
a prelomu tisočletja je kar nekaj mi-
slecev (npr. Warren G. Bennis in Todd 
G. Buchholz) javno razpravljalo o tem, 
kako bo videti tovarna v ne tako dalj-

ni prihodnosti. Generalno so se strinjali, da bosta v 
tovarni prihodnosti dva zaposlena: človek in pes. 
Človek bo vodil psa na sprehod in ga hranil. In kaj 
bo delal pes? Ugriznil bo človeka, če se bo dotaknil 
katerega od strojev. Tej ideji dodajamo še enega 
zaposlenega - robota z umetno inteligenčnimi 
sposobnostmi. Robot bo opravil vse delo, prevzemal 
bo vse več človeških lastnosti, in kot se že nakazu-
jejo spremembe na zakonodajnem področju, bo 
plačeval tudi davek.

Dejstvo je, da je umetna inteligenca (AI) ena od 
ključnih digitalnih tehnologij, ki v zadnjih letih 
stopa v ospredje in preoblikuje poslovanje. Njeno 
nezadržno napredovanje pogosto sproža polariza-
cijo med razpravljavci. Na eni strani so tisti, ki za-
govarjajo vse večjo vlogo strojev; na drugi pa tisti, 
ki se bojijo, da bi stroji ljudi odrinili od delovnih 
mest. S tem bi človeku odvzeli njegovo bistvo – delo 
in na koncu prevzeli cel svet.

Ne glede na to, kaj verjamete, da bo prihodnost 
prinesla ljudem in strojem, ni dvoma, da bodo di-
gitalne tehnologije imele vse pomembnejšo vlogo 
v naši prihodnosti. Če želite sprejeti nove tehnolo-
gije in razumeti, kako jih podjetja lahko kar najbo-
lje izkoristijo, morajo tudi strokovnjaki na področju 
upravljanja z ljudmi razumeti njihove možnosti in 
omejitve. 

v zgodovini avtomobilske industrije še ni bilo. Nova 
podoba mobilnosti bo nedvomno imela izjemen 
vpliv na celotno družbo; od vpliva na življenje po-
sameznika, do vpliva na oblikovanje novih koncep-
tov bivanja in nedvomno tudi na poslovno okolje, 
proizvodne sisteme in modele podpornih mehaniz-
mov, kot je zavarovalništvo, izobraževanje ali razvoj 
skupnosti in mest. Vozila bodo postala visoko avto-
matizirana in elektrificirana, varnostni in podpor-
ni sistemi v vozilih bodo temeljili na senzoriki, 
velikem številu podatkov in umetni inteligenci. 

Avtomatizirana vožnja ena od ključnih 
tehnologij
Avtomatizirana, v končni stopnji avtonomna in z 
umetno inteligenco podprta vožnja je ena od ključ-
nih tehnologij, kjer se v prihodnih letih pričakuje 
največji tehnološki napredek na področju cestne 
mobilnosti. Bistveno bo vplivala in oblikovala našo 
mobilnost v prihodnosti ter s tem povezano kakovost 
življenja. Avtomatizirana vožnja je ključna usmeri-
tev evropske transportne politike, ki podpira cilje 
in družbene izzive, kot so varnost v cestnem pro-
metu, dekarbonizacija (zmanjševanje uporabe fo-
silnih goriv), zanesljivost cestnih prevozov, koncept 
pametnih mest in omogoča socialno vključenost 
pripadnikov ranljivih skupin. S tehnološkega vidi-
ka je avtomatizirana vožnja evolucijski proces, ki 
bo vključeval vse ključne deležnike in jim omogočal 
razvoj.

Avtomobilska industrija je ena najbolj avtoma-
tiziranih in robotiziranih proizvodenj že danes. 
Kljub temu se v prihodnosti napovedujejo velike in 
hitre spremembe. Uvajajo se novi sistemi, ki teme-
ljijo na umetni inteligenci, strojnem vidu in pove-
zovanju različnih informacijskih sistemov (npr. ERP, 
MES) v celovito poslovno inteligenčno okolje, ki 
bo omogočalo hitro in na realnih podatkih teme-
lječe odločanje. Kolaborativni roboti prevzemajo 
za človeka težko, ponavljajoče se in nevarno delo. 

SOŽITJE UMETNE IN 
NARAVNE INTELIGENCE V 
TOVARNAH PRIHODNOSTI

N

Da podjetje lahko prodre na mednarodni trg oz. se na njem obdrži,  
mora ponuditi nekaj boljšega, drugačnega, mora obvladati najsodobnejše 
tehnologije in se hitro odzivati na spremembe. Kljub napovedim,  
da bodo v tovarnah prihodnosti samo še roboti in tehnologije, ki temeljijo 
na umetni inteligenci, se paradigma spreminja in v ospredje ponovno 
prihaja človek. 

DR. TOMAŽ SAVŠEK,
pomočnik direktorja 
TPV, odgovoren za 
raziskovalne in 
strateške projekte, 
raziskovalec in docent 
na Fakulteti za 
industrijski inženiring  
v Novem mestu

Dr. Tomaž Savšek
bo z nami na kongresu
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Človek v proizvodnji prevzema 
naloge nadzornika in upravitelja.

(R)evolucija v avtomobilski industriji
Cesta mobilnosti je v zadnjih letih zaradi zahtev po 
zniževanju škodljivih emisij in hitrega razvoja novih 
tehnologij podvržena hitrim spremembam, kakršnih 
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Človek pa v proizvodnji prevzema naloge nadzor-
nika in upravitelja.

Industriji 4.0 in 5.0
Pojem Industrija 4.0, ki se je pojavil pred približno 
desetimi leti, zajema spremembe v proizvodnji. 
Poleg pogonskih strojev, tekočega traku, robotov 
in računalnikov v proizvodnjo uvaja tehnologije 
umetne inteligence. Kljub prepričanju nekaterih, 
da bodo v tovarnah prihodnosti le še stroji, se je 
kmalu izkazalo, da bo v proizvodnji kljub vsemu še 
vedno potreben človek. Tako se je pojavil pojem 
Industrija 5.0, ki v tovarne prihodnosti vključuje 
tudi trajnostno in socialno naravnanost družbe:
• sodelovanje med stroji in ljudmi;
• izboljšanje veščin, povečanje znanja in izobra-

ženosti zaposlenih;
• soudeležba zaposlenih in skupnosti pri inovira-

nju poslovnih procesov in produktov;
• preglednost za učinkovito prilagajanje zaposle-

nih in skupnosti do novih tehnologij;
• upoštevanje načela etičnega oblikovanja v po-

slovnih procesih in poslovnih odločitvah ter
• izboljšanje družbeno-ekonomskega okolja.

odgovor nedvoumno ne. In tu imajo zmogljivi raču-
nalniki z umetno inteligenčnimi algoritmi pomemb-
no vlogo. Za razliko od ljudi, računalniki nikoli ne 
pozabijo. Imajo možnost zapomniti si vse vpisane 
podatke in vsak vzpostavljen vzorec. Imajo tudi 
možnost, da hitro obdelujejo ogromne količine in-
formacij. Ta večni spomin za ogromne količine 
podatkov omogoča računalnikom, da prepoznajo 
vzorce in sklepajo, česar večina ljudi preprosto ni-
koli ne bi zmogla. Vendar pa izjemne zmogljivosti 
računalnikov segajo le do tu. Če nastopi potreba po 
novem kontekstu, mora človek ponovno opredeliti 
pravila, določiti kontekst in zagotoviti podatke, na 
katerih se računalnik uči. Tako lahko računalnik 
premaga v šahu svetovnega velemojstra, v goju pa 
se ne bo uvrstil niti na šolsko tekmovanje.

Kot nova generacija algoritmov
Definicij umetne inteligence je sicer več in so odvi-
sne od uporabniškega, strokovnega oziroma znan-
stvenega stališča. Umetno inteligenco lahko defini-
ramo kot novo generacijo algoritmov, ki obdelujejo 
veliko količino podatkov, iščejo določeni kontekst 
in se odzivajo v realnem času. Umetno inteligenco 
lahko razumemo kot interdisciplinarno vedo, ki 
proučuje naprave, sposobne posnemati človekovo 
inteligenco, torej razmišljanje, sklepanje, načrtova-
nje, učenje, znanje, komuniciranje in percepcijo. 
Inteligentni sistemi se učijo, so avtonomni, zazna-
vajo okolje, imajo cilje. Preprost primer inteligen-
tnega sistema je stikalo s senzorjem svetlobe in gi-
banja. Stikalo zaznava okolje (svetlobo in gibanje) 
in ima cilj, da v mraku, ko se gibljemo v njegovi 
okolici, vklopi luč. Pri kakšni svetlobi in ob katerem 
gibanju se vklopi, smo ga naučili v fazi učenja. Sti-
kalo deluje avtonomno, brez potrebe po našem 
dodatnem posegu. Več kot to pa sistem ni sposoben 
narediti, vse dokler mu ne damo novega konteksta. 
Nov kontekst bi lahko bil, da loči človeka od živali 
ali celo, da loči domačine in prijatelje od neznancev 
ter temu primerno izvede akcijo.

Umetna inteligenca je danes postala ključni del 
našega vsakodnevnega življenja in nam pomaga pri 
skoraj vsakem scenariju, pa če se tega zavedamo ali 
ne. Vsakič, ko s spletnim brskalnikom iščemo po 
določenih ključnih besedah, rezerviramo potovanje, 
sobo ali letalske vozovnice, izvedemo spletni nakup 
ali kliknemo v družabnem omrežju, kar so že po-
polnoma vsakdanje aktivnosti, se v ozadju skriva 
umetna inteligenca. Samo kot primer: ženska, ki so 
ji na podlagi iskalnih navad brskalniki z vgrajeno 
umetno inteligenco začeli ponujati hrano in obleke 
za novorojenčke.

Umetna inteligenca bo prisotna 
na vseh področjih poslovanja v 
podjetjih.

Naravna inteligenca
Inteligenca je ena ali več sposobnosti uma, pove-
zanih z abstraktnim razmišljanjem, razumevanjem, 
komunikacijo, sklepanjem, učenjem, načrtovanjem, 
čustvi in reševanjem problemov. O naravni inteli-
genci lahko govorimo pri vseh živih bitjih, ki izka-
zujejo določeno stopnjo učenja. Ena živa bitja iz-
kazujejo višjo stopnjo učenja, druga manj, če ne 
drugače se učijo vsaj skozi evolucijo.

Poznamo 10 do 30 vrst človeške inteligence: 
splošna, simbolna, čustvena, abstraktna, gibalna, 
glasbena, bralno-pisalna, govorna, vizualna itn. 
Najbolj pogosti in v praksi merjeni inteligenci sta 
kognitivna inteligenca (IQ), ki zajema vizualno in 
prostorsko predstavo, pozornost, sklepanje, pomnje-
nje in učenje, ter čustvena inteligenca (EQ), ki za-
jema sposobnost zaznavanja, razumevanja, upra-
vljanja s svojimi čustvi, čustvi drugih posameznikov 
in skupin, samo-zavedanje, samo-upravljanje, so-
cialno zavedanje in upravljanje odnosov.

V inženirskem svetu pogosto govorimo o inteli-
gentnih sistemih. To je sistem, ki se uči, zaznava 
okolje in skuša izbrati akcijo za dosego cilja. Tak 
sistem je prožen, prilagodljiv in ves čas deluje v 
fizičnem in mentalnem smislu. Skratka, kar se uči, 
je inteligentno.

Umetna inteligenca
Poskusite se spomniti vseh stvari, ki ste se jih v ži-
vljenju naučili. Lahko to storite? Za večino ljudi je 

Sodelovanje oziroma sožitje 
naravne in umetne inteligence 
vodi v tako imenovano razširjeno 
inteligenco.
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Praktični primeri
V nadaljevanju je navedenih nekaj praktičnih pri-
merov iz različnih področij, ki prikazujejo, kako 
razširjena tehnologija je postala umetna inteligen-
ca v našem vsakdanjem življenju:1
• nakupovanje; opozorila, sporočila, akcije in slike, 

ki so naslovljene na vas osebno in bi vam mora-
le biti še posebej zanimive. Vsebina je dinamična 
in se spreminja glede na povpraševanje in po-
nudbo;

• podpora strankam; odgovori na preprosta vpra-
šanja, na primer o statusu vašega naročila ali pri 
iskanju določenega izdelka na podlagi vašega 
opisa;

• zdravje; zmanjševanje čakalnih vrst, racionali-
zacija posegov in stroškov, postavljanje natanč-
nejših diagnoz;

• finance; napovedovanje vrednosti delnic in pre-
dlaganje boljših portfeljev, sestava poročil na 
podlagi ogromne količine podatkov;

• pametna vozila in brezpilotni letalniki; izreden 
vpliv na razvoj avtomobilske industrije in priho-
dnji transport po cestah, možnost prevoza pošiljk 
po zraku;

• potovanja in navigacija; optimizacija poti glede 
na trenutne razmere na cesti, ponudba dodatnih 
storitev na poti in ciljni lokaciji;

• družbeni mediji; obvestila so odvisna od vaših 
prejšnjih spletnih iskanj, interakcij in vedenja, 
preprečevanje neželene pošte;

• pametni hišni aparati; pametni televizor bo 
postal osrednji aparat v vašem domu, ki bo upra-
vljal vse naprave in sisteme;

• kreativna umetnost; skulpture, slike in pesmi 
kreirajo umetno inteligenčni algoritmi;

• varnost in nadzor; prepoznavanje obrazov in 
glasu, spremljanje gibanja oseb; tehnologija 
omogoča sestavljanje omrežij ne glede na etični 
vidik.

Človek v tovarni prihodnosti
V podjetja prihajata novi generaciji: milenijci in 
generacija Z. Milenijci prevzemajo srednje vodstve-
ne funkcije. Zanje je značilno, da so tehnično spre-
tni, podjetniško naravnani, sodelovalni in cenijo 
uravnoteženost med poklicnim in zasebnim življe-
njem. Generacija Z je na začetku kariere. Zanje je 
značilno, da so bolj osredotočeni, manj tvegajo in 
iščejo stabilno zaposlitev. Obe generaciji sta osve-
ščeni o novih tehnologijah, poznata prednosti in 
priložnosti uporabe umetne inteligence, a se hkra-
ti zavedata nevarnosti in tveganj, ki jih prinaša nova 
tehnologija.

Razmerje med človekom in 
strojem bo postalo simbiotsko in 
bo še bolj pomembno.

Umetna inteligenca bo ena od ključnih omogoči-
tvenih tehnologij, ki bo določala tovarne v priho-
dnosti. Prisotna bo praktično na vseh področjih 
poslovanja v podjetjih:
• poslovni procesi: upravljanje tveganj, analiza 

dokumentov, izdelava računov, podpora skla-
dnosti, podpora odločanju, načrtovanje in kon-
trola;

• proizvodnja: kontrola kakovosti, varnost pri delu, 
vzdrževanje, odkrivanje napak, robotika, avto-
matizacija in analiza vzrokov;

• distribucija: napovedovanje, geokodiranje, opti-
mizacija »zadnje milje«, robotika v logistiki, 
načrtovanje poti in optimizacija zalog.

Avtomobilska industrija je  
ena najbolj avtomatiziranih  
in robotiziranih proizvodenj 
že danes.

Že zaposlene generacije se soočajo z vse večjim 
razkorakom med obstoječimi veščinami in kompe-
tencami na eni strani ter potrebnimi novimi znanji 
na drugi. Še posebej je to izrazito v visokotehnolo-
ških proizvodnih podjetjih. Prednost imajo stro-
kovnjaki s poglobljenimi visoko tehnološkimi 
znanji in spretnostmi. Ročna, rutinska in nevarna 
dela postopoma prevzemajo stroji, človek pa na 
različnih ravneh vse bolj izvaja naloge nadzornika, 
ki pa se mora odločati v realnem času.

V prihodnosti bo treba pridobivati nova znanja 
in veščine na področjih, ki niso in ne morejo biti 
avtomatizirana: kompleksno sklepanje, presoja, 
na analogiji temelječe učenje, abstraktno reševanje 
problemov ter mešanica telesne aktivnosti, empa-
tije in komunikacije. Dodatna izobraževanja bodo 
potrebna predvsem na področjih, kot so matema-
tika in računalništvo, robotika, sodelujoči (kola-
borativni) roboti in strojno učenje ter na področjih 
tehnike umetne inteligence in interneta stvari 
(IoT).

Sožitje človeka in stroja
Danes so ljudje in stroji v soodvisnem odnosu. To 
najboljše dokazuje poved, ki jo je izrekel proizvodni 
delavec TPV za televizijo:2 »Robot naredi in mi poda 
izdelek. Jaz ga pregledam in ga dam naprej. Jaz brez 
robota ne bi mogel delati in robot tudi brez mene 
ne.« To sodelovanje »daj-vzemi« je temelj današnje-
ga odnosa človek-stroj. Stroji omogočajo ljudem 
hitrejšo obdelavo velikih količin informacij in re-
ševanje zahtevnejših težav z iskanjem vzorcev v teh 
podatkih. Prav tako ljudje omogočajo, da se tehno-
logija razvija in prinaša najboljše možne rezultate. 

Številni se bojijo, da bodo stroji v prihodnosti 
postali pametnejši od ljudi in bodo ljudje nepotreb-
ni. Ni dvoma, da bodo zmogljivosti strojnega učenja 
še naprej napredovale. Vendar med znanstveniki in 
strokovnjaki prevladuje mnenje, da bo razmerje 
med človekom in strojem postalo simbiotsko in bo 
še bolj pomembno. V prihodnosti se bomo soočili 
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s težavami, ki jih danes še ne poznamo in ne obsta-
jajo. Naša prizadevanja za nova odkritja in inovaci-
je bodo postajala vse bolj zapletena in količina 
razpoložljivih podatkov bo nepredstavljiva. Brez 
dvoma bomo potrebovali stroje bolj kot kdaj koli 
prej, da nam bodo pomagali pri upravljanju in is-
kanju smisla. Toda na koncu bo človek tudi v tem 
procesu razvoja ključnega pomena; postavil bo nove 
kontekste, ki bodo omogočali kompleksnejše stroj-
no učenje in uporabo strojno generiranih spoznanj, 
ki bodo spodbujala nova odkritja.

Sožitje človeka in stroja, človeške in umetne 
inteligence bo tako postalo sredstvo za zagotavlja-
nje nove vrednosti in dolgoročne koristi za družbo.

Kako doseči sožitje?
Da bomo dosegli sožitje človeka in stroja, naravne 
in umetne inteligence, bo potreben premik. Najprej 
premik v zavedanju obstoja umetne inteligence in 
v razumevanju nastajanja in delovanja te. Zaradi 
tega bo v tovarnah prihodnosti in ostalih podjetjih 
potreben premik na področju znanj in spretnosti, 
pri organiziranosti ter na področju inovativnosti v 
podjetjih.3

Premiki na področju raziskav, razvoja in inovati-
vnosti:
• Krepitev razvojnih in predrazvojnih kompetenc 

v podjetjih;
• prenos znanja od institucij znanja k podjetjem, 

integracija znanja v proizvode ter
• povezovanje velikih podjetij, ki imajo kapital, 

tehnologije in velike time, ter malih podjetij, ki 
imajo inovativne ideje in hitre rešitve.5

Digitalizirati moramo tiste 
procese, ki so bistveni za naše 
izdelke/storitve ter posledično  
za kupce in družbo. 

Premiki na področju znanj in spretnosti:
• Tehnologija, računalništvo in industrijski inže-

niring;
• digitalne spretnosti; 
• programiranje numeričnih strojev, robotov in 

avtomatov;
• poznavanje programskih orodij in tehnik v pro-

cesih načrtovanja (CAD/CAM, modeliranje in 
simulacije), proizvodnje (3D tisk, navidezna in 
obogatena resničnost), odločanja (predstavitev 
podatkov, identifikacija problemov, komunika-
cija v ekosistemu s kupci, dobavitelji in partner-
ji in zaznavanje makro trendov v širšem okolju) 
in učenja (digitalni dvojček, virtualna učilnica) 
ter 

• kritično mišljenje.

Premiki na področju organizacije:
• nova organizacija delovnih mest: sprememba 

dela v okolici avtomatov, upoštevanje pravil 
programiranja robotov, vzdrževanje AI / robotov;

• nova usposabljanja osebja: usposabljanje timov 
za delo z AI in roboti, upravljanje delavcev z AI;

• reorganizacija za zagon AI v podjetjih: vključe-
vanje »big data« v načrtovanje in odločanje, 
prepoznavanje AI priložnosti ter

• odprto inoviranje, kot je na primer platforma 
TPV Innovation Station.4

Sodelovanje naravne in umetne 
inteligence
Umetna inteligenca, digitalizacija, Industrija 4.0 in 
Industrija 5.0 naj bodo izzivi, ne grožnje. Ni potreb-
no, da se odzovemo na vsako tehnološko spremem-
bo, inovacijo. V družbah moramo prepoznati svoje 
ključne procese in digitalizirati tiste, ki so bistveni 
za naše izdelke/storitve ter posledično za kupce in 
družbo. Človek naj bo vselej v središču. Nova orod-
ja in tehnologije naj mu pomagajo in ga nadgraju-
jejo.

Ob koncu poskušajmo na kratko odgovoriti na 
dilemo, ali naj naravna in umetna inteligenca tek-
mujeta, ali sodelujeta? Odgovor je vsekakor sodelo-
vanje oziroma sožitje naravne in umetne inteligence, 
ki vodi v tako imenovano razširjeno inteligenco. 
Torej, kdo in koliko nas bo delalo v tovarnah priho-
dnosti?
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Številni se bojijo, da bodo stroji  
v prihodnosti postali pametnejši 
od ljudi.
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