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POVZETEK  

Predmet specialistične naloge je raziskava področja izdaje in izdelave službenih 

izkaznic v izbranih tujih vojskah  in prenova obstoječega informacijskega sistema za 

izdajo službene izkaznice pooblaščenih uradnih oseb v Slovenski vojski. Službena 

izkaznica je pomemben identifikacijski dokument in tudi statusni simbol oseb, ki 

opravljajo določene naloge  na podlagi  pooblastil in predpisanih postopkov ter 

zahtevajo ali dovoljujejo poseganje ali omejevanje pravic drugih oseb. Obenem je tudi 

pomemben dokument pri uveljavljanju statusa in pravic vojaka v primeru udeležbe v 

spopadih. Rezultat raziskave je model prenovljenega informacijskega sistema službene 

izkaznice v Slovenski vojski, izdelan  na osnovi ugotovitev primerjalne analize 

prednosti in slabosti tovrstnih informacijskih sistemov v izbranih vojskah, veljavnih 

nacionalnih in mednarodnih predpisov ter  praktičnih službenih potreb pripadnikov 

Slovenske vojske.  

Ključne besede: službena izkaznica, prenova informacijskega sistema, Slovenska 

vojska, pametna kartica, model informacijskega sistema službene izkaznice  

 

SUMMARY  

The subject of this specialization thesis is a research on making and issuing office 

identity cards in selected foreign armed forces as well as reengineering of existent 

information system for issuing office identity card of authorized officials in Slovenian 

armed forces. Office identity card is an important identification document and also a 

kind of a status symbol for those who perform certain assignments on the basis of 

authorizations and prescribed procedures and who request or allow encroaching and 

limiting other people’s rights. At the same time it is also an important document for 

asserting soldier’s status and his rights in case of a military conflict. The result of the 

research is a model of reengineered office identity card information system in Slovenian 

army, drawn up on the basis of conclusions from comparative analysis of advantages 

and disadvantages of such information systems in equivalent foreign armies, valid 

national and international rules as well as practical use for members of Slovenian armed 

forces. 

Key words: Office Identifiy Card, Buissines Proces Reingeniring, Slovenian Armed 

Forces, Smart Card, Office Identity Card Information System Model. 
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1 UVOD 

V prvem delu diplomskega dela  predstavljamo teoretična in pravna izhodišča in 

predpise za izdajo službenih izkaznic pripadnikov oboroženih sil, v drugem delu tega 

poglavja pa teoretična določila, metode in modele za prenovo poslovnih procesov, ki bi 

lahko služili za učinkovito prenovo procesa izdaje službenih izkaznic pripadnikov 

Slovenske vojske. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Že dalj časa veljajo v Sloveniji predpisi, ki urejajo področje službenih izkaznic na 

obrambnem področju in zahtevajo tudi izdajo službene izkaznice pripadnika Slovenske 

vojske. Zakon o obrambi (Uradni list RS, št. 103/2004) v 50. členu (pooblastila in 

prepovedi) določa: »Vojaška oseba med opravljanjem službe nosi službeno izkaznico ali 

vojaško knjižico ter uniformo in orožje v skladu s pravili.« V Pravilniku o službenih 

izkaznicah na obrambnem področju (Uradni list RS št. 26/2000, 93/2004)  pa so zelo 

natančno opredeljeni postopki izdaje, format in sestavine službene izkaznice za 

posamezne kategorije oseb, ki delujejo na obrambnem področju.  

Slovenska vojska je po vstopu Republike Slovenije v zvezo NATO in EU vse 

dejavnejša na področju  mednarodnega sodelovanja oziroma na operacijah kriznega 

odzivanja (OKO), ki pa se kaj hitro lahko spremenijo v bojno delovanje, ob njegovem 

nastanku začnejo veljati predpisi s področja mednarodnega vojnega prava, navedeni v 

ženevskih konvencijah. Način identifikacije in določanje statusa ter  pravic vojaka-

bojevnika ali druge kategorije udeležencev v spopadih pa natančneje določa haaško 

pravo. Podrobneje bodo pravna izhodišča in predpisi s tega področja opredeljeni v 2. 

poglavju naloge.  

Vključenost oziroma vpetost Republike Slovenije in s tem Slovenske vojske v 

mednarodno okolje pa med drugim  prinaša tudi večje zahteve po e-poslovanju in 

informatizaciji, ki jo Kovačič in Peček (2004) opredeljujeta kot splošen in celovit 

proces uvedbe in uporabe informacijske tehnologije, ki ga lahko enačimo celo s 

procesom industrializacije industrijske družbe. Kepe (2002) pa navaja, da je Evropska 

komisija že leta 1997 e-poslovanje opredelila kot poslovanje na e-način, ki sloni na e-

obdelavi in prenosu podatkov (s tekstom, zvokom in sliko), ter pokriva različne 

dejavnosti (e-trženje, sprotno dostavo digitalnih vsebin, e-finančno poslovanje in 

drugo). 

Za e-poslovanje pa je značilna tudi  potreba po visoki stopnji varnosti in zaupnosti 

v istovetnost nasprotne stranke oziroma osebe, ki jo v Slovensko vojsko želimo uvesti z   

izdajo moderne službene izkaznice. 

Žal se zaenkrat na podlagi posamezne in za vsako kategorijo oseb ločene baze 

podatkov,  izdelane z orodjem MS ACCES 2007 (Interno gradivo Enote za podporo GŠ, 
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2009), izdelujejo le službene izkaznice pooblaščenih uradnih oseb – inšpektorjev za 

obrambo, pooblaščenih pripadnikov vojaške policije in delavcev obveščevalno 

varnostne službe MORS. Pripadnikom Slovenske vojske pa verjetno tudi zaradi 

številčnosti, kompleksnosti in občutljivost ravnanja in uporabe osebnih podatkov ter 

neorganiziranega sodelovanja več različnih organizacijskih enot oziroma organov SV 

službene izkaznice še vedno niso bile izdane. Vsem zaposlenim na MORS (vojaškim in 

civilnim osebam) pa že dalj časa izdajajo identifikacijsko-registracijske priponke, ki se 

v skladu s Pravilnikom o hišnem redu v poslovnih stavbah MORS (MORS 2008) 

uporabljajo kot  osnovni interni identifikacijski dokument za avtomatično registracijo 

delovnega časa, v nekaterih enotah pa tudi za potrebe pristopne kontrole. Tudi izdaja in 

izdelava teh priponk je informacijsko podprta. Zato je raziskava usmerjena v 

proučevanje najprimernejšega načina prenove informacijskega sistema, katerega Damij 

(2000, 30) definira kot: »množico ljudi, strojev, idej, aktivnosti podatkov in postopkov, 

ki skupaj omogočajo pridobivanje koristnih informacij«, službene izkaznice 

pooblaščenih uradnih oseb MORS in identifikacijsko-registracijskih priponk zaposlenih. 

1.2 Namen in cilji  

1.2.1 Namen  

Namen zaključne naloge višje štabnega in podiplomskega študija je na osnovi 

raziskave področja službenih izkaznic izbranih tujih vojsk in slovenske vojske ter 

morebitnih organizacijsko-tehničnih ovir za izdajo službene izkaznice  pripadnikov 

Slovenske vojske izdelati primeren model prenovljenega informacijskega sistema za 

izdelavo identifikacijsko-registracijskih dokumentov in službene izkaznice slovenske 

vojske. 

1.2.2 Cilji  

Posamezni cilji, ki jih v nalogi želimo doseči so naslednji: 

− identificirati teoretična izhodišča in spoznati najboljše rešitve na področju 

izdelave in izdaje  identifikacijskih dokumentov, 

− opredeliti in analizirati veljavne predpise za obravnavano področje, 

− raziskati morebitne ovire za izdajo službene izkaznice pripadnika SV,  

− raziskati tuje sisteme in izkušnje na tem področju, 

− proučiti možnosti povezave obstoječega IS službenih izkaznic pooblaščenih 

uradnih oseb in IS za izdajo identifikacijsko-registracijskih priponk kot osnove 

za informacijski sistem  službenih izkaznic SV, 

− izdelati model prenove informacijskega sistema za izdajo službene izkaznice 

pripadnika SV. 
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1.3 Uporabljene metode za doseganje ciljev 

Za izvedbo raziskovanja  in izdelave naloge so uporabljene tele metode: 

− metoda študija strokovne literature,  

− metoda analize dokumentov,  

− anketni vprašalnik in  

− metoda modeliranja poslovnih procesov. 

Metodo študija strokovne literature smo uporabili predvsem za poglobitev znanja 

na področju informacijskih sistemov in oblikovanje predloga rešitve obravnavanega 

problema.  

Metoda analize dokumentov je uporabljena pri obdelavi predpisov in pravnih 

izhodišč za obstoj službenih izkaznic.  

Z anketnim (poizvedovalnim) vprašalnikom smo pridobili podatke za izvedbo 

analize sistema izdaje in oblike službenih izkaznic v tujih vojskah ter za izvedbo 

primerjalne analize prednosti in slabosti tujih sistemov glede na varnost pred 

ponarejanjem, večstransko uporabnostjo in informacijsko podprtostjo izdelave. 

Vprašalnik je bil posredovan vsem vojaškim predstavnikom Republike Slovenije v 

tujini s prošnjo, da jim ustrezni organi posamezne države katero »pokrivajo«, 

odgovorijo na postavljena raziskovalna vprašanja. 

Metodo modeliranja poslovnih procesov pa smo izbrali, ker je podrobnost 

obravnave različnih vsebin poslovnega modela oziroma njegovih izhodišč odvisna od 

ciljev prenove. Glede na možnosti izbire med celovito oziroma strateško prenovo 

poslovanja ter preureditvijo ali prenovo in informatizacijo posameznih poslovnih 

procesov ali njihovih delov smo izbrali slednjo . Pri preureditvi gre namreč za poudarek 

možnostim, ki jih ponuja sodobna informacijska tehnologija. Model pa splošno 

opredeljujemo kot sliko izvirnika, ki jo uporabljamo kot sredstvo za pridobivanje 

spoznanj, prenos znanj in preizkušanje brez tveganja za izvirnik (Kovačič, Peček, 

2004).  

V drugem delu naloge smo s pomočjo podatkov in virov, ki so jih posredovali 

vojaški atašeji Republike Slovenije ter javno dostopnih virov, opravili analizo poteka 

izdaje oziroma sistemov za izdajo službenih izkaznic v primerljivih tujih vojskah in 

proučili prednosti in slabosti posameznih sistemov z vidika varnosti in hitrosti izdelave. 

Raziskava se v nadaljevanju osredotoča na opredelitev modela prenove informacijskega 

sistema službene izkaznice v SV, izdelanega  na osnovi veljavnih predpisov, praktičnih 

potreb SV, izvedene primerjalne analize prednosti in slabosti sistemov izdaje službenih 

izkaznic v primerljivih vojskah ter na morebitne možnosti povezave oziroma nadgradnje 

obstoječih delno informatiziranih sistemov za izdajo službenih izkaznic pooblaščenih 

uradnih oseb in identifikacijskih priponk delavcev MORS. 
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1.4 Osnovne hipoteze 

V nalogi smo poskušali dokazati ali zavrniti naslednje hipoteze: 

− Slovenski pravni predpisi dovolj natančno opredeljujejo področje izdaje 

službene izkaznice za pripadnika Slovenske vojske. 

− Povezava in nadgradnja obeh obstoječih informacijskih sistemov (za izdajo 

identifikacijskih priponk MORS in službenih izkaznic pooblaščenih uradnih 

oseb) je ustrezna osnova za izdelavo modela informacijskega sistema za izdajo 

službene izkaznice SV. 

1.5 Predpostavke in omejitve  

Ker vse več tujih vojsk kot osnovo službene izkaznice uporablja tako imenovane 

pametne kartice (ali prehaja nanje) in tako širi njihovo uporabnost od identifikacije tudi 

na druga področja, menimo, da je to tudi za SV najprimernejša tehnološka rešitev . 

V raziskavi o sistemih za izdajo in izdelavo službenih izkaznic tujih vojska, se 

zanašamo na točnost pridobljenih in posredovanih podatkov od vojaških predstavnikov 

v tujini ter iz javno dostopnih virov, ki pa jih je zelo malo oziroma ne dopuščajo 

pristopa nepooblaščenim osebam. 

V raziskavo bodo vključene le službene izkaznice oboroženih sil držav, za katere 

sem uspel pridobiti dovolj ustreznih podatkov.  

Zaradi finančnih omejitev oziroma manjšanja sredstev za obrambo, bo predlagani 

model prenove IS za izdelavo službenih izkaznic temeljil predvsem na prenovi 

obstoječih informacijskih sistemov ter na razpoložljivih sredstvih in virih. 
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2 TEORETIČNA, PRAVNA IN METODOLOŠKA  IZHODIŠČA 

Opredeliti in analizirati veljavne predpise in spoznati najboljše rešitve na področju 

izdelave in izdaje identifikacijskih dokumentov sta prva dva cilja, ki jih z diplomskim 

delom želimo doseči. V tem poglavju zato predstavljamo širše področje službenih 

izkaznic, pravne predpise, ki v Republiki Sloveniji in v mednarodnem okolju 

obravnavajo to področje ter teoretične osnove in pravila za izvedbo uspešne prenove 

poslovnih procesov. 

2.1  Splošno o identifikacijskih dokumentih  in službenih izkaznicah  

Definicijo besedne zveze »službena izkaznica«, SSKJ opredeljuje kot »izkaznica, ki 

potrjuje, da je kdo zaposlen v določeni delovni organizaciji«, lahko  najdemo  tudi na 

spletni strani (http:/www.bos.zrc-sazu.si/sskj.html). Skladno s tem jo organi in 

organizacije izdajajo svojim uslužbencem ali zaposlenim kot dokaz tega in pravice, da 

opravljajo določene dolžnosti in izvajajo postopke ali dejavnosti za katere so postavljeni 

ali pooblaščeni. Skoraj nemogoče je najti večjo organizacijo, ki svojim pripadnikom 

oziroma zaposlenim ne izdaja službene izkaznice. Pogosto se ta izkaznica uporablja tudi 

za vstopanje v posamezne dele organizacije, registracijo delovnega časa, plačevanje 

določenih internih storitev in podobno.  

V zadnjem času se v Sloveniji in po svetu na področju izdaje oziroma izdelave 

identifikacijskih dokumentov dogajajo velike spremembe. Vse več je tudi e-poslovanja, 

za katero je značilna potreba po visoki varnostni ravni identifikacije  in avtentifikacije, 

ki je osnovana na PKI-tehnologiji in hranjenju digitalnega potrdila na pametni kartici, 

»težki ključ« (angl. hard key). Digitalno potrdilo se uniči, če se uniči ali poškoduje 

pametna kartica oziroma čip na njej. S hranjenjem digitalnega potrdila na pametni 

kartici je le-to dodatno zavarovano in sicer ob določenem številu napačnih vnosov 

gesla (ponavadi 6-kratnem) se kartica zaklene in je ni več možno uporabiti (Jemec 

2003, 4). V opravljeni raziskavi, katero podrobneje predstavljamo v naslednjem 

poglavju je bilo ugotovljeno, da se tudi na področju službenih izkaznic pripadnikov 

vojsk tovrstna tehnologija vse pogosteje uporablja in s tem širi varnost poslovanja in 

uporabnost izkaznice na več področij. 

2.2 Pravna izhodišča in predpisi za izdajo službenih izkaznic pripadnikov 

oboroženih sil  

Uporabo službenih izkaznic uvajajo mednarodni predpisi s področja vojnega 

oziroma humanitarnega prava, kjer določajo posamezne statuse kategorij udeležencev v 

spopadih in pravila za borce. Ženevska konvencija o ranjencih iz leta 1929 v 9. členu 

predpisuje, da mora biti sanitetno in versko osebje opremljeno s posebno izkaznico, ki 
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dokazuje njihov poseben status (Jogan 1997, 102), Ženevska konvencija o vojnih 

ujetnikih pa določa: »Vsaka stran v spopadu je dolžna osebe pod njeno oblastjo, ki 

lahko postanejo vojni ujetniki, oskrbeti z osebno izkaznico, ki vsebuje ime, priimek, čin, 

številko armade, polka, osebno ali serijsko številko oziroma podatke enake vrednosti, 

ter njegov datum rojstva. Osebna izkaznica lahko poleg tega vsebuje še podpis, prstne 

odtise lastnika ali oboje. Osebno izkaznico mora vojni ujetnik na zahtevo pokazati, v 

nobenem primeru pa mu ne sme biti odvzeta«.(Jogan 1997, 109). Tudi v Republiki 

Sloveniji je  na tem področju v veljavi kar nekaj zakonov in pravil iz katerih  v 

nadaljevanju izvzemamo določila, ki veljajo za službene izkaznice.  

2.2.1 Zakon o obrambi (ZObr-UPB1)  

Zakon o obrambi (ZObrUPB1, Uradni list RS, št. 103/2004) v III. poglavju- 

Obrambni ukrepi, v petem odstavku 34. člena (pooblastila) določa: »Pooblaščeni 

delavci, ki opravljajo obveščevalne in protiobveščevalne ter varnostne naloge, se pri 

izvrševanju nalog praviloma izkazujejo s službeno izkaznico. Delavci obveščevalno 

varnostne službe, ki so razporejeni v vojno organizacijo službe, lahko pooblastila, 

določena s tem zakonom, uporabljajo le, kadar so vpoklicani in kadar opravljajo 

službo«. V šesti alineji pa še: »Pooblaščeni delavci obveščevalno varnostne službe se v 

zvezi z delom v službi v postopkih pred sodišči in upravnimi organi lahko izkazujejo s 

službeno izkaznico«.  

Prav tako zakon v IV. Poglavju - Slovenska vojska, v prvem odstavku  50. člena 

(pooblastila in prepovedi) določa: »Vojaška oseba med opravljanjem službe nosi 

službeno izkaznico ali vojaško knjižico ter uniformo in orožje v skladu s pravili službe«, 

v četrti alineji 86. člena (inšpektorat za obrambo) pa za IRSO določa: »Inšpektorji za 

obrambo se pri izvajanju inšpekcije izkazujejo s službenimi izkaznicami«.  

2.2.2 Zakon o službi v Slovenski vojski  

V Zakonu o službi v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 68/2007 in spremembe  

Uradni list RS, št. 58/2008), ki je bil sprejet šele pred kratkim, v nobenem členu 

nedvoumno ne omenja službenih izkaznic, posredno pa izdajo službenih izkaznic uvaja 

s 25. členom (omejitve pri opravljanju vojaške službe izven države), kjer v prvem 

odstavku določa: »Slovenska vojska naloge zunaj države izvaja v skladu z Zakonom o 

obrambi in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, mednarodnimi pogodbami, načeli 

mednarodnega vojnega in humanitarnega prava ter v skladu s pravili, ki veljajo znotraj 

zavezništva, in pravili, ki veljajo v drugih mednarodnih organizacijah,v okviru katerih 

se naloge izvajajo«. To pomeni, da bi morali imeti službene izkaznice njeni pripadniki 

vsaj pri opravljanju nalog zunaj države. 

Zakon o službi v SV pa poleg navedenega v 92. členu (skrb za nekdanje 

pripadnike) v osmem odstavku določa: »Nekdanjim pripadnikom iz prvega in sedmega 
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odstavka tega člena se ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi na njihovo zahtevo izda 

izkaznica, katere obliko in vsebino določi minister, na podlagi katere uveljavljajo 

pravice v skladu s tem zakonom«. 

2.2.3 Pravila službe v SV 

Pravila službe v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 49/1996 in spremembe Uradni 

list RS, št. 111/2000, 52/2001, 82/2003), ne govorijo posebej o službeni izkaznici, 

vendar se na to področje posredno navezujejo v 15. točki, kjer določajo: »V vojnem 

stanju ali pri opravljanju bojnih nalog v miru pripadniki Slovenske vojske dosledno 

spoštujejo mednarodno vojno in humanitarno pravo« in v 17. točki, ki govori o 

postopku identifikacije in posredovanju podatkov ob zajetju. 

2.2.4 Pravilnik o službenih izkaznicah na obrambnem področju  

Pravilnik o službenih izkaznicah na obrambnem področju (področju (Uradni list 

RS, št. 26/2000 in spremembe Uradni list RS, št. 93/2004) zelo natančno opredeljuje vse 

postopke za izdajo, obliko in vsebino za posamezno kategorijo oseb in v 1. členu 

določa: »S tem pravilnikom se določa oblika, vsebina, postopek izdaje, zamenjave in 

prenehanja veljavnosti ter evidenca izdanih službenih izkaznic pripadnikov stalne 

sestave Slovenske vojske, drugih vojaških oseb v Ministrstvu za obrambo, pripadnikov 

vojaške policije ter pooblaščenih delavcev in pripadnikov Obveščevalno varnostne 

službe Ministrstva za obrambo. Službene izkaznice inšpektorjev Inšpektorata Republike 

Slovenije za obrambo določajo predpisi, ki urejajo službene izkaznice za opravljanje 

inšpekcijskega nadzorstva«. V nadaljevanju je podroben opis posameznih vsebin iz 1. 

člena, ki pa jih ne bomo posebej navajali. Omenjamo samo še 13. člen, ki postavlja rok 

za izvedbo in se glasi: »Upravičencem se izdajo nove službene izkaznice v roku enega 

leta od uveljavitve tega pravilnika. Ob izdaji in razdelitvi novih službenih izkaznic se 

morajo stare službene izkaznice vrniti pristojni organizacijski enoti«. Iz navedenega je 

razvidno, da bi morale biti tudi pripadnikom Slovenske vojske službene izkaznice 

izdane že leta 2001. 

2.3 Teoretična izhodišča za prenovo poslovanja ter modeliranje procesov  

2.3.1 Uvajanje prenove poslovanja 

Težnja po doseganju konkurenčnih prednosti organizacije sili k neprestanim 

spremembam v poslovanju. Te spremembe vplivajo tako na poslovanje samo kakor 

tudi na njegovo informacijsko podporo. Prav zaradi tega je trebna zagotavljati stalno in 

učinkovito spreminjanje, prenavljanje in prilagajanje informatike potrebam poslovanja 

(Kovačič 2004, 3). Slovenska vojska ali MORS v tem pogledu gotovo ni nobena izjema, 

pogosto je vojaška organizacija ali industrija prva, ki uvaja sodobno tehnologijo ali 
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sisteme. Dejstvo, da je na področju e-poslovanja v preizkušanju ali uvajanju kar nekaj 

procesov, na primer AŠP (avtomatizacija štabnih procesov) ali celovite informacijsko-

poslovne rešitve podjetja SAP (Systems, Applications and Products). Z raziskavo 

področja službenih izkaznic v tujih vojskah želimo pridobiti vsaj delen vpogled v potek 

poslovnih procesov za izdajo in izdelavo teh izkaznic obenem pa proučiti metode 

prenove procesov, ter uporabiti najprimernejši model oziroma način prenove obstoječih 

procesov izdaje službene izkaznice pooblaščenih uradnih oseb. 

2.3.2 Opredelitev prenove poslovanja 

Izhodiščni koncept rešitve, ki ga želimo z raziskavo podrobneje proučiti kot model 

poslovnega procesa izdaje službene izkaznice pripadnika Slovenske vojske predvideva, da 

bi sočasno z izdajo službene izkaznice pripadnika SV, uvedli tudi posodobitev obstoječih 

službenih izkaznic pooblaščenih oseb in sicer z uvedbo »pametnih kartic« in drugačnim 

elektronsko podprtim načinom izdaje in izdelave. Za prenovo bo treba gotovo uvesti 

nekatere organizacijske spremembe in poslovne procese spremeniti oziroma posodobiti. V 

nadaljevanju bomo proučili nekatere načine oziroma modele prenove, ki bodo služili kot 

podlaga za prenovo obravnavanega procesa. 

V literaturi lahko so lahko različne opredelitve prenove poslovanja, poleg tega pa 

avtorji le-to tudi različno poimenujejo. Hammer in Champy (1993, 2-3) menita, da 

preurejanje poslovanja v bistvu pomeni začeti znova, prav od začetka. Pri tem je treba 

zavreči večino prevzete modrosti, ki izhaja iz industrijskega upravljanja podjetij, in 

pozabiti, kako se je delalo v času velikoserijske proizvodnje, ter se odločiti, kako bi bilo 

najbolje delati zdaj, glede na današnje zahteve trgov in zmogljivosti obstoječih tehnologij. 

Menita tudi, da je bistvo preurejanja diskontinuirano razmišljanje, pomeni, da je treba 

torej prepoznati in opustiti zastarela pravila, ki se skrivajo za sedanjimi poslovnimi 

operacijami, saj le-ta izhajajo iz predpostavk o tehnologiji, ljudeh in organizacijskih 

ciljih, ki ne držijo več. 

Kovačič in Peček (2002, 36) pa prenovo poslovanja opredeljujeta kot metodologijo 

ravnanja s spremembami, ki vključuje tako metode korenitih kot tudi postopnih 

sprememb oziroma izboljšav in jih povezuje z uvedbo ustreznih tehnologij, pristopov in 

rešitev za informatizacijo poslovanja. Prenovo poslovnih procesov (reinženirstvo) pa lahko 

opredelimo tudi kot temeljito preverjanje procesov in njihovo korenito spreminjanje, ki ga 

sprožimo, da bi dosegli pozitivne rezultate, kot so zniževanje stroškov, povečanje kakovosti 

izdelkov in storitev, skrajšanje dobavnih rokov in podobno (Kovačič in Peček 2002, 40). 

Iz  zgoraj naštetih opredelitev lahko razberemo, da prenova poslovanja ni 

osredotočena samo na prenovo poslovnih procesov, čeprav so ti zelo pomembni, če že 

ne najpomembnejši, ampak je pri tem trebna upoštevati še druge dejavnike. To so 

tako imenovani socio-tehnični vidiki organizacije, ki jih je pred več desetletji razvil in 

opredelil Leavitt, ki je postavil osnovni model, ki so ga poimenovali Leavittov diamant. V 
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njem je pet ključnih dejavnikov (strukture, kultura, tehnologija, kadri in procesi), ki so 

med seboj povezani, kar pomeni, da je ob spremembi ene sestavine organizacije trebna 

prilagoditi tudi druge. 

 

Slika 2.1 Leavittov diamant  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vir: Kovačič 1998, 87. 

 

Ker gre pri prenovi poslovanja za spreminjanje organizacije, je treba vse te dejavnike 

tudi upoštevati. V nadaljevanju predstavljamo vse vidike Leavittovega diamanta in njihov 

vpliv na prenovo poslovanja. 

Pri strukturnem dejavniku gre predvsem za organiziranost organizacije, ki se 

kaže v njeni organizacijski strukturi. Poznamo več vrst organizacijskih struktur, večina 

avtorjev navaja naslednje oblike organizacijskih struktur (Rozman, Kovač, Koletnik 

1993, 147):  

− enostavna organizacijska struktura,  

−  poslovno-funkcijska organizacijska struktura,  

− produktna (divizijska) organizacijska struktura,  

− decentralizirana organizacijska struktura,  

− projektno-matrična organizacijska struktura. 

Navadno v organizacijah poslovni proces poteka skozi več organizacijskih enot in 

vsaka od teh si prizadeva za poslovno uspešnost. Pri tem pa vodje posameznih enot 

neposredno vplivajo le na potek določenih enot, to se pravi, da zasledujejo le lokalni 

optimum izvajanja procesa. Podobno se dogaja tudi v primeru MORS oziroma SV. V 

procesi 

kadri strukture 

tehnologija kultura 
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MORS po posameznih organizacijskih enotah, direktoratih oziroma organih v sestavi 

obstajajo različne organizacijske strukture od projektnih do hierarhičnih, zaradi česar se 

tudi tukaj pogosto zasledujejo lokalni optimumi izvajanja. To je tudi eden od razlogov, 

da sistem izdaje in izdelave službenih izkaznic ni do konca izpeljan, ker zahteva 

določeno sodelovanje med kadrovskim in operativnim funkcijskim področjem, 

informacijskim delom, posameznimi enotami SV ter izvedbeno-tehničnim področjem. 

 

Kadrovski dejavnik obravnava predvsem možnosti dviga razpoložljivosti, 

prilagodljivosti in produktivnosti obstoječih kadrovskih potencialov. Prednost imajo tisti, 

ki so širše izobraženi in znajo uporabljati sodobno informacijsko tehnologijo. 

Najpomembnejši dejavnik, povezan s kadri je  znanje. Konkurenčne prednosti na račun 

znanja pa bomo pridobili le, če ga bomo pravilno upravljali. Pri uvajanju sprememb v 

zvezi s kadri, se moramo namreč zavedati, da:  

− kadri več znajo, če so izobraženi in informirani ter imajo možnost dodatnega 

izobraževanja, ko je to treba,  

− kadri bolje delajo, če imajo na voljo prava orodja in tehnologijo,  

− kadri več naredijo, če jih ustrezno stimuliramo in motiviramo.  

(Kovačič 1998, 89).  

 

Kulturni dejavnik  

Kultura organizacije je tesno povezana s kadri, saj jo opredelimo kot sistem vrednot, 

prepričanj ter navad, ki so značilne za ljudi v njej in ki so stalno prisotne v procesih 

organizacije (Pučko 1999, 371). Procesi spreminjanja kulture organizacije so zelo 

dolgotrajni in lahko trajajo tudi več let, enako velja tudi za njeno nastajanje (Rozman, 

Kovač, Koletnik 1993, 170).  

Ljudje v organizacijah imajo odpor do sprememb v glavnem zaradi (Mesner, 1995, 

str. 146):  

− strahu pred neznanim,  

− obstoječih percepcij in navad,  

− nezaupanja in negotovosti med zaposlenimi,  

−  vznemirjanja družbenih odnosov v organizaciji,  

− sprememb strukture moči in investiranih interesov,  

− pomanjkanja virov za spreminjanje,  

−  različnih med-organizacijskih dogovorov in konsenzov o želenem.  

Kljub vsem oviram in odporom je treba v organizaciji in širši družbi zagotoviti 

pogoje, ki bodo naklonjeni spremembam, in kasneje tudi spremeniti kulturo, če želimo s 

prenovo poslovanja organizacije doseči želene in pričakovane rezultate. 
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Tehnološki dejavnik  

»Tehnologijo v najširšem pomenu pojmujemo kot znanje, ki je potrebno za 

spreminjanje vhodnih elementov v proizvode in storitve«. (Rozman, Kovač, Koletnik 

1993, 170). Pri tehnološkem vidiku prenove poslovanja ima ključno vlogo 

informacijska tehnologija Kljub temu pa Kovačič (1998, 89). opozarja, da zgolj z 

vključevanjem informacijske tehnologije v avtomatizacijo posameznih postopkov ne 

dosežemo dobrih rezultatov, kvečjemu slabe ali pa celo negativne.  

Pred začetkom modeliranja procesa lahko s pomočjo informacijske tehnologije 

pridobimo informacije o obstoječem stanju. Med modeliranjem procesov nam 

informacijska tehnologija omogoča izdelovanje in analiziranje poslovnih procesov, na 

podlagi katerih lahko pridemo do prenovljenih poslovnih procesov. Po vpeljavi 

prenovljenih procesov se lahko spremljajo dobljeni rezultati in preizkušajo nove 

možnosti, ki nam jih ponujajo prenovljeni poslovni procesi. 

Z modeliranjem prenovljenih procesov bomo lahko brez škode in ovir pri rednem 

procesu prikazali potrebne aktivnosti in tehnične rešitve ter jih predstavili zgornjemu 

menedžmentu, ki odloča o uvedbi posameznih projektov in sprememb poslovanja. 

Glede na hierarhično organiziranost, ki je v nekaterih primerih lahko ovira za prenovo 

poslovanja oziroma procesov in uvajanja sprememb, pa ta istočasno lahko predstavlja 

tudi prednost, saj po sprejeti odločitvi ni več nobenih ovir za izvedbo prenove in 

modernizacije. 

 

Procesni dejavnik  

Na začetku predstavljamo nekaj opredelitev procesov. Wesner, Hiatt in Trimble 

(1995, 38).menijo da: »Proces lahko opredelimo kot eno ali več nalog, ki pretvorijo 

skupek vložkov v določene rezultate (izdelke ali storitve) za določeno osebo (kupca) ali 

proces, v njem pa nastopajo različne kombinacije ljudi, postopkov in orodij«. Ta 

opredelitev je precej tehnična, v njej pa so omenjeni ljudje, postopki, naloge, vložki in 

orodja.  

Hammer in Champy (1993, 35) pa  ugotavljata: »Poslovni proces je zbirka 

aktivnosti, ki zahteva eno ali več vrst vložkov in ustvarja rezultat oziroma učinek, ki za 

kupca pomeni neko vrednost«. Avtorja ne govorita o dogajanju in povezavah znotraj 

poslovnega procesa, ampak se osredotočata predvsem na rezultat, ki je posledica 

vložkov in aktivnosti, ob tem pa omenjata še kupca, kateremu je rezultat procesa 

namenjen.  

Kovačič (1998, 86) poslovni proces opredeljuje kot: »takšno sestavo logično med 

seboj povezanih izvajalskih in nadzornih postopkov, katerih posledica oziroma izid je 

načrtovani proizvod ali storitev«. Avtor še navaja, da lahko učinkovitost procesa 
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opredelimo in merimo z rezulatom porabe virov, ki jih uporabimo za pretvorbo vhodnih 

veličin v izhodne.  

Podobnost vseh opredelitev lahko opazimo predvsem pri obravnavanju poslovnega 

procesa kot zaporedja aktivnosti ali postopkov, ki neki vložek oziroma vhod v proces 

preoblikujejo v želen ali načrtovan rezultat oziroma izhod, ki je namenjen odjemalcu 

proizvoda ali storitve.  

Menimo, da je Leavittov diagram ustrezna teoretična podlaga za prenovo procesa 

izdaje službene izkaznice, vendar imamo pri procesnem vidiku določene pomisleke 

oziroma menimo, da je proces neke vrste okvir oziroma rezultat aktivnosti in vložkov 

sodelujočih dejavnikov, prikazanih na Levittovem diagramu, ne pa le eden od njih. Iz 

same opredelitve je namreč razvidno, da gre za povezavo in organiziranost dejavnikov, 

aktivnosti in vložkov s katerimi se oblikuje določena rešitev ali proizvod. 

Če torej povzamemo ugotovitve teoretikov in posamezne ugotovitve prilagodimo 

za potrebe prenove poslovnega procesa izdaje službene izkaznice, bi ob upoštevanju 

dejstva, da je organiziranost velikih sistemov v katere lahko uvrstimo tudi ministrstvo 

za obrambo Republike Slovenije z 8643 zaposlenimi, kot lahko zasledimo na spletni 

strani 

(http://w.w.w.euprava.gov.si/ispo/zaposleni/osnovna.ispo?pageToModul/podatki_index.

jsp), težko spremenljiva, da se kulturni dejavnik upošteva in zagotavlja že pri izboru in 

preverjanju kandidatov za zaposlitev, ustrezna raven kulture pa je na nek način 

priučena, predpisana in zahtevana, bi pri modeliranju prenove procesa lahko bolj 

upoštevali le tehnološke in kadrovske dejavnike, strukturni dejavnik pa bi preimenovali 

v organiziranost. Sam proces pa bi tako predstavljal okvir oziroma rezultat aktivnosti 

sodelujočih kot model prenove procesa izdaje službene izkaznice . 

Slika 2.2 Model dejavnikov prenove procesa izdaje službene izkaznice 
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Nedvomno je potek procesa odvisen od ustrezne organiziranosti oziroma modela 

poteka, vključenosti sodobne tehnologije in ustrezno izobraženih in motiviranih 

sodelujočih Pri modeliranju poteka procesa bomo tako dali poudarek omenjenim trem 

sestavinam, ki jih bomo z ustrezno organizacijo poteka aktivnosti in povezave 

posameznih sodelujočih ter tehnološkimi rešitvami oblikovali v prenovljen proces 

izdaje službene izkaznice. Pri tehnološki sestavini bomo tako uporabili obstoječo 

informacijsko tehnologijo, ki je v enoti že prisotna, prav tako bomo upoštevali obstoječo 

kadrovsko strukturo sodelujočih, bomo pa, kot je razvidno iz dopolnjenega modela 

dejavnikov prenove procesa izdaje službene izkaznice, dali večji poudarek sami 

organiziranosti poteka procesa, s tem da bomo prenovili oziroma spremenili tokove 

poteka informacij in dokumentov med sodelujočimi, ter organizirali potek procesa 

enakomernejšo udeležbo sodelujočih v procesu, kar bo razvidno tudi iz prenovljenega 

diagramu poteka v četrtem poglavju naloge. Omenjeni dopolnjeni model dejavnikov 

prenove procesa službene izkaznice (slika 2.2) smo dopolnili za potrebe raziskave, ki se 

usmerja k trem dejavnikom, na katere lahko dejansko vplivamo, v nekem krajšem 

časovnem obdobju. 

2.3.3 Členitev poslovnih procesov 

Poslovni proces je običajno sestavljen iz več pod-procesov. Proces oziroma njegove 

predhodno opredeljene (pod)procese na ravni izvajanja pojasnjujejo posamezni poslovni 

postopki oziroma delovni procesi (Kovačič 1998, 93). Ta členitev je prikazana na sliki 

2.3.  

Slika 2.3 Členitev poslovnega procesa  
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Kot je razvidno iz slike 2.3, vsak poslovni proces vsebuje delovne procese, ki pa jih 

opredeljujejo določene sestavine, in sicer (Kovačič in Peček 2002, 46-47):  

− vhodi; izdelki ali storitve,  

− lastnik procesa,  

− prevzemniki; notranji ali zunanji poslovni partnerji,  

− omejitve;   

− aktivnosti,  

− dodana vrednost,  

− strošek;  

−  čas;  

− ključni dejavniki uspeha in  

− izhodi.  

 

Ena izmed sestavin delovnega procesa so tudi medsebojno povezane in odvisne 

aktivnosti, ki pa jih je treba pri prenovi poslovanja opisati in dokumentirati. To pa 

naredimo z naslednjo vsebino (Kovačič in Peček 2002, 47): 

− izvajalec: vloga izvajalca pri izvajanju aktivnosti,  

− vhodi: kaj, od kod, na kakšen način, v kakšni obliki in s kakšno vsebino vstopa,  

− opis: kaj se izvede v aktivnosti, s katerimi podatki ali orodji, opis obstoječih 

poslovnih pravil, navodil in omejitev izvajanja,  

− izhodi: kaj izhaja iz aktivnosti, v kakšni obliki in s kakšno vsebino, kam in na 

kakšen način se posreduje,  

− vrednotenje: časovni, stroškovni, kadrovski in ostali parametri, potrebni za 

izvajanje,  

− pripombe in izboljšave: pripombe in ostali komentarji na izvajanje ter predlogi 

za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti izvedbe,  

− priloge: izpolnjeni dokumenti, ki vsebinsko opredeljujejo in dopolnjujejo prikaz 

aktivnosti. 

V primeru procesa izdaje službene izkaznice bi členitev delovnih pod-procesov 

lahko prikazali na naslednji način: 
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Slika 2.4 Členitev procesa izdaje SI 

 

 

 

 

 

 
Členitev, prikazana na sliki 2.4, nam bo v pomoč pri nadaljnjem modeliranju 

poteka procesa oziroma pri izdelavi diagrama poteka prenovljenega procesa izdaje 

službene izkaznice in kontekstnega diagrama tokov podatkov. Vsak podproces namreč 

zahteva določeno aktivnost ali povezavo med posameznimi udeleženci v procesu 

oziroma določa zaporedje ali faze poteka procesa.  

2.3.4 Modeliranje poslovnih procesov 

Model v splošnem opredelimo kot sliko izvirnika, ki jo ustvarimo in uporabljamo 

kot sredstvo za pridobivanje spoznanj, prenos znanj in preizkušanje brez tveganja za 

izvirnik. Poslovni model pa je tako model delovanja organizacije v okolju. Pri tem 

okolje razumemo kot vse, kar vpliva na značilnosti poslovnih procesov (Kovačič in 

Peček 2002, 47).  

Poslovno modeliranje po eni strani omogoča prepoznavanje konkurenčnih  

prednosti organizacije, po drugi strani pa nas opozarja na slabosti. Če podrobno 

spoznamo poslovanje organizacije, kar nam modeliranje poslovnih procesov omogoča, 

lahko identificiramo in dodatno podpremo učinkovite procese oziroma preuredimo manj 

učinkovite procese. Poslovni model daje lastnikom tudi zagotovilo o varnosti kapitala in 

ustreznosti njihovih naložb v podjetje (Kovačič 1998, 99), omogoča pa tudi izvajanje 

simulacij, ki nam lahko prikažejo poljubno število različnih scenarijev na podlagi 

katerih lahko ugotovimo, ali smo s preureditvijo procesov izboljšali njihov potek 

oziroma ali smo dosegli želene in predvidene rezultate.  

Za uspešno prenovo poslovanja je treba na začetku pravilno opredeliti in modelirati 

obstoječe poslovne procese. Najprej je treba pridobiti informacije o trenutnem poteku 

procesov, kjer je zelo pomembno, da zajamemo dejansko oziroma trenutno stanje v 
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organizaciji. Informacije o trenutnem stanju procesa lahko pridobimo na različne načine 

in sicer z:  

− zbiranjem in analiziranjem obstoječe dokumentacije  (npr. ISO9000), če je le-ta 

prisoten v organizaciji),  

− strukturiranimi intervjuji in pogovori z zaposlenimi,  

− delavnicami,  

− opazovanjem in  

− drugim.  

Na podlagi pridobljenih informacij s pomočjo ustreznih orodij sestavimo in 

prikažemo model procesa.  

Tovrstno prakso smo uporabili pri analizi poteka izdaje službene izkaznice  

pooblaščenih oseb in analizi poteka izdaje IRP, kjer smo z opazovanjem poteka procesa 

in razgovori z vodjo kadrovskega sektorja v bataljonu vojaške policije in podčastnikom 

v enoti za podporo Generalštabu, ki administrirajo sistem, ugotovili dejanski potek in ga 

grafično predstavili, z nadaljnjim preučevanjem modela ugotovili možnosti izboljšav in 

organizacijskih sprememb in jih predstavili v modelu poteka prenovljenega procesa.Pri 

tem smo upoštevali tudi v naslednjem odstavku navedene nevarnosti za neobjektiven ali 

neustrezen potek procesa. 

Pri prenovi poslovnih procesov ali reinženiringu, ki je bil kot pojem uveden leta 

1993 in opredeljen kot »temeljno spremembo v mišljenju in radikalno spremembo v 

načrtovanju delovnih procesov, s čimer dosežemo dramatične izboljšave na področju 

sodobnih meril izvedbe, kot so cena, kakovost, servisi in hitrost« (Hammer in Champy 

1993, 32), se pogosto pojavijo različni spodrsljaji, ki pa jih, kot pravita Hamer in 

Stanton (1995, 33), v glavnem povzročijo ljudje, ki: »so vpleteni v reinženiring, a ne 

vedo kaj delajo«. V nadaljevanju je naštetih deset napak, ki se jih je treba pri izvedbi 

inženiringa treba izogibati:  

− o inženiringu samo govorimo, v praksi pa ga ne izvajamo, 

− ne osredinimo se na sam proces, 

− veliko časa porabimo za analizo položaja, 

− dela se lotimo brez dovolj močne izvršile sile, 

− pri spremenjenem načrtovanju smo preveč plašni, 

− konceptualni načrt neposredno prenesemo v prakso, 

− pri spremenjenem načrtovanju smo počasni, 

− nekatere vidike posla pustimo ob strani, 

− izvedbe se lotimo na konvencionalen način in 

− ne menimo se za pomisleke sodelavcev (Hammer in Stanton 1995, 33). 

Menimo, da je teh deset napak res  pomembno proučiti in upoštevati, da so res 

pogoste, smo ugotovili tudi pri proučevanju poteka procesa izdaje službene izkaznice in 



Teoretična, pravna in metodološka izhodišča 

17 

RAZUMEVANJE 

IZHODIŠČNO 
MODELIRANJE 

 

POENOSTAVITEV 

OPTIMIZACIJA 

IRP. V analizi poteka procesa smo namreč ugotovili, da proces izdaje službene 

izkaznice poteka bolj na osnovi dogovora med nižjimi (operativnimi) strukturami kot, 

da bi bil voden z vrha (kadrovska služba MORS), se pravi, da ni prisotne močne 

izvršilne sile, udeleženci se sicer zavedajo in govorijo, da je nekaj treba storiti, vendar 

tega v resnici ne storijo. Poleg tega ni konceptualne rešitve oziroma je ideja izdelovalca 

neposredno prenesena v prakso, ali bolje rečeno, določa ves proces poteka izdaje, 

proces pa poteka počasi Zaradi vsega tega bomo v nadaljevanju s pomočjo modeliranja 

poslovnih procesov, ki ga tudi teoretično predstavljamo v naslednji točki, zgradili 

model, ki bo izločil naštete napake. 

2.3.5 Razvoj poslovnega modela  

Poslovni model ne služi le kot posnetek stanja, ampak zajema tudi področja 

strateškega poslovnega načrtovanja, modeliranja poslovnih procesov in modeliranja ter 

razvoja modela podatkov organizacije. Prav zato predstavlja ključno orodje prenove 

poslovanja organizacije in s tem optimizacije izvajanja poslovnih procesov (Kovačič 

1998, 99-100). Na sliki 2.5 so predstavljeni postopki razvoja poslovnega modela, ki jih 

lahko neposredno enačimo s stopnjami izboljševanja kakovosti poslovnega procesa.  

 

Slika 2.5 Postopek razvoja poslovnega modela  
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Vir: Kovačič 1998, 100. 
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Prva stopnja poslovnega modeliranja je razumevanje, pri čemer je treba vzpostaviti 

izhodišča, ki bodo v nadaljevanju omogočila razvoj in uveljavitev novega poslovnega 

modela. Gre predvsem za premagovanje strahu pred spremembami, saj predstavlja 

prenova in informatizacija poslovanja ključen premik v poslovanju z neposrednimi 

posledicami na zaposlene (dobrimi in slabimi).  

Splošna enačba uspešnosti sprememb je naslednja (Kovačič 1998, 101):  

S = N + V + P, kjer pomeni: 

S-pripravljenost na spremembe  

N-nezadovoljstvo z razmerami  

V-vizija v prihodnost  

P-zaupanje v pot do sprememb  

 

Pripravljenost za spremembe je po izvedenih pogovorih in stikih velika, v pomoč 

pri uvedbi sprememb in prenovi obstoječih poslovnih procesov bodo gotovo tudi 

izraženi predlogi in zahteve naših vojaških predstavnikov, ki delujejo v poveljstvih 

zveze NATO in nacionalnih vojaških predstavništvih v tujini ali na OKO. Pri pridobitvi 

identifikacijskih dokumentov posameznih poveljstev zveze NATO imajo namreč vse 

več težav, ker je osnova za podelitev internih identifikacijskih izkaznic posameznih  

poveljstev veljavni nacionalni službeni dokument oziroma službena izkaznica. 

Pripravljenost na spremembe pa se kaže tudi v dokumentih in izjavah najvišjih 

predstavnikov ministrstva in vojske, ki poudarjajo, da bo Slovenska vojska majhna a 

sodobno tehnološko opremljena in usposobljena. V ta kontekst lahko uvrstimo torej tudi 

prehod na sodobne identifikacijske dokumente. 

Druga stopnja (izhodiščno modeliranje) pomeni opredelitev oziroma posnemanje 

trenutnega izvajanja poslovnih procesov v organizaciji. Tu poiščemo in prikažemo 

morebitne možnosti odprave neskladnosti pri njihovem izvajanju. Potek trenutnih 

procesov je v nadaljevanju prikazan s pomočjo tehnike diagrama poteka poslovnega 

procesa in kontekstnega diagrama tokov podatkov. 

V tretji stopnji začenjamo fazo poenostavitve procesa, katere rezultat so krajši čas, 

manj potrebnega materiala in stroškov.  

Zadnja faza zajema optimizacijo procesov, ki se kaže v standardizaciji in tipizaciji 

ter s tem tudi odpravi spremenljivosti izvajanja delovnih procesov (Kovačič 1998, 101).  

Predstavljen model postopka razvoja procesa smo v nalogi v celoti uporabili. V 

prvem poglavju smo ugotovili oziroma razumevali problematiko ter postavljali temelje 

sprememb na podlagi predpisov in izkušenj drugih vojsk, v nadaljevanju v tretjem 

poglavju s pomočjo diagramov poteka procesa in kontekstnega diagrama tokov 

podatkov analizirali in predstavili obstoječe stanje, v zadnjem delu pa izdelali model 

prenovljenega procesa, ki vključuje zahteve iz tretje in četrte faze, to je optimizacijo 

procesov.  
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Tehnike, ki smo jih pri tem uporabili predstavljamo v naslednji točki. 

2.3.6 Tehnike in orodja za modeliranje poslovnih procesov  

Na področju modeliranja poslovnih procesov je poznanih več tehnik, na kratko 

predstavljamo le dve, ki sta po mnenju Kovačiča in Pečka (2002, 52) najpogosteje 

uporabljene oziroma najbolj znane, ki smo jih prav zaradi enostavnosti in preglednosti 

uporabili v nalogi. To sta: 

− diagram poteka procesa  (angl.  Flowchart).  

− diagram tokov podatkov (angl. Data Flow Diagram) 

 

Prikazovanje  poteka izvajanja  posameznih aktivnosti  s  tehniko  diagrama  poteka 

je ena najstarejših in splošno uveljavljenih tehnik. Predvsem se uporablja za nazorno  in  

podrobno  predstavitev programskih algoritmov oziroma logike izvajanja računalniških 

programov. Pri modeliranju poslovnih procesov to tehniko uporabljamo za grobo, 

vendar pregledno predstavitev vseh poslovnih procesov organizacije. Osnovni simboli, 

ki jih uporabljamo pri tej tehniki so: začetek ali konec procesa, aktivnost, odločitev ali 

razvejanje ter tok ali potek izvajanja procesa (Kovačič in Peček 2002, 53) . Grafična 

predstavitev simbolov je v prilogi 4. Smer toka podatkov in zaporedje aktivnosti nam 

kaže smer puščice, vsaki aktivnosti pa lahko določimo vire, izvajalca, stroške in čase 

izvajanja medtem, ko pri čakanju opredelimo samo časovni vidik. Pri odločitvah 

oziroma razvejiščih pa lahko proces nadalje ločimo v dve ali več smeri in za vsako 

določimo verjetnost nastopa oziroma pretoka transakcij. Proces lahko poteka skozi več 

organizacijskih enot oziroma oddelkov in če je pravilno modeliran in ima vse potrebne 

podatke, se lahko sprožimo simulacijo, ki ponuja vrsto različnih analiz stroškov, 

izvajalnega časa in obremenjenosti virov (Kovačič, Peček 2002, 53-54). 

Tehnika diagramov tokov podatkov je zaradi preprostosti uporabe najpogostejša 

tehnika na področju strukturne analize in informacijskega inženirstva in zagotavlja 

celovito in pregledno predstavitev tokov podatkov v poslovnem procesu (Kovačič, 

Peček 2002, 55). Vsebuje le štiri različne simbole s kombinacijo katerih lahko 

prikažemo potek informacijskega ali poslovnega procesa (v prilogi 5).  

Poglavitna slabost te tehnike pa je, kot pravita Kovačič in Peček (2002, 55), 

pomanjkljiva semantika modela oziroma prikaz poslovnih pravil v procesu: V 

nadaljevanju ta namreč predvideva oziroma zahteva povezavo z modeliranjem 

podatkov, največkrat modeliranje entitet in njihovih povezav oziroma E-R (ang.Entity- 

Relationship) diagramov. 

Predstavljena teoretična izhodišča smo upoštevali pri razvoju oziroma prenovi 

poslovnega procesa izdaje in izdelave službene izkaznice, kjer smo z utemeljitvijo 

potrebnih sprememb, analizo poteka izdaje službene izkaznice pooblaščenih uradnih 

oseb in identifikacijsko registracijske priponke ter vključitvijo tujih izkušenj oziroma 
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trendov razvoja izdelali model prenove procesov, s katerim bi lahko v kratkem času in z 

majhnimi stroški in organizacijskimi spremembami prišli do uspešne prenove oziroma 

realizacije projekta. Za analizo poteka obstoječega procesa izdaje službene izkaznice 

pripadnika vojaške policije in izdaje identifikacijsko-registracijske priponke ter za 

modeliranje prenove procesa izdelave službene izkaznice bomo uporabili diagram 

poteka poslovnega procesa, in v nadaljevanju DTP, ki sta glede na namen naloge 

najuporabnejša za ponazoritev poteka izdaje službene izkaznice oziroma 

identifikacijsko-registracijske priponke in izdelave modela prenove procesov izdaje 

službene izkaznice oziroma identifikacijsko-registracijske priponke. 
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3 RAZISKAVA PODROČJA SLUŽBENIH IZKAZNIC TUJIH VOJSK  

Za pridobitev ustreznih podatkov, ki pa so v večji meri težko dostopni ali javno 

nedostopni, je bila izbrana pot, ki je zagotavljala, da bodo podatki ustrezni in dovolj 

obsežni za dosego ciljev raziskave. Vprašalnik (Priloga 1) je bil poslan vsem 

rezidenčnim in nerezidenčnim atašejem-vojaškim predstavnikom Republike Slovenije v 

tujini. Ostalim diplomatskim predstavnikom, ki delujejo na obrambnem področju v 

raznih mednarodnih organizacijah in zvezah, vprašalnik ni bil poslan, ker smo želeli 

pridobiti podatke o službenih izkaznicah vojsk držav, ne pa tudi o izkaznicah  članov 

posameznih poveljstev, baz ali varovanih območij. 

3.1 Potek in obseg raziskave 

Enajstim vojaškim predstavnikom Republike Slovenije v tujini je bil v novembru 

2008 poslan poizvedovalni vprašalnik s prošnjo, da za odgovor na zastavljena vprašanja 

pridobijo podatke od uradnih organov vojske ali glede na izkušnje pri srečanjih z 

vojaškimi osebami sami odgovorijo nanje. 

Vprašanja so bile naslednja:  

− Ali sploh imajo službene izkaznice? 

− Imajo izkaznico samo aktivni pripadniki ali tudi rezervisti, ali katere druge 

kategorije (civilno, medicinsko in versko osebje)? 

− Podatki o izdajatelju izkaznice (vojska-kdo, ministrstvo, vlada)? 

− Format oziroma oblika izkaznice (bančna kartica, papir, drugo)? 

− Elementi oziroma podatki, ki so natisnjeni na njej (vzorec)? 

− Sistem izdaje izkaznice (npr. izpolnjevanje določenega obrazca, imajo baze 

podatkov)? 

− Za kakšne namene jo uporabljajo (npr. identifikacija v enoti, OKO, status 

bojevnika, ujetnika)? 

− Menite, da so nanje ponosni? 

− Karkoli, kar ni omenjeno pa  se vam zdi pomembno? 

 

Republika Slovenija ima po podatkih Skupine za podporo mednarodnega 

sodelovanja v Generalštabu SV deset-rezidenčnih in enega nerezidenčnega atašeja. 

Zaradi racionalizacije sredstev in virov ter manjšega interesa na določenem 

geografskem območju jih nekaj pokriva več držav, nekateri pa le eno, ponavadi večjo 

državo. Skupaj pokrivajo trideset držav. Na prošnjo za posredovanje podatkov je 

odgovorilo sedem atašejev s čimer smo pridobili podatke za devet držav. Trije atašeji 

niso odgovorili, eden pa je sporočil, da države, nočejo posredovati podatkov o 

raziskovani temi. 
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Slika 3.1 Grafična predstavitev obsega raziskave 

 

    
Odziv vojaških predstavnikov je bil zelo dober (63 %), vendar jih je večina 

sporočila, da je bilo podatke dokaj težko pridobiti, za države v katerih nimajo sedeža pa 

skoraj nemogoče. Ta težava je razvidna v naslednjem grafu o velikosti vzorca.  

   

Slika 3.2  Podatki o velikosti vzorca  
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zajema večino največjih evropskih držav ter ZDA, dosegla svoj namen oziroma 

omogočila doseganje zastavljenih ciljev.  

3.2 Analiza poteka izdaje službenih izkaznic v tujih vojskah 

Ugotovitve na osnovi prejetih ali pridobljenih podatkov bomo na kratko  predstavili 

v nadaljnjih podpoglavjih po posameznih državah. Primerjalno analizo prednosti in 

slabosti glede na uporabnost, varnost ter  tabelarno in grafično smo predstavili v 

zaključku poglavja. 

3.2.1 Avstrija 

Pripadniki oboroženih sil Republike Avstrije imajo službene izkaznico, ki je, 

izdelana je v papirni obliki in zaščitena z ovitkom. Izdaja jo ministrstvo za obrambo. 

Podlaga za izdajo je izpolnjen obrazec z osebnimi podatki pripadnika in podatki o 

statusu in enoti, kateri pripada, ter priloženi fotografiji pripadnika. Na osnovi prejetega 

obrazca personalni oddelek izkaznico izdela in izda. Službeno izkaznico izdajajo vsem 

vojaškim osebam in tudi civilnim osebam, ki so zaposlene v OS Avstrije (Vir: odgovor 

rezidenčnega atašeja v Republiki Avstriji). 

3.2.2 Italija 

Pripadnikom OS Italije službeno izkaznico v imenu Republike Italije izdajajo 

poveljstvo kopenske vojske (SMB), poveljstvo mornarice (SMM) in poveljstvo zračnih 

sil (SMA). V oboroženih silah Italije se vsi podatki o pripadnikih vpisujejo v bazo 

podatkov pripadnikov oboroženih sil Italije in se od tam za potrebe izdaje službene 

izkaznice tudi črpajo. Izkaznica je moderno zasnovana in izdelana na osnovi pametne 

kartice (PK čip), zunanjost vsebuje podatke, potrebne za vizualno identifikacijo, in 

podatke, zahtevane z mednarodnimi predpisi na področju vojnega in humanitarnega 

prava. Dodatno pa so na čipu shranjeni še drugi podatki (o družinskih članih, 

odlikovanjih, itd), do katerih pa ima dostop samo pooblaščeno osebje. Izkaznico 

pripadniki uporabljajo tudi za evidentiranje delovnega časa,  uveljavljanje ugodnosti pri 

nakupih v določenih trgovinah, področje uporabnosti pa nameravajo še razširiti.  

Službeno izkaznico imajo stalno zaposleni pripadniki OS, rezervisti in civilno osebje, 

zaposleno v enotah in ministrstvu (Vir: odgovor (faks) rezidenčnega atašeja RS v 

Italiji). 

3.2.3 Danska 

Danska izdaja službene izkaznice vsem zaposlenim na obrambnem področju. 

Izkaznico izdaja DDPO (Danish Defence Personnel Organizsation), vojaškemu delu pa 

obrambni štab DDC (Danish Defence Command). Izkaznice medicinskega, verskega in 
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civilnega osebja so posebej označene z ustreznimi simboli. izkaznica je tiskana na 

papirju velikosti 7,5 x 10,5 cm in plastificirana. Vsebuje naslednje podatke: fotografijo 

osebe, številko, datum izdaje in veljavnosti, ime, priimek, čin (rang), datum rojstva, 

velikost osebe, barvo las in barvo oči. Postopek pridobitve je podoben kot pri drugih 

državah, osnova je izpolnjen obrazec in priložena fotografija, podatki pa se vpišejo tudi 

v bazo podatkov, ki jo administrira DDPO. Izkaznica služi tudi za identifikacijo pri 

vstopu v posamezne objekte oziroma omogoča vstop v te objekte (Vir: odgovor (e-

pošta) rezidenčnega atašeja RS v Nemčiji, ki pokriva tudi Dansko). 

3.2.4 Nemčija 

V nemških oboroženih silah prav v letošnjem letu prehajajo na novo službeno 

izkaznico na osnovi pametne kartice. Podobno kot v Italiji se izdaja na osnovi 

predpisanih obrazcev, na podlagi katerih se polni baza podatkov pripadnikov 

oboroženih sil oziroma ministrstva za obrambo (BVM). Elementi natisnjeni na izkaznici 

so podobni s tem, da se izkaznice poveljniške strukture in izkaznice vojakov v enotah 

razlikujejo,  Zaposleni v ministrstvu in glavnem štabu imajo službeno izkaznico na 

podlagi pametne kartice s PK čipom, vojaki v enotah pa izkaznico izdelano na 

posebnem papirju, Razlog je verjetno pogostejše menjavanje enot in drugih podatkov 

(čini,), ki jih je možno na to izkaznico dopisovati, izkaznice izdelane na osnovi pametne 

kartice pa po tiskanju ni mogoče več popravljati Izkaznico (vojaško) imajo tudi 

pripadniki rezervne sestave vojske.. Elementi na obeh izkaznicah  so približno enaki. in 

izpolnjujejo zahteve mednarodnih predpisov. (Vir: odgovor (faks) rezidenčnega atašeja 

RS v Nemčiji). 

3.2.5 Francija 

Francoski vojaki imajo kartico izdelano na papirnem kartončku dimenzije 7,5 x 

10,5 cm, in prevlečeno s termo folijo. Izdaja jo ministrstvo za obrambo, bolj natančno 

uprava za upravljanje človeških virov. Vsebuje podatke in logotip izdajatelja, 

fotografijo osebe, ime in priimek, matično številko ter datum izdaje. Pripadnikom se 

podeli na osnovi prejema predpisanega obrazca, Izkaznico dobijo aktivni in rezervni 

pripadniki ministrstva oziroma vojske. Osnovni namen je interna identifikacija pri 

vstopu v vojaške objekte (Vir: odgovor (e-pošta) rezidenčnega atašeja RS v Franciji). 

3.2.6 Poljska 

Tudi pripadniki poljskih oboroženih sil  imajo službene izkaznice izdelane na 

podlagi pametne kartice s PK-čipom. Izdaja jo ministrstvo za obrambo, na njej so vsi 

potrebni elementi ki jih zahtevajo mednarodni predpisi s področja vojnega in 

humanitarnega prava. Izkaznico podobno kot Italijani in Nemci uporabljajo še za druge 

namene. Kartica je zaščitena z vgradnjo zaščitnih elementov, ki jih omogočajo sodobni 
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tiskalniki plastičnih kartic, zaščita podatkov na čipu pa je z uporabo kripto-ključev 

visoka in zanesljiva (Vir: odgovor (e-pošta) rezidenčnega atašeja RS v Nemčiji, ki 

pokriva tudi Poljsko).  

3.2.7 Hrvaška 

Aktivni pripadniki hrvaške vojske prejmejo službeno izkaznico na podlagi 

predloženega obrazca s podatki in fotografijo  pripadnika. Osnova je papirnati kartonček 

standardne dimenzije in po vnosu podatkov se plastificira. Izkaznica pripadnika hrvaške 

vojske vsebuje naslednje podatke: logotip izdajatelja, status osebe (A-kot aktivna), 

matično številko, ime priimek, fotografijo, MBG (hrvaški EMŠO), čin, ime enote, 

datum izdaje, pečat ter podpis pooblaščene osebe. Izkaznico izdaja ministrstvo za 

obrambo, podatki o pripadnikih se vodijo tudi v kadrovski evidenci. Namen uporabe je 

identifikacija pri vstopih v vojaške objekte in pri izvajanju službenih zadev zunaj 

objektov ali na misijah v tujini (Vir: odgovor (e-pošta) rezidenčnega atašeja RS v 

Republiki Hrvaški) 

3.2.8 Srbija 

Področje službenih izkaznic pripadnikov srbske vojske ureja Uredba o vojnoj 

legitimaciji,. (Službeni vojni list, št. 11, 15. april 1994). Obrazec (izkaznica) je 

predpisan in izdelan skladno z uredbo, izdajajo (dopolnjujejo) pa jo posamezne enote 

oboroženih sil oziroma poveljnik enote ranga podpolkovnik ali višje. Izkaznico 

prejmejo aktivni (profesionalni) pripadniki oboroženih sil ob zaposlitvi. Izkaznica je 

izdelana v obliki knjižice, formata 65x90 mm. Vsebuje ime priimek, serijo in številko, 

fotografijo, podatke o službi v posamezni enoti (od do), pooblastilo za nošenje 

oborožitve,  Evidenco –knjigo  izdanih izkaznic vodi Personalna uprava ministrstva na 

osnovi prejetih potrdil o izdaji oziroma prejemu službene izkaznice (Vir: odgovor (faks) 

rezidenčnega atašeja RS v Republiki Srbiji). 

3.2.9 ZDA 

Oborožene sile ZDA so leta 2000 začele poskusno uvedbo identifikacijske 

izkaznice na osnovi pametne kartice (SMART Tehnology), in sicer na območju vojaških 

baz v Virginiji in baz v Nemčiji ter Južni Koreji, leta 2003 pa so jo tudi uradno uvedle v 

uporabo v ministrstvo za obrambo. Posebna značilnost izkaznice je  v tem, da ima poleg 

PK-čipa tudi magnetno stezo in dvodimenzionalno črtno kodo, kar že samo po sebi 

omogoča in določa večstransko uporabnost službene izkaznice 

(www.defenselink.mil/utility/printitem.aspx, 28. 11. 2008). Med drugim omogoča tudi 

dostop do računalniškega omrežja in elektronski (digitalni) podpis. Izkaznico izdajajo 

vsem pripadnikom ministrstva, uniformiranim in civilnim osebam, rezervni sestavi in 

pogodbenemu osebju. Sicer izkaznica vsebuje naslednje vidne podatke: ime in priimek, 
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fotografijo, enoto oziroma zvrst vojske, čin (rang), datum rojstva, datum veljavnosti 

izkaznice, status (kategorijo) osebe, barvo las in oči, ter višino osebe (Vir: odgovor e-

pošta) rezidenčnega atašeja RS v ZDA). Sliko prednje strani izkaznice lahko najdemo 

tudi na svetovnem spletu na strani (htpp//www.usatoday.com/news/washington/2007-

11-16-military-deserters_N.htm) 

3.3  Analiza ugotovitev raziskave področja službenih izkaznic tujih vojsk  

3.3.1 Primerjava osnovnih značilnosti službenih  izkaznic po državah  

Za izhodišče predstavljamo pridobljene podatke o službenih izkaznicah pripadnikov 

tujih vojsk vključenih v raziskavo glede na izdajatelja in format izkaznice oziroma 

uporabljeno tehnologijo, ki smo jih pridobili na osnovi odgovorov na vprašalnik (glej 

prilogo1) 

Tabela 3.1 Pregled osnovnih značilnosti službenih izkaznic  

 

Država SI izdana  Izdajatelj Način izdelave Pametna 

kartica 

Drugi  

nameni 

Avstrija da MO plastificirana ne ne 

Danska da MO plastificirana ne ne 

Francija da MO plastificirana ne ne 

Hrvaška da MO plastificirana ne ne 

Italija da OS bančna da da 

Nemčija da MO bančna, knjižica da, ne* da 

Poljska da MO bančna da da 

Srbija da OS knjižica ne ne 

ZDA da MO bančna da da 

 
*V nemški vojski, sta trenutno v uporabi še dve različni tehnološki rešitvi (različno za 

vojake in uslužbence v obrambnem štabu oziroma poveljstvih), zaradi česar se pri načinu 

izdelave in formatu kartice pojavljata dva različna podatka. 
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Tabela 3.2 Izdajatelj izkaznice 

 

Izdajatelj Delež v % 

Ministrstvo za obrambo 78 

Oborožene sile  22 

 100 

 

Pri izdajateljih je iz seštevka odgovorov na vprašalnik razvidno, da nastopata le 

dva, to sta ministrstvo za obrambo (personalna služba) in oborožene sile(personalni 

oddelek v glavnem štabu ali glavnem štabu zvrsti vojske). 

Tabela 3.3 Format službene izkaznice in dodatna uporabnost 

 

Format Delež v % 

Format bančne kartice  44 

Plastificiran karton  44 

Knjižica 12 

 

 

Dodatna uporabnost 

100  

Da (pametna kartica) 44 

Ne (knjižica, plastificiran karton) 56 

 100  

 

Dodatno uporabnost, kot so npr. plačevanje določenih storitev, drugi (osebni) 

podatki, ki niso vidni oziroma natisnjeni, registracija delovnega časa, vstop v določena 

tehnično varovana območja in drugo, omogoča le pametna kartica s čipom ali  

magnetno stezo ali obojim, ostali formati služijo le za potrebe  identifikacije.  

V grafu na sliki 3.3 predstavljamo seštevek oziroma odstotno vrednost seštevka 

odgovorov na posamezna vprašanja, ki so bila zastavljena vojaškim predstavnikom RS 

v tujini z vprašalnikom (priloga 1). 
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Slika 3.3 Grafična predstavitev raziskave (seštevka posameznih odgovorov na 

vprašalnik) 
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Kot je razvidno iz predstavljenih podatkov, tabel in grafov imajo službene 

izkaznice prav vse obravnavane vojske, kar potrjuje nujnost uvedbe službene izkaznice 

tudi v Slovensko vojsko. Ugotovimo lahko tudi, da že kar nekaj let narašča trend 

uporabe pametnih kartic na različnih področjih, kar lahko zasledimo na spletni strani 

(http://www.members.tripod.com/bankomati/clanki/gvestnik/02-02-1995-Pametne-

kartice.html), prav tako smo to ugotovili z našo raziskavo službenih izkaznic  tujih 

vojsk.  

3.3.2 Primerjava izkaznic z vidika uporabnosti in  varnosti pred zlorabami 

V naslednjih dveh tabelah predstavljamo primerjalno analizo prednosti in slabosti  

formatov službenih izkaznic z vidika uporabnosti in varnosti pred zlorabami. Službeno 

izkaznico v obliki knjižice ne bomo posebej obravnavali, ker je tudi po ugotovitvah naše 

raziskave zelo malo uporabljana, glede na ugotovitve v drugem poglavju pa je tudi 

neustrezna, ker ne vsebuje vseh zahtevanih podatkov.  
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Tabela 3.4  Prednosti in slabosti plastificirane izkaznice 

 

Prednosti Slabosti 

Ne zahteva visoke informacijske 

tehnologije 

Zamudnost izdelave 

Nižja cena Večja možnost napak pri podatkih 

Možnost izdelave v vsakem uradu Lažje ponarejanje 

Obstojnost tiska Težje vodenje evidence izdanih izkaznic 

 

Podatke o prednostih in slabostih plastificiranih izkaznic smo pridobili v razgovoru 

z zaposlenimi v Enoti za podporo Generalštaba, ki izdeluje obstoječe identifikacijske 

dokumente za potrebe MORS in začasne-priložnostne priponke ob večjih konferencah 

ali seminarjih. Administrator sistema je v razgovoru z avtorjem dejal, da so v preteklosti  

za konference in seminarje večinoma izdelovali plastificirane priponke, vendar pa so 

prav zaradi ugotovljenih slabosti prešli na izdelavo priponk v obliki bančnih kartic (brez 

čipov), ker je običajno za izdelavo na razpolago malo časa, postopek izdelave 

plastificiranih priponk, izkaznic ali oznak pa zelo zamuden. 

 

Prednosti in slabosti izkaznice v formatu bančne (pametne) kartice 

V zadnjem času se uporaba kartic v tem formatu povečuje, s kombinacijo 

brezkontaktnega in kontaktnega čipa,  magnetnih stez, črtnih kod in s tem povečuje 

možnost uporabe na več področjih. Na svetovnem spletu je veliko podatkov o tem 

veliko, prednosti tega formata kartic oziroma izkaznic predstavljamo z izsledki ene od 

vodilnih slovenskih firm na področju identifikacije, pristopne kontrole in avtomatične 

registracije delovnega časa (http://www.cetrtapot.si/novice/informator/4.html). Po 

mnenju Tomaža Freliha, avtorja zapisa »Svetujemo: pristopna kontrola«, na spletnem 

naslovu (http://www.cetrtapot.si/novice/informator/4.html), so prednosti pametne 

kartice naslednje:  

− nedvoumna administracija kartic (izdaja, preklic, zamenjava, varnostno 

preverjanje, ipd.),  

− uporabnik je prisiljen kartico ves čas uporabljati, zato skrbi zanjo,  

− uporabnik je prisiljen ob odhodu iz pisarne kartico vzeti s seboj in s tem 

zaklene računalnik,  

− posojanje kartic in gesel je sistemsko onemogočeno,  

− kartica je uporabna kot vizualni dokument-priponka,  

− ena kartica manj v poplavi preostalih kartic. 

Razumljivo je, da proizvajalci oziroma prodajalci tehnologije poudarjajo predvsem 

prednosti, slabosti pa se običajno pokažejo pri uporabi oziroma izdelavi. Kot smo že 
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omenili, se na MORS izdelujejo tudi identifikacijsko-registracijske priponke, ki so 

izdelane na osnovi formata bančnih kartic. V tabeli 4 predstavljamo prednosti in slabosti 

tega formata po mnenju administratorja sistema izdaje IRP (izdelovalca), ki  jih je 

predstavil, v mesecu marcu 2009, na razgovoru z avtorjem.  

 

Tabela 3.5 Prednosti in slabosti izkaznice v formatu bančne (pametne) kartice 

 

Prednosti Slabosti 

Težko ali nemogoče  ponarejanje Zahteva podporo visoke informacijske 

tehnologije  oziroma tehničnih sredstev 

Manjša možnost napak pri podatkih 

zaradi uporabe baz podatkov 

Višja cena 

Lažja administracija kartic (izdaja, 

preklic, zamenjava),  

Izdelava na enem specializiranem mestu 

Večstranska uporabnost (identifikacija, 

pristopna kontrola, registracija 

delovnega časa, interno plačevanje 

storitev) 

Večja verjetnost  poškodb kartice-čipa 

Sodoben videz in tehnologija izdelave  

Krajši čas izdelave  

 

3.3.3 Analiza pogostosti uporabe posameznih formatov izkaznic   

V naslednjem grafu na sliki 3.4 predstavljamo zastopanost posameznih formatov 

službenih izkaznic pripadnikov vojsk, ki so bile vključene v našo raziskavo. Podatki so 

zbrani iz vprašalnika v prilogi 1. 
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Slika 3.4 Razmerje med posameznimi vrstami izkaznic 

 

format službene izkaznice
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Kljub posameznim prednostim, ki jo ima vsak tip podlage izkaznice, je prihodnost 

prav gotovo na strani uporabe pametnih kartic kar nenazadnje kaže uvedba te 

tehnologije v največjih vojskah sveta (ZDA, Nemčija, Poljska, Italija, Nemčija) in 

gotovo tudi še v katerih drugih, ki jih raziskava ni zajela. Visoka varnost podatkov, 

pocenitev visoke informacijske tehnologije ter tudi zmanjševanje birokratskih 

postopkov in ročnega dela je že dolgoletni trend v mnogih evropskih in drugih državah.                        

Še posebej, kot poudarjajo v članku »Pametna kartica ponuja več...« na spletnem 

naslovu (http://www.activa.si/pametnaKartica/?content=smart-car), se je to odrazilo po 

11. septembru 2001, ko se je zgodila revolucija uporabe mikročipov tudi na področjih 

bančništva in predvsem drugih industrijskih panogah. Vsepovsod po svetu so zaradi 

uvajanja novih varnostnih kriterijev, povezovanja različnih institucij in medpanožnega 

sodelovanja začeli množično uporabljati to tehnologijo, s tem pa je prišla do veljave 

večfunkcionalnost in večaplikativnost pametne kartice kot ena izmed najbolj vidnih 

lastnosti te tehnologije. Omenjene ugotovitve so poleg ostalega tudi dober razlog za 

prehod na uporabo takšnih izkaznic tudi v MORS oziroma Slovenski vojski. 
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Prehode na takšno obliko dokumentov (na osnovi pametne kartice) je v zadnjem 

času zaznati tudi na več področjih v naši državi, omenjamo samo jih samo nekaj, ki jih 

praktično vsakodnevno uporabljamo:  

− kartica zdravstvenega zavarovanja,  

− bančne kartice NLB, NKBM, in druge,  

− klubske kartice npr.: Mercator pika, Merkur, Hervis sports club in druge.. 
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4 RAZISKAVA PODROČJA SLUŽBENIH IZKAZNIC V RS 

V tem poglavju predstavljamo izsledke raziskave področja izdaje službenih 

izkaznic oziroma internih identifikacijskih dokumentov na obrambnem področju ter 

predlog modela prenove procesa službene izkaznice pripadnika SV. 

4.1 Analiza informacijskega sistema za izdajo službenih izkaznic  

Skladno s predpisi navedenimi v 2. poglavju te naloge se v MORS izdelujejo 

izkaznice za pooblaščene uradne osebe in sicer inšpektorje IRSO in IRSZR, 

pooblaščene delavce OVS in  pooblaščene osebe VP. Za pripadnike Slovenske vojske se 

tovrstne izkaznice (še) ne izdelujejo. Analiza procesov izdaje in izdelave službenih 

izkaznic posameznih upravičencev je izdelana na osnovi preučevanja predpisov, 

intervjujev  sodelujočih v procesu izdaje in izdelave ter opazovanja poteka procesa v 

prostorih Enote za podporo Generalštaba SV v decembru 2008. V nadaljevanju 

predstavljamo postopek izdaje izkaznic pooblaščenih uradnih oseb vojaške policije  in 

postopek izdaje identifikacijsko-registracijske priponke delavcev MORS. 

Za predstavitev poteka procesa izdaje službene izkaznice pooblaščenih uradnih 

oseb bomo uporabili metode modeliranja poslovnih procesov, ki smo jih izbrali in 

podrobneje predstavili v teoretičnih izhodiščih. Ker so si postopki izdaje in izdelave 

vseh treh vrst službenih izkaznic zelo podobni ali enaki, v nadaljevanju podrobneje 

predstavljamo samo postopek izdaje službene izkaznice vojaške policije. 

4.1.1 Postopek izdaje službene izkaznice pripadnika vojaške policije  

Vojaški policist po opravljenem izpitu iz pooblastil vloži zahtevo za izdajo 

službene izkaznice in izpolni obrazec z osebnimi in drugimi zahtevanimi podatki. 

Obrazec pošlje v sektor za kadre (S-1) v bataljonu vojaške policije, ki obrazec pregleda, 

preveri opravljenost izpita  in če je vse po predpisih vnese podatke, v  vnaprej 

pripravljeno bazo (tabelo) za izdelavo službene izkaznice. Ko je so vsi podatki vpisani, 

pošlje nosilec podatkov v Enoto za podporo, ki izdeluje in izdaja izkaznice in vodi 

evidenco izdanih službenih izkaznic. Enota za podporo, ki izdeluje tudi identifikacijsko 

registracijske kartice v bazo podatkov doda fotografijo posameznega upravičenca, ki jo 

ima v bazi podatkov  za izdelavo identifikacijsko registracijske kartice. Če je slika 

neustrezna se oseba ponovno fotografira. Naslednja faza je izdelava (tiskanje) izkaznice 

in pošiljanje izkaznice upravičencu. Podatke o postopku smo pridobili z opazovanjem 

poteka dela v enoti za podporo GŠ in v razgovoru s sodelujočimi v procesu. 

Sam postopek poteka  izdaje službene izkaznice bomo grafično predstavili s 

pomočjo diagrama poteka procesa oziroma aktivnosti. 

V procesu izdaje sodelujejo naslednji akt: posamezni upravičenec-vojaški policist,  

Sektor za kadre v bataljonu VP (S-1) in Enota za podporo GŠ kot izdelovalec izkaznic. 
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Faze poteka procesa so naslednje: formuliranje zahtevka za izdajo, preverjanje in 

vnašanje podatkov v bazo, izdelava izkaznice in vpis v evidenco izdanih izkaznic, 

dostava izkaznice upravičencu. 

 

Slika 4.1 Potek procesa izdaje službene izkaznice vojaške policije 
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V diagramu na sliki 4.1 izstopa število izvedenih in posledičnih  aktivnosti Enote za 

podporo GŠ, ki pa naj bi bila  v bistvu le tehnični izvajalec oziroma izdajatelj izkaznice, 

medtem ko naj bi po izkušnjah tujih vojsk glavnino aktivnosti izvajala kadrovska služba 

ministrstva ali glavnega štaba, ki pa v tem primeru sploh ni vključena, saj v procesu 

sodeluje le sektor za kadre v sami enoti (bataljonu) vojaške policije, kadrovska služba 

MORS pa v tem procesu sploh ne sodeluje. Menimo, da je to neustrezno, ker je osnovna 

naloga kadrovskih služb zbiranje podatkov in vodenje evidenc o zaposlenih, v tem 

primeru pa evidence o izdanih izkaznicah in tudi o pooblaščenih uradnih osebah vojaške 

policije kadrovska služba MORS nima. 

4.1.2 Kontekstni diagram tokov podatkov izdaje službene izkaznice VP  

Kontekstni diagram tokov podatkov obravnavanega področja je kot meni Natek 

(2005/2006, 11), namenjen predvsem modeliranju procesnih mej obravnavanega  

poslovnega področja in okolja, pri čemer je obravnavano področje lahko celotno 
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podjetje, njegova organizacijska enota ali vrednostna veriga ali ključni poslovni proces, 

lahko pa tudi drugo. 

Pri naši raziskavi to pomeni ugotavljanje in razumevanje poteka podatkov med 

sodelujočimi organizacijskimi enotami v procesu izdelave službene izkaznice ter tudi 

njihovo medsebojno odvisnost. 

 

Slika 4.2  Kontekstni diagram tokov podatkov izdaje službene izkaznice 

 

 
 

V diagramu na sliki 4.2 je razvidna velika aktivnost Enote za podporo in upravičenca. 

Njegovo aktivnost (zahtevek za izdajo) določa predvsem osebna  želja po pridobitvi te 

izkaznice. Pri opazovanju procesa smo  ugotovili veliko odvisnost procesa izdaje 

službene izkaznice od (začetka) poteka podatkov med upravičencem in procesom. Če 

upravičenec ne predloži zahtevka, (si izkaznice ne želi, pozabi, itd.), se proces niti ne 

začne. To je torej ena od ključnih ugotovitev in zadeva, ki jo je v prenovi oziromaa pri 

ugotavljanju primernosti nadgradnje tega sistema v sistem za izdajo službene izkaznice 

pripadnika SV, nujno treba upoštevati oziroma odpraviti. 

V nadaljevanju pa predstavljamo tehnično izvedbo izdelave obstoječe službene 

izkaznice pripadnika vojaške policije, ki jo je avtorju predstavil administrator sistema za 

izdelavo identifikacijskih dokumentov. Kot je bilo že omenjeno, je bazo podatkov o 
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imetnikih službenih izkaznic vojaške policije s pomočjo orodja MS ACCES 2007 

izdelala Enota za podporo GŠ. Sestavljena je iz sedmih tabel, ene poizvedbe in ene 

forme za vnos podatkov. 

Tabela »Kartice VP« je glavna tabela, v katero se zapisujejo vsi podatki, ki jih 

vsebuje službena izkaznica. Vse tabele so medsebojno povezane preko poizvedbe 

(Querie) »Službene Kartice VP«. Istočasno se vsi podatki zapisujejo v tabelo »Kartice 

VP«, kar pomeni, da je pot podatkov med tabelo »Kartice VP« in poizvedbo »Službene 

izkaznice VP« obojestranska, iz ostalih tabel, ki vsebujejo stalne vrednosti, pa le 

uporablja podatke. Podatki, ki jih vsebuje službena izkaznica so v bazi podatkov 

določeni kot obvezni, kar pomeni, da izkaznice s pomanjkljivimi podatki ni mogoče 

izdelati in izdati. 

Za izdelavo in tiskanje službene izkaznice se uporablja program CARDFIVE VISION 

ver. 8.1. v povezavi s tiskalnikoma FARGO HDP 720. Grafična ponazoritev baze in 

tabel je v prilogi 3. 

4.2 Analiza informacijskega sistema za izdajo  IRP MORS 

4.2.1 Potek procesa izdaje IRP 

Z opazovanjem procesa in opravljenim razgovorom avtorja z administratorjem 

sistema je bil ugotovljen dejanski potek procesa izdaje  IRP, ki ga podrobneje 

predstavljamo v nadaljevanju. Po podpisu pogodbe in sprejemu v delovno razmerje na 

MORS se pripadniku določi matična številka MORS in izdela zahtevek za izdelavo 

identifikacijsko- registracijske kartice, ki kot že sam naziv pove, služi za interno 

identifikacijo pri vstopu v objekte v katerih je gibanje drugim osebam sicer omejeno in 

za avtomatično registracijo delovnega časa oziroma registracijo prisotnosti v 

posameznih objektih ali na delovnem mestu. Zahtevek za izdajo vsebuje potrebne 

podatke, ki so na tej priponki. Ker je novozaposleni pripadnik vojske običajno napoten 

na TVSU v izobraževalnem centru Vipava, predstavljamo postopek v tem primeru. 

Zahtevek novozaposleni osebno prinese v Enoto za podporo, po preverjanju istovetnosti 

sledi fotografiranje in takojšnja izdelava priponke. Po podpisu prejemnice jo oseba tudi 

takoj dobi. 

Trenutno sta v uporabi dve obliki IRP, nova oblika, katere postopek izdaje in obliko 

predstavljamo v prilogi 3, še ni bila uvedena v vse organizacijske enote ministrstva, je 

pa sprejeta in v fazi izdelave in izdaje za vse organizacijske enote MORS. 
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Slika 4.3 Diagram poteka procesa izdaje IRP 

 

 

 
 

Tudi v primeru procesa na sliki 4.3 je večina izvedenih in posledičnih aktivnosti na 

strani Enote za podporo GŠ, vendar je potek procesa nekoliko bolj porazdeljen med 

posamezne udeležence, pobudnik procesa pa je kadrovska služba MORS, kar je 

ustreznejše tudi za nadaljnje postopke in vodenje posameznih evidenc podatkov o 

zaposlenem. Ugotavljamo, da je prisotno veliko število »ročnih« aktivnosti, ki bi jih, z 

ustrezno informacijsko podporo kjer mislimo predvsem na formiranje ustrezne enotne 

baze podatkov o zaposlenem in povezavo posameznih subjektov v procesu z  bazo 

podatkov lahko bistveno poenostavili oziroma avtomatizirali. Omenjeno ugotovitev smo 

upoštevali pri predlogu modela prenove IS službene izkaznice pripadnika SV. 
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4.2.2 Kontekstni diagram tokov podatkov izdaje IRP 

Potek podatkov med posameznimi subjekti v procesu izdaje identifikacijsko-

registracijske priponke zaposlenih na MORS je razviden iz slike 4.4. 

Slika 4.4 Kontekstni diagram tokov podatkov izdaje identifikacijsko-

registracijske priponke 

 

Enota za podporo

Sektor za kadre kandidat

Enota razporeditve

Obvestilo o 

(ne)sprejemu

 IRP

Obvestilo o 

zaposlitvi

IRP 

Obvestilo o izdaji IRP

Izdelava IRP

Osebni podatki

fotografija

Zahtevek za

Izdelavo IRP

Prošnja

Za sprejem

Evidenca izdanih IRP

Potrdilo o prejemu

Evidenca izdanih IRP

 
 

Večji tok podatkov, ki je razviden iz zgornje slike, in s tem večja aktivnosti na 

relaciji sektor za kadre-proces izdelave IRP, je tudi po raziskavi izkušenj tujih vojsk 

primernejše in pogostejše, običajnejše. Večje število tokov podatkov med kandidatom in 

procesom pa gre predvsem na račun dejstva, da v tem primeru kandidat še ni zaposlen in 

kadrovska služba še ne razpolaga z njegovimi osnovnimi osebnimi podatki. 

V nadaljevanju predstavljamo tehnično izvedbo izdelave nove identifikacijsko-

registracijske priponke, ki je bila izdelana v preteklem letu, vendar še ni v celoti 

uvedena v vse organizacijske enote MORS. Kot je bilo že omenjeno, je bazo podatkov o 

imetnikih IRP s pomočjo orodja MS ACCES 2007 izdelala Enota za podporo GŠ. 

Sestavljena je iz petih tabel in ene poizvedbe.  
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Tabela CARDBASE2008 je glavna tabela, v katero se zapisujejo vsi podatki, ki jih 

vsebuje IRP in je predstavljena na sliki v prilogi 2, ostale  štiri tabele: čini, razlog 

izdelave, status in tip kartice pa vsebujejo stalne podatke o obstoječih statusih, činih, 

tipih kartice in razlogih za izdelavo, ki se na podlagi podatkov v obrazcu dodelijo 

posamezni osebi. Vse tabele so medsebojno povezane prek poizvedbe (QUERIE) 

»Identifikacijska priponka«,  ki združuje vse podatke iz vseh tabel skupaj. Istočasno vse 

podatke zapisuje v tabelo CARDBASE 2008, kar pomeni, da je pot podatkov med 

tabelo »CARDBASE2008« in poizvedbo »Identifikacijska priponka« obojestranska, iz 

ostalih štirih tabel pa le »vleče« podatke. Tabela »CARDBASE2008« je torej primarna 

tabela, ki vsebuje tudi primarni ključ, na katerega se navezujejo vsi ostali podatki osebe, 

kateri se bo izdala IRP. V našem primeru primarni ključ predstavlja »matična številka 

MORS« sestavljena iz petih številk, ki so enkratne za vsakega posameznika zaposlenega 

na MORS. Podatki, ki jih vsebuje »IP« so v bazi določeni kot obvezni, kar pomeni, da 

IRP s pomanjkljivimi podatki ni mogoče izdelati in izdati. 

Za  izdelavo in tiskanje IRP  se uporablja program CARDFIVE VISION ver. 8.1.  v 

povezavi s tiskalnikoma  Fargo HDP HDP 720 T, kar  omogoča izdelavo FORMOV in 

povezavo z ODBC bazami podatkov med katere spada tudi MS ACCESS-ova baza 

podatkov, obojestranski tisk IRP, fotografiranje neposredno  iz programa, urejanje 

fotografij ter shranjevanje slik in določanje relacij slika–baza podatkov, zajem 

biometričnih podatkov, npr. prstnih odtisov (v povezavi z zunanjo periferijo) in uvoz 

lastnoročnih podpisov. 

4.3 Predlog modela  prenove  IS   za izdajo službene izkaznice v SV 

Analiza sistemov izdaje službenih izkaznic in identifikacijsko-registracijskih 

priponk in izvedeno opazovanje in razumevanje poteka obeh procesov, ki smo jo izvedli 

in predstavili v tretjem poglavju, je ugotovila, da je sistem izdaje IRP primernejša 

osnova za prenovljen model izdaje službene izkaznice pripadnika SV kot sistem izdaje 

službene izkaznice pooblaščenih uradnih oseb, to pa predvsem zaradi večje aktivnosti 

kadrovske službe in manjše odvisnosti poteka procesa od posameznih subjektov v 

procesu. Kljub temu pa v njem opažamo kar nekaj  slabosti oziroma možnosti za 

izboljšave  v sistemu  in  poteku procesa. Tako se kaže potreba po združitvi osebnih in 

drugih podatkov o zaposlenih v skupno bazo podatkov, iz katere bi bilo mogoče 

dodajati in črpati potrebne podatke za izdelavo službene izkaznice ali formiranje 

posebne, namenske baze podatkov, ki so potrebni za izdelavo službenih izkaznic. V 

MORS sicer obstaja baza podatkov o zaposlenih (MFERAC), ki  po izjavi izdelovalca 

SI in IRP (Enota za podporo) ni primerna oziroma ni prilagojena za izdelavo službenih 

izkaznic in ne vsebuje vseh potrebnih podatkov. Oblikovanje baze podatkov in izvedba 

povezav med subjekti bosta zahtevala večjo informatizacijo sistema, za kar pa bo 

potrebna nadaljnja faza razvijanja procesa oziroma informacijskega sistema, to je  
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načrtovanje računalniških rešitev, baz podatkov in računalniške infrastrukture, ki v tem 

delu ni izvedena. 

Smiselnost razvoja te faze bo realna šele takrat, ko bo predlagani model 

prenovljenega sistema sprejet in potrjen na strateškem nivoju. Natek (2005/2006, 16) 

poudarja, da je načrtovanje računalniških rešitev, baz podatkov in računalniške rešitve 

prelomna faza razvijanja PIS, ki temelji na (sprejetih) izhodiščih, od katerih je eno 

strateški načrt, drugo pa so analize in modeli poslovnih procesov in podatkov ter 

tehnološke omejitve IKS, razpoložljivi projektni viri in drugo, kar smo v tej nalogi  tudi 

izvedli 

Za izdajo sodobne službene izkaznice bo treba vključiti tudi izsledke raziskave 

področja v tujih vojskah in za podlago uporabiti pametno kartico ustrezne kakovosti ter 

zmogljivosti, kar je, kot smo ugotovili z raziskavo, trend tudi v drugih vojskah.  

Prenovljeni proces izdelave identifikacijskih dokumentov bi tako potekal na način 

prikazan v  prenovljenem diagramu poteka procesa izdaje.   

 

Slika 4.5 Diagram  poteka prenovljenega procesa izdaje SI 

 

 
 

Prenovljen proces na sliki 4.5 namenja glavno vlogo Sektorju za kadre, ki v 

največji meri razpolaga s potrebnimi podatki ali jih pri stiku z zaposlenimi lahko 
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pridobi. Podatki se vnesejo v bazo, do katere imajo v potrebnem obsegu dostop tudi 

drugi subjekti v procesu. Izdelovalec iz nje izvozi potrebne podatke v program za 

izdelavo službene izkaznice S tem se bistveno zmanjša čas pretoka podatkov med 

subjekti in zmanjša možnost napak pri obdelavi podatkov. Informatizacija procesa pa bo 

zagotovila tudi avtomatično vodenje evidenc izdanih  službenih izkaznic, trenuten 

vpogled v seznam imetnikov ter podatke o času naročila in trajanju izdelave. 

V prenovljenem modelu procesa je torej ključnega pomena izdelava baze podatkov in 

povezave baze s posameznimi udeleženci v procesu priprave podatkov in izdelave 

izkaznice. Na ta način se doseže tudi večja zanesljivost podatkov, kar je na področju 

identifikacije izrednega pomena, poleg tega se zmanjša tudi nepotrebno dopisovanje 

med posameznimi udeleženci procesa in prenos osebnih podatkov zunaj območja, ki je 

sicer primerno varovano skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Naslednja 

prednost je zmanjšanje časa od zahteve za izdelavo do končne izdelave službene 

izkaznice, posamezne aktivnosti pa so enakomerneje porazdeljene in manj odvisne od 

aktivnosti ali neaktivnosti udeležencev v procesu. 

 

Slika 4.6 Kontekstni diagram tokov podatkov SI 

 

 
 

Tudi v kontekstnem diagramu podatkov na sliki 5.5 je razvidna zmanjšana 

odvisnost poteka procesa od  enega udeleženca v procesu, oziroma celo zmanjšanje 
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števila udeležencev v procesu. Enota SV, v kateri je razporejen upravičenec, ima le še 

nalogo posrednika (naslovnika) med kadrovsko službo in upravičencem, nenazadnje bi 

podatki lahko potekali tudi mimo nje. Tokovi podatkov, ki so v procesu izdelave 

službene izkaznice pooblaščenih uradnih oseb, kot smo ugotovili z opazovanjem, 

pretežno pisni, bi v prenovljenem procesu potekali večinoma po elektronskih poteh, 

hitreje in zanesljiveje, evidence in baze bi bile v elektronski obliki in ves čas dostopne 

pooblaščenim uporabnikom. 



 

43 

5 UGOTOVITVE, PREDLOGI IN POTRJEVANJE HIPOTEZ  

5.1 Ugotovitve raziskave  

Raziskava je zajela večino vojsk sosednjih držav. Ker so med njimi tudi  velike 

evropske države s sodobno opremljenimi vojskami (Danska, Francija, Italija, Nemčija, 

Poljska), ter poleg njih tudi ZDA, lahko govorimo o dovolj reprezentativnih rezultatih 

analize. 

Podatke je bilo dokaj težko pridobiti, ker so za javnost skoraj nedostopni (niso 

javni), vendar nam je to s pomočjo vojaških predstavnikov Slovenije v tujini vseeno 

uspelo in smo lahko dovolj obsežno in poglobljeno analizirali postopke izdaje in oblike 

službenih izkaznic v posameznih državah. 

 Splošno je znano, da razen redkih izjem (pooblaščenih uradnih oseb MORS in SV) 

ostali pripadniki Slovenske vojske službenih izkaznic nimajo. Ker pa Slovenska vojska 

izvaja naloge tudi zunaj države v skladu z Zakonom o obrambi in na njegovi podlagi 

izdanimi predpisi, mednarodnimi pogodbami in načeli mednarodnega vojnega in 

humanitarnega prava, to posledično določa, da bi službene izkaznice njeni pripadniki 

morali imeti vsaj pri opravljanju nalog zunaj države,. 

V raziskavi področja izdaje službenih izkaznic nekaterih tujih vojsk, ki smo jo 

opravili v tretjem poglavju, je bilo ugotovljeno, da imajo službene izkaznice prav vse 

obravnavane vojske, kar potrjuje nujnost uvedbe službene izkaznice tudi v Slovensko 

vojsko. Prav tako smo z analizo in proučevanjem literature ugotovili, da 44 % 

obravnavanih tujih vojsk uporablja za osnovo pametne kartice, katerih trend uporabe  

narašča tudi  na drugih  področjih. 

Ker se v MORS izdelujejo dokaj sodobne identifikacijsko-registracijske kartice in 

službene izkaznice pooblaščenih oseb, je smiselno, da se ti procesi prenovijo oziroma 

modernizirajo ter upoštevajo sodobne rešitve in trendi.  

Prenovo poslovnih procesov (reinženirstvo) izvajamo, kot opozarjata Kovačič in Peček 

(2002, 40) s temeljitim preverjanjem procesov in njihovim korenitim spreminjanjem, ki ga 

sprožimo zaradi doseganja pozitivnih rezultatov. Za prenovo procesov so torej potrebne 

premišljene teoretično ter informacijsko podprte rešitve in organizacijske spremembe, ki 

smo jih uporabili oziroma jih predlagamo tudi pri prenovi obstoječega procesa oziroma 

sistema za izdajo službene izkaznice pooblaščenih uradnih oseb MORS in SV. 

Po proučevanju teoretičnih izhodišč prenove poslovanja smo ugotovili, da dejavniki 

prenove procesov zajemajo tudi področja, na katera pri prenovi sistema izdaje službene 

izkaznice ne moremo vplivati. Splošno je znano, da so vojaške organizacije hierarhično 

zasnovane in glede na hitrost uvajanja sprememb organiziranosti toge, iz česar sledi, da 

so v takih organizacijah spremembe možne le v daljšem časovnem obdobju. Zaradi tega 

smo kot naš prispevek k teoriji prenove procesov izdelali dopolnjen model dejavnikov 
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prenove procesa izdaje službene izkaznice, ki vključuje le dejavnike, na katere lahko 

vplivamo oziroma so za nas pomembni.  

Poleg tega smo pri proučevanju ugotovili, da je treba žive procese spreminjati na 

način, da se ne ustavijo oziroma na njih ne nastane škoda zaradi neustreznih, 

nepremišljenih ali prehitrih sprememb. Prav zato smo prenovo zasnovali na modelu, ki 

ga  lahko opredelimo kot sliko izvirnika, ki jo ustvarimo in uporabljamo kot sredstvo za 

pridobivanje spoznanj, prenos znanj in preizkušanje brez tveganja za izvirnik (Kovačič 

in Peček 2002, 47).  

Pri analizi poteka izdaje sedanje službene izkaznice pooblaščenih uradnih oseb smo 

ugotovili, da izstopa število izvedenih in posledičnih aktivnosti Enote za podporo, ki pa 

naj bi bila v bistvu le tehnični izvajalec oziroma izdelovalec izkaznice. V raziskavi 

področja izdaje službenih izkaznic nekaterih tujih vojsk, ki smo jo opravili v tretjem 

poglavju, pa smo ugotovili, da glavnino aktivnosti izvaja kadrovska služba ministrstva 

ali glavnega štaba, ki pa v primeru procesa izdaje službene izkaznice pooblaščenih 

uradnih oseb sploh ni vključena, saj v procesu sodeluje le sektor za kadre v sami enoti 

(bataljonu) vojaške policije. Naslednja ugotovljena pomanjkljivost tega procesa je 

prevelika odvisnost tokov podatkov od aktivnosti posameznih udeležencev v procesu in 

posledično ogroženost  poteka celotnega procesa izdaje službene izkaznice  

Pri proučevanju  procesa izdaje IRP smo ugotovili nekoliko večjo aktivnost 

kadrovske službe. V tem primeru je sprožilec procesa, vendar je vseeno večina 

izvedenih in posledičnih aktivnosti na strani Enote za podporo GŠ, potek procesa pa je 

nekoliko bolj porazdeljen med posamezne udeležence. Ugotavljamo tudi, da je prisotno 

veliko število »ročnih« aktivnosti, ki bi jih z ustrezno informacijsko podporo, pri čemer 

mislimo predvsem na formiranje ustrezne enotne baze podatkov o zaposlenem in  

povezavo posameznih subjektov v procesu z bazo podatkov, lahko bistveno poenostavili 

oziroma avtomatizirali. 

Predlagani prenovljeni model procesa izdelave službene izkaznice torej poleg 

potrebe po manjših organizacijskih spremembah sloni predvsem na izdelavi enotne baze 

podatkov in povezave baze s posameznimi udeleženci v procesu s čimer se dosežejo 

večja točnost in zanesljivost podatkov, hitrost obdelave in izdelave ter večja varnost 

podatkov, kar je na področju identifikacije zelo pomembno.  

Formiranje baze podatkov in izvedba povezav med subjekti zahtevata večjo 

informatizacijo sistema in razvoj ustreznih informacijskih rešitev, za kar pa bo potrebna 

nadaljnja faza razvijanja procesa oziroma informacijskega sistema, ki je  načrtovanje 

računalniških rešitev, baz podatkov in računalniške infrastrukture. Nadaljnji razvoj teh 

informacijskih rešitev bo smiseln šele takrat, ko bo predlagani model prenovljenega 

sistema sprejet in potrjen na strateški ravni. 

Če bo MORS istočasno vpeljal novo tehnologijo (format pametne kartice), pa 

ocenjujemo, da bodo potrebna večja sredstva. V tem primeru bi bila potrebna tudi 
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nabava določene informacijske tehnologije za predpersonalizacijo izkaznic in 

upravljanje čipa. Po podatkih Enote za podporo, ki je v februarju 2008 izvedla 

povpraševanje in prejela odgovor dveh ponudnikov na slovenskem trgu bi bilo 

potrebnih za 10 000 izkaznic in material za izdelavo ter računalniško opremo za 

predpersonalizacijo in upravljanje čipa od 50 000 do 70 000 evrov (Vir: interna 

dokumentacija Enote za podporo). 

5.2 Potrditev ali zavrnitev hipotez 

5.2.1 Potrditev hipoteze 1 

Slovenski pravni predpisi dovolj natančno opredeljujejo področje izdaje službene 

izkaznice pripadnika Slovenske vojske. 

To hipotezo smo z ugotovitvami raziskave v celoti potrdili, saj smo pri  

preučevanju pravnih predpisov v prvem poglavju naloge nedvoumno ugotovili, da je 

izdaja izkaznic prepisana v več zakonih in pravilnikih (Zakon o obrambi, Zakonu o 

službi v Slovenski vojski, Pravila službe v Slovenski vojski, Pravilnik o službenih 

izkaznicah na obrambnem področju), oziroma je zahtevana z mednarodnimi predpisi 

(Ženevska konvencija o ranjencih in Ženevska konvencija o vojnih ujetnikih), ki jih je 

sprejela tudi Republika Slovenija. 

Iz tega sledi, da je uvedba te izkaznice tudi v Slovenski vojski potrebna oziroma 

zahtevana. Če se bo kot osnova uporabila t. i. pametna kartica, bodo potrebne 

spremembe Pravilnika o službenih izkaznicah na obrambnem področju. 

5.2.2 Potrditev hipoteze 2 

Povezava in nadgradnja obeh obstoječih informacijskih sistemov (za izdajo 

identifikacijskih priponk MORS in službenih izkaznic pooblaščenih uradnih oseb) je 

ustrezna osnova za izdelavo modela informacijskega sistema za izdajo službene 

izkaznice SV. 

Kot smo ugotovili in prikazali na modelu prenovljenega procesa izdaje službene 

izkaznice je določene segmente obeh sistemov možno uporabiti kot osnovo za sistem za 

izdajo službene izkaznice pripadnika SV. V organizacijsko-tehničnem smislu je, kot 

smo ugotovili v analizi poteka procesa v obeh sistemih na sliki 10  in sliki 12, za osnovo 

primernejši proces izdaje IRP predvsem zaradi boljše informacijske podprtosti in 

uporabe ter že osvojenega znanja na področju upravljanja čipa pametne kartice. Za 

pridobivanje ustreznih podatkov, ki so potrebni za službeno izkaznico pa so uporabni 

tudi postopki in rešitve, ki jih vsebuje sistem izdaje SI pooblaščenih uradnih oseb. Prav 

tako oblika in vsebina izkaznice ustrezata predpisom, ki smo jih proučili v drugem 

poglavju. V četrtem poglavju pa smo pri analiziranju poteka procesa izdaje IRP 

ugotovili, da identifikacijsko-registracijske kartice, ki se izdajajo vsem zaposlenim na 
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MORS, že delno služijo tudi  drugim namenom (za interno identifikacijo, avtomatično 

registracijo delovnega časa in registracijo prisotnosti v posameznih objektih ali na 

delovnem mestu). Ker trend uporabe pametnih kartic na različnih področjih, in kot smo 

ugotovili iz raziskave v tretjem poglavju, tudi na področju službenih izkaznic tujih 

vojsk, narašča, se izboljšuje tudi možnost večnamenske uporabnosti izkaznice. Ta je 

delno dosežena že z informacijskim sistemom za izdajo IRP delavcev MORS, torej je 

tudi ta segment primerna osnova za informacijski sistem za izdajo službene izkaznice 

pripadnika Slovenske vojske. Iz navedenih ugotovitev sledi, da lahko tudi to hipotezo 

potrdimo. 
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6 SKLEP 

V diplomskem delu smo celovito ponazorili prenovo poslovnih procesov na 

področju izdaje službenih izkaznic, od teoretične in pravne opredelitve  problema do 

najnovejših smernic razvoja poslovnih procesov na obravnavanem področju. Značilnosti 

prenove poslovnih procesov so osredotočenost na obravnavani poslovni proces, 

sprejemanje informacijske tehnologije, opravljanje temeljne analize poteka obstoječih 

procesov in poglobljeno preoblikovanje  obstoječih procesov, cilj pa je doseganje 

izboljšav v kratkem času. 

V obdobju hitrega napredka informacijsko-komunikacijske tehnologije bo potreba 

po prenovi in informatizaciji poslovnih procesov naraščala, potreba po hitrem odzivanju 

na spremembe in uvedbi novih tehnologij se povečuje.. Cilj naloge, raziskati področje  

službenih izkaznic pripadnikov tujih vojsk in prenoviti proces in informacijski sistem za 

izdajo identifikacijskih dokumentov, je morda na prvi pogled ozko zastavljen, vendar 

obseg raziskave omejuje prav osredotočenost na posamezen poslovni proces. Izdelani 

model prenove po našem mnenju predstavlja dobro podlago za sprejem odločitve za 

prenovo obstoječih procesov in vzpostavitev  informacijskega sistema za izdajo sodobne 

službene izkaznice pripadnika Slovenske vojske.  

Z njegovo uresničitvijo bo odpravljeno tudi sedanje pravno neskladje s predpisi na 

področju mednarodnega vojaškega in humanitarnega prava. V nadaljevanju bo treba, 

posebej še pri prehodu na novo tehnologijo, vključiti strokovnjake s področja 

informatike in telekomunikacij in razviti uporabnikom prijazno okolje za delo z bazami 

podatkov in izdelavo izkaznice.  

Zaradi omejitev raziskave nismo podrobneje raziskovali tehničnih rešitev 

(informacijskih sistemov) izdaje službenih izkaznic v tujih vojskah, kar je lahko 

predmet nadaljnjega raziskovanja. 

Raziskavo zaključujemo z ugotovitvijo, da so prenova in informatizacija poslovnih 

procesov ter uvedba novih tehnologij ali organizacijskih rešitev potrebni in bo prav 

zaradi vključenosti SV v mednarodne povezave in večnacionalne enote presegla okvir 

ministrstva in Slovenske vojske ter verjetno zahtevala prenovo procesov tudi na širšem 

področju. 
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PRILOGE 

 

Priloga 1 Anketni (poizvedovalni) vprašalnik  

Priloga 2 Grafična ponazoritev tabel iz baze podatkov IRP  

Priloga 3 Oblike identifikacijsko registracijskih kartic 

Priloga 4 Službena izkaznica pripadnika vojaške policije 

Priloga 5 Osnovni simboli procesnega diagrama poteka  

 





Priloga 1 

 

Anketni (poizvedovalni) vprašalnik  

 

V zvezi s službenimi izkaznicami pripadnikov tujih vojsk bi želel pridobiti 

predvsem naslednje podatke: 

 

Ali sploh imajo službene izkaznice? 

 

Jo imajo samo aktivni pripadniki ali tudi rezervisti, ali kakšne druge kategorije? 

 

Podatki o izdajatelju izkaznice (vojska -kdo, ministrstvo, vlada, drugo)? 

 

Format oziroma oblika izkaznice (bančna kartica, papir,drugo)? 

 

Elementi oziroma podatki, ki so natisnjeni na njej (morda vzorec)? 

 

Sistem izdaje izkaznice (npr. izpolnjevanje določenega obrazca, imajo baze 

podatkov? 

 

Za kakšne namene jo uporabljajo  (npr. identifikacija v enoti, OKO, status 

bojevnika, ujetnika, drugo)? 

 

Menite, da so na njih ponosni? 

 

Karkoli, kar ni omenjeno, pa  se vam zdi pomembno? 

 

HVALA. 

 

 





Priloga 2 

 

Grafična ponazoritev tabel iz baze podatkov IRP  

 

Tabela CARDBASE 2008: 

 

 

 
 

Relacije med tabelami 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 



Priloga 2 

 

Tabela čini  oseb: 

 

 
 

V tabeli so navedeni vsi čini, ki so v Slovenski vojski, vključno s stopnjami – 

razredi vojaških uslužbencev.  

 

Na naslednji sliki so predstavljeni možni statusi oseb ter njihovo mesto na IRP.  

 

Tabela status osebe: 

 

 

 
 

 

 

 



Priloga 2 

 

Tabela razlog izdelave: 

 

 
 

 
Vir: Interna dokumentacija Enote za podporo





Priloga 3 

 

Oblike identifikacijsko-registracijskih kartic 

 

Glede na organizacijsko enoto v kateri je oseba zaposlena se izbere obliko IRP 

Obstajajo trije različni tipi: Slovenska vojska, Ministrstvo za obrambo (civilni del) in 

Uprava za zaščito in reševanje. 

 

 

 

                                   
 

Vir: Interna dokumentacija Enote za podporo 

 





Priloga 4 

 

Oblika službene izkaznice pripadnika vojaške policije 

 

 

 

        prva stran 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        zadnja stran 

 

 

 

 

 

Vir: Interna dokumentacija Enote za podporo 

 

 





Priloga 5 

 

Osnovni simboli procesnega diagrama poteka  

 

 

 

                 Začetek ali konec procesa                                 Odločitev ali razvejanje  

 

 

 

 

                Aktivnost                                                      Potek izvajanja procesa 

 

Vir: Kovačič in Peček 2002, 54, lastna priredba IF. 

 

 

 

Glavni simboli tehnike DTP 

 

 

 

 

             A ali      Podatek ali podatkovna zbirka 

 

 

        ali      Aktivnost 

 

 

 

        ali        Zunanji subjekt  

 

 

       Tok podatkov 

 

 

Vir: Kovačič in Peček 2002, 55. 

 

 


