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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, ali stopnja avtomatizacije procesov proizvajanja 

vpliva na delež ur nočnega dela proizvodnih delavcev, in na podlagi spoznanj podati predloge 

za izboljšanje. Empirično raziskavo smo opravili v 116 srednje velikih ali velikih slovenskih 

podjetjih z registrirano predelovalno dejavnostjo in vsaj 50 zaposlenimi. Ugotovili smo, da med 

stopnjo avtomatizacije procesov proizvajanja in deležem ur proizvodnih delavcev, opravljenih 

v nočni izmeni, ni statistično značilne povezanosti. Ugotovili smo tudi, da se med anketiranimi 

podjetji zmanjšanje obsega nočnega dela ne pojavlja kot ključni motiv za uvedbo avtomatizacije 

procesov proizvajanja. Podali smo priporočila za prakso na temo avtomatizacije in deleža ur 

nočnega dela, ki bodo imela teoretične in praktične implikacije za vse tiste, ki se ukvarjajo z 

načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in nadzorovanjem procesov proizvajanja v srednje 

velikih ali velikih slovenskih podjetjih. 

Ključne besede: management, nočno delo, podjetja, predelovalna dejavnost, proizvajanje, 

raziskava, stopnja avtomatizacije. 

SUMMARY 

The purpose of the master's thesis was to determine whether the level of automation of 

manufacturing processes has any influence on the amount of night work hours carried out by 

production workers and to make proposals for improvement based on the findings. The 

empirical research was conducted on 116 medium-sized or large Slovenian companies within 

manufacturing industry and with at least 50 employees. We found that there was no statistically 

significant correlation between the level of automation of production processes and the amount 

of hours of production workers carried out in the night shift. We also found that the decrease in 

the amount of night work among the companies surveyed does not appear to be a key motive 

for implementing automation in production processes. Recommendations we made for practice 

on the topic of automation and the proportion of hours of night work will have theoretical and 

practical implications for all involved in the planning, organization, management and control 

of production processes in medium-sized or large Slovenian companies.  

Key words: companies, level of automation, management, manufacturing industry, night work, 

production, research. 
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1 UVOD 

Če se ozremo v preteklost in poglobimo v to, kako so si naši predniki v določenih obdobjih 

predstavljali prihodnost, lahko naletimo na mnoge zanimive potencialne inovacije, za katere so 

ljudje takrat predvidevali, da se bodo nekoč pojavile tudi zares in narekovale popolnoma 

drugačen način življenja. Te predstave so bile pogosto pogojene s takratnim stanjem razvoja 

tehnologije in so se kasneje marsikdaj izkazale kot popolnoma zgrešene, nekatere smo z 

napredkom tehnologije uspeli doseči, spet druge pa so se izkazale za sicer dosegljive, a 

nepotrebne, saj smo izumili boljše, uporabnejše rešitve. Skupno večini ugibanj o prihodnosti je 

bilo, da bodo stroji prevzeli naše delo in bo življenje nasploh lažje in lepše. Stanje v današnji 

družbi pa izkazuje ravno nasprotno, namreč človek še nikoli ni bil toliko zaposlen kot danes in 

veliko zaslugo za to lahko pripišemo ravno tehnologiji. 

Zaradi tehnologije se je svet povezal. S hitrim prenosom informacij, predmetov in ljudi je cel 

svet začel tekmovati med seboj. V gospodarstvu je to pomenilo velike prelome, svet so zasuli 

cenejši proizvodi iz držav cenejše delovne sile in marsikateri domači ponudniki so za obstoj 

morali izboljšati, optimizirati ali prenoviti poslovanje. Človek je začel delati, kadar je lahko – 

tudi ponoči.  

Nočnemu delu se v mnogih situacijah ne moremo izogniti. Brez policije, gasilcev, reševalcev 

in podobnih služb, ki so v pripravljenosti tudi ponoči, si življenja ne moremo predstavljati, po 

drugi strani pa ponoči delajo tudi mnogi delavci v dejavnostih, npr. industrijski proizvodnji, za 

katero nočno delo v preteklosti ni bilo značilno. 

Medtem ko imamo na eni strani tehnologijo, ki je napredovala do te mere, da lahko samodejno 

in samostojno opravlja delo namesto človeka, imamo na drugi strani delavce, ki se odpravijo 

na delo tudi ponoči. Vodilo v magistrski nalogi je bilo raziskati, ali lahko vsaj v dejavnostih 

proizvajanja, v katerih nočno delo ni nujno z vidika delovanja družbe, tehnologijo izkoristimo 

delavcu v prid tako, da zmanjšamo obseg nočnega dela. V okviru tehnologije smo se 

osredotočili na avtomatizacijo procesov proizvajanja, za katero smo poskusili ugotoviti, ali nosi 

potencial zmanjšanja obsega nočnega dela.  

 Opredelitev teoretičnih izhodišč in obravnavanega problema 

V magistrski nalogi smo obravnavali stopnjo avtomatizacije procesov proizvajanja v povezavi 

z deležem ur proizvodnih delavcev, opravljenih v nočni izmeni. 

S pojmom avtomatizacije ponazarjamo proces, v katerem naj bi tehnologija oz. stroji izvajali 

določene naloge, ki jih je prvotno ročno izvajal človek (Parasuraman in Riley 1997, 231). 

Natančneje je avtomatizacija (Šuman 2016, 7): “Izvajanje procesa s točno določenimi koraki, 

kombiniranimi s povratnimi informacijami, da se zagotovi pravilna izvedba navodil. Rezultat 

tega je sistem, ki je sposoben za delovanje brez človekovega posega.” Izraz se uporablja v 
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sklopu različnih dejavnosti, kot so letalska, avtomobilska, medicinska, robotska in transportna 

(Parasuraman in Riley 1997, 230–231). Prednosti avtomatizacije proizvajanja, zaradi katerih 

naj bi se v organizacijah običajno odločali za njeno vpeljavo, se odražajo v večji produktivnosti, 

boljši izkoriščenosti zmogljivosti, višji kakovosti proizvodov ali procesov, večjem izkoristku 

vhodnih surovin, nižjih stroških na enoto proizvoda ter boljših in varnejših delovnih pogojih 

(Sever 2011, 15).  

Avtomatizacija nosi potencial prestrukturiranja velike večine obstoječih delovnih mest in 

posledično celotnih delovnih procesov (Chui, Manyika in Miremadi 2015, 5). Tveganju za 

avtomatizacijo so najbolj podvržene fizične aktivnosti, ki so predvidljive, ter kognitivne 

aktivnosti, kot npr. zbiranje in obdelava podatkov, ljudje pa so v teh primerih postavljeni v 

vlogo dopolnjevanja teh aktivnosti na način, da se omogoči celovita izvedba postopkov 

(Manyika idr. 2017, 2). Napredek tehnologije in avtomatizacija procesov sta zaslužna za trend 

izginjanja nezahtevnih srednje plačanih delovnih mest ter za pojav novih, zahtevnejših in bolje 

plačanih zaposlitev (Rotman 2013, 30). 

V okviru proizvajanja, ki je naše osnovno okolje raziskovanja, se v zvezi s pojavom 

avtomatizacije proizvajanja tako v strokovni literaturi kot praksi omenja tudi izraz lights-out 

avtomatizacija oz. lights-out proizvajanje. Podobno kot pri splošni definiciji avtomatizacije gre 

za tehnologijo, zasnovano z namenom, da do neke mere z njo opravljamo delo namesto delavca 

(Brann, Thurman in Mitchell 1996, 1). Stroji so nastavljeni in opremljeni tako, da za določen 

čas delo opravljajo avtonomno, brez prisotnosti in nadzora delavcev (Noël, Sodhi in Lamond 

2007).  

Kot prednost lights-out proizvodnih sistemov se v literaturi omenja možnost proizvajati ponoči 

brez navzočnosti človeka, kar pomeni prihranke pri stroških energije in dela, delavci pa se čez 

dan tako lahko posvetijo zapletenejšim nalogam (Eddy 2013). Zaradi omenjenih prihrankov 

nekateri avtorji izpostavljajo potencial avtomatizacije nočne izmene kot strateške poteze v 

proizvajanju (Wolfgang idr. 2017, 4), in sicer predlagajo delitev proizvajanja na dve izmeni: na 

dnevno, ki bi bila namenjena delavcem, ter na nočno, ki bi jo opravljali zgolj roboti. Löfving 

in drugi (2018, 180–183) ugotavljajo, da se med proizvodnimi podjetji zaradi želje po 

avtomatizaciji večernih in nočnih izmen z namenom izboljšanja produktivnosti vse bolj 

pojavljajo zahteve po tehnoloških rešitvah, ki omogočajo neprekinjen potek procesa 

proizvajanja brez človeške intervencije vsaj eno celotno izmeno. 

Kljub temu, da so se že v prejšnjem stoletju v dejavnostih proizvajanja pojavljale težnje k 

uvedbi tovarn s popolno avtomatizacijo procesov proizvajanja, pa je še danes večina 

naprednejših obratov proizvajanja zgolj delno avtomatizirana, torej kombinacija 

avtomatiziranih in ročnih opravil (Frohm 2008, 2).  

Za razlikovanje med bolj in manj avtomatiziranimi tovarnami, sistemi, procesi, opravili ipd. 

poznamo izraz stopnja avtomatizacije (angl. level of automation oz. LoA). Gre za porazdelitev 
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fizičnih in kognitivnih opravil med človekom in tehnologijo, ki jo identificiramo kot stopnjo na 

lestvici od popolne neavtomatizacije do popolne avtomatizacije (Fasth, Stahre in Dencker 2008, 

169). Medtem ko se v nekateri literaturi omenja zgolj tristopenjska lestvica z navedenima 

skrajnostma in eno vmesno stopnjo, tj. delna avtomatizacija, obstajajo tudi podrobneje 

definirane lestvice, npr. 10-stopenjska lestvica avtorjev Sheridan in Verplanck (1978), ki kot 

najnižjo stopnjo nista opredelila popolne odsotnosti avtomatizacije, temveč že določeno mero 

sodelovanja človeka in računalnika oz. tehnologije.  

Razvoj tehnike in tehnologije skozi čas je na človekovo delovno okolje vplival na različne 

načine. Ena izmed sprememb, ki jih je prinesel tehnološki razvoj, je uporaba umetne 

razsvetljave, ki je omogočila, da so ljudje svoje sicer dnevne aktivnosti začeli izvajati tudi 

ponoči. Ena izmed njih je bila tudi delo, kar je prineslo izmensko oz. nočno delo (Pustovrh 

2015, 3). Izmensko in nočno delo je v Republiki Sloveniji opredeljeno v Zakonu o delovnih 

razmerjih (ZDR) ter posredno še v nekaterih drugih zakonskih in podzakonskih aktih, na 

mednarodni ravni pa oblike del ureja tudi Konvencija Mednarodne organizacije dela (MOD) 

ter razni akti Evropske unije in Sveta Evrope (Vetter 2015, 10–12). 

Definicija nočnega dela se po prvem odstavku 150. člena ZDR glasi (ZDR-1, Uradni list RS, 

št. 21/2013): 

Kot nočno delo se šteje delo v času med 23. in šesto uro naslednjega dne. Če je z razporeditvijo 

delovnega časa določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v 

času med 22. in sedmo uro naslednjega dne. 

Vzrok za odreditev nočnega dela je vrsta panoge, kjer je potrebna 24-urna prisotnost delavca 

na delovnem mestu, ali vrsta delovnega procesa, ki poteka neprekinjeno (Dobrin 1992). Nočno 

delo se najpogosteje pojavlja v zdravstveni panogi, industrijski proizvodnji, rudarstvu, 

transportu, komunikacijski panogi in gostinsko-turistični panogi (Straif idr. 2007, 1065). 

Izmensko delo, še posebej delo v nočnih izmenah, se pogosto povezuje z raznimi zdravstvenimi 

težavami. Različne študije so dokazale, da obstaja tesna povezanost izmenskega dela s 

pojavnostjo raznih bolezni in zdravstvenih motenj (Scott in LaDou 1994; Knutsson 2003, 104–

105), pa tudi s težavami pri razmnoževanju (Costa idr. 2004 po Mengeot 2009, 14–15; Ahlborg, 

Axelsson in Bodin 1996, 788). Takšna oblika dela se povezuje tudi s pogostostjo nezgod na 

delu (Costa 1996, 12). Nočno delo je zahtevnejša oblika dela, zato delavcu pripadajo posebne 

pravice in nadomestila (Dobrin 1992). Thierry (1981) ugotavlja, da je namesto plačnega 

nadomestila za nevšečnosti, ki nastanejo ob izmenskem delu, primerneje omejiti oz. odpraviti 

vzrok zanje, torej izmensko delo.  

V določenih organizacijah po svetu so to že uspešno uresničili. Primer je univerzitetni klinični 

center v Nagoji na Japonskem, kjer so za dobavo zdravil in drugih materialov znotraj bolnišnice 

v nočnem času uvedli robote, ki so zaslužni za zmanjšanje potreb po kadru, natančneje 

medicinskih sestrah (Tsukidate 2018). Podobno so naredili v enemu od tokijskih gradbenih 

podjetij, v katerem so zaradi pomanjkanja kadra zaposlili robote, ki pa zaradi varnosti delavcev 
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delo opravljajo sami in samo ponoči (New York Post 2018). Z nadgradnjo tehnologije so nočno 

izmeno omejili tudi v Hidroelektrarni Sava, kjer so uvedli delno avtomatizacijo določenih 

procesov in nadzorni sistem, s čimer so dosegli, da ob zmernih vremenskih razmerah delavci 

ponoči in ob koncu tedna niso več potrebni (Gorenjske elektrarne 2014). V izogib uvebi nočne 

izmene so v finski tovarni smetarskih tovornjakov zaradi povečanega povpraševanja uvedli 

robota za varjenje in obvladovanje težkih bremen, ki samostojno opravlja delo v nočni izmeni, 

medtem ko je čez dan naloga delavcev, da pripravijo vse potrebno za delovanje robota ponoči 

(Fanuc 2018, 2–3). 

Po pregledu teoretičnih izhodišč o avtomatizaciji procesov proizvajanja in njenem vplivu na 

človekovo delo povzamemo, da je tematika aktualna in vredna pozornosti domačih in tujih 

teoretikov in raziskovalcev. Avtomatizacija procesov proizvajanja se v slovenskih diplomskih 

delih omenja kot odgovor na pritiske globalnih trgov in posledično nenehne težnje k povečanju 

učinkovitosti in znižanju stroškov, in sicer z vidika vpeljave vitkega proizvajanja (Vrčkovnik 

2008, 5) ali metode PAT (procesna analitska tehnologija), ki je značilnejša za farmacevtsko 

industrijo (Vimpolšek 2016, 32, 65). Vezano na strahove ljudi, da bosta razvijajoča se 

tehnologija in avtomatizacija procesov proizvajanja nadomestili človeško delo in povzročili 

brezposelnost, Hundrič (2017, 70) ugotavlja, da v praksi to ne pomeni vedno zmanjšanja števila 

delovnih mest, temveč prestrukturiranje v manj monotona, zaradi česar se spreminjata tudi 

miselnost in odnos ljudi do tehnologije.  

Naš drugi vidik, ki ga bomo v magistrskem delu obravnavali, tj. delež ur proizvodnih delavcev, 

opravljenih v nočni izmeni, pa se v slovenskih raziskovalnih nalogah omenja v sklopu 

negativnih učinkov na zdravje delavca, kot je stres (Goranski 2011, 70). Izmenski oz. nočni 

delavci v primerjavi z dopoldanskimi oz. enoizmenskimi pogosteje navajajo motnje spanca, 

koncentracije in učenja ter razne zdravstvene in duševne težave (Korelič 2017, 47). Novak 

(2016, 87) ugotavlja, da je izmensko delo, vključno z nočnim, družini neprijazna oblika dela, 

saj je v primeru take oblike razporeditve delovnega časa precej težje usklajevati delovno in 

zasebno življenje.  

Čeprav je v praksi že možno zaznati namigovanja na povezanost avtomatizacije in zmanjšanja 

obsega nočnega dela kot pri prej navedenih primerih japonske bolnišnice, japonskega 

gradbenega podjetja, finske proizvodnje in slovenske hidroelektrarne, pa ta povezanost doslej 

še ni bila preučevana skozi strokovno in znanstveno literaturo. Ugotovili smo, da ni znanja in 

vednosti o povezanosti stopnje avtomatizacije ter zmanjšanja obsega ur nočnega dela, in to nam 

je predstavljalo identificirano raziskovalno vrzel, ki smo jo z ugotovitvami iz naše raziskave 

vsaj delno zapolnili in tako prispevali k managerski znanosti in stroki.  
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 Namen, cilji in hipoteze raziskave 

Namen magistrske naloge je bil ugotoviti, ali stopnja avtomatizacije procesov proizvajanja 

vpliva na delež ur nočnega dela proizvodnih delavcev in ali so delodajalci pripravljeni 

avtomatizirati procese proizvajanja za doseganje manjšega obega nočnega dela, ter na podlagi 

predhodnih spoznanj podati predloge za izboljšanje.  

Na podlagi namena raziskave smo opredelili naslednje cilje: 

 opravili smo pregled 99 bibliografskih enot domače in tuje strokovne literature na temo 

avtomatizacije proizvajanja in nočnega dela s pravnega, organizacijskega in managerskega 

vidika ter pomena nočnega dela v družbi za organizacijo in posameznika – delavca; 

 zasnovali in izvedli smo empirično raziskavo na populaciji 502 srednje velikih ali velikih 

slovenskih podjetjih z registrirano predelovalno dejavnostjo in z vsaj 50 zaposlenimi, da 

smo pridobili vpogled v stopnjo avtomatizacije aktivnosti znotraj procesa proizvajanja v 

povezavi z deležem ur nočnega dela proizvodnih delavcev in analizirali povezanost obeh 

dejavnikov; 

 na osnovi ugotovitev iz pregleda literature in empirične raziskave smo podali tri priporočila 

za prakso na temo avtomatizacije in nočnega dela.  

Na podlagi ugotovitev iz teoretičnih spoznanj, določitve namena in opredelitve ciljev 

magistrske naloge smo oblikovali naslednji hipotezi:  

 H1: Med stopnjo avtomatizacije procesov proizvajanja in deležem ur proizvodnih delavcev, 

opravljenih v nočni izmeni, obstaja negativna povezanost (višja kot je stopnja 

avtomatizacije, manj je nočnega dela). 

 H2: Zmanjšanje obsega nočnega dela se ne pojavlja kot ključni motiv za uvedbo 

avtomatizacije procesov proizvajanja. 

 Metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo zbrali in analizirali domače in tuje sekundarne vire, 

kot so različni strokovni in znanstveni članki, knjige ter razna druga dela na temo procesov 

proizvajanja in avtomatizacije, ter dodatno še različne pravne, organizacijske in druge vire na 

nacionalni in mednarodni ravni na temo nočnega dela. S pomočjo navedenih virov bomo 

predstavili izbrana raziskovalna dejavnika.  

V empiričnem delu magistrske naloge bomo v osnovi uporabili kvantitativni pristop k 

raziskovanju, v okviru katerega bomo uporabili metodo ankete, kot jo opisujejo Easterby-

Smith, Thorpe in Lowe (2005, 169). Zbiranja primarnih podatkov se bomo lotili s pomočjo 

vprašalnika. Populacijo bodo predstavljala srednje velika in velika industrijska podjetja v 

Sloveniji, ki zaposlujejo vsaj 50 ljudi. Naše osnovno raziskovalno okolje bo, kot nakazano že 

uvodoma, industrijska proizvodnja, za identifikacijo podjetij oz. organizacij v okviru dejavnosti 
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industrijske proizvodnje pa se bomo poslužili standardne klasifikacije dejavnosti (SKD). Glede 

na nabor in klasifikacijo dejavnosti po SKD lahko zaključimo, da se večina proizvodnih 

dejavnosti uvršča v kategorijo C – predelovalne dejavnosti, zato kot omejitev in kriterij izbora 

enot v populacijo določamo registrirano predelovalno dejavnost po SKD.  

Po zadnjih podatkih podatkovne baze Gvin je bilo na dan 27. 5. 2019 v Sloveniji registriranih 

381 srednje velikih in 135 velikih aktivnih podjetij z registrirano predelovalno dejavnostjo 

(Gvin.com). Iz tega nabora smo izločili podjetja, za katera lahko na podlagi javno dostopnih 

podatkov sklepamo, da nimajo aktivne proizvodnje in/ali v podjetju zaposlujejo manj kot 50 

ljudi. Celotno populacijo nam torej predstavlja največ 516 velikih in srednje velikih podjetij 

predelovalne dejavnosti v Sloveniji z vsaj 50 zaposlenimi. 

Vprašalnik je bil sestavljen iz kombinacije vprašanj zaprtega in odprtega tipa. Zasnovan je bil 

tako, da je v prvi fazi podjetja ločil med seboj na podlagi vprašanja, ali v proizvodnem sistemu 

izvajajo delo v nočni izmeni. Tako smo izločili tista, ki v okviru procesov proizvajanja ne 

izvajajo nočne izmene. Preostala podjetja, torej tista, ki trenutno izvajajo nočno izmeno, pa smo 

povprašali o povodih zanjo. Pri njih smo v drugem sklopu vprašanj z ocenjevalno lestvico od 1 

(popolnoma ročno) do 5 (popolnoma avtomatizirano) ugotavljali stopnjo avtomatizacije 

procesov proizvajanja glede na pet (5) različnih vrst operacij oz. opravil v proizvodnem sistemu 

po Ljubiču (2000, 3–4) in Kaltnekarju (1996, 13). To so (1) obdelava, (2) transport, (3) 

skladiščenje, (4) kontrola in vodenje ter (5) zastoj. V povezavi z navedenimi operacijami smo 

anketirance povprašali tudi o obsegu nočnega dela v okviru posamezne aktivnosti. Vsa podjetja, 

v katerih izvajajo nočno izmeno, in tudi tista, v katerih je ne, smo povprašali še, s katerimi 

motivi bi bili pripravljeni vlagati sredstva za namen doseganja višje stopnje avtomatizacije 

procesov oz. s katerimi motivi so morebiti to izvedli že v preteklosti. V zadnjem delu 

vprašalnika smo vsa sodelujoča podjetja povprašali po nekaterih demografskih informacijah, 

kot sta dejavnost in število zaposlenih znotraj procesa proizvajanja. 

S ciljem zagotoviti vsaj 100 – minimalna velikost vzorca za raziskave na večjih populacijah 

(Israel 1992, 4) – izpolnjenih vprašalnikov smo ob upoštevanju 17,1-odstotne stopnje 

odzivnosti za daljše vprašalnike po Deutskensu idr. (2004, 29) vprašalnik prek e-pošte 

razposlali vsem podjetjem iz naše populacije, natančneje naslovljen na vodje proizvajanja oz. 

zaposlene na primerljivih položajih. Zbrane podatke smo nato obdelali, jih ovrednotili in 

interpretirali rezultate. Natančneje smo na pridobljenih demografskih podatkih, vezanih na 

podjetje, opravili osnovno statistično analizo, podatke, vezane na stopnjo avtomatizacije 

posameznih aktivnosti, pa smo z uporabo metode Pearsonovega koeficienta korelacije 

primerjali z deležem ur proizvodnih delavcev, opravljenih v nočni izmeni. Tako smo poskusili 

ugotoviti, kakšna je morebitna povezanost med obema dejavnikoma, s čimer smo preverjali 

prvo zastavljeno hipotezo. Drugo hipotezo smo preverjali z osnovno statistično analizo, in sicer 

smo ugotavljali pogostost navedbe zmanjšanja obsega nočnega dela kot enega izmed motivov 

za avtomatizacijo procesov proizvajanja v primerjavi z drugimi navedenimi motivi. 



 

7 

 Predpostavke in omejitve raziskave 

Pri načrtovanju in izvedbi raziskave smo identificirali naslednje predpostavke:  

 Predpostavljamo, da stopnja avtomatizacije procesov proizvajanja kot dejavnik neposredno 

vpliva na obseg ur v nočni izmeni proizvodnih delavcev.  

 Predpostavljamo, da pet (5) predhodno definiranih operacij v okviru proizvodnega sistema 

tega celovito zajame in je ustrezen kazalnik oz. pokazatelj stopnje avtomatizacije 

omenjenega sistema.  

 Predpostavljamo tudi, da anketiranci razumejo, kaj pomeni posamezna v anketi splošno 

opredeljena operacija proizvajanja za njihov primer, in da bodo v skladu s tem na vprašanja 

odgovarjali konstruktivno.  

 Navedbe drugih avtorjev v teoretičnem delu naloge predstavljamo kot veljavne in jih ne 

bomo dodatno preverjali. 

Pri načrtovanju in izvedbi raziskave smo identificirali naslednje omejitve:  

 V okviru preučevanih dejavnikov smo se omejili na avtomatizacijo zgolj procesov 

proizvajanja, po drugi strani pa se bomo osredotočili na nočno delo le tistih delavcev, ki 

delo opravljajo v okviru proizvodnega sistema.  

 V magistrskem delu se ne bomo ukvarjali s konkretnimi tehnološkimi razrešitvami za 

avtomatizacijo procesov niti jih ne bomo posebej predstavljali.  

 Pri izbiri vzorca se bomo omejili zgolj na podjetja, ki delujejo v okviru predelovalne 

dejavnosti na območju Slovenije in jih uvrščamo med srednja ali velika podjetja z najmanj 

50 zaposlenimi.  

 Pri izbiri vzorca se bomo omejili na podjetja, katerih kontakti so dostopni na spletu.  

 Pri zbiranju primarnih informacij se bomo omejili na kvantitativno raziskavo, natančneje 

na spletni vprašalnik.  

 Rezultatov raziskave ne bo možno posplošiti na družbe storitvenih dejavnosti. 
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2 MANAGEMENT PROIZVAJANJA, AVTOMATIZACIJA PROCESOV IN 

NOČNO DELO 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo z namenom predstaviti čim več relevantne strokovne 

literature za zasnovo in izvedbo raziskave na temo avtomatizacije procesov proizvajanja in 

nočnega dela podali pregled virov in literature, ki se po poglavjih v nadaljevanju nanašajo na 

management kot znanost, prek katerega se bomo nato navezali in osredotočili na management 

proizvajanja. V nadaljevanju smo predstavili področje proizvajanja in avtomatizacijo 

proizvajanja, posebno pozornost kot prvemu raziskovanemu dejavniku pa smo namenili stopnji 

avtomatizacije proizvajanja. Nadaljnja poglavja se nanašajo na drugi raziskovani dejavnik, tj. 

nočno delo, v okviru katerega smo podali pregled osnovnih opredelitev skozi predstavitev 

pravnih temeljev in predstavili nočno delo z gospodarskega in družbenega vidika. 

 Management in management proizvajanja 

V tem podpoglavju smo opredelili pojem management, podali pregled razvoja managementa 

kot znanosti ter predstavili pojem management proizvajanja in njegove glavne naloge kot 

funkcije v podjetju ali drugi organizaciji. 

2.1.1 Kaj je management 

Management kot družboslovna veda pomeni ravnanje s človeškimi, finančnimi, naravnimi in 

tehnološkimi viri z namenom doseganja zastavljenih smotrov in ciljev (Ferko 2009, 17). 

Tavčar (2000, 4) definira management kot primarno nalogo managerjev, in sicer kot 

poslovodenje organizacije in vodenje sodelavcev. Robbins in Coulter (2007, 7) definirata 

naloge managerjev kot funkcije v podjetju ali drugi organizaciji, ki omogočajo koordinacijo in 

nadzor delovnih aktivnosti sodelavcev tako, da se zagotovi njihova uspešna izvedba. 

Drucker (2001, 19) opredeljuje management kot: 

… natančno opredeljen organ, ki je specifičen za vsako organizacijo in hkrati skupen vsem 

organizacijam.  

Lipovec z izrazom management opredeljuje funkcijo oz. proces v organizaciji (Rozman, Kovač 

in Koletnik 1993, 42). Glavna naloga te funkcije je po Taylorju (1998, 1) zagotoviti največjo 

možno blaginjo za delodajalca skupaj z največjo možno blaginjo za sodelavca. 

2.1.2 Management skozi čas 

Managersko znanost oz. management lahko ocenimo kot relativno mlado družbeno vedo, 

čeprav si avtorji niso enotni, kdaj natančneje naj bi se kot znanost dejansko razvil. Najstarejši 
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zapisi o njem se nanašajo na sumerske evidence o plačanih in neplačanih davkih, zapisane v 

klinopisu (Biloslavo 2008, 7), in Hamurabijev zakonik iz leta 2250 pred našim štetjem, ki 

opredeljuje načine poslovanja, obnašanja, medčloveške odnose, plačila, kazni in podobno 

(Wren 1994, 14). Gre za prve zapise z zametki organiziranja in vodenja. Wren (1994, 14) ene 

od prvih zapisov o managementu prepoznava tudi v zapisih kitajskega generala iz približno 600 

let pred našim štetjem, ki opredeljujejo sestavo vojske, pomen činov, pravila za strateško 

odločanje vodij ipd. Nekateri avtorji (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 51) prve zametke 

managementa uvrščajo v obdobja gradenj egipčanskih piramid, management kot znanost pa 

pogojujejo s pojavom gospodarstva in prvih podjetij. Kot primer lahko navedemo tudi 

ameriškega avtorja Jamesa Hoopesa, ki razvoj managementa uvršča na ameriška tla, in sicer v 

dobo sužnjev, ko se je razvijal kot veda o tem, kako najučinkoviteje ravnati s sužnji na plantažah 

bombaža (Hoopes 2003, 10). Kot zanimivost navaja podatek, da je bilo leta 1850 18.859 

zabeleženih Američanov, ki so si kruh služili kot managerji sužnjev (Hoopes 2003, 13). 

Prelomnica v razvoju managementa je Frederick Winslow Taylor s svojim delom The 

principles of scientific management iz leta 1911, v katerem je združil in objavil do takrat znana 

in preverjena vodila managementa. S tem je sprožil začetek ene izmed šol managementa, tj. 

teorija znanstvenega managementa oz. taylorizem, ki ga bomo skupaj s preostalimi teorijami 

opisali v nadaljevanju. 

2.1.3 Teorije managementa 

Obdobje industrializacije, ki se je začelo konec 18. stoletja v Združenem kraljestvu in v 19. 

zajelo tudi preostale dele Evrope, je zaslužno za začetek razvoja t. i. klasičnega managementa 

in treh teorij (Prosen 2013, 6):  

 znanstvenega managementa,  

 administrativnega managementa in  

 teorije birokratske organizacije. 

Znanstveni management oz. šola znanstvenega managementa je teorija, katere snovalec je 

Frederick Winslow Taylor (Dilworth 2000, 26). Na primeru tovarne jekla iz Filadelfije je 

Taylor, po poklicu inženir, ugotovil, da so sodelavci prepuščeni lastni presoji, tempu in 

metodam dela za opravljanje določenih nalog (prav tam). Z različnimi metodami 

eksperimentiranja in testiranja idej je iskal najučinkovitejše načine za izvedbo posameznih 

nalog v postopku, na podlagi česar je leta 1906 izdal knjigo On the art of cutting metals (prav 

tam). V tem delu je zapisal (Taylor 1906, 3), da je naloga managementa, da vsakemu od 

sodelavcev dan prej preda jasna in natančna pisna navodila za delo s točno opredeljenimi 

maksimalnimi časi izvedbe ter jih ob upoštevanju teh časovnih omejitev tudi ustrezno plača. 

Poleg jasno opredeljene ločnice med managementom in sodelavci ter nalogami prvih in drugih 

je Taylor kot eno izmed svojih načel opredelil in zagovarjal tudi uporabo merljivih metod za 

iskanje in snovanje najoptimalnejših načinov za izvedbo določenih nalog ter uporabo merljivih 
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metod za izbiranje sodelavcev za določene naloge in sodelavce po potrebi celo izobraževati, jih 

pri delu nadzorovati, managerjem pa je narekoval, naj si razdelijo pristojnosti in se 

specializirajo po določenih funkcijah (Bavec 2004, 13).  

Administrativni management je teorija, ki v veliki meri podpira taylorizem, glavna razlika med 

njima pa je, da po načelih prvega management kot funkcija v podjetju ali drugi organizaciji 

precejšen poudarek daje tudi sam nase oz. na lastno usposabljanje (Clegg, Kornberger in Pitsis 

2005, 23), obenem pa ravno obratno kot znanstvena teorija managementa probleme obravnava 

po hierarhiji družbe od zgoraj navzdol (Scott 1987, 37). Henri Fayol, snovalec te teorije, je bil 

po izobrazbi inženir rudarstva, zaposlen kot manager v rudarski družbi (Wren 1994, 181). Začel 

je ločevati tehnično znanje od managerskih kompetenc in poudarjal njihov izreden pomen (prav 

tam). Iz lastnih izkušenj na delovnem mestu je črpal načela managementa, ki jih je kot svojo 

teorijo predstavil v knjigi Administration Industrielle et Générale, v kateri je identificiral 14 

načel (Cherrington 1989, 51): načelo delitve dela, načelo avtoritete in odgovornosti, načelo 

discipline, načelo enotnosti ukazovanja, načelo enotnosti usmerjanja, načelo podrejenosti 

interesov posameznika interesom družbe, načelo poštenega plačila, načelo centralizacije, 

načelo hierarhije, načelo reda, načelo pravičnosti, načelo stalnosti osebja, načelo pobude in 

načelo enotnosti osebja. Fayol je kot prvi opredelil tudi glavne funkcije v organizaciji, to so 

(Golden Pryor in Taneja 2010, 491) tehnična, tržna, finančna, varnostna, računovodska in 

managerska. 

Teorija birokratske organizacije je naslednja teorija managementa, ki se je razvila po zaslugi 

nemškega ekonomista in sociologa Maxa Webra, ki je management dojemal kot funkcijo v 

podjetju ali drugi organizaciji, s pomočjo katere so bili sodelavci zaposleni na podlagi 

kompetenc in ne več na podlagi družbenega statusa in poznanstev, kot je bila v tistem času 

uveljavljena praksa (Bavec 2004, 15). T. i. birokratska organizacija, ki naj bi imela vnaprej 

definirane zahteve posameznih delovnih mest, s čimer omejuje favoritizem (Wren 1994, 197), 

po njegovem priznava tri vrste avtoritet (Wren 1994, 195–196): racionalno in legitimno 

avtoriteto, tradicionalno avtoriteto in karizmatično avtoriteto. Weber je zagovarjal vzpostavitev 

pravil v organizaciji, ki so zapisana in naj bi jih upoštevali vsi zaposleni ne glede na položaj. 

Tako z vidika opravljanja dela kot sistema podrejenosti oz. nadrejenosti je zagovarjal ključnost 

funkcije, ki jo zaposleni zaseda, in ne posameznika kot človeka. Zagovarjal je objektivnost pri 

izboru sodelavcev za določena delovna mesta, napredovanje in nujnost ločevanja zasebnega 

življenja od službenega dela (Bavec 2004, 15–16). 

2.1.4 Management proizvajanja 

Management proizvajanja, s katerim smo se v naši magistrski nalogi ukvarjali bolj poglobljeno, 

je bil razvit iz predhodno predstavljene teorije o znanstvenem oz. splošnem managementu 

(Dolinšek 2006, 5). Ko govorimo o proizvodnji oz. proizvajanju, imamo največkrat v mislih 

materialno proizvodnjo, vendar v okviru managementa proizvajanja ne govorimo zgolj o 
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izdelovanju izdelkov, temveč tudi o izvajanju storitev (Kaltnekar 1995, 152). Ker dejansko 

govorimo o managementu delovnih procesov oz. operacij, v strokovni literaturi v povezavi z 

managementom proizvajanja mnogokrat naletimo tudi na izraz management operacij (angl. 

operations management). 

Rusjan (1999, 1) besedno zvezo management proizvajanja v skladu s tem uporablja tako v 

kontekstu proizvajanja izdelkov kot izvajanja storitev, saj pravi:  

V okviru managementa proizvodnje obravnavamo pristope, metode in načela učinkovitega 

uravnavanja izvajalnih procesov. Z izvajalnimi procesi razumemo procese, ki potekajo v izvajalni 

poslovni funkciji, rezultat teh procesov pa so proizvedeni proizvodi oziroma opravljene storitve.  

Dolinšek in Rozman (2006, 9) opredeljujeta management proizvajanja kot oblikovanje in 

obvladovanje poslovno-organizacijskega sistema, v katerem vhodne vire preoblikujemo v 

proizvode (izdelke ali storitve).  

V osnovi naj bi bile naloge managerjev proizvajanja (Rusjan 1999, 2; Dilworth 2000, 17; 

Dolinšek in Rozman 2006, 9): 

 zasnova, tj. razvoj proizvoda, zasnova procesov, razmestitev strojev in naprav; 

 načrtovanje, tj. predvidevanje povpraševanja, zasnova nabora (asortimenta) proizvodov, 

načrtovanje zalog, materialov, časovno načrtovanje proizvajanja; 

 kontrola, tj. kontrola izvajanja procesov, kakovosti proizvodov. 

Zasnova 

Zaradi neprestanih sprememb na tržišču, tj. sprememb povpraševanja odjemalcev, proizvodov 

tekmecev (Božič in Fatur 2006, 65) in razvijajoče se tehnologije, se nenehno spreminja tudi 

definicija dobrega proizvoda. Dober proizvod je mogoče proizvesti s čim manj stroški in napora 

ter obenem prinese čim več koristi in zadovoljstva (Božič in Fatur 2006, 65). Zasnova ali razvoj 

proizvoda je proces v organizaciji, ki je v neposredni povezavi tako s ključnimi funkcijami v 

organizaciji, kot sta financiranje in trženje, kot s proizvajanjem. Njihovo tesno sodelovanje je 

ključno, saj so novi proizvodi omejeni z razpoložljivo tehnologijo za proizvajanje (Kaltnekar 

1995, 160). Vzporedno s snovanjem proizvoda je treba razmišljati tudi o zasnovi procesov 

proizvajanja in proizvodnem sistemu. V ta namen naj bi imeli možnost uporabiti tri različne 

strategije (Božič in Fatur 2006, 68):  

 tržno vključevanje novega proizvoda, kar pomeni, da naj bi tržišče narekovalo, kaj se bo 

proizvajalo, proizvodni sistem in tehnologijo pa naj bi temu ustrezno prilagodili; 

 tehnološko vključevanje novega proizvoda, kar pomeni, da proizvedemo tak proizvod, ki 

smo ga z obstoječo proizvodno tehnologijo še sposobni proizvesti, naloga trženja pa naj bi 

bila poiskati tržišče; 

 medfunkcionalno vključevanje novega proizvoda, kar pomeni, da v razvoju novega 

proizvoda in vzporedno proizvodnega sistema sodeluje več funkcij v organizaciji, katerih 



 

12 

uspešno sodelovanje je večkrat težje doseči, vendar v primeru uspeha takšno sodelovanje 

daje najboljše rezultate tako odjemalcem kot organizaciji. 

Ne glede na to, katere od zgoraj naštetih strategij uporabimo pri razvoju proizvoda in 

načrtovanju njegovega proizvajanja, se v določenem koraku soočimo z nalogo načrtovanja 

procesov in strategije procesa. Na izbiro tega vpliva več dejavnikov, kot so (Božič in Fatur 

2006, 95) proizvodne količine, raznolikost proizvodov, tehnologija, stroški, kadri, kakovost in 

zanesljivost. Po dokončni zasnovi proizvodnega procesa ga bomo lahko v osnovi uvrstili v 

enega izmed štirih osnovnih tipov glede na obseg proizvajanja in medsebojno raznolikost 

proizvodov, to so (Božič in Fatur 2006, 96) serijsko proizvajanje, montažna linija, masovno 

proizvajanje in masovna individualizacija.  

Od proizvodnega procesa je navsezadnje odvisna tudi razmestitev posameznih naprav v 

proizvodnem sistemu, njen namen pa je, da je zastavljena tako, da so stroški proizvajanja 

vključno s stroški transporta, zastojev, kakovosti in skladiščenja čim manjši (Rusjan 1999, 8). 

V grobem razmestitev razdelimo na linijsko ali izdelčno, skupinsko ali procesno in na druge 

oblike, kot so razne kombinirane in projektne razmestitve. 

Načrtovanje 

Načrtovanje je aktivnost managerjev proizvajanja, ki pomeni sprejemanje odločitev, vezanih 

na prihodnost dejavnosti proizvajanja v podjetju ali drugi organizaciji. Bodisi je to nabor 

proizvodov, ki jih bodo v organizaciji nudili, bodisi načrt zalog ali materialov, vse te odločitve 

temeljijo na enem dejavniku, tj. povpraševanju, zato ga je treba najprej predvideti. Poznamo 

kratkoročno predvidevanje, ki ga običajno štejemo v tednih do nekaj mesecih, srednjeročno 

predvidevanje, ki običajno pomeni obdobja od šest do 18 mesecev, in dolgoročno 

predvidevanje, ki ga štejemo v nekaj letih (Rusjan 1999, 55). Pri tem lahko uporabljamo 

kvalitativne metode, kot so ankete odjemalcev, ocene prodajnega osebja, tržne raziskave itn., 

in kvantitativne metode, kjer gre npr. za različne matematične modele, katerih osnova so 

podatki, vezani na preteklost (Rusjan 1999, 58–59). Na osnovi predvidenega povpraševanja v 

organizaciji zasnujejo nabor (asortiment) proizvodov, kar pomeni določitev količine in 

strukture proizvodov iz proizvodnega programa, ta pa pomeni nabor vseh proizvodov, ki jih v 

organizaciji dejansko prodajajo (Rozman 2006, 120). Nabor proizvodov za razliko od 

proizvodnega programa ne zajema nujno vseh proizvodov, nosi pa informacijo o njihovem 

številu. Za določitev nabora proizvodov uporabljamo dve metodi, to je pristop poskusi in 

popravi, kjer gre za izbiranje in testiranje poljubnih asortimentov proizvodov, in pristop z 

modelom poslovanja, ki pomeni zasnovo asortimenta na osnovi proizvodnih zmogljivosti, 

rezultat česar je ekonomsko najoptimalnejša razrešitev (Rozman 2006, 123). 

Po napovedi povpraševanja in izboru proizvodov za proizvajanje je naloga managerjev 

proizvajanja, da določijo, kdaj in v kakšni količini se bodo ti proizvodi proizvedli, ter izdelajo 
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načrt proizvajanja. V okviru tega je treba poskrbeti za izvedbo naročil proizvajanju, 

identificirati, katere materialne potrebe se ob tem pojavijo in kdaj, načrtovati zaloge, poskrbeti 

za izvedbo naročil nabavi, določiti potrebe po zmogljivosti sodelavcev in strojev ter določiti 

roke za dobavo proizvodov odjemalcem (Ljubič 2000, 190–191). 

Kontrola 

Uspešna kontrola izvedbe procesov v proizvodnem sistemu je odvisna od in možna le ob 

predhodno dobro zasnovanem načrtu proizvajanja ter natančno opredeljenih nalogah v okviru 

tega načrta, dobri ozaveščenosti odgovornih za njihovo izvedbo, tekočem obveščanju o 

napredku posameznih nalog (Dilworth 2000, 497) ter po zgledu metode PDCA (angl. Plan – 

Do – Check – Act) rednem preverjanju in izboljševanju predhodno zasnovanega načrta. V 

okviru managementa proizvajanja se kontroliranje pogosto omenja skupaj z managementom 

kakovosti, saj posamezne dejavnike in procese proizvajanja kontroliramo ravno z namenom 

zagotavljanja kakovosti. Njen pomen si lahko razložimo z različnih vidikov: z vidika 

organizacije naj bi pomenila najoptimalnejše razmerje med ceno in stroški, z vidika odjemalca 

pa videz, funkcionalnost in trajnost ipd. (Piskar in Dolinšek 2006, 286–287). 

2.1.5 Proizvajanje kot način preoblikovanja vložkov v izide 

Industrijsko proizvajanje, ki je bilo v našem magistrskem delu osnovno družbeno okolje za 

raziskovanje, je po definiciji (Kaltnekar 1996, 51): 

Organiziran delovni proces, v katerem z deljenim delom in njegovo mehanizacijo predelujemo 

naravne snovi v proizvode, namenjene zadovoljevanju človeških potreb in želja. 

V okviru posamezne organizacije poznamo širši in ožji proizvodni sistem. Prvi vključuje 

proizvodni del in ostale obproizvodne dejavnosti, kot so načrtovanje proizvajanja, razvoj 

proizvodov, nabava, vzdrževanje ipd., drugi pa zajema procese, v katerih se neposredno 

proizvajajo proizvodi (Kaltnekar 1996, 46–48). 

Proces proizvajanja oz. tudi tehnološki ali delovni postopek je zaporedje delovnih operacij, v 

katerem je vhod nižje stopnje obdelanosti preoblikovan v izhod višje stopnje obdelanosti 

(Ljubič 2000, 69). Procese proizvajanja med seboj razlikujemo glede na (Kaltnekar 1996,  

45–46): 

 število vrst proizvodov, kjer poznamo procese z enim proizvodom, enim glavnim in več 

stranskimi proizvodi ali več različnimi proizvodi; 

 število istovrstnih proizvodov, na podlagi česar razlikujemo med posamičnim, serijskim in 

množinskim proizvajanjem; 

 razpored delovnih sredstev, v okviru katerega ločimo procese z linijskim, skupinskim in 

kombiniranim razporedom; 
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 ponovitve istovrstnih operacij, kjer ločimo med enkratnimi, ponavljajočimi se in tekočimi 

procesi; 

 odnos do odjemalca, kjer ločimo med proizvajanjem po naročilu in proizvajanjem na 

zalogo. 

V osnovi posamezne operacije oz. aktivnosti v okviru procesa proizvajanja ločimo na štiri vrste, 

in sicer (Kaltnekar 1996, 13; Ljubič 2000, 3–4): 

 tehnološke oz. obdelovalne delovne operacije, v katerih se izvaja obdelava oz. 

preoblikovanje vhodnih materialov; 

 kontrolne delovne operacije, s katerimi količinsko in kakovostno spremljamo obdelavo in 

stanje teh materialov in procesov po predhodno zastavljenih standardih; 

 transportne delovne operacije, s katerimi spreminjamo lego vhodnih, obdelovanih in 

izhodnih materialov oz. izdelkov; 

 skladiščne delovne operacije, s katerimi se materiali oz. izdelki hranijo na določenem mestu 

procesa. 

Poznamo še dve dodatni delovni operaciji, ki nista nujno prisotni v vsakem proizvodnem 

sistemu (Kaltnekar 1996, 13): 

 zastoj, pri čemer gre običajno za nepredvideno prekinitev procesov; 

 kombinirane operacije, kjer gre lahko za kombinacijo dveh predhodno navedenih operacij, 

npr. skladiščenje in kontrola. 

 Definicije in vsebine avtomatizacije procesov proizvajanja 

Avtomatizacijo procesov proizvajanja obravnavamo in raziskujemo kot potencialno razrešitev 

za zmanjšanje obsega nočnega dela v proizvodnih podjetjih zaradi ugotovitev, da naj bi 

avtomatizacija procesov na splošno zmanjševala potrebo po neposrednem angažiranju ljudi v 

proizvodnem delu (Kaltnekar 1995, 160). V proizvajanju naletimo tudi na izraz lights-out 

avtomatizacija, ki smo ga omenili že uvodoma. Zasnovan je z namenom ponazoritve 

popolnoma avtomatiziranega proizvodnega obrata, v katerem so npr. roboti, pametne delovne 

celice, avtomatizirani sistemi za obvladovanje materiala in računalniški kontrolni mehanizmi 

zaslužni za proizvajanje proizvodov brez človeškega nadzora in posredovanja (Shaiken 1985). 

V drugih panogah, kot sta telekomunikacije in letalstvo, pa se lights-out operacije omenjajo 

tudi kot razrešitev, ki naj bi omogočala odsotnost delavcev v določenih izmenah, medtem ko bi 

avtomatizirani sistemi samostojno opravljali predhodno načrtovane naloge, se odzivali na 

pričakovana odstopanja in poročali o uspešnosti izvedb teh opravil (Thurman, Brann in Mitchell 

1997, 1). 

Stevenson (1996, 187) in Satchell (1998 po Frohm idr. 2008, 2) avtomatizacijo opredeljujeta 

kot zamenjavo človeških aktivnosti z aktivnostmi, ki jih izvaja stroj, Dolinšek in Rozman (2006, 

16–17) pa dodajata, da poleg tega stroji prevzemajo tudi naloge kontroliranja. O avtomatizaciji 
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govorimo, ko proizvodni sistem, proces ali kos opreme ali orodja avtonomno izvaja naloge in 

obvladuje sam sebe (Ritzman in Krajewski 2003, 41). 

Medtem ko naj bi avtomatizacija procesov prinesla veliko koristi organizaciji, ni nujno, da je 

smiselno avtomatizirati vse vrste procesov. Tu je treba upoštevati, da kljub že tako napredni in 

še napredujoči tehnologiji stroji oz. računalniki človeka vendarle ne prekašajo na vseh 

področjih. Tako je človek še vedno boljši od stroja v komuniciranju z drugimi ljudmi in 

razumevanju njihovih potreb, zasnovi proizvodov in proizvodnih sistemov, zasnovi strojev in 

njihove inteligence, analiziranju in ukrepanju ob scenarijih, ki odstopajo od vnaprej predvidenih 

situacij, stroj pa so boljši od človeka pri ponavljanju istih nalog z natančnostjo in doslednostjo, 

doseganju največje možne zmogljivosti, zbiranju in sporočanju podatkov o tekočem 

proizvajanju ter odstopanju od predvidenih situacij (Frontini in Kennedy 2003, 78).  

Prednosti avtomatizacije za podjetje ali drugo organizacijo se običajno odražajo v (Lindström 

in Winroth 2010, 150): 

 povečanju produktivnosti dela, nižanju stroškov dela in blaženju učinkov pomanjkanja 

sodelavcev; 

 zmanjšanju ročnih, ponavljajočih se, nevarnih, težkih in/ali neprijetnih opravil za sodelavca; 

 krajšanju proizvodnega časa, izboljšanju kakovosti proizvodov; 

 izvedbi opravil, ki sicer niso ročno izvedljiva; 

 izogibanju oportunitetnih stroškov, ki jih prinaša odločitev o neavtomatizaciji. 

V okviru proizvajanja se v literaturi avtomatizacijo pogosto deli na dve področji, to sta 

mehanizacija, ki označuje avtomatizacijo fizičnih opravil, in informatizacija, ki označuje 

avtomatizacijo kognitivnih opravil. Konkretneje pri informatizaciji oz. t. i. kognitivni 

avtomatizaciji govorimo o programski podpori, zasnovani z namenom avtomatizacije 

kognitivnih opravil, kot so ocenjevanje situacij, spremljanje in obvladovanje napak, ki so jih 

predhodno opravljali ljudje (Thrurman, Brann in Mitchell 1997, 1). 

2.2.1 Stopnja avtomatizacije 

Z izrazom stopnja avtomatizacije se srečamo v okviru različnih področij, kot so letalstvo, 

kemična in farmacevtska industrija, telerobotika (Frohm idr. 2008, 5) ipd. Z vidika lastnih in 

medsebojno različnih področij so različni avtorji definirali svoj pogled na stopnjo 

avtomatizacije, in sicer (Frohm idr. 2008, 6): 

 Satchell opredeljuje stopnjo avtomatizacije kot sodelovanje človeka in stroja z različnimi 

stopnjami človeške vpletenosti; 

 Amber in Amber definirata stopnjo avtomatizacije kot stopnjo, do katere stroji nadomeščajo 

človekov vpliv in nadzor nad proizvodnimi procesi; 

 Parasuraman opredeljuje, da gre za lestvico operacij od ročnih do popolnoma 

avtomatiziranih; 
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 Groover definira stopnjo avtomatizacije kot obseg človekovega obvladovanja s strojem, ki 

je lahko popolnoma ročno, delno avtomatizirano ali popolnoma avtomatizirano. 

Z zadnjo opredelitvijo stopnje avtomatizacije smo delno naredili že tudi klasifikacijo njenih 

posameznih stopenj. Kot smo že uvodoma zapisali in z zadnjo definicijo lahko tudi potrdili, je 

veliko avtorjev opredelilo tristopenjsko lestvico avtomatizacije, od popolne avtomatiziranosti 

do popolnoma ročne izvedbe z eno vmesno, kombinirano stopnjo. 

Tudi Dolinšek in Rozman (2006, 16–17) sta na podlagi predhodno navedene opredelitve 

avtomatizacije posredno definirala tristopenjsko lestvico integracije tehnologije v delovni 

proces, kjer je najnižja stopnja delo, ki je v popolni domeni človeka, druga, vmesna stopnja je 

mehanizacija, ki pomeni človekovo obvladovanje s strojem, tretja, zadnja stopnja pa je 

avtomatizacija, kjer naj bi stroj prevzemal tudi kontrolne naloge. 

Enako tristopenjsko lestvico je definiral tudi Ljubič (2000, 10), ki je stopnjo avtomatiziranosti 

proizvodnih procesov povezoval z vrsto proizvajanja.  

  

Slika 1: Stopnja avtomatizacije glede na vrsto proizvodnje 

Vir: Ljubič 2000, 10. 

S slike 1 lahko razberemo, da so manualna oz. ročna opravila značilnejša za t. i. enkratne 

procese proizvajanja, v okviru katerih se proizvede manj izdelkov iste vrste, na drugi strani pa, 

da so avtomatizirana opravila značilnejša za serijske proizvodnje in kontinuirane proizvodne 

procese, v okviru katerih se proizvede več izdelkov iste vrste. 
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Prav tako so tristopenjsko lestvico avtomatizacije opredelili tudi Ruff, Narayanan in Draper 

(2002 po Frohm idr. 2008, 13), in sicer z vidika človekovega obvladovanja strojev, kjer: 

1. najnižja stopnja pomeni popoln ročni nadzor nad strojem; 

2. druga stopnja pomeni, da stroj izvaja avtomatizirane naloge izključno ob dovoljenju 

nadzornika; 

3. tretja, najvišja stopnja pa pomeni, da stroj izvaja avtomatizirane naloge, ki jih prekine le 

ob navodilu nadzornika. 

Milgram, Rastogi in Grodski (1995 po Frohm idr. 2008, 13) so za razliko od predhodno 

navedenih avtorjev opredelili petstopenjsko lestvico, ki so jo oblikovali z vidika nadzora nad 

tehnologijo in stroji na področju telerobotike. Njene stopnje so:  

1. ročno obvladovanje, kjer ima človek nadzor nad celotnim procesom in vsemi možnimi 

situacijami; 

2. oddaljena navzočnost, kjer človek prek kontrolnega sistema proži aktivnosti, ki se bodo 

izvajale; 

3. nadrejeno obvladovanje entitet, kjer človek deluje kot izdajatelj ukazov posameznim 

strojem z lastno, a omejeno inteligenco; 

4. nadzor, kje se človek v procesu lahko pojavi kot kontrolor; 

5. avtonomna robotika, kjer gre za popolnoma samostojne procese brez oddaljenega nadzora 

in vodenja. 

Frohm idr. (2008, 19) nadalje predlagajo dve ločeni lestvici za avtomatizacijo v proizvajanju, 

in sicer sedemstopenjsko lestvico mehanizacije in sedemstopenjsko lestvico informatizacije. 

Preglednica 1: LoA – sedemstopenjska lestvica mehanizacije in informatizacije 

LoA Mehanizacija in oprema Informatizacija in nadzor 

1 
Popolnoma ročna opravila – ročno delo, 

brez orodij 

Popolnoma ročna opravila – uporabnik sam 

oceni situacijo, izbere oz. zasnuje nadaljnje 

korake na podlagi lastnih izkušenj in znanj 

2 
Ročno delo s statičnim ročnim orodjem 

– npr. izvijač 

Sprejemanje odločitev – uporabnik prejme 

informacije oz. predlog kako rešiti določeno 

nalogo, npr. delovni nalog 

3 
Delo s prilagodljivim ročnim orodjem – 

npr. nastavljiv ključ 

Učenje – uporabniku so na voljo navodila, kako 

izvesti določeno opravilo, npr. priročnik 

4 
Delo z avtomatiziranim ročnim orodjem 

– npr. hidravlični vijačnik 

Preverjanje – tehnologija je nastavljena, da 

podvomi v opravila, ki odstopajo od predhodno 

predvidenih scenarijev in zahteva dodatno 

potrditev s strani uporabnika 

5 

Delo na statični delovni postaji – delo z 

napravo posebej zasnovano za izvajanje 

točn določenih opravil, npr. stružnica 

Nadzor – tehnologija je nastavljena, da pritegne 

uporabnikovo pozornost ter ga napoti k 

določenem opravilu, npr. alarm 

https://www.mitpressjournals.org/author/Ruff%2C+Heath+A
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LoA Mehanizacija in oprema Informatizacija in nadzor 

6 

Delo na prilagodljivi delovni postaji – 

delo z napravo prilagodljivo za izvajanje 

različnih opravil, npr. CNC stroj 

Intervencija – tehnologija je nastavljena, da 

ukrepa v primeru odstopanj od predvidenih 

scenarijev, npr. termostat 

7 

Popolnoma avtomatizirana opravila – 

naprava sama opravlja naloge, rešuje 

morebitne težave in odstopanja od 

običajnega delovanja, npr. avtonomni 

sistemi 

Popolnoma avtomatizirana opravila – pretok 

informacij in nadzor je v popolni domeni 

tehnologije, človek se ne vmešava 

Vir: Frohm idr. 2008, 19. 

Na podlagi navedenih klasifikacij povzamemo, da si avtorji niso enotni glede števila in opisov 

posameznih stopenj avtomatizacije. Razlog je spoznanje, da avtorji izhajajo iz različnih 

področij, klasifikacije stopenj avtomatizacije pa so se lotili iz različnih razlogov (nekateri 

opredelitev niti niso podali namensko) in ob tem upoštevali  različne vidike. 

2.2.2 Merjenje stopnje avtomatizacije v proizvajanju 

Z merjenjem stopnje avtomatizacije v proizvodnih sistemih so se avtorji literature začeli 

nekoliko poglobljeno ukvarjati šele v zadnjih nekaj letih. Švedska študija iz leta 2004 je 

pokazala, da organizacije niso seznanjene z izrazom in pomenom stopnje avtomatizacije, prav 

tako v praksi redko naletimo na poskuse njenega merjenja ali ocenjevanja (Granell idr. 2007, 

1). Pionirsko so se razvoja metode za merjenje stopnje avtomatizacije v proizvodnih sistemih 

lotili na Švedskem v letih 2004–2007 in jo poimenovali metodologija DYNAMO (Dynamic 

Levels of Automation). 

Metodologija DYNAMO  

DYNAMO je razmeroma mlada metodologija, razvita z namenom merjenja stopnje 

avtomatizacije proizvodnih sistemov skozi sedem različnih študij primerov. Postopek merjenja 

oz. ocenjevanja v določenem proizvodnem sistemu prek metodologije DYNAMO poteka v 

osmih korakih (Granell idr. 2007, 3): 

1. načrtovanje – gre za prvi korak, v katerem si zastavimo namen oz. cilj ocenjevanja, npr. 

povečanje ali zmanjšanje stopnje avtomatizacije; 

2. študija procesov proizvajanja na terenu – v tem koraku je na kraju samem treba preučiti 

vse procese proizvajanja, vhodne in izhodne dejavnike posameznih procesov in izvesti 

popis organiziranosti dela ter vlog tehnologije in delavcev v posameznem procesu; 

3. vizualizacija in popis celotnega poteka proizvajanja – po preučitvi posameznih procesov 

jih sestavimo v celoto tako, da tvorijo celoten potek proizvajanja, ob čemer popišemo 

posamezne proizvodne celice oz. odseke, informacije, ki se tvorijo in prenašajo znotraj 

proizvajanja, število delavcev na posameznih odsekih, fizične in kognitivne naloge, ki se 

izvajajo na posameznih odsekih, ter komu ali čemu so dodeljene; 
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4. identifikacija glavnih nalog posameznih odsekov oz. celic – informacije za identifikacijo 

smo že zbrali v predhodnem koraku, treba jih je le še združiti na ravni posameznih odsekov 

oz. celic in opredeliti, katera je glavna naloga oz. aktivnost, ki se v okviru teh celic izvaja; 

5. identifikacija podnalog na posameznih odsekih oz. celicah – podnaloge identificiramo z 

opazovanjem, kako pride do izvedbe glavne naloge iz prejšnjega koraka, ki jo poskušamo 

razdrobiti na najmanjše možne sestavine oz. operacije, pri čemer uporabimo metodo 

hierarhične analize opravil HTA (angl. Hierarchical Task Analysis), s katero glavno nalogo 

ali opravilo razgradimo na več podrejenih nalog do želene ravni natančnosti (Annett 2003, 

18); 

6. merjenje stopnje avtomatizacije – posamezne naloge na najnižji ravni, ki smo jih 

identificirali v prejšnjem koraku, primerjamo po predhodno predstavljeni sedemstopenjski 

lestvici mehanizacije oz. informatizacije (Frohm idr. 2008, 19). 

V tej točki se meritve stopenj avtomatizacije posameznih opravil končajo. Sledita še dva 

koraka, ki sta nujna, ko želimo stopnjo avtomatizacije v proizvodnem sistemu spreminjati 

(Granell idr. 2007, 3): 

7. vrednotenje stopnje avtomatizacije, določanje minimalnih in maksimalnih vrednosti 

stopenj avtomatizacije za posamezno opravilo; 

8. analiza rezultatov. 

 Pravni temelji nočnega dela 

V nadaljevanju magistrske naloge se bomo posvetili drugemu dejavniku, ki ga bomo 

obravnavali v raziskavi, tj. nočno delo. Področje bomo za začetek predstavili s pravnega vidika, 

in sicer tako z mednarodnega kot nacionalnega, saj je nočno delo kot oblika delovnega časa v 

okviru delovnega prava na mednarodni ravni obravnavano v različnih pravnih aktih organizacij, 

ki neposredno vplivajo na zapise v nacionalni zakonodaji. 

2.3.1 Mednarodni pravni viri 

Kot ena izmed teh organizacij je bila leta 1919 prva ustanovljena Mednarodna organizacija dela 

(MOD, angl. International Labour Organization – ILO) na podlagi ene izmed mirovnih pogodb, 

s katerimi se je zaključila prva svetovna vojna, tj. versajska pogodba. Od leta 1920 do danes je 

sedež MOD v Ženevi. Že v okviru devetih mednarodnih delovnih konvencij in desetih 

priporočil, sprejetih v prvih dveh letih delovanja, se je MOD med drugim lotila urejanja 

nočnega dela, s čimer je omejila nočno delo žensk in mladine (ILO 2019a). Konvencija MOD 

o nočnem delu št. 171 (Zakon o ratifikaciji Konvencije o nočnem delu (Konvencija MOD št. 

171) (MKND), Uradni list RS, št. 112/2013 – Mednarodne pogodbe, št. 18/13), ki je bila 

sprejeta 26. junija 1990 in jo je Slovenija ratificirala 27. decembra 2013, določa posebne pravice 
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nočnih delavcev v povezavi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu ter drugih socialnih 

pravic, med drugim varstvo nosečnic in mladih mater. 

5. maja 1949 je bila ustanovljena mednarodna organizacija Svet Evrope (SE), ki danes združuje 

47 držav članic, ki so se z včlanitvijo zavezale k varovanju človekovih pravic, demokracije in 

pravne države, ohranjanju kulturne identitete in raznolikosti ter iskanju skupnih razrešitev za 

težave evropske družbe. Slovenija se je SE kot članica pridružila 14. maja 1993 (MZZ 2019). 

SE s konvencijami in sporazumi ureja različna področja, med katerimi je tudi delo. Podobno 

kot MOD konvencije in sporazumi SE v povezavi z nočnim delom velevajo pravične ugodnosti 

zaradi zahtevnejših delovnih pogojev, omejujejo nočno delo nosečnic, porodnic in doječih 

mater ter nočno delo mladoletnih oseb (Zakon o ratifikaciji Evropske socialne listine 

(spremenjene) (MESL), Uradni list RS, št. 24/1999). 

Pomembno vlogo pri urejanju nočnega dela ima tudi Evropska unija (EU), katere začetki segajo 

v leto 1950, ko se je šest držav, to so Belgija, Francija, Italija, Luksemburg, Nemčija in 

Nizozemska, združilo z namenom vzpostavitve trajnostnega miru (Evropska unija 2019a). 

Slovenija se je v EU včlanila 1. maja 2004 (Evropska unija 2019b), s čimer se je obvezala k 

sprejetju njene zakonodaje in pravnih praks. Direktive EU s področja delovnih razmerij je 

Slovenija že pred vstopom v EU prevzela in jih zapisala v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR, 

Uradni list RS, št. 42/02, 103/07), sprejetem 24. aprila 2002, zakonske člene, ki se navezujejo 

na nočno delo, pa bomo natančneje predstavili v nadaljevanju. 

2.3.2 Nacionalni pravni temelji 

Delovno pravo in s tem nočno delo na državni ravni trenutno ureja ZDR-1 (Uradni list RS, št. 

21/2013), sprejet 5. marca 2013. Prvi člen tega zakona navaja direktive EU in SE, po katerih so 

prevzeti in zapisani preostali členi. V povezavi z nočnim delom sprva opredeljuje, kdaj in pod 

katerimi pogoji se delo šteje kot nočno delo, določa obveznosti in omejitve delodajalcev pri 

odrejanju nočnega dela, pravice in posebne ugodnosti nočnih delavcev ter varstvo določenih 

skupin ljudi v povezavi z nočnim delom. 

Uvodoma zapisani opredelitvi nočnega dela po ZDR-1 so na spletnih straneh Ministrstva 

Republike Slovenije za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ) dodali še 

nekaj dodatnih obrazložitev v povezavi s tem, kdaj se delo šteje kot nočno (MDDSZ 2019): 

Po zakonu se kot nočno delo šteje delo v času med 23. in 6. uro naslednjega dne (vse ure dela, 

opravljene v tem časovnem obdobju se štejejo za nočno delo). Če je z razporeditvijo delovnega 

časa določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času med 22. 

in 7. uro naslednjega dne. V tem primeru se kot nočno delo šteje bodisi osem ur med 22. in 6. uro 

ali med 23. in 7. uro. Če pa bi bila delovna izmena organizirana na primer v času od 21. do 5. ure, 

ne bi šlo za nočno delovno izmeno, in bi se za nočno delo štelo le delo, opravljeno v času od 23. do 

5. ure. 
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Po ZDR-1 pripada delavcu, ki določen del svojega delovnega časa opravi kot nočno delo, 

poseben status nočnega delavca, kar mu zagotavlja posebne pravice in posebno varovanje 

(Vodovnik 2014, 88). Status nočnega delavca pripada zaposlenim, ki vsaj tri ure dnevnega 

delovnika opravijo v nočnih urah oz. na letni ravni dela ponoči vsaj tretjino polnega delovnega 

časa (MDDSZ 2019). 

V 128. členu ZDR-1 je določeno, da sodelavcu za nočno delo pripada dodatek k osnovni plači, 

katerega višina je določena s kolektivno pogodbo. Poleg dodatka k plačilu je nočni delavec 

upravičen tudi do daljšega dopusta (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013). 

V skladu s slovensko zakonodajo je delodajalec odgovoren za zagotavljanje ustrezne prehrane 

nočnih delavcev in strokovnega vodstva delovnega procesa, poskrbel pa naj bi tudi za 

organizacijo delovnega procesa tako, da posamezen delavec ne opravlja nočne izmene več kot 

en teden naenkrat. Delodajalec naj bi poskrbel tudi, da na nočno izmeno ne razporedi delavca, 

ki se mu po mnenju medicine dela lahko poslabša zdravstveno stanje, prav tako pa ne sme na 

nočno izmeno razporediti delavca, ki nima prevoza na delo in z dela (ZDR-1, Uradni list RS, 

št. 21/2013). 

Poleg delavcev, pri katerih bi nočno delo lahko negativno vplivalo na njihovo zdravje, in 

delavcev brez prevoza določeno varstvo v povezavi z nočnim delom uživajo tudi nekatere druge 

skupine delavcev. To so delavci, ki negujejo otroka, starega do treh let, ali otroka s posebnimi 

potrebami, starega do sedem let, in nosečnice oz. matere do enega leta po porodu oz. med 

dojenjem (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013). Ti delavci lahko delo v nočni izmeni opravljajo 

samo, če prej v to pisno privolijo, nosečnice ali matere pa le, če to ne predstavlja tveganja za 

njihovo in otrokovo zdravje (prav tam). 

Poleg tega uživajo posebno varstvo pred opravljanjem nočnega dela tudi mladoletne osebe, za 

katere je v zakonu določeno, da ne smejo opravljati dela med 22. in 6. uro naslednjega dne oz. 

med 24. in 4. uro naslednjega dne, kadar gre za delo v kulturni, umetniški, športni ali 

oglaševalski dejavnosti. Mladoletnega delavca lahko delodajalec izjemoma razporedi na delo v 

navedenih urah, kadar gre za visoko stopnjo nujnosti opravljenega dela in zaradi višje sile ni na 

voljo polnoletnih delavcev. Prav tako ne sme delodajalec brez predhodnega pisnega soglasja 

odrediti nočno delo delavcu, ki je starejši od 55 let (ZDR-1, Uradni list RS, št. 21/2013). 

 Gospodarski in družbeni vidiki nočnega dela 

Nočno delo je oblika dela, ki je v nasprotju s človekovim naravnim ritmom. Delo ponoči od 

človeka zahteva največjo produktivnost, ko bi sicer v skladu z zdravim bioritmom počival in si 

nabiral energijo za naslednji dan. Kljub negativnim posledicam, ki jih ima delo ponoči na 

zdravje in življenje posameznika, ter posledično mnenju nekaterih (Wyatt in Marriott 1953, 
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164), da je nočno delo dopustno le, kadar gre za nujne primere ali pri določenih kontinuiranih 

opravilih, ga danes uporabljajo že v večjem delu panog.  

Po podatkih Eurostata je v EU na nočno izmeno občasno dodeljenih približno 8 % zaposlenih, 

pri čemer se trend v zadnjih desetih letih ni bistveno spremenil, medtem ko je v letu 2018 nočno 

delo redno opravljalo 5,4 % delavcev, kar je za skoraj tri odstotne točke manj kot v letu 2009 

(7,2 %). V Sloveniji je zaposlenih, ki občasno opravljajo nočno izmeno, približno 12 %, 

medtem ko je zaposlenih, ki redno opravljajo nočno izmeno, po zadnjih podatkih, torej iz leta 

2018, 8,4 %. Kot zanimivost velja omeniti, da je dolgoročen trend gibanja deleža delavcev, ki 

redno opravljajo nočno izmeno, v Sloveniji nasproten trendu EU. V njej delež teh delavcev 

namreč pada, v Sloveniji pa je v porastu. Leta 2009 jih je bilo 7,5 %, kar pomeni dvig za slabo 

odstotno točko do leta 2018. Do bistvenih razlik med EU in Slovenijo prihaja tudi med spoloma. 

Ob upoštevanju povprečja zadnjih deset let v EU moški v skupini občasnih nočnih delavcev 

številčno presežejo ženske za približno 4,6 odstotne točke, v skupini rednih delavcev pa za 3,4 

odstotne točke, medtem ko je v Sloveniji v skupini občasnih nočnih delavcev 7 odstotnih točk 

in v skupini rednih nočnih delavcev 4,7 odstotne točke manj žensk kot moških (Eurostat 2019). 

K tem številkam največ prispevajo zdravstvena panoga, industrijska proizvodnja, rudarstvo, 

transport, komunikacijska panoga in gostinsko-turistična panoga (Straif idr. 2007, 1065). 

Kljub finančnim in drugim ugodnostim ter posebnemu varstvu, ki ga je delodajalec po zakonu 

dolžan zagotoviti nočnemu delavcu, te zakonske obveze, kot nakazujejo predhodno navedene 

številke, pogosto ne odtehtajo razlogov za uvedbo nočne izmene. V osnovi jih lahko razvrstimo 

v tri skupine: organizacijski, tehnični in ekonomski razlogi. V mnogih primerih je nočno delo 

nuja, še posebej, ko gre za zdravstveno in varnostno oskrbo prebivalstva, torej reševalne in 

zdravstvene službe, oskrba v ustanovah, kot so bolnišnice, domovi in podobni zavodi, gasilci, 

policija, varnostne in druge s tem povezane službe. V tovrstnih dejavnostih lahko govorimo o 

organizacijskih povodih za nočno delo, saj gre za zahtevo po neprekinjenem nudenju storitev, 

ki jih ni možno razrešiti drugače kot z uvedbo stalne pripravljenosti na delovnem mestu. 

Tehnološki razlogi za uvedbo nočnega dela se najpogosteje pojavljajo v proizvodnih 

dejavnostih, metalurgiji, kemični in prehrambni dejavnosti (Bilban 2013, 43), kjer gre običajno 

za nezmožnost zaustavitve delovanja določene naprave ali več naprav, prekinitve določenega 

procesa ali izvajanja določene aktivnosti. Med ekonomske razloge za uvedbo nočnega dela 

štejemo vse povode s skupnim ciljem izboljšanja finančnega stanja delodajalca. To so 

povečanje naročil, čim večja izraba nove, dražje opreme ali naprav, biti korak pred konkurenco 

itn. Ekonomski razlogi so v povezavi z negativnimi vplivi nočnega dela na zdravje in življenje 

posameznika, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju, pogosto strogo obsojani in marsikdaj 

označeni za neupravičene povode za uvedbo tovrstnega dela (Folkard in Tucker 2003, 95; 

Bilban 2013, 43). 

Izmensko delo, še posebej delo v nočnem času, različno vpliva na življenje posameznikov, vsi 

vplivi pa so bili do zdaj preučevani in merjeni v različnih študijah po svetu. 
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Eden izmed preučevanih vplivov izmenskega oz. nočnega dela je vpliv na družinsko in 

družabno življenje. V povezavi z družinskim življenjem izmenski delavci zaradi neusklajenosti 

urnikov dnevnih opravil s preostalimi družinskimi člani bistveno manj časa preživijo s svojimi 

otroki in partnerji (Kearns 1973, 63). Ameriška študija iz leta 1997, izvedena na vzorcu 2429 

delavcev, je pokazala, da delavci, ki delo opravljajo v izmenah oz. ponoči, zaznavajo bistveno 

več negativnega vpliva dela na družinsko življenje, ki se lahko kaže v obliki ločitve med 

partnerjema, stiske otrok in oslabljenega odnosa staršev z otroki (Grosswald 2003, 35–45). 

Poleg tega se izmenski delavci, prav tako zaradi neusklajenosti urnikov dnevnih opravil, težje 

vključujejo v družabno življenje in srečujejo s prijatelji, hkrati pa zaradi dinamičnosti urnikov 

različnih izmen težje zagotovijo udeležbo na določenih dogodkih v prihodnosti (Finn 1981, 33–

34). 

Posameznik, ki opravlja delo v izmenah, poleg vplivov na družinsko in družabno življenje 

pogosto občuti tudi poslabšanje zdravstvenega stanja, tako duševnega kot telesnega. V 

italijanski študiji iz leta 2015, ki je zajemala 278 zdravstvenih tehnikov, je bilo ugotovljeno, da 

je med nočnimi delavci v okviru duševnih težav večja pojavnost razdraženosti, somatizacijskih 

motenj, obsesivno kompulzivne motnje, tesnobe, motenj v razpoloženju in paranoje (Ferri idr. 

2016, 204). 

Italijanska študija, izvedena na 738 zdravstvenih tehnikih treh različnih bolnišnic, je pokazala, 

da obstaja močna povezanost med nočnim delom in pojavnostjo metaboličnega sindroma 

(visceralne debelosti, displidemije, neustreznega krvnega pritiska in krvnega sladkorja), ki 

lahko predstavlja dvakrat do trikrat večje tveganje za ishemično možgansko kap in veliko 

tveganje za sladkorno bolezen (Pietroiusti idr. 2010, 54). V sklopu zdravstvenih težav se z 

izmenskim delom povezuje tudi večjo pojavnost gastrointestinalnih bolezni. Na podlagi 17 

različnih študij je bilo povzeto, da obstaja tesna povezava med izmenskim delom in pojavnostjo 

kardiovaskularnih bolezni, in sicer za kar 40 % več pri izmenskih kot dnevnih oz. enoizmenskih 

delavcih (Knutsson 2003, 103–104).  

Izmensko delo pa ne vpliva zgolj na delavca, ki ga opravlja, ampak posredno tudi na nadaljnje 

generacije, saj je bilo v različnih študijah povzeto, da izmensko delo, predvsem nočno, 

negativno vpliva na plodnost in nosečnost pri ženskah. Študija iz leta 2004, v kateri so bile 

zajete italijanske medicinske sestre, je pokazala, da so delavke, ki opravljajo večizmensko delo, 

bolj podvržene motnjam menstrualnega cikla kot delavke v izključno dnevnih izmenah, prav 

tako so zaključili, da je izmensko delo neposredno povezano tudi s težavami pri zanositvi in 

manjšim deležem nosečnosti (Costa idr. 2004 po Mengeot 2009, 14–15). Vezano na težave pri 

zanositvi je podobno pokazala tudi raziskava iz leta 1996, v kateri je sodelovalo 3500 švedskih 

zdravstvenih delavk – babic. Poleg navedenega je bil eden od zaključkov študije tudi, da so 

delavke, ki opravljajo večizmensko delo, bolj podvržene tveganjem za spontani splav v 

primerjavi s tistimi, ki opravljajo dnevno izmeno, poleg tega pri njih obstaja večje tveganje za 

prezgodnji porod (Ahlborg, Axelsson in Bodin 1996, 788).  
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Zaradi motenega spalnega ritma in posledično motenj v koncentraciji določene študije 

nakazujejo povezanost med izmenskim oz. nočnim delom in pogostostjo nesreč na delu (Costa 

1996, 12). 

Nočno delo ima lahko vpliv na zdravje in počutje posameznika še leta po tem, ko preneha 

opravljati delo v nočni izmeni. Raziskava, ki je bila izvedena na vzorcu 479 medicinskih sester 

bolnišnice v Montrealu, je pokazala, da se pri delavkah, ki so po več let opravljale nočno izmeno 

vsaj petkrat na mesec, še po prenehanju pojavljajo motnje v spancu in višja stopnja nespečnosti 

(Dumont, Montplaiser in Infante-Rivard 1997). 

 Pregled dosedanjih raziskav o avtomatizaciji in nočnem delu 

V nadaljevanju bomo pred teoretičnim povzetkom in empiričnim delom raziskave podali še 

pregled nekaj dosedanjih raziskav na temo avtomatizacije v proizvajanju in nočnega dela, ki jih 

do zdaj še nismo omenili. Na tej točki velja omeniti, da med pregledom literature nismo uspeli 

identificirati študije, ki bi vključevala oba naša preučevana dejavnika, kar pomeni, da v 

nadaljevanju prestavljene raziskave obravnavajo prvi ali drugi dejavnik ločeno eden od 

drugega. 

V povezavi z avtomatizacijo je bila v okviru MOD izvedena raziskava, ki je preučevala vpliv 

avtomatizacije, natančneje robotov, na zaposlenost v razvitih državah ter v državah v razvoju. 

Ugotovitve iz raziskave kažejo, da je omenjena tehnologija v obeh primerih držav negativno 

povezana z obsegom zaposlitev, kar pomeni, da večja kot je pojavnost robotov, manj je 

zaposlitev, vendar je pomembno omeniti, da je v razvitih državah ta povezanost šibkejša 

(Carbonero, Ernst in Weber 2018, 8–9). Rezultati so pokazali tudi, da med razvitimi državami 

ter državami v razvoju ni večjih razlik glede na panoge, v katerih se najpogosteje poslužujejo 

robotov, in sicer so slednji najpogostejši v avtomobilski industriji, elektroindustriji, 

predelovanju gume in plastike, težki industriji in prehrambeni industriji (Carbonero, Ernst in 

Weber 2018, 6). Raziskava je prav tako pokazala, da je uvedba avtomatizacije oz. s tem 

povezane tehnologije zaslužna tudi za manjšanje obsega prenosa izvajanja dejavnosti iz razvitih 

držav v države s poceni delovno silo (angl. off-shoring) oz. za  pojav vračanja industrij (angl. 

re-shoring), kar pomeni, da za vse več podjetij uvedba avtomatizacije predstavlja boljši finančni 

in ekonomski končni rezultat kot cenejša delovna sila (Carbonero, Ernst in Weber 2018, 10–

11). 

Mnogi raziskovalci so se ukvarjali z vprašanjem, s kakšnimi tveganji se srečujejo posamezna 

delovna mesta glede na možnost avtomatizacije oz. zamenjave človeka s strojem. Frey in 

Osborne (2013, 44) sta na podlagi raziskave povzela, da je v ZDA kar 47 % delovnih mest 

podvženih visokem tveganju za avtomatizacijo v naslednjih dveh desetletjih, medtem, ko z 

ločeno raziskavo za zaposlene na teh delovnih mestih nekoliko bolj optimistične številke 

prikazujejo Arntz, Gregory in Zierahn (2016, 25), ki ugotavljajo, da je v ZDA omenjenem 
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tveganju podvrženih 9 % delovnih mest. Kljub temu, da lahko s strojem oz. računalnikom 

najlažje nadomestimo rutinsko opravila, ki jih je sprva izvajal človek, Autor (2015, 12) 

opozarja, da niso nujno operativna dela in dela, za katera je potrebno manj izobraževanja in 

veščin, vedno tista, ki so najbolj podvržena tveganju za avtomatizacijo. Pri tem izpostavlja 

razna storitvena dela, kot npr. delo v gostinstvu, vzdrževalna dela, delo v zdravstvu, varovanju 

ipd., kjer gre za visoko stopnjo interakcije s človekom in kjer so običajno velike potrebe po 

prilagodljivosti; tovrstna dela naj bi bilo zelo težko ali celo nemogoče avtomatizirati. Chui, 

Manyika in Miremadi (2016, 6–7) ugotavljajo, da je ključna lastnost, zaradi katere so 

posamezne naloge ali delovna mesta bolj podvržena tveganju za avtomatizacijo, predvidljivost, 

zaradi česar je proizvajanje kot dejavnost, ena izmed tistih, v katerih so delovna mesta najbolj 

izpostavljena omenjenem tveganju. Študija, izvedena na vzorcu več kot 800 poklicev v ZDA, 

je pokazala, da bi samo v dejavnosti proizvajanja lahko avtomatizirali kar 59% aktivnosti, ki 

jih zaenkrat opravljajo delavci (Chui, Manyika in Miremadi 2016, 6-7). V skladu s tem 

nadaljnje raziskave nudijo izsledke, da je do najmanjših izgub delovnih mest prišlo v 

maloprodajnem sektorju, in sicer za 7 %, medtem ko so največje izgube občutili v proizvajanju, 

kjer se je obseg delovnih mest do danes skrčil že za tretjino (ILO 2019b, 13–14). 

V povezavi s stopnjo avtomatizacije v proizvajanju je bila na primeru proizvodnje avtomobilov 

Volvo v švedskem sestavljalnem obratu izvedena študija, ki je preučevala medsebojno 

povezanost treh dejavnikov: kompleksnost odločitev, ki jih v okviru posameznega opravila 

sprejema delavec, kakovost oz. učinkovitost, merjena v številu in vrstah napak, ki jih pri 

posameznem opravilu naredi sodelavec, in stopnja kognitivne avtomatizacije teh opravil. 

Raziskava je pokazala močno pozitivno povezanost prvih dveh dejavnikov, hkrati pa 

predstavila pomembnost oz. potencial kognitivne avtomatizacije pri zmanjševanju pojavnosti 

napak pri opravilih z višjo kompleksnostjo odločitev (Fast-Berglund idr. 2013, 453–454). 

Raziskovalci so z izvedbo raziskave potrdili, da je prej naštete dejavnike možno raziskovati s 

kvantitativnimi metodami, v ta namen pa so za merjenje kognitivne avtomatizacije kot 

dejavnika, ki nas v magistrskem delu še najbolj zanima, uporabili metodo DYNAMO, ki smo 

jo opisali predhodno. 

S študijo, prav tako izvedeno na Švedskem, so raziskovalci ugotavljali pomen in vlogo 

avtomatizacije proizvajanja z vidika zaposlenih v industriji, obenem pa so do neke mere izvedli 

tudi meritve vnaprej določenih aktivnosti v proizvajanju na vzorcu 108 švedskih podjetij. Z 

raziskavo so ugotovili, da v podjetjih v industriji največjo prednost avtomatizacije 

prepoznavajo v zmanjševanju stroškov, sledijo izboljšanje učinkovitosti, izboljšanje 

konkurenčnosti, izboljšanje delovnih pogojev in navsezadnje omogočanje proizvajanja z 

najmanjšim možnim številom sodelavcev. Negativne učinke avtomatizacije prepoznavajo v 

kompleksnejšem proizvodnem sistemu, ki ga je težje obvladovati. 73 % anketiranih je bilo 

mnenja, da niso primerni kandidati za uvedbo višje stopnje avtomatizacije zaradi prevelike 

raznolikosti proizvodov, 50 % pa se jih poleg tega srečuje še s pomanjkanjem časa za 

načrtovanje avtomatizacije in usposabljanje sodelavcev (Frohm idr. 2006, 4) 
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V povezavi z nočnim delom se izjemno velik delež raziskav navezuje na negativne učinke na 

zdravje delavca. Nekaj smo jih že predstavili v predhodnem podpoglavju. S študijo iz leta 2002 

so raziskovalci z nekoliko bolj organizacijskega vidika, pa vendar zopet v tesni povezavi z 

učinki nočnega dela na delavca, preučevali učinek oz. potencial krajšega spanca med nočno 

izmeno pri izboljšanju budnosti in pozornosti delavca. Raziskava, izvedena na 14 delavcih v 

naftni rafineriji, je pokazala, da krajši spanec (manj kot ena ura) v nočni izmeni pomeni 

izboljšanje pozornosti do neke mere in se lahko uporablja kot učinkovit ukrep proti pretirani 

zaspanosti, vendar je hkrati lahko zaslužen za spalno inercijo 10 do 15 minut po zbujanju 

(Sallinen idr. 2002). Podobno raziskavo s podobnimi ugotovitvami so izvedli tudi na primeru 

12 računalniških operaterjev v kemični tovarni, kjer so preučevali učinek dveurnega spanca na 

utrujenost delavca (Matsumoto in Harada 1994).  

V naši analizi dosedanjih raziskav o avtomatizaciji in nočnem delu nismo uspeli identificirati 

nobene raziskave s tematiko nočnega dela z organizacijskega oz. managerskega vidika in npr. 

finančnih ali ekonomskih učinkov nočnega dela na uspešnost poslovanja organizacije. 

 Povzetek teoretičnih ugotovitev 

V teoretičnem delu dane magistrske naloge smo zajeli in predstavili pregled strokovne literature 

tako, da nam je kar v največji možni meri nudila podlago za zasnovo empiričnega dela naloge. 

Tako smo se v začetku skozi temelje managementa navezali na tematiko managementa 

proizvajanja ter predstavili osnovne pojme in definicije dane tematike. V nadaljevanju smo 

skozi poglavja na temo proizvajanja podali razlago osnovnih pojmov, s katerimi smo se srečali 

v teoretičnem delu raziskave, kot sta proizvodni sistem in proces proizvajanja, predstavili pa 

smo tudi pet skupin aktivnosti proizvajanja, ki so bile osnova za zasnovo vprašalnika in zbiranje 

podatkov.  

S poglavji na temo avtomatizacije proizvajanja in njene stopnje smo podali pregled dosedanje 

literature, v kateri so bili neposredno opredeljeni pojmi in koncepti omenjene tematike, 

predstavili smo, kako so različni avtorji definirali različne lestvice stopenj avtomatizacije, pa 

tudi sodobno metodologijo, imenovano DYNAMO, s pomočjo katere so raziskovalci opravili 

prva ocenjevanja stopenj avtomatizacije v proizvajanju in po zgledu katere smo v empiričnem 

delu magistrske naloge delno zasnovali raziskavo tudi mi. 

V naslednjem delu teoretičnega dela magistrske naloge smo predstavili pravne temelje nočnega 

dela tako na mednarodni kot nacionalni ravni, iz katerih izhajajo tudi osnovne definicije in 

opredelitve nočnega dela ter s tem povezanih pojmov. V povezavi z zakonsko podlago, vezano 

na nočno delo, smo predstavili obveznosti delodajalca in pravice delavca. Predstavili smo 

statistiko zaposlenih, ki se srečujejo z nočnim delom, na ravni EU in v primerjavi s Slovenijo.  
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V nadaljevanju smo identificirali in predstavili tri glavne razloge (organizacijski, ekonomski in 

tehnični), zaradi katerih se v podjetjih in drugih organizacijah pojavlja potreba po izvajanju 

nočne izmene in ki se bodo kot eden izmed raziskovanih dejavnikov pojavili tudi v naši 

empirični raziskavi.  

Na koncu smo povzeli ugotovitve iz dosedanjih raziskav, ki se nanašajo na vpliv nočnega dela 

na zdravje delavca. V njem izpostavljamo spoznanje o pomanjkanju raziskav na temo nočnega 

dela v povezavi z drugimi dejavniki, kot sta organiziranost dela in dodana vrednost, ter drugimi 

finančnimi in nefinančnimi kazalniki uspešnosti podjetja ali druge organizacije. Ugotovili smo 

tudi, da ni znanja in vednosti o povezanosti stopnje avtomatizacije in zmanjšanja obsega ur 

nočnega dela. To nam je predstavljalo identificirano raziskovalno vrzel, ki smo jo poskušali 

zapolniti z ugotovitvami iz našega empiričnega dela raziskave, ki jo bomo podrobneje 

predstavili v naslednjem poglavju.  
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3 EMPIRIČNA RAZISKAVA O VPLIVU STOPNJE AVTOMATIZACIJE 

PROCESOV PROIZVAJANJA NA OBSEG NOČNEGA DELA  

S predhodno predstavljenimi teoretičnimi poglavji na temo avtomatizacije procesov 

proizvajanja in nočnega dela ter ugotovitvijo, da navedena dejavnika z vidika medsebojne 

povezanosti še nista bila raziskovana, smo identificirali raziskovalno vrzel ter postavili 

izhodišča za namen zasnove in izvedbe raziskave.  

Z namenom zapolnitve te raziskovalne vrzeli smo zasnovali in izvedli raziskavo, katere glavni 

cilj je bil ugotoviti, ali med stopnjo avtomatizacije procesov proizvajanja in obsegom nočnega 

dela proizvodnih delavcev obstaja povezanost ali ne in ali je omejevanje nočnega dela eden 

izmed pomembnejših motivov za vlaganje sredstev v avtomatizacijo procesov proizvajanja.  

V nadaljevanju smo predstavili izbrano populacijo in vzorec, podali podroben pregled 

vprašalnika, predstavili rezultate raziskave, preverili zastavljeni hipotezi in navsezadnje 

predstavili povzetke empiričnih ugotovitev. 

 Populacija in vzorec 

Našo izbrano populacijo so predstavljala vsa srednje velika ali velika slovenska proizvodna 

podjetja z vsaj 50 zaposlenimi. Za namen identifikacije proizvodnih podjetij smo kot kriterij 

uporabili Standardno klasifikacijo dejavnosti (SKD), in sicer smo določili, da naj se podjetje 

glede na registrirano dejavnost uvršča v skupino predelovalnih dejavnosti. Glede na SKD, ki so 

jo zapisali Braunsberger idr. (2010, 62), je predelava  »proces, ki spreminja naravo, sestavo ali 

obliko surovin, polizdelkov ali končnih proizvodov z namenom pridobitve novih proizvodov«, 

v predelovalno dejavnost pa se uvršča (Braunsberger idr. 2010, 123) »mehansko ali kemično 

preoblikovanje surovin, polizdelkov, sestavnih delov ali drugih materialov v nove izdelke«. Za 

predelovalno dejavnost po SKD kot enega izmed kriterijev populacije smo se odločili, saj lahko 

glede na definicijo predelovalne dejavnosti sklenemo, da se večina organizacij, v katerih želimo 

izvesti raziskavo, tj. proizvodnih podjetij, uvršča vanjo, hkrati pa gre za javno dostopen podatek 

vseh registriranih organizacij v RS in nam kot tak omogoča poenostavljen izbor enot v 

populacijo. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (SURS) je bilo v letu 2018 v Sloveniji 

registriranih 629 podjetij s predelovalno dejavnostjo in več kot 50 zaposlenimi, od tega 126 z 

več kot 250 zaposlenimi. V okviru predelovalne dejavnosti v Sloveniji v 113 podjetjih 

prevladuje proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav, kar je 17,97 % glede na 

celotno predelovalno dejavnost, sledijo ji proizvodnja drugih strojev in naprav s 77 podjetji, tj. 

12,24 %, proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas s 64 podjetji oz. 10,17 %, proizvodnja 

živil z 51 podjetji oz. 8,11 % in proizvodnja električnih naprav s 43 podjetji oz. 6,84 %. Od 

preostalih proizvodnih dejavnosti vsaka s številom registriranih podjetij prispeva manj kot 5 % 
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glede na skupni nabor predelovalne dejavnosti (SiStat 2019). Pri predstavljeni statistiki velja 

omeniti, da SURS spremlja podjetja samo glede na glavno dejavnost, ne pa tudi stranske 

dejavnosti (prirejeno po Nataša Pušlar Car – Statistični urad Republike Slovenije, 8. avgust 

2019, dostopno pri U. K., urska.k8@gmail.com). »Glavna dejavnost statistične enote je tista, 

ki največ prispeva k celotni dodani vrednosti te enote. Stranska dejavnost je katerakoli druga 

dejavnost enote, katere rezultat so blago ali storitve, primerne za dobavo tretjim osebam. 

Dodana vrednost stranske dejavnosti mora biti manjša od tiste, ki jo prispeva glavna dejavnost« 

(Braunsberger idr. 2010, 43). Predstavljena statistika torej ne zajema morebitnih stranskih 

dejavnosti, temveč zgolj glavne. 

Prek podatkovne baze Gvin smo na dan 27. 5. 2019 dostopali do nabora 516 aktivnih srednje 

velikih in velikih podjetij z registrirano predelovalno dejavnostjo. Iz njega smo kasneje izločili 

14 podjetij, za katera smo lahko na podlagi javno dostopnih podatkov ugotovili, da nimajo 

aktivne proizvodnje oz. zaposlujejo manj kot 50 ljudi. Na podlagi tega smo zaključili, da naša 

populacija podjetij, ki ustrezajo zgoraj navedenim kriterijem, obsega 502 enoti. Z namenom 

pridobitve vsaj 100 izpolnjenih vprašalnikov smo ga poslali vsem podjetjem v populaciji. Naš 

ciljni vzorec so predstavljale vse enote v opisani populaciji. 

 Opis vprašalnika 

V osnovi smo vprašalnik (Priloga 3) sestavili iz sedmih vprašanj. Prvo vprašanje je filtrirno in 

anketirance med seboj loči na podjetja, ki v svojem proizvodnem sistemu izvajajo nočno 

izmeno, in tista, ki je ne. Z naslednjim vprašanjem, na katerega odgovarjajo zgolj anketiranci, 

ki so na predhodno odgovorili z »Da«, torej tisti, pri katerih se nočna izmena izvaja, 

ugotavljamo, zakaj je v konkretnem primeru nočna izmena potrebna. S tem poskušamo 

ugotoviti, zaradi katerih potreb prihaja do nujnosti izvedbe nočne izmene, torej ali so v ozadju 

ekonomski, tehnični ali organizacijski razlogi. Naslednje vprašanje, ki je zopet namenjeno zgolj 

anketirancem, pri katerih se izvaja nočna izmena, je zasnovano s petimi naštetimi aktivnostmi: 

 obdelava oz. proizvajanje (oblikovanje, pridobivanje, predelava, montaža, sestavljanje 

ipd.), 

 transport (dobava, odprema, preskrba znotraj procesa z materiali, orodji ipd.), 

 skladiščenje (prevzem, izdaja ipd.), 

 kontrola in vodenje (proizvodov, procesov, delavcev ipd.),  

 zastoj (testiranje, vzdrževanje, menjava serije, orodij ipd.). 

Vprašanje vključuje tudi dodatno možnostjo drugo za morebitne predhodno še ne zajete 

aktivnosti, anketiranci pa po lestvici od 1 – popolnoma ročno do 5 – popolnoma avtomatizirano 

ocenijo stopnjo avtomatizacije navedene aktivnosti v svojem proizvodnem sistemu in pri vsaki 

v enoti človek/ura zabeležijo obseg človeškega dela v povprečnem delovnem dnevu ter posebej 

v nočni izmeni. Vprašanje je namenjeno ocenjevanju stopnje avtomatizacije procesov 
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proizvajanja v povezavi z obsegom nočnega dela, rezultati pa so namenjeni za preverjanje prve 

hipoteze. 

Naslednje vprašanje je namenjeno vsem anketirancem, torej ne glede na to, ali izvajajo nočno 

izmeno, v njem pa smo jih povprašali o morebitnih motivih za vložitev sredstev v 

avtomatizacijo procesov proizvajanja. Z odgovori bomo lahko preverili drugo zastavljeno 

hipotezo. 

V nadaljevanju vse anketirance povprašamo še o številu zaposlenih v proizvodnem sistemu in 

vrsti dejavnosti, odgovori pa so namenjeni za osnovno statistično analizo. 

Vsem anketirancem smo že na začetku ponudili možnost, da se – če bi jih ta tematika zanimala 

– naknadno seznanijo z ugotovitvami iz raziskave. Na koncu vprašalnika imajo tako možnost 

zabeležiti e-naslov, na katerega bodo po opravljeni analizi prejeli naše ugotovitve. 

Vprašalnik smo zasnovali na javno dostopni spletni platformi 1KA, zbiranje podatkov pa je 

potekalo od vključno 22. 7. 2019 do vključno 13. 8. 2019. Povezavo do vprašalnika smo prek 

e-pošte razposlali na javno dostopne e-naslove. V sporočilu (Priloga 1) smo k sodelovanju v 

raziskavi povabili tako podjetja, ki izvajajo nočno izmeno, kot tudi tista, ki je ne. Za namen 

doseganja želenih anketirancev, to so vodje proizvajanja oz. zaposleni na primerljivem 

položaju, in ker je bila večina pridobljenih e-naslovov splošnih, smo v nagovoru izpostavili 

tudi, kdo je najprimernejši anketiranec. S prvim pošiljanjem vabil, v katerem smo nagovorili 

vsako podjetje v ciljnem vzorcu posebej, smo v 10 dneh zbrali 66 izpolnjenih anket. Zatem smo 

na podjetja naslovili še drugo vabilo k sodelovanju v raziskavi (Priloga 2) in tako v naslednjih 

11 dneh zbrali še dodatnih 50 izpolnjenih vprašalnikov.  

 Rezultati raziskave 

Na prošnjo k izpolnitvi vprašalnika se je odzvalo 116 podjetij oz. 23,1 % vseh podjetij, na katera 

smo naslovili vabilo k sodelovanju v raziskavi. Med anketirance, ki so se odzvali na vabilo, 

štejemo tiste, ki so odgovorili na vsaj eno od vprašanj v vprašalniku. V okviru raziskave smo 

beležili tudi število klikov na anketo, kar pomeni, da je prejemnik e-pošte najverjetneje prebral 

sporočilo s prošnjo in sledil povezavi na vprašalnik. Teh klikov smo zabeležili 234 oz. 118, če 

odštejemo vse enote, kjer so uporabniki začeli izpolnjevanje. Če primerjamo to število z 

velikostjo vzorca oz. populacije (502), lahko ocenimo, da je skoraj polovica oz. dobrih 46 % 

vseh nagovorjenih sledila povezavi na vprašalnik. 

Na prošnjo k izpolnitvi vprašalnika se ni odzvalo 386 podjetij oz. 76,9 % podjetij, na katera 

smo jo naslovili. Upoštevajoč strukturo dejavnosti vzorca, ki je predstavljena v nadaljevanju 

(izvzete so enote, za katere nismo pridobili informacije o dejavnosti ali na podlagi podanega 

odgovora dejavnosti nismo mogli identificirati), in strukturo dejavnosti populacije lahko 

zaključimo, da za naslednje dejavnosti v vzorec nismo zajeli niti enega predstavnika: 
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 obdelava in predelava lesa, proizvodnja izdelkov iz lesa, plute, slame in protja, razen 

pohištva, 

 proizvodnja računalnikov, elektronskih in optičnih izdelkov, 

 proizvodnja pohištva, 

 proizvodnja oblačil,  

 proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov,  

 proizvodnja pijač. 

Naš doseženi vzorec zajema 116 enot, v nadaljevanju pa bomo predstavili njegove lastnosti, 

kot so struktura dejavnosti, število zaposlenih v proizvodnem sistemu in podatek o izvajanju 

nočne izmene. 

V preglednici 2 so prikazani rezultati raziskave, vezani na osnovne podatke o anketiranih 

podjetjih, o katerih smo jih povprašali, to so izvajanje nočne izmene, število zaposlenih v 

proizvodnem sistemu in dejavnost. 
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Preglednica 2: Število podjetij glede na različne lastnosti 

    Frekvenca Delež (v %) 

Izvajanje nočne izmene   
Da  79 68,10 

Ne  37 31,90 

Skupaj   116 100,00 

Število zaposlenih v proizvodnem sistemu   
0-249  61 52,59 

250-499  12 10,34 

500-749  2 1,72 

750-999  2 1,72 

1000-1249  1 0,86 

1250-1500  1 0,86 

brez odgovora  37 31,90 

Skupaj   116 100,00 

Dejavnost    
C25 Proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav 16 13,79 

C22 Proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas 10 8,62 

C23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov 10 8,62 

C10 Proizvodnja živil 7 6,03 

C27 Proizvodnja električnih naprav 5 4,31 

C24 Proizvodnja kovin 4 3,45 

C28 Proizvodnja drugih strojev in naprav 4 3,45 

C20 Proizvodnja kemikalij, kemičnih izdelkov 3 2,59 

C17 Proizvodnja papirja in izdelkov iz papirja 2 1,72 

C29 Proizvodnja motornih vozil, prikolic in polprikolic 2 1,72 

C13 Proizvodnja tekstilij 1 0,86 

C15 Proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov 1 0,86 

C18 Tiskarstvo in razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa 1 0,86 

C30 Proizvodnja drugih vozil in plovil 1 0,86 

C32 Druge raznovrstne predelovalne dejavnosti 1 0,86 

C33 Popravila in montaža strojev in naprav 1 0,86 

ni možno določiti 10 8,62 

brez odgovora  37 31,9 

Skupaj   116 100,00 

Izmed vseh anketiranih podjetij sta dobri dve tretjini (79 podjetij) odgovorili, da v svojem 

proizvodnem sistemu izvajata nočno izmeno. 

Možno je, da je k povečanju deleža podjetij z nočno izmeno nekoliko prispevalo vabilo k 

sodelovanju v raziskavi, saj je sporočilo že v nagovoru omenilo temo, tj. avtomatizacijo 

procesov proizvajanja v povezavi z nočnim delom. Zaradi tega je možno, da so se na vabilo v 

nekoliko večjem deležu odzivala podjetja, ki izvajajo nočno izmeno, čeprav smo k sodelovanju 

povabili vse. Ali v tem delu rezultati vzorca bistveno odstopajo od lastnosti populacije, ne 
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moremo ugotoviti, saj ni javno dostopnih podatkovnih baz s podatki o izvajanju nočnega dela 

v podjetjih, ki ustrezajo kriterijem naše populacije. 

Anketirana podjetja imajo v svojih proizvodnih sistemih v povprečju 185,6 zaposlenega, pri 

čemer podjetje z najmanj zaposlenimi v proizvodnem sistemu zaposluje 17 ljudi, podjetje z 

največ pa 1305. Če iz izračuna izvzamemo 37 enot, za katere nismo pridobili odgovora oz. 

podatka, se večina podjetij, tj. 77,22 %, uvršča v prvi razred po številu zaposlenih, in sicer v 

razred od 0 do vključno 249 zaposlenih. V drugi razred do vključno 499 zaposlenih se jih uvršča 

15,19 %, v preostale razrede do 1500 zaposlenih pa skupno le 7,59 % podjetij. 

Prvih pet dejavnosti, s katerimi se ukvarja največ podjetij iz vzorca (37 anketirancev odgovora 

ni podalo), je: 

1. C25 proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav,  

2. C22 proizvodnja izdelkov iz gume in plastičnih mas, 

3. C23 proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov, 

4. C10 proizvodnja živil in 

5. C27 proizvodnja električnih naprav. 

Preostalih deset predelovalnih dejavnosti, ki so se pojavile med navedbami anketirancev, skupaj 

predstavlja 26 % celotne strukture, medtem ko za 13 % navedb zaradi preveč splošnih 

odgovorov (npr. »proizvodnja«, »montaža«) dejavnosti glede na SKD nismo mogli opredeliti. 

Če se vrnemo na podatek o izvajanju nočne izmene in ga primerjamo s številom zaposlenih, 

dobimo naslednjo preglednico razpršenosti podatkov, iz katere je razvidno, da se nočna izmena 

pogosteje pojavlja v podjetjih z več zaposlenimi v proizvodnem sistemu. 

 

Slika 2: Izvajanje nočne izmene glede na število zaposlenih 

Podjetja z nočno izmeno smo povprašali o razlogih za njeno izvedbo oz. zakaj je v njihovem 

sistemu potrebna. Vprašanje je bilo odprtega tipa, prejete odgovore pa smo naknadno v osnovi 

razporedili v tri skupine, ki smo jih predstavili že v teoretičnem delu magistrske naloge, to so 

ekonomski, tehnološki in organizacijski razlogi, dodatno pa smo bili primorani opredeliti še 
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četrto skupino za vse odgovore, ki niso bili podani dovolj natančno, da bi jih lahko dodelili eni 

od prej naštetih skupin (npr. »narava dela«, »specifike«). Kljub temu je bilo iz preostalih 

odgovorov možno jasno razbrati, da v predelovalni dejavnosti prevladujejo ekonomski razlogi 

za izvajanje nočne izmene, najredkeje pa se pojavljajo organizacijski. Na spodnjem diagramu 

na sliki 3 so ponazorjene pojavnosti posameznih razlogov za uvedbo nočnega dela v 

proizvodnih sistemih, iz prikaza pa so izvzeti štirje anketiranci, ki so odgovorili, da izvajajo 

nočno izmeno, niso pa podali razloga. 

 

Slika 3: Struktura vzorca glede na razloge za izvajanje nočne izmene 

Med ekonomskimi razlogi so se največkrat pojavljale navedbe, kot so izkoriščenost 

zmogljivosti, povečanje naročil in zahteve odjemalcev ter izraba drage proizvodne opreme oz. 

strojev. Med tehnološkimi razlogi se je največkrat pojavila zasnova nepretrganega 

proizvodnega procesa ter razne livarske in steklarske peči, ki jih ni mogoče ugašati in ponovno 

prižigati na dnevni ravni. Med organizacijske razloge smo uvrstili navedbe, ki se sklicujejo na 

hitro pokvarljivost izdelkov, nujnost priprave blaga za jutranjo opremo in sezonsko naravo 

prodaje proizvodov. 

Ločeno od ostalih dejavnikov smo opravili tudi analizo stopenj avtomatizacije po posameznih 

aktivnostih. Na podlagi diagrama na sliki 4 lahko povzamemo, da so aktivnosti obdelave oz. 

proizvajanja v proizvodnih podjetjih v povprečju bolj avtomatizirane od ostalih in se kot edina 

skupina od petih preučevanih bolj nagibajo k avtomatizaciji kot ročni izvedbi. Na podlagi 

prikaza standardnega odklona lahko povzamemo tudi, da so bile ocene za omenjeno skupino 

aktivnosti precej manj razpršene od preostalih štirih skupin. Po povprečni stopnji 

avtomatizacije od najvišje do najnižje sledijo aktivnosti kontrole in vodenja, transport, 

skladiščenje in nazadnje zastoj. Za navedene aktivnosti se ocene v povprečju bolj nagibajo k 

ročni izvedbi, pri čemer je standardni odklon podatkov nekoliko večji, kar pomeni večjo 

razpršenost ocen. 
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Slika 4: Stopnja avtomatizacije po vrstah aktivnosti 

V nadaljevanju smo pod drobnogled vzeli naslednji merjen dejavnik v povezavi z aktivnostmi 

v proizvodnem sistemu, tj. obseg človeškega dela. To smo izvedli tako, da smo obseg dela v 

enoti človek/ura za vsako aktivnost na ravni posameznega anketiranca pretvorili v deleže. S 

pridobljenimi deleži smo nato za posamezno skupino aktivnosti izračunali povprečne deleže 

človeškega dela in mere razpršenosti, kot je prikazano na diagramu na sliki 5. 
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Slika 5: Obseg človeškega dela po aktivnostih 

Ugotovimo lahko, da aktivnosti obdelave oz. proizvajanja v povprečju zajemajo bistveno več 

človeškega dela kot preostale štiri aktivnosti, medtem ko med slednjimi ni večjih razlik, saj se 

nahajajo v precej ozkem razponu. To še posebej pride do izraza, če upoštevamo le nočno delo, 

saj to pri aktivnostih obdelave oz. proizvajanja predstavlja kar dobro polovico vsega dela v 

nočni izmeni. 

V nadaljevanju vprašalnika smo z vprašanjem, na katerega so lahko anketiranci odgovorili z 

izbiro več ponujenih odgovorov in/ali z vpisom dodatnega odgovora, merili pogostost motivov 

za avtomatizacijo procesov proizvajanja oz. namene in cilje, za dosego katerih bi bili v podjetjih 

pripravljeni vlagati ali pa so v preteklosti že vlagali sredstva v avtomatizacijo. Pojavnost 

posameznih motivov je predstavljena v diagramu na sliki 6. 
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Slika 6: Pojavnost motivov za avtomatizacijo procesov proizvajanja 

Motiv, ki nas je najbolj zanimal, je bila omejitev izmenskega oz. nočnega dela. Glede na zgornji 

diagram ugotavljamo, da gre za motiv, ki se v primerjavi z ostalimi pojavlja redkeje, in sicer je 

izmed ponujenih odgovorov nižjo vrednost dosegel samo še odgovor glede doseganja izvedbe 

novih, za delavca neizvedljivih opravil. Pod drugo so anketiranci zabeležili dodatne odgovore, 

kot so izboljšanje učinkovitosti, kontrola procesa in dežurstvo od doma. V tej točki je treba 

opozoriti, da so v zgornjem diagramu zajeti tudi odgovori anketirancev, ki so odgovorili, da 

nočne izmene ne izvajajo. Zanje omejevanje nočnega dela ne bi bilo relevantno. S tovrstno 

analizo ne bi bilo smiselno preverjati naše hipoteze, da se zmanjšanje obsega nočnega dela v 

slovenskih proizvodnih podjetjih ne pojavlja kot ključni motiv za uvedbo avtomatizacije 

procesov proizvajanja. To bomo opravili v nadaljevanju zgolj na delu vzorca podjetij z nočno 

izmeno. 

Na koncu vprašalnika so anketiranci imeli možnost zabeležili svoj e-poštni naslov za prejem 

ugotovitev raziskave, kar v osnovi ni namenjeno za analizo, ampak pošiljanje povratnih 

informacij anketirancem. Kljub temu lahko na podlagi zabeleženih e-naslovov ocenimo 

zanimanje anketiranih za dano tematiko. Izmed 116, ki so izpolnili vprašalnik, jih je 28 oz. 

dobrih 24 % označilo, da želijo biti seznanjeni z rezultati analize.  
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 Preverjanje hipotez 

Naša prva hipoteza H1 je bila:  

Med stopnjo avtomatizacije procesov proizvajanja in deležem ur proizvodnih delavcev, 

opravljenih v nočni izmeni, obstaja negativna povezanost (višja kot je stopnja avtomatizacije, 

manj je nočnega dela).  

V ta namen je treba na ravni posameznega proizvodnega sistema analizirati dva podatka, to sta 

stopnja avtomatizacije procesov proizvajanja in delež človek/ur, opravljenih v proizvodnem 

sistemu v nočni izmeni, glede na obseg človek/ur v celotnem delovnem dnevu (vseh 24 ur). 

Povezanost teh dveh dejavnikov bomo analizirali s pomočjo Pearsonovega koeficienta 

korelacije. Na ravni enega proizvodnega sistema torej potrebujemo podatek o stopnji 

avtomatizacije v obliki števila v razponu od 1 (popolnoma ročno) do 5 (popolnoma 

avtomatizirano) in obseg nočnega dela v odstotkih. Ker teh podatkov z vprašalnikom nismo 

zbirali v točno takšni obliki, je treba pridobljene podatke še nekoliko prilagoditi. 

Na ravni posameznega proizvodnega sistema smo zbrali ocene o stopnjah avtomatizacije za pet 

oz. šest skupin aktivnosti ter obseg človeškega dela na dnevni ravni in v nočni izmeni. Za 

pridobitev skupne ocene avtomatizacije procesov proizvajanja v posameznem sistemu bi lahko 

sešteli ocene posameznih aktivnosti in pridobljeno število delili s številom aktivnosti. S tem bi 

vsem ocenam dodelili enako utež, kar bi pomenilo, da smo zanemarili enega od pomembnih 

dejstev, ki smo ga predstavili v teoretičnem delu magistrske naloge, in sicer definicijo 

avtomatizacije.  

Slednja je – povzeto – zamenjava opravil, ki jih izvaja človek, z opravili, ki jih izvaja stroj, zato 

smo ocenam aktivnosti, za katere potrebujemo več človeškega dela, dodelili večjo težo kot 

tistim, za katere ga potrebujemo manj, saj lahko logično sklepamo, da je bila za doseganje 

določene stopnje avtomatizacije ob trenutno večjem obsegu človeškega dela potrebna 

obsežnejša uvedba avtomatizacije kot za doseganje iste stopnje pri trenutno manjšem obsegu 

dela. Tako smo posameznim ocenam na ravni aktivnosti kot utež dodelili koeficient razmerja 

človeškega dela pri tej aktivnosti glede na človeško delo v celotnem proizvodnem sistemu in 

šele nato izračunali skupno oceno. Če izračun poenostavimo in posplošimo, lahko zapišemo 

enačbo na sliki 7, v kateri LoA označuje izračunano stopnjo avtomatizacije, s ocenjeno stopnjo 

avtomatizacije posamezne aktivnosti, d obseg človeškega dela oz. število človek/ur opravljenih 

na posamezni aktivnosti, s števili od 1 do 5 pa označujemo posamezne aktivnosti. 
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Slika 7: Izračun stopnje avtomatizacije 

Te enačbe smo se lahko poslužili zgolj v primerih, ko smo za vseh pet aktivnosti pridobili vse 

podatke, nobena od ocenjenih stopenj avtomatizacije posamezne aktivnosti pa ni bila ocenjena 

s 5 – popolna avtomatizacija, saj pri res popolnoma avtomatizirani izvedbi aktivnosti do potrebe 

po človeškem delu praviloma ne bi smelo prihajati. Tem ocenam smo zato pri izračunu dodelili 

enakomerno utež glede na skupno število aktivnosti. 

Za grafični prikaz podatkov in izračun Pearsonovega koeficienta korelacije smo na podlagi enot 

v vzorcu, kjer so bila izpolnjena vsa zahtevana polja, pridobili t. i. popolne ocene, medtem ko 

smo v obravnavo zajeli tudi t. i. nepopolne ocene. Te smo pridobili z vprašalniki, ki niso bili 

izpolnjeni v celoti (npr. kljub izpolnjenim količinam ur je manjkal podatek o stopnji ali obratno 

– te aktivnosti smo izločili iz izračuna skupne ocene) ali pa so bile določene kombinacije 

odgovorov nelogične (npr. navedba določenega obsega človeškega dela kljub oceni, da gre za 

popolno avtomatizacijo. Pri ocenah stopnje 5 z navedbo količine človeškega dela smo zato pri 

izračunu skupne ocene namesto 5 upoštevali 4,5, saj smo predpostavljali, da je anketiranec želel 

sporočiti, da gre kljub človeškemu delu za izredno visoko stopnjo avtomatizacije, za katero bi 

bila ocena 4 (pretežno avtomatizirano) prenizka). Med nepopolne ocene smo zajeli tudi edini 

primer, kjer je bila ena od aktivnosti ocenjena kot popolnoma avtomatizirana. Kot že 

obrazloženo v predhodnem odstavku, smo pri tem uporabili nekoliko prilagojeno metodo 

izračuna skupne ocene. 

Na naslednjem diagramu so prikazane skupne ocene stopnje avtomatizacije posameznih 

proizvodnih sistemov v povezavi z obsegom nočnega dela tako za popolne kot nepopolne 

ocene. Že po hitrem pregledu lahko predvidevamo, da med preučevanima dejavnikoma ni 

povezanosti, saj so podatki razpršeni po celotnem polju in ni možno določiti smeri gibanja. 
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Slika 8: Stopnja avtomatizacije in obseg nočnega dela 

Za potrditev naše domneve izračunamo še Pearsonov koeficient korelacije (r) tako za popolne 

kot vse ocene (popolne in nepopolne). 

Preglednica 3: Pearsonov koeficient korelacije stopnje avtomatizacije in nočnega dela 

  Popolne ocene Vse ocene 

n 27 34 

r –0,0124 –0,0569 

Pri obeh vrednostih koeficienta gre za negativen predznak, kar sicer nakazuje, da gre za 

negativno povezanost in bi zgolj na podlagi tega našo hipotezo v delu, da višja kot je stopnja 

avtomatizacije, manj je nočnega dela, lahko potrdili, vendar je treba pri Pearsonovem 

koeficientu korelacije upoštevati tudi vrednost koeficienta. V obeh primerih gre za izredno 

majhne absolutne vrednosti, kar pomeni neznatno povezanost. Hipotezo torej zavrnemo. 

Naša hipoteza H2 je bila:  

Zmanjšanje obsega nočnega dela se pri slovenskih proizvodnih podjetjih ne pojavlja kot ključni 

motiv za uvedbo avtomatizacije procesov proizvajanja.  

Za potrditev te hipoteze morata biti izpolnjena dva pogoja: (1) motiv omejitve izmenskega oz. 

nočnega dela se ne sme pojaviti kot prevladujoči motiv za avtomatizacijo procesov proizvajanja 

glede na preostale odgovore anketirancev in (2) motiv omejitve izmenskega oz. nočnega dela 

se pri nobenem od anketirancev ne sme pojaviti kot edini motiv za avtomatizacijo procesov 

proizvajanja.  
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Kot smo že omenili v poglavju izidov iz raziskave, bomo za preverjanje te hipoteze analizirali 

le odgovore anketirancev, ki so na vprašanje, ali izvajajo nočno izmeno, odgovorili z »Da«. 

Pojavnost posameznih odgovorov je prikazana na spodnjem diagramu.  

 

Slika 9: Motivi za avtomatizacijo v podjetjih z nočno izmeno 

Enako kot pri analizi motivov na vzorcu vseh podjetij, ki so podala odgovore, se motiv omejitev 

izmenskega oz. nočnega dela glede na pogostost navedb pojavlja redkeje, s čimer je izpolnjen 

prvi pogoj: 

1. motiv omejitve izmenskega oz. nočnega dela se ne pojavi kot prevladujoči motiv za 

avtomatizacijo procesov proizvajanja glede na preostale odgovore anketirancev. 

S pregledom posameznih vprašalnikov ugotavljamo tudi, da se motiv omejitev izmenskega oz. 

nočnega dela vedno pojavlja le v kombinaciji z drugimi motivi oz. da nobeden od anketirancev 

ni izbral obravnavanega motiva kot edini motiv za avtomatizacijo procesov proizvajanja, s 

čimer je izpolnjen drugi pogoj: 

2. motiv omejitve izmenskega oz. nočnega dela se pri nobenem od anketirancev ne pojavi kot 

edini motiv za avtomatizacijo procesov proizvajanja. 

Drugo hipotezo torej potrdimo oz. lahko sklenemo, da se motiv zmanjšanja nočnega dela ne 

pojavlja kot ključni motiv za avtomatizacijo procesov proizvajanja v slovenskih proizvodnih 

podjetjih. 
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 Povzetek empiričnih ugotovitev 

Z empiričnim delom raziskave smo preučevali dve področji, za kateri med pregledom virov in 

literature nismo uspeli identificirati, da bi kot taki oz. v povezavi eno z drugim že bili 

raziskovani: to sta stopnja avtomatizacije procesov proizvajanja in obseg nočnega dela. V ta 

namen smo zasnovali in izvedli empirično raziskavo na populaciji 502 srednje velikih ali 

velikih slovenskih podjetij z registrirano predelovalno dejavnostjo in vsaj 50 zaposlenimi, da 

smo pridobili vpogled v stopnjo avtomatizacije aktivnosti znotraj procesa proizvajanja v 

povezavi z deležem ur nočnega dela proizvodnih delavcev in analizirali povezanost obeh 

dejavnikov. 

Populacijo so predstavljala vsa večja slovenska proizvodna podjetja, ki so bila hkrati tudi ciljni 

vzorec, saj smo vprašalnik po e-pošti naslovili na vse enote iz populacije.  

Glede na javno dostopne podatkovne baze smo lahko povzeli, da približno 80 % podjetij iz 

populacije zaposluje od 50 do vključno 249 ljudi, petina podjetij pa 250 ali več ljudi. Prav tako 

smo na podlagi javno dostopnih baz lahko ugotovili, da je najpogostejša glavna registrirana 

dejavnost teh podjetij proizvodnja kovinskih izdelkov, razen strojev in naprav (17,97 %), 

sledijo ji proizvodnja drugih strojev in naprav (12,24 %), proizvodnja izdelkov iz gume in 

plastičnih mas (10,17 %), proizvodnja živil (8,11 %) in proizvodnja električnih naprav (6,84 

%), od preostalih proizvodnih dejavnosti pa vsaka k skupnemu naboru prispeva manj kot 5 %.  

Za namen merjenja stopnje avtomatizacije procesov proizvajanja je bilo sprva treba določiti 

način izvedbe. S pregledom literature smo prišli do spoznanja, da do danes še ni bilo zaznati 

poskusov merjenja stopnje avtomatizacije procesov proizvajanja, katerih rezultat bi bil skupna 

ocena avtomatizacije proizvodnega sistema in ki bi jih lahko neposredno uporabili. V ta namen 

smo s pomočjo spoznanj, do katerih smo prišli s pregledom teorije v obstoječi literaturi na temo 

avtomatizacije v proizvajanju, zasnovali lastno metodo za merjenje te stopnje, ki je temeljila na 

petih splošnih skupinah aktivnosti v proizvodnem sistemu, ocenah stopenj avtomatizacije teh 

aktivnosti, ki so jih podali vodje proizvodenj, in obsegu človeškega dela. Za izračun skupne 

ocene avtomatizacije procesov proizvajanja v posameznem podjetju oz. proizvodnem sistemu 

smo z vprašalnikom zbirali podatke o stopnji avtomatizacije in obsegu človeškega dela na ravni 

posamezne skupine aktivnosti, dodatno pa smo za namen raziskovanja drugega dejavnika, tj. 

nočnega dela, zbrali podatke tudi o njegovem obsegu, prav tako na ravni posamezne skupine 

aktivnosti. S preostalimi podatki, ki smo jih zbirali z vprašalnikom, to so razlog za potrebo po 

nočni izmeni, število zaposlenih v proizvodnji in motivi za avtomatizacijo, pa smo lahko izvedli 

več analiz medsebojno različnih dejavnikov. 

Ugotovili smo, da večji del anketiranih podjetij v svojem proizvodnem sistemu izvaja nočno 

izmeno, razlogi zanjo pa so večinoma ekonomske narave. Sledijo jim razlogi tehnične narave, 

zelo malo pa jih je organizacijske narave. Glede na ocene stopnje avtomatizacije smo ugotovili, 

da so v povprečju najbolj avtomatizirane aktivnosti obdelave oz. proizvajanja, medtem ko so 
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preostale aktivnosti, to so transport, skladiščenje, kontrola in vodenje ter zastoj, manj 

avtomatizirane. Bistveno večje vrednosti pri aktivnostih obdelave oz. proizvajanja kot pri 

preostalih aktivnostih smo ugotovili tudi pri analizi obsega dela na posamezni aktivnosti v 

povprečnem delovnem dnevu in posebej v nočni izmeni. Na podlagi ugotovitev, da so aktivnosti 

obdelave oz. proizvajanja v povprečju bolj avtomatizirane od ostalih, kar pomeni, da 

tehnologija namesto človeka opravi večji delež potrebnega dela, po drugi strani pa je kljub temu 

za izvedbo teh aktivnosti potrebnega več človeškega dela kot za druge, lahko povzamemo, da 

gre za bistveno večjo oz. obsežnejšo skupino aktivnosti. V praksi to lahko pomeni, da so bili 

anketiranci za namen podaje ocene avtomatizacije in obsega dela prisiljeni v združevanje 

večjega obsega opravil in so zaradi tega lahko podali manj natančne ocene kot pri preostalih 

aktivnostih. Ugotovili smo tudi, da se nočna izmena pogosteje pojavlja v podjetjih z več 

zaposlenimi v proizvodnem sistemu. 

Prvo hipotezo, in sicer da med stopnjo avtomatizacije procesov proizvajanja in obsegom 

nočnega dela obstaja negativna povezanost, smo zavrnili, saj je izračunan koeficient 

povezanosti, čeprav je negativen in bi lahko v tem delu našo hipotezo potrdil, prenizek, da bi 

lahko nakazoval znatno povezanost. Zaključimo torej, da dejavnika nista povezana. Drugo 

hipotezo, in sicer da se zmanjšanje obsega nočnega dela ne pojavlja med ključnimi motivi za 

uvedbo avtomatizacije procesov proizvajanja, smo potrdili. Eno hipotezo smo torej zavrnili in 

drugo potrdili. Če bi povezanost dejavnikov, ki sta osrednji temi magistrske naloge, obstajala 

oz. bi z avtomatizacijo procesov proizvajanja do neke mere uspešno zmanjševali obseg nočnega 

dela, bi to najverjetneje nakazovalo, da se delodajalci zavedajo potenciala avtomatizacije pri 

omejevanju nočnega dela in jo v ta namen tudi izkoriščajo, torej bi se lahko omejevanje nočnega 

dela pojavljajo kot eden izmed ključnih motivov za avtomatizacijo v proizvajanju. To bi 

pomenilo, da bi tudi v tem primeru eno hipotezo potrdili in drugo zavrnili, kar nadalje pomeni, 

da smo že v osnovi zastavili nekoliko nasprotujoči si oz. kontradiktorni hipotezi.  

Na podlagi kontaktov anketirancev, ki smo jih pridobili z namenom posredovanja ugotovitev 

iz raziskave, in vseh klikov na vprašalnik lahko povzamemo, da je bila tematika aktualna oz. 

zanimiva tudi zaposlenim, ki so v slovenskih proizvodnih podjetjih neposredno vpleteni v 

proizvajanje. 
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4 SKLEP 

Kot smo omenili že uvodoma, je bil osnovni namen magistrske naloge ugotoviti, ali stopnja 

avtomatizacije procesov proizvajanja vpliva na delež ur nočnega dela proizvodnih delavcev. S 

tem namenom smo predstavili literaturo in dosedanje raziskave na temo avtomatizacije 

procesov proizvajanja in temo nočnega dela ter zasnovali in izvedli empirično raziskavo. V 

empiričnem delu naloge smo nato predstavili izsledke iz raziskave in preverili zastavljene 

hipoteze. Glavna ugotovitev je bila, da stopnja avtomatizacije procesov proizvajanja in obseg 

nočnega dela med seboj nista povezana. 

V nadaljevanju smo v sklepnem poglavju povzeli in predstavili pomembnejše ugotovitve iz 

literature in izsledkov raziskave. Kot smo si zastavili že uvodoma, smo identificirali in podali 

tri priporočila za prakso oz. slovensko predelovalno dejavnost. S pregledom literature in 

izvedbo raziskave smo identificirali tudi več odprtih vprašanj oz. tematik, ki bi jih bilo smiselno 

naprej raziskovati, zato smo za konec podali tudi več predlogov za nadaljnje raziskovanje, ki 

so tako vsebinski, metodološki kot praktični. 

 Povzetek teoretičnih in empiričnih ugotovitev 

V povezavi z nočnim delom smo že med pregledom literature lahko spoznali pomembno vlogo 

razlogov za odrejanje nočne izmene, ki jih lahko v osnovi razdelimo v tri skupine: 

organizacijski, tehnični in ekonomski. Nekateri avtorji menijo, da je organizacijskim in 

tehničnim razlogom, za katere smo v raziskavi ugotovili, da so skupaj zaslužni za izvedbo nočne 

izmene v manj kot polovici podjetij iz vzorca, težko oporekati oz. zaradi njih proces brez 

delavcev v nočni izmeni ne bi bil izvedljiv (Bilban 2013, 43). Po drugi strani ekonomske 

razloge, za katere smo ugotovili, da so zaslužni za izvajanje nočne izmene pri več kot polovici 

podjetij v vzorcu, nekateri avtorji z vidika negativnega vpliva na zdravje delavca označujejo 

kot manj upravičene (Bilban 2013, 43), spodbujajo k opustitvi izvedbe nočnega dela v teh 

primerih (Folkard in Tucker 2003, 95) in predlagajo preučitev vseh prednosti in slabosti 

tovrstne oblike dela ter drugih potencialnih razrešitev (Bilban 2013, 45).  

V povezavi z ekonomskimi razlogi za odrejanje nočnega dela lahko glede na pregled 

zakonodaje in obvez delodajalcev do delavcev v obliki nudenja dodatnih ugodnosti in varstva 

predpostavljamo, da so vsaj do neke mere preučili finančna bremena, ki izhajajo iz zadolžitev 

do nočnih delavcev, in na drugi strani finančne ugodnosti dodatnega dela, opravljenega v nočni 

izmeni, ter ocenili, da je izvedba nočnega dela finančno vseeno bolj upravičena. 

Če bi se vseeno želeli lotiti poskusa omejevanja nočnega dela, bi bilo treba ugotoviti, kaj je v 

izbranem proizvodnem sistemu sploh razlog za nočno delo. Če gre za tehnične ali 

organizacijske razloge, je takšna prenova procesov glede na izsledke literature bistveno manj 

smiselna in obstaja večja verjetnost, da ne bo uspešna. Prenova procesov s ciljem zmanjšanja 
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obsega nočnega dela bi morebiti bila smiselna le v proizvodnih sistemih, kjer je v ozadju 

ekonomski razlog za izvajanje nočnega dela in kjer lahko po preučitvi procesov in dinamike 

aktivnosti delavcev predpostavimo, da lahko delovni proces z enakimi izhodnimi rezultati steče 

tudi, če so delavci na delovnem mestu prisotni zgolj čez dan. Na tem mestu lahko zaključimo, 

da za celotno proizvodno panogo ne moremo podati splošnih priporočil v povezavi z 

omejevanjem nočnega dela, saj se v podjetjih znotraj panoge pojavljajo različni razlogi za 

izvajanje nočnega dela.  

V nadaljevanju smo ugotovili, da nam poleg možnosti, da bo zmanjševanje obsega nočnega 

dela oteženo že zaradi narave razlogov zanj, lahko osredotočenje zgolj na eno potencialno 

razrešitev – v našem primeru je to avtomatizacija procesov proizvajanja – še dodatno omeji 

možnosti za uspeh. Z raziskavo smo prišli do ugotovitve, da večja stopnja avtomatizacije ne 

pomeni manjšega obsega nočnega dela oz. da med dejavnikoma ni povezanosti. Avtomatizacija 

procesov proizvajanja torej sama po sebi ni odgovor na vprašanje, kako lahko omejimo nočno 

delo zaposlenih v proizvodnih sistemih, ampak prej ravno nasprotno – z navedeno ugotovitvijo 

smo pokazali, da tehnologija v povprečju ni zasnovana za razbremenitev delavca le v želenih 

izmenah, oz. lahko povzamemo, da kar lahko tehnologija namesto delavca opravi ponoči, lahko 

tudi podnevi. V tej točki lahko avtomatizacijo procesov proizvajanja označimo celo za dvorezni 

meč za delavca, saj mu lahko po eni strani, kot smo spoznali že v teoretičnem delu magistrske 

naloge, omogoči varnejše delovne pogoje, prevzema monotono in prepušča bolj raznoliko delo 

ter namesto njega izvaja težka in težko izvedljiva opravila, po drugi strani pa nosi tudi potencial, 

da v celoti odpravi potrebo po človeku na delovnem mestu. 

Eden izmed nadaljnjih sklepov na podlagi rezultatov raziskave je, da za avtomatizacijo 

procesov proizvajanja kot razrešitev za omejevanje nočnega dela obstaja potencial le, če je 

zasnovana in izvedena z omejitvijo nočnega dela kot glavnim vodilom za prenovo procesa, 

hkrati pa to dopuščajo razni tehnični in organizacijski dejavniki. Z raziskavo smo ugotovili, da 

je v praksi takšen scenarij zelo malo verjeten, saj zmanjšanje obsega nočnega dela v anketiranih 

podjetjih trenutno ne predstavlja pomembnega motiva za pripravljenost vložiti sredstva v 

avtomatizacijo procesov. Ker prenove proizvodnih sistemov običajno pomenijo znatno naložbo 

za podjetje, ki bi jo sicer težko upravičili zgolj z nižjimi stroški plač iz naslova zmanjšanja ali 

odprave nočnega dela, in ker se zmanjšanje nočnega dela trenutno ne nahaja na seznamu 

prioritet delodajalcev, bi bilo za doseganje prenove procesov z navedenim ciljem predhodno 

potrebno povečanje zavesti in odgovornosti delodajalcev do zdravja lastnih sodelavcev.  

Študije in raziskave na temo negativnih učinkov nočnega dela na delavca, ki smo jih predhodno 

predstavili, in še mnoge druge nakazujejo, kako pomembno in ključno vlogo igrajo delodajalci 

ne samo pri zdravju svojih delavcev, ampak tudi pri njihovem zadovoljstvu, zadovoljstvu 

družinskih članov in drugih ljudi v družabnem krogu delavca. V dobi tehnološkega napredka, 

v kateri stroj po sposobnostih čedalje bolj dohiteva človeka, bi bilo nesmiselno, da tehnologije 

ne bi v čim večji meri izkoristili za dobrobit človeka, po drugi strani pa živimo v dobi poplave 
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ponudnikov na trgu, kjer je za marsikatero podjetje kljub morebitnemu čutu za potrebe in želje 

zaposlenega z vidika pogojev za lastni obstoj preprosto neizvedljivo upoštevati širšo sliko. 

 Priporočila za prakso 

Celotno delo, tako teoretični kot empirični del, je bilo zasnovano, da bi, če bi prvo hipotezo, da 

med avtomatizacijo procesov proizvajanja in obsegom nočnega dela obstaja negativna 

povezanost, potrdili, lahko podali zelo preprosto priporočilo za predelovalno dejavnost, ki bi se 

glasilo: »Če želite zmanjšati obseg nočnega dela, avtomatizirajte svoje procese.« Z raziskavo 

pa smo ugotovili ravno obratno, in sicer da med omenjenima dejavnikoma ni povezanosti. 

Načelo, ki bi ga lahko imenovali za glavno ugotovitev opravljene raziskave, je, da je pred 

izvedbo raziskave smiselno natančno določiti namen in cilje ter raziskati vse morebitne 

relevantne dejavnike, ne pa celotno raziskovanje osnovati na zgolj eni predpostavki o 

povezanosti dveh dejavnikov, saj lahko to pomeni, da bomo določene druge pomembne in 

relevantne ugotovitve prezrli.  

Avtorji s področja zdravstva in medicine v raznih študijah že leta in leta vztrajno opozarjajo na 

negativne učinke nočnega dela na zdravje delavca. Tako so do danes v literaturi izpostavili 

mnoge takšne učinke, npr. motnje spanca, kardiovaskularne bolezni, motnje metabolizma, 

utrujenost (Pallesen idr. 2010, 109), večjo pojavnost raka na dojkah pri ženskah (Schernhammer 

idr. 2006, 108) itd. Kljub temu pa lahko na podlagi javno dostopne statistike povzamemo, da 

se trend nočnega dela v Sloveniji veča.  

Na osnovi tega bi bilo naše splošno priporočilo (1) za industrijo oz. natančneje poslovodstva 

podjetij, naj si omejevanje nočnega dela zadajo kot smoter in cilj oz. izziv, ki bi ga bilo koristno 

zasledovati, saj k uspešnosti podjetja navsezadnje največ prispevajo zadovoljni in zdravi 

sodelavci. Uspešna postavitev smotrov in ciljev za omejevanje nočnega dela bi pomenila, da se 

ti odražajo ne samo v aktivnosti zaposlenih v proizvodnem sistemu, ampak tudi v aktivnostih 

managementa organizacije oz. bi se odražali v načrtovanju človeških in drugih virov ter 

postavitvi drugih smotrov in ciljev. 

Za namen omejevanja nočnega dela bi bilo treba na ravni posameznega proizvodnega sistema, 

kjer prihaja do odrejanja nočnega dela, identificirati, kateri dejavniki so zaslužni za potrebo po 

njem. Glede na njihovo naravo bi bilo v nadaljevanju smiselno raziskovati konkretne 

potencialne razrešitve za omejitev nočnega dela. V tem delu lahko podamo naslednje (2) 

priporočilo za predelovalno dejavnost, in sicer naj za zasledovanje smotrov in ciljev v povezavi 

z omejevanjem nočnega dela natančno preučijo vse razloge, ki vplivajo na odredbo nočnega 

dela in šele v skladu s tem iščejo rešitve.  

Če so v določenem podjetju za potrebo po izvajanju nočne izmene v celoti zaslužni finančno-

ekonomski razlogi, je naše naslednje priporočilo podrobneje preučiti finančne in ekonomske 
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ugodnosti ter finančna in ekonomska bremena, ki jih delodajalcu povzroči odreditev nočnega 

dela. S predstavitvijo pravnih temeljev na temo nočnega dela smo spoznali, da je delodajalec 

po zakonu obvezan k izplačevanju določenih dodatnih finančnih ugodnosti nočnem delavcu, 

hkrati naj bi mu zagotavljal dodatno varstvo in pravice, pazljiv pa naj bi bil tudi pri 

organiziranosti dela, saj so določene skupine delavcev v povezavi z nočnim delom deležne 

posebnega varstva. Stroški nočnega dela niso vedno povsem očitni. V skladu z navedenim 

predlagamo, (3) naj poleg dodatnih izplačil sodelavcem v podjetju upoštevajo tudi dodatno delo 

vodij oz. koordinatorjev dela za organiziranost dela skladno z zakonodajo, stroške bolniških 

odsotnosti zaradi morebitnega slabšega zdravstvenega stanja nočnega delavca in druga manj 

očitna bremena v povezavi z nočnim delom oz. predlagamo izdelavo ter preveritev 

obsežnejšega modela primerjave ugodnosti in bremen nočnega dela za delodajalca. Z dobro 

zasnovanim modelom, s katerim bi uspešno zajeli vse finančne in ekonomske ugodnosti in 

bremena ter jih sproti spremljali, bi lahko podali realnejšo oceno koristi nočnega dela, kar bi 

lahko igralo ključno vlogo pri sprejemanju odločitev poslovodstva v povezavi z odrejanjem 

nočnega dela.  

 Prispevek k managerski znanosti in stroki 

Prispevek rezultatov iz magistrske naloge k managerski znanosti in stroki je tako teoretičen kot 

empiričen, pa tudi praktičen. 

V teoretičnem delu magistrske naloge smo opravili pregled strokovne literature in jo razvrstili 

v izbrana poglavja na temo managementa, managementa proizvajanja, avtomatizacije procesov 

proizvajanja ter pravnih in drugih vidikov nočnega dela. Na enem mestu smo zbrali in 

predstavili vsa dosedanja teoretična vedenja in empirična spoznanja, ki bodo v pomoč 

morebitnim drugim raziskovalcem te tematike v prihodnosti. Tako smo zajeli najbolj relevantno 

literaturo za izvedbo raziskave v praktičnem delu magistrske naloge. 

Z empirično raziskavo smo prišli do novih znanj, ki jih doslej še ni bilo in predstavljajo novost 

na tem področju. Z izvirnimi ugotovitvami iz opravljenega anketiranja smo zavrnili 

predpostavko, da avtomatizacija procesov proizvajanja neposredno vpliva na obseg nočnega 

dela. Dodatno smo skozi predstavljeno literaturo ugotovili, da je nočno delo poslovno-

organizacijski sistem, ki je podvržen različnim drugim dejavnikom in ga zato ni smiselno 

raziskovati zgolj v navezavi z avtomatizacijo procesov. Z ugotovitvami iz empiričnega dela 

raziskave smo potrdili našo drugo predpostavko, da pet predhodno definiranih operacij v okviru 

proizvodnega sistema tega celovito zajame. To smo potrdili z ugotovitvijo, da je le manjši delež 

anketiranih izkoristil možnost vpisa dodatne operacije, dodatno pa so se te po vsebini v vseh 

primerih prekrivale z eno od petih predhodno ponujenih možnosti. 

Kot naš naslednji prispevek k managerski znanosti in stroki štejemo tudi nekoliko nadgrajeno 

metodologijo za merjenje stopnje avtomatizacije v proizvajanju, ki smo jo zasnovali z 
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namenom načrtovanja raziskave in zbiranja podatkov. Metodologijo za merjenje avtomatizacije 

v proizvajanju, s pomočjo katere smo prišli do natančnejših in bolj raznolikih ocen stopenj 

avtomatizacije proizvodnih sistemov, smo delno zasnovali po zgledu obstoječe metodologije, s 

katero merimo stopnjo avtomatizacije posameznih aktivnosti. V delu, kjer smo podali skupno 

oceno za celoten proizvodni sistem, pa temelji na naših sinteznih teoretičnih spoznanjih, ki smo 

jih predstavili v teoretičnem delu naloge, in je kot take v analizirani strokovni literaturi še nismo 

zasledili. 

Kot prispevek k managerski stroki oz. praksi štejemo zasnovo priporočil za prakso. Pripravili 

smo tri priporočila za izboljšanje dane prakse na temo avtomatizacije in deleža ur nočnega dela. 

Nanašajo se na predloge o (1) določitvi omejitve nočnega dela kot smotra oz. cilja podjetja, ki 

bi ga vodstvo aktivno zasledovalo, za doseganje tega predlagamo (2) izvedbo temeljite 

raziskave vseh razlogov in dejavnikov, ki vplivajo na odredbo nočnega dela za identifikacijo 

potencialnih razrešitev (ne pa vnaprejšnjo omejitev na potencialne razrešitve, kot smo to v 

nalogi storili za avtomatizacijo procesov proizvajanja). Nazadnje predlagamo (3) zasnovo in 

preverbo modela primerjave vseh ugodnosti in bremen nočnega dela za delodajalca, tudi manj 

očitnih. Priporočila za managersko prakso naj bi imela praktične implikacije za vse, ki se 

ukvarjajo z načrtovanjem, organiziranjem, vodenjem in kontroliranjem procesov proizvajanja 

v srednje velikih ali velikih slovenskih podjetjih. 

 Predlogi za nadaljnje raziskovanje 

Med pripravo teoretičnega dela naloge na temo nočnega dela smo prišli do ugotovitev, da je 

omenjeno področje zanimivo za raziskovalce predvsem v povezavi z negativnimi učinki na 

zdravje delavca. Medtem ko je varstvo zdravja delavca sicer glavno vodilo za pripravo dane 

raziskave, smo pri delu pogrešali raziskave, ki bi zajemale tudi druge, predvsem managerske 

vidike nočnega dela, s katerimi bi obravnavano področje lahko še bolje predstavili. Medtem ko 

raziskave na temo drugih vidikov nočnega dela v povezavi z našo raziskavo ne bi nujno 

pomenile naslednje stopnje raziskovanja, bi bile izredno dobrodošle pri mnogih drugih 

podobnih raziskavah in managerski znanosti nasploh. 

Za rezultate magistrske naloge lahko rečemo, da so nam odprli več vprašanj kot nanje 

odgovorili. Z obravnavo povezave dveh popolnoma različnih in nesorodnih dejavnikov smo se 

delno dotaknili dveh področij, ki sta sami po sebi dovolj obširni in raznoliki, da bi ju lahko 

obravnavali samostojno.  

Pogoj za izvedbo raziskave in pridobitev relevantnih podatkov je bila predhodna zasnova lastne 

metode za merjenje in oceno avtomatizacije procesov proizvajanja v posameznem proizvodnem 

sistemu, ki smo jo sicer zasnovali delno na podlagi teoretičnih ugotovitev in delno po zgledu 

že obstoječe metode, vendar smo jo kot tako prvič uporabili ravno v naši raziskavi. To pomeni, 

da gre za nepreverjeno metodo, kar odpira možnosti za nadaljnje raziskovanje. Zanimalo bi nas, 
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katere so njene morebitne pomanjkljivosti in ali obstajajo področja, ki bi jih pri oceni stopnje 

avtomatizacije bilo smiselno zajeti, pa jih s to metodo nismo. 

Z analizo rezultatov raziskave smo ugotovili, da iz nabora petih raziskovanih skupin aktivnosti 

aktivnosti obdelave oz. proizvajanja odstopajo od ostalih po višji povprečni stopnji 

avtomatizacije in večjem obsegu dela tako na dnevni ravni kot v nočni izmeni. Povzetek tega 

je bil, da gre za precej obsežnejšo skupino aktivnosti od ostalih, kar lahko pomeni, da so bili 

anketiranci prisiljeni v združevanje večjega nabora aktivnosti in so bile podane ocene 

posledično manj točne kot pri ostalih aktivnostih. Pri morebitnem prihodnjem merjenju 

kateregakoli dejavnika v povezavi s posameznimi aktivnostmi bi bilo smiselno to skupino 

razčleniti na več podskupin. 

Smiselno bi bilo tudi raziskati, zakaj se med delodajalci zmanjšanje obsega nočnega dela ne 

pojavlja med ključnimi motivi za uvedbo avtomatizacije procesov proizvajanja. Z raziskavo 

smo ugotovili, da ta dva dejavnika sploh nista povezana. Ali se delodajalci tega zavedajo in je 

zato pojavnost motiva nižja? V prihodnjih raziskavah bi bilo torej smiselno preučiti, katere so 

sploh prednosti oz. pozitivni učinki avtomatizacije po mnenju in izkušnjah delodajalcev. 

S pregledom relevantne teorije in izvedbo raziskave smo prišli do ugotovitve, da je nočno delo 

dejavnik, podvržen različnim drugim dejavnikom, ki pa se razlikujejo med podjetji. S ciljem 

pridobitve boljšega vpogleda v potencialne razrešitve za omejevanje nočnega dela bi bilo zato 

vsako nadaljnjo raziskavo smiselno zasnovati kot kvalitativno raziskavo s posameznim 

proizvodnim sistemom kot osnovno enoto raziskovanja.  

Hkrati bi lahko z intervjuvanjem raziskali tudi stališča delodajalcev do odrejanja nočnega dela. 

Šele tako bi lahko zares dobro razumeli področje nočnega dela ter kje in kako je najbolj 

smiselno iskati razrešitve za odpravo – so te tehnične (npr. avtomatizacija procesov, kot smo 

predpostavljali v naši raziskavi), organizacijske ali gre preprosto za prioritete in vrednote 

poslovodstva z vidika finančnih in nefinančnih učinkov. 

Raziskovanje avtomatizacije procesov proizvajanja in nočnega dela bi bilo koristno opraviti 

tudi v drugih dejavnostih, ki sicer niso proizvodno naravnane, a je kljub temu takšna oblika dela 

nujno potrebna in neizogibna, npr. v zdravstvu, trgovini, policiji, medijih, vojski ipd. 
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Priloga 1 

 

VABILO K SODELOVANJU V RAZISKAVI 1 

Zadeva: Avtomatizacija in nočno delo – vaš prispevek k znanosti 

Spoštovani, 

sem Urška Kosem, študentka magistrskega programa Inoviranje in podjetništvo na Fakulteti za 

management v Kopru. Na vas, [naziv podjetja], kot eno izmed večjih proizvodnih družb v 

Sloveniji se obračam, ker menim, da lahko le z vašo pomočjo dovolj dobro raziščem – in v 

magistrskem delu tudi predstavim – tematiko, ki me zanima. To je potencial avtomatizacije 

proizvodnih procesov pri zmanjševanju obsega nočnega dela ter s tem povezanih negativnih 

vplivov na delavca. 

Vljudno vas prosim za izpolnitev kratkega vprašalnika na povezavi. K sodelovanju ste vabljeni 

ne glede na to, ali v vaši proizvodnji izvajate nočno izmeno, izpolnjevanje pa vam bo vzelo 

približno 3 minute časa. Vprašalnik bo najlažje izpolnila oseba, ki ima v vašem podjetju celovit 

vpogled v vaš proizvodni sistem tako s procesnega kot kadrovskega vidika (npr. vodja 

proizvodnje). 

Za vaš vložen čas in trud vam bom izredno hvaležna. 

Lep pozdrav, 

Urška Kosem, dipl. ekon. (UN) 

P.S. Če bi tudi vas zanimala povezava med avtomatizacijo proizvodnih procesov in nočnim 

delom, lahko na koncu vprašalnika zapišete e-naslov, na katerega vam bom naknadno 

posredovala ugotovitve iz analize raziskave. 

 



 

 



Priloga 2 

 

VABILO K SODELOVANJU V RAZISKAVI 2 

Zadeva: Avtomatizacija in nočno delo – vaš prispevek k znanosti 

Spoštovani, 

na vaše podjetje sem se pred dnevi obrnila s prošnjo za izpolnitev kratkega vprašalnika na temo 

avtomatizacije proizvodnih procesov in nočnega dela. Vprašanja, ki me zanimajo in na katera 

lahko odgovorim le z vašo pomočjo, so Ali lahko tehnologijo prilagodimo tako, da delavec 

konec dne odide domov, delo pa teče dalje? Kolikšen je glede tega potencial v slovenskih 

proizvodnjah? S katerimi preprekami se srečujemo in kje so priložnosti? 

Ponovno vas vljudno prosim za nekaj minut vašega časa za izpolnitev vprašalnika. To bo 

najlažje in najhitreje opravil vodja vaše proizvodnje oz. oseba na primerljivem položaju. Vaš 

odziv je zaželen in cenjen tudi, če v vašem proizvodnem sistemu ne izvajate nočne izmene.  

Če bi ta tematika zanimala tudi vas, lahko na koncu vprašalnika zabeležite e-naslov, prek 

katerega bom z vami delila ugotovitve iz raziskave. 

Za vaš čas in trud vam bom izredno hvaležna, če pa ste se na mojo prošnjo že odzvali – iskrena 

hvala. 

Lep pozdrav, 

Urška Kosem, dipl. ekon. (UN) 



 

 



Priloga 3 

 

VPRAŠALNIK 

V1: Ali je v vašem proizvodnem sistemu organizirana nočna izmena? 

 Da.  

 Ne. 

V2: Prosim, zapišite, zakaj je nočna izmena v vašem proizvodnem sistemu potrebna.   

V3: Vprašanja v nadaljevanju se nanašajo na vaš proizvodni sistem. 

Prosim, da si vizualizirate procese in aktivnosti v vašem proizvodnem sistemu in v skladu s tem 

izpolnite spodnjo tabelo: 

1. za aktivnosti oz. opravila po lestvici od 1 – popolnoma ročno do 5 – popolnoma 

avtomatizirano ocenite, do kolikšne mere so avtomatizirana oz. podprta s 

tehnologijo; 

2. pri posamezni postavki zabeležite, koliko človeškega dela (v enoti človek/ura) je 

opravljenega za posamezno aktivnost v povprečnem delovnem dnevu (vseh 24 ur) 

in koliko od tega v nočni izmeni.  
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OBDELAVA OZ. PROIZVAJANJE 

(oblikovanje, pridobivanje, 

predelava, montaža, sestavljanje ipd.) 
     

    

TRANSPORT  

(dobava, odprema, preskrba znotraj 

procesa z materiali, orodji ipd.) 
     

    

SKLADIŠČENJE 

(prevzem, izdaja ipd.)      

    

KONTROLA IN VODENJE 

(proizvodov, procesov, delavcev 

ipd.) 
     

    

ZASTOJ 

(testiranje, vzdrževanje, menjava 

serije, orodij ipd.) 
     

    

Drugo:      

    



Priloga 3 

 

V4: Za doseganje katerih ciljev bi bili pripravljeni vložiti ali ste morda v preteklosti že vložili 

sredstva v povečanje avtomatizacije procesov proizvajanja? 

Možnih je več odgovorov 

□ Pohitritev procesa. 

□ Izboljšanje kakovosti procesa/proizvoda. 

□ Izboljšanje varnosti za sodelavca. 

□ Doseganje manjše odvisnosti od sodelavca. 

□ Nižanje stroškov dela. 

□ Omejitev izmenskega oz. nočnega dela. 

□ Doseganje izvedbe novih, za sodelavca neizvedljivih opravil. 

□ Drugo: 

V5: Prosim, zapišite področje oz. dejavnost, s katero se ukvarjate v vašem podjetju. 

V6: Prosim, zapišite, koliko sodelavcev zaposlujete v vašem proizvodnem sistemu. 

V7: Če bi vas zanimali rezultati raziskave po opravljeni analizi, vpišite e-poštni naslov, na 

katerega bi želeli, da vam jih posredujemo. 


