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INŽENIRKA LETA

Ana RobnikINTERVJU

Inženirstvo sem 
vedno čutila kot 
poslanstvo

Ana Robnik, svetovalka za 
telekomunikacije in vodja raziskovalnih 
projektov v podjetju Iskratel, že 
desetletja udejanja svoje inženirske 
preobrazbe. Iskanje najboljših rešitev v 
danem trenutku je njena strast.

Miran Varga
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Kdaj ste zaslutili, da utegnete postati inženirka? Od kod 
navdih?

Veselje do matematike mi je vzbudil učitelj matematike 
v osnovni šoli z dodatnim poukom, med katerim nam je 
natrosil še polno košaro matematičnih orehov, ki smo 
jih z veseljem trli in se udeleževali tekmovanj za Vegova 
priznanja. Navdih sem črpala v naravni inteligentnosti in 
praktičnosti mojih staršev, začinjenih z ljubeznijo do nas 
otrok in s strastjo, ki sta jo starša kazala do svojega dela. 
V očetovi delavnici, kjer so nastajali umetelni mizarski 
izdelki, sem imela vlogo pomočnice, mamina neverje-
tna vztrajnost in sposobnost premagovanja preprek ter 
zaključevanje nalog pa so lastnosti, ki se v meni zrcalijo 
še danes. Odločitev za to, da študiram matematiko, je pri 
meni dozorela zelo zgodaj in se je v gimnaziji le še utrdila. 
Podjetja v kranjskem bazenu pa so nas mlade prav prek 
dosežkov na tekmovanjih vabila v svoje vrste in nam 
predstavila inženirske poklice.

Na kateri svoj dosežek ste najbolj ponosni?
Po letu 2000 je bil pridevnik pameten oziroma inteligen-

ten največkrat dodan k pojmom, objektom, subjektom in 
stvarem. Eno od področij je bilo tudi pametno mesto in 
skupnost, ki temelji na digitalni povezanosti in storitvah 
pametnega (upravljanja, ekonomije, mobilnosti, okolja, 
ljudi in bivanja), kar je temelj dobrega počutja ljudi. V 
podjetju Iskratel dajemo velik pomen varnemu počutju 
v mestu in skupnosti, zato smo koncept varnega mesta 
utemeljili kot srce pametnega mesta in varnost umestili v 
naše poslanstvo. In to že več kot pred desetletjem, ko je 
bil tak koncept prava redkost. Članek iz leta 2012 z naslo-
vom »Safe City – an Open and Reliable Solution for a Safe 
and Smart City«, ki sem ga s soavtorji objavila v zborniku 
delavnice Vitel, je bil s strani analitske hiše Homeland 
Security Research Corporation prepoznan in citiran kot 
referenčni za področje varnih mest. To mi veliko pomeni. 
Prav tako tudi nadaljevanje dela na tem področju v obliki 
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vseslovenskega programa Varna družba, kjer smo skupaj 
z drugimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami pripra-
vili poslovni načrt in prepričali državo, da je to področje 
umestila med strateška področja pametne specializacije 
v okviru Strateškega razvojnega in inovacijskega partner-
stva Pametna mesta in skupnosti. 

Kaj vam pomeni nominacija za inženirko leta?
Zahvala gre mojim sodelavkam in sodelavcem, da so me 

prepoznali kot uspešno inženirko, mi zaupali vlogo amba-
sadorke inovativnosti in me na podlagi tega predlagali kot 
kandidatko za inženirko leta. Izjemno sem ponosna, da 
sem na svoji poklicni poti delala z odličnimi inženirkami 
in inženirji različnih strok v izjemno ustvarjalnem okolju, 
torej so posredno vsi ti moji poklicni sopotniki prav tako 
prispevali k temu, da me je slovenska strokovna javnost 
uvrstila med deset nominirank. V največje zadovoljstvo 
mi bo, če bom v tej vlogi prispevala v mozaik uveljavitve 
inženirskega poklica v slovenskem prostoru, še posebej 
v tem zgodovinskem trenutku, ko praktično vsa področja 
za njihove digitalne preobrazbe ter prilagajanja na nova 
okolja in razmere resnično potrebujejo novo generacijo 
inženirk in inženirjev.

Kako ste doživeli letošnji dogodek Inženirka leta?
V čast in zadovoljstvo mi je, da sem pobliže spoznala 

preostalih devet nominirank in njihovo delo, postale smo 
kar razred inženirk z izjemno zakladnico znanja, dosež-
kov, izkušenj in pogledov na področju inženirskega udej-
stvovanja. Vse priprave in sam dogodek so bili zgledno 
izpeljani. Za poseben vtis so poskrbele mama in sodelav-
ke, ki so mi podarile prav umetelno oblikovan šopek, ki je 
v domačem okolju doživel kar nekaj metamorfoz, tako kot 
sem jih tudi sama na svoji poklicni poti. Dogodek mi v prvi 
vrsti predstavlja pomemben mejnik na poti k ambasa-
dorstvu, saj je moj osrednji imperativ prenos svojih znanj 
in izkušenj z raznolikih področij inženirskega delovanja 
in raznorodnih domen v univerzitetnem in industrijskem 
okolju na novo generacijo inženirk in inženirjev.

Kaj v vaših očeh naredi dobro inženirko?
Najprej je tu naravna potreba razumeti stvari v šir-

šem vsebinskem okviru, nasloviti resnične probleme in 
pristopiti k njihovemu reševanju na kreativen in inova-
tiven način ter vztrajati ravno prav dolgo, da pride do 
rešitve, s katero si zadovoljen in pomirjen. V današnjem 
času so izjemnega pomena hitrost in pravilni gradient 
poti do najboljših rešitev, empatija za izdelek po meri 
kupca, odprtost za dialog različnih idej in interdiscipli-
narni pristop, sposobnost preobrazbe različnih svetov 
in upogibanje miselnih vzorcev ter delovanje v različnih 
kulturnih okoljih. Kot osebnostno lastnost pa bi omenila 
vseživljenjsko vedoželjnost in skrb za osebnostno ter 
strokovno integriteto, ki vključujeta tudi etičnost, pošte-
nost in verodostojnost, hkrati pa morata biti uravnoteženi. 
Dobro inženirko odlikuje zmožnost dialoga različnih idej 
in upogibanje uma, inovativnost in predvsem vztrajnost 
pri reševanju kompleksnih problemov, tudi v trdem in 
napornem delovnem okolju. In če vse to dela s strastjo in 
pri tem še uživa, potem ni le dobra, ampak tudi srečna in 
zadovoljna inženirka.

Kaj vam sicer predstavlja največji izziv v poslu?
V delovnem okolju, v slovenskem in evropskem prostoru, 

je to uvajanje novih tehnologij in novih vsebinskih progra-
mov, tako v podjetje kot tudi v druga okolja, ki postanejo 
v nadaljevanju poslovno uspešni in prinašajo dobrobit 
družbi. Gre za kompleksne naloge v več dimenzijah, po 
vsebini, po inovativnih pristopih, po iskanju podpornikov 
in sredstev za take projekte, po specifičnosti izvedbe, po 
stopnji tveganja in upravljanja tveganj. S človeškega vidi-
ka pa mi vsekakor predstavlja izziv ohranjanje in krepitev 
osebnostnih in strokovnih integritet ekipe, kjer se brusimo 
posamezni člani drug ob drugem v svoji drugačnosti, spe-
cifičnih intelektualnih odzivih in uporabljenih metrikah.

Zelo aktivni ste na področju raziskav in razvoja – kaj 
razvijate in za koga?

V Iskratelu vse od leta 2010 vodim raziskovalne projekte 
za uvajanje novih tehnologij ali novih vsebinskih področij, 
kot so energetika, transport in javna varnost. Zasnove 
in tehnologije rešitev v laboratorijskem okolju ali pilot-
skih okoljih preverjamo v okviru raziskovalnih projektov. 
Imamo močno razvojno ekipo v Kranju in Mariboru ter na 
dveh lokacijah zunaj Slovenije, v Skopju in v Jekaterinbur-
gu. Projekti so povezani bodisi z našimi obstoječimi trgi 
in kupci ali pa z rešitvami naslavljamo nove trge ali nove 
kupce. Pri tem vse bolj skrbimo za vključevanje naših 
uporabnikov. Skupaj z njimi naslavljamo resnične proble-
me in dejanske potrebe, na podlagi katerih tudi določimo 
vsebinske okvire rešitev in najboljšo možno uporabniško 
izkušnjo zanje.

Kakšna bo prihodnost telekomunikacij?
Telekomunikacij v klasičnem pomenu besede danes 

ne poznamo več. Njihovo zlitje z informacijsko-komuni-
kacijskimi rešitvami, ali bolje rečeno v informacijske in 
komunikacijske rešitve, je dejstvo, pridružujejo se jim tudi 
operativne tehnologije. Kot referenčni primer naj nave-
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dem novo generacijo omrežij 5G. 5G je veliko več kot le 
vse možne kategorije omrežij, ki so zbrane pod skupnim 
nazivom. V praksi je to platforma oziroma ekosistem, ki 
je omogočevalnik in katalizator rešitev za digitalizacijo 
in inovativnost vertikalnih sektorjev, kot so energetika, 
promet, javna varnost, vse vrste mobilnosti, različne in-
dustrije s svojimi tovarnami ter za države, regije, mesta in 
skupnosti, za domove. Povezani vedno in povsod s pomo-
čjo takih platform ter nam na kožo pripravljenih storitev v 
različnih okoljih, to je prihodnost telekomunikacij v takem 
širšem konceptu. Na teh platformah so zgrajeni virtualni 
in obogateni odsevi ter digitalni dvojčki realnega sveta, 
oblikujejo se nove verige vrednosti različnih deležnikov 
in različni poslovni modeli zanje. Novi poslovni modeli in 
storitve v dobi digitalne preobrazbe imajo globok vpliv na 
družbo, nekatere, npr. Airbnb, posegajo tudi na področje 
temeljnih človekovih pravic, kar je pravica do stanovanja. 
Pri rabi najnovejših tehnologij najbolj zamujajo zako-
nodajni in regulatorni okviri, kar lahko privede do resnih 
negativnih družbenih učinkov.

Kako gledate na umetno inteligenco, ki se je večina ljudi 
boji? 

Umetna inteligenca je po moji presoji eden od najkom-
pleksnejših problemov temeljne in aplikativne znanosti, 
ne le zaradi izdelave inženirskih sistemov in kompleksnih 
algoritmov ter različnih predmetov, med njimi robotov, 
kamor sodijo tudi povsem samovozeča vozila, pač pa 
tudi zaradi domenskih izzivov, ki jih naslavlja in rešuje, in 
predvsem vprašanj, povezanih z etiko. Pri tem je bistveno, 
da se bomo ljudje naučili sobivati s stvarmi, ki so pro-
dukti umetne inteligence. Problemsko usmerjena umetna 
inteligenca že danes premaguje človekovo inteligenco 
(igranje šaha in goja) ter pride do vzroka problema ali 
točnejše napovedi veliko hitreje kot človek. Ob primernih 
podatkih seveda, pri čemer se sicer sistemi učijo v več 
iteracijah kot ljudje, ampak vsaka od njih se izvede hitreje, 
še posebej s pomočjo kvantnih računalnikov. Vendar je po 
moji presoji tehnološka singularnost na tem področju še 
daleč (film Ex Machina).

Bi se je res morali bati?
V povezavi z umetno inteligenco sta bistvena sociološki 

in etični vidik ter njen vpliv na posameznika in družbo, 
ki pa je lahko skrb vzbujajoč. Alan Turing, matematik 
in oče umetne inteligence, je že leta 1951 napovedal 
tudi njeno temno stran in možen prevzem nadzora nad 
človeštvom. S ponujenimi vsebinami na internetu in na 
družbenih omrežjih po meri posameznika imajo ponudniki 
teh vsebin lahko nesluten vpliv na naše razmišljanje in 
sprejemanje odločitev. Etičnost, demokratičnost in skrb 
za vključujoč odnos vseh, ki se ukvarjajo s tem področjem 
ali ga uporabljajo, so bistvena vodila, zaradi katerih se 
nam umetne inteligence ni treba bati, v nasprotnem pa so 
seveda njeni učinki lahko tudi pogubni za človeštvo.

Ena izmed vaših službenih strasti je tudi javna varnost – 
kako ocenjujete napredek na tem področju?

V zadnjih letih se intenzivno ukvarjam s področjem sto-
ritev javne varnosti in širšim programom varnosti (angl. 
safety) v okviru raziskovalnih projektov ter kot koordina-
torka tega vertikalnega področja v strateškem razvojno 
inovacijskem partnerstvu Pametna mesta in skupnosti. 
Rezultat evropskega projekta je uvedba storitve eKlic 
(nujni klic v sili za vozila) na celotnem ozemlju Slovenije, 
bili smo prva država v Evropi s takim pokritjem. Nada-
ljujemo z razvojem širokopasovnih dispečerskih storitev 
za nujne službe in prve posredovalce ter novo generacijo 
storitve klica v sili na enotno številko 112. Sodelujem 
tudi na evropskem projektu, kjer koordiniram aktivnosti 
na področju nove generacije klica v sili za vozila, ki se 
navezuje na novo generacijo storitev operativnih centrov 
112 in na inteligentne transportne sisteme. Zraven sodijo 
tudi omrežja pete generacije 5G v povezavi s starejšimi 
generacijami ozkopasovnih omrežij in druge sodobne 
tehnologije, tudi strojno učenje.

Kaj vam ponoči ne pusti spati?
Vsekakor ne luna, spim sicer malo, ampak spanec je 

odličen, preverjeno s sodobnimi tehnologijami. Šalo na 
stran. Vsekakor so to problemi, ki jih sama ali v ekipi ni-
sem uspela rešiti v nekem trenutku, pa razmisleki o novih 
področjih dela. Če ponazorim s prispodobo, kako razdeliti 
veliko sliko v prostrani galeriji na male like različnih oblik 
tako, da bodo v večji ekipi znova zaživeli kot celota. Pa 
sem se vrnila v mizarsko delavnico.

Kako gledate na nadaljevanje svoje kariere, kakšni so 
vaši načrti?

Moji načrti so nedvomno povezani s strokovno rastjo, 
sprejemanjem novih izzivov in vplivom rezultatov mo-
jega dela na širšo družbo. Nenehno raziskujem. Neneh-
no razmišljam, kaj vse bi lahko še naredili za dobrobit 
podjetja, družbe, planeta. Želim čim več svojih izkušenj 
in znanja posredovati novim generacijam. Moja trenu-
tna vloga v podjetju je svetovalka za telekomunikacije 
in vodja raziskovalnih projektov. To se mi zdi za to fazo 
mojega kariernega razvoja povsem na mestu. V zadnjih 
petih letih sem svojo energijo usmerila na področje, ki ga 
tudi sama ocenjujem kot družbeno izjemno koristno, to 
so rešitve, ki bodo pripomogle k varnemu počutju ljudi in 
odpravi posledic naravnih ali drugih nesreč. Nadaljevala 
bom svoje delo v Slovenskem društvu za elektronske 
komunikacije, kjer vsako leto pripravljamo strokovno 
delavnico s tega področja, kamor povabimo tudi bodo-
če inženirje elektrotehnike. Koordiniram tudi področje 
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varnosti v Strateškem razvojno inovacijskem partnerstvu 
Pametna mesta in skupnosti, kjer se pripravljamo na 
tretjo fazo operacije. V tem obdobju kariere bom am-

basadorka !N2, ambasadorka inovacij in inženirstva. S 
tem bom lahko na naraven način izkazala hvaležnost za 
prejete talente v življenju in povrnila družbi za možnosti 
kakovostnega izobraževanja. 

Pravite, da ste ambasadorka inovativnosti. Kako pa vi 
negujete inovacije?

Negovanje inventivnosti in inovativnosti sem vedno 
čutila kot naravno komponento mojega dela in delovanja, 
tako na osebnem nivoju kot v podjetju. Del raziskovalnih 
projektov je vzpostavitev kreativnega okolja za ustvarja-
nje invencij. V novejših projektih so del tega okolja tudi 
uporabniki rešitev, saj bistveno prispevajo k oblikovanju 
in inženiringu zahtev, ki so predmet kasnejše evalvacijo 
nastalih rešitev. V Iskratelu imamo profesionalno vlogo 
upravljavca inovacij in ekipo ambasadorjev inovativnosti, 
katere članica sem. 

Kaj bi sicer počeli, če ne bi bili inženirka?
Če ne bi bila inženirka v gospodarstvu, bi bila najver-

jetneje vpeta v izobraževalni sistem za inženirski poklic, 
kjer bi mladim poleg rednih in obveznih vsebin poskušala 
na realnih projektih čim bolj stvarno predstaviti pristope 
k inženirskemu poklicu, uporabno vrednost pridobljenih 
znanj ter spodbujala njihovo kreativnost in inovativnost. 
Prepričana sem, da je pravilno spodbujan in usmerjen po-
tencial mladih zakladnica bodočih sprememb v industriji 
in družbi. 
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