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POVZETEK 

Koncept Industrije 4.0 označuje novo tehnološko obdobje, ki bo v prihodnosti vplivalo 

na delovanje celotne globalne družbe. V primerjavi s preteklimi tehnološkimi dogajanji je 

narava tega obdobja zaznamovana s hitrejšimi in radikalnejšimi spremembami. Zaradi obsega 

pričakovanega vpliva se tema diplomske naloge omejuje zgolj na področje zaposlovanja 

v transportnem sektorju EU. Za razumevanje je treba najprej podrobneje raziskati ključne 

značilnosti Industrije 4.0 in trenutne razmere na navedenem področju. Ker je raziskovano 

dogajanje osnovano le na potencialno možnih scenarijih, je narava diplomske naloge teoretično 

zasnovana. Tehnologija Industrije 4.0 je v transportu sprožila razvoj novih tehnoloških trendov, 

ki bodo povzročili množično nadomeščanje trenutnih delovnih mest, hkrati pa omogočili 

nastanek novih. Spremenjene razmere na trgu dela bodo vodile v povpraševanje po drugačnih 

znanjih in kompetencah, zaradi česar se bo potreba po reorganizaciji v izobraževalnih 

institucijah in transportni politiki EU povečala. Iz tega razloga se v EU pripravljajo številne 

iniciative in možni scenariji, ki bodo poskušali zmanjšati posledice novih tehnoloških inovacij. 

Ključne besede: Industrija 4.0, Evropska unija, transportni sektor, tehnologija, razvoj, 

zaposlovanje, prihodnost delovnih mest, kompetence, izobraževanje, politika. 

SUMMARY 

The concept of Industry 4.0 marks a new technological era, which will in the future affect 

viability of the entire global society. Compared with past technological happenings, the nature 

of this era is marked by faster and more radical changes. Due to the scope of the expected 

impact, the topic of the thesis is limited only to the field of employment in the EUʼs transport 

sector. For understanding, it is first necessary to examine in detail the key characteristics of 

Industry 4.0 and the current situation in the stated field. Since the research is based only on 

potentially possible scenarios, the nature of the thesis is conceived theoretically. Technology of 

Industry 4.0 has triggered the development of new technological trends in the transport sector, 

which will lead to a massive replacement of current jobs, while also allowing new ones to 

emerge. Changed conditions on the labour market will lead to the demand for different skills 

and competencies, which will result in the need for reorganization in education institutions and 

EUʼs transport policy. For this reason, a number of initiatives and possible scenarios are being 

prepared in the EU, which will try to reduce the consequences of new technological innovations.  

Key words: Industry 4.0, European Union, transport sector, technology, development, 

employment, the future od jobs, competence, education, policy. 

UDK: 004.451.62:005.953(043.2) 
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1 UVOD 

Tehnologija kot eden glavnih dejavnikov sprememb v preteklih letih dosega nepredstavljivo 

stopnjo razvoja. Človek je s svojim raziskovanjem in razvojem novih tehnologij ustvaril veliko 

vprašanj, kar zadeva prihodnost globalne družbe. Eno izmed teh se nanaša na področje trga 

dela, kjer se med strokovnjaki pojavlja največ negotovosti. Dejstvo je, da bo trg dela, ne glede 

na pozitivne ali negativne posledice, v bližnji prihodnosti povsem drugačen kot danes (Gleeson 

2018). Zaradi tega se bo treba pripraviti na različne scenarije, kjer bo pomembno vlogo odigralo 

sodelovanje med raznimi institucijami, pa tudi posameznimi vplivnimi deležniki. Široko 

gledano bodo tudi države, kot posamezni majhni deli skupne globalne družbe, morale pričeti 

graditi na boljšem sodelovanju in odnosih med sabo. Le na takšen način se bo globalna družba 

lahko prilagodila na hitro spreminjajoče se ekonomsko in tehnološko okolje. 

V nadaljevanju uvodnega poglavja bomo opredelili obravnavani problem in teoretična 

izhodišča, ki predstavljajo konceptualni okvir diplomske naloge. Sledili bodo namen in cilji kot 

vodila za nadaljnje pisanje, pripisali pa bomo tudi metode za doseganje teh ciljev. Kot zadnje 

bomo opisali predpostavke in omejitve, ki bodo podrobneje predstavljale usmeritev 

v proučevanje obravnavanega problema. 

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

Globalna družba, v kateri živimo danes, je odraz številnih sprememb, ki jih je človek s svojimi 

aktivnostmi povzročil v zgodovini. Prva izmed takšnih sprememb se je zgodila pred 10.000 leti, 

ko je preskok s poljedelstva na kmetijstvo povzročil nastanek kmetijske revolucije. Ta 

sprememba je omogočila nastanek prvih oblik transporta, pa tudi proizvodnje in komunikacije. 

Pričela sta se rast populacije in posledično večanje človeških naselbin, kar je v naslednjih 

obdobjih sprožilo urbanizacijo in nastanek prvih mest. Pa vendar je bil to samo začetek nastanka 

družbe, v kateri živimo danes. V naslednjih obdobjih je prišlo do niza sprememb, ki so bile 

odraz tehnološkega napredka. Te spremembe so bile poimenovane industrijska revolucija 

(Schwab 2016, 17). Prva industrijska revolucija se je začela v 18. stoletju kot posledica razvoja 

železnic in izuma parnega stroja, kar se je odrazilo v nastanku strojne proizvodnje. Temu je 

sledil drugi tehnološki preskok, imenovan druga industrijska revolucija, ki se je zgodila 

na prelomu iz 19. v 20. stoletje. V tem obdobju je prišlo do odkritja elektrike in izuma tekočega 

traku, kar je posledično omogočilo nastanek masovne proizvodnje. Zadnje oziroma tretje 

obdobje tehnološkega razvoja se je začelo v 20. stoletju in traja še danes. To obdobje številni 

imenujejo tudi digitalna revolucija, kar je odraz razvoja informacijskih tehnologij in posledično 

visokotehnološke industrije. Številni dodajajo, da je tehnološki razvoj imel velik vpliv 

na globalizacijo (Schwab 2016, 14–18). Drugo obdobje globalizacije je povezano z nastankom 

prve industrijske revolucije, saj sta oba pojava nastala v istem obdobju. Drugo obdobje 

globalizacije je trajalo vse do leta 1914 oz. do prve svetovne vojne in je omogočilo nastanek 

mednarodnega trga. V času med letoma 1914 in 1945 je globalizacija izgubila na pomenu, nato 
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pa s tretjim valom tehnoloških sprememb po letu 1945 povzročila nadaljnjo rast mednarodnega 

trga (nastanek tretje globalizacije). Ta rast se je odrazila v hitrejšem napredovanju in ni zajela 

samo razvitih držav, ampak tudi države v razvoju (Shirley 2016). 

Kljub temu da tretja industrijska revolucija danes še vedno traja, pa se je začelo govoriti 

o nastanku četrte industrijske revolucije, ki se imenuje tudi Industrija 4.0. Ta bo po mnenju 

strokovnjakov gradila na temeljih tretje industrijske revolucije. Nastanek pojma »Industrie 4.0« 

oz. Industrija 4.0 sega v leto 2011, ko je nemška zvezna vlada uvedla iniciativo 

za visokotehnološko strategijo Nemčije do leta 2020. Od takrat je pojem v središču celotne 

globalne družbe. Znano je, da se bo Industrija 4.0 odrazila v štirih ključnih komponentah in 

šestih načelih načrtovanja. Med temi komponentami so internet stvari (angl. IoT oz. Internet of 

Things), internet storitev (angl. IoS oz. Internet of Services), pametna tovarna in kibernetsko-

fizični sistemi (angl. CPS oz. Cyber-Physical Systems), medtem ko med načela načrtovanja 

spadajo interoperabilnost, virtualizacija, decentralizacija, zmogljivost v realnem času, 

storitvena usmerjenost in modularnost. Vsi omenjeni elementi bodo omogočali večjo 

povezanost med človekom in strojem, pa tudi med realnim in virtualnim svetom (Hermann, 

Pentek in Otto 2015, 8–11). Enako kot v preteklih industrijskih revolucijah se bodo ključne 

spremembe zgodile na osnovi temeljev, ki se v času Industrije 4.0 imenujejo gradniki 

tehnološkega napredka (Vaidya, Ambad in Bhosle 2018, 234–237). 

Številni strokovnjaki in organizacije raziskujejo ter analizirajo potencialni vpliv, ki ga bo 

Industrija 4.0 imela na globalno družbo v prihodnosti (Hermann, Pentek in Otto 2015, 3–4). 

Trenutno se pojavlja veliko predvidevanj in ocen, ki jim je skupno to, da bo vpliv Industrije 4.0 

velik in hiter ter da bo zajel vsa področja delovanja globalne družbe. To poudarja tudi Schwab 

(2016, 17): »Z besedo ›revolucija‹ označujemo hitre in radikalne spremembe.« 

Eno od področij, na katero bo Industrija 4.0 imela velik vpliv, je transportni sektor, ki se 

navezuje na premeščanje ljudi in blaga. Del tega so tudi transportne manipulacije, ki se 

navezujejo na skladiščenje in podobne aktivnosti (Orbanić in Rosi 2016, 25). Vpliv 

Industrije 4.0 se bo odražal na globalni ravni, vendar smo se mi osredotočili le na območje EU, 

kjer transportni sektor predstavlja enega od ključnih elementov gospodarstva. Transportni 

sektor v EU predstavlja eno izmed prvih skupnih političnih področij Evropske gospodarske 

skupnosti, ki sega v čas Rimske pogodbe (Evropska komisija 2014a, 3–4). Pomen transportnega 

sektorja EU se najbolj odraža v skupnem BDP-ju in zaposlovanju. Leta 2015 je v EU-28 

transportni sektor (transportne, skladiščne in podporne storitve) predstavljal 5 % oz. 

820,85 milijarde evrov skupnega BDP-ja in 5,2 % oz. 11,2 milijona zaposlenih. (Evropska 

komisija 2017a, 19). Transportni sektor se v EU deli na osem vej. Med temi so cestni, 

železniški, zračni in pomorski transport, poštne in kurirske dejavnosti, skladiščenje in podporne 

dejavnosti, cevovodni transport ter transport po celinskih vodah (Evropska komisija 2013, 3). 

V nadaljevanju bomo upoštevali le prvih šest, kajti cevovodni transport in transport po celinskih 

vodah ne predstavljata velikega deleža celotnega transportnega sektorja. 
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Transport se je razvijal skozi zgodovino kot posledica tehnoloških preskokov (Demartini 2014). 

Ozirajoč na zgodovino lahko strokovnjaki predvidevajo nastanek številnih novih tehnoloških 

trendov, ki se bodo pojavili na področju transporta, med katerimi so povezana in avtomatizirana 

vozila, »Next Gen« in brezčloveški letalski sistemi, kontrolni roboti za infrastrukturo, pametni 

materiali itd. (Mohaddes in Sweatman 2016, 6). 

Vsi tehnološki trendi na področju transporta, ki se bodo razvili kot posledica Industrije 4.0, 

bodo v končni fazi vplivali na prihodnost zaposlovanja v tem sektorju, kar je tudi osrednja tema 

diplomske naloge. Po napovedih strokovnjakov za zdaj obstajata dve možnosti reorganizacije 

trenutnih delovnih mest. Prva je popolna nadomestitev, medtem ko je druga delna nadomestitev 

delovnih mest, kjer bi zaposleni sodelovali ob pomoči nove tehnologije (Caccavello 2017, 1–

2). Ob tem je treba dodati, da bi se tehnološki vpliv na zaposlovanje v transportnem sektorju 

občutil tako na neposredno kakor tudi posredno vezanih delovnih mestih. Kljub temu je skozi 

zgodovino veljalo, da je ob tehnoloških preskokih vedno nastalo več delovnih mest, kot jih je 

izginilo. To potrjujejo tudi analize na primeru EU-27 v času med letoma 1999 in 2010, ko je 

kot posledica informacijske tehnologije nastalo 11,4 milijona novih delovnih mest 

(Caccavello 2017, 2). Iz tega razloga je zelo težko natančno predvideti, kakšen bo končni vpliv 

Industrije 4.0 na zaposlovanje v transportnem sektorju. Pri prilagajanju na vpliv Industrije 4.0 

bo v EU potrebnih veliko implikacij na področju transportne politike in izobraževalnega 

sistema, ki bo igral pomembno vlogo pri prilagajanju trenutno zaposlenih, pa tudi bodoče 

zaposlenih v transportnem sektorju (Caccavello 2017, 2; Diwan 2017). 

Ključni problem, ki smo ga obravnavali v tej diplomski nalogi, je, kakšen bo vpliv Industrije 

4.0 na zaposlovanje v transportnem sektorju EU in kako se EU s problemi spopada. To smo 

ugotovili na podlagi strokovnih člankov ter drugih virov in literature, ki se nanašajo na trenutno 

stanje v transportnem sektorju EU, tehnološke trende, ki se v transportnem sektorju pojavljajo 

kot posledica Industrije 4.0, in ocene oz. napovedi o prihodnosti zaposlovanja v tem sektorju. 

1.2 Namen in cilji diplomske naloge 

Namen te diplomske naloge je bil na podlagi analize tujih strokovnih člankov in drugih virov 

ter literature podati kritično mnenje na vpliv, ki ga bo Industrija 4.0 imela v prihodnosti 

na zaposlovanje v transportnem sektorju EU. Po predhodnem pregledu literature se nakazuje, 

da bo vpliv povzročil radikalne spremembe na vseh področjih družbeno-ekonomskega okolja 

EU, pa tudi globalno. Glede samih sprememb, ki bodo nastale, je trenutno veliko negotovosti, 

saj med teoretiki obstajajo številni pogledi, ki si med sabo niso povsem enotni. Iz tega razloga 

je sama tematika zanimiva, zraven tega pa tudi zadeva nas kot člane Evropske unije. 

Cilji diplomske naloge so bili: 

− Pridobiti poglobljen vpogled v Industrijo 4.0 in opredeliti ter predstaviti njene ključne 

lastnosti. 



 

4 

− Zbrati podatke o trenutnem stanju v transportnem sektorju Evropske unije. 

− Raziskati in predstaviti evolucijo nastanka transporta skozi zgodovino. 

− Opredeliti in predstaviti ključne tehnološke trende na področju transporta in njihov vpliv 

na razvoj transportnega sektorja. 

− Predstaviti dva ključna pogleda na vpliv tehnologij na trenutna delovna mesta. 

− Ugotoviti in predstaviti posledice tehnoloških trendov na zaposlovanje v transportnem 

sektorju EU, kamor vključujemo neposredno pa tudi posredno na transport vezana delovna 

mesta. 

− Raziskati in predstaviti nastanek novih delovnih mest in kompetenc zaposlenih kot 

posledico Industrije 4.0. 

− Ugotoviti in predstaviti pomen izobraževalnih institucij in raziskav ter transportne politike 

pri zmanjševanju vpliva Industrije 4.0 na zaposlovanje v transportnem sektorju EU. 

− Na podlagi ugotovitev in rezultatov podati predloge za morebitno zmanjševanje vpliva 

Industrije 4.0 na zaposlovanja v transportnem sektorju EU. 

1.3 Metode za doseganje ciljev 

Diplomska naloga je v celoti teoretično zasnovana in temelji na pregledu in analizi tujih 

strokovnih člankov ter drugih virov in literature. Za doseganje ciljev smo pri tem uporabili 

posamezne raziskovalne metode, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. 

Na podlagi analize virov in literature smo predstavili poglobljen vpogled v Industrijo 4.0 in 

transportni sektor Evropske unije. V sklopu tega bomo pojasnili in opisali določene pojme, ki 

se navezujejo na Industrijo 4.0 in transportni sektor. V nadaljevanju bomo s primerjavo 

različnih pogledov proučili in predstavili značilnosti tehnoloških trendov na področju transporta 

in njihov vpliv na razvoj transportnega sektorja. Na enak način bomo primerjali poglede in 

stališča avtorjev pri pregledu vpliva tehnoloških trendov na zaposlovanje v transportnem 

sektorju. V sklopu tega bomo prav tako analizirali trenutne ukrepe, ki se izvajajo 

za zmanjševanje vpliva Industrije 4.0. V sklepnem delu bomo na podlagi prej opravljenih 

raziskovalnih metod zadevo strnili v celoto in izpeljali ključne ugotovitve in predloge, kako se 

bo vpliv Industrije 4.0 odrazil na zaposlovanju v transportnem sektorju EU in kako bo oz. bi 

lahko Evropska unija zmanjšala ta vpliv. 

V diplomski nalogi bomo tako uporabili raziskovalno metodo analize, deskripcije, kompilacije, 

komparacije in sinteze. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

V okviru raziskave smo predpostavili, da bo nabor uporabljenih virov in literature relevanten 

in dovolj velik, da bomo lahko proučili vpliv Industrije 4.0 na zaposlovanje v transportnem 
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sektorju EU in izpeljali veljavne zaključke. Poleg tega smo predpostavili, da bo za potrebe naše 

raziskave na voljo dovolj statističnih podatkov, ki jih bomo uporabili predvsem z vidika boljše 

ponazoritve določenih elementov diplomske naloge. Kot zadnje smo predpostavili, da bodo 

rezultati opravljene raziskave v celoti veljavni le za določeno obdobje, kar je vzrok hitrih 

sprememb na področju tehnološkega in ekonomskega okolja. 

Omejitve diplomske naloge se nanašajo predvsem na tri vidike. Prva omejitev se nanaša 

na geografski prostor, kjer smo se omejili le na območje Evropske unije oz. države članice 

Evropske unije. Druga omejitev izhaja s časovnega vidika. Za proučevanje samega problema 

smo upoštevali vire in literaturo od leta 2011, kar je povezano z nastankom pojma Industrija 

4.0. Tretja, ključna omejitev pa je vsebinska omejitev. Najprej smo se omejili zgolj 

na zaposlovanje v transportnem sektorju EU. Kot drugo smo se pri delitvi transportnega 

sektorja EU na veje omejili zgolj na šest najpomembnejših, kar pomeni neupoštevanje 

informacij o cevovodih in transportu po celinskih vodah. Kot zadnje še obstaja omejitev glede 

na število kakovostnih in relevantnih virov in literature, kjer je veliko število zaradi svoje 

aktualne tematike in pomembnosti za gospodarstvo plačljivih in tako za dostop omejenih. 
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2 INDUSTRIJA 4.0 

Kognitivno1 razmišljanje se je skozi zgodovino razvijalo in postajalo vedno kompleksnejše. 

Z željo po zadovoljevanju vedno večjih potreb in po doseganju novih ciljev je človek pričel 

iskati načine, ki bi mu omogočili njihovo lažjo doseganje. Eden izmed teh načinov je bil razvoj 

tehnologije, ki je skozi evolucijo zgodovine pridobivala na svoji kompleksnosti in zmožnosti 

reševanja vedno bolj zapletenih problemov, zaradi česar je prišlo tudi do nove globalizacije 

(Wilkins 2017). Razvoj je šel celo tako daleč, da je tehnologija začela presegati naše kognitivne 

sposobnosti, zaradi česar je ključno razumevanje samega pojma »tehnologija«, čeprav je to zelo 

težavno. Kot poudarjajo Wahab, Rose in Osman (2012, 61–62), so mnogi skozi zgodovino 

poskušali podati več definicij za obrazložitev tehnologije, vendar se trendi na tem področju 

spreminjajo s takšno hitrostjo, da določene definicije ni mogoče obdržati daljše časovno 

obdobje. Izhajajoč iz tega je za tehnologijo za zdaj znano le to, da je osnovana na uporabi 

znanstvenih spoznanj za praktične namene (Bond 2014, 42). 

Za lažje razumevanje današnje tehnologije bomo v nadaljevanju tega poglavja podrobneje 

predstavili tako celoten koncept in zgodovino nastanka Industrije 4.0 kot tudi vlogo 

globalizacije pri razvoju današnjega tehnološkega obdobja.  

2.1 Opredelitev pojma 

Računalniki v zadnjih nekaj letih dosegajo takšne velikosti, da jih je mogoče vgraditi 

v praktično vse obstoječe naprave. Prav tako povezljivost in komunikacija nista več vezani 

samo na človeka, ampak tudi na posamezne naprave, ki lahko med seboj komunicirajo prek 

spletnega omrežja. Komunikacija med napravami postaja vedno kompleksnejša, kar se bo po 

mnenju strokovnjakov v naslednjih letih le še stopnjevalo. Na podlagi teh dognanj in trendov, 

ki se dogajajo, je postalo dejstvo, da smo prestopili v novo obdobje tehnoloških inovacij (Weyer 

idr. 2015, 579). 

Začetki nastanka tega obdobja po mnenju teoretikov segajo v Nemčijo, kjer je bil prvič omenjen 

izraz »Industrie 4.0« oz. Industrija 4.0 (Klingenberg 2017, 1). Izraz se nanaša na iniciativo 

za visokotehnološko strategijo Nemčije do leta 2020. Pobudo za to je podalo zvezno ministrstvo 

za šolstvo in raziskave, do uveljavitve pa je prišlo s potrditvijo nemške zvezne vlade leta 2011. 

Istega leta je prišlo tudi do javne razglasitve na sejmu industrijske tehnologije v Hannovru, kjer 

je bila iniciativa predstavljena kot eden izmed desetih ključnih projektov prihodnosti 

za povečevanje konkurenčnosti nemškega gospodarstva (Pilloni 2018, 2; Kusmin 2016, 1; 

Blunck in Werthmann 2017, 646). Kmalu po razglasitvi je bila sestavljena prva projektna 

skupina (sestavljali so jo predstavniki gospodarskega, političnega in izobraževalnega sistema), 

                                                 

1 Kognitivno oz. »kognitiven« je pridevnik besede »kognicija«. Beseda »kognicija« se navezuje 

na intelektualne procese oz. načine spoznavanja, ki vsebujejo zaznavanje, mišljenje, prepoznavanje, 

predstavljanje, presojanje in pomnjenje (Pirtošek 2007, 48). 
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ki je bila zadolžena za iskanje predlogov in rešitev glede vpeljave Industrije 4.0 v nemško 

gospodarstvo. Prve informacije je projektna skupina javno objavila aprila leta 2013 (Hermann, 

Pentek in Otto 2015, 5). Med temi je bilo predstavljeno, da se bo bruto domači proizvod 

(v nadaljevanju BDP) Nemčije pod vplivom Industrije 4.0 do leta 2025 povečal za dodatnih 

78 milijard evrov. Iz tega razloga je v Nemčiji Industrija 4.0 postala ena izmed ključnih 

prioritet, kjer se v raziskovanje in iskanje rešitev od razglasitve iniciative vključuje vedno več 

posameznikov iz raziskovalnih centrov, univerz in podjetij (Plessis 2017, 9).  

Ob samem pojavu je bila Industrija 4.0 opredeljena kot tehnološka revolucija, ki bo pripeljala 

do reorganizacije proizvodnega sektorja (Kusmin 2016, 2). To je bil tudi razlog, da se je 

Industrija 4.0 začela prav v Nemčiji. Dejstvo je, da nemško gospodarstvo temelji na proizvodni 

industriji, katere pomen se ne odraža samo v Nemčiji, ampak tudi na globalni ravni, kjer velja 

za eno izmed najkonkurenčnejših oz. vodilnih na tem področju (Rojko 2017, 80). 

Kljub prvotnim ocenam so strokovnjaki v naslednjih letih ugotovili, da se vpliv Industrije 4.0 

ne bo koncentriral samo na proizvodnem sektorju, ampak se bo razširil tudi na druga področja 

industrije. Vpliv bo tako zajel faze tako od proizvodnje do distribucije kakor tudi od prodaje 

do poprodajnih aktivnosti (Pilloni 2018, 2). V sklopu tega se pojavljajo številne lastnosti, ki 

bodo na splošno opredeljevale obdobje Industrije 4.0. Avtorji med temi navajajo naslednje 

(Wang in Wang 2016, 2; Zezulka idr. 2016, 8; Rojko 2017, 80): 

− robotska komunikacija (angl. machine to machine) preko interneta stvari; 

− neprestana komunikacija med senzorji in oblakom; 

− integracija oz. povezovanje robotov in inovativnih transportnih tehnologij; 

− radiofrekvenčna identifikacija (angl. RFID ali Radio frequency identification) za sledenje 

in lociranje tako pametnih proizvodov kot tudi posameznih delov; 

− digitalizacija in virtualizacija realnega sveta s poudarkom na produktih in storitvah; 

− digitalizacija in integracija enostavnih tehnično-ekonomskih relacij v kompleksna 

tehnično-ekonomska omrežja, kar bo vodilo tudi v nastanek novih tržnih modelov. 

Čeprav pojav Industrije 4.0 izhaja iz Nemčije, se je začel vpeljevati tudi drugam. Med prvimi 

sledilci so bile druge nemško govoreče države, ki so uporabile enako poimenovanje. Tem so 

sledile številne države EU, pa tudi drugih delov sveta, kjer se je najbolj uveljavil izraz »Industry 

4.0« (Blunck in Werthmann 2017, 646). Gospodarski velesili, Kitajska in Združene države 

Amerike (v nadaljevanju ZDA), sta uporabili povsem svoje poimenovanje. V ZDA se je 

uveljavil izraz »Industrial Internet«, na Kitajskem pa »Internet +«. Poleg omenjenih izrazov so 

se pojavili tudi drugi, kot so »digital transformation« in »Internet of Everything« oz. IoE (Wang 

idr. 2015, 1).  

V akademski, politični in gospodarski sferi se tako pojavljajo številni izrazi za to tehnološko 

obdobje inovacij, ki jim je skupno, da se navezujejo na digitalno transformacijo industrije 

(Blunck in Werthmann 2017, 646). Zraven velikega števila teh se pojavljajo tudi mnoge 
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definicije, ki pa med seboj ne najdejo skupne točke. Eno izmed teh predstavlja 

Srivastava (2016, 1): »Industrija 4.0 je definirana kot informatizacija in avtomatizacija 

oskrbovalne verige, kar vključuje prehod na višjo raven medsebojne povezanosti, pametne 

proizvodne enote, ter komunikacijo med človekom, strojem in opremo«. Temu 

Srivastava (2016, 2) dodaja, da se Industrija 4.0 odraža tako v prilagodljivosti, učinkovitosti 

porabe virov in ergonomiji2 kakor tudi v integraciji kupcev in poslovnih partnerjev v vrednostne 

procese poslovanja. 

Skupna definicija, ki bi natančno opisovala Industrijo 4.0, zaradi razlikovanj med avtorji 

zaenkrat še ni bila sprejeta in javno objavljena. Niti ključni predlagatelji same ideje ne znajo 

natančno definirati tega koncepta (Hermann, Pentek in Otto 2015, 3). Iz tega razloga je znanje 

o konceptu zaenkrat osnovano na treh stvareh, med katere se uvrščajo vizija o Industriji 4.0, 

tehnološke inovacije v sklopu tega obdobja in morebitni scenariji za prihodnost posameznih 

sektorjev (Hermann, Pentek in Otto 2015, 3). 

2.2 Evolucija nastanka 

Pojav Industrije 4.0 je posledica predhodnih tehnoloških inovacij, ki so se razvile skozi 

zgodovino, na kar nakazujejo številna dejstva. Med prvimi je sama oznaka »4.0«, iz katere je 

razvidno, da je to četrto zaporedno obdobje na področju tehnologij (Kusmin 2016, 2). Iz tega 

izhaja, da so se v zgodovini pojavila tri tovrstna obdobja, kar dodatno potrjuje nastanek izraza 

»industrijska revolucija« kot drugega dejstva.  

Izraz »industrijska revolucija« se je uporabljal že v preteklosti. Izvira iz leta 1837, ko ga je 

francoski ekonomist Auguste Blanqui prvič uporabil za opisovanje ekonomskih in družbenih 

sprememb. Te so izhajale iz takratne industrijske revolucije, ki se je dogajala v Veliki Britaniji. 

Kljub hitremu nastanku izraza pa je ta prišel v veljavo šele pozneje (Aggarwal b. l.). Kot navaja 

Klingenberg (2017, 2), je do javne objave prišlo komaj leta 1884, ko je zgodovinar in ekonomist 

Arnold Toynbee predaval o spremembah, ki so se odvile v času med letoma 1760 in 1840. 

Po objavi se je uporaba izraza ohranila vse do danes (Klingenberg 2017, 2). 

Kot tretje dejstvo dodajamo, da je bila raven BDP-ja na prebivalca do druge četrtine 19. stoletja 

sorazmerno enaka oz. se je povečevala zelo počasi. Do prvih sprememb je prišlo v drugi četrtini 

19. stoletja, ko je raven BDP-ja na prebivalca pričela naraščati, kar sovpada s prvim obdobjem 

tehnoloških sprememb, kot prikazuje Slika 1. Po sredini 19. stoletja je bila hitrejša rast ravni 

BDP-ja na prebivalca opazna v vseh večjih regijah (v našem primeru ZDA in Zahodna Evropa) 

z izjemo Kitajske, kjer je ta padala (Maddison 2008, 76; Klingenberg 2017, 3–5). Kot navaja 

                                                 

2 Ergonomija (angl. Ergonomics) je znanstvena disciplina, ki temelji na analizi interakcij med človekom 

in različnimi okolji. V sklopu tega upošteva več dejavnikov med katerimi so npr. gibanje zaposlenih, 

programske rešitve, trajanje delovnih pavz in standard opremljenosti delovnih prostorih (Mendler 2017). 
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Zhu (2012, 105), se je ta trend na Kitajskem dogajal vse do sredine 20. stoletja, kar je posledica 

naslednjih razlogov: 

− Način takratnega vladanja se je nanašal na imperialistični in političnoinstitucionalen 

sistem, kar je onemogočalo prihod tehnoloških trendov z Zahoda. 

− V takratnem obdobju so se na Kitajskem vrstile številne vojne. Prva med temi je bila 

z Veliko Britanijo (1840 in 1850) in druga z Japonsko (med letoma 1894 in 1895). Po teh 

dogodkih je sledilo odprtje kitajskih meja, kar je omogočilo prihod pojava industrializacije. 

Kljub temu so se v nadaljnjih letih vrstile nove vojne (državljanske vojne in druga svetovna 

vojna), ki so vse do leta 1950 onemogočale koristi takratne industrializacije. 

Z naslednjimi tehnološkimi obdobji (drugo in tretje obdobje), ki so sledila od začetka zadnje 

četrtine 19. stoletja naprej, se je raven BDP-ja na prebivalca povečevala vedno hitreje. Enak 

trend se je pričel dogajati tudi na Kitajskem, kjer se je raven BDP-ja na prebivalca pričela 

močno povečevati po sredini 20. stoletja naprej (Maddison 2008, 76; Klingenberg 2017, 3–5). 

 

Slika 1: Raven BDP na prebivalca (v mednarodnih GK3 dolarjih, 1990) 

Vir 1: Maddison 2008, 76; Klingenberg 2017, 3–5. 

Vsaka industrijska revolucija (predstavljena v nadaljevanju) je bila opredeljena z elementi, 

značilnimi samo za določeno obdobje. Izmed teh so se pojavili trije, ki so skupni vsem, kar je 

strokovnjakom omogočilo primerjavo med temi tehnološkimi obdobji. Kot ugotavlja 

Klingenberg (2017, 2), se med te elemente uvrščajo: 

− tehnološki napredek, kar predstavlja tehnološke inovacije, značilne za določeno obdobje; 

                                                 

3 GK oz. Geary-Khamis dolar ali mednarodni dolar je uradna denarna valuta. Največ jo uporabljajo 

ekonomisti in mednarodne organizacije pri primerjavi vrednosti različnih valut (Schmidt 2018). 
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− ekonomski scenariji, ki se nanašajo na razpoložljivost kapitala in tržno dinamiko; 

− demografija, ki zajema vpliv na povpraševanje in trg dela. 

2.2.1 Prva industrijska revolucija 

Obdobje prve industrijske revolucije se je začelo ob koncu 18. stoletja (1784) v Veliki Britaniji, 

od koder izvira nastanek prve mehanske proizvodne opreme. V tem obdobju, ki je trajalo vse 

do konca 19. stoletja (1870), so se pojavile številne tehnološke inovacije (Hungerland idr. 2015, 

20). Kot ugotavlja Vyas (2018), je bil med najpomembnejšimi razvoj parnega motorja, ki ga je 

leta 1778 zasnoval škotski izumitelj James Watt. Z njegovo uporabo sta se prvič v zgodovini 

človeška in živalska delovna sila začeli postopoma nadomeščati s stroji. To je povzročilo 

nastanek strojne proizvodnje, ki je temeljila na parni energiji. Posledično se je potreba 

po rokodelskih delavnicah zmanjšala, zaradi česar je v nadaljevanju sledil nastanek prvih 

tovarn. Avtonomnost teh se je močno povečala, saj je odvisnost od rek in vodnih koles izginila 

(Klingenberg 2017, 3). Vpeljava strojne proizvodnje se je največ izvrševala v tekstilni in 

kovinski industriji, ki sta predstavljali temelj takratnega ekonomskega sistema. V nadaljevanju 

je sledila vpeljava tudi na druga področja, kjer je bil najbolj pod vplivom transportni sektor 

s poudarkom na železnicah (Hungerland idr. 2015, 20; Prisecaru 2016, 57).  

Spremembe v transportnem sektorju so omogočile hitrejše gibanje denarnega toka in dobrin 

po celotnem območju Velike Britanije (pozneje tudi drugih držav). K temu je dodatno 

prispevala povečana produktivnost tovarn, ki je omogočila rast števila trgovanj z zunanjimi trgi. 

Zraven tehnologije so na ekonomski sistem močno vplivale tudi demografske spremembe. 

Med temi je bila ključna rast populacije, ki je povzročila povečano povpraševanje po delovnih 

mestih. Posledično se je prebivalstvo začelo seliti v mesta, kjer je bila koncentracija delovnih 

mest največja. To je omogočilo širjenje mestnih središč in pozneje tudi nastanek razreda 

proletariatov oz. delavskega razreda (Klingenberg 2017, 3–4). Kot dodaja Rojko (2017, 79), se 

je v nadaljnjih letih kljub dolgim delovnikom in monotonemu načinu dela v tovarnah izboljšala 

kakovost človeškega življenja. 

V času prve industrijske revolucije so spremembe povzročile preskok iz kmetijske 

v industrijsko družbo, kar so številni označili kot začetek obdobja strojev (Hungerland idr. 

2015, 20; Xu, David in Kim 2018, 90). 

2.2.2 Druga industrijska revolucija 

Skoraj 100 let po začetku prve industrijske revolucije se je družba znašla na prehodu v novo 

obdobje tehnoloških sprememb, imenovano druga industrijska revolucija (Kusmin 2016, 2). 

Kot ugotavlja Klingenberg (2017, 4) segajo njeni začetki v ZDA, in sicer v čas ob koncu 

19. stoletja (1870), s trajanjem vse do sredine druge polovice 20. stoletja (1969). V tem času je 

prišlo do odkritja elektrike, nafte in plinov kot novih virov energije (Sentryo 2017). Med prvimi 
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pomembnejšimi novimi tehnologijami, ki so se pojavile, je bil razvoj »govorečega telegrama« 

oz. telefona, ki ga je leta 1876 zasnoval Alexander G. Bell, dokončno pa ga je izpopolnil 

Antonio S. G. Meucci (oče moderne komunikacije). Z razvojem te naprave se je omogočilo 

prvo verbalno komuniciranje na daljavo. Naslednja inovacija je povzročila nastanek nove 

oblike transporta, ki je bila letalo. Tega sta prva izumila brata Wright in z njim leta 1903 

opravila prvih nekaj metrov poleta. Sedem let pozneje (leta 1910) je njuno letalo opravilo prvi 

komercialni prevoz tovora, kjer je bil čas trajanja krajši od takrat najhitrejšega vlaka. Kljub 

številnim inovacijam pa je najpomembnejšo predstavljal razvoj motorja na notranje 

izgorevanje. Tega je najbolje izkoristil Henry Ford, ki je leta 1908 začel s proizvodnjo prvih 

nizkocenovnih avtomobilov znamke Ford (model T). Povpraševanje po teh se je močno 

povečalo, saj so avtomobili bili pred tem dostopni le elitnim predstavnikom družbe (Vyas 

2018). Zaradi množičnega odziva potrošnikov je Ford leta 1913 v svoje tovarne uvedel tekoči 

trak, ki je omogočil nastanek masovne proizvodnje. S tem načinom se je pojavila delitev dela, 

ki je temeljila na enostavnih in ponavljajočih se delovnih nalogah, saj so si bili proizvodi 

med seboj povsem enaki (spremembe bi povzročile visoke stroške na enoto proizvoda). Vpliv 

Fordovih inovacij je v takratni družbi povzročil čisto drugačno delovanje ekonomskega sistema 

(tako v ZDA kot tudi na današnjem območju EU). Zaradi takšnega vpliva mnogi ta čas 

označujejo kot obdobje »fordizma« (angl. »Fordism«) (Hungerland idr. 2015, 20). 

Z uvedbo novih tehnologij sta se število tovarn in njihova produktivnost močno povečala. To 

je omogočilo nastanek konkurence, kar je vodilo v združevanje manjših tovarn. Iz tega so 

nastale prve korporacije, kjer se je zaradi velikosti potreba po znanosti povečala, to pa je vodilo 

v nastanek prvih oddelkov za raziskave in razvoj. Zraven teh je prišlo tudi do razvoja novih 

področij v industriji. Med temi je bilo elektronsko inženirstvo, v nadaljevanju pa tudi naftna, 

kemična, optična in avtomobilska industrija (Klingenberg 2017, 4; Hungerland idr. 2015, 20).   

Ekonomski sistem so poleg tehnologij močno zaznamovale tudi demografske spremembe in 

nepričakovani dogodki. Leta 1893 je prišlo do pojava velike depresije, leta 1930 pa zloma borze 

v ZDA, čemur je sledil tudi pojav prve in druge svetovne vojne. Vsi ti dogodki so močno 

destabilizirali območja takratnega ekonomskega sistema ZDA in današnje EU. Rast industrije 

se je kljub temu nadaljevala, kar je vodilo v dodatno povpraševanje po nizko kvalificirani 

delovni sili. Nadaljevala se je tudi rast populacije, ki je na globalni ravni v začetku 20. stoletja 

znašala 1,65 milijarde ljudi, leta 1960 pa že tri milijarde (Klingenberg idr. 2017, 4). 

2.2.3 Tretja industrijska revolucija 

Tretja industrijska revolucija, drugače imenovana elektronska oz. digitalna revolucija, se je 

začela po sredini druge polovice 20. stoletja (1969) v ZDA (Hungerland idr. 2015, 20). Mnogi 

so to obdobje označili kot prehod iz analognega v digitalni svet, kar je bila posledica pojava 

novih tehnoloških trendov (Herčko, Slamková in Hnát 2015a, 1). Kot ugotavlja 

Rojko (2017, 79), so med pomembnejšimi bili digitalizacija, mikroelektronika in 
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avtomatizacija. Poleg teh je prišlo tudi do razvoja jedrske energije kot novega vira energije 

(Sentryo 2018). Značilnosti tega obdobja so se hitro razširile na območja izven ZDA, k čemur 

sta največ prispevala povezovalna moč globalizacije in prosti pretok informacij (Klingenberg 

2017, 5). 

Vsi omenjeni tehnološki trendi so nastali zaradi razvoja novih tehnologij. Kot najpomembnejša 

se je uveljavila informacijska tehnologija oz. IT, ki je z integracijo komunikacije postala bolj 

znana kot informacijsko-komunikacijska tehnologija oz. IKT4. Ta je bila osnovana na razvoju 

prvih računalnikov, čipov in interneta. Z vsemi temi se je konkurenčnost med podjetji, 

v primerjavi s preteklimi obdobji, dodatno povečala. To je podjetja prisililo v višje investicije 

na področju raziskav in razvoja, kar je vodilo v prestrukturiranje njihovega načina delovanja. 

Na podlagi tega je leta 1980 prišlo do nastanka napredne proizvodne tehnologije (angl. AMT 

oz. Advanced Manufacturing Technologies) in fleksibilnih proizvodnih sistemov (angl. FMS 

oz. Flexible Manufacturing Systems), kar je omogočilo razvoj avtomatizirane proizvodnje. 

S takšnim načinom proizvodnje se je ekonomski sistem družb močno spremenil. Povpraševanje 

po visoko kvalificirani delovni sili je začelo rasti, kar je poleg integracije novih tehnologij 

podjetjem povzročalo višje stroške poslovanja. Številna podjetja so se zaradi stroškov začela 

seliti na azijski trg (kot takrat manj razviti trg), kjer so stroški delovne sile bili nižji in potreba 

po tehnologiji posledično manjša. Ta trend se je dodatno okrepil leta 1970, ko je prišlo do naftne 

krize, ki sta jo spremljala rast inflacije in padec prodaje podjetjem. Selitve so se nadaljevale vse 

do konca 20. stoletja, dokler ni v azijskih državah prišlo do prvih reform. Te so ob visoki rasti 

populacije močno povečale število visoko kvalificirane delovne sile, kar je posledično 

pomenilo uvedbo sodobne tehnologije. Na podlagi vseh teh dejavnikov se je gospodarska rast 

azijskih držav v naslednjih letih močno okrepila. S tem trendom so številne države prvič v 

zgodovini postale konkurenčne državam Zahoda (Klingenberg 2017, 5). 

2.3 Glavne komponente Industrije 4.0 

Tehnološke inovacije so bile v zgodovini temelj vsake industrijske revolucije. To velja tudi 

za današnje obdobje tehnoloških sprememb, kjer so te inovacije opredeljene kot komponente 

Industrije 4.0. Za njihovo prepoznavo je bila leta 2015 izvedena raziskava, v katero je bilo 

vključenih 51 publikacij na temo Industrije 4.0 (Plessis 2017, 11). 

Hermann, Pentek in Otto (2015, 8) so v tej raziskavi s primerjavo literature iz različnih baz 

podatkov (CiteSeerX. ACM, AISeL, EBSCOhost, Emerald Insight in Google Scholar) 

ugotovili, da se najpogosteje pojavljajo štiri komponente. Med te se uvršča: 

− internet stvari (v 36 publikacijah); 

− internet storitev (v 19 publikacijah); 

                                                 

4 IKT predstavlja prosti prenos in uporabo informacij. V ta proces so vključene vse tehnologije, ki 

omogočajo zbiranje, obdelavo, shranjevanje in zaščito teh informacij (Čelebić in Rendulić 2012, 1). 
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− kibernetsko-fizični sistemi (v 46 publikacijah); 

− pametna tovarna (v 24 publikacijah). 

Na podlagi rezultatov so Hermann, Pentek in Otto (2015, 8) te komponente označili kot glavne 

komponente Industrije 4.0. 

2.3.1 Internet stvari 

Internet je v zadnjih letih močno zaznamoval način našega življenja. Interakcije med ljudmi so 

postopoma začele prehajati iz realnega v virtualni svet, kar se je odrazilo tako v poklicnem kot 

tudi zasebnem življenju. Z razvojem interneta stvari (angl. IoT oz. Internet of Things) kot 

naslednje evolucijske stopnje interneta se bodo te meje med svetovoma še dodatno zameglile. 

Temu dogajanju se pripisuje začetek nove dimenzije, imenovane virtualno komuniciranje 

(Atzori, Lera in Morabito 2010, 2803). 

V središču ne bo več samo človek, ampak praktično vsi fizični predmeti realnega sveta. Ti bodo 

med seboj prek skupnega omrežja samostojno komunicirali in sodelovali, zaradi česar jim 

mnogi dodajajo pridevnik »pametni«. Povezovanje pametnih predmetov bo povzročilo 

nastanek novih oblik komuniciranja, ki bodo potekale med stroji (angl. machine to machine), 

stroji in infrastrukturo (angl. machine to infrastructure) ter stroji in okoljem (angl. machine to 

environment). Kompleksnost programiranja, senzorjev, aktuatorjev5 in pomnilnikov se bo 

zaradi tega močno povečala, kar bo v nadaljevanju omogočilo tako razpoložljivost podatkov 

v realnem času kot tudi geografsko distribucijo operacij in proizvodnje. Hozdić (2015, 33) temu 

dodaja razvoj radiofrekvenčne identifikacije, ki bo nadomestila današnje črtne kode in bo tako 

omogočila sprotno spremljanje celotnega življenjskega cikla izdelka. V gospodarstvu se bo to 

po eni strani odrazilo skozi izboljšano operativno učinkovitost, skrajšani čas obdelave materiala 

in nižje stroške poslovanja ter upravljanja. Po drugi strani se bo povečalo tveganje 

za kibernetske napade, kar bo povzročilo potrebo po implementaciji drugačne politike 

o varnosti in zasebnosti podatkov. Ocene medtem kažejo, da je danes na globalni ravni zaenkrat 

povezanih le deset milijard od skupno 1,5 trilijona predmetov, kar predstavlja 1 % vseh. Do leta 

2020 je sicer predvideno, da bi se število teh povečalo na 26 milijard enot, kar bi omogočilo 

nastanek dodatnih 300 milijard dolarjev na področju proizvodnje izdelkov in ponudbe storitev 

za internet stvari (Lechmacher idr. 2017, 5; Stankovic, Gupta in Figueroa 2017, 9). 

2.3.2 Internet storitev 

Ideja o implementaciji interneta storitev v gospodarstvo je nastala pod projektnim imenom 

»SMART FACE« v sklopu programa »Autonomics for Industrie 4.0«, ki ga je zagnalo nemško 

zvezno ministrstvo za gospodarstvo in energijo. Prvotno je bila integracija te tehnologije 

                                                 

5 Aktuator je mehanska naprava, ki energijo pretvori v gibanje določenega elementa (Mechanchi 2015). 
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načrtovana za avtomobilsko industrijo, kjer se daje največji poudarek gradnji storitveno 

usmerjene arhitekture delovanja (npr. avtonomno vozilo samostojno prepozna potrebne korake 

za uspešno izpeljavo naročila). Razlog izhaja iz vedno večje želje po individualizaciji 

produktov glede na posameznega kupca (Hermann, Pentek in Otto 2015, 10). Vendar se je 

kmalu po prvih načrtih potrdilo, da bo integracija te tehnologije sledila na področju vseh 

storitvenih dejavnosti in ne samo v avtomobilski industriji. Povod za to je bila ugotovitev, da 

storitveni sektor v večini razvitih držav predstavlja glavno gonilo gospodarske rasti. Mnogi 

zaradi tega napovedujejo, da bo internet storitev (angl. IoS oz. Internet of Services) v tem 

sektorju imel pomembno vlogo pri ustvarjanju nove dodane vrednosti. Realizacija tega načrta 

bo temeljila predvsem na odvisnosti od stopnje digitalizacije storitvenih ponudb in zastopanosti 

teh ponudb v digitalnih medijih (Terzidis idr. 2012, 1). Poleg teh bodo imeli pomembno vlogo 

tudi nekateri drugi elementi, kot so infrastruktura, poslovni modeli in udeleženci (ljudje in 

stroji). Ob doslednem upoštevanju pogojev bo integracija interneta storitev v gospodarstvo 

omogočila razširitev izdelčnega portfelja, optimizacijo tovarniških operacij, razvoj novih 

platform znanja, virtualizacijo IKT-infrastrukture in zanesljivo obravnavo IT varnostnih težav 

(Hermann, Pentek in Otto 2015, 9; Stankovic, Gupta in Figueroa 2017, 10) 

2.3.3 Kibernetsko-fizični sistemi 

Kibernetsko-fizični sistemi (angl. CPS oz. Cyber-Physical Systems) so opredeljeni kot 

tehnološka osnova za IT v kombinaciji s fizičnim svetom, kar pomeni, da povezujejo 

informacijske tehnologije z mehanskimi in elektronskimi elementi (Blunck in Werthmann 

2017, 647). Hermann, Pentek in Otto (2015, 8) ocenjujejo, da bo integracija teh sistemov 

v gospodarstvo omogočila povezovanje fizičnega in virtualnega sveta. 

Razvoj kibernetsko-fizičnih sistemov je razdeljen v tri generacije. Prva generacija temelji 

na uporabi radiofrekvenčne identifikacije, ki omogoča podrobno prepoznavo in sledenje 

posameznim elementom. Shranjevanje in analizo podatkov je še vedno treba priskrbeti prek 

centraliziranih storitev. Druga generacija vključuje senzorje in aktuatorje z omejenim naborom 

funkcij. Delovanje te generacije se bistveno ne razlikuje od prve. Ključne spremembe se 

pojavijo v tretji generaciji, kjer kibernetsko-fizični sistemi omogočajo shranjevanje in analizo 

podatkov. Temelj v tej generaciji so številni senzorji in aktuatorji, ki omogočajo združljivost 

z omrežjem in širok nabor ostalih funkcij (Hermann, Pentek in Otto 2015, 9). 

Kibernetsko-fizični sistemi tretje generacije bodo ob pomoči senzorjev, inteligentnih robotov, 

3D-tiskalnikov itd. izboljšali zmogljivost kontroliranja in nadzorovanja fizičnih procesov. 

Podatki se bodo prek inteligentnega navzkrižnega povezovanja sproti shranjevali in analizirali, 

kar bo omogočilo izboljšanje funkcionalnosti in učinkovitost vseh vpletenih elementov. To 

izboljšanje več ne bo temeljilo na človeškem delovanju, ampak bo v celoti opravljeno z uporabo 

kibernetsko-fizičnih sistemov. Ti bodo s svojimi podatki lahko preko aktuatorjev podali ukaz 
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za delovanje opreme, pa tudi storitev in drugih stvari (Blunck in Werthmann 2017, 647; Kusmin 

2016, 3).  

2.3.4 Pametna tovarna 

Koncept pametne tovarne (angl. Smart Factory) je nastal zaradi pojava digitalizacije, ki 

povzroča temeljito reorganizacijo današnjega proizvodnega procesa. Ključna dejavnika, ki to 

omogočata, sta avtomatizacija in decentralizacija, na podlagi katerih se gradita tako 

povezovanje kot tudi samostojna komunikacija med avtonomnimi elementi (Hungerland idr. 

2015, 17). Herakovič (2016, 13) ugotavlja, da te predstavljajo vsi stroji, produkti, ljudje in ostali 

viri, pri čemer daje največji poudarek samostojni komunikaciji med objekti in kupci ter dobavno 

verigo. Iz tega izhaja, da bo z razvojem te ideje prišlo do popolnega preoblikovanja današnje 

industrije, zaradi česar mnogi ta koncept označujejo kot najpomembnejšo komponento 

Industrije 4.0 (Hermann, Pentek, Otto 2015, 10).  

Ideja se je po javni objavi hitro razširila na celotno področje industrije, kjer se danes uporablja 

tako za praktične kakor tudi raziskovalne namene (Hozdić 2015, 31). V sklopu teh je izraz 

»pametna tovarna« najbolj uveljavljeno poimenovanje tega koncepta, vendar se je zaradi 

razširjenosti razvilo tudi mnogo drugih. Med najpogosteje uporabljenimi so U-Tovarna 

(angl. U-Factory oz. ubiquitous factory), tovarna stvari (angl. factory-of-things), tovarna 

v realnem času (angl. real-time factory) in inteligentna tovarna prihodnosti (angl. intelligent 

factory of the future). Med vsemi navedenimi izrazi še ni prišlo do sprejetja skupne definicije 

(Radziwon idr. 2014, 1185). Za zdaj so na podlagi ocen znane le določene lastnosti, ki bodo 

v prihodnosti zaznamovale delovanje pametne tovarne. Herakovič (2016, 15) med temi navaja, 

da bodo: 

− večje število avtomatiziranih delovnih mest; 

− večja produktivnost in kakovost izdelkov; 

− zahtevnejše delo, vendar z boljšimi delovnimi pogoji; 

− manj izgub pri porabi virov; 

− povečana fleksibilnost z nižjimi stroški proizvodnje; 

− hitrejši dostop do trga; 

− informacijsko-tehnološka optimizacija delovnega okolja. 

Poleg tega je predvideno, da bo ideja temeljila na gibki platformi, ki se bo ves čas spreminjala 

in prilagajala okolju. Platforma bo osnovana na štirih komponentah, med katerimi so 

vizualizacija (razvoj vedno več pametnih naprav), infrastruktura v oblaku (navidezno mesto 

za shranjevanje podatkov), virtualna mreža (povezava med realnim in virtualnim svetom) in 

analiza v realnem času (upravljanje z velikimi količinami podatkov v danem trenutku) 

(Herakovič 2016, 14–15). 
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Za dosego vseh navedenih lastnosti bodo podjetja morala nameniti več pozornosti in sredstev, 

kar zadeva investicije v tehnološke inovacije. V sklopu teh bo največ poudarka na integraciji 

kibernetsko-fizičnih sistemov in interneta stvari (Hermann, Pentek in Otto 2015, 10). 

2.4 Načela načrtovanja Industrije 4.0 

Herčko, Slamková in Hnát (2015b, 3) ugotavljajo, da se uveljavlja šest temeljnih načel 

načrtovanja (predstavljena v nadaljevanju), ki se pojavljajo v vsakem okolju Industrije 4.0. 

Namen teh je, da organizacijam služijo kot smernice oz. vodila pri implementaciji Industrije 4.0 

v svoje poslovanje. Le na takšen način lahko organizacije zanesljivo prepoznajo elemente, ki 

so potrebni za integracijo tehnoloških inovacij oz. glavnih komponent Industrije 4.0 (Hermann, 

Pentek in Otto 2015, 11). Odnos med posameznimi načeli načrtovanja in glavnimi 

komponentami Industrije 4.0 predstavlja Preglednica 1. 

Preglednica 1: Odnos med načeli načrtovanja in glavnimi komponentami Industrije 4.0 

Glavne komponente/ 

načela načrtovanja 

Kibernetsko-

fizični sistemi 

Internet stvari Internet 

storitev 

Pametna 

tovarna 

Interoperabilnost     

Virtualizacija  − −  

Decentralizacija  − −  

Zmogljivost v realnem času − − −  

Storitvena usmerjenost − −  − 

Modularnost − −  − 

Vir 2: Wang in Wang 2016, 6. 

2.4.1 Interoperabilnost 

Interoperabilnost (angl. interoperability) se navezuje na povezanost in komunikacijo 

med kibernetsko-fizičnimi sistemi in ljudmi. Interakcija poteka preko interneta stvari in 

interneta storitev, vendar le v notranjem okolju posamezne organizacije. Za sodelovanje 

med več organizacijami je treba določiti standarde, s katerimi se vzpostavijo kriteriji za razvoj 

in uporabo enotnega omrežja. Interoperabilnost v sklopu Industrije 4.0 velja 

za najpomembnejše načelo načrtovanja (Herčko, Slamková in Hnát 2015b, 3; Hermann, Pentek 

in Otto 2015, 11). 

2.4.2 Virtualizacija 

Virtualizacija (angl. virtualization) omogoča transformacijo fizičnega oz. realnega okolja 

v virtualno okolje. Pomembno vlogo pri tem imajo senzorji (predstavljajo del kibernetsko-

fizičnih sistemov), ki sproti spremljajo in zbirajo podatke o fizičnih procesih. Preko sistemov 
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se pridobljeni podatki prenesejo v simulacijske in virtualne modele, kjer se opravijo simulacije. 

Povratne informacije iz simulacij sistemi analizirajo in iz njih tvorijo rešitve, ki se lahko 

implicirajo v realno okolje organizacije. Pri tem lahko sodelujejo tako odgovorne osebe kot tudi 

sistemi. V celotni proces je zaradi preprečevanja napak vključen opozorilni sistem (Herčko, 

Slamková in Hnát 2015b, 3; Hermann, Pentek in Otto 2015, 12). 

2.4.3 Decentralizacija 

Herčko, Slamková in Hnát (2015b, 3) ugotavljajo, da se povpraševanje po individualnih 

produktih močno zvišuje, zaradi česar je delovanje centraliziranih sistemov podvrženo 

napakam. Rešitev za te so radiofrekvenčne identifikacije (v produktih, materialih …) in vgrajeni 

računalniki, ki kibernetsko-fizičnim sistemom omogočajo samostojno delovanje in odločanje, 

kar mnogi označujejo kot decentralizacijo odločanja. Sistemi na podlagi informacij, prejetih 

od produktov in materialov, sami določijo potrebne korake za dokončanje določene naloge. 

Enako kot pri virtualizaciji so tudi pri decentralizaciji odločanja vključeni opozorilni sistemi, 

ki informacije v trenutku posredujejo odgovornim (Hermann, Pentek in Otto 2015, 12). 

2.4.4 Zmogljivost v realnem času 

Za uspešno delovanje organizacije je ključnega pomena, da so informacije zbrane, posredovane 

in analizirane v realnem času oz. v danem trenutku (Herčko, Slamková in Hnát 2015b, 3). 

Na podlagi tega se lahko zagotavlja sprotna kakovost celotnega procesa poslovanja. V primeru 

napak lahko naprave v trenutku same reagirajo in preusmerijo produkte in material drugam, 

informacije o težavah pa posredujejo odgovornim (Hermann, Pentek in Otto 2015, 12). 

2.4.5 Storitvena usmerjenost 

Storitvena usmerjenost omogoča, da so vse storitve posredovane preko interneta stvari. Dostop 

do teh imajo tako notranji kot tudi zunanji uporabniki. Lažji dostop do storitev omogočajo 

kibernetsko-fizični sistemi, ki informacije o storitvah pretvorijo in jih prikažejo na spletnem 

mestu organizacije. Za neposredni in zanesljivi prenos informacij (o storitvah) med podjetjem 

in uporabnikom poskrbijo radiofrekvenčne identifikacije in vgradni računalniki. Napovedi 

kažejo, da se bodo v prihodnosti zraven ljudi kot ponudnikov storitev uveljavili organizacija 

(posledica pametne infrastrukture) in njeni posamezni elementi (pametni materiali, produkti …) 

(Herčko, Slamková in Hnát 2015b, 3; Hermann, Pentek in Otto 2015, 12) 

2.4.6 Modularnost 

Modularnost sistema se navezuje na fleksibilnost delovanja v primeru spreminjajočih se zahtev. 

Takšen sistem lahko sam razširi ali zamenja posamezne module, da bodo ti potem ustrezali 
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podanim zahtevam. V tem postopku sodelujejo standardizirani programi in strojni vmesniki, ki 

v trenutku prepoznajo nove module ter preko interneta storitev omogočijo njihovo uporabo. 

Ocene kažejo, da bo modularnost sistema močno zmanjšala vpliv sezonskih nihanj (izhajajo 

iz povpraševanja), pa tudi spremenjenih lastnosti produkta (vpliv individualizacije) (Herčko, 

Slamková in Hnát 2015b, 3; Hermann, Pentek in Otto 2015, 12). 

2.5 Gradniki tehnološkega napredka in globalizacija 

Razvoj vsake industrijske revolucije je temeljil na predhodnih tehnoloških inovacijah. Enako 

velja za obdobje Industrije 4.0, v sklopu katerega so te inovacije označene kot gradniki ali stebri 

tehnološkega napredka. Ti so bili že v preteklem tehnološkem obdobju integrirani 

v gospodarstvo (tudi druga področja), vendar je bila njihova dosedanja uporaba v večini 

primerov omejena na samostojno delovanje. Z novimi tehnološkimi inovacijami v času 

Industrije 4.0 se bo vzpostavila povezanost delovanja teh gradnikov in izboljšala njihovo 

funkcionalnost. Prišlo bo tudi do specializiranega reševanja posameznih nalog, kar bo ključnega 

pomena ob vedno večjem poudarku na individualizaciji produktov in storitev (Vaidya, Ambad 

in Bhosle 2018, 234–237; Plessis 2017, 20–21).  

Na to temo se v literaturi pojavlja devet temeljnih gradnikov tehnološkega napredka, ki jih 

bomo navedli in predstavili v nadaljevanju. 

Wilkins (2017) ugotavlja, da so tehnološke inovacije predhodnih obdobij vedno omogočale 

razvoj novim tehnologijam. Enako se je že od časa prve industrijske revolucije dogajalo tudi 

pri povezavi med globalizacijo in tehnologijo, kjer so tehnološke inovacije omogočile nastanek 

novih globalizacijskih trendov. S pojavom industrializacije se je vpliv na globalizacijo 

iz obdobja v obdobje povečeval. Mednarodno trgovanje se je sprva začelo le med posameznimi 

državami, čemur je kmalu sledil nastanek prvih mednarodnih organizacij. Te so s svojim 

poslovanjem izven meja omogočile rast mednarodnega trga, kar se je z razvojem 

telekomunikacije še dodatno izrazilo. Velik vpliv na globalizacijo so imeli tudi tehnološki 

trendi na področju transporta, kjer se je s pojavom vedno zmogljivejših in kompleksnejših 

načinov transporta močno povečala količina (masa) mednarodno izmenjanega blaga. Danes 

smo se znašli na točki, kjer vse postaja medsebojno povezano, količina izmenjanega blaga se 

povečuje in poudarek na individualizaciji produktov (glede na želje posameznika) je vedno 

večji. Ocene kažejo, da se bo takšno dogajanje v času Industrije 4.0 le še okrepilo. Zaradi tega 

mnogi napovedujejo, da bo prišlo do pojava nove globalizacije, ki bo lahko zadostila potrebam 

nastajajočih trendov (Wilkins 2017; Shirley 2016). 

2.5.1 Gradniki ali stebri tehnološkega napredka 

Rüßmann idr. (2015, 3) navajajo osem najpogostejših gradnikov tehnološkega napredka 

Industrije 4.0, v sklopu katerih so: analitika velikih podatkov, avtonomni roboti, simulacije, 
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sistemska integracija, kibernetska varnost, računalništvo v oblaku, aditivna proizvodnja in 

navidezna realnost. Temu Plessis (2017, 21) kot deveti najpogostejši gradnik dodaja še 

komunikacijske tehnologije. Neposredni vpliv bodo ti gradniki imeli v proizvodnem sektorju 

(posredno tudi na drugih področjih), kjer bo prišlo do popolne integracije, avtomatizacije in 

optimizacije proizvodnega toka. Na podlagi tega se bosta izboljšala tako učinkovitost kot tudi 

odnos med ljudmi (dobavitelji, proizvajalci, stranke) in stroji (Rüßmann idr. 2015, 4). 

Analitika velikih podatkov 

Analitika velikih podatkov (angl. big data analytics) je proces, v katerem se analizirajo velike 

skupine podatkov, ki temeljijo na različnih podatkovnih tipih (Galetto 2018). V proizvodnih 

sistemih bo ta gradnik na podlagi zbiranja in celovitega vrednotenja podatkov postal standard 

za podporo odločanja v realnem času. Analiza podatkov bo lahko potekala tako za trenutne kot 

tudi pretekle podatke. Na podlagi teh se bodo ustvarili vzorci, iz katerih bodo sestavljeni mogoči 

scenariji za prihodnost. Organizacije bodo s temi lahko prepoznale morebitne grožnje ter se 

nanje odzvale s predlaganimi rešitvami. V sklopu tega mnogi predvidevajo, da bodo veliki 

podatki sestavljeni iz štirih dimenzij, ki predstavljajo obseg, raznolikost in vrednost podatkov 

ter analizo in hitrost ustvarjanja podatkov (Vaidya, Ambad in Bhosle 2018, 234–235). 

Avtonomni roboti 

Avtonomni roboti (angl. autonomous robots) so opredeljeni kot prostogibajoče se naprave, ki 

lahko delujejo brez neposrednega človeškega nadzora. Avtonomnost omogoča samostojno 

sprejemanje potrebnih odločitev za reševanje problemov glede na določeno situacijo. Mnogi 

predvidevajo, da bodo lahko ti roboti čez nekaj let delovali v kompleksnih in nestrukturiranih 

okoljih, kar bo v takšnih okoljih zmanjšalo potrebo po človeški prisotnosti (Wahde 2016, 1). 

Zaenkrat je razvoj teh robotov najopaznejši v proizvodnem sektorju, kjer se samostojnost, 

fleksibilnost in sposobnost sodelovanja močno povečujejo. Na podlagi tega mnogi 

predvidevajo, da se bo sodelovanje med človekom in avtonomnim robotom hitro razvilo. 

Roboti bodo v teh primerih lahko varno sodelovali z ljudmi ter se od njih tudi sproti učili. Ti 

roboti bodo v primerjavi z današnjimi veliko cenejši in učinkovitejši (Rüßmann idr. 2015, 5). 

Simulacije 

Simulacije (angl. simulations) se v industriji uporabljajo že vrsto let. Najbolj so zastopane 

na področju inženirstva, kjer se uporabljajo za 3D-simuliranja produktov, materialov in 

proizvodnih procesov. Predvideno je, da se bo v prihodnosti njihova uporaba v industriji še 

dodatno okrepila. To bo najizrazitejše v notranjih operacijah organizacije, kjer bodo s pomočjo 

simulacij podatki v realnem času pretvorjeni iz fizičnega v virtualni svet. V ta proces bodo 

vključeni ljudje, naprave in produkti. Na podlagi tega bodo lahko operaterji preko virtualnega 
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okolja testirali in optimizirali delovanje strojev za pripravo naslednjega produkta. Rezultati 

opravljenih simulacij se bodo lahko implicirali v realno okolje, kar bo zmanjšalo čas 

za ponastavitev stroja. Po drugi strani se bo povečala kakovost proizvodnega procesa, pa tudi 

samih produktov (Rüßmann idr. 2015, 5; Vaidya, Ambad in Bhosle 2018, 235). 

Sistemska integracija 

Vaidya, Ambad in Bhosle (2018, 235) ugotavljajo, da se sistemska integracija (angl. system 

integration) deli na tri veje. Prvo predstavlja horizontalna, ki temelji na povezovanju 

medsebojno podobnih organizacij. Omogoča nastanek skupnega sistema, kjer poteka prosti 

pretok informacij, financ in materiala. Druga veja je vertikalna in se navezuje na povezanost in 

sodelovanje znotraj določene organizacije. Z uporabo sistemov (fizični, informacijski …) in 

podsistemov (senzorji, aktuatorji, proizvodni management, korporacijsko načrtovanje …) se 

ustvari komunikacija po celotni hierarhični piramidi organizacije (od spodaj navzgor), kar 

poveča njeno fleksibilnost in prilagodljivost na spreminjajoče se zunanje okolje. Kot tretja in 

zadnja veja so tako imenovane »End-to-End« inženirske integracije. Te v izdelčno usmerjeni 

vrednostni verigi omogočajo razvoj produktnega modela, ki temelji na sprotnem spremljanju 

celotnega življenjskega cikla izdelka. Zraven tega se lahko isti model neprestano uporablja 

za več različnih izdelkov (različne lastnosti izdelkov niso ovira), kar zmanjša čas in stroške 

vzpostavitve vedno novega produktnega modela (Wang idr. 2015, 2–3). 

Kibernetska varnost 

Kibernetska varnost (angl. cyber security) se navezuje na varovanje IT-sistemov, kar vključuje 

programsko in strojno opremo ter podatke. V zadnjih letih se vedno več organizacij odloča 

za selitev svojega poslovanja na splet. Količina in narava podatkov, ki se naložijo in delijo prek 

internetnih omrežij, se močno povečujeta. Iz tega razloga postajajo organizacijski sistemi vedno 

bolj izpostavljeni grožnjam. Napovedi kažejo, da se bo zaradi tega povpraševanje po storitvah 

kibernetske varnosti v prihodnosti povečalo (Plessis 2017, 22). 

Računalništvo v oblaku 

Vaidya, Ambad in Bhosle (2018, 236) ugotavljajo, da bo računalništvo v oblaku (angl. cloud 

computing) predstavljalo temelj povezljivosti in komunikacije med mnogimi elementi (ljudje, 

naprave, organizacije …) tako v notranjem kot tudi zunanjem okolju podjetja. K temu Rüßmann 

idr. (2015, 6) dodajajo, da bo vedno več organizacijskih sistemov in procesov temeljilo na tej 

tehnologiji. Predvideno je tudi, da se bo učinkovitost te v prihodnosti zelo izboljšala, kar bo 

pri prenosu in nadzoru podatkov vodilo v reakcijske čase le nekaj milisekund. 



 

21 

Aditivna proizvodnja 

Aditivna proizvodnja (angl. additive manufacturing) temelji na integraciji 3D-tiskalnikov. 

Njihovo delovanje je osnovano na posebnem materialu, ki se v slojih počasi nanaša drug 

na drugega, kar omogoča izdelavo kompleksnih elementov ob zelo majhni masi. V industriji se 

bo ta tehnologija uporabljala za proizvodnjo majhnih serij individualiziranih produktov, katerih 

stroški in cena bodo zelo nizki. Integracija aditivnih proizvodnih sistemov bo v končni fazi 

vplivala na zmanjšanje števila transportnih storitev, pa tudi količine potrebnih zalog (Rüßmann 

idr. 2015, 7; Berman 2012, 155–157). 

Navidezna realnost 

Chavan (2016, 1947) ugotavlja, da navidezna realnost (angl. augmented reality oz. AR) 

predstavlja posredni ali neposredni pogled na realno okolje, ki se ustvari z računalniško 

generiranimi senzorskimi vhodi (zvok, video, grafika in navigacija). Za razliko od virtualne 

realnosti, kjer se ustvari povsem umetno okolje, se pri navidezni realnosti uporabi obstoječe 

realno okolje, v katerega se lahko dodajajo novi elementi (npr. geografski). V prihodnosti bodo 

lahko zaposleni na področju industrije z uporabo te tehnologije oskrbljeni s podatki v realnem 

času, kar bo izboljšalo odločanje ter delovne postopke (Rüßmann idr. 2015, 7). 

Komunikacijske tehnologije 

Pomen komunikacijskih tehnologij (angl. communication technologies) se bo v naslednjih letih 

močno povečal. Ocene kažejo, da se bo število povezanih naprav prek interneta do leta 2020 

povzpelo na 50 milijard enot. To bo povzročilo rast povpraševanja po učinkovitih, hitrih in 

zanesljivih komunikacijskih protokolih. Zaradi tega je prišlo do širjenja tehnologij Wi-Fi in 

do razvoja novega internetnega protokola (angl. internet protocol oz. IP), ki se imenuje 

»Internet Protocol version six« (IPv6). Novi protokol se je razvil, ker je v sklopu predhodnega 

protokola prišlo do porabe vseh razpoložljivih naslovov. S pojavom IPv6 se bodo lahko 

v povezani svet vključile mnoge nove naprave (Plessis 2017, 25).  

2.5.2 Vloga globalizacije 

Keyun in Zhibing (2015, 88) navajata, da so se v zgodovini pojavile tri globalizacije. Prva je 

bila povezana z razvojem navigacijske tehnologije, ki je nekaterim državam današnje EU 

(Portugalska, Španija …) omogočila odprtje prvih morskih poti in posledično kolonizacijo 

regij. Druga globalizacija sovpada z nastankom prve industrijske revolucije. Z novimi 

tehnologijami se je povezanost trgov povečala, kar je vodilo v nastanek mednarodnega trga. 

Kmalu sta sledili dve svetovni vojni, ki sta pomen globalizacije nekoliko zmanjšali, vendar se 

je z obdobjem digitalne revolucije ta spet okrepil (nastanek Globalizacije 3.0). Z razvojem 
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komunikacijskih tehnologij se je širitev mednarodnega trga spet povečala in zajela razvite 

države ter tudi države v razvoju. Wilkins (2017) v sklopu tega ugotavlja, da se danes na podlagi 

Industrije 4.0 gradi nova globalizacija (Globalizacija 4.0), značilnosti katere so zaenkrat še 

neznane. Znano je le, da se bo ta odrazila v še večji povezanosti, kar je posledica selitve 

organizacijskih procesov v virtualno okolje in razvoja tehnologij, ki omogočajo prikaz 

podatkov v realnem času. Na podlagi tega bodo vsi (ljudje, stroji …) imeli dostop do vsega. 
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3 PREGLED TRENUTNEGA STANJA V TRANSPORTNEM SEKTORJU EU 

Z nastankom transportnega sektorja se je v družbah pojavil nenehni izziv, kar se tiče 

zadovoljevanja potreb po mobilnosti, podpiranju gospodarskega razvoja in sodelovanju 

v svetovnem gospodarstvu. Družbe so zaradi tega postajale vse odvisnejše od transportnih 

sistemov, kar je vodilo v razvoj kompleksnejših in učinkovitejših oblik transporta. Najprej se 

je povečala mobilnost, pozneje pa je gospodarske procese zaznamovala tudi višja raven 

dostopnosti (Rodrigue, Comtois in Slack 2006, 1). 

Danes transportni sektor predstavlja eno najpomembnejših človekovih dejavnosti, saj omogoča 

premik ljudi, blaga in energije kot bistvenih elementov sodobnih družb (Rodrigue, Comtois in 

Slack 2006, 3). Zaradi tega je v mnogih državah izgradnja transportnega sistema predstavljala 

pomemben dejavnik gospodarskega razvoja (Vorina 2010, 45). Primer takšnih so države EU, 

kjer transport velja za temelj dobavne verige in gospodarstva vseh držav. Ta sektor državam 

EU omogoča učinkovito dobavo blaga in potovanje ljudi, dostopnost, srečevanje in 

povezovanje ljudi ter višjo kakovost življenja. Pomen tega se odraža skozi gospodarsko rast, 

zaposlovanje, število podjetij, prihodek itd. (Evropska komisija 2014a, 3). 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili in umestili pojem »transport«. Opisali bomo 

trenutno stanje v evropskem transportnem sektorju, kjer bomo predstavili pomen in delitev tega 

sektorja. Za lažjo predstavo o trenutnem stanju bomo dodali kratko primerjavo transportnega 

sektorja EU in nekaterih pomembnejših gospodarstev. 

3.1 Opredelitev pojma transport 

Pojem »transport« izhaja iz dveh latinskih besed »trans« in »portare«, ki pomenita »čez« in 

»nositi«. Ti dve besedi skupaj tvorita latinski izraz »transportare«, s katerim se označuje 

prenašanje (Olaniyi 2016, 56). Danes ta pojem predstavlja sinonim besedi »prevoz« in se 

uveljavlja kot mednarodni izraz za označevanje tega področja (npr. angl. Transport, 

nem. Transport …). V sklopu tega se transport opredeljuje kot dejavnost, ki omogoča 

premikanje oz. premeščanje ljudi, blaga, informacij in energije v geografskem prostoru iz ene 

točke v drugo, kar se izvaja s pomočjo infrastrukture in transportnih sredstev (Rodrigue, 

Comtois in Slack 2006, 2). Orbanić in Rosi (2016, 25) ugotavljata, da se povezano 

s transportom pojavljajo posamezna opravila (npr. natovarjanje, polnjenje in praznjenje 

zabojnikov …), ki se imenujejo transportne manipulacije. Te se navezujejo na skladiščne 

operacije in druge aktivnosti, ki se v sodobnem transportnem sistemu izvajajo s pomočjo IKT 

in transportne mehanizacije.  

Transportni sistem je kompleksna dejavnost, saj se deli na več podkategorij. Primer teh je 

predstavlja Preglednica 2, kjer so prikazane vrste transporta glede na posamezne kriterije. Kljub 

temu obstaja splošna delitev transporta, ki se uporablja že dalj časa. Gerič (2010, 26–31) kot 
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najsplošnejšo navaja delitev na notranji in zunanji transport. Notranji transport predstavlja 

storitve znotraj podjetja (npr. transport surovin, polproizvodov, proizvodov …). Na izvajanje 

teh ima velik vpliv sam proizvodni proces. Zunanji transport predstavlja zunanjo okolje 

organizacije in velja za družbeno pomembno gospodarsko panogo. Ključne naloge zunanjega 

transporta obsegajo pravočasno dostavo blaga oz. materiala ter ustrezno kakovost in 

ekonomičnost prevozov (Vorina 2010, 47–48). 

Preglednica 2: Vrste transporta po posameznih kriterijih delitve 

Kriterij delitve transporta Vrsta transporta 

Po značilnostih medija ali okolja Kopenski (suhozemski), zračni in vodni 

transport 

Po načinu transporta Železniški, cestni, zračni, pomorski, cevovodni 

transport in transport po celinskih vodah 

Po tehnološko-organizacijskem vidiku Redni ali linijski in priložnostni ali svobodni 

transport 

Po družbenopravnih značilnostih Notranji (domači), mednarodni, obmejni in 

tranzitni transport 

Po vrsti prometnih sredstev Avtomobilski, železniški, žičniški, cevovodni, 

ladijski, helikopterski in radijski transport 

Po vrsti prometne površine Cestni, železniški, rečni, jezerski, kanalski, 

pomorski cevovodni, zračni in 

telekomunikacijski transport 

Vir 3: Vorina 2010, 46–47; Orbanić in Rosi 2010, 26. 

Orbanić in Rosi (2010, 26) dodajata, da se lahko transport v sklopu vsake delitve izvaja na štiri 

načine – kot konvencionalni, kombinirani, intermodalni in multimodalni transport. Danes se 

najpogosteje uporablja multimodalni način, kjer gre za kombinacijo dveh ali več vrst 

transportnih sredstev. Ta način zahteva ustrezno organiziranost in enotne pravne regulative. 

Veliko ljudi meni, da sta besedi transport in promet enakega pomena, vendar temu ni tako. 

Pojem »promet« predstavlja prenos ljudi, blaga, denarja, informacij in energije. Mnogi ga 

opredeljujejo kot obliko za premagovanje prostora, ki je namenjena zadovoljevanju lastnih 

potreb ali potreb drugih (Orbanić in Rosi 2016, 25). Izhajajoč iz tega promet velja za širšo 

kategorijo kot pojem »transport«, saj ne vključuje le premikov iz ene točke v drugo, ampak tudi 

druge elemente. Med temi so komunikacija (npr. odnosi med ljudmi) in operacije, kar je 

prikazano v obliki formule6 (Vorina 2010, 44). 

                                                 

6 P = t(p) + o/t + C oz. Promet = transport + operacije v povezavi s transportom + komunikacija (Vorina 

2010, 44). 



 

25 

3.2 Pomen transportnega sektorja za Evropsko unijo 

Transport predstavlja pomemben del skupnega gospodarstva ter izoblikovanja in vzpostavitve 

notranjega trga EU. Ta dejavnost temelji na nastanku Rimske pogodbe (1957) in označuje eno 

od prvih skupnih področij politike Evropske gospodarske skupnosti. Nastanku te pogodbe so 

sledili številni pomembni dogodki, ki so močno zaznamovali razvoj evropskega transportnega 

sektorja. Evropska komisija (2014a, 5) kot najpomembnejše navaja: 

− Sodbo iz leta 1985, ko je Evropski parlament vložil tožbo proti Svetu Evropske komisije, 

ki ni pripravil skupne transportne politike. S to sodbo je prvič po oblikovanju Rimske 

pogodbe prišlo do politične spodbude in snovanja skupne transportne politike. Izhajajoč 

iz tega je istega leta sledila izdaja prve bele knjige Evropske komisije. 

− Enotni evropski akt iz leta 1986, ki je uveljavil glasovanje s kvalificirano večino. 

Na podlagi tega je bilo omogočeno sprejetje politike o letalskem in pomorskem transportu. 

− Maastrichtsko pogodbo (1992), ki je v vsebino prometne politike uvedla varstvo narave in 

vseevropska omrežja. Poudarjena sta bila načelo trajnostne mobilnosti in cilj odprtja 

transportnih trgov konkurenci. To je v istem letu dodatno podkrepila bela knjiga Komisije 

o skupni prometni politiki, ki je omogočila postavitev temeljev o skupni prometni politiki. 

− Amsterdamsko pogodbo (1997), ki je v vsebino prometne politike dodala nove točke 

v povezavi z varstvom narave. V tem letu je sledila tudi pooblastitev Evropskega 

parlamenta za soodločanje s Svetom Evropske unije pri prometni politiki. 

− Izdajo druge bele knjige leta 2001, ki je omogočila premik k okoljsko odgovorni prometni 

politiki (poudarek na onesnaževanju in preobremenjenosti transportne infrastrukture). 

− Nove ukrepe, ki so bili razglašeni leta 2006. S temi se je dodatno povečala ozaveščenost 

o manjši rabi energije in onesnaženosti. V veljavo so prišli ukrepi, kot so načrt za logistiko 

tovornega prometa, načrt za uporabo celinskih plovnih poti itd. 

− Zadnjo belo knjigo, izdano leta 2011. 

Evropska komisija (2018a) navaja, da je bela knjiga iz leta 2011 v uporabi še danes, saj se 

navezuje na načrt do leta 2050. V sklopu tega je za področje transportnega sektorja opredeljenih 

40 akcijskih točk in 131 dejanskih pobud, ki delujejo kot smernice za vzpostavitev 

konkurenčnega transportnega sistema, ki bo do leta 2050 povečal mobilnost, odpravil ovire ter 

spodbudil rast in zaposlovanje. Splošni cilj je omogočiti učinkovito in varno gibanje blaga in 

ljudi v notranjem trgu EU. Belo knjigo dopolnjujejo številne pobude, med katerimi so 

najpogosteje uporabljene (Urad za publikacije 2015): 

− program Obzorje 2020 (podpira raziskave in inovacije); 

− instrument za povezovanje Evrope (zagotavlja financiranje nadnacionalnim projektom); 

− načrt za nizkoogljično gospodarstvo; 

− ukrepi energetske učinkovitosti (npr. zmanjšanje porabe energije za 20 % do leta 2020). 

Zgodovina in politično delovanje v tem sektorju odsevata samo del njegovega pomena, saj velik 

del tega predstavlja tudi statistični pregled trenutnega stanja na tem področju. Leta 2015 je to 
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področje v EU-28 predstavljalo 5 % oz. 820,85 milijarde evrov skupnega BDP-ja, del katerega 

izhaja iz potniških in tovornih transportnih storitev. Celotni potniški transport je v povprečju 

predstavljal 12.962 opravljenih kilometrov na osebo, medtem ko je celotni tovorni promet 

predstavljal 3.516 milijard prevoženih ton na kilometer. Od leta 1995 velja trend, da se vrednost 

vseh treh kazalnikov postopoma povečuje, kar prikazuje Slika 2. Padec vrednosti teh se je 

pojavil le med letoma 2007 in 2009, ko je nastopila globalna finančna kriza. Omembe vredni 

sta tudi bruto dodana vrednost (v nadaljevanju BDV) in vrednost trgovanja z zunanjimi trgi 

(uvoz, izvoz). BDV transportnega sektorja je leta 2015 znašala 651 milijard evrov, kar je 

predstavljalo 5 % skupnega BDV-ja na območju EU-28, medtem ko je skupno trgovanje 

z zunanjimi trgi znašalo 3.518,4 milijarde evrov. Od tega je 1.789,2 milijarde evrov predstavljal 

izvoz in 1.729,2 milijarde evrov uvoz (Evropska komisija 2017a, 19–29; Evropska komisija 

2016a). 

 

Slika 2: Rast BDP, potniškega prometa in transporta blaga za čas med letoma 1995 in 

2015 

Vir 4: Evropska komisija 2017a, 21. 

Poleg omenjenih kazalnikov se pomen evropskega transporta izraža tudi po številu zaposlenih, 

številu podjetij in višini prihodkov. Leta 2014 je na območju EU-28 celotni transportni sektor 

predstavljal nekaj čez 5 % oz. 10,5 milijona neposredno zaposlenih. Vsi ti so bili razporejeni 

med 1,16 milijona podjetij, ki poslujejo neposredno na področju transporta. Prihodki teh so 

istega leta znašali 1.415,55 milijarde evrov (Evropska komisija 2017a, 24–26). 

Predstavljeni podatki dokazujejo, da se v EU dogaja razcvet na področju transportnega sektorja, 

k čemur je veliko pripomogla liberalizacija trga leta 1990. Zraven tega EU velja za prvo in 

edino regijo na svetu, kjer so potniki pridobili obsežne in celovite temeljne pravice, ki veljajo 

za vse vrste transportnih sredstev. Pomemben kazalnik (zraven prej omenjenih), ki poudarja 

pomen tega sektorja, je potrošnja gospodinjstev (za blago in storitve, povezane s transportom). 

Ta je na področju EU-28 leta 2015 znašala 1.044 milijard evrov, kar je predstavljalo 13 % 
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celotne potrošnje. Na podlagi tega so transportne storitve postale druga največja postavka 

v proračunu evropskih gospodinjstev, takoj za izdatki za dom (Evropska komisija 2014a, 3; 

Evropska komisija 2017a, 19). Evropska komisija (2014a, 4) navedenemu dodaja, da je tehnični 

in regulativni napredek tega sektorja omogočil, da je ozračje danes manj onesnaženo ter da je 

transport učinkovitejši, varnejši in zanesljivejši. 

3.3 Delitev in značilnosti transportnega sektorja 

Delitev evropskega transportnega sektorja se vrši po načinu transporta kot kriteriju delitve. 

Križman (2010, 45) na podlagi tega navaja naslednjo delitev: 

− cestni transport; 

− železniški transport; 

− pomorski transport; 

− transport po notranjih vodah (reke, jezera in kanali); 

− zračni transport; 

− cevovodni transport. 

Temu Evropska komisija (2013, 3) dodaja poštne in kurirske dejavnosti ter skladiščenje in 

podporne dejavnosti. 

Kot smo v prejšnji točki omenili, je evropski transportni sektor na območju EU-28 leta 2014 

predstavljal 5 % vseh zaposlenih. V sklopu tega je bil največji delež zaposlenih v cestnem 

transportu, kjer je delalo 47,1 % vseh zaposlenih v celotnem transportnem sektorju oz. 

4.950.600 ljudi. Cestni transport se v osnovi deli na potniški transport in transport blaga. 

V potniškem transportu je zaposlenih 19,6 % oz. 2.054.400 ljudi, medtem ko je bilo v transportu 

blaga 27,5 % oz. 2.896.200 ljudi. Poleg tega načina transporta je bila visoka raven zaposlenih 

tudi v skladiščenju in podpornih aktivnostih (25,6 % oz. 2.700.000 ljudi) ter poštnih in kurirskih 

dejavnostih (17,1 % oz. 1.791.000 ljudi). Ostali načini transporta so v EU obsegali nekoliko 

nižje deleže zaposlenih. Izmed teh je bilo najmanj zaposlenih v cevovodnem transportu (0,3 % 

oz. 27.900 ljudi) in transportu po celinskih vodah (0,4 % oz. 44.500 ljudi), zaradi česar teh 

transportnih načinov nismo upoštevali (Evropska komisija 2017a, 24; Križman 2010, 45).  

Uporabljene podatke za lažjo ponazoritev zaposlenosti po posameznem načinu transporta 

prikazuje Slika 3. 

Zaposlenost je odvisna od povpraševanja na trgu delovne sile. Trenutno prevladuje trend 

pomanjkanja, saj se število podjetij na tem področju povečuje. Leta 2011 je v transportnem 

sektorju na območju EU-28 delovalo 1.142.552 podjetij, medtem ko podatki iz leta 2014 za isto 

območje prikazujejo porast števila podjetij za 15.537 enot (upoštevanje novonastalih in 

propadlih podjetij). Največje število podjetij je v času med letoma 2011 in 2014 nastalo 

na področju skladiščenja in podpornih aktivnosti (15.165 podjetij) ter poštnih in kurirskih 
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dejavnostih (13.201 podjetje). Majhno število novonastalih podjetij je bilo zabeleženo tudi 

na področju železniškega transporta (59 podjetij) in zračnega transporta (538 podjetij). Čeprav 

je nastalo veliko novih podjetij, so nekatera tudi propadla. Največ propadlih je bilo na področju 

cestnega (13.194 podjetij) in pomorskega transporta (642 podjetij). Kljub temu so se prihodki 

na teh področjih povečali. Na področju cestnega transporta so se prihodki podjetij v tem času 

povečali za 8,32 % in na področju pomorskega transporta za 0,5 %. Največja rast je bila 

zabeležena v letalskem transportu (13,86 %) ter skladiščnih in podpornih aktivnostih (10,88 %). 

Edini padec prihodkov je bil na področju železniškega transporta, kjer je delež padel za 21,14 % 

(Evropska komisija 2017a, 25–26; Evropska komisija 2014b, 25–26).  

 

Slika 3: Delež zaposlenih po posameznem načinu transporta v EU-28 za leto 2014 

Vir 5: Evropska komisija 2017a, 24. 

Cestni transport izmed vseh zagotavlja največjo dostopnost, kar je posledica razvitosti omrežij. 

Ponaša se s prednostmi, kot so relativna varnost, hitrosti (na krajše razdalje) in prilagodljivost 

posebnim zahtevam kupcev. To področje poleg evropske regulative urejata Mednarodno 

združenje cestnih prevoznikov in Konvencija o pogodbi za mednarodni prevoz stvari po cesti. 

Na daljše razdalje so primernejši železniški, pomorski in zračni transport. Železniški transport 

odlikujejo nizki stroški, zanesljivost, varnost in delovanje v vseh vremenskih razmerah. 

Področje urejajo Konvencija o prevozu stvari po železnici, Mednarodna železniška zveza in 

Kongresno združenje IRCA. Zračni transport velja za najhitrejšega, omogoča visoko 

dostopnost (velika gostota letališč), zanesljivost in varnost. To področje poleg EU ureja 

Mednarodno združenje za zračni transport. Pomorski transport je v veliki meri odvisen 

od infrastrukture (v EU je dobro razvita). Omogoča največjo preglednost nad tovorom in 

zanesljivo sledenje. Poštne in kurirske dejavnosti ter skladiščne in podporne dejavnosti se niso 

bistveno spremenile. Impliciralo se je nekaj novosti pri izvedbi in samem procesu poslovanja, 

kar je omogočilo večjo učinkovitost in zanesljivost delovanja (Križman 2010, 45–47). 
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3.4 Primerjava transportnega sektorja EU – SVET 

Evropski ekonomski sistem predstavlja pomembno vlogo pri tvorbi globalnega gospodarstva. 

Leta 2018 je skupni BDP (prilagojen PKM7) v EU-28 predstavljal 21.982,86 milijarde evrov 

(International Monetary Fund 2018). Za primerjavo, celotni globalni BDP (prilagojen PKM) je 

leta 2017 znašal 80.684 milijard evrov (The World Bank 2018). Kot navaja Bryan (2015), je 

vrednost evropskega BDP-ja v primerjavi z drugimi pomembnejšimi gospodarstvi (ZDA, 

Kitajska, Japonska, Rusija in Indija) za zdaj ena izmed najvišjih, čemur sledi, da je pomen 

investicij, raziskav in razvoja v EU zelo velik (Evropska komisija 2014a, 3). 

V EU je velik poudarek na kopenski transportni infrastrukturi in cestnih transportnih sredstvih. 

Na območju EU-28 je bilo leta 2015 registriranih 254,2 milijona osebnih vozil in 36,57 milijona 

komercialnih tovornih vozil, kar predstavlja na globalni ravni največje število transportnih 

sredstev s področja cestnega transporta (Evropska komisija 2017a, 33). Za primerjavo tega 

indikatorja z nekaterimi večjimi gospodarstvi smo podatke povzeli; predstavlja jih Preglednica 

3. 

Preglednica 3: Število transportnih sredstev za določena gospodarstva (v milijonih) 

Države/transportna sredstva ZDA Japonska Kitajska Rusija 

Osebna vozila 243,00 60,80 87,90 44,30 

Komercialna tovorna vozila 11,20 14,38 20,66 6,23 

Vir 6: Evropska komisija 2017a, 33. 

Drugi indikator se navezuje na primerjavo transportne infrastrukture. Največji poudarek se 

v EU-28 daje cestni in železniški infrastrukturi. Cestna omrežja so leta 2015 pokrivala več kot 

pet milijonov kilometrov površin, medtem ko so železniška 218.200 kilometrov površin (izmed 

teh je bilo 116.100 kilometrov elektrificiranih). Primerjavo tega indikatorja z drugimi večjimi 

gospodarstvi predstavlja Preglednica 4, iz katere je razvidna vodilna vloga EU pri vzpostavitvi 

cestne in železniške infrastrukture (Evropska komisija 2017a, 33). 

Preglednica 4: Količina infrastrukture po določenih gospodarstvih (v 1000 km) 

Države/ 

transportna infrastruktura 

ZDA Japonska Kitajska Rusija 

Cestna omrežja 4.402 993 4.046 1.154 

Železniška omrežja (elektrificirana) 203,2 (−) 19,2 (11,5) 121,0 (74,7) 86,0 (43,5) 

Vir 7: Evropska komisija 2017a, 33. 

                                                 

7 PKM oz. pariteta kupne moči (angl. Purchasing power parity ali PPP) je metoda za prevedbo podatkov 

različnih držav v primerljive in realne vrednosti, ki so izražene v enotni valuti in ravni cen (Saop 2012). 
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4 INDUSTRIJA 4.0 IN NJEN VPLIV NA TRANSPORTNI SEKTOR 

Urbancl (2010, 65) ugotavlja, da sodi transport med eno od najstarejših oblik gospodarskih 

dejavnosti. Potreba po prevozu ljudi in blaga je bila prisotna že v prvih oblikah človeške družbe, 

kjer so se kot temeljna transportna sredstva uporabljale živali. V tem obdobju je transport veljal 

za neorganizirano dejavnost. Kot organizirana oblika se je prvič pojavil v starem veku, ko je 

prišlo do razvoja prvih držav, vendar je bil še vedno zaznamovan kot nesamostojno področje, 

saj je predstavljal del trgovske dejavnosti. Razlog tega je izviral iz dejstva, da so trgovci bili 

večinski lastniki prevoznih sredstev in blaga. Kot samostojna dejavnost je bil transport prvič 

opredeljen v srednjem veku, ko je prišlo do razvoja kapitalističnega načina proizvodnje in 

družbene delitve dela. V tem obdobju se je poleg živalske moči začela uporabljati tudi moč 

vetra kot pogonske energije. Od tega obdobja naprej je transport doživljal hiter razvoj, kar je 

bila posledica vedno novih inovacij. Ta hitrost se je dodatno izrazila po začetku 18. stoletja, ko 

je prišlo do pojava prve industrijske revolucije oz. industrializacije. S tem obdobjem so se 

pojavile prve mehanizirane oblike transporta in nove pogonske energije, ki so se najbolj izrazile 

na železniškem in pomorskem področju. V naslednjih letih je v transportu prišlo do razvoja 

številnih novih tehnoloških trendov, kar je bilo posledica nadaljnjih obdobij tehnološkega 

razvoja (Vorina 2010, 43–44; Lambert 2018).  

Danes se na področju transporta napovedujejo nove spremembe, ki bi se naj zgodile v bližnji 

prihodnosti oz. se že dogajajo. Te izvirajo iz Industrije 4.0, ki s svojim razvojem povzroča pojav 

novih tehnoloških trendov (Machek idr. 2015, 1). Spremembe ne bodo samo tehnološke narave, 

ampak se bodo implicirale v celotno področje transportnega sistema. Iz tega razloga 

strokovnjaki napovedujejo, da bo prišlo do številnih implikacij, kar bo lahko posledično 

vplivalo tudi na ostala področja globalne družbe (Mohaddes in Sweatman 2016, 8). 

V nadaljevanju tega poglavja bomo predstavili evolucijo transporta vse do danes, kjer bomo 

na kratko povzeli in opisali najpomembnejše tehnološke inovacije tega področja. S tem bomo 

pridobili razumevanje za obravnavo prihodnosti transportnega sektorja. V sklopu tega bomo 

predstavili ključne tehnološke trende prihodnosti in njihove implikacije na področju transporta. 

4.1 Evolucija transporta do danes 

Transport se je skozi zgodovino razvijal na enak način kot tehnologija. Po eni strani so nastala 

številna nova transportna sredstva, ki so jih radi spremljali novi energenti in sodobnejša 

infrastruktura. Po drugi strani pa se jih je veliko zaradi razvoja novih opustilo (Demartini 2014). 

Najstarejša transportna sredstva so se uporabljala že v času pred našim štetjem. Orbanić in Rosi 

(2010, 26) te razvrščata (delitev po značilnostih medija ali okolja) v: 

− kopenski transport, 

− vodni transport, 

− zračni transport. 
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Harl (2008, 15–17) dodaja, da so se poleg teh v času od 19. stoletja naprej razvila tudi nekatera 

posebna sredstva, ki so razvrščena v cevovodni in vesoljski transport.  

4.1.1 Kopenski transport 

Začetek kopenskega transporta je zaznamovan z letom 4000 pr. n. št., ko so se živali (konji in 

osli) začele uporabljati kot transportna sredstva. Uporaba teh je 1000 let pozneje sledila 

v Afriki, kjer so bile v središču kamele. Med tem obdobjem (leta 3500 pr. n. št.) je človek izumil 

prvo kolo, kar je omogočilo nastanek prvih kolesnih vozičkov. Ljudje so spoznali, da lahko 

živali uporabljajo kot pogonska sredstva. Izhajajoč iz tega so jih leta 3100 pr. n. št. začeli 

uporabljati za vleko kolesnih vozičkov, pozneje (leta 2000 pr. n. št.) pa tudi vozov in kočij 

(Nguyen 2017). 

Rast števila transportnih sredstev je povzročila povpraševanje po urejenih poteh, zaradi česar 

so se leta 312 pr. n. št. začele graditi tlakovane ceste. Te so bile leta 800 dodatno okrepljene 

s premazom katrana, kar je omogočilo večjo odpornost na vse zunanje dejavnike. Dogajanje 

na tem področju se v naslednjih letih vse do sredine 17. stoletja ni bistveno spreminjalo, dokler 

ni leta 1672 prišlo do odkritja parne energije. Na podlagi te je bil istega leta razvit prvi parni 

avto, ki mu je leta 1820 sledil razvoj parne železniške lokomotive in prvega železniškega 

omrežja. Uporaba teh ni dolgo trajala, saj je v naslednjih letih sledilo odkritje fosilnih goriv, 

kar je povzročilo celotno verigo novih inovacij. Med najpomembnejšimi je bil razvoj 

avtomobila z motorjem na notranje izgorevanje, kar je močno povečalo učinkovitost delovanja 

takratne družbe. V času fosilnih goriv je tudi prišlo do odkritja elektrike, ki je dodatno 

omogočila razvoj transportnega sektorja. Na podlagi teh odkritij je v 21. stoletju prišlo 

do razvoja prvih samouravnoteženih osebnih prevozov (leta 2001), visokohitrostnih vlakov 

(imenovani »Maglev«) itd. (Lambert 2018; Demartini 2014).  

4.1.2 Vodni transport 

Področje vodnega transporta je bilo prvo, ki je doživelo inovacije. Začetki segajo v čas kamene 

dobe, ko so ljudje začeli uporabljati lesene splave in iz drevesa izdolbene čolne oz. deblake. Te 

so pozneje (leta 3500 pr. n. št.) nadomestili prvi kanuji (Nguyen 2017). 

Zaradi potrebe po dostopnosti so ljudje leta 214 pr. n. št. začeli izkopavati kanale (predvsem 

na področju rek). V naslednjih letih vse do konca 14. stoletja se niso zgodile bistvene 

spremembe, dokler ni leta 1803 prišlo do razvoja prve jadrnice. Želja po raziskovanju oceanov 

se je močno povečala, zaradi česar so si v prihajajočih obdobjih sledile številne inovacije. Prva 

takšna je bila leta 1838, ko je parna energije omogočila razvoj parne ladje. Na podlagi te je bila 

leta 1838 razvita čezoceanska parna ladja. Vodni transport je naslednjih 100 let temeljil na parni 

energiji, dokler ni bila odkrita surova nafta. Ta je omogočila razvoj ladij, kot jih poznamo danes. 

Sprva se je ta energent kot pogonsko gorivo impliciral v kanalske ladje, pozneje pa tudi 
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v tovorne (leta 1957). Nastanek teh in vedno večje količine blaga so povzročili potrebo po čim 

krajši plovni poti, zaradi česar so istega leta začeli z gradnjo prvih morskih plovnih kanalov. 

V času odkritja fosilnih goriv je prišlo tudi do razvoja jedrske energije, ki je bila leta 1955 prvič 

uporabljena v jedrski podmornici. Z odkritjem vseh preteklih sredstev, energentov in 

infrastrukture smo danes priča čezoceanskim križarkam, tovornim ladjam itd. (Lambert 2018; 

Demartini 2014). 

4.1.3 Zračni transport 

Področje zračnega transporta je bilo v začetnih fazah zaznamovano s številnimi neuspešnimi 

inovacijami (npr. leteči človeški zmaj iz leta 200 pr. n. št., leteča raketa iz leta 1200 itd.). Takšen 

trend se je nadaljeval vse do druge polovice 18. stoletja, dokler ni leta 1783 prišlo do nastanka 

prvega balona. Uporaba tega je temeljila na vročem zraku in vodiku, zaradi česar so se pogosto 

dogajale nesreče. Kljub temu je balon veljal za pomembno prelomnico v zračnem transportu, 

saj je predstavljal prvo transportno sredstvo, s katerim je človek lahko poletel (Lambert 2018). 

Nastanku balona je sledilo obdobje industrializacije (z letom 1784), ki je sprožilo odkritje novih 

energentov in tehnologij drugih področij. Izhajajoč iz tega je leta 1903 nastalo prvo motorno 

letalo (zasnova bratov Wright), ki je označevalo začetek obdobja letalstva. V mnogih državah 

je pojav letalstva sprožil visoka vlaganja, ki so bila namenjena predvsem razvoju tega področja 

v vojaški industriji. Na podlagi tega je leta 1912 nastala prva raketa na tekoče gorivo, ki ji je 

leta 1935 sledil razvoj transportnega letala (imenovan »DC3«). Slednji se je uporabljal v času 

druge svetovne vojne za namene vojskovanja. V obdobju svetovnih vojn so tehnološke 

inovacije postajale vedno bolj dovršene. Vojaška industrija je doživljala visoko rast, kar je 

sprožilo odkritje reaktivnega pogona. Uporaba tega je leta 1939 omogočila nastanek 

reaktivnemu letalu in leta 1942 prvi medcelinski balistični raketi (imenovana »V2«). V sklopu 

tega je bil leta 1947 opravljen tudi prvi nadzvočni polet. Po koncu druge svetovne vojne se je 

poudarek na vojaški industriji nekoliko zmanjšal, kar je omogočilo razvoj komercialnega 

letalstva. Iz tega razloga je leta 1957 nastalo prvo potniško letalo podjetja Boeing. V naslednjih 

letih so sledili poskusi na področju nadzvočnih potniških poletov (letalo, imenovano 

»Concord«, iz leta 1976), vendar so napake bile prepogoste in ta letala niso prišla v uporabo. 

Evolucija tega področja je omogočila, da transportna sredstva v današnjem zračnem transportu 

veljajo za najvarnejšo vrsto transporta (Demartini 2014). 

4.1.4 Nekatere druge vrste transporta 

Harl (2008, 15) navaja, do so se v sklopu drugih vrst transporta kot najpomembnejši pojavili 

cevovodi in vesoljska transportna sredstva. Prvi cevovodi (npr. naftovodi, plinovodi itd.) so 

nastali leta 1865, medtem ko se je razvoj vesoljskih transportnih sredstev začel v času od leta 

1945 do leta 1990 (obdobje hladne vojne). V tem obdobju je bil razvoj vesoljske industrije zelo 
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izrazit, saj so države (ZDA in Rusija) tekmovale za prevlado v vesolju. Prvi satelit (imenovan 

»Sputnik 1«) je bil v vesolje poslan leta 1957. Temu sta sledila: leta 1961 prva misija 

v zemeljsko orbito in leta 1969 pristanek na luni (misija »Apollo 11«). Razvoj na tem področju 

se je nadaljeval, kar je omogočilo izstrelitev prve vesoljske postaje (leta 1971) in razvoj 

raketoplana (1981). Danes se to področje uporablja predvsem za raziskovanje vesolja, kar tudi 

dokazujejo zadnje misije (npr. analiza in pregled okolja čez mejo našega osončja, opravljena 

leta 2012 z uporabo suborbitalnega vesoljskega plovila »Voyager 1«). Kljub temu za prihodnost 

obstajajo še drugi nameni poleg raziskovanja. Kot navaja Lambert (2018), bodo komercialni 

suborbitalni leti verjetno predstavljali naslednji korak pri koriščenju vesolja.  

4.2 Tehnološki trendi prihodnosti in njihov vpliv 

Transportni sektor v preteklih letih zaznamuje rast števila podjetij in pojav novih tehnoloških 

trendov. Ta rast med podjetji povzroča vedno večjo tekmovalnost, ki se bo v prihodnosti le še 

dodatno izrazila. Izhajajoč iz tega bodo morala podjetja dajati vse večji poudarek proučevanju 

in integraciji novih tehnologij v svoje poslovanje. Le tako bodo lahko ponudila kakovostne, 

prilagodljive, zmogljive in stroškovno učinkovite storitve (Dominova 2018). V transportnem 

sektorju se trenutno pojavlja osem aktualnih tehnoloških trendov prihodnosti, ki bodo 

neposredno vplivali na to področje. V nadaljevanju bomo te tudi navedli in predstavili. 

4.2.1 Povezana in avtomatizirana vozila 

Izraz »povezana vozila« (angl. connected vehicles oz. CVs) se navezuje na brezžično 

povezovanje in komuniciranje vozil s svojim zunanjim in notranjim okoljem. V sklopu tega so 

omogočene različne vrste komunikacije, med katerimi Cheng idr. (2014, 289) navajajo: 

− komunikacijo vozilo – senzor (angl. vehicle to sensor), ki poteka v samem vozilu; 

− komunikacijo vozilo – vozilo (angl. vehicle to vehicle), ki poteka med več vozili; 

− komunikacijo vozilo – cestna infrastruktura (angl. vehicle to road infrastructure); 

− komunikacijo vozilo – internet (angl. vehicle to internet). 

Integracija teh vrst komunikacije v realno okolje bo omogočila razvoj naslednje generacije 

pametnih transportnih sistemov, ki jih mnogi poimenujejo »internet vozil« (angl. Internet of 

Vehicles). Ti sistemi bodo temeljili na zbiranju, procesiranju in varnem deljenju informacij, kar 

bo vozilu in njegovim uporabnikom omogočilo pridobitev trenutnih informacij za celotno 

notranje in zunanje okolje vozila. Na podlagi tega bo uporabnikom omogočena učinkovitejša 

in varnejša vožnja (Cheng idr. 2014, 289).  

Prihodnost cestnega transporta bo poleg povezanosti med vozili in celotnim okoljem 

zaznamovana tudi s pojavom avtomatiziranih vozil (angl. automated vehicles oz. AVs). Razvoj 

teh se je začel leta 1977 na Japonskem, vendar se je njihov pomen izrazil šele v 21. stoletju. 

Mnogi napovedujejo, da bo v času med letoma 2017 in 2020 prišlo do razvoja četrte stopnje 
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avtomatiziranega vozila ter v času med letoma 2030 in 2035 do pete stopnje avtomatiziranega 

vozila. V sklopu tega se pojavlja pet stopenj avtomatizacije, pri čemer predstavlja prva stopnja 

primarno avtomatizacijo (npr. samostojno parkiranje, zaviranje itd.) in peta stopnja popolno 

avtomatizacijo oz. avtonomnost vozila (vozilo deluje popolnoma samostojno). Po letu 2035 je 

integracija avtomatizacije predvidena tudi na drugih področjih kopenskega transporta 

(Greenblatt in Shaheen 2015, 74–75). Vrednost globalnega trga povezanih in avtomatiziranih 

vozil je do leta 2050 ocenjena na 7.000 milijard dolarjev, k čemur se prišteva dodatnih 

234 milijard dolarjev prihranka pri izdatkih za zagotavljanje varnosti na transportnih površinah. 

Obstajajo še številni drugi dejavniki (npr. varstvo okolja, zmanjšanje stroškov pri zdravstvenih 

storitvah itd.), katerih finančne ocene za zdaj niso povsem znane (Morris 2017). 

Uporaba povezanih in avtomatiziranih vozil bo povzročila številne spremembe v transportnem 

sektorju. Chong (2016, 7–12) kot najbolj ključne navaja naslednje: 

− Potreba po varnosti in nadzoru se bo močno povečala, saj bodo ti avtomobili podvrženi 

kibernetskim napadom, zaradi česar bodo podatki uporabnikov izpostavljeni. 

− Številne transportne storitve (npr. avtobusne, taksi itd.) bodo postale avtomatizirane, zaradi 

česar bo povpraševanje po teh delovnih mestih upadlo. 

− Avtomatizacija bo vodila do padca povpraševanja tudi na drugih področjih 

(npr. prenočišča, ponudba prehrane itd.), ki so posredno povezana s transportnim 

sektorjem. 

− Sledile bodo spremembe v infrastrukturi, ki bo namenjena izključno tem vozilom. To 

vključuje uporabo posebnih vozišč, prometnih označb in nadgradnjo tradicionalne 

prometne signalizacije. V takšno infrastrukturo bodo vključeni posebni sprejemniki, 

oddajniki in senzorji, ki bodo omogočali komunikacijo med vozili in zunanjim okoljem. 

− Izgradnja večjega števila novih cestnih površin ne bo potrebna, saj bosta povezanost in 

avtonomnost vozil omogočili vožnjo pri zelo majhnih razmikih med vozili. Na podlagi tega 

se bo močno povečala učinkovitost izrabe voznih površin. 

− Potrebne bodo številne spremembe na področju transportne politike. 

− Povezano in avtomatizirano delovanje bo povečalo varnost v prometu ter zmanjšalo 

onesnaževanje okolja in porabo energentov. 

4.2.2 »Next Gen« in brezčloveški letalski sistemi 

Naslednja generacija zračnih transportnih sistemov (angl. Next Gen ali next-generation air 

transportation systems) se navezuje na reorganizacijo delovanja trenutnih sistemov za kontrolo 

zračnega transporta. Zemeljski kontrolni sistemi bodo v prihodnosti transformirani v zračno-

vesoljsko osredotočene sisteme, ki bodo v celoti omogočali izkoriščanje navigacijske 

tehnologije. Na podlagi tega bo omogočena podpora večjemu volumnu zračnega transporta, 

pri čemer bosta zagotovljeni večja učinkovitost (manj zamud, manjša poraba energentov in 

manjše onesnaževanje okolja) in varnost delovanja (Mohaddes in Sweatman 2016, 55).  
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Finn in Wright (2012, 184–186) navajata, da bodo predstavljeni sistemi omogočili vsesplošno 

uporabo brez človeških letalskih sistemov (angl. unmanned aircraft systems oz. UASs), 

v sklopu česar bodo delovala brezčloveška zračna vozila (angl. unmanned aerial vehicles oz. 

UAVs). Mnogi te naprave označujejo kot »drone«, kar se navezuje na avtonomno ali daljinsko 

vodena zračna vozila. Uporaba teh se vrsti že vrsto let, vendar predvsem na področju 

vojskovanja in nadzora (npr. v boju proti drogam itd.). Na drugih področjih (npr. v medijski 

industriji itd.) je uporaba zaradi zakonodaje zelo omejena. Kljub temu je v prihodnjih letih 

predvideno, da se bo uporaba brezčloveških zračnih vozil implicirala tudi na druga področja 

(npr. dostava poštnih pošiljk, nadzor nad kakovostjo cestnih omrežij itd.). To prikazuje tudi 

vrednost globalnega trga za brezčloveška zračna vozila, ki je do leta 2025 ocenjena 

na 51,85 milijarde dolarjev, medtem ko je v letu 2016 znašala 11,45 milijarde dolarjev 

(Research and Markets 2018). Rast trga na tem področju bo povzročila spremembe 

v transportnem sektorju, primer katerih so naslednje (Machek idr. 2015, 13): 

− Uporaba brezčloveških letalskih sistemov pri cestnem nadzoru, dostavi pošiljk in lažjega 

blaga bo na teh področjih povzročila nižjo povpraševanje po mnogih delovnih mestih 

(npr. po poštnih delavcih, nadzornih delavcih na cestah, določenih tovornjakarjih itd.). 

− Potrebne bodo spremembe v transportni politiki (problematika se navezuje predvsem 

na varnost), da bo uporaba teh sistemov lahko omogočena na vseh področjih. 

− Potrebna bo integracija sodobne povezovalne in komunikacijske tehnologije v transportno 

infrastrukturo. To vključuje radiofrekvenčne identifikatorje, senzorje, oddajnike itd. 

− Uporaba teh sistemov bo zmanjšala povpraševanje po nekaterih transportnih sredstvih 

(npr. motorjih, kombijih itd.), zaradi česar se bo zmanjšal vpliv na onesnaževanje okolja. 

4.2.3 Avtonomne prevozne storitve na zahtevo 

Greenblatt in Shaheen (2015, 77) navajata, da prevozne storitve na zahtevo temeljijo na skupni 

rabi transportnih sredstev (npr. avtomobilov, motorjev, tovornjakov itd.), zaradi česar mnogi to 

dejavnost uvrščajo v področje delitvene ekonomije. Namen te dejavnosti je povečati 

fleksibilnost uporabnikov ter zmanjšati stroške transporta in delež lastnine nad transportnimi 

sredstvi. Na podlagi ocen je predvideno, da se bo število opravljenih prevoznih storitev 

na zahtevo v prihodnosti dodatno povečalo, kar bo na tem področju vodilo v vključevanje novih 

podjetij in posameznikov. Izhajajoč iz tega bodo uporabniki storitve lahko izbirali tako 

med podjetji (angl. business-to-customer) kot tudi posamezniki (angl. peer-to-peer). 

Z razvojem in integracijo avtonomnih vozil so na tem področju predvidene številne spremembe 

in izboljšave. Med temi so povečana varnost in pretočnost prometa ter energetska učinkovitost. 

Slednja bo omogočila zmanjšanje onesnaževanja okolja, kar se za zdaj ob trenutni rabi vozil 

izkazuje kot neučinkovito. Z integracijo avtonomnih vozil bodo te storitve omogočene tudi 

na področju transporta blaga, kjer bo sprotna komunikacija med podjetji omogočala zapolnitev 

praznih kapacitet pri transportnih sredstvih, kar bo povečalo učinkovitost izrabe prostora 
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(Mohaddes in Sweatman 2016, 12–13). Chong (2016, 5) ugotavlja, da bo ta tehnološki trend 

v transportu povzročil še nekatere druge spremembe, med katerimi navaja naslednje: 

− Prišlo bo do razvoja nove generacije transporta kot storitve (angl. Transportation as a 

Service oz. TaaS), ki bo omogočala prevoz oseb in storitev ne glede na čas in prostor. 

− Poudarek bo na manjših transportnih sredstvih (predvsem avtomobilih, motorjih in 

kolesih), saj ta omogočajo večjo fleksibilnost in dostopnost. Iz tega razloga se bo 

povpraševanje po nekaterih oblikah javnega transporta (npr. avtobusih itd.) zmanjšalo, kar 

bo vodilo v nižjo stopnjo zaposlovanja. 

− Zmanjšala se bo potreba po določeni infrastrukturi (npr. po parkiriščih), kar bo omogočilo 

uporabo teh površin za druge namene (spremembe v urbanem planiranju). 

− Povpraševanje po avtomobilih se bo zaradi skupne rabe zmanjšalo, kar bo povzročilo 

številne posledice v avtomobilski industriji (npr. manj zaposlenih, sprememba trga …). 

− Deljenje osebnih podatkov z drugimi bo povečalo potrebo po varnosti prenosa in hranjenja 

podatkov, kar bo vodilo do sprememb na področju transportne politike. 

Huston (2017) vsemu dodaja, da je vrednost globalnega trga avtonomnih prevoznih storitev 

na zahtevo do leta 2030 ocenjena na 285 milijard dolarjev. Trg taksi storitev (kot najbolj 

razširjena oblika) bo za primerjavo do istega leta predstavljal le četrtino omenjenega trga. 

4.2.4 Razvoj sistema »Hyperloop« 

Beseda »Hyperloop« predstavlja novo generacijo kopenskega transportnega sredstva, ki je bila 

javno predstavljena leta 2013. Koncept se navezuje na uporabo magnetizma in omogoča 

visokohitrostno (do 980 kilometrov na uro) potovanje tako potnikov kot tudi blaga. Temelj tega 

koncepta predstavlja transportna kapsula, ki deluje v notranjosti specializirane cevi. Mnogi 

ocenjujejo, da bo ta tehnologija nadomestila današnje hitre vlake, saj omogoča čistejšo, 

varnejšo in hitrejšo potovanje. Ob uspešni integraciji obstaja scenarij, da bo ta tehnologija 

nadomestila tudi določen delež cestnega in zračnega transporta. Izhajajoč iz tega obstaja na teh 

področjih velika verjetnost za nadomestitev delovnih mest (Shinde idr. 2017, 763). 

Marketsandmarkets (2017b) napoveduje rast tega trga, saj je njegova globalna vrednost do leta 

2022 ocenjena na 1,35 milijarde dolarjev in do leta 2026 na 6,34 milijarde dolarjev. 

4.2.5 Brezžični prenos energije 

Število električnih vozil (angl. electric vehicles oz. EV) se je v zadnjih letih močno povečalo. 

Ta vozila temeljijo na uporabi električnih baterij, ki se polnijo preko polnilnih postaj. Prve 

takšne postaje so že v uporabi, vendar so nefunkcionalne (npr. čas polnjenja je dolg, število 

polnilcev je omejeno itd.), zaradi česar se izvajajo mnoge raziskave za razvoj učinkovitejših 

polnilnih sistemov. Pred kratkim je prišlo do takšnega novega sistema, ki se navezuje 

na brezžični prenos energije (angl. wireless power transfer oz. WPT). Ta sistem se deli v dve 
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kategoriji, kjer se kot kriterij upošteva omogočena razdalja za prenos energije. Prva kategorija 

se navezuje na uporabo magnetnega polja in omogoča polnjenje na kratke – srednje razdalje, 

druga kategorija pa omogoča polnjenje na dolge razdalje. Slednja se navezuje na uporabo 

laserske energije, ki omogoča prenos energije skozi vse oblike pregrad. Vendar se pojavlja 

problematika te oblike pri sprejemu energije, saj bi vozila rabila dolge sprejemne antene, kar je 

v nekaterih pogledih nepraktično. Iz tega razloga je najrealnejše mogoče polnjenje na kratke –

srednje razdalje. Napovedi kažejo, da bo integracija brezžičnega prenosa energije v transportni 

sektor omogočila hitro, neprekinjeno in enostavno polnjenje vozil (Romba, Melicio in Valtchev 

2016, 1–2). Organizacija Marketsandmarkets (2017a) v svoji analizi navaja, da bo vrednost 

globalnega trga za brezžični prenos energije do leta 2020 ocenjena na 11,27 milijarde dolarjev. 

Machek idr. (2015, 21) dodajajo, da bo uporaba te tehnologije v transportnem sektorju 

povzročila številne spremembe, med katerimi bodo nastale naslednje: 

− Ob vedno večjem številu električnih vozil in uporabi brezžičnega prenosa energije se bo 

povpraševanje po določenih storitvah zmanjšalo (npr. uporaba bencinskih črpalk), kar bo 

na teh področjih vodilo v nižjo stopnjo zaposlenih. 

− Brezžično polnjenje vozil bo zahtevalo izgradnjo drugačne infrastrukture, ki bo vključevala 

pametne naprave za komunikacijo z vozilom. 

− Potreba po parkirnih mestih ob napajalnih postajah se bo zmanjšala, zaradi česar bo 

omogočena izraba teh površin za druge namene. 

− Komunikacija med napajalnimi postajami in vozilom bo potekala na podlagi uporabe 

osebnih podatkov, zaradi česar se bo potreba po varnosti povečala. 

4.2.6 Kontrolni roboti za infrastrukturo 

Robotika je v zadnjih letih zaznamovana z nepredstavljivo stopnjo razvoja, zaradi česar se 

priprave na njeno integracijo vršijo v praktično vseh področjih globalne družbe. Eno izmed teh 

predstavlja področje transporta, kjer se razvijajo roboti za kontrolo infrastrukture. Razlog 

za njihovo integracijo v to področje je potreba po kontroli, vzdrževanju in popravilih 

transportne infrastrukture. Ta je skozi svoj življenjski cikel izpostavljena številnim dejavnikom 

(npr. staranju, slabemu vzdrževanju itd.), zaradi česar se njena funkcionalnost postopoma 

zmanjšuje. Za zdaj so za izvedbo omenjenih storitev potrebni specializirani strokovnjaki, 

oprema in drugi deležniki. Uporaba teh povzroča visoke stroške, zraven česar obstaja tudi 

velika nevarnost poškodb (mnogi objekti so kompleksni in težko dostopni). Z integracijo 

kontrolnih robotov bodo omogočeni večja dostopnost in produktivnost ter nižji stroški oskrbe. 

Iz tega razloga si mnoga podjetja prizadevajo za uvedbo teh robotov v svoje poslovanje, vendar 

je njihova uporaba za zdaj omejena le na laboratorije, kjer se vrši testiranje prototipov (Liu idr. 

2014, 1–2). Trenutne ocene kažejo, da bo vrednost globalnega trga za področje kontrolnih 

robotov do leta 2021 znašala 3,72 milijarde dolarjev (Technavio 2017). Glede na vrednost trga 

je predvideno, da bo integracija teh naprav (zraven omenjenih izboljšav) na področju transporta 

povzročila številne spremembe, primer katerih so naslednje (Machek idr. 2015, 15): 
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− Integracija avtonomnih robotov bo omogočila učinkovitejše, zanesljivejše in varnejše 

delovanje, zaradi česar se bo življenjski ciklus infrastrukture podaljšal. 

− Uporaba robotov bo po eni strani nadomestila določena delovna mesta (npr. kontrolor 

za infrastrukturo, pomožna dela itd.), po drugi strani pa ustvarila povpraševanje 

po posameznih novih (npr. vzdrževalec robotov itd.) 

− Infrastruktura bo lahko grajena kompleksnejše, saj dostopnost ne bo težava. 

− Integracija teh robotov bo povzročila potrebo po spremembah v transportni politiki. 

4.2.7 Pametna mesta 

Izraz »pametno mesto« je prvič bil predstavljen leta 2009 in se navezuje na razvoj povezanih 

in trajnostno naravnanih mest. Temelj tega koncepta predstavlja internet stvari, ki bo s pomočjo 

analitike velikih podatkov omogočal večjo medsebojno komunikacijo in povezanost 

med posameznimi elementi. Ti elementi bodo imeli poudarek na besedi »pametni«, saj bodo 

vključevali napredne tehnologije, kot so senzorji, radiofrekvenčni identifikatorji, umetna 

inteligenca, robotika itd. Na podlagi teh bo odločanje postalo avtonomno, zaradi česar bo 

izkoristek mest maksimalen (npr. maksimalna izraba energije, pretočnost prometa itd.). 

Raziskovanje na področju pametnih mest se v zadnjih letih vrši po celotnem svetu, zaradi česar 

so zraven omenjenega izraza nastali številni drugi (npr. future cities, intelligent cities itd.) 

(Eremia, Toma in Sanduleac 2017, 12–16). Izhajajoč iz tega je ocenjeno, da se bo vrednost 

globalnega trga na področju pametnih mest do leta 2025 povzpela na 2.000 milijard dolarjev 

(Frost & Sullivan 2018). Transformacija celotnih mest bo zajela tudi področje transportnega 

sektorja, kjer bo prišlo do naslednjih sprememb (Mohaddes in Sweatman 2016, 42–43): 

− Pametna mesta bodo omogočila nastanek novim storitvam in podjetjem, kar bo povzročilo 

povpraševanje po novih delovnih mestih (npr. programerji, strokovnjaki za IKT itd.). 

− Avtonomno delovanje komponent v pametnih mestih bo povzročilo upad povpraševanja 

po številnih delovnih mestih (npr. na področju nadzora prometa, infrastrukture itd.). 

− Drugačna tehnologija bo povečala potrebo po gradnji nove infrastrukture. 

− Zaradi povezanosti in komunikacije med vsemi elementi bo izpostavljenost sistemov zelo 

visoka, zaradi česar se bo potreba po visokotehnoloških varnostnih sistemih povečala. 

4.2.8 Pametni materiali 

Sun (2015, 4) navaja, da so pametni materiali prvič bili omenjeni leta 1990. Ti materiali 

omogočajo samostojno vzdrževanje (npr. sami se lahko regenerirajo itd.) svoje funkcionalnosti, 

zaradi česar ni potrebe po njihovi neprestani kontroli. Integracija teh materialov v infrastrukturo 

bi po eni strani omogočila nižje stroške vzdrževanja, večjo varnost ter hitrejšo in enostavnejšo 

gradnjo, po drugi strani pa zmanjšanje povpraševanja po določenih delovnih mestih na področju 

gradnje in vzdrževanja infrastrukture (Machek idr. 2015, 25). Predvideno je, da se bo 
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v prihodnosti pomen teh materialov povečal, zaradi česar je vrednost globalnega trga za to 

področje do leta 2025 ocenjena na 98,2 milijarde dolarjev (Grand View Research 2017). 
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5 VPLIV INDUSTRIJE 4.0 NA PRIHODNOST ZAPOSLOVANJA 

V TRANSPORTNEM SKETORJU EU 

Narava novega tehnološkega obdobja v gospodarstvu EU sproža množično usmerjanje kapitala 

in znanja v proučevanje potencialnih vplivov, ki bi lahko nastali na trgu delovne sile. V sklopu 

tega se največ pozornosti namenja dogajanju v evropskem transportnem sektorju; ocene kažejo, 

da bo zaposlovanje na tem področju v prihodnosti podvrženo največjim spremembam, kar 

prikazuje Slika 4 (Hawksworth, Berriman in Goel 2018, 18). 

 

Slika 4: Delež delovnih mest z velikim tveganjem za avtomatizacijo glede na posamezno 

področje do leta 2030 

Vir 8: Hawksworth, Berriman in Goel 2018, 18. 

Pri navedenem dogajanju se za prihodnost zaposlovnja napoveduje potencialno nadomeščanje 

trenutnih in nastajanje novih delovnih mest (Caccavello 2017, 1–2). V sklopu tega bodo 

nadomeščanju izpostavljena delovna mesta, ki se na transportni sektor navezujejo bodisi 

posredno bodisi neposredno. Iz tega razloga se bo vpliv Industrije 4.0 v transportu izražal tudi 

na drugih področjih (Beede, Powers in Ingram 2017, 9). Kergroach (2017, 6–7) navaja, da bo 

sočasni nastanek novih delovnih mest povzročil povpraševanje po novih kompetencah. 

Pomembno vlogo pri zagotavljanju teh bodo imele izobraževalne institucije, ki se bodo zaradi 

tehnološkega razvoja v prihodnosti povsem preobrazile. Poleg izobraževalnih institucij bodo 

na območju EU lahko k zmanjševanju tehnološkega vpliva veliko prispevale raziskave in 

evropska transportna politika (Evropska komisija 2018c). 

V nadaljevanju poglavja bomo podrobneje predstavili vpliv, ki ga bo tehnologija imela 

na zaposlovanje v transportnem sektorju EU. Pri tem bomo izhajali iz trenutnih razmer 

v evropskem transportu in potencialnih možnih scenarijev za prihodnost tega področja. Večji 

delež tega se bo navezoval neposredno na razmere v zaposlovanju, določen delež pa tudi 

na morebitne ukrepe v izobraževalnem sistemu in delovanju transportne politike EU. 
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5.1 Dva pogleda na prihodnost trenutnih delovnih mest 

Napovedovanje potencialnega vpliva, ki bi ga tehnološke inovacije lahko imele na trgu delovne 

sile, se je vršilo že v preteklosti. S temi aktivnostmi se je skozi zgodovino pokazalo, da so ljudje 

pri sprejemanju novih oblik tehnologije izrazito negativno usmerjeni, saj se je večji delež 

napovedi navezoval zgolj na najbolj pesimistične scenarije. Takšna usmerjenost je privedla 

do nastanka številnih novih izrazov, ki danes ob najmanjših tehnoloških spremembah sprožajo 

množične odzive v celotni globalni družbi (Caccavello 2017, 1). 

Trenutno najaktualnejši izraz je »tehnološka brezposelnost«, ki se navezuje na popolno 

nadomeščanje delovnih mest. Prvič je bil poudarjen leta 1821 (v času prve industrijske 

revolucije), ko je angleški ekonomist David Ricardo poskušal opisati negativni tehnološki 

vpliv, ki se je odražal na trgu dela v Veliki Britaniji (Caccavello 2017, 1). Kmalu za tem ga je 

uporabil tudi angleški ekonomist John Maynard Keynes, ko je leta 1930 (v času druge 

industrijske revolucije) napovedal, da bo nova tehnologija v prihodnosti na območju Velike 

Britanije nadomestila velik delež delovnih mest (Schwab 2016, 47). Napovedi so se v obeh 

primerih izkazale za neresnične, saj je bil dejanski delež nadomeščenih delovnih mest veliko 

nižji kot prvotno ocenjeni. Pred nekaj leti so analize dogajanja pokazale, da na mnogih 

področjih tehnologija ni povzročila upada, temveč rast števila zaposlenih. Primer takšnega 

področja je bil transportni sektor Velike Britanije, kjer je skupno število zaposlenih v obdobju 

med letoma 1800 in 2018 naraslo s 40.000 na 1.625.000, kar prikazuje Slika 5. Podobno 

dogajanje se je odvijalo tudi v drugih državah EU, vendar je bil vpliv tehnoloških sprememb 

na teh območjih skozi zgodovino neenakomerno razporejen, zaradi česar ni bilo mogoče 

pridobiti celostnega vpogleda v razvoj preteklih dogodkov (Office for National Statistics 2018; 

Lebergott 1966, 118).  

 

Slika 5: Skupno število zaposlenih v transportnem sektorju Velike Britanije za čas 

med letoma 1800 in 2018 

Vir 9: Office for National Statistics 2018; Lebergott 1966, 118. 
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Dogajanje v preteklosti je sprožilo čisto drugačno mišljenje pri razumevanju potencialnega 

vpliva, ki bi ga lahko nova tehnologija imela v prihodnosti. Iz tega razloga so se pri preučevanju 

vpliva tehnoloških inovacij Industrije 4.0 na trgu delovne sile upoštevali ne le negativni 

scenariji (okupacijski pristop), marveč tudi pozitivni (na nalogah temelječ pristop). V sklopu 

tega so se negativni scenariji navezovali na popolno nadomeščanje, medtem ko so se pozitivni 

na delno nadomeščanje delovnih mest (Caccavello 2017, 1–2). 

5.1.1 Popolna nadomestitev delovnih mest 

Veliko strokovnjakov in organizacij se danes sprašuje, ali bo tehnološki razvoj v prihodnosti 

privedel do nadomeščanja trenutnih delovnih mest. Odgovor na to sta podala oxfordska 

akademika Frey in Osborne (2013, 40), ki sta v svoji raziskavi analizirala delež potencialno 

izpostavljenih delovnih mest glede na posamezna področja. Izhajajoč iz njunih rezultatov so 

bila področja umeščena v tri kategorije: 

− nizka izpostavljenost (19 %); 

− srednja izpostavljenost (33 %); 

− visoka izpostavljenost (47 %). 

V kategorijo z največjim deležem izpostavljenih delovnih mest (47 %) so bila uvrščena štiri 

področja8, med katerimi so proizvodni in transportni sektor ter administrativne in podporne 

dejavnosti (Frey in Osborne 2013, 40–41). Na primeru transportnega sektorja EU bi se 

predviden delež visoke izpostavljenosti (ob upoštevanju podatkov iz leta 2015, kjer je skupno 

število zaposlenih v EU-28 znašalo več kot 11,2 milijona ljudi) navezoval na nadomeščanje več 

kot 5,25 milijona delovnih mest (Evropska komisija 2017a, 24). Takšne ocene so v akademski, 

politični in gospodarski sferi pritegnile veliko pozornosti, zaradi česar se je vse več 

posameznikov začelo aktivno vključevati v raziskovanje potencialnega vpliva, ki bi ga lahko 

razvijajoča se tehnologija v prihodnosti povzročila na trgu dela (Caccavello 2017, 1). 

Množičen odziv na omenjeno problematiko je povzročil, da so si v naslednjih letih (od leta 

2013) sledile objave novih raziskav, v katerih je bilo ocenjeno, da bo lahko tehnologija 

v obdobju med letoma 2020 in 2030 povprečno nadomestila od 47 do 60 % obstoječih delovnih 

mest (Dachs 2018, 24). Mnoge izmed raziskav so se navezovale tudi na območje EU. Primer 

takšne je opravil Bowles (2014), v njej pa je podrobneje analiziral potencialni delež 

izpostavljenih delovnih mest glede na posamezno državo EU. Izhajajoč iz tega so 

ob sklicevanju na raven BDP-ja na prebivalca bili predstavljeni naslednji izsledki: 

− avtomatizacija bo do leta 2030 na območju EU-28 v povprečju lahko popolnoma 

nadomestila več kot 54 % vseh delovnih mest; 

                                                 

8 Omenjena področja (proizvodni in transportni sektor ter administrativne in podporne dejavnosti) se 

v vseh uporabljenih raziskavah uvrščajo v kategorijo, kjer je delež izpostavljenih delovnih mest največji 

(Dachs 2018, 24). 
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− delež izpostavljenih delovnih mest se med državami EU zelo razlikuje, najbolj so 

izpostavljene države južnega, vzhodnega in deloma srednjega območja, najmanj pa države 

severnega in zahodnega območja EU; 

− med pet najbolj izpostavljenih držav so bile uvrščene: Romunija (61,93 %), Portugalska 

(58,94 %), Hrvaška (57,91 %), Grčija (56,47 %) in Italija (56,18 %); 

− med pet najmanj izpostavljenih držav so bile uvrščene: Švedska (46,69 %), Združeno 

kraljestvo (47,17 %), Nizozemska (49,50 %), Danska (49,54 %) in Francija (49,54 %); 

− države z najvišjimi BDP-ji na prebivalca izkazujejo najnižje deleže za potencialno 

nadomeščanje zaposlenih, medtem ko so države z nižjimi BDP-ji na prebivalca 

zaznamovane z višjimi deleži nadomestljivosti, kar prikazuje tudi Slika 6. 

 

Slika 6: Delež delovnih mest z velikim tveganjem za avtomatizacijo glede na BDP 

(prilagojen PKM v dolarjih) posamezne države EU 

Vir 10: Berger in Frey 2016, 17. 

Poleg predstavljenega kazalnika (raven BDP-ja na prebivalca) se mnoge napovedi sklicujejo 

tudi na izobrazbeno strukturo delovno aktivnega prebivalstva v posamezni državi. Primer 

takšnih podaja Dachs (2018, 16–17), ki za območje EU napoveduje: 

− V prihodnosti bo najmanjša verjetnost za avtomatizacijo delovnih mest na območjih, kjer 

je stopnja izobrazbene strukture delovno aktivnega prebivalstva najvišja (terciarna 

izobrazba). 

− Postopno naraščanje deleža potencialno nadomeščenih delovnih mest bo v prihodnosti 

zaznamovalo predvsem območja, kjer delovno aktivno prebivalstvo temelji na nižji (nižja 



 

44 

sekundarna, primarna in predprimarna izobrazba) in srednji (višja sekundarna in 

posekundarna izobrazba) stopnji izobrazbene strukture. 

− Prvi scenarij vključuje države, ki se nahajajo na severnem in zahodnem območju EU, 

medtem ko se drugi scenarij navezuje na države vzhodnega, južnega in deloma osrednjega 

območja EU. 

Navezujoč na napovedi, ki izhajajo iz izobrazbene strukture delovno aktivnega prebivalstva, so 

bili v napovedovanje prihodnje izpostavljenosti zaposlenih vključeni tudi plačni razredi, vrste 

dela in kvalificiranost posameznika. Odnose med temi povzema Preglednica 5, kjer je razvidno, 

da bodo na kratko obdobje najbolj izpostavljena rutinska srednje kvalificirana delovna mesta, 

kar se navezuje na srednji plačni razred. Na dolgo obdobje pa bodo najbolj izpostavljena tako 

rutinska srednje kvalificirana kot tudi nerutinska nizko kvalificirana delovna mesta (nižji plačni 

razred). Nerutinska visokokvalificirana delovna mesta bodo beležila nizke stopnje 

izpostavljenosti v primeru obeh upoštevanih obdobij (Vermeulen odr. 2018, 16–17; Dachs 

2018, 17–18). 

Preglednica 5: Kratkoročna in dolgoročna napovedana izpostavljenost zaposlenih 

Kvalificiranost 

delovne sile 

Plačni razred 

(povprečna delitev) 

Vrsta dela Izpostavljenost (kratko in 

dolgo obdobje)9 

Nizka Nižji Rutinska in 

nerutinska 

Kratko obdobje – srednja 

Dolgo obdobje – visoka 

Srednja Srednji Rutinska Kratko obdobje – visoka 

Dolgo obdobje – visoka 

Visoka 

(specializirana) 

Višji Nerutinska Kratko obdobje – nizka 

Dolgo obdobje – nizka 

Vir 11: Vermeulen idr. 2018, 16–17; Dachs 2018, 17–18. 

Caccavello (2017, 1) ugotavlja, da raven BDP-ja na prebivalca in izobrazbena struktura delovno 

aktivnega prebivalstva (ob upoštevanju elementov, ki jih zajema Preglednica 5) nakazujeta 

na problematiko dodatnega bogatenja že bogatih držav. Države vzhodnega, južnega in deloma 

srednjega območja EU bodo lahko ob uresničitvi predstavljenih napovedi v prihodnosti dodatno 

nazadovale za državami severnega in zahodnega območja EU. Takšno dogajanje bo povečalo 

neenakost med evropskimi državami, kar bo v prihodnosti prispevalo k izrazitejši delitvi 

območja EU na dve regiji (izrazito bogate države na območju severnega in zahodnega dela EU 

ter manj bogate države na območju vzhodnega, južnega in deloma srednjega dela EU). 

Problematika delitve držav je opažena že na primeru podatkov iz leta 2014, ki jih prikazuje 

Slika 6. Izhajajoč iz navedenega bodo za zmanjšanje vpliva, ki se pojavlja v predstavljenih 

napovedih, potrebne številne implikacije tako na področju gospodarstva (stremenje podjetij 

                                                 

9 Kratko obdobje predstavlja čas do konca leta 2020 in dolgo obdobje čas do sredine leta 2030 

(Hawksworth, Berriman in Goel 2018, 1). 
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k dodatnemu usposabljanju in izobraževanju svojih zaposlenih) kot tudi politike (poudarek 

na spremembah pri izobraževalni in raziskovalno-razvojni politiki). 

Pri obravnavi okupacijskega pristopa so bili predvideni trije mogoči scenariji (prikazuje jih 

Slika 7), ki se lahko pojavijo v primeru popolnega nadomeščanja delovnih mest. Vermeulen 

idr. (2018, 6–7) med temi navajajo naslednje: 

− Scenarij »end of work«: navezuje se na popolno nadomeščanje tako obstoječih kot tudi 

nastajajočih delovnih mest. Pri tem scenariju je povpraševanje po novih znanjih večje kot 

ponudba, zaradi česar se razvije visoka stopnja brezposelnosti, ki se z leti le dodatno 

povečuje. V primeru realizacije lahko takšen scenarij privede do množične brezposelnosti. 

− Scenarij »structurally lower«: navezuje se le na popolno nadomeščanje obstoječih delovnih 

mest. V tem primeru tehnologija nadomesti velik delež obstoječih delovnih mest, kar sproži 

sorazmerno visoko stopnjo brezposelnosti. Nadaljnja rast te stopnje se omejuje s ponovnim 

izobraževanjem nadomeščene delovne sile, kar omogoča njihovo ponovno zaposlovanje 

na novo nastajajočih področjih. 

− Scenarij »rebound«: v začetnih fazah se navezuje na rast števila nadomeščenih delovnih 

mest. V naslednjih fazah se ta rast povrne na normalno raven ali pa celo pade pod to raven 

(stopnja brezposelnosti se v primerjavi s prvotnim stanjem dodatno zmanjša). Pri tem 

scenariju imajo pomembno vlogo izobraževalne in raziskovalno-razvojne institucije. Prve 

zagotavljajo potrebno znanje, druge pa razvoj novih področij zaposlovanja. V primeru tega 

scenarija se ocenjuje, da bi lahko v končni fazi bilo 6 % več delovnih mest kot v začetni 

fazi. 

 

Slika 7: Potencialni scenariji za primer popolne nadomestitve delovnih mest 

Vir 12: Vermeulen idr. 2018, 6. 

Na podlagi navedenih podatkov (ob upoštevanju okupacijskega pristopa) se transportni sektor 

uvršča v kategorijo, kjer bo lahko tehnologija v povprečju nadomestila med 47 in 61 % 

trenutnih delovnih mest. Med temi bodo najbolj izpostavljena tista, ki sodijo v nižjo in srednjo 

stopnjo izobrazbene strukture države. Ti podatki veljajo tako za države EU kot tudi druge.  
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5.1.2 Delna nadomestitev delovnih mest 

Pri predhodno predstavljenih scenarijih, ki se navezujejo na okupacijski pristop (popolna 

nadomestitev delovnih mest), je treba napovedi in ocene obravnavati zelo previdno. Mnogi so 

mnenja, da te niso povsem realne, saj ne vključujejo analize podrobnejših lastnosti znotraj 

delovnih mest. Iz tega razloga predstavljene napovedi in ocene morda ne izkazujejo realnega 

scenarija za prihodnost dela, kar se je v zgodovini že večkrat zgodilo (predstavljeno na primeru 

Velike Britanije). Glede na navedeno je preučevanje prihodnosti trga delovne sile primernejše 

z vidika posameznih delovnih nalog. Takšen način preučevanja se imenuje »na nalogah 

temelječ pristop«. V primerjavi z ocenjenimi deleži pri preučevanju okupacijskega pristopa so 

bili pri ocenah, ki imajo temelj v »na nalogah temelječem pristopu«, podani veliko nižji deleži 

potencialno nadomeščenih delovnih mest.  

Ob upoštevanju tega pristopa (na nalogah temelječ pristop) se za območje EU-27 ocenjuje, da 

bo popolnemu nadomeščanju v povprečju izpostavljenih le 6 do 13 % trenutnih delovnih mest. 

Podrobnejše napovedi so pokazale, da se na tem območju skoraj vse države uvrščajo 

v kategorijo, kjer bo delež izpostavljenih delovnih mest nižji od 10 %. To vključuje delovna 

mesta, katerih narava delovnih nalog omogoča več kot 70-% avtomatizacijo. Med navedenimi 

državami sta najbolj izstopajoči le Avstrija z 12- in Nemčija s 13-% deležem izpostavljenosti 

(Arntz, Gregory in Zierahn 2016, 15). Christidis idr. (2014, 48) navajajo podobne ocene, ki 

za območje EU-27 v povprečju napovedujejo 9-% izpostavljenost trenutnih delovnih mest. 

Ocene obeh raziskav so se navezovale na obdobje do leta 2020, pri čemer je največji delež 

(od 8,1 do 12 %) potencialno nadomeščenih delovnih mest predstavljal transportni sektor. 

Dachs (2018, 24) temu dodaja, da je predstavljene napovedi mogoče zaslediti tudi v drugih 

raziskavah, pri katerih je bilo v povprečju ocenjeno, da bo avtomatizacija v prihodnosti 

potencialno lahko nadomestila 12 % trenutnih delovnih mest. Ti podatki so se navezovali 

na območje EU, pa tudi druga območja. 

Pri podrobnejšem preučevanju tega pristopa (na nalogah temelječ pristop) smo zasledili, da se 

predstavljene napovedi med delovnimi mesti razlikujejo. Ta razlikovanja so navedli Vermeulen 

idr. (2018, 3), ki se sklicujejo na rezultate, pridobljene z analizo posameznih delovnih nalog. 

Na podlagi teh so napovedi za posamezno kategorijo delovnih mest bile naslednje: 

− Nizko kvalificirana delovna mesta (nižji plačni razred) se navezujejo na rutinske in 

nerutinske delovne naloge, ki se pogosto izvajajo v dinamičnih in nepredvidljivih 

okoliščinah, zaradi česar ne obstaja veliko ponavljajočih se postopkov. Zaradi tega je bilo 

napovedano, da je verjetnost za avtomatizacijo teh delovnih mest v prihodnosti zelo 

majhna. 

− Srednje kvalificirana delovna mesta pogosto opravljajo zaposleni s srednjo stopnjo 

pridobljene izobrazbe, kar jih posledično uvršča v srednji plačni razred. Ta delovna mesta 

se navezujejo na rutinske delovne naloge, ki temeljijo na izvrševanju ponavljajočih se 

postopkov. Narava delovnih nalog v tem primeru ne zahteva nobene kognitivne obdelave 
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informacij, saj so postopki vnaprej znani. Zaradi tega je bilo napovedano, da bo 

izpostavljenost te skupine delovnih mest v prihodnosti zelo visoka. 

− Visoko kvalificirana delovna mesta (višji plačni razred) temeljijo na nerutinskih delovnih 

nalogah in uporabi kognitivnih sposobnosti. V sklopu tega je za večino delovnih mest v tej 

skupini bila napovedana zelo nizka verjetnost za avtomatizacijo. Treba je dodati, da to ne 

velja za delovna mesta, ki temeljijo na analiziranju velikih skupin podatkov. Takšna 

delovna mesta imajo kljub nerutinski naravi dela veliko komponent, ki jih lahko opravljajo 

stroji. Na podlagi tega je bilo napovedano, da za ta del skupine obstaja velika verjetnost 

prihodnje avtomatizacije delovnih nalog.  

Na območju EU-15 se je delež srednje kvalificiranih delovnih mest v obdobju med letoma 1995 

in 2015 zmanjšal za 9 %, medtem ko se je delež nizko in visoko kvalificiranih delovnih mest 

povečal. Pri prvi skupini se je ta delež (v enakem obdobju in območju) povečal za 5,8 % in 

pri drugi skupini za 9,5 %. Predstavljeno dogajanje se na območju EU odvija že od leta 1980, 

ko je prišlo do razvoja novih tehnologij (obdobje tretje industrijske revolucije). Med temi je 

največji vpliv imela IKT, ki so jo podjetja množično začela uporabljati v svojih poslovnih 

procesih. Uporaba te tehnologije je povzročila nadomeščanje srednje kvalificiranih delovnih 

mest (srednji plačni razred), ki temeljijo na rutinskih delovnih nalogah. Rast nizko in visoko 

kvalificirane delovne sile ob nadomeščanju prej omenjene je povzročila neenakost 

med plačnimi razredi. To dogajanje se je dodatno pospešilo v času med letoma 2008 in 2009, 

ko je globalno okolje prizadela gospodarska kriza. S pojavom te se je na evropskem trgu dela 

prvič v zgodovini razvila polarizacija delovne sile oz. razkorak med delovnimi mesti nižjega in 

višjega plačnega razreda (Reenen 2011, 736–373). 

Glede na preteklo dogajanje se lahko ob uresničitvi navedenih napovedi polarizacija delovne 

sile na evropskem trgu dela v prihodnjih letih dodatno izrazi. Temu bo lahko prispevala tudi 

padajoča cena tehnologije, za katero se ocenjuje, da bo njena vrednost v naslednjih letih lahko 

padla za več kot 50 %. Na podlagi tega se bo dostopnost do te tehnologije povečala, zaradi česar 

se bo v prihodnosti vedno večji delež delovne sile nadomeščal s kapitalom. Na primeru 

podatkov iz leta 2014 je na območju EU več kot 19 % vseh podjetij pri svojem poslovanju 

uporabljalo IKT in avtomatizirane oblike transporta (npr. avtomatizirana skladiščna vozila), kar 

se je odrazilo z rastjo deleža nadomeščenih delovnih mest v srednjem plačnem razredu (Berger 

in Frey 2016, 18; Dachs 2018, 18). 

Izhajajoč iz predstavljenih podatkov (ob upoštevanju na nalogah temelječega pristopa) se 

evropski transportni sektor uvršča v kategorijo, kjer bo v prihodnosti povprečno nadomeščenih 

od 6 do 12 % trenutnih delovnih mest. Med najbolj izpostavljenimi bodo predvsem srednje 

kvalificirana delovna mesta, ki temeljijo na opravljanju rutinskih delovnih nalog. Deleži 

nadomeščenih delovnih mest so med državami EU v enakem razmerju kot pri obravnavi 

okupacijskega pristopa. 
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5.2 Najbolj izpostavljena delovna mesta 

Izpostavljenost delovnih mest temelji na prej omenjenih scenarijih, pri čemer je največji 

poudarek na okupacijskem pristopu. Kljub temu da so ta pristop v zgodovini zaznamovale 

številne neuresničene napovedi in ocene, je njegova uporaba pri današnjem preučevanju 

tehnološkega vpliva med avtorji še vedno najpogostejša (Caccavello 2017, 2). 

Glede na navedeno bomo pri preučevanju izpostavljenosti v nadaljevanju upoštevali scenarije, 

ki za območje EU v povprečju napovedujejo do 54-% nadomeščanje trenutnih delovnih mest. 

Pri tem smo predhodno omenili, da transportni sektor predstavlja eno izmed štirih področij, ki 

se uvrščajo v kategorijo z največjim deležem nadomestljivosti, ki v povprečju znaša 

od 47 do 61 %. Ti podatki predstavljajo na primeru transportnega sektorja v EU-28 (za leto 

2015, ko je bilo zaposlenih več kot 11,2 milijona ljudi) 5,26 do 6,83 milijona izpostavljenih 

delovnih mest. V sklopu tega je treba upoštevati, da bo nadomeščanje delovnih mest 

ob trenutnih tehnoloških inovacijah razporejeno v tri obdobja: algoritemsko, navidezno in 

avtonomno obdobje. Vsako izmed teh obdobij je zaznamovano s svojimi značilnostmi, zaradi 

česar se bo vpliv po posameznih delovnih mestih glede na njihove delovne naloge razlikoval 

(Hawksworth, Berriman in Goel 2018, 5). Značilnosti posameznega obdobja prikazuje 

Preglednica 6. 

Preglednica 6: Značilnosti posameznega obdobja avtomatizacije 

Obdobje Opis Izpostavljene delovne 

naloge 

Najbolj izpostavljena 

delovna mesta 

Algoritemsko 

(do začetka 

leta 2020) 

Avtomatizacija enostavnih 

računalniških programov, 

ki temeljijo na analizi 

strukturiranih podatkov. 

Računalniške delovne 

naloge (kalkulacije, vnos 

podatkov, enostavne 

analize podatkov itd.) 

Administracija, tehnična 

podpora, računovodske 

storitve, finančne 

storitve, zavarovalniške 

storitve itd. 

Navidezno 

(do konca 

leta 2020) 

Robotizacija dinamičnih 

procesov, ki so omejeni na 

notranjo okolje posamezne 

infrastrukture. 

Delovne naloge povezane 

s fizično izmenjavo 

informacij in 

izpolnjevanjem 

dokumentacije (enostavne 

rutinske naloge) 

Skladiščne storitve, 

skladiščni transport, 

zahtevnejša pisarniška 

dela (vključuje notranjo 

administracijo in stike 

z javnostjo) itd. 

Avtonomno 

(do sredine 

leta 2030) 

Avtomatizacija dinamičnih 

in kompleksnih procesov, 

ki potekajo v zunanjem 

okolju organizacije. 

Dinamične delovne 

naloge, ki se navezujejo 

na premikanje ljudi in 

blaga (nerutinske in 

kompleksnejše rutinske 

naloge). 

Vse vrste, ki so 

povezane z zunanjim 

transportom itd. 

Vir 13: Hawksworth, Berriman in Goel 2018, 5–6. 

Delovna mesta v transportnem sektorju bodo v prihodnosti deležna številnih sprememb, saj 

bodo vedno kompleksnejše tehnološke inovacije omogočale nadomeščanje vedno večjega 

deleža zaposlenih. Ta vpliv pa ne bo viden samo v omenjenem sektorju, ampak se bo odražal 
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tudi na drugih področjih, med katerimi bodo najbolj izpostavljene storitvene dejavnosti. Te se 

navezujejo na delovna mesta, ki posredno opravljajo storitve za področje transportnega 

sektorja. Tako se bodo posledice na področju transporta v prihodnosti širile tudi na vsa druga 

področja družbenega delovanja, zaradi česar se bo lahko predhodno ocenjen delež 

nadomeščenih delovnih mest dodatno povečal (Beede, Powers in Ingram 2017, 9). 

V nadaljevanju tega poglavja bomo, upoštevajoč navedena obdobja, predstavili potencialne 

deleže nadomeščenih delovnih mest, pri čemer se bomo navezovali na nekatere kazalnike 

(navedeni v nadaljevanju). Dodatno bomo predstavili tudi verjetnosti (le najvišje) 

za avtomatizacijo posameznih delovnih mest, ki se na transport navezujejo tako neposredno kot 

tudi posredno. 

5.2.1 Izpostavljenost po izbranih kazalnikih 

Delež potencialno izpostavljenih delovnih mest je mogoče preučevati z vidika različnih 

kazalnikov. Enega izmed teh smo delno predstavili že v točki 5.1.1, kjer so se posamezne 

napovedi sklicevale na stopnjo izobrazbene strukture delovno aktivnega prebivalstva. Kljub 

temu ga bomo uporabili tudi v nadaljevanju, saj v sklopu preučevanega okupacijskega pristopa 

ne podaja konkretnih ocen in ne vključuje delitve na posamezna obdobja (algoritemsko, 

navidezno in avtonomno obdobje). Glede na navedeno bomo v nadaljevanju poglavja za namen 

preučevanja deleža izpostavljenih delovnih mest (v transportnem sektorju EU) vključili tri 

kazalnike, med katerimi so: spol, starostna skupina in stopnja izobrazbe (Hawksworth, 

Berriman in Goel 2018, 4). 

 

Slika 8: Potencialni delež nadomeščenih delovnih mest 

Vir 14: Hawksworth, Berriman in Goel 2018, 4. 



 

50 

Izpostavljenost po spolu 

Na območju EU-28 je bilo leta 2014 v celotnem transportnem sektorju zaposlenih 22 % žensk 

in 79 % moških. Največji delež žensk se je navezoval na zračni transport ter na poštne in 

kurirske dejavnosti. V vsakem izmed omenjenih področij je delovalo 41 % žensk, medtem ko 

je delež teh na drugih bil manjši od 25 % (Evropska komisija 2018b). Ocene, ki jih prikazuje 

Slika 8, kažejo, da bo do konca leta 2020 v celotnem transportnem sektorju EU-28 lahko 

nadomeščenih več kot 15 % moških in 23 % žensk, do konca leta 2030 pa 34 % moških in 26 % 

žensk. Takšen scenarij lahko na tem področju v prihodnosti dodatno poveča razmerje 

med neenako zastopanostjo spolov, kar velja kljub višjim deležem izpostavljenosti moških 

(Hawksworth, Berriman in Goel 2018, 4). Z neenakostjo spolov se na tem področju države EU 

soočajo že vrsto let. V preteklih letih je prišlo do izboljšanja neenakosti le v zračnem transportu, 

medtem ko se v železniškem transportu še vedno beleži upad števila zaposlenih žensk. 

Na drugih področjih ostaja razmerje med moškimi in ženskami nespremenjeno (Christidis idr. 

2014, 15). Evropska komisija (2016b) navaja, da se je navezujoč na to problematiko v preteklih 

letih izvedlo več dogodkov (npr. leta 2016 v Bruslju na temo »Women in transport« itd.), 

pri čemer bodo dodatni sledili tudi v prihodnosti. 

Izpostavljenost po starosti skupin 

Christidis idr. (2014, 22–111) navajajo, da je v celotnem transportnem sektorju (na območju 

EU-28) leta 2010 bilo zaposlenih 13 % mladih (< 25), 72 % oseb srednjega starostnega razreda 

(25–54) in 15 % starejših (55 +). Do leta 2020 je bilo predvideno, da se bo delež starejših 

povečal, kar tudi izkazujejo napovedani deleži za posamezna področja transportnega sektorja. 

V letalskem transportu je leta 2010 povprečna starost zaposlenih znašala 38,3, medtem ko se 

za leto 2020 ocenjuje 39,2. Enak trend je bil med letoma 2010 in 2020 predviden tudi v cestnem 

(0,8-% zvišanje povprečne starosti) in železniškem transportu (1,5-% zvišanje povprečne 

starosti). Ta trend se ne navezuje samo na transportni sektor, ampak se odraža na vseh področjih 

EU. Glede na podatke je Evropska komisija leta 2008 ocenila, da se bo na območju EU do leta 

2030 lahko pojavilo pomanjkanje več kot 20,8 milijona zaposlenih, kar predstavlja 6,8 % 

delovno sposobnih ljudi (Villosio idr. 2008, 1). Predstavljene razmere se bodo lahko ob razvoju 

novih tehnologij dodatno poslabšale tako na področju transportnega sektorja kot tudi drugih. 

Upoštevajoč ocene, ki jih prikazuje Slika 8, bo tehnologija lahko do konca leta 2020 

v transportnem sektorju (na območju EU-28) nadomestila več kot 16 % mladih, ta delež pa 

lahko do konca leta 2030 naraste na več kot 33 %. Z enakimi deleži se bodo soočali zaposleni 

iz starejše starostne skupine, medtem ko bodo zaposleni iz srednje starostne skupine deležni 

nižjih deležev (do konca leta 2020 v višini 18 % in do konca 2030 nekoliko več od 26 %). 

Potencialno nadomeščanje navedenega deleža mladih lahko povzroči dodatni dvig povprečne 

starosti zaposlenih v transportnem sektorju (Hawksworth, Berriman in Goel 2018, 4). Evropska 

komisija je v povezavi s to problematiko v preteklih letih (med letoma 2005 in 2008) poskušala 

implementirati številne strategije (npr. vzpodbujanje mladih k zaposlovanju v transportu, 
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povečevanje prilagodljivosti starejših in podjetij, dodatne investicije v človeški kapital itd.), ki 

bi pripomogle k izboljševanju nastalih razmer na trgu dela. Kljub prizadevanju za iskanje 

rešitev se stanje na koncu ni bistveno spremenilo. Iz tega razloga se v prihodnosti za reševanje 

te problematike pripravljajo novi strateški načrti (Villosio idr. 2008, 6). 

Izpostavljenost po stopnji izobrazbe 

Po ocenah, ki jih prikazuje Slika 8, se bo do konca leta 2030 (na območju EU-28) 

v transportnem sektorju največji delež nadomeščenih delovnih mest (več kot 45-%) odrazil 

pri zaposlenih z nižjo stopnjo izobrazbe, najmanjši delež (11-%) pri tistih z višjo stopnjo 

izobrazbe in več kot 35-% delež pri zaposlenih s srednjo stopnjo izobrazbe (Hawksworth, 

Berriman in Goel 2018, 4). Na podlagi podatkov iz leta 2018 (na območju EU-27) je bilo največ 

ljudi z nizko stopnjo izobrazbe zaposlenih v kopenskem transportu, kjer je delež znašal 

28,57 %. Temu sta sledila pomorski (25 %) in letalski (22 %) transport. Pri vseh omenjenih 

oblikah je delež ljudi s srednjo stopnjo izobrazbe v enakem obdobju presegal 57 %, medtem ko 

je delež z visoko stopnjo izobrazbe pri vseh znašal manj kot 15 % (Christidis idr. 2014, 57). 

Glede na predstavljeno stanje in napovedi je razvidno, da bo lahko tehnologija nadomestila 

največji delež tistih izobrazbenih skupin, kjer je trenutno aktivnih največ zaposlenih. Takšno 

dogajanje lahko vodi v destabilizacijo izobrazbene strukture transportnega sektorja (tudi 

na drugih področjih), zaradi česar si podjetja, pa tudi države, prizadevajo za iskanje rešitev. 

Zaradi potencialno negativnih scenarijev so se v preteklih letih na vzpodbudo Evropske 

komisije razvile številne strategije in cilji. Njihov namen je promovirati razvoj evropskih 

izobraževalnih institucij in vseživljenjskega učenja, pri čemer je glavni poudarek na gradnji 

bralnih, računskih in analitičnih sposobnostih. Glavna ciljna skupina pri uresničitvi zadanih 

ciljev so mladi, ki predstavljajo prihodnost evropske družbe. Primer preteklega delovanja 

na tem področju je razviden pri razvoju programa za mobilnost mladih (Erasmus+), ki ga EU 

podpira s 14,7-milijardnim proračunom. V povezavi s predstavljeno problematiko so 

v prihodnosti predvideni številni novi ukrepi (te podpirajo Evropski socialni sklad, Evropski 

sklad za regionalni razvoj, Evropski sklad za strateške naložbe ter Evropski strukturni in 

investicijski sklad), ki bodo poskušali dvigniti izobrazbeno raven evropskega prebivalstva, kar 

bo morebiti lahko omogočilo manjše deleže nadomeščenih delovnih mest tako v transportnem 

sektorju kot tudi na drugih področjih (Evropska komisija 2014c, 10–12; Evropska komisija 

2016c, 9). 

5.2.2 Neposredno vezana na transport 

Pri dosedanjem preučevanju tehnologije in njenega vpliva na delovna mesta v transportnem 

sektorju EU smo se osredotočali zgolj na posamezne kazalnike (spol, starostna skupina itd.), ki 

so nam omogočili predstavitev deleža potencialno nadomeščenih delovnih mest. V sklopu tega 

se nismo navezovali na predvidevanja za specifična delovna mesta, zaradi česar smo te 
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v nadaljevanju podrobneje predstavili (le najverjetnejša za avtomatizacijo in robotizacijo). 

Pri tem smo izhajali iz delitve po značilnostih transportnega okolja, kamor so vključeni 

kopenski, zračni in vodni transport (Vorina 2010, 46). 

Med vsemi navedenimi transportnimi okolji bodo v prihodnosti med prvimi in najbolj 

izpostavljenimi delovnimi mesti administrativna dela (administracijski asistenti, referenti itd.). 

Predvidena verjetnost za avtomatizacijo teh delovnih mest je zelo visoka, saj v povprečju znaša 

95 % (Scott 2017). Delovne naloge pri teh delovnih mestih se navezujejo na pisarniška dela, 

pri čemer je velik poudarek na ponavljajočih postopkih (pisanje in izpolnjevanje obrazcev, 

urejanje besedil, vnašanje podatkov itd.). Takšna narava dela bo posledično omogočila, da bodo 

lahko tehnološke inovacije, kot so analitika velikih podatkov in napredne komunikacijske 

tehnologije, nadomestile opravljanje navedenih nalog (Berger in Frey 2016, 16). V sklopu tega 

je ocenjeno, da se bodo ta delovna mesta začela nadomeščati do začetka leta 2020 

(Hawksworth, Berriman in Goel 2018, 5). 

Kopenski transport 

Pri preučevanju kopenskega transporta je treba upoštevati podrobnejšo delitev na posamezna 

področja, med katera sodijo cestni in železniški transport, skladiščne in podporne storitve ter 

poštne in kurirske dejavnosti (Evropska komisija 2013, 3). 

Upoštevajoč to delitev se ocenjuje, da na področju cestnega transporta v povprečju obstaja 

78-% verjetnost nadomeščanja trenutnih delovnih mest, medtem ko na železniškem področju 

ta znaša 84 %. Na teh področjih bodo imela največjo možnost za nadomestitev tista delovna 

mesta, ki se navezujejo na premeščanje ljudi in blaga, kar vključuje voznike avtobusov (78 %), 

tovornjakov (74 %) in taksijev (89 %) ter upravljalce vlakov (83 %), podzemnih vlakov (86 %) 

in tramvajev (86 %). Narava teh je povezana z opravljanjem nerutinskih in kompleksnejših 

rutinskih nalog, kar se navezuje na dinamične oblike dela. Vpliv na ta dela bodo imele predvsem 

tehnologije, kot so povezana in avtomatizirana vozila, sistem »Hyperloop« in avtonomni roboti. 

Prve posledice teh se bodo po ocenah strokovnjakov na trgu dela pojavile do sredine leta 2030 

(Hawksworth, Berriman in Goel 2018, 6; Stanford in Grudnoff 2018, 39). 

Pri nadaljnjem preučevanju prihodnosti zaposlovanja v skladiščnih in podpornih storitvah se 

v povprečju napoveduje 67-% verjetnost nadomeščanja trenutnih delovnih mest. 

Med najverjetneje nadomeščena delovna mesta se uvrščajo upravljalci skladiščnih dvigal 

(72 %) ter transportni, skladiščni in distribucijski menedžerji (59 %). Delovne naloge 

navedenih okupacij so povezane z izvajanjem nerutinskih in kompleksnejših rutinskih oblik 

nalog. Narava teh bo omogočila, da bodo tehnologije, kot so povezana in avtomatizirana vozila, 

avtonomni roboti, analitika velikih podatkov in napredne komunikacijske komponente, lahko 

povzročile avtomatizacijo dinamičnih in kompleksnih procesov. Predviden čas za integracijo 
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teh tehnologij v navedene delovne okupacije se ocenjuje do sredine leta 2030 (Frey in Osborne 

2013, 61–77; Hawksworth, Berriman in Goel 2018, 6). 

Stanford in Grudnoff (2018, 39) navajata, da se kot zadnje področje uvrščajo v skupino 

kopenskega transporta poštne in kurirske dejavnosti, pri katerih se v povprečju napoveduje 

80-% verjetnost za nadomeščanje zaposlenih. V sklopu tega so z največjimi verjetnostmi 

zaznamovana delovna mesta, kot so okenski poštni delavci (95-%), osebni kurirji (94-%), poštni 

delavci v skladišču (79-%) in raznašalci pošte (68-%). Narava navedenih delovnih mest se 

navezuje na opravljanje enostavnih in kompleksnejših oblik rutinskega dela. Iz tega razloga 

bodo tehnologije, kot so brezčloveški letalski sistemi, analitika velikih podatkov, avtonomni 

roboti in napredne komunikacijske komponente, povzročile avtomatizacijo in robotizacijo 

dinamičnih procesov tako v notranjem kot tudi zunanjem okolju organizacije. Po napovedih 

sodeč bo do implikacije navedenih tehnologij (na obravnavanih delovnih okupacijah) prišlo 

v času od konca leta 2020 do sredine leta 2030 (Hawksworth, Berriman in Goel 2018, 6). 

Izhajajoč iz navedenih podatkov lahko trdimo, da se bodo največje možnosti za nadomeščanje 

zaposlenih odrazile na področju cestnega in železniškega transporta ter poštnih in kurirskih 

dejavnosti. V primeru cestnega in železniškega transporta je predviden čas za začetek 

nadomeščanja delovnih mest do sredine leta 2030, medtem ko je za poštne in kurirske 

dejavnosti nadomeščanje prevideno v času od konca leta 2020 in do sredine leta 2030.  

Zračni transport 

Frey in Osborne (2013, 61–77) med delovna mesta z največjo možnostjo za avtomatizacijo in 

robotizacijo na področju zračnega transporta v prihodnosti uvrščata tehnike za avioniko (70 %), 

letalske servisne tehnike (70 %) in letališke operacijske specialiste (71 %). Obravnavana 

delovna mesta se povezujejo z opravljanjem nerutinskih in kompleksnejših rutinskih oblik dela, 

zaradi česar bodo lahko tehnologije, kot so »Next Gen« in brezčloveški letalski sistemi, 

avtonomni roboti, analitika velikih podatkov in napredne komunikacije, omogočile opravljanje 

dinamičnih in kompleksnih procesov tako v notranjem kot tudi zunanjem okolju organizacije. 

Vpliv teh je previden med letoma 2020 in 2030, ko bo tehnologija omogočila opravljanje 

človeških delovnih procesov. Kljub visokim deležem potencialnega nadomeščanja 

predstavljenih okupacij je to področje zaznamovano le s 40-% povprečno verjetnostjo 

za izpostavljenost, saj je predvidena možnost nadomeščanja ostalih delovnih mest 

(v omenjenem obdobju) zelo majhna (Hawksworth, Berriman in Goel 2018, 6; Stanford in 

Grudnoff 2018, 39).  

Vodni transport 

Napovedi za delovna mesta na področju vodnega transporta (natančneje pomorski transport) 

nakazujejo na to, da bo tukaj delež nadomeščenih delovnih mest najmanjši, saj znaša 
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predvidena povprečna verjetnost le 31 %. V sklopu tega bodo najbolj izpostavljeni upravljalci 

čolnov, za katere obstaja 62-% verjetnost avtomatizacije. Trenutno edina tehnološka inovacija, 

ki bo povzročila nadomeščanje navedenih delovnih mest, so povezana in avtomatizirana vozila, 

pri čemer je poudarek na avtonomnih ladjah. Te bodo omogočile avtomatizacijo dinamičnih 

vrst procesov, ki se navezujejo na nerutinsko opravljanje delovnih nalog v zunanjem okolju. 

Predviden čas za implikacijo teh transportnih sredstev na področje pomorskega transporta je 

do sredine leta 2030 (Hawksworth, Berriman in Goel 2018, 6; Scott 2017). 

5.2.3 Posredno vezana na transport 

Potencialno nadomeščanje delovne sile in vključevanje novih tehnoloških inovacij 

v transportnem sektorju bo posledično vplivalo na druga področja, kjer se bodo spremembe 

lahko odrazile v upadu povpraševanja po določenih delovnih mestih. Iz tega razloga bo lahko 

prišlo do nadomeščanja ali izginjanja številnih delovnih mest, ki se posredno navezujejo 

na področje transporta (Tracy 2017). 

Trenutno najaktualnejša tehnološka inovacija so povezana in avtomatizirana vozila, ki imajo 

največji potencial za nadomeščanje delovnih mest na področju cestnega transporta. Morebitno 

zmanjševanje deleža zaposlenih na tem področju (npr. vozniki tovornjakov itd.) bo lahko 

sprožilo upadanje povpraševanja po posameznih storitvah, kot so gostinske in nastanitvene 

storitve. Na te se nanašajo številna delovna mesta, ki bodo zaradi dogajanja v transportnem 

sektorju imela večjo verjetnost za nadomeščanje ali izginjanje (Scott 2017). Po trenutnih ocenah 

imajo med temi delovnimi okupacijami največjo verjetnost za izpostavljenost receptorji 

v nastanitvenih kompleksnih (94-%), osebje za strežbo (94-%), kuharji (91-%) in točaji (91-%). 

Zraven teh bodo v prihodnosti zelo izpostavljeni tudi zaposleni na področju servisiranja in 

vzdrževanja vozil, saj bo »pametna« tehnologija ob navzočnosti avtonomnih robotov 

omogočala samostojno oskrbo. Izhajajoč iz tega bodo najverjetneje nadomeščeni avtoličarji 

(91-%), vulkanizerji (70-%), mehaniki (59-%) in inštalaterji za avtomobilska stekla (55-%). 

Ob integriranju električnih pogonov v omenjena vozila se bo povečala tudi izpostavljenost 

zaposlenih na bencinskih črpalkah (91-%) in v zavarovalniških storitvah (92-%), saj se bodo 

ob razvoju povezanih in »pametnih« vozil ter brezžičnega prenosa energije zmanjšale potrebe 

po zavarovalnih kritjih (komunikacija med vozili bo zmanjšala možnosti za nesreče) in uporabi 

bencinskih črpalk (polnjenje vozil se bo na določen razdalje lahko vršilo med vožnjo) (Frey in 

Osborne 2013, 61–77; Tracy 2017). 

Zraven omenjenih tehnologij se bodo spremembe vršile tudi na urbani ravni, kjer bo koncept 

»pametnih mest« omogočil povezavo med infrastrukturo in vozili. Ob upoštevanju teh inovacij 

in nekaterih razvijajočih trendov (npr. skupna raba vozil) je predvideno, da se bo povpraševanje 

po parkiriščih zmanjšalo. To bo povzročilo možnost nadomeščanja nekaterih delovnih mest, 

kot so pobiralci parkirnine (87 %) in nadzorniki parkirišč (84 %). Povrh tega bo razvoj 
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kontrolnih robotov za infrastrukturo povzročil, da bo verjetnost za nadomeščanje 

infrastrukturnih inšpektorjev znašala več kot 90 % (Scott 2017; Machek idr. 2015, 15). 

Glede na navedene podatke bodo spremembe v transportnem sektorju sprožile verigo posledic 

na drugih področjih, katerih delovanje je posredno odvisno od dogajanja na področju 

transporta. 

5.3 Napovedi iz analize preteklih industrijskih revolucij 

Tehnologija je pri oblikovanju trga delovne sile vedno imela dvostranski učinek. Po eni strani 

je njena integracija v realno okolje povzročila delno ali popolno nadomeščanje delovnih mest, 

kar je sprožilo rast brezposelnosti, po drugi strani pa je omogočila večjo produktivnost dela, kar 

je vodilo v gospodarsko rast in nastanek novih delovnih mest (Kergroach 2017, 6–7). Takšno 

dogajanje se je v preteklosti odvijalo na območju EU, kjer je digitalna tehnologija v času 

med letoma 1999 in 2010 na letni ravni nadomestila več kot 120.000 obstoječih in ustvarila več 

kot 200.000 novih delovnih mest. Razmerje med nadomestitvijo in nastankom delovnih mest 

je na koncu bilo pozitivno, saj je na leto bilo ustvarjenih 80.000 delovnih mest več, kot je bilo 

nadomeščenih (Bughin idr. 2017, 6). 

Novonastala delovna mesta je zgodovini običajno spremljala potreba po novih kompetencah, 

ki so v modernih družbah zaradi vedno hitrejšega razvoja tehnologij začele postajati vse 

kompleksnejše. Ena izmed ključnih tehnoloških inovacij, ki je v preteklosti na območju EU 

povzročila takšno delovanje, je bila IKT. Z razvojem te se je povečalo povpraševanje 

po računalniških sposobnostih itd. V obdobju Industrije 4.0 se napoveduje, da bo selitev 

človeškega delovanja iz realnega v virtualni svet povzročila rast povpraševanja po digitalnih 

znanjih, mehkih veščinah itd. (Bughin idr. 2017, 6; Kergroach 2017, 6–8).  

Duggan idr. (2018) navajajo, da bo spreminjajoča se narava človeškega delovanja sprožila 

nastanek novih oblik dela, med katerimi bodo tako imenovana »dela na poziv«. Ta se 

navezujejo na nastajajočo obliko ekonomije, ki v zadnjih letih močno pridobiva na svojem 

pomenu. Mnogi jo imenujejo »gig ekonomija« (angl. gig economy) oz. »ekonomija na poziv«. 

Temelj te razvijajoče se ekonomije so digitalne platforme, ki bodo v prihodnosti omogočile 

povsem drugačne principe dela, kot jih poznamo danes. 

V nadaljevanju tega poglavja bomo podrobneje predstavili nekatere pozitivne scenarije 

za prihodnost zaposlovanja v evropskem transportnem sektorju, čemur bomo dodali tudi 

navedbo potrebnih kompetenc za prihodnja novonastala delovna mesta.  
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5.3.1 Nastanek novih delovnih mest 

Kot smo že omenili, bodo tehnološke inovacije Industrije 4.0 v prihodnosti zaznamovale 

številna delovna mesta, pri čemer bodo nastala tudi mnoga nova. Takšno dogajanje je 

v prihodnosti za pričakovati na trgu delovne sile EU-28, kjer se bodo največje spremembe 

odrazile na področju transportnega sektorja. Prve napovedi nakazujejo, da bo lahko tehnologija 

do leta 2030 na letni ravni nadomestila več kot 300.000 obstoječih delovnih mest. Kljub 

potencialnemu nadomeščanju je treba dodati, da bo enaka tehnologija lahko na letni ravni 

ustvarila več kot 320.000 novih delovnih mest. Primerjava med potencialnim nadomeščanjem 

in nastajanjem novih okupacij prikazuje, da bo število novih delovnih mest na letni ravni 

za 20.000 enot večje od potencialno nadomeščenih (Bughin idr. 2017, 6). Realizacija 

predstavljenih napovedi lahko v prihodnosti vodi v rast števila zaposlenih tako v transportnem 

sektorju kot tudi na drugih področjih EU. Na primeru posameznih vej transportnega sektorja so 

napovedi za prihodnost zaposlovanja sledeče (Christidis idr. 2014, 84): 

− Na področju cestnega transporta (vključuje potniški in tovorni transport) bo do leta 2030 

aktivno zaposlenih več kot 5.650.000 ljudi, kar v primerjavi z letom 2015 

(4.950.600 zaposlenih) predstavlja več kot 14 % oz. 550.000 novih delovnih mest. 

− Na področju železniškega transporta je bilo leta 2015 zaposlenih več kot 900.000 ljudi. To 

število se bo do leta 2030 povečalo za 60.000 ljudi, kar predstavlja nastanek 6,7 % novih 

delovnih mest. 

− V letalskem transportu je leta 2015 aktivno delovalo več kot 510.000 zaposlenih. To število 

se lahko do leta 2030 poveča za več kot 39 %, kar predstavlja nastanek 200.000 novih 

delovnih mest. 

− Enako dogajanje se pričakuje tudi v ostalih vejah transportnega sektorja. 

Bughin idr. (2017, 6) ugotavljajo, da bo predstavljena rast števila zaposlenih strukturirana tako 

iz obstoječih (66 %) kot tudi novonastalih delovnih mest (34 %). Pri tem se bodo obstoječa 

delovna mesta navezovala na zaposlene, ki se bodo lahko prilagodili spreminjajočim 

tehnološkim razmeram, kar se navezuje na dodatna izobraževanja in usposabljanja. Kar zadeva 

novonastala delovna mesta, so nekatera izmed teh že nastala, medtem ko so druga še v fazi 

razvoja. Do leta 2030 je predvideno, da bo največje število novih delovnih okupacij nastalo 

na področju cestnega in letalskega transporta, medtem ko bo na drugih nekoliko manj (Luksha 

idr. 2015, 22). Nekatera delovna mesta, ki se razvijajo oz. se bodo razvila v prihodnosti, glede 

na posamezno transportno okolje (kopenski, vodni in zračni transport) povzema Preglednica 7.  
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Preglednica 7: Potencialna nova delovna mesta na področju transporta 

Kopenski transport Vodni transport Zračni transport 

- operater avtomatiziranih 

transportnih sistemov, 

- oblikovalec visokohitrostnih 

vlakov, 

- graditelj pametnih cest, 

- inženir za varnost 

transportnega omrežja, 

- intermodalni transportni 

tehnik itd. 

- luški ekolog, 

- inženir za 

pomorske 

infrastrukturne 

sisteme, 

- specialist 

za arktično 

navigacijo. 

- oblikovalec vmesnikov 

za brez človeške letalske 

sisteme, 

- analitik za operacijske 

podatke, 

- oblikovalec dinamičnih 

in kontrolnih pametnih 

sistemov, 

- tehnolog za letalsko 

recikliranje itd. 

Vir 15: Luksha idr. 2015, 22. 

Tehnološke inovacije bodo glede na navedeno omogočile nastanek številnim pozitivnim 

spremembam. Kljub temu pa te ne bodo edine, saj se bo spremenila tudi narava dela. Razmere 

na trgu delovne sile povzročajo, da se vse več ljudi odloča za individualno opravljanje dela, ki 

ga lahko ob koncu enostavno tržijo preko interneta. Iz tega razloga se je v preteklih letih število 

samozaposlitev, ki temeljijo na projektnih delih, močno povečalo. Takšno dogajanje na trgu 

dela v organizacijah sproža preusmeritev iz tradicionalnih hierarhičnih struktur v projektne. 

Mnogi razvoj tega pojava označujejo kot začetek »gig ekonomije« oz. »ekonomije na zahtevo«. 

Po nekaterih ocenah se ta ekonomija v državah EU že pojavlja, zaradi česar je v preteklih letih 

postala tudi osrednja tema evropskih institucij (Dachs 2018, 5). Prva definicija na to temo je 

bila v EU podana leta 2016, ko je Evropska komisija v publikaciji, navezujoč na prihodnost 

dela, zapisala, da »gig ekonomija« temelji na digitalnih tehnologijah, ki skupinam ljudi 

omogočajo opravljanje danih projektov (pogosto izven meja EU). Ti projekti so podani prek 

spletnih platform, kjer lahko naročniki in kupci tudi ves čas komunicirajo. Takšen način dela 

omogoča njegovo opravljanje od doma, zaradi česar je stopnja neodvisnosti in fleksibilnosti 

zelo visoka (Eurofound 2018). Opravljanje dela v sklopu tega razvijajočega se pojava bo glede 

na navedeno potekalo čisto drugače kot danes. To je tudi glavni razlog za neenotna mnenja 

o teh oblikah dela, saj bo imela narava njihovega opravljanja po trenutnih ocenah več 

negativnih kot pozitivnih lastnosti. Primer nekaterih negativnih lastnosti navajata Stanford in 

Grudnoff (2018, 50–51): 

− Delo se opravlja na zahtevo, kar pomeni opravljanje storitev le v trenutku, ko so potrebne. 

Pri tem ni zagotovila, da bo v prihodnosti nastala nadaljnja potreba po teh storitvah. 

− Opravljanje dela je razdeljeno na posamezne naloge, zaradi česar se plačilo vrši glede 

na opravljene naloge in ne na čas trajanja. Pri kompleksnih nalogah lahko takšen način 

plačevanja povzroči izvajalcu višje stroške. 

− Ponudniki storitev si morajo sami priskrbeti vso potrebno opremo ne glede na okolje, 

v katerem bodo delovali. 

Evropska komisija navedenim lastnostim dodaja še nekatere druge (Eurofound 2018): 
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− dela na zahtevo so zaznamovana z neenakomernim in nepredvidljivim delovnim časom ter 

nestabilnimi prihodki; 

− sodelujoči pri teh oblikah dela so lahko prikrajšani za nekatere pravice iz zaposlovanja, 

− možnosti za razvoj poklicne kariere in usposabljanja so zelo majhne, 

− sodelovanje pri teh delih lahko na daljše obdobje povzroči negotovost glede socialne 

varnosti in možnosti za upokojitev (pridobitev pokojnine). 

Stanford in Grudnoff (2018, 48–49) navajata, da bosta razvoj novih tehnologij in selitev dela 

iz realnega v virtualno okolje omogočila nadaljnjo rast ekonomije na zahtevo. Iz tega razloga 

se v prihodnosti pričakuje, da bo vse več ljudi aktivno sodelovalo pri tej obliki ekonomije, 

zaradi česar se bodo tradicionalne oblike opravljanja dela lahko povsem spremenile.  

5.3.2 Kompetence prihodnosti 

Uporaba vedno kompleksnejših oblik tehnologije bo v prihodnosti tako na obstoječih kot tudi 

novonastalih delovnih mestih imela velik vpliv na kompetence10 zaposlenih. Pri tem bosta 

hitrost in nepredvidljivost razvoja povzročili, da se bo povpraševanje po kompetencah 

spreminjalo na zelo kratka časovna obdobja. V sklopu tega ne bo več poudarek samo 

na posedovanju posameznih kompetenc, ampak na zmožnosti obvladovanja kombinacije 

različnih. Razlog za takšno spremembo v profilu zaposlenih izhaja iz narave prihajajočih 

tehnoloških inovacij, ki bo omogočala večfunkcijsko opravljanje delovnih nalog (Kergroach 

2017, 8; Schwab 2016, 53). 

Z nastankom naprednih digitalnih in avtonomnih tehnologij ob prehodu poslovanja iz realnega 

v virtualno okolje je pričakovano, da se bo potreba po digitalni pismenosti in vseživljenjskem 

učenju v prihodnosti močno povečala. V središču tega bodo predvsem višje kvalificirana 

delovna mesta, ki temeljijo na nerutinskih delovnih nalogah. Ta delovna mesta vključujejo 

zaposlene, ki bodo v prihodnosti zmožni upravljati in nadzorovati vedno zahtevnejše 

tehnološke komponente. Takšno dogajanje bo vodilo v spremembe tudi na drugih delovnih 

okupacijah (nižje in srednje kvalificiranih), kjer se bo potreba po dodatnem izobraževanju in 

pridobivanju novih kompetenc postopoma povečevala, saj bodo zaposleni lahko le na takšen 

način sledili potrebam najnovejših trendov zaposlovanja in ob tem ohranili svoj status delovno 

aktivnega prebivalstva. Glede na navedeno bodo v prihodnosti imeli glavno vlogo tisti elementi 

kompetenc, ki jih tehnologija ne bo mogla tako enostavno nadomestiti. Med temi so 

intuitivnost, kreativnost, prepričevanje in zmožnost reševanja kompleksnih problemov, 

pri čemer je treba upoštevati nekatere mehke veščine, kot so samoorganizacija, upravljanje, 

skupinsko delo in zmožnost komuniciranja (Kergroach 2017, 7–8). Schwab (2016, 54) dodaja, 

da se bo zraven navedenih elementov v prihodnosti pojavila tudi rast povpraševanja po: 

                                                 

10 Kompetence predstavljajo zmožnost, da nekdo lahko nekaj naredi. Pri tem je upoštevanih več 

elementov, med katere sodijo: veščine, znanja, sposobnosti, vrednote itd. (ZRSZ 2018). 
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− kognitivnih sposobnostih, 

− sistemskih spretnostih, 

− sposobnostih procesiranja, 

− sposobnostih upravljanja z viri, 

− tehničnih spretnostih. 

Mnogi navedeni kompetenčni elementi (npr. reševanje kompleksnih problemov, kreativnost 

itd.) se od zaposlenih zahtevajo že danes, vendar je povpraševanje po njih za zdaj zelo majhno. 

Glede na napovedi je predvideno, da se bo v prihodnosti to spremenilo, saj bo tehnologija 

zahtevala drugačne profile zaposlenih. Ocene v sklopu tega nakazujejo, da bo v obdobju 

med letoma 2015 in 2020 tehnologija lahko nadomestila 35 % trenutnih kompetenc, medtem 

ko se bo povpraševanje po ostalih 75 % še vedno vršilo (Gray 2016). Napovedi za navedeno 

obdobje (med letoma 2015 do 2020) na primeru desetih najbolj iskanih veščin prikazuje 

Preglednica 8. Iz te je razvidno, da se bo pomembnost posameznih veščin spremenila, pri čemer 

bo povpraševanje po nekaterih tudi izginilo (nadzor kakovosti in aktivno poslušanje) in 

po drugih nastalo (čustvena inteligentnost in kognitivna fleksibilnost). 

Preglednica 8: Najbolj iskane veščine v letih 2015 in 2020 

Deset najbolj iskanih veščin 

V letu 2015 V letu 2020 

1. reševanje kompleksnih problemov, 

2. koordiniranje z ostalimi, 

3. vodenje ljudi, 

4. kritično razmišljanje, 

5. pogajanje, 

6. nadzor kakovosti, 

7. storitvena usmerjenost, 

8. zmožnost presojanja in odločanja, 

9. aktivno poslušanje, 

10. kreativnost. 

1. reševanje kompleksnih problemov, 

2. kritično razmišljanje, 

3. kreativnost, 

4. vodenje ljudi, 

5. koordiniranje z ostalimi, 

6. čustvena inteligentnost, 

7. zmožnost presojanja in odločanja, 

8. storitvena usmerjenost, 

9. pogajanje, 

10. kognitivna fleksibilnost.  

Vir 16: Gray 2016. 

Povpraševanje po drugačnih kompetencah bo v prihodnosti na območju EU predstavljalo velike 

izzive, saj se v državah tega območja že več let pojavlja pomanjkanje zaposlenih s primernimi 

kompetenčnimi profili. Na območju EU-28 je leta 2015 več kot 24 % zaposlenih posedovalo 

zelo nizke digitalne sposobnosti. Številni med temi digitalnih sposobnosti sploh niso imeli oz. 

jih niso poznali. Poleg teh je 60 % ostalih posedovalo digitalne sposobnosti, ki ne bi bile 

primerne za opravljanje prihajajočih delovnih nalog. Glede na navedeno je leta 2015 le 16 % 

zaposlenih izkazovalo digitalne sposobnosti, ki bi jim v prihodnosti omogočile zaposlovanje 

na razvijajočih se delovnih mestih. Izhajajoč iz tega se lahko v primeru nespremenjenih razmer 

na evropskem trgu delovne sile pojavi problematika množičnega pomanjkanja zaposlenih 
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s primernimi kompetencami, kar lahko vodi v nižjo produktivnost in posledično tudi zmanjšano 

konkurenčnost evropskih držav (Berger in Frey 2016, 27–28). 

5.4 Pomen izobraževalnih institucij 

Izobraževalni sistemi so se skozi pretekla obdobja razvijali na enak način kot tehnologija, zaradi 

česar mnogi delijo zgodovino izobraževanja na tri obdobja (Cimiano idr. 2017, 2–3): 

− Izobraževanje 1.0: glavni temelj je predstavljala enosmerna komunikacija med profesorji 

in študenti, kjer so študenti bili le prejemniki informacij (aktivnega sodelovanja ni bilo). 

− Izobraževanje 2.0: zraven enosmerne komunikacije so se začele izvajati kreativne 

aktivnosti, ki so temeljile na uporabi internetnih odprtokodnih aplikacij (začelo se je 

vzpodbujati samostojno iskanje informacij po internetu). 

− Izobraževanje 3.0: uporabljati so se začeli prvi programi, ki so na podlagi analize 

posameznikovih kompetenc podali temu primerne vsebine. Pri tem študenti niso več bili 

samo prejemniki informacij, ampak tudi ponudniki (vzpodbujanje projektnih aktivnosti). 

Za vsa navedena obdobja je bilo značilno, da se je izobraževanje izvajalo izključno v temu 

namenjenih institucijah. Ob pojavu koncepta Industrije 4.0 je predvideno, da se bo takšna 

narava izobraževanja povsem spremenila. Zahteve po dinamičnosti, vseživljenjskem učenju in 

tehnološki ozaveščenosti bodo povzročile reorganizacijo tradicionalnih oblik in nastanek 

sodobnih oblik izobraževanja. Izhajajoč iz tega bodo poleg formalnih oblik izobraževanja 

vedno pomembnejšo vlogo imele tudi neformalne oblike (v mnogih državah opredeljene že kot 

formalne), med katerimi so trenutno najaktualnejši množični odprti spletni tečaji (angl. MOOC 

oz. Massive Open Online Course). Reorganizacija formalnih oblik bo osredotočena predvsem 

na področje visokošolskega izobraževanja, saj bo potreba po višje kvalificirani delovni sili 

v prihodnosti naraščala. Številne napovedi kažejo, da bodo najprimernejši zaposleni tisti, ki 

bodo vključeni tako v formalne kot tudi neformalne vseživljenjske oblike izobraževanja. 

Izobraževanje pri tem ne bo potekalo več samo v temu namenjenih institucijah, ampak tudi 

od doma (Mezied 2016). 

V nadaljevanju bomo predstavili potencialne scenarije za reorganizacijo tradicionalnih oblik 

izobraževanja, ki bi morebiti lahko zmanjšala tehnološki vpliv na trg delovne sile. Poleg tega 

smo na kratko predstavili pomen sodobnih oblik izobraževanja in zakaj so te oblike 

najprimernejše za prihajajoče obdobje Industrije 4.0. 

5.4.1 Tradicionalne oblike izobraževanja 

Preoblikovanje obstoječih in nastajanje novih delovnih mest bo sprožilo povpraševanje 

po drugačnih znanjih, zaradi česar bodo tradicionalne oblike izobraževanja (na vseh področjih) 

podvržene številnim spremembam. Med temi se bodo največje pojavile pri učnih vsebinah, kjer 

bo potreben vedno večji poudarek na poznavanju in razumevanju prihajajočih tehnologij. Le 
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na takšen način bodo izobraževalne institucije lahko zadostile povpraševanju po vedno višje 

kvalificirani delovni sili. Znanje o tehnologiji bo študentom omogočilo razvoj etičnega 

vrednotenja in razumevanja potencialnega vpliva, ki ga bo tehnologija imela na družbo in 

človeka. Ob vzpodbujanju kreativnosti, skupinskega dela in sodelovanja z gospodarstvom bodo 

študenti zmožni sami iskati rešitve, ki bi lahko pozitivno vplivale na prihodnost družbe. 

Z ekonomskega vidika bodo študenti oz. bodoči zaposleni s temi znanji v prihodnosti lahko 

omogočili nadaljnjo rast gospodarstva in hkratno izboljšanje družbenega življenja (Penprase 

2018, 224–225). 

Na področju tradicionalnega formalnega izobraževanja se napovedujeta dva potencialna 

scenarija za prihodnjo reorganizacijo visokošolskega izobraževanja. V sklopu tega je treba 

poudariti, da se bodo te oblike izobraževanja še vedno deloma ali v celoti izvajale v temu 

namenjenih institucijah (v realnem okolju). Glede na navedeno Cawood idr. (2018, 12–26) 

navajajo naslednja dva scenarija: 

− Scenarij »champion university«: integracija tehnologije v izobraževalne modele bo 

študentom omogočila podrobnejši in nazornejši prikaz informacij. Znanje bo temeljilo 

na poglobljenem in specializiranem poznavanju določenega področja. Podajanje 

informacij bo poleg že obstoječega tradicionalnega modela potekalo tudi prek virtualnega 

modela, zaradi česar bo potreba po digitalnih asistentih v naslednjih letih narasla. 

Za uresničitev tega scenarija bodo potrebne dodatne investicije v visokošolsko 

raziskovanje, sodobnejšo opremo in infrastrukturo. V tem scenariju bodo univerze še 

naprej v lasti države, zaradi česar bodo sredstva za investiranje in izobraževanje še vedno 

omogočali državni skladi. 

− Scenarij »commercial university«: ustanovilo se bo partnerstvo med izobraževalnim in 

gospodarskim okoljem. Podjetja bodo nadomestila vlogo države, zaradi česar bodo postala 

glavni vir investiranja in financiranja izobraževanja. Poudarek ne bo več na pridobivanju 

specializiranih znanj, ampak na izobraževanju pri delu. Iz tega razloga bodo študenti 

v tovrstnih univerzah večji del svojega izobraževanja opravili v določenih organizacijah. 

Narava izobraževanja bo vodila v večjo uporabo virtualnih modelov, zaradi česar se bo 

povpraševanje po tradicionalnih modelih izobraževanja zmanjšalo. Kljub temu bo potreba 

po izobraževalnem osebju še vedno prisotna, vendar se bo postopoma zmanjševala. 

V povezavi z navedenimi scenariji se na področju EU pripravljajo iniciative, ki bi spodbudile 

razvoj vedno sodobnejših in konkurenčnejših oblik izobraževanja. Na to temo Evropska 

komisija (2017b, 3) navaja devet ključnih sprememb za prihodnost izobraževanja, med katerimi 

so: 

− vzpodbujanje vseživljenjskega učenja skozi celotni proces formalnega izobraževanja; 

− uporaba virtualnih in digitalnih tehnologij za podporo izobraževalnemu procesu; 

− osredotočanje na gradnji digitalne pismenosti; 

− uvedba interaktivnih tečajev, ki bodo temeljili na uporabi simulacijskih iger z vseh 

področij. Na podlagi tega bo omogočeno eksperimentalno in poglobljeno izobraževanje; 
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− transformacija vlog profesorjev in učiteljev, ki bodo postali mentorji in usmerjevalci; 

− vzpodbujanje prilagojenega in individualiziranega načina izobraževanja; 

− osredotočanje na projektnih, večdisciplinarnih, kompetentnih in digitalnih oblikah učenja; 

− uporaba večdisciplinarnega izobraževalnega osebja ob sočasnih izmenjavah 

med posameznimi visokošolskimi institucijami; 

− sprotno spremljanje tako znanja kot tudi talentiranosti, sposobnosti in potenciala 

posameznika. Poudarek ne bo več samo na znanju, ampak tudi na drugih značilnosti, ki 

posameznika naredijo kompetenčnega. 

5.4.2 Sodobne oblike izobraževanja 

V predhodni točki smo predstavili potencialne scenarije, ki se navezujejo na delno digitalizacijo 

tradicionalnih oblik visokošolskega izobraževanja. Z uporabo tehnologije se bosta učinkovitost 

in fleksibilnost tradicionalnega izobraževanja povečali, vendar je kljub temu vprašljivo, ali bo 

takšna reorganizacija lahko zadovoljila prihodnje potrebe po visoko kvalificirani delovni sili 

(Cawood idr. 2018, 12–19). Iz tega razloga se v zadnjih letih daje večji poudarek drugim 

oblikam izobraževanja, ki v celoti temeljijo na digitalnih in virtualnih tehnologijah. Za uporabo 

teh se odloča vse več visokošolskih institucij, ki zraven svojega tradicionalnega izobraževanja 

ponujajo tudi izobraževanje prek spleta. V sklopu tega se trenutno za najaktualnejšo obliko 

sodobnega izobraževanja oz. e-izobraževanja opredeljujejo MOOC-tečaji, katerih število se 

v zadnjih letih hitro povečuje. Na območju EU je bilo med letoma 2014 in 2015 zabeleženo, da 

se je število MOOC-tečajev povzpelo s 672 na 1481 (Gaebel b. l., 22). Največje število teh 

med evropskimi izobraževalnimi institucijami ponujata Oxford in Cambridge. Dostop 

do objavljenih tečajev je mogoč prek specifičnih platform, kot so Coursera, edX, Udacits itd. 

Pri tem je treba poudariti, da v državah EU tovrstni tečaji zaenkrat veljajo za neformalno obliko 

izobraževanja, medtem ko so v nekaterih državah (npr. ZDA itd.) že pridobili pomen 

formalnega izobraževanja. Ne glede na priznanost te oblike izobraževanja je pričakovano, da 

se bo povpraševanje po uporabi v prihodnosti dodatno povečalo (Berger in Frey 2016, 36–37). 

Sodobno izobraževanje predstavlja naslednjo stopnjo razvoja izobraževalnega sistema. Ta 

oblika izobraževanja bo v primerjavi s tradicionalnimi oblikami zaznamovana s številnimi 

prednostmi, zaradi česar bo omogočeno lažje soočanje z nastajajočimi trendi na trgu dela. 

V sklopu tega Gaebel (b. l., 7–16) navaja naslednje prednosti sodobnega izobraževanja: 

− spletno izobraževanje bo zaradi svoje narave dostopno vsem, zaradi česar se v naslednjih 

letih pričakuje nadaljnja rast števila uporabnikov; 

− stroški izobraževanja bodo zelo nizki, saj je celotni proces izveden v digitalni obliki in ni 

potrebe po fizičnem gradivu, infrastrukturi, mobilnosti itd.; 

− izobraževanje z uporabo digitalnih tehnologij bo omogočalo enostavnejše spremljanje 

uporabnikovega napredka; 
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− narava izobraževanja bo omogočala, da so uporabniki lahko obravnavani individualno. 

Zraven tega se bo lahko izvajalo tudi skupinsko in masovno delo, saj bo tehnologija 

omogočalo hkratno sodelovanje večjega števila uporabnikov; 

− vzpodbujali se bodo kreativnost, skupinsko sodelovanje, samostojnost in 

samoiniciativnost; 

− tehnologija bo omogočila izvedbo tečajev v več jezikih; 

− vpetost v digitalno in virtualno okolje bo pri uporabnikih sproti nadgrajevala digitalne 

sposobnosti, zaradi česar bodo bolj pripravljeni na prihajajoče razmere v gospodarstvu; 

− delo od doma bo omogočalo, da bo v teh oblikah izobraževanja lahko sodelovalo več 

strokovnjakov z različnih geografskih lokacij in področij izobraževanja. 

Zaradi vedno večjega poudarka na e-izobraževanju se v prihodnosti pričakuje, da bodo univerze 

svoje izobraževalne aktivnosti povsem premestile v digitalno in virtualno okolje. To bo vodilo 

v nastanek digitalnih učilnic, ki bodo omogočale udeležbo večjega števila uporabnikov. 

Sodelovanje v tovrstnih oblikah izobraževanja bo zahtevalo plačevanje članstva, zaradi česar 

uporabnikom ne bo omogočeno financiranje iz drugih virov. Ob uspešnem končanju bodo 

uporabniki pridobili certifikate, ki bodo enakovredni današnjim oblikam zaključnih dokazil. 

Povpraševanje po razvoju vedno zmogljivejših digitalnih platform se bo povečalo. Iz tega 

razloga se bo potreba po tehnološki infrastrukturi in strokovnjakih povečala. Institucije, ki bodo 

izvajale te oblike izobraževanja, bodo morale za investicije v nadaljnjo nadgradnjo sistema 

poskrbeti same. Glede tega je vedno več domnev, da bodo za investicije zadolžena izbrana 

podjetja, ki bodo sodelovala pri strukturiranju izobraževalnega programa. Na takšen način bo 

najuspešnejšim uporabnikom po končanem izobraževanju tudi omogočeno takojšnje 

sodelovanje z izbranimi podjetji. Takšno delovanje bo podjetjem omogočalo neposredno 

iskanje zahtevanih profilov za zaposlitev. Glede na navedeno bodo podjetja predstavljala del 

izobraževalnih institucij, kar bo omogočilo sprotno usklajevanje med ponudbo in 

povpraševanjem po delovni sili (Cawood idr. 2018, 19–26). 

5.5 Raziskave in transportna politika EU 

Evropski transportni sektor velja zaradi svojega tehnološkega napredka za enega izmed 

vodilnih na področju globalnega transporta. Ta sektor predstavlja pomemben del evropskega 

gospodarstva, zaradi česar se v zadnjih letih ob pojavu novih tehnoloških inovacij temu 

področju namenja vedno več pozornosti. V sklopu tega se evropske države vse aktivneje 

vključujejo v uresničevanje podanih strategij in iniciativ, ki izhajajo iz transportne politike. 

Zraven teh se pojavlja tudi vse več raziskovalnih dejavnosti, ki se osredotočajo na iskanje 

rešitev za integracijo novih tehnoloških inovacij v delovanje transportnega sektorja (Evropska 

komisija 2014a, 18). V sklopu tega se te aktivnosti ne navezujejo samo na državne institucije 

in raziskovalne ustanove, ampak tudi na evropska transportna podjetja. Ta so leta 2016 
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za raziskave in razvoj novih tehnologij namenila več kot 50 milijard evrov, kar na svetovni 

ravni predstavlja 47 % celotnega deleža (Evropska komisija 2018e). 

Za namene vzdrževanja in nadgrajevanja transportnega sektorja je evropski proračun leta 2018 

znašal več kot 58,1 milijarde evrov. Zraven tega je bil velik delež proračuna namenjen tudi 

(Evropska komisija 2018c): 

− varovanju okolja in energetski učinkovitosti (63,1 milijarde evrov); 

− razvoju nizkoogljičnega gospodarstva (44,6 milijarde evrov); 

− raziskavi in razvoju (44,1 milijarde evrov); 

− trajnostnemu in kakovostnemu zaposlovanju (43,5 milijarde evrov); 

− izobraževanju in strokovni praksi (34,6 milijarde evrov). 

Pri navedenih proračunih je treba poudariti, da niso v celoti namenjeni transformaciji 

tranportnega sektorja, temveč predstavljajo le del sofinanciranja vzdrževanja in nadgrajevanja 

navedenega sektorja. V sklopu tega je največji delež sredstev namenjen gradnji nove 

infrastrukture, ki predstavlja pomemben del pri vzpostavitvi skupnega notranjega transportnega 

omrežja. Po mnenju Evropske komisije bo za dokončanje tega omrežja samo v času od leta 

2010 do 2020 potrebnih več kot 500 milijard evrov, medtem ko ocene do leta 2030 nakazujejo 

na 1.500 milijard evrov. Kljub oceni visokih investicijskih vložkov je potreba po vzpostavitvi 

skupnega transportnega omrežja ključnega pomena, saj predstavlja pomemben dejavnik 

pri omogočanju mobilnosti zaposlenih, nastanku delovnih mest in posledično tudi gospodarski 

rasti. Glede na pričakovanja bodo do leta 2050 glavne povezave skupnega omrežja od večine 

evropskih državljanov in podjetij oddaljene le 30 minut potovalnega časa, zaradi česar se bo 

mobilnost prebivalstva EU v prihodnosti močno izboljšala (Evropska komisija 2014a, 7–16). 

Kljub temu da bo infrastruktura zahtevala največji delež potrebnih investicij, pa je to samo del 

celotnega strateškega načrta za prihodnost transformacije transportnega sektorja, saj se pri tem 

navajajo še nekateri drugi strateški cilji, med katerimi so (Evropska komisija 2018d, 16–19): 

− razvoj in integracija enotnega signalnega sistema v evropskem železniškem omrežju 

(izboljšana pretočnost in preglednost nad celotnim omrežjem po vsem EU); 

− uvedba enakovrednih delovnih pogojev (enakovredno obravnavanje po spolu, starosti itd.); 

− razvoj in integracija avtomatiziranih oblik cestnega transporta (večja varnost v prometu, 

manjše onesnaževanje okolja, boljša pretočnost itd.); 

− zagotavljanje nastanka visoko kvalificiranih delovnih mest (na vseh področjih 

transportnega sektorja); 

− uporaba digitalnih tehnologij v letalskem transportu (povečana varnost itd.); 

− liberalizacija luških storitev (večja avtonomnost storitvenih organizacij); 

− uporaba zelenih oblik transportnih sredstev (elektrifikacija vozil); 

− razvoj in integracija pametnih transportnih sistemov (večja pretočnost prometa, popolni 

nadzor nad dogajanjem itd.); 
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− skupna raba vozil (zmanjšano onesnaževanje, razbremenitev transportne infrastrukture 

zaradi manjšega števila sredstev itd.). 

Ob uresničitvi navedenih ciljev je pričakovano, da se bo število podjetij povečalo, saj bosta 

razvoj in uporaba tehnoloških inovacij sprožila povpraševanje po nastanku novih področij 

delovanja (npr. proizvodnja avtonomnih vozil, pametnih naprav itd.). Na podlagi tega je 

ocenjeno, da se lahko zaposlenost v transportnem sektorju do leta 2030 poveča za dodatnih 

deset milijonov ljudi, kar bo vodilo v rast produktivnosti. Kot posledica tega se lahko BDP 

do leta 2030 v primerjavi z BDP-jem iz leta 2015 (5 %) poveča za dodantnega 1,8 %, kar bo 

skupno naneslo 6,8 % skupnega BDP (Evropska komisija 2018d, 17). 

Glede na navedeno je treba dodati, da se bo učinkovitost raziskav in transportne politike 

med državami EU razlikovala. To velja predvsem zato, ker se države na tem območju 

po določenih kazalnikih (izdatki za raziskave in razvoj, delež zaposlenih IKT-specialistov, 

delež podjetij z osredotočenostjo na e-poslovanju itd.) med seboj razlikujejo. Razvitejše države 

imajo možnost nameniti večje deleže svojih sredstev za namene raziskovanja uporabnosti novih 

tehnologij in izobraževanja, medtem ko druge države za te namene nimajo tolikšnega deleža 

razpoložljivih sredstev. Takšne razmere povzročajo, da manj razvite države v primerjavi 

z razvitejšimi nimajo enakovrednih možnosti za implementacijo podanih strategij in iniciativ 

s strani EU. Iz tega razloga bo strateški načrt transportne politke največ koristi prinesel državam 

na severnem, zahodnem in deloma osrednjem območju EU, medtem ko države na vzhodnem in 

južnem območju EU ne bodo deležne tolikšnih koristi (Kuruczleki idr. 2016, 339–343). 

Izhajajoč iz navedenega se bo razvitost držav izrazažala skozi pripravljenost na vpliv Industrije 

4.0, kar tudi na primeru EU-28 (za leto 2014) prikazuje Slika 9. 

 

Slika 9: Pripravljenost držav EU-28 (v letu 2014) na vpliv Industrije 4.0 

Vir 17: Kuruczleki idr. 2016, 342. 
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Evropska komisija (2014a, 3) navaja, da je namen transportne politike vzpodbujanje 

učinkovitega, varnega in trajnostno naravnanega transportnega sektorja, ki bo omogočal razvoj 

konkurenčnega gospodarstva in nastanek novih delovnih mest, kar velja tako za bolj kot tudi 

manj razvite države EU. 
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6 SKLEP 

V začetku diplomske naloge smo si zastavili cilje, ki so nam skozi potek pisanja služili kot 

vodila pri preučevanju obravnavanega problema. Izhajajoč iz teh ciljev bomo v nadaljevanju 

tega poglavja zapisali temeljne ugotovitve ter odprte probleme in predloge. 

6.1 Temeljne ugotovitve 

Naš prvi cilj se je navezoval na pridobitev poglobljenega vpogleda v razvijajočo se Industrijo 

4.0, tj. opredelitev Industrije 4.0, predstavitev njenih ključnih značilnosti, evolucijo nastanka in 

vlogo globalizacije. Ugotovili smo, da se Industrija 4.0 opredeljuje kot tehnološka revolucija, 

ki je bila prvič pod izrazom »Industrie 4.0« omenjena leta 2011 v Nemčiji. Ta pojav oz. koncept 

se pri podrobnejšem preučevanju opredeljuje na ravni posameznih lastnosti, ki bodo 

v prihodnosti povzročile reorganizacijo celotnega gospodarstva. Med te se vključujejo robotska 

komunikacija, radiofrekvenčna identifikacija, digitalizacija in virtualizacija ter neprestana 

komunikacija med senzorji in oblakom itd. Pri tem smo ugotovili, da zaradi narave delovanja 

trenutno ne obstaja neka skupno sprejeta definicija, ki bi opisovala to novo tehnološko obdobje. 

Iz tega razloga je mogoče Industrijo 4.0 opredeliti le z vidika treh stvari, kar so vizija o Industriji 

4.0, tehnološke inovacije v sklopu tega obdobja in potencialni scenariji za prihodnost družb. 

Pri preučevanju zgodovine tehnološkega razvoja smo ugotovili, da Industrija 4.0 velja za četrto 

zaporedno tehnološko obdobje, pri čemer digitalno oz. tretje tehnološko obdobje še vedno traja. 

To potrjuje tudi dejstvo, da se gradniki tehnološkega napredka kot temelji za razvoj Industrije 

4.0 uvrščajo v tehnologije digitalnega obdobja. Takšna narava razvoja se je dogajala skozi 

celotno zgodovino tehnološkega napredka, kjer je običajno nastajajoča revolucija gradila 

na tehnologijah predhodne. V povezavi s tem smo ugotovili, da je začetek tehnoloških 

napredkov omogočil rast BDP-ja na prebivalca, saj se ta kazalnik pred začetkom 

industrializacije (1784) bistveno ni spreminjal. Pri preučevanju Industrije 4.0 smo ugotovili 

tudi, da bo ta razdeljena na štiri glavne komponente, pri čemer bo treba upoštevati šest načel 

načrtovanja. Ta načela podjetjem služijo kot vodila oz. smernice za integracijo tehnoloških 

komponent v poslovanje. Kot zadnje smo ugotovili, da je bila globalizacija podobno kot 

tehnologija skozi zgodovino razdeljena na tri obdobja. V sklopu tega je bila tehnologija vedno 

tista, ki je sprožila razvoj globalizacije, zaradi česar se v času Industrije 4.0 pričakuje nastanek 

nove Globalizacije 4.0. Ta se bo zaradi selitve organizacijskih procesov v virtualno okolje 

odrazila v še večji povezanosti, kot se je v preteklih obdobjih. 

V okviru drugega zastavljenega cilja smo se lotili analize trenutnega stanja v transportnem 

sektorju EU. Ugotovili smo, da transportni sektor predstavlja pomemben del evropskega 

gospodarstva, saj je leta 2015 (na območju EU-28) zaposloval več kot 5,2 % celotnega 

prebivalstva, zaradi česar je prispeval več kot 5 % k skupnemu evropskemu BDP-ju. V sklopu 

tega je neposredno na tem področju poslovalo več kot 1,16 milijona podjetij. Število teh se bo 

v prihodnosti glede na pretekle trende lahko dodatno povečalo, zaradi česar se lahko pojavi 
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pomanjkanje delovne sile. Pri tem smo ugotovili, da je za reševanje tovrstnih problematik 

Evropska komisija pripravila številne točke in pobude, ki delujejo kot smernice za vzpostavitev 

konkurenčnega transportnega sistema. V sklopu tega je največji poudarek na povečani 

mobilnosti, odpravi ovir ter spodbujanju rasti števila zaposlenih. Zraven navedenega smo 

ugotovili, da se pomen trenutnega stanja v transportnem sektorju ne odraža samo znotraj EU, 

ampak tudi na globalni ravni. Razlog izhaja iz dejstva, da evropski transportni sektor temelji 

na enem izmed največjih železniških in cestnih omrežjih, zaradi česar se uvršča pred številna 

večja gospodarstva, kot so ZDA, Japonska, Kitajska in Rusija. Dobra transportna omrežja 

veljajo v EU kot pogoj za zagotavljanje učinkovite dobave blaga in potovanje ljudi, dostopnost, 

srečevanje in povezovanje ljudi ter višjo kakovost življenja. Pri tem smo ugotovili, da poleg 

navedenih dejavnikov velja transport tudi za temelj dobavne verige in gospodarstva v vseh 

državah EU. 

Pri evoluciji transporta, ki se navezuje na tretji cilj diplomske naloge, smo ugotovili, da sodi to 

področje v eno izmed najstarejših oblik gospodarskih dejavnosti. V sklopu evolucije je transport 

vrsto let veljal za nesamostojno gospodarsko dejavnost, dokler ni prišlo do razvoja 

kapitalističnega načina proizvodnje in družbene delitve dela (obdobje srednjega veka). Pri tem 

smo ugotovili, da se to področje deli na tradicionalne in sodobne oblike transporta. Začetki 

tradicionalnih izhajajo iz časa pred našim štetjem, v to skupino pa sodijo kopenski, vodni in 

zračni transport. Najstarejši izmed teh je vodni transport, čigar prve inovacije segajo v obdobje 

kamene dobe, ko so ljudje začeli uporabljati splave in deblake. Temu sledi kopenski transport 

z začetki v letu 4000 pr. n. št., ko so se za namene transporta začele uporabljati živali (konji in 

osli). Prve oblike zračnega transporta so se medtem začele pojavljati leta 200 pr. n. št., vendar 

so takratne tehnološke inovacije (leteči zmaji) bile neuspešne. Prva uspešna inovacija na tem 

področju se je pojavila komaj leta 1784, ko je prišlo do razvoja prvega balona. Pri nadaljnjem 

preučevanju evolucije transporta smo ugotovili, da se je največji delež inovacij v tradicionalnih 

oblikah pojavil po začetku industrializacje oz. prve industrijske revolucije. Dogajanje 

pri sodobnih oblikah se je močno razlikovalo od tradicionalnih. V sklopu tega smo ugotovili, 

da v te oblike sodijo cevovodni in vesoljski transport. Začetki cevovodnega transporta izvirajo 

iz leta 1865, medtem ko se razvoj vesoljskega transporta navezuje na obdobje hladne vojne – 

od leta 1945 pa do 1990. V tem času je nastalo več odmevnih ekspedicij v vesolje, med katerimi 

sta najodmevnejša satelit »Sputnik 1« (v letu 1957) in misija »Apollo 11« (v letu 1969). 

V današnjem času se izmed vseh oblik transporta še vedno daje največji poudarek vesoljskemu 

transportu, kjer se v prihodnosti poleg raziskovalnih ekspedicij pričakuje razvoj komercialnih 

suborbitalnih letov. 

Naš četrti cilj se je navezoval na tehnološke trende v transportu in njihov vpliv na razvoj 

transportnega sektorja. Ugotovili smo, da bo prišlo do razvoja osmih tehnoloških trendov, kjer 

bodo najpomembnejšo vlogo imeli povezana in avtomatizirana vozila, avtonomne prevozne 

storitve na zahtevo in pametna mesta. Ostali trendi, kot so pametni materiali, kontrolni roboti 

za infrasturkturo, brezžični prenos energije, sistem »Hyperloop« ter »Next Gen« in 
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brezčloveški letalski sistemi, ne bodo imeli tako pomembne vloge, saj je vrednost trga vsakega 

izmed teh v času med letoma 2021 in 2026 ocenjena na manj kot 100 milijard dolarjev. Iz tega 

razloga smo ugotovili, da bo ocenjena vrednost trga povezanih in avtomatiziranih vozil do leta 

2050 znašala več kot 7.000 milijard dolarjev. Ta vozila bodo omogočala povezovanje in 

komuniciranje z notranjim in zunanjim okoljem, zaradi česar se bo varnost in učinkovitost 

močno povečala. Pri tem smo ugotovili, da se bo integracija prvih popolnoma avtonomnih vozil 

lahko zgodila v času med letoma 2030 in 2035. Ob uresničitvi te integracije se bo 

izpostavljenost kibernetskim napadom povečala. Zraven tega se bo povečalo povpraševanje 

po pametni infrasturkturi, pri čemer smo tudi ugotovili, da bo prišlo do avtomatizacije 

transportnih storitev, kar lahko na področju transporta vodi v rast brezposelnosti. Druga oblika 

so avtonomne prevozne storitve na zahtevo. V sklopu tega smo ugotovili, da te storitve 

označujejo skupno rabo transportnih sredstev, kar se navezuje na delitveno ekonomijo. 

Uporabnikom teh storitev se bo povečala fleksibilnost, ob čemer se bodo zmanjšali stroški 

vzdrževanja in lastnine nad transportnimi sredstvi. V primeru popolne avtomatizacije vozil se 

bosta povečali energetska učinkovitost in varnost v prometu. Pri razvoju tega tehnološkega 

trenda smo ugotovili, da bo v transportnem sektorju povzročil nastanek nove generacije 

transporta kot storitve. To bo vodilo v nižjo povpraševanje po nekterih oblikah javnega 

transporta, zaradi česar se bo število nezaposlenih povečalo. Zmanjšala se bo tudi potreba 

po avtomobilih, kar bo v proizvodni industriji vodilo v rast breposelnosti. Za tretji 

najpomembnejši tehnološki trend veljajo pametna mesta. Pri tem smo ugotovili, da bodo 

tovrstna mesta temeljila na povezanosti in trajnostni naravnanosti. Zraven tega bosta 

komunikacija in povezanost med posameznimi elementi omogočala samostojno odločanje, kar 

bo vodilo v večji izkoristek urbanega okolja. V sklopu tega smo ugotovili, da bo vrednost tega 

trga do leta 2025 znašala 2000 milijard dolarjev. Razvoj teh mest bo povzročil nastanek novih 

storitev in podjetij, kar bo posledično vodilo v razvoj novih delovnih mest. Čeprav je treba 

dodati, da bo prisoten upad po obstoječih delovnih mestih. Zaradi vedno kompleksnejših 

tehnologij se bo potreba po novi infrastrukturi povečala. 

V okviru dosege petega cilja smo podrobneje spoznali in predstavili dva ključna pogleda 

na vpliv tehnologij na trenutna delovna mesta. Prvi od pogledov se imenuje popolna 

nadomestitev delovnih mest oz. okupacijski pristop. Glede na ta pristop se ocenjuje, da bi naj 

med letoma 2020 in 2030 tehnologija nadomestila 47–60 % delovnih mest, od tega bo 

avtomatizacija do leta 2030 na območju EU-28 v povprečju popolnoma nadomestila 54 % vseh 

delovnih mest. Ugotovili smo, da se lahko države EU deli glede na izpostavljenost tveganju 

avtomatizacije delovnih mest, in sicer bodo najmanj izpostavljene države z višjim BDP-jem 

(Švedska, Združeno kraljestvo, Nizozemska, Danska in Francija), najbolj pa države z nižjim 

(Romunija, Portugalska, Hrvaška, Grčija in Italija). Drugi pogled oz. delna nadomestitev 

delovnih mest poudarja, da je pri scenarijih za prihodnost delovnih mest, ki temeljijo 

na okupacijskem pristopu oz. popolni nadomestitvi delovnih mest, potrebna posebna 

previdnost, saj ne vključujejo podrobnejših analiz delovnih mest. Ugotovili smo, da je 

preučevanje trga delovne sile tako primernejše z vidika posameznih nalog, takšen pristop pa se 
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imenuje »na nalogah temelječ pristop«. Glede na ta pristop je prihodnost delovne sile EU precej 

bolj optimistična, saj se za območje EU-28 ocenjuje, da bo popolnemu nadomeščanju 

izpostavljenih le 6–13 % delovnih mest. Najbolj izpostavljena bodo srednje kvalificirana 

delovna mesta, ki se navezujejo na rutinske delovne naloge. Manj izpostavljena bodo nizko 

kvalificirana delovna mesta, saj so manj predvidljiva, poleg rutinskih delovnih nalog namreč 

zajemajo tudi nerutinske. Najmanjšemu tveganju pa so izpostavljena visoko kvalificirana 

delovna mesta, ki temeljijo na nerutinskih delovnih nalogah ter spretni uporabi kognitivnih 

sposobnosti. 

V okviru šestega cilja, ki se navezuje na posledice tehnoloških trendov na zaposlovanje 

v transportnem sektorju EU, smo ugotovili, da bodo do leta 2020 najbolj izpostavljene ženske, 

medtem ko bodo do leta 2030 moški. Glede na starostno skupino je bilo predvideno, da bodo 

na kratko in na dolgo obdobje najbolj izpostavljeni mlajši od 25 in starejši od 55 let. Kar zadeva 

izpostavljenosti po stopnji izobrazbe, pa bodo največjim deležem podvrženi posamezniki 

z nižjo in srednjo stopnjo izobrazbe. Pri preučevanju neposredno na transport vezanih delovnih 

mest smo ugotovili, da bodo med prvimi in najbolj izpostavljenimi administrativna dela, katerih 

verjetnost za avtomatizacijo znaša 84 %. Kar zadeva kopenski trnasport, bodo najbolj 

izpostavljena delovna mesta na področju cestnega in železniškega transporta ter poštnih in 

kurirskih dejavnostih. Pri tem smo ugotovili, da se verjetnost za nadomeščanje v prvih dveh 

področjih napoveduje do sredine leta 2030, medtem ko se za poštne in kurirske dejavnosti že 

konca leta 2020. Ključne tehnologije, ki bodo povzročale nadomeščanje v tem transportu, so 

povezana in avtomatizirana vozila, sistem »Hyperloop«, avtonomni roboti itd. Na področju 

zračnega transporta bo nadomeščanje delovnih mest zaznamovano z nižjo verjetnostjo, in sicer 

40-% povprečno verjetnostjo za nadomeščanje. Vpliv tehnologij na tem področju je predviden 

med letoma 2020 in 2030. Nadomeščanje v zračnem transportu bodo najbolj povzročali »Next 

Gen« in brezčloveški letalski sistemi, avtonomni roboti, analitika velikih podatkov itd. Zadnje 

področje, ki se neposredno navezuje na transportni sektor, je vodni transport. V sklopu tega 

smo ugotovili, da je zaznamovan z najnižjim deležem nadomeščenih delovnih mest, saj 

predvidena povprečna verjetnost znaša le 31 %. Edina tehnološka inovacija, ki bo povzročala 

nadomeščanje delovnih mest v tem transportu, so avtonomne ladje, ki pa se za zdaj še ne 

označujejo kot tehnološki trend bližnje prihodnosti. Dogajanje bo vplivalo tudi na delovna 

mesta z drugih področij. Pri tem smo ugotovili, da bodo najbolj izpostavljeni zaposleni 

v nastanitvenih in prehrambenih storitvah. Zraven teh bodo določena delovna mesta, ki se 

navezujejo na vzdrževanje osebnih vozil. Navedena delovna mesta bodo nadomeščena 

predvsem zaradi razvoja povezanih in »pametnih« vozil, avtonomnih robotov in ostale pametne 

tehnologije. Zraven navedenih delovnih mest smo ugotovili, da bodo lahko nadomeščeni tudi 

zaposleni, ki delajo v zavarovalnicah, bencinskih črpalkah in na parkiriščih. 

Naš sedmi cilj se je navezoval na nastanek novih delovnih mest in kompetenc kot posledice 

Industrije 4.0. V sklopu tega smo ugotovili, da bo tehnologija lahko ustvarila več delovnih mest, 

kot jih bo nadomestila. Na primeru transportnega sektorja bo lahko med letoma 2015 in 2030 
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nastalo 550.000 novih delovnih mest, kar bo v istem obdobju veljalo tudi za železniški 

(60.000 novih delovnih mest) in letalski transport (200.000 novih delovnih mest). Pri tem smo 

ugotovili, da bo rast števila zaposlenih strukturirana tako iz obstoječih kot tudi novonastalih 

delovnih mest. Zraven teh se napoveduje, da bo nastala tudi nova oblika delovnih mest, ki se 

označuje kot »ekonomija na zahtevo« oz. »gig ekonomija«. V povezavi s temi smo ugotovili, 

da bodo tovrstna delovna mesta zaznamovana s številnimi negativnimi in pozitivnimi 

lastnostmi. Primer prvih predstavljajo neenakomeren delovnik, majhna možnost za karierni 

razvoj, prikrajšanost za nekatere pravice iz zaposlovanja itd. V povezavi s pozitivnimi 

značilnostmi smo ugotovili, da bodo zaznamovana s fleksibilnejšim delom, iskanjem dela prek 

spletnih platform, opravljanjem dela od doma itd. V sklopu tega je teba poudariti, da bodo ne 

glede na vrsto dela zahtevane drugačne kompetence kot danes. Izhajajoč iz tega smo ugotovili, 

da bodo v prihodnosti med najbolj iskanimi intuitivnost, kreativnost, prepričevanje, kognitivne 

sposobnosti, sistemske sposobnosti itd. Te se navezujejo predvsem na kompetence, ki jih 

tehnologija ne bo morala tako enostavno nadomestiti. Številne kompetence se zahtevajo že 

danes, vendar z manjšim poudarkom. Ugotovili smo torej, da bo tenhologija v obdobju od leta 

2015 do 2020 lahko nadomestila več kot 35 % trenutnih kompetenc, medtem ko se bo 

povpraševanje po ostalih 75 % še naprej vršilo. 

Pri ugotavljanju in predstavljanju pomena izobraževalnih institucij in raziskav ter transportne 

politike pri zmanjševanju vpliva Industrije 4.0 na zaposlovanje v transportnem sektorju EU smo 

ugotovili, da zaradi hitrosti in nepredvidljivosti razvoja v prihodnosti ne bodo več iskane 

posamezne kompetence, temveč njihove kombinacije. Poleg tega bo velika potreba po digitalni 

pismenosti in vseživljenskem učenju, tem ter mnogim drugim potrebam pa se bo moral 

izobraževalni sistem, pa tudi politični, prilagoditi. Ugotovili smo, da je ena glavnih sprememb, 

do katere bo prišlo v izobraževalnih institucijah, poudarek na neformalnih oblikah 

izobraževanja, poleg formalnih. Zametke teh sprememb je danes že mogoče opaziti, in sicer 

v vse večji priljubljenosti t. i. MOOC-tečajev. Veliko poudarka bo na digitalni pismenosti, 

učenje pa bo postajalo vse samostojnejše, čedalje bolj bo temeljilo na projektnem delu ter 

disciplinarnih in digitalnih oblikah učenja. Ena večjih sprememb je tudi, da se ne bo več 

spremljalo le znanja, temveč tudi druge značilnosti, ki naredijo posameznika kompetentnega 

(talent, iznajdljivost, potencial, delovne navade …). V povezavi s transportno politiko smo 

ugotovili, da velja transportni sektor EU za enega vodilnih v globalnem transportu. Za namene 

vzdrževanja in nadgrajevanja transportnega sektorja je evropski proračun leta 2018 znašal več 

kot 58,1 milijarde evrov. Največji delež investicij zahteva infrastruktura, zraven katere se 

v strateškem načrtu EU opredeljujejo tudi drugi cilji. Nekateri izmed teh se navezujejo 

na enakovredne delovne pogoje, zagotavljanje visoko kvalificiranih delovnih mest itd. Ob tem 

smo ugotovili, da se bo v primeru uresničitev strateških ciljev število podjetij povečalo, saj 

bosta nova tehnologija in nadgrajen izobraževalni sistem omogočala povpraševanje 

po nastanku novih področij delovanja. V sklopu tega je predvideno, da se bo zaposlenost do leta 

2030 v transportnem sektorju lahko povečala za več kot deset milijonov ljudi. 
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6.2 Predlogi 

Kot zadnji cilj smo na podlagi ugotovitev in rezultatov podali nekaj predlogov za zmanjšanje 

vpliva Industrije 4.0 na zaposlovanje v transportnem sektorju EU. Prvi in najbolj bistven 

predlog so izobraževanje širše javnosti in postopne spremembe v osnovnem, srednjem ter 

visokošolskem izobraževanju, s čimer bi prebivalce EU pripravili na prihajajoče spremembe. 

Izobraževanje bi prilagodili starostnim skupinam, npr. otroke bi začeli skozi igro (s pomočjo 

digitalnih tehnologij) poučevati že v vrtcu in osnovni šoli, Industriji 4.0 bi namenili čas 

pri različnih predmetih, razrednih urah ali celo celotni predmet. V veliko pomoč bi lahko bila 

tudi priljubljena socialna omrežja. Organizirali bi izobraževanja za odrasle, do starejšega 

prebivalstva pa bi informacije prenesli s pomočjo različnih medijev.  

Prilagoditi bi bilo treba šolski sistem, in sicer v smeri, da ne bi v tolikšni meri izobraževali 

kadra, ki bo v prihodnosti brezposeln oz. čigar delovnega mesta bodo nadomeščena, več 

sredstev pa nameniti interdisciplinarnim programom, ki izobražujejo visoko kvalificirano 

delovno silo, ki bo opravljala nerutinska dela, saj je takšna delovna sila najmanj verjetno 

nadomestljiva. Spremembe šolskega sistema bodo potrebne tudi, kar se tiče t. i. MOOC-tečajev, 

ki imajo pri izobraževanju prihodnosti pomembno vlogo, vendar pa ponekod niso akreditirani 

(pojmovani so kot neformalna oblika izobraževanja). Potrebno bi bilo poenotenje do mere, da 

bi bili MOOC-tečaji v vseh državah EU v isti meri priznani in akreditirani. 

Čeprav bodo s prihodom avtomatiziranih vozil mnoga delovna mesta nadomeščena, bodo 

nekatera manj opazna še vedno potrebna, na kar se je treba pripraviti. Ker se bo z avtomatizacijo 

potreba po varnosti in nadzoru povečala, bodo potrebni strokovnjaki z znanjem o zaščiti 

pred kibernetskimi napadi, prav tako bodo potrebni strokovnjaki, kompetentni za oceno vpliva 

avtomatiziranih vozil na kakovost okolja (ali se bo izboljšala in v kakšnem času) ter za podajo 

finančnih ocen drugih dejavnikov, povezanih z avtomatizacijo vozil. 
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