarja, da se z uvajanjem izpopolnjenih tehnologij, skupaj s 
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spremljajočim dvigom produktivnosti, posledično povečuje proizvodnja blaga in storitev ob vse 

manjšem zaposlovanju. To pomeni, da se z razvojem tehnologije povečuje produkcija in 

dobiček kapitalistov, zmanjšuje pa se število delavcev v proizvodnji, istočasno se zmanjšuje 

vrednost plač delavcev. Sprašuje se, kaj bo z vsemi temi delavci, kakšna bodo delovna mesta 

in kompetence v prihodnosti. Rifkin (2007, po Cirkvenčič 2012) je glede tega odgovora 

pesimističen. Napoveduje namreč, da se bo delež zaposlenih v proizvodnji v desetih letih 

zmanjšal s 35 % na 25 %, v dvajsetih letih pa naj bi padel na 15 %. Pri tem ga zanima, kam 

bodo šli vsi ti delavci, na katera delovna mesta. Če dodamo še težnjo kapitalizma po še večjem 

dobičku, bi se lahko še vprašali: »Za kakšno plačo bodo ti ljudje delali?« Ravno tako je 

Mednarodna zveza kovinarjev(Rifkin 2007) iz Ženeve pesimistična glede delovnih mest v 

proizvodnji. Kot argument za pesimizem navaja študijo, ki napoveduje, da bosta čez 30 let »za 

proizvodnjo vsega blaga, potrebnega za zadovoljevanje celotnega povpraševanja«, potrebna le 

še dva odstotka delovne sile na svetu. Pogledi ljudi iz industrije so drugačni, saj zagotavljajo, 

da se bodo kljub vse večjim spremembam, predvsem vse večji robotizaciji v proizvodnih 

organizacijah, pojavila nova delovna mesta, zato ne bo prišlo do drastičnega upada 

zaposlenosti.  

Za uspešno obvladovanje vseh sprememb, ki se pojavljajo v zunanjem in notranjem okolju 

organizacij, so pomembne ustrezno preoblikovane ali nove kompetence, katerih proučevanje je 

v današnjem času vedno pogostejše. Kompetence igrajo pomembno vlogo pri razvoju 

ustreznega kadra pri doseganju želenih končnih rezultatov tako v gospodarstvu kot v 

negospodarstvu. Pri prilagajanju hitrim spremembam in vedno večji potrebi po ustvarjalnosti, 

standardne kompetence, ki jih posamezniki pridobijo z rednim šolanjem, ne zadostujejo več. Iz 

tega razloga je potreba po ugotavljanju ključnih kompetenc kadrov nujna. Razlogov za 

proučevanje ključnih kompetenc je še kar nekaj. Kot primer Boštjančič (2011, 25) navaja, da je 

s pomočjo določitve ključnih kompetenc omogočeno izoblikovanje kriterijev za posamezna 

delovna mesta, ki kar najbolj celovito odražajo dejansko potrebo delovnega mesta po 

posameznih znanjih in veščinah tistega, ki ga zaseda, ter da je s pomočjo določitve kompetenc, 

zahtevanih za delovna mesta, olajšano prepoznavanje posameznih lastnosti kadrov in njihov 

vpliv na delovno učinkovitost in uspešnost. Poleg tega managerji v proizvodnih organizacijah 

lažje obvladujejo tveganja, ki se pojavijo na prehodu, če dovolj zgodaj prepoznajo potrebne 

kompetence kadrov v tovarnah prihodnosti (Kremer 2014).  

Če najprej skušamo definirati termin kompetence in pogledamo skozi zgodovino razvoja 

termina kompetenc, lahko povemo, da se je ta začel uporabljati že leta 1792 pr. n. št. v kodeksu 

perzijskega kralja Hamurabbija, njegova raba se je nato nadaljevala v grški in rimski dobi. Letu 

1959 se je z definicijo kompetenc s strani Whitea (1959) pojavila vsebinska povezava glede na 

splošno opredelitev termina kompetenc. White (1959) je definiral kompetence kot »osnovi 

motiv za pridobivanje znanja, obvladovanje veščin, potrebo po raziskovanju ali 

usposobljenosti« (Mulder et al. 2009, 756). Pomemben mejnik za opredelitev kompetenc se je 

pojavil, ko je McClelland (1973) v reviji American Psychologist leta 1973 objavil članek z 
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naslovom »Testing for Competence rather than Intelligence«, v katerem je uporabil izraz 

kompetenca (angl. competency) kot kriterij ocenjevanja v visokošolskem sistemu. Predlagal je, 

da se testi inteligentnosti zamenjajo s testi kompetentnosti in definiral pojem kompetence kot 

»osebno lastnost ali niz navad, ki vodijo k bolj učinkoviti ali boljši delovni uspešnosti«. 

McClelland (1973) ugotovlja, da nadpovprečna delovna uspešnost ni odvisna samo od znanja, 

ampak tudi od vztrajnosti, posameznikovih osebnostnih lastnosti in motivacije. Navedeni 

objavi je nato sledilo precej študij in raziskav o kompetencah na različnih področjih, npr. 

izobraževanje učiteljev, poklicno izobraževanje, management in management kadrov (Hsieh, 

Lin in Lee 2012). V literaturi torej obstaja več definicij termina kompetenc. Na primer 

kompetence lahko opredelimo kot vsoto znanja, sposobnosti, spretnosti in izkušenj, ki jih oseba 

lahko uporabi v primeru nove ali nepričakovane situacije. Gre za situacijsko odvisno vedenje, 

med videnim v trenutku in odzivom posameznika skozi njegove socialne kontekste (Kauffeld 

2016). Torres et al. (2003) opredeljujejo kompetence kot sposobnost organizacije, da uresniči 

določene cilje v skladu z razpoložljivimi viri in zmožnostmi. Spencer in Spencer (1993) 

določata kompetence kot vidne in skrite značilnosti posameznika, ki se odražajo v stopnji 

uspeha pri določenih nalogah. Po pregledu različnih opredelitev kompetenc lahko zaključimo, 

da so si definicije kompetenc med seboj dokaj različne, je pa moč zaznati nekatere podobnosti 

med njimi. Podobnosti razvrstijo definicije v tri skupine, ki predstavljajo tri pristope k 

opredelitvi kompetenc. Ti trije pristopi so vedenjski, funkcionalni ter celostni / 

večdimenzionalni pristop. 

Raziskave o kompetencah so namreč večinoma sledile trem pristopom, ki so bili razviti 

neodvisno (Le Deist in Winterton 2005). Vedenjski pristop se osredotoča na atribute, ki 

presegajo kognitivne sposobnosti, kot so samozavedanje, samoregulacija in socialne spretnosti 

(McClelland 1973; Boyatzis 1982). Ta pristop trdi, da so kompetence v osnovi vedenjske, za 

razliko od osebnosti ali inteligence, in da jih je mogoče naučiti skozi učenje in razvoj. 

Funkcionalni pristop se osredotoča na kompetence kot zahteve za uspešno izpolnjevanje naloge 

z omejevanjem mandata kompetenc na spretnosti in znanje, potrebno za izvajanje naloge 

(Miller 1991). Celostni / večdimenzionalni pristop opisuje kompetence kot zbirko individualnih 

kompetenc, ki jih posameznik potrebuje - in organizacijske sposobnosti, potrebne na ravni 

organizacije, da dosežejo želene rezultate (Straka 2004).  

Sami smo v okviru doktorske disertacije sledili definiciji, ki jo je spisal Roberts (1997), ki pravi, 

da so kompetence skupek tistih potrebnih lastnosti, veščin, spoznanj ter znanj, ki jih 

potrebujemo za uspešno in učinkovito izvedbo posameznih aktivnosti. Ta opredelitev 

kompetenc spada v celostni / večdimenzionalni pristop, kjer gre za razumevanje kompetenc kot 

večdimenzionalnega pojma.  Kompetence namreč moramo obravnavati kot večdimenzionalne, 

saj te vključujejo kombinacijo znanj, spoznanj, odnosov in spretnosti, kar pa prejšnje definicije 

ne obravnavajo.   
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Podobno kot za definicijo kompetenc ni enotne klasifikacije kompetenc. Znanih je več 

klasifikacij, na primer ena izmed njih je delitev na kompetence posameznikov in organizacijske 

kompetence. Egeling in Nippa (2009) uporabljata klasifikacijo z ločevanjem kompetenc v meta, 

domeno, metodo in socialnimi kompetencami. V zvezi z delom Erpenbeck in Von Rosenstiel 

(2007) kompetence razdelita v štiri glavne kategorije: strokovne kompetence (npr. znanje o 

procesih), metodološke kompetence (npr. tehnike za samo strukturiranje), socialne kompetence 

(npr. družbeno ustreznega obnašanja v interakcijah) in osebne kompetence (npr. strategije za 

obvladovanje sebe, npr. samorefleksija). Osebnostne kompetence vključujejo sposobnosti 

osebe, da deluje na avtonomni način, sposobnost za učenje ter sposobnost pri samemu sebi 

razviti sistem etičnih vrednot. Socialne kompetence vključujejo sposobnost komuniciranja, 

sodelovanja in omogočajo posamezniku vzpostavljanje in obvladovanje odnosov z drugimi 

posamezniki in skupinami. Strokovne kompetence so zmožnosti in znanja posameznika, 

pomembni za kritično mišljenje in reševanje problemov posameznika. Metodološke 

kompetence se nanašajo na sposobnost uporabe domenskega znanja za delo, ki vključuje znanje 

metodologije, jezikov in orodij, ki so pomembni za uspešno delo v prihodnosti (Erpenbeck in 

Von Rosenstiel 2007). 

Raziskovalci so na temo kompetenc preučevali tudi kompetence, ki jih bodo kadri potrebovali 

v prihodnosti. Iz tega razloga so nastale nekatere klasifikacije kompetenc prihodnosti. Te so 

predstavljene v nadaljevanju. 

Erol et al. (2016) naredil pregled literature, katere namen je bil ugotoviti kompetence kadrov, 

ki jih bo industrija potrebovala v prihodnosti. Kompetence so razvrstili v štiri kategorije: 

osebnostne, socialne, akcijske ter kompetence, vezane na domeno (ang. personal, social, action 

and domain competencies). Njihova klasifikacija kompetenc je podobna klasifikaciji, ki sta jo 

predlagala Erpenbeck in Von Rosenstiel (2007), ki sta prav tako predlagala štiri kategorije 

kompetenc. Osebnostne kompetence Erol et al. (2016) razume kot sposobnost posameznika 

delovati odzivno in avtonomno. Osebnostna kompetenca vključuje tudi sposobnost učenja 

(razvijanje kognitivnih sposobnosti) razviti lasten odnos in etično vrednost sistema. Te 

kompetence so opisane zelo podobno kot kompetence, ki jih Erpenbeck in Von Rosenstiel 

(2007) poimenujeta osebnostne kompetence. Ravno tako velja za socialne kompetence. Za 

socialne kompetence Erol et al. (2016) pravi, da se te nanašajo na dejstvo, da je posameznik 

vgrajen v socialnem kontekstu, npr. organizacije, zahteva sposobnost komuniciranja, 

sodelovanja in vzpostavljanja socialnih povezav in strukture z drugimi posamezniki in 

skupinami. Akcijske kompetence, ki bi jih lahko primerjali s strokovnimi kompetencami po 

Erpenbecku in Von Rosenstielu (2007), so zmožnost posameznika, da osebne in 

socialno/medosebne kompetence uporabi skupaj v trenutkih, ko je to zaželeno. To je sposobnost 

posameznika, da vključi koncepte v svojo agendo, da uspešno prenese načrte v realnost, ne 

samo na posameznika,ampak tudi na organizacijski ravni. Čeprav so zgoraj opisani razredi 

kompetenc večinoma neodvisni od okolja ali konteksta, v katerega je vgrajen posameznik, se 

kompetence povezane z domeno nanašajo na sposobnost dostop do domenskega znanja za delo 
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ali določeno nalogo. Področje znanja vključuje metodologije, jezike, orodja, ki so še posebej 

pomembni za problematično ali poslovno področje in sega čez trivialno (Erol et al. 2016). 

Kompetence povezane na domeno so podobno opredeljene kot metodološke kompetence po 

Erpenbecku in Von Rosenstielu (2007), ki vključujejo znanje metodologije, jezikov in orodij. 

Hecklau et al. (2016) kompetence prihodnosti razvrstijo v štiri kategorije, in sicer tehnične 

kompetence, ki vključujejo znanja, spretnosti ter veščine, povezane z delom, metodološke 

kompetence, ki vsebujejo znanja, spretnosti in veščine, povezane z uspešnim reševanjem 

problemov in odločanjem, socialne kompetence, ki vključujejo znanja, sposobnosti in veščine 

komuniciranja in sodelovanja z drugimi posamezniki in skupinami, ter osebnostne kompetence, 

ki vključujejo posameznikove vrednote, motivacijo in stališča. Kot tehnične kompetence 

prihodnosti navajajo razumevanje IT varovanja, sposobnosti kodiranja, razumevanje procesov, 

tehnične sposobnosti ipd. Kot metodološke kompetence omenjajo kreativnost, reševanje 

problemov, reševanje konfliktnih situacij, analitične sposobnosti, sposobnosti raziskovanja ipd. 

Pod socialne kompetence uvrščajo sposobnosti vodenja, sposobnosti učinkovitega 

komuniciranja in dela v timu, jezikovne sposobnosti in sposobnosti prenašanja znanja na druge. 

Kot osebnostne kompetence pa omenjajo motivacijo za učenje, prilagodljivost, sposobnost dela 

v stresnih situacijah, družbeno odgovornost (Hecklau et al. 2016). Kategorizacija kompetenc 

po Hecklau et al. (2016) je podobna prej omenjenima klasifikacijama. Bistvena razlika se pojavi 

pri kategoriji poimenovani tehnične kompetence, ki je nadomestila kategorijo akcijskih oziroma 

strokovnih kompetenc. Ta kategorija se nam je, za področje pametnih tovarn, zdela bistvena, 

zato smo po pregledu literature uporabili delitev kompetenc po avtorju Hecklau et al. (2016). 

V Preglednici 1 je prikazan pregled kompetenc po delitvi kompetenc v prej omenjene štiri 

kategorije, in sicer tehnične kompetence, metodološke kompetence, socialne kompetence ter 

osebnostne kompetence  

Preglednica 1. Opredelitev posameznih vrst kompetenc po Hecklau et al. (2016). 

Tehnične kompetence 
Metodološke 

kompetence 
Socialne kompetence 

Osebnostne 

kompetence 

 razumevanje IT 

varovanja 

 sposobnost 

kodiranja 

 razumevanje 

procesov 

 tehnične 

sposobnosti 

 razumevanje 

analogije operacij 

novih tehnologij 

 zmožnost reševanja 

kompleksnih  

 kreativnost 

 sposobnost 

učinkovitega 

reševanja 

problemov 

 kompetence 

ustvarjalnega 

reševanja 

problemov 

 uspešno reševanje 

konfliktov 

 zmožnost nastopiti 

kot mediator v  

 videti širšo sliko, 

kompleksno 

gledanje na zadeve 

znotraj in zunaj 

organizacije  

 zmožnost uspešnega 

vodenja 

 zmožnost 

učinkovitega 

komuniciranja  

 zmožnost mreženja 

z  

 predanost k 

vseživljenjskemu 

učenju 

 osebnostna 

fleksibilnost 

 motivacija za učenje 

 prilagodljivost 

 zmožnost delati v 

stresnih situacijah 

 družbena 

odgovornost 

Se nadaljuje 
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Tehnične kompetence 
Metodološke 

kompetence 
Socialne kompetence 

Osebnostne 

kompetence 

 nalog na tehničnem 

področju 

 procesih odločanja 

 analitične 

sposobnosti 

 sposobnost 

raziskovanja 

 različnimi deležniki 

 zmožnost delati v 

timu 

 jezikovne 

zmožnosti 

 zmožnost 

prenašanja znanja 

na druge 

 uspešno ločevanje 

med pomembnimi 

in manj 

pomembnimi 

informacijami 

Vir: Hecklau et al. 2016. 

Pregledali smo tudi raziskave kompetenc in njihovih klasifikacij v avtomobilskem sektorju. 

Ugotovitve so podane v nadaljevanju. 

V zvezi z avtomobilsko industrijo Khatib (2018), v analizi spretnosti in kompetenc delavcev v 

avtomobilskem sektorju za Industrijo 4.0, poudarja pomen ustvarjalnosti, kakovostnih 

temeljnih orodij, reševanja problemov in konfliktov, odločanja, specifičnih veščin, kot je 

programiranje, znanje o robotiki (uporablja se za montažo, varjenje in barvanje v 

avtomobilskem sektorju), analitične sposobnosti in spretnosti za razvoj vodenja. 

Łupicka in Grzybowska (2018) sta ovrednotili pomen treh skupin kompetenc za bodoče 

managerje v Industriji 4.0 v avtomobilskem in farmacevtskem sektorju. Ovrednotili sta tehnične 

kompetence, ki se nanašajo na znanje in veščine, povezane z delom; vodstvene kompetence, ki 

se nanašajo na spretnosti in sposobnosti za splošno reševanje problemov in odločanje ter 

socialne kompetence, vključno s socialnimi vrednotami posameznika in motivacijo. Rezultati 

empiričnih raziskav kažejo, da se tehnične kompetence v praksi ne štejejo za tako pomembne 

kot vodstvene ali družbene, pri čemer so bile kompetence programiranja / kodiranja najmanj 

pomembne. Vodstvene kompetence, ki se štejejo za najpomembnejše, se nanašajo na 

kompetence podjetniškega razmišljanja, analitične spretnosti, reševanje konfliktov, odločanje 

in usmerjenost k učinkovitosti. Jezikovne in komunikacijske spretnosti, sposobnost dela v 

skupini in sprejemanje sprememb so bile ocenjene kot najvišje med socialnimi kompetencami. 

V podobni raziskavi sta Grzybowska in Łupicka (2017) med izbranimi strokovnjaki v 

avtomobilski in farmacevtski industriji ovrednotili pomen specifičnih vodstvenih kompetenc 

bodočih managerjev in inženirjev. Ovrednotili sta pomen, ki ga dajejo kompetencam 

ustvarjalnosti, podjetniškega razmišljanja, reševanja problemov, reševanja konfliktov, 

odločanja, analitične sposobnosti, raziskovalnih veščin in usmerjenosti v učinkovitost. 

Strokovnjaki najbolj cenijo kompetence, povezane z podjetniškim razmišljanjem, analitične 

spretnosti in sposobnosti upravljanja časa, medtem ko raziskovalne veščine pri strokovnjakih 

niso zelo cenjene. 
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Kot kaže prejšnja raziskava, čeprav se tehnično strokovno znanje šteje za pomembno, je večji 

poudarek na vedenjskih kompetencah ali mehkih kompetencah kot so socialne in 

komunikacijske spretnosti, timsko delo, odločanje in samoupravljanje (Gehrke et al. 2015; 

Khatib 2018). Poleg tega številni avtorji zaradi nenehnih in hitrih sprememb poudarjajo pomen 

stalnega učenja, usposabljanja in izobraževanja za zaposlene, da se hitro prilagodijo potrebam 

dela in delovnih mest Industrije 4.0 (Mavrikios et al. 2011; Bonekamp in Matthias 2015; Gehrke 

et al. 2015). 

Po pregledu literature ugotavljamo, da so o kompetencah zaposlenih v prihodnosti avtorji 

razpravljali na različnih področjih, za različne procese v organizaciji, ni pa narejenega 

celovitega pregleda kompetenc prihodnosti za proizvodne procese v proizvodnih organizacijah, 

v razvijajočih se pametnih tovarnah, v našem primeru iz prej opisanega razloga v pametnih 

tovarnah avtomobilske industrije (ker se najhitreje spreminjajo v pametne tovarne). Avtorica 

Antosz (2018) je na primer v raziskavi identificirala kompetence, pomembne za delavce na 

področju vzdrževanja opreme za proizvodne organizacije. Nyikes (2018) je naredil pregled 

digitalnih kompetenc, ki jih bodo ljudje potrebovali v prihodnosti. Kinkel, Schemmann in 

Lichtner (2017) so naredili pregled kritičnih kompetenc, ki vplivajo na inovativnost zaposlenih. 

V okviru doktorske disertacije smo se osredotočili na prepoznavanje najpomembnejših 

kompetenc kadrov v proizvodnih procesih, ki bodo odigrale ključno vlogo pri premostitvi vrzeli 

med obstoječimi (uveljavljenimi) koncepti obvladovanja proizvodnih procesov in novo 

paradigmo obvladovanja visoko tehnoloških procesov v okviru koncepta Industrija 4.0. 

Tehnološki razvoj in druge spremembe v okolju namreč prinašajo ključne spremembe tudi na 

tem področju in igrajo ključno vlogo za napredek (Enke et al. 2018). Industrija 4.0 v svoji 

osnovi prinaša velike spremembe tako v načrtovanju in organizaciji dela  kot tudi pri delitvi 

dela med človekom, roboti in drugimi visokotehnološkimi delovnimi sredstvi ter pripomočki. 

Kadrovsko področje in predvsem prenova ključnih kompetenc za prilagoditve obstoječih 

delovnih mest ter vzpostavitev kompetenčnega profila za nova delovna mesta je prepoznano 

kot ključno za uspešno razumevanje dodane vrednosti novega koncepta delovanja in postopno 

prehajanje na delovanje po principu pametnih tovarn. Organizacije morajo tako v prvem koraku 

skrbno oceniti znanje in spretnosti ter prepoznati digitalne spretnosti med trenutno zaposlenimi 

kadri in nadalje prepoznati delovna mesta ter kompetence kadrov, ki jih trenutno v organizaciji 

nimajo (Hecklau et al. 2016). Tudi Luo (2014) ugotavlja, da je prioritetna naloga pri 

transformaciji klasičnih tovarn v pametne tovarne določitev kompetenc kadrov na novih 

delovnih mest.  
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3 REZULTATI IN DISKUSIJA 

V tretjem poglavju so na kratko predstavljeni rezultati in odgovori na raziskovalna vprašanja, 

ki so objavljeni v izvirnih znanstvenih člankih številka I, II in III in ki so sestavni del doktorske 

disertacije. 

3.1 Pregled literature in bliometrična analiza kompetenc v Industriji 4.0  

V članku številka I je bil opravljen pregled literature o prihodnjih kompetencah v pametnih 

tovarnah, kjer so bili analizirani članki in prispevki na konferencah, objavljeni pred junijem 

2018. Vključili smo štiri podatkovne zbirke za dostop do vodilnih publikacij v zbirkah podatkov 

Web of Science in Scopus. Literatura je bila zbrana po naslednjih korakih. Najprej so bile 

uporabljene raziskovalne platforme za identifikacijo ustreznih dokumentov. Za iskanje 

ustreznih publikacij je bila uporabljena kombinacija ključnih besed TITLE-ABS-KEY 

(((Industrija 4.0) ALI (pametne proizvodnja) ALI (pametna tovarna)) IN ((kompetence) ALI 

(delovno mesto IN profil))). 

Rezultati iskanja so bili omejeni le na članke, objavljene v recenziranih revijah in konferenčnih 

zbornikih na temo kompetenc zaposlenih, v zbirkah podatkov Scopus in WOS. Poleg tega je 

bil pregled omejen na znanstveno literaturo, napisano v angleščini. Vzorec, ki je rezultiral, je 

predstavljal 106 člankov, od katerih jih je bilo 64 objavljenih v bazi Scopus in 42 objavljenih v 

bazi WOS. Opravili smo skrbni pregled povzetkov in celotnih besedil člankov ter prispevkov 

na konferenci. Na podlagi našega kriterija izključitve, ki je bil izbira samo člankov in 

prispevkov na konferenci, ki obravnavajo kompetence zaposlenih, je bilo izbranih 43 od 106 

le-teh. Za namen analize smo najprej izvedli bibliometrično analizo, nato rudarjenje podatkov 

z uporabo Statistica Data Miner. Kasneje so bili članki in prispevki na konferenci analizirani z 

metodo analize vsebine, ki smo jo naredili s pomočjo programa WordStat Provails. S pomočjo 

programa Wordstat Provalis analiziramo različne vrste tekstov, od intervjujev, javnih govorov, 

elektronskih sporočil ter člankov. V našem primeru so to bili članki, objavljeni v recenziranih 

revijah in konferenčnih zbornikih. WordStat Provalis omogoča številne analize podatkov in 

uporablja različna grafična orodja. Z njegovo pomočjo lahko ugotavljamo razmerja med 

besedami ali kategorijami z uporabo analize hierarhičnega združevanja  v grozde in analize 

večdimenzionalnega skaliranja. V članku I je sta bili uporabljeni tako analiza hierarhičnega 

združevanja v klastre oz. grozde in analiza večdimenzionalnega skaliranja. V nadaljevanju 

podajamo povzetek rezultatov raziskave, najprej opisne statistike, ki smo jo naredili z uporabo 

Statica Data Miner ter nato obeh omenjenih analiz, ki smo jih naredili s pomočjo programa 

WordStat Provalis. 

Prvi prispevki o kompetencah v pametnih tovarnah so bili objavljeni leta 2012. Število 

prispevkov se od leta 2015 povečuje. Prispevki so bili povečini objavljeni v naslednjih revijah 

ali konferenčnih zbornikih: Advances in Intelligent Systems and Computing (5), Procedia CIRP 
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(4), ZWF Zeitschrift fuer Wirtschaftlichen Fabrikbetrieb (4), Procedia Manufacturing (4), and 

International Journal of Fashion Design, Technology and Education (3). Najpogosteje 

uporabljeni izrazi v tekstih so bili: industrijska revolucija, management znanja, pametna 

tovarna, poslovni modeli, inženirska izobrazba, upravljanje objektov, relacijske zmogljivosti, 

analitika masovnih podatkov, kibernetsko fizični sistemi in digitalna kompetenca. 

Po opisni statistiki smo naredili nadaljnje analize za izbranih 43 člankov. V prvem koraku smo 

naredili avtomatsko obdelavo besedila z uporabo lematizacije (ang. Lemmatization) in 

izključitve. Lematizacija je proces, ki preoblikuje besede v tekstu tako, da so besede, ki so 

napisane v množini ali dvojini pri analizi enako upoštevane kot besede, ki so napisane v ednini, 

prav tako se glagoli napisani v katerem koli času (peteklik, sedanjik, prihodnjik) obravnavajo 

v analizi enakovredno. Postopek izključitve pa je temeljil na določitvi seznama besed, ki jih 

nismo vključili v nadaljno analizo, to je besed, ki niso bile pomembne za našo analizo (npr. 

vezaji). V drugem koraku smo prikazali najpogostejše besedne zveze, ki se pojavljajo v tekstih 

člankov. Najpogostejše besedne zveze v tekstih člankov so bile industrijska revolucija, 

management znanja, pametna tovarna, poslovni model, inžinirsko izobraževanje, proizvodni 

proces in relacijske sposobnosti. Ker nam ključne besedne zveze same po sebi ne povedo dosti, 

smo nato naredili analizo hierarhičnega združevanja v grozde, katere namen je bil uvrstiti enote 

(besedne zveze) v grozde po principu podobnosti ter dodatno analizo, analizo 

večdimenzionalnega skaliranja, kjer smo ugotovili katere besedne zveze se pojavljajo poleg 

najpogostejših besednih zvez v tekstih člankov. Analiza hierarhičnega združevanja v grozde 

temelji na izračunu povprečja razdalj med besednimi zvezami (Jaccardov koeficient), s čimer 

smo ugotovili najpomembnejše in najmočnejše povezave med besednimi zvezami. Analiza je 

opredelila pet grozdov v zvezi s prihodnjimi kompetencami na področju pametnih tovarn: 

- Grozd 1 vključuje besedne zveze razširjena resničnost, kibernetsko-fizični sistemi, Internet 

stvari in fizični objekti. 

- Grozd 2 vključuje besedne zveze inženirsko izobraževanje in industrijska revolucija. 

- Grozd 3 vključuje besedne zveze management kadrov in management znanja. 

- Grozd 4 vključuje besedne zveze analitika masovnih podatkov, proizvodna industrija, 

poslovni modeli in relacijske sposobnosti. 

- Grozd 5 vključuje besedne zveze: kultura učenja, razvoj kadrov, proizvodna podjetja in 

pametna tovarna. 

Dodatno analizo, analizo večdimenzionalnega skaliranja, smo naredili z namenom, da bi, poleg 

besednih zvez, ki se pogosto pojavljajo v tekstu, odkrili še besedne zveze, ki se pojavljajo poleg 

njih. Namreč razdalje med besednimi zvezami pri analizi hierarhičnega združevanja v grozde 

so predstavljene časovno, ne pa linearno, kar dobimo z  analizo večdimenzionalnega skaliranja. 

Zanimalo nas je torej katere besedne zveze se pogosto pojavljajo z besednimi zvezami, ki smo 

jih analizo z analizo hierarhičnega združevanja združili v grozde. Besedne zveze, ki se 

najbolj pogosto pojavljajo poleg besedne zveze industrijska revolucija so poslovni modeli, 

kibernetsko-fizični sistemi, inženirsko izobraževanje, Internet stvari, management znanja in 
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fizični objekti. Besedne zveze, ki se najpogosteje pojavijo z besedno zvezo management znanja 

so management kadrov, industrijska revolucija, Internet stvari in pametna tovarna. Besedne 

zveze, ki se najpogosteje pojavljajo poleg poslovnega modela so analiza masovnih podatkov, 

industrijska revolucija, Internet stvari, proizvodne organizacije, proizvodna industrija in 

pametna tovarna. Besedne zveze, ki se povezujejo z besedno zvezo proizvodna industrija pa so 

analiza masovnih podatkov, poslovni modeli, kibernetsko-fizični sistemi, kadri, proizvodne 

organizacije in relacijske zmogljivosti. 

Grozdi predstavljajo skupine besednih zvez, ki se pojavljajo skupaj v člankih. Na primer 

besedna zveza razširjena resničnost se pojavlja skupaj z besednimi zvezami kibernetsko-fizični 

sistemi, Internet stvari in fizični objekti (grozd 1). Industrija 4.0 temelji na konceptih in 

tehnologijah, ki vključujejo kibernetsko fizične sisteme, Internet stvari ter fizične objekte 

(Möller 2016), ki temeljijo na stalnih komunikacijah prek interneta, kar omogoča neprekinjeno 

interakcijo in izmenjavo informacij. Iz tega razloga je bilo tudi pričakovano, da so te besedne 

zveze združene v skupni grozd. Besedna zveza inžinirsko izobraževanje je združena v grozd z 

besedno zvezo industrijska revolucija (grozd 2). Obstajajo trije prispevki, osredotočeni na 

prihodnji inženirski poklic in inženirsko izobraževanje. Pregled empiričnih rezultatov prejšnjih 

raziskav so obravnavali Richert et al. (2016) v študiji, ki je bila izvedena z namenom raziskati 

kompetence, potrebne za poklic inženirjev, na primeru virtualnega sodelovanja med človekom 

in robotom. Boronina, Baliasov in (2017) so ugotovili protislovja in probleme pri oblikovanju 

in razvoju poklicnega potenciala za bodoče inženirje. Besedna zveza management kadrov se 

združuje v grozd z besedno zvezo management znanja (grozd 3). Večina prispevkov, ki se 

ukvarja z managementom kadrov je precej novih (napisanih po letu 2015) in se nanašajo na 

vseživljenjsko učenje in bodoče kompetence zaposlenih. Analiza izbranih prispevkov je 

pokazala, da obstajajo trije prispevki, ki se osredotočajo na tehnike usposabljanja kadrov. 

Predstavljeni prispevki so napisani v obdobju dveh let, kar vključuje usposabljanje za zbiranje 

digitalnega znanja (Nyikes 2018; Sangmeister et al. 2018) in usposabljanje, posodobljeno s 

tehnikami in idejami iz sveta industrije (Queiruga-Dios et al. 2017). Besedna zveza analitika 

masovnih podatkov se v grozd združuje z besednimi zvezami proizvodna industrija, poslovni 

modeli in relacijske sposobnosti (grozd 4). Moeuf et al. (2018) poudarjajo, da so ključni načini 

realizacije Industrije 4.0, torej proizvodnje industrije povezani z analitiko masovnih podatkov 

prepoznavanje relacijskih zmožnosti, ki se uporabljajo za identifikacijo novega znanja. 

Relacijske sposobnosti v Industriji 4.0 so: pogosti sestanki s strankami; pogosti sestanki z 

dobavitelji; dialog z vlado, ki vpliva na politiko in spodbuja raziskave ter prenos tehnologije v 

organizacijska okolja; partnerske dejavnosti za komercializacijo proizvodov in storitev; aktivno 

članstvo v sektorskih združenjih; vlaganja v znanstvene in tehnološke parke; vzpostavljanje 

stikov s subjekti, ki podpirajo podjetništvo; razvoj kadrov s strani ustanov za tehnično 

usposabljanje; sistematične povezave z univerzami (Martins 2016). Besedna zveza kultura 

učenja se povezuje v grozd z besednimi zvezami razvoj kadrov, proizvodna podjetja in pametna 

tovarna (grozd 5). Za sam razvoj pametnih tovar je izrednega pomena delati na razvoju kadrov 
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ter v pametnih tovarnah ustvarjati kulturo učenja, kar so tudi ugotovitve raziskave v doktorski 

disertaciji.  

Ključni prispevek članka številka I vidimo v pregledu kompetenc prihodnosti s strani različnih 

avtorjev in razvrstitev teh v grozde. Ugotovili smo, da so prejšnje raziskave pisale predvsem o 

kompetencah kot so sposobnost reševanja zapletenih izzivov, kreativno reševanje problemov, 

videnje širše slike in zavezanost vseživljenjskemu učenju. Te kompetence so predstavljale kot 

ključne za Industrijo 4.0. Čeprav verjamemo, da ima naša raziskava, predstavljena v članku 

številka I, pomemben prispevek, ima tudi nekatere omejitve. Glavna omejitev je, da smo 

analizirali le članke iz bibliografskih baz Web of Science in Scopus. Iskanje je bilo omejeno le 

na literaturo napisano v angleščini. 

Prihodnje študije o kompetencah v pametnih tovarnah bi morale preučiti tudi članke iz drugih 

bibliografskih baz in članke v drugih jezikih. Naša spoznanja so lahko podlaga za pričetek 

preoblikovanja študijskih programov in programov usposabljanj. Namreč profili delovnih mest 

in zahtevane kompetence se bodo spremenili na številnih delovnih mestih. To pomeni, da bodo 

v prihodnosti pomembne raziskave, ki obravnavajo ukrepe za preoblikovanje in prilagajanje na 

področju izobraževanja in razvoja zaposlenih. Dosedanje raziskave dajejo tudi premajhen 

poudarek vidikom pridobivanja in usvajanja kompetenc, zato predlagamo, da se bodoče 

raziskave s tega področja osredotočijo tudi na te vidike. 

3.2 Sprememba kompetenc pri transformaciji iz tradicionalne tovarne v pametno 

tovarno 

V članku številka II smo odgovorili na prvo (RV1), tretjo (RV3) ter peto (RV5) raziskovalno 

vprašanje doktorske disertacije. V nadaljevanju podajamo kratke odgovore. 

Prvo raziskovalno vprašanje (RV1) se glasi »Kakšen pomen udeleženci v raziskavi pripisujejo 

kompetencam pri razvoju pametnih tovarn?« Rezultati naše raziskave na vzorcu strokovnjakov 

iz različnih sektorjev kažejo na to, da ti prepisujejo kompetencam pri transformaciji iz 

tradicionalne tovarne v pametno tovarno bistven pomen. To pomeni, da če se bo v pametnih 

tovarnah pojavilo pomanjkanje ali nerazvitost določenih kompetenc, ki smo jih omenjali kot 

ključne kompetence v proizvodnih procesih v pametnih tovarnah v avtomobilski industriji, se 

to lahko odrazi v poslovnih težavah, nenazadnje tudi v prenehanju poslovanja.  

Pri tretjem raziskovalnem vprašanju (RV3) smo ugotavljali kako udeleženci raziskave 

dojemajo spremembo kompetenc in za katere kompetence menijo, da bodo pomembne v 

proizvodnji pametnih tovarn. Na podlagi analize vsebine transkriptov intervjujev s strokovnjaki 

smo ugotovili, da udeleženci raziskave dojemajo spremembo kompetenc skupaj s spremembo 

profilov delovnih mest. Zato se nam je, poleg kompetenc, zdelo bistveno prikazati tudi profile 

delovnih mest, saj so vsi intervjuvani strokovnjaki na vprašanja vezana na kompetence 
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prihodnosti v proizvodnih procesih pametnih tovarn govorili o poklicih, ki bodo potrebni v 

proizvodnji pametnih tovarn. Kompetence ter profili delovnih mest pa so tudi med seboj zelo 

povezani, saj v organizacijah delamo kompetenčne profile glede na profile delovnih mest, 

kompetenčni profili pa potem managementu služijo kot orodje pri ocenjevanju zaposlenih ter 

zbiranju kandidatov za delovna mesta. Oblikovali smo kategorije, ki tvorijo enajst profilov 

delovnih mest in sedem kompetenc. V Preglednici 2 so predstavljene omembe profilov delovnih 

mest ter kompetenc s strani udeležencev raziskave, ki so trije poznavalci teme z ministrstev, 

pet poznavalcev teme iz sektorja izobraževanja ter sedem poznavalcev iz industrije. 

Preglednica 2. Poklici ter kompetence zaposlenih v pametnih tovarnah prihodnosti 

 
Poznavalci z 

ministrstev 

Poznavalci iz sektorja 

izobraževanja 
Poznavalci iz industrije 

Poklici 

mehatronik  ✔   ✔ ✔   ✔ ✔ ✔ ✔   ✔ 

poklic robotika    ✔ ✔ ✔   ✔ ✔   ✔ ✔ 

oblikovalec 

pametnih 

sistemov  

  ✔    ✔  ✔ ✔  ✔   

IoT oblikovalec   ✔    ✔  ✔ ✔  ✔   

nadzornik 

pametnih 

sistemov 

    ✔    ✔  ✔    

vzdrževalec 

pametnih 

sistemov  

✔    ✔    ✔     ✔ 

vzdrževalec IKT 

sistemov  
✔  ✔  ✔  ✔  ✔ ✔  ✔   

podatkovni 

analitik 

  ✔    ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  

programer ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ 

analitik procesov      ✔  ✔  ✔  ✔  ✔  

bionik         ✔      

Kompetence 

vseživljenjsko 

učenje 
✔ ✔   ✔      ✔  ✔ ✔ 

fleksibilnost  ✔        ✔  ✔ ✔ ✔ 

tehnične veščine ✔  ✔ ✔  ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔  ✔ 

inovativnost in 

kreativnost 

 ✔   ✔ ✔  ✔  ✔  ✔   

kritično in 

analitično 

mišljenje 

     ✔  ✔    ✔   

konstruktivno 

reševanje 

problemov 

  ✔   ✔  ✔    ✔   

mehke veščine         ✔  ✔  ✔  ✔ 
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Peto raziskovalno vprašanje (RV5) se glasi: »Kakšni so pogledi različnih udeležencev raziskave 

na kompetence prihodnosti na delovnih mestih v proizvodnih procesih v pametnih tovarnah 

avtomobilske industrije?« Najprej smo ugotovili, da so si odgovori udeležencev glede 

pomembnih poklicev prihodnosti zelo podobni. Poklici, ki bodo pomembni za prihodnost, so, 

po njihovem mnenju, vezani na področje programiranja, mehatronike, robotike, analize 

podatkov, Interneta stvari, oblikovanja, kot tudi vzdrževanja pametnih sistemov, nadzorovanja 

procesov in bionike. Strokovnjaki poudarjajo, da so poleg novih tehničnih znanj in veščin 

pomembne mehke kompetence: vseživljenjsko učenje, fleksibilnost, kreativnost, konstruktivno 

reševanje problemov, kritično in analitično mišljenje (Preglednica 2). Rezultati raziskave 

kažejo tudi na to, da je potrebno posodobiti trenutni izobraževalni sistem z namenom, da 

postane bolj interdisciplinaren pri učenju in razvijanju kompetenc. Kot poudarja Khatib (2018) 

mora izobraževalni sistem stremeti k uvedbi novih, interdisciplinarnih programov, ki 

integrirajo, ne samo informacijsko tehnologijo in inženiring, ampak tudi kompetence, ki bodo 

dosegale pričakovanja in cilje organizacij, kar je, da bodo znale s svojimi kadri implementirati 

tehnologije Industrije 4.0. Še posebej v proizvodnem sektorju je potrebno organizirati programe 

in tečaje, ki oskrbijo kadre z integriranimi tehničnimi in inženirskimi znanji, kot tudi razvoj 

potrebnih mehkih veščin in kompetenc (Chryssolouris, Mavrikios in Mourtzis 2013). Poleg tega 

je potrebno oblikovati in spodbujati klimo inovativnosti, skupinskega dela, sodelovanja in želje 

po pridobivanju raznolikosti veščin. 

3.3 Konceptualni model ključnih kompetenc v proizvodnih procesih v pametnih 

tovarnah 

V članku številka III smo odgovorili na drugo (RV2) in četrto (RV4) raziskovalno vprašanje 

doktorske disertacije. Prav tako je v članku številka III predstavljen konceptualni model 

ključnih kompetenc v proizvodnih procesih v pametnih tovarnah. 

V nadaljevanju na kratko predstavljamo odgovore na raziskovalni vprašanji in predstavljamo 

omenjeni konceptualni model. 

RV2: Kako se bodo, po interpretaciji udeležencev raziskave, spreminjale kompetence, ki jih 

bodo kadri v proizvodnih procesih v pametnih tovarnah avtomobilske industrije potrebovali v 

prihodnosti (do leta 2030)? 

Kompetence smo v doktorski disertaciji opredelili kot skupek tistih potrebnih lastnosti, veščin 

ter tudi znanj, ki jih potrebujemo za uspešno in učinkovito izvedbo posameznih aktivnosti. Ta 

opredelitev kompetenc spada v celostni / večdimenzionalni pristop, kjer gre za razumevanje 

kompetenc kot večdimenzionalnega pojma kot kombinacijo znanj, spoznanj, odnosov in 

spretnosti.   
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Na podlagi odgovorov strokovnjakov je mogoče sklepati, da se bodo obstoječe kompetence 

nadgrajevale z novimi znanji in se bodo razvijale na kompleksnejši način. Za dela v pametnih 

tovarnah avtomobilske industrije bomo potrebovali visoko usposobljene delavce, ki bodo 

obvladali vse bolj zapletene naloge. Kompetence prihodnosti bodo usmerjene v ustvarjalnost in 

mehke veščine, večji poudarek bo na prekrivanju različnih znanj in strokovnih področij. Kadri 

v proizvodnih procesih pametnih tovarn bodo torej, poleg tehničnih znanj, morali biti zmožni 

kreativnega mišljenja, poudarek bo na mehkih veščinah kot so vodenje, timsko delo, učinkovita 

komunikacija, delo z ljudmi.  

Ker bomo potrebovali visoko usposobljen kader, ima pri samem razvoju kompetenc pomembno 

vlogo visokošolsko izobraževanje. Visokošolske institucije bi morale s svojim aktivnim 

sodelovanjem z gospodarstvom pripraviti izpopolnjene učne načrte, sodobne učne metode pri 

poučevanju in učenju, ki sledijo spremembam v gospodarstvu in v družbi. Študente bi morale 

pripraviti, da razvijejo ključne kompetence za vstop na trg dela kot so odprtost za učenje, 

ustvarjalnost ter prilagodljivost. Trenutni visokošolski izobraževalni sistem bi moral zagotoviti 

tudi več interdisciplinarnega znanja. 

Prav tako ima pri samem razvoju kompetenc pomembno vlogo tudi sistem usposabljanja. Ta je 

ključen za sam razvoj kadrov v proizvodnih procesih pametnih tovarn. Gre za proces razvijanja 

sposobnosti kadrov, ki so potrebne za opravljanje dela v pametnih tovarnah. Management v 

pametnih tovarnah bi moral izdelati natančen načrt usposabljanj, ki omogoča nadgrajevanje 

kompetenc zaposlenih. 

Oblikovalci politik dajejo osnovne usmeritve in okvirje kompetenc, ki jih družba potrebuje. 

Dolžni so pravočasno zaznavati signale iz gospodarstva in sprožiti spremembe v 

izobraževalnem sistemu. S tem lahko poskrbijo, da na trg dela pridejo kompetentni delavci. 

RV4: Katere ključne kompetence je, po mnenju udeležencev raziskave, treba razviti pri kadrih 

v proizvodnih procesih za namen uspešnega uvajanja pametnih tovarn v avtomobilski 

industriji? 

V okviru naše raziskave smo ugotovili, da so ključne kompetence, ki jih omenjajo udeleženci 

raziskave z ministrstev, tehnične kompetence, ki vključujejo različna tehnična znanja, kot so 

poznavanje IKT tehnologij, strojništva, elektronike in računalništva (na primer programiranje), 

odprtost za spremembe, fleksibilnost, radovednost, kritično in analitično mišljenje ter 

večjezičnost. V proizvodnih procesih avtomobilske industrije bo znanje mehatronike, to je 

znanje strojništva, elektronike, informacijske tehnologije in računalništva, po mnenju 

udeležencev raziskave, ključnega pomena. Poleg tega predstavniki ministrstev menijo, da bo v 

prihodnji, četrti industrijski revoluciji, potrebna IKT pismenost. V prihodnosti se bo namreč 

povečalo število upravljavcev strojev, vzdrževalcev programske opreme in vzdrževalcev 

strojne opreme, za kar so potrebna tehnična znanja in znanja programiranja (Lorenz et al 2015; 

Hecklau et al. 2016). Medtem ko se bo zmanjšalo število rutinskih in fizično zahtevnih delovnih 
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mestih, se bo število delovnih mest, ki zahtevajo znanja in spretnosti, povezane z inovativnostjo 

in ustvarjalnostjo, ki zahtevajo prožnost in odprtost, prilagodljivost, kunstruktivno reševanje 

problemov, narastlo (Adolph, Tisch in Metternich. 2014; Lorenz et al. 2015; Hecklau et al 

2016). Podobnega mišljenja so tudi strokovnjaki iz srednješolskega izobraževanja. 

 

Slika 1: Konceptualni model ključnih kompetenc v pametnih tovarnah  

 

Legenda: Črna obroba kroga – operativno znanje; Siva obroba kroga – osebnostne značilnosti; M – 

strokovnjaki iz ministrstev, I – strokovnjaki iz izobraževalnega sektorja, P – strokovnjaki iz industrije. 

Na podlagi rezultatov raziskave smo razvili konceptualni model ključnih kompetenc (Slika 1). 

Konceptualni model ključnih kompetenc v proizvodnih procesih pametnih tovarn je nastal kot 

celovita sinteza vseh ugotovitev iz vseh segmentov raziskave. Ta vključuje dve skupini 

kompetenc: kompetence, ki prikazujejo operativno znanje, in kompetence, ki predstavljajo 

osebnostne značilnosti. Operativno znanje predstavljajo tehnična pismenost, IKT pismenost, 

inovativnost in ustvarjalnost. Na drugi strani pa so pomembne osebnostne značilnosti t. i. mehke 

veščine, odprtost za učenje ter fleksibilnost in prilagodljivost spremembam. Za ustvarjanje 

konkurenčne prednosti so torej poleg operativnega znanja ključne tudi mehke veščine, odprtost 

za učenje ter fleksibilnost in prilagodljivost spremembam (osebnostne značilnosti).  

V raziskavi so strokovnjaki za izobraževalni sektor predlagali dve ključni skupini kompetenc: 

odprtost za učenje ter inovativnost in ustvarjalnost. Vladni strokovnjaki so predlagali tri skupine 

kompetenc: inovativnost in ustvarjalnost, IKT pismenost in tehnično pismenost. Strokovnjaki 

iz zasebnega sektorja (industrije) so predlagali dve skupini veščin: mehke veščine in 

prilagodljivost/prilagajanje spremembam. Model torej vključuje šest ključnih kompetenc, ki so 

pomembni za kadre v tovarnah prihodnosti, torej pametnih tovarnah. Ponavadi se proizvodne 
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organizacije osredotočijo le na tiste spremenljivke, za katere menijo, da jih bodo lažje dobile in 

spremenile, to so v našem primeru operativne kompetence (tehnična pismenost, IKT pismenost, 

inovativnost in ustvarjalnost), medtem ko zanemarjajo druge spremenljivke. Te druge 

spremenljivke se štejejo za »mehke spremenljivke« (mehke veščine, odprtost za učenje ter 

fleksibilnost in prilagodljivost spremembam). Za dolgoročne koristi je potrebno upoštevati vse 

spremenljivke, t.j. vse ključne kompetence, da te v celoti delujejo kot sistem. 

Pri samem razvoju modela smo upoštevali tri pomembne perspektive, ki se v modelu tudi 

odražajo. Prva perspektiva predstavlja vidik izobraževalnega sistema, v okviru katerega se do 

določene mere izoblikujejo kompetence bodočih kadrov. Druga perspektiva predstavlja vidik 

delodajalcev v pametnih tovarnah, za katere so kompetentni posamezniki nujno potrebni za 

njihov obstoj oziroma nadaljnji razvoj. Tretja perspektiva predstavlja vidik oblikovalcev 

politik, ki imajo moč povezovanja različnih deležnikov oziroma zainteresiranih strani, v našem 

primeru izobraževalnega sistema na eni strani in gospodarstvenikov na drugi strani. Vse te tri 

perspektive smo spoznali kot pomembne pri oblikovanju konceptualnega modela, kar pomeni, 

da je povezovanje izobraževalne sfere, gospodarstva in politične sfere izrednega pomena, še 

posebej v časih, ko na trgu dela primanjkuje kvalificirane delovne sile. Omenjene tri 

perspektive pa lahko zagotavljajo, da se pri kadrih v pametnih tovarnah zagotovi prisotnost 

ključnih kompetenc. Za preboj na področju pametnih tovarn je namreč ključno, da bo 

poskrbljeno za dolgoročno zagotavljanje ključnih kompetenc kadrov. Te zagotavlja tako 

zunanje kot notranje okolje organizacije oziroma pametne tovarne. Zunanje okolje predstavlja 

izobraževalni sektor, notranje okolje pa predstavlja zasebni sektor, pametne tovarne. Zaradi 

kompleksnosti okolja v pametnih tovarnah oziroma kompleksnosti potrebnih znanj in veščin za 

učinkovito opravljanje delovnih nalog je težko pričakovati, da bi zaposleni vse kompetence 

usvojili že v fazi formalnega izobraževanja (zunanje okolje organizacije). Določene 

kompetence zaposleni usvajajo z izkušnjami oziroma sprotnim usposabljanjem neposredno v 

delovnem okolju (notranje okolje organizacije). Iz tega razloga je sodelovanje med 

izobraževanjem in gospodarstvom še toliko bolj pomembno. Prav tako pa je za nadaljnji razvoj 

pametnih tovarn pomembno ustvariti ravnovesje med operativnim znanjem in osebnostmi 

značilnostmi kadrov, kar je predstavljeno v nadaljevanju.  

Konkurenčno prednost pametne tovarne je potrebno povečati z izpolnjevanjem zahtev, ki jih 

prinaša Industrija 4.0. To zahteva visoko raven povezovanja vseh treh prej omenjeni perspektiv, 

izobraževalne, vladne ter zasebne (pametne tovarne) sfere. Prav tako to zahteva celosten 

koncept delovanja pametnih tovarn, ki jih je mogoče vzdrževati in vpeljevati s kadri z 

ustreznimi kompetencami.  
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4 DOPRINOS K ZNANOSTI 

Raziskava je osredotočena na razumevanje in raziskovanje koncepta pametnih tovarn v 

avtomobilski industriji z vidika obravnave kompetenc, ki jih bodo kadri potrebovali za 

opravljanje dela na novih in preoblikovanih delovnih mestih. To področje smo zaznali kot dokaj 

neraziskano in vredno poglobljene znanstvene obravnave. Na začetku raziskovanja v okviru 

doktorske disertacije smo pregledali obstoječe raziskave, da bi proučili kako so različni avtorji 

opredelili koncepta pametnih tovarn in kompetenc. Pregled znanstvenih objav smo najprej 

naredili iz dveh bibliografskih baz (Web of Science in Scopus), raziskovanje pa smo nato 

razširili še na druge primerljive znanstvene baze (Emerald, EBSCO in Google učenjak). 

Ugotovili smo, da so raziskave s področja pametnih tovarn usmerjene predvsem na 

interdisciplinarne raziskave, v tujini pa na področju kadrovskega managementa obstaja manjše 

število raziskav o kompetencah prihodnosti. Te raziskave temeljijo predvsem na analizi že 

obstoječih člankov in študij primera na temo Industrije 4.0 in predstavljajo preglede kompetenc 

le za določena delovna mesta. Prav tako smo odkrili precejšnjo neskladnost pri opredelitvi 

koncepta pametnih tovarn, zato smo tega, v okviru doktorske disertacije, opredelili in pojasnili. 

Izvirni prispevek disertacije, v tem delu, vidimo v jasni in natančni opredelitvi in 

utemeljitvi pojma pametne tovarne, ki je vedno bolj aktualen. Za izraz pametnih tovarn obstaja 

še nekaj drugih izrazov, ki smo jih opisali v teoretičnih izhodiščih. Menimo, da druge 

opredelitve podcenjujejo prihodnje inovacijske rešitve in upoštevanje drugih dimenzij razvoja 

kot so organizacijske ter človeške dimenzije, ki so prav tako pomembne za preoblikovanje 

klasičnih tovarn v pametne.  

Po pregledu literature na temo kompetenc smo ugotovili, da je področje kompetenc v Industriji 

4.0 na primeren in celovit način še vedno možno raziskovati in je torej do neke mere še vedno 

neraziskano področje, saj do sedaj še ni bila opravljena analiza mnenj strokovnjakov iz različnih 

področij o ključnih kompetencah, ki bodo pomembne za prihodnost v proizvodnji pametnih 

tovarn. Izvirni znanstveni prispevek doktorske disertacije vidimo v pregledu kompetenc 

prihodnosti s strani različnih avtorjev, torej v sistematičnem prikazu do sedaj raziskanih 

kompetenc v Industriji 4.0, zlasti v t. i. pametnih proizvodnjah. 

V okviru doktorske disertacije so bile identificirane ključne kompetence, ki jih bodo potrebovali 

kadri različnih profilov delovnih mest v proizvodnji v pametnih tovarnah avtomobilske 

industrije. Poznavanje kompetenc kadrov nam omogoča razvoj izobraževanj in usposabljanj za 

razvijanje teh kompetenc ter prepoznavanje korakov za načrtovanje kariere kadrov. Na podlagi 

tega lahko trdimo, da raziskava predstavlja pomemben doprinos k novim spoznanjem na 

področjih managementa in managementa kadrov.  

Prispevek k znanosti predstavlja razvoj konceptualnega modela ključnih kompetenc v 

proizvodnih procesih, ki bo lahko omogočil uspešnejše in učinkovitejše uvajanje sprememb na 

kadrovskem področju v tovarnah avtomobilske industrije. Konceptualni model predstavlja 

celovit pregled ključnih kompetenc, ki nakazuje njihove medsebojne odnose prav tako pa skuša 
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sistematično prikazati in opisat kompleksnost odnosov med njimi. Prispevek disertacije k 

znanosti se navezuje na začetno demonstracijo raziskovalnega področja v slovenski pa tudi tuji 

praksi. Končni prispevek disertacije managementu in razvojnim strokovnjakom ponudi nov 

pristop k uvajanju sprememb glede kadrov. Rezultati raziskave doktorske disertacije so lahko 

uporabni tudi v primerljivih državah. Rezultati in spoznanja, ki so predstavljeni v tej študiji, 

lahko služijo akademikom in praktikom kot odskočna deska za razvoj podrobnega strateškega 

načrta glede kadrov, ki predstavlja podlago za uspešen prehod iz tradicionalne tovarne v 

pametno tovarno. Konceptualni model ključnih kompetenc v proizvodnih procesih je namenjen 

vodilnemu kadru v proizvodnih organizacijah avtomobilske industrije. Cilj teh organizacij je 

izvesti koncepte Industrije 4.0 z namenom izboljšanja tradicionalnih procesov s področja 

kadrov. Rezultati naše raziskave predstavljajo temelj za nadaljnja raziskovanja ter za razvoj 

kompleksnejših modelov kompetenc za pametne tovarne.  
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5 ZAKLJUČEK 

V doktorski disertaciji smo se osredotočili na študijo primera avtomobilske industrije, saj je ta 

vodilna industrija, ki si prizadeva za razvoj pametnih tovarn. Za preučevanje smo izbrali 

avtomobilsko industrijo v Sloveniji. Znano je, da imajo države z največjim potencialom v 

Industriji 4.0 (Nemčija, Irska, Švedska in Avstrija) visoko stopnjo modernizacije v predelovalni 

industriji, vendar je Slovenija ena izmed držav, ki ima na področju razvoja pametnih tovarn 

visok industrijski potencial. Gospodarsko je vezana na države iz omenjene skupine, na čelu z 

Nemčijo. To pomeni, da kot neposreden partner sodeluje pri razvoju industrije 4.0, v raziskavo 

vključene proizvodne organizacije pa imajo praviloma podružnice, proizvodnje in druge 

organizacijske enote tudi zunaj naše države. Slovenija ima prednost pred drugimi državami 

zaradi visoke izobrazbe prebivalcev in tehnološkega napredka, prav tako pa je zelo napredna 

pri uveljavljanju filozofije Industrije 4.0. Slovenske proizvodne organizacije v avtomobilski 

industriji, ki smo jih vključili v raziskavo doktorske disertacije, so prve, ki so napovedale 

naložbe v gradnjo svojih pametnih tovarn. 

Raziskava doktorske disertacije je bila usmerjena v razumevanje in raziskovanje koncepta 

pametnih tovarn v avtomobilski industriji ter določitvi ključnih kompetenc, ki jih bodo kadri 

potrebovali za delo na novih in prestrukturiranih delovnih mestih. Obstaja namreč majhno 

število raziskav o kompetencah Industrije 4.0, ki pa večinoma temeljijo na analizi sekundarnih 

virov, empiričnih raziskav pa je malo. Na podlagi tega lahko rečemo, da raziskava predstavlja 

pomemben prispevek k novim znanjem na področjih managementa kadrov. 

Rezultate naše raziskave lahko uporabijo različne zainteresirane strani, to so vršni managerji, 

strokovnjaki s področja kadrov, oblikovalci politike v srednjih in visokošolskih institucijah in 

oblikovalci zakonodaje. Rezultati naše raziskave nudijo vpogled managerjem, ki delajo v 

organizacijah, na katere močno vplivajo spremembe, ki jih prinaša Industrija 4.0. Rezultati 

lahko strateškim managerjem pomagajo pri razvoju novega strateškega pristopa pri uvajanju 

kadrovskih sprememb, potrebnih za Industrijo 4.0. Strokovnjaki na kadrovskem področju lahko 

pridobijo koristne informacije za načrtovanje bodočih delovnih mest v proizvodnih procesih 

glede kompetenc, ki jih bodo zaposleni potrebovali za svoje delo. Poleg tega lahko oblikujejo 

kompetenčne modele na način, ki je skladen s trendi Industrije 4.0. Oblikovalci izobraževalne 

politike bi morali oblikovati učne načrte, ki razvijajo kompetence kot so IKT pismenost, 

inovativnost, kreativnost, odprtost do učenja, fleksibilnost in prilagodljivost spremembam.  

Pomanjkljivost raziskave je v večji meri v pristranskosti analize in ne v metodologiji študije. 

Kvalitativni podatki so namreč izbrani s pomočjo intervjujev, ki izražajo subjektivna mnenja 

udeležencev raziskave (ekspertov), prav tako so analizirani s strani človeka oziroma s t. i. 

»subjektivnim človeškim umom«, kar lahko privede do različni interpretacij istih podatkov. 

Treba je kvalitativno študijo vzeti kot inherentno pristransko iz analitične perspektive, vendar 

pa nas ta istočasno bogati s podatki, ki se ne morejo pridobiti s kvantitativnimi metodami. V 

prihodnosti bi se lahko naredila podobna raziskava z uporabo Delfi metode s strokovnjaki na 
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področju Industrije 4.0 in pametnih tovarn. Delfi metoda namreč  predstavlja uporabno metodo 

za napovedovanje. Z njeno pomočjo bi, z nizom postopkov za pridobivanje in prečiščevanje 

mnenj strokovnjakov, pridobili združeno strokovnjakov o kompetenceh, ki se bodo v 

prihodnosti potrebovale v pametnih tovarnah.   

V prihodnosti lahko naredimo raziskave, ki bi ugotavljale več vidikov Industrije 4.0, npr. vpliv 

specifičnih kompetenc na produktivnost, inovativnost. Predlagamo tudi, da se v prihodnjih 

raziskavah razišče kakšna je vrzel med trenutnimi kompetencami in kompetencami, ki jih bodo 

kadri v pametnih tovarnah potrebovali v prihodnosti.  
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