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POVZETEK  
Projekt »Informacijski sistem poveljevanja in kontrole« je eden od ključnih projektov, s 

katerim bo Slovenska vojska predvidoma do leta 2015 dosegla cilje, ki si jih je postavila 

na poti razvoja do sodobne vojske, ki bo delovala na osnovi omrežno podprtih 

zmogljivosti in tako dvignila uspešnost poveljevanja in kontrole (v nadaljevanju PinK). 

V nalogi sem s kvalitativno in kvantitativno analizo raziskal vpliv IS PINK na uspešnost 

procesa PinK v štabu. Analiza eksperimentov in anketiranja udeležencev usposabljanj v 

Poveljstvu za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje ter izkušnje iz uvajanja IS 

PINK v operativno uporabo so pokazali, da IS PINK vpliva na večjo uspešnost PinK. 

Analiza je pokazala tudi neustreznost obstoječe organizacijske strukture, organizacije 

štaba in organizacijske kulture v Slovenski vojski, zaradi česar ni mogoče v celoti 

izkoristiti razpoložljivih zmogljivosti, ki jih zagotavlja IS PINK.  

Ključne besede: poveljevanje in kontrola, informacijski sistem poveljevanja in kontrole, 

uspešnost poveljevanja in kontrole, merjenje uspešnosti, interoperabilnost, MIP, 

vizualizacija, skupna slika bojišča, zavedanje o situaciji,  izmenjava informacij. 

SUMMARY  
Command and control information system (IS PINK) is currently one of the key project 

in Slovenian's Armed Forces (SAF). The goal of the project is to developed framework 

for a network centric capabilities and enhanced effectiveness of command and control in 

SAF. The aim of the research project was to analyze an impact of the IS PINK on the 

command and control process with focus on a battalion staff. The analysis of the two 

experimentations and the inquiry into the opinion of the students of Command for 

doctrine, research, training and education (PDRIU) indicated that IS PINK has positive 

influence on the effectiveness of the C2 process. The analysis also indicated 

unsuitability of the current organisational culture, staff organisation and the organisation 

of the SAF and their ability to exploit all capabilities of the IS PINK. 

Key words: command and control, command and control information system, command 

and control effectiveness, measurement of effectiveness, interoperability, MIP, 

visualisation, common operational picture, situational awareness, information sharing. 
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1 UVOD  

Skozi zgodovino vojskovanja se od časa do časa pojavljajo edinstvene priložnosti. 

Če jih prepoznamo in pravilno izkoristimo, lahko pomenijo nepričakovan napredek na 

področju bojnih zmogljivosti. Še posebej je to res, kadar govorimo o napredku na 

področju tehnologije. Če znamo nova dognanja, rešitve, inovacije oz. nove tehnološke 

zmožnosti združiti skupaj s "pravim" operativnim konceptom, doktrino, organizacijo 

in kulturo, dobimo novo razsežnost, ki lahko povzroči revolucionarne spremembe pri 

vodenju vojaških operacij (Wheatley 1999, 17-1) . 

Napredek na področju informacijske tehnologije (v nadaljevanju IT) je takšna 

priložnost. Smo na razpotju, kjer lahko zmogljivosti sodobne IT uporabimo kot  

sredstvo za večjo centralizacijo izvedbe poveljevanja in damo večji pomen učinkovitosti 

poveljevanja, ali pa se odločimo za pot k odličnosti, ki jo lahko dosežemo s kombinacijo 

učinkovitosti tehnoloških inovacij, decentralizacije izvedbe poveljevanja, uspešnega 

voditeljstva, institucionalne kulture in klime v organizaciji. 

V 21. stoletju postaja informacija najmočnejše orožje. Razvoj in integracija moderne 

IT, komunikacijski sistemi velikih zmogljivosti prenosa, informacijski sistemi za 

obdelavo velikih količin podatkov, digitalizacija bojišča ter razvoj informacijskih 

sistemov za podporo procesu poveljevanja in kontrole (v nadaljevanju PinK) bodo v 

prihodnosti odločilno vplivali na razvoj strategije in doktrine vojaške obrambe ter na 

strukturo organizacije PinK v Slovenski vojski. Pri tem pa se moramo zavedati, da 

napredek na področju IT sam po sebi ne zagotavlja povečanja vojaške učinkovitosti, 

ampak mora biti uporabljen skupaj z ustrezno operativno organizacijo in ustreznimi 

operativnimi koncepti (Marling 2002). Če hočemo v polni meri izkoristiti vse možnosti, 

ki jih ponuja sodobna IT in povečati učinkovitost in uspešnost organizacije, moramo na 

problem gledati celovito in ustrezno spremeniti obstoječe elemente organizacije.    

Učinek organizacijskih dejavnikov in uvajanja IT na učinkovitost dela v 

organizacijah je predmet mnogih študij v svetu. Zhang (2004) je objavil rezultate študije 

v katero je bilo vključeno 110 podjetij. Zbral je podatke o organizacijski strukturi, 

zmogljivostih IT in učinkovitosti organizacij. Študija je potrdila hipotezo, da 

zmogljivosti IT vodijo do povečane učinkovitosti organizacije. Raziskava je tudi 

pokazala, da je ključni element pri razvoju IT organska struktura organizacije. Roman 

(1996) ugotavlja, da je zaradi vse hitrejšega procesa zbiranja in obdelave informacij na 

eni strani in tradicionalne oblike miselnega procesa odločanja na drugi strani porušeno 
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ravnotežje med obema procesoma. Kot mehanizem za uravnoteženje obeh procesov vidi 

uvedbo informacijskih sistemov PinK v povezavi z ustrezno orientacijo organizacije, ki 

bo lahko izkoristila vse prednosti razpoložljivih informacij. Če hoče vojaška 

organizacija v informacijski dobi slediti vse večjemu tempu vojaških operacij, potrebuje 

zmogljivosti delitve zbranih informacij med vsemi udeleženci v organizaciji, kar pa 

ponuja omrežena struktura organizacije z decentraliziranim procesom odločanja in 

ploščato hierarhično organizacijo.  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema 

Predmet raziskave je vpliv informacijskega sistema PinK (v nadaljevanju IS PINK) 

na uspešnost procesa PinK v Slovenski vojski (v nadaljevanju SV), katerega logični 

model predstavlja zaporedje štirih korakov. To so opazovanje, orientacija, odločanje in 

ukrepanje. Sistem PinK pa sestavljajo elementi, kot so organizacijska struktura, 

organizacijska kultura, ljudje, zunanje okolje, procesi in informacijski sistemi. Ti 

elementi predstavljajo gonilo procesa PinK, ki je v središču tega sistema. Proces in 

sistem PinK sta neločljivo povezana. Če govorimo o procesu kot zaporedju aktivnosti, 

potem je sistem tisti, ki omogoča izvedbo teh aktivnosti. 

V raziskavi, ki temelji na teh spoznanjih sem analiziral vpliv elementa IS PINK na 

uspešnost izvajanja procesa PinK. Ker so vsi elementi, ki sestavljajo sistem PinK 

medsebojno odvisni, bi bila analiza samo enega elementa brez upoštevanja možnih 

vplivov ostalih elementov lahko zavajajoča rezultate in bi ogrozila kredibilnost 

raziskave. Zato sem raziskavo vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK razširil še na 

raziskavo vpliva elementov organizacijske strukture, kadrov in kulture na uvajanje IS 

PINK v operativno uporabo in posredno na uspešnost procesa PinK. 

1.2 Namen in cilji raziskave 

Namen naloge je s kvalitativno in kvantitativno analizo raziskati vpliv IS PINK (kot 

enega od elementov sistema PinK) na uspešnost procesa PinK v štabu. Dejavniki 

uspešnosti so sposobnost delitve informacij, porazdeljeno zavedanje o situaciji, 

kolaboracija, kakovost informacij, zmožnost procesa odločanja, skupna operativna slika,  

interoperabilnost, hitrost procesa odločanja, hitrost poveljevanja, samosinhronizacija in 

fleksibilnost. S pomočjo modela vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK sem 

prikazal ključne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost izvajanja procesa PinK. 
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Cilji magistrskega dela so naslednji: 

1. Raziskati teoretične opredelitve »poveljevanja in kontrole«, ki so dosegljive v 

strokovni literaturi. V ta namen je predstavljen model procesa poveljevanja in 

kontrole (v nadaljevanju PinK). Nato sledi predstavitev celovitega modela 

arhitekture IS PINK v SV in opis osnovnih gradnikov IS PINK. Predstavil bom 

možnosti uporabe IS PINK z vidika informacijske podpore procesu PinK z 

zagotavljanjem in delitvijo informacij znotraj štaba in med različnimi ravnmi PinK. 

Cilj je poiskati prednosti in slabosti, ki jih prinaša IS PINK, ter predlagati ustrezne 

rešitve, ki bi lahko pripomogle k bolj učinkovitejšemu delovanju sistema PinK in 

večji uspešnosti pri izvajanju nalog. Pri ocenjevanju prednosti in slabosti sem se 

opiral tudi na rezultate ankete, ki sem jo izvedel med udeleženci računalniško 

podprtih poveljniških štabnih vaj SV. 

2. Razviti model vpliva IS PINK na poveljevanje in kontrolo v SV, s pomočjo katerega 

sem analiziral vplive posameznih zmogljivosti IS PINK na uspešnost PinK v SV. 

Model sem uporabil za raziskavo o vplivu IS PINK na uspešnost dela udeležencev 

računalniško podprte poveljniško-štabne vaje, ki je bila izvedena v okviru višjega 

štabnega šolanja na Poveljniško-štabni šoli v SV. Z metodo opazovanja in 

strukturiranega vprašalnika sem na vzorcu 72 udeležencev vaje zbral in analiziral 

podatke, s katerimi sem ocenil vpliv IS PINK na uspešnost njihovega dela v procesu 

štabnega dela. 

3. Razviti metodo razvoja ustreznih meril, s katerimi lahko ocenjujemo vpliv 

posameznih elementov IS PINK na uspešnost procesa PinK. 

4. Raziskati vpliv organizacijske strukture in kulture na proces uvajanja IS PINK v 

operativno uporabo in posredno na uspešnost procesa PinK v SV. 

1.3 Hipoteze 

Raziskava obsega naslednje hipoteze: 

Hipoteza 1: Uvedba IS PINK zagotavlja dvig uspešnosti izvajanja procesa PinK v 

SV.  

Hipoteza 2: Za učinkovito uvedbo IS PINK v sistem PinK je treba spremeniti 

organizacijsko strukturo in kulturo v SV. 

Hipoteza 3: Uporaba IS PINK poveča preglednost dela v štabu. 
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Hipoteza 4: Uporaba IS PINK pozitivno vpliva na komunikacijo med posameznimi 

sektorji v štabu.  

Hipoteza 5: Za uspešno uporabo IS PINK na ravni poveljstva bataljona/brigade je 

treba sistematizirati novo delovno mesto častnika za upravljanje informacij IS 

PINK.  

1.4 Metode raziskovanja 

Izdelava naloge temelji na kombinaciji kvantitativnih in kvalitativnih metod. V 

nalogi sem uporabil naslednje metode za zbiranje podatkov: metodo opazovanja, 

metodo meritev in metodo vprašalnika. Za potrebe analize kvantitativnih podatkov sem 

uporabil primerjalno metodo, deskriptivne metode in opisno statistiko. 

V teoretičnem delu sem z metodo kompilacije povzel spoznanja, stališča in rezultate 

študij, ki obravnavajo področje vpliva IT na proces PinK. Na podlagi v literaturi 

objavljenih študij in lastnih izkušenj sem z induktivno metodo oblikoval celoviti model 

IS PINK in model vpliva IS PINK na uspešnost izvajanja procesa PinK. Model sem 

praktično preizkusil v raziskavi o vplivu IS PINK na uspešnost dela udeležencev 

računalniško podprte poveljniško-štabne vaje, ki je bila izvedena v okviru višjega 

štabnega šolanja na Poveljniško-štabni šoli v SV.  

Z metodo dedukcije sem na osnovi teoretičnih izhodišč in upoštevanja izkušenj iz 

prakse prišel do določenih spoznanj o vplivu uporabe IS PINK v procesu PinK na 

uspešnost izvajanja posameznih aktivnosti modela procesa PinK (opazovanje, 

orientacija, odločanje in ukrepanje). 

Zaradi omejenih možnosti izvedbe praktičnih eksperimentov sem del analize 

izvedel z metodo strukturiranega vprašalnika, s katerim sem analiziral odzive 

udeležencev računalniško podprte vojaške vaje na uporabo IS PINK v procesu štabnega 

dela na ravni brigade, bataljona in čete, ter ocenil vpliv IS PINK na uspešnost dela v 

poveljstvu. Za potrebe analize kvantitativnih podatkov sem uporabil: primerjalno 

metodo in metodo opisne statistike. Pri načrtovanju metodološkega dela raziskave in 

oblikovanju magistrske naloge sem si pomagal z metodološkimi viri avtorjev Kobeja 

(2001) in Trnavčevič (2003). 



Uvod in opredelitev problema 

5 

1.5 Predpostavke in omejitve 

V raziskavi sem izhajal iz predpostavke, da je komunikacijski sistem, ki je del IS 

PINK, idealen, torej da omejene pasovne širine komunikacijskih sredstev ne 

predstavljajo dejavnika, ki bi dodatno vplival na rezultate raziskave. 

Pri analizi elementov sistema PinK ter njihovem vplivu na izvajanje procesa PinK se 

bom omejil na vpliv IS PINK v SV. Omejil se bom na analizo uporabe IS PINK na 

ravni bataljona in brigade, kjer se kot grafični vmesnik IS PINK uporablja aplikacija 

SITAWARE HQ. 

Moj prispevek k teoriji je oblikovanje metode za ocenjevanje vpliva IS PINK na 

uspešnost procesa PinK v SV in modela vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK. Na 

osnovi modela sem s kvalitativno in kvantitativno analizo ocenil vpliv posameznih 

dejavnikov IS PINK na uspešnost izvajanja procesa PinK. 

Moj prispevek k stroki so ugotovitve in priporočila za uporabo zmogljivosti IS 

PINK v procesu PinK, ki bi lahko pripomogla k večji uspešnosti izvajanja nalog štaba in 

posledično procesa PinK.  

Rezultati raziskave so izhodišče za nadaljnje raziskovanje na področju analize 

medsebojne odvisnosti elementov sistema PinK ter njihovega vpliva na proces PinK. 
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2 POVELJEVANJE IN KONTROLA  

2.1 Teoretična izhodišča 

2.1.1 Poveljevanje in kontrola 

Roman (1996) meni, da nam je ta besedna zveza domača in daje vtis, da gre za 

pojma, ki imata enako težo, vrednost in pomen. Sproles (2000) govori o »sestavljeni 

besedi« in poudarja, da ne gre za ločeni besedi »poveljevanje« in »kontrola«, pri čemer 

bi bila ena beseda podrejena drugi. Vendar pa ni enotne opredelitve izraza poveljevanje 

in kontrola. Coakley (1992) navaja, da se beseda kontrola v biografskih delih velikih 

vojskovodij omenja zelo redko. Pojem PinK je rezultat industrijske dobe. Tako naj bi to 

besedno zvezo prvič uporabil Henri de Jomini leta 1838 (Alberts in Nissen 2009) v 

knjigi The Art of War. Obstajata dve razlagi za pojav besede kontrola (Coakley 1992). 

Po prvi razlagi se beseda kontrola začne pojavljati med prvo svetovno vojno in še 

pogosteje med drugo svetovno vojno, verjetno zaradi naraščajoče avtomatizacije in 

izpopolnjenih oborožitvenih sistemov. Druga razlaga govori o tem, da se morajo ljudje, 

ko situacija doseže določeno stopnjo kompleksnosti (ali kaosa), osredotočiti na kontrolo 

(Alberts et al. 1996b, 4). Z dodajanjem izraza kontrola k izrazu poveljevanje, dobi le-ta 

še dodaten pomen. Na podlagi te teorije so se razvile izpeljanke C31, C4I2, C4ISR3 itd., 

ki pogosto povzročajo dileme in nejasnosti. Pomembno je razumevanje bistva teh kratic, 

to pa je zbiranje, prenos in obdelava podatkov, ki jih v procesu načrtovanja PinK 

poveljnik potrebuje za odločitev. Alberts (1996b, 5) opredeljuje poveljevanje kot 

veščino poveljnika, ki »oblikuje koncept, vizualizira situacijo v prihodnosti, določa 

poslanstvo, dodeljuje vire za izvedbo poslanstva, ocenjuje tveganja in odloča.« 

Za potrebe raziskave lahko povzamemo, da poveljnik v obliki ustnih ali pisnih 

ukazov poveljuje podrejenim enotam, njegov štab pa nadzira oz. kontrolira potek 

dogodkov na bojišču in o tem poroča poveljniku. Če dogodki ne potekajo v skladu s 

poveljnikovimi predvidevanji, izda dopolnilne ukaze, s katerimi poskuša ponovno 

vzpostaviti želeno stanje. 

 

                                                
1 C3 – Command, Control and Communiactions 
2 C4I – Command, Control, Communications, Computers and Intelligence 
3 C4ISR – Command, Control, Communications, Computers, Intilligence, Surveillance and 

Reconnaissance. 
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Poveljevanje 

V skladu z vojaško doktrino Slovenske vojske (Furlan et al. 2006) se poveljevanje 

uresničuje z dejavnostmi poveljnika ter sistemom PinK. Poveljevanje je pristojnost, 

predpisana z zakonom, ki jo potrebuje poveljujoči za načrtovanje, organiziranje, 

vodenje in kontrolo dodeljenih sil. Ta proces je usmerjen v učinkovito izvedbo 

operativnega načrta, vendar pa ostaja osrednja funkcija poveljevanje (Joint Vision 2020, 

2000) . 

Funkcije poveljevanja se med seboj prepletajo in so glede na raven poveljevanja pa 

tudi glede na okoliščine različno poudarjene. Na višjih ravneh prevladujeta zlasti 

načrtovanje in organiziranje, na nižjih pa zlasti vodenje, torej odnosi s podrejenimi. Na 

bataljonski ravni se začne razvijati tudi štabna funkcija, kjer prevzema štab določene 

naloge managementa (npr. načrtovanje, kontroliranje), poveljnik pa je poleg zglednega 

vodje tudi načrtovalec in organizator (Pelaj 2010). 

Kontrola 

Kontrola je proces, s katerim poveljnik s pomočjo svojega štaba organizira, vodi in 

usklajuje aktivnosti svojih enot. V ta namen poveljnik in njegov štab uporabljata 

standardizirane postopke ter razpoložljivo opremo, sistem zvez in informacijski sistem 

(Furlan et al. 2006). Ameriška pomorska doktrina (NDP6 1995, str. 9) opredeljuje izraz 

kontrola kot »izvajanje nadzora in vplivanje na izvedbo akcije« kar pomeni, da 

poveljnik izvaja vodenje operacij. Povratne informacije, ki jih poveljnik pridobiva z 

izvajanjem kontrole, mu dajejo možnost spremljanja dogodkov, zavedanja o situaciji 

(Kruse 2000, 3, Bolstad 2005, Salmon et al. 2006), razumevanja situacije, prilagajanja 

glede na dane okoliščine, uravnavanja razporejanja virov in harmonizacije delovanja sil 

na bojišču. V okviru konteksta poveljevanja kontrola vključuje stalen nadzor, 

usmerjanje in usklajenost dodeljenih sil skladno s poveljnikovim načrtom in namero. 

Kontrola vključuje zbiranje, obdelavo, prikazovanje, shranjevanje in širjenje informacij 

za oblikovanje splošne podobe o delovanju. Te informacije nato uporablja predvsem 

štab med izvajanjem delovanj. Glede na navedene opredelitve Trasher (1999) omenja na 

področju PinK tri dejavnike in sicer na funkcijo PinK, ki se izvaja s procesom PinK, ta 

pa je podprt z različnimi sistemi PinK. Wilcox (2006) opisuje naloge, ki se izvajajo s 

funkcijo PinK in so prikazane na sliki 2.1. 
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Slika 2.1 Funkcijska področja PinK 

 
Vir: Wilcox 2006. 

2.1.2 Proces poveljevanja in kontrole 

Poveljevanje in kontrola je proces, s katerim usmerjamo in vodimo dejavnosti 

vojaških sil z namenom izvedbe neke naloge. Brehmer (2006) ga vidi kot zaporedje 

dogodkov, ki se dogajajo med delovanjem in ga lahko ponazorimo z Boydovim 

modelom (Brehmer 2006, Hiniker 2001, Shahbazian et al. 2001, Alberts et al. 2006, 

Lubitz et al. 2008), ki predstavlja ciklično zaporedje štirih korakov. To so opazovanje, 

orientacija, odločanje in ukrepanje oz. delovanje. Z njim se poenostavljeno opisuje sicer 

zelo zapleten in obsežen proces PinK, ki se izvaja med delovanjem. Ta proces vključuje 

osebje, opremo, komunikacije, zmogljivosti in postopke, ki so potrebni za zbiranje in 

analizo informacij, načrtovanje dejavnosti, izdajanje navodil in izvajanje nalog (Field 

Manual 101-5, 1997). 

2.1.3 Proces načrtovanja delovanj 

Načrtovanje delovanj ali operativno načrtovanje je standardiziran, edinstven, 

ustaljen in preizkušen analitični proces, ki pomaga poveljniku sprejeti odločitev (Furlan 

et al. 2010). Bistvo procesa načrtovanja je analitičen pristop reševanja problema, ki 

vključuje predvidevanje, analizo, odločitev ter izdelavo načrta. Proces načrtovanja 

delovanj opisuje logično zaporedje postopkov, ki jih izvajajo poveljniki in štab, da bi 

analizirali situacijo, izločili zahteve poslanstva ter določili najboljšo metodo za 

uresničitev dodeljenih nalog in želenega vojaškega končnega stanja. Proces načrtovanja 
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je razdeljen v pet zaporednih aktivnosti štaba, in sicer: začetek, kjer poveljnik poda 

splošne načrtovalne usmeritve in omejitve; orientacija, kjer se analizira situacija, določi 

poslanstvo in želeno končno stanje; razvoj koncepta, kjer se določi kako najuspešneje in 

najučinkoviteje doseči poslanstvo. V tem koraku poveljnik na osnovi različnih variant 

delovanja izbere tisto, ki zagotavlja podlago za razvoj koncepta; razvoj načrta, ki 

vključuje identifikacijo vojaških sil in zmogljivosti za izvedbo bojnega ali nebojnega 

delovanja, kakor tudi načrtovanje njihove razmestitve in uporabe, ter pregled in obnova 

načrta, ki zagotavlja, da načrt ostane uporaben v pogojih ponavljajočih se zahtev, 

politike in doktrine. 

2.1.4 Sistem PinK 

Proces poveljevanja in proces kontrole skupaj tvorita sistem PinK (v nadaljevanju 

sistem PinK), s katerim poveljnik, njegov štab in podrejeni načrtujejo, organizirajo, 

vodijo in kontrolirajo bojna delovanja (Furlan et al. 2006). Borden (2003) vidi 

poveljevanje in kontrolo kot klasičen proces, ki temelji na relativno enostavnih načelih: 

poznavanju situacije o lastnih silah, sovražniku, nevtralnih silah in neznanih silah. 

Poveljniku pomagajo pri oceni sovražnikovih namer in možnih variant delovanja. 

Sistem PinK mora omogočati vizualizacijo bojišča, prikaz statusa prijateljskih sil in 

zagotavljati podatke o učinkovitosti in zmogljivosti sovražnika. Učinkovit sistem PinK 

lahko pomeni pomembno prednost v boju, še posebej proti močnejšemu sovražniku. 

Sistem PinK obsega postopke, strukturo, kadre, sredstva, objekte in komunikacije za 

podporo izvajanja funkcije poveljevanja (Pelaj 2010). Enemo (2004) ta nabor elementov 

razširi še na kulturo in zunanje okolje. Green in Johnson (2001) opredeljujeta sistem 

poveljevanja in kontrole kot sistem treh komponent: fizičnih entitet, struktur in procesa 

PinK. Fizične entitete so strojna računalniška oprema, programska oprema in ljudje. 

Strukture pa so povezave med fizičnimi entitetami, postopki, protokoli in koncepti 

delovanja. 

Preko sistema PinK poveljnik posreduje ukaze v podrejene enote in spremlja 

aktivnosti na bojišču. Ta cikel posredovanja ukazov in spremljanja rezultatov 

imenujemo cikel odločanja4.  

                                                
4 Decision cycle. 
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2.2 Modeli PinK 

V strokovni literaturi je veliko različic modelov PinK. Ti iz različnih zornih kotov 

prikazujejo proces PinK, ki ga izvajata poveljnik in njegov štab zaradi uspešne 

izpolnitve nalog. V nadaljevanju poglavja bom predstavil nekatere od modelov, ki sem 

jih v nalogi uporabil kot podlago za analizo vpliva IS PINK na uspešnost PinK v SV. 

2.2.1 Model zanke OODA 

Bistvena značilnost bodočega bojevanja je povečan tempo poteka operacij, ki 

poudarja poveljnikovo sposobnost po spremljanju situacije in pravočasno reagiranje na 

spremembe na bojišču. Čeprav obstaja mnogo modelov procesa odločanja, je v 

strokovni literaturi največkrat citiran Boydov model zanke OODA5 (Brehmer 2006, 

Hiniker 2001,  Shahbazian et al. 2001, Alberts et al. 2006). Model zanke OODA je leta 

1987 razvil ameriški polkovnik John R. Boyd in predstavlja ključne funkcije procesa 

PinK. Boyd postavlja odločevalca (poveljnika) kot ključno komponento procesa PinK. 

Zmožnost izvajanja funkcij, ki so prikazane v modelu, predstavlja okvir za določitev 

meril uspešnosti procesa PinK. Boydova kontrolna zanka, bolj znana kot zanka OODA, 

je sestavljena iz štirih faz (Shahbazian et al. 2001): opazovanja, orientacije, odločanja in 

delovanja (slika 2.2). Zanka OODA predstavlja poveljnikov proces odločanja6.  

Slika 2.2 Kontrolna zanka OODA 

 
Vir: Dorion 2001.  

                                                
5 Observe, Orient, Decide, Act – OODA. 
6 Decision-making process. 



Poveljevanje in kontrola 

12 

V zgornji polovici se izvaja analiza situacije in vodi v takoimenovano »zavedanje o 

situaciji«7 (Endsley in Garland 2000). Sestavljena je iz dveh faz, opazovanja in 

orientacije. Spodnja polovica zanke predstavlja korak, v katerem poveljnik preverja 

različne variante delovanja, določa in razmešča vire, s katerimi bo vplival na 

spremembo situacije in na koncu posreduje svojo odločitev v obliki ukaza podrejenim 

poveljnikom. Ta polovica je sestavljena iz faze odločanja in faze ukrepanja. 

Informacijski sistemi PinK podpirajo proces sprejemanja odločitve v vseh fazah 

zanke OODA. Za učinkovit informacijski sistem PinK velja tisti, ki omogoča hitro in 

uspešno izvajanje in ponavljanje cikla OODA (Dorion 2001).  

Z  Boydovim modelom OODA se poenostavljeno opisuje sicer zelo zapleten in 

obsežen proces PinK, ki se izvaja med delovanjem. Cikel poudarja pomen poveljnika, 

torej tistega, ki sprejema odločitve, in je ključni element PinK. Čeprav je model zanke 

OODA zaradi svoje enostavnosti8 privlačen, pa po drugi strani s svojimi štirimi bloki 

(fazami) ne prikazuje vseh aktivnosti PinK znotraj velike organizacije in zahteva 

»precejšnjo razširitev in natančnejši opis procesnih blokov« (Thrasher 1999). Da bi 

bolje razumel kompleksnost predmeta raziskovanja, sem v strokovni literaturi poiskal še 

druge modele procesa PinK, ki ga opisujejo iz različnih vidikov. V nadaljevanju bom 

predstavil samo tiste modele, ki sem jih v raziskavi uporabil kot teoretično podlago za 

razvoj metodologije in empirično analizo vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK v 

SV. 

Na sliki 2.3 je prikazan model OODA, ki natančneje opisuje procese znotraj 

posameznih faz in prikazuje tudi povratne zanke znotraj samega procesa. Ta model sem 

v raziskavi o vplivu IS PINK na uspešnost procesa PinK uporabil kot izhodišče za 

določanje zmogljivosti IS PINK, ki bodo zadovoljile informacijske potrebe, prikazane v 

modelu. Če izhajamo iz predpostavke, da sta bistvena dejavnika pri zagotavljanju 

uspešnosti PinK hitrost izvajanja cikla OODA in kakovost odločitev, mora IS PINK v 

primerjavi s klasičnim9 načinom dela zagotoviti predvsem naslednje: (1) hitrejše 

zbiranje in analizo podatkov v fazi opazovanja; (2) združevanje podatkov, analizo in 

                                                
7 Situational awareness. 
8 Boyd je model OODA razvil za potrebe prikaza procesa odločanja pilotov med bitko, zato 

njegova enostavnost za večje organizacije ni več ustrezna. 
9 Uporaba papirnatih vojaških topografskih kart in prosojnic za grafični prikaz načrta 

delovanj. 
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prikaz skupne operativne slike v fazi orientacije; (3) ustvarjanje variant delovanja in 

podporo kolaborativnemu načrtovanju; ter (4) hitrejše posredovanje ukazov v podrejene 

enote v fazi ukrepanja. 

Slika 2.3 Model OODA 

 Vir: Wilcox 2006. 
Opazovanje se nanaša na zbiranje informacij o okolju (lokacija, status, nameni 

sovražnikovih sil, lokacije prijateljskih sil itd.), ki jih poveljnik pridobiva z 

obveščevalno dejavnostjo, opazovanjem, informacijskim sistemom ter poročili od 

drugih poveljnikov (Furlan et al. 2010). Ti podatki so osnova za graditev skupne 

operativne slike. Učinkovitost te faze je odvisna od količine, kakovosti, primernosti in 

pravočasnosti zbranih informacij (Wilcox 2006, str. 6). 

V fazi opazovanja IS PINK avtomatsko zbira in v digitalni obliki prikazuje sliko 

situacije, ki je v idealnem primeru enaka sliki na terenu. Seveda je v praksi to običajno 

nemogoče, saj informacije pogosto niso točne ali pa so zastarele. Avtorji v strokovni 

literaturi (Kruse 2000, Furlan 2010) ugotavljajo, da ni popolnih informacijskih virov in 

da takoimenovana megla vojne10 (Smith 2006, str. 58, Alberts 2006, str. 38, Alberts 

1996a, Alberts 1996b, str. 22) predstavlja pomemben delež negotovosti tudi v dobi IT. 

Vendar pa tudi taka informacija ni nujno brez koristi in lahko pomeni za poveljnika 

zadostno vrednost (Dorion 2001).  

                                                
10 Fog of war. 
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Orientacija: Ko so novi podatki o situaciji v okolju zbrani, jih je treba mentalno 

pretvoriti v informacijo. Poveljnik se ne sme opirati le na enostavno predstavo o trenutni 

situaciji, ampak mora v svoji okolici iskati vzorce, ki bi lahko vplivali na poznavanje 

situacije (Dorion 2001, Schechtman 1996). Poveljnik s pomočjo informacij vizualizira 

situacijo. Podobo situacije si ustvarja z neposrednim opažanjem, senzorji, sistemom 

PinK ter s poročili podrejenih in drugih poveljnikov ali poveljstev. Orientacija je 

kognitivni proces, v katerem poveljnik s svojo sposobnostjo pretvarjanja podatkov v 

informacije, ki ustvarjajo znanje, gradi svoje razumevanje situacije. Rezultat 

orientiranja je poznavanje situacije (Wilcox 2006, Green in Johnson 2001).  

Razvoj sodobne IT in informacijskih sistemov zagotavlja zbiranje velikih količin 

informacij, kar je lahko dvorezen meč, saj lahko pride do situacije, ko je poveljnik 

pogosto preobremenjen z obilico informacij. Tukaj je vloga IS PINK ključnega pomena, 

saj z različnimi tehnikami (agregacija, filtriranje) omogoča učinkovit prikaz samo tistih 

informacij, ki so ključni za poveljnikovo ustvarjanje poznavanja situacije. 

Spodnja polovica zanke predstavlja korak, v katerem poveljnik določa in razmešča 

vire, s katerimi bo vplival na spremembo situacije. Ta polovica je spet sestavljena iz 

dveh faz: 

Odločitev: V tej fazi se poveljnik na osnovi različnih variant delovanja odloči, kako 

bo izvedel svojo namero, in odločitev materializira v obliki načrta oz. ukaza. Zmožnost 

poveljnika, da oblikuje jasne in pravočasne odločitve, Wilcox (2006, str. 6), vidi kot 

pomemben del uspešnega poveljevanja in kontrole. Pri tem mu je v pomoč 

informacijski sistem PinK, ki omogoča kakovostno in hitro ustvarjanje in preigravanje 

različnih variant delovanja v elektronski obliki (Dorion 2001). Na podlagi faze 

orientiranja poveljnik načrtuje delovanja tako, da se odloča o načinu in vrsti delovanja 

oziroma uporabi razpoložljivih sil. Posledica odločitve je lahko takojšni ukrep ali 

podroben načrt delovanja (Furlan 2010). 

Zmogljivost in učinkovitost IS PINK je v tej fazi povezana z zmožnostjo 

kolaboracije celotnega štaba pri oblikovanju in preigravanju različnih variant delovanja. 

Ukrepanje: Ukrepanje je faza, v kateri se poveljnikova namera izvede v obliki ukaza 

podrejenim. Namera se lahko posreduje v obliki podrobnega načrta ali v obliki višjih 

ciljev, kar daje podrejenim poveljnikom več svobode pri njihovih odločitvah (Wilcox 

2006, str. 6). Poveljnikove odločitve se uresničujejo s posredovanjem informacij o 
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odločitvi, ki je v ukazih ali načrtih delovanja, z izvajanjem nadzora, s čimer se 

zagotavlja pravilnost izvedbe odločitve, in končno z ocenjevanjem rezultatov s povratno 

informacijo, ki jo daje skupna operativna slika11. To pomeni ponoven začetek cikla. 

Potem ko je poveljnik ukrepal, spremenil situacijo in povzročil odziv pri sovražniku, 

opazuje njegov odziv in delovanje lastnih sil, ter tako ponovno poganja cikel (Furlan et 

al. 2010, Kruse 2000).  

V tej fazi je IS PINK orodje za avtomatsko izmenjavo pravočasnih informacij, hitro 

posredovanje odločitev podrejenim enotam, spremljanje situacije na terenu skoraj v 

realnem času ter hitro ukrepanje pri odstopanjih od načrtovanih delovanj. Roman (1996) 

in Thrasher (1999) opozarjata, da se mora poveljnik pri tem zavedati skušnjave 

mikromanagementa12, saj mu IT omogoča spremljanje aktivnosti na najnižji taktični 

ravni skoraj v realnem času, kar pogosto poveljnike na višjih ravneh spravi v skušnjavo, 

da posegajo v delegirane pristojnosti podrejenih poveljnikov. 

Uporaba IT je skrajšala čas, ki je poveljniku potreben za zbiranje informacij in 

pripravo odločitve (Horn 2001). Časovna razlika med orientacijo (»Kaj se pravzaprav 

dogaja?«) in odločanjem (»Kaj lahko storim glede tega?«) se je skrčil na točko, ko v 

dobi informacijskega vojskovanja orientacija in odločanje nista več sekvenčni akciji, 

temveč sta simultani, povezani akciji. Cikel OODA poteka neprekinjeno in vsi koraki se 

v realni situaciji izvajajo hkrati. Dva kritična elementa, ki določata hitrost izvajanja 

zanke OODA sta organizacijska struktura, ki bo omogočala simultano delovanje vseh 

štirih elementov in pa standardizirani postopki. 

Hayes in Wheatley (2001) ter Wheatley (1999) opisujejo model HEAT13, ki je bil 

razvit v zgodnjih osemdesetih letih kot odraz takratne doktrine (Wheatley 1999) in je 

prikazan na sliki 2.4. Za razliko od modela OODA na sliki 2.3 model OODA vključuje 

še element okolja. 

                                                
11 Common Operational Picture (COP). 
12 Poseganje nadrejenih v pristojnosti podrejenih. 
13 Headquarters Effectiveness Assessment Tool (HEAT). 
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Slika 2.4 Model HEAT 

 
Vir: Wheatley in Noble 1999. 

Slika 2.4 prikazuje, kako se osnovne funkcije sistema C2 uvrščajo v tri temeljna 

področja PinK (Wheatley in Noble 1999): zavedanje o prostoru in situaciji, o kateri 

pišejo Alberts in Nissen (2009, 8), Banbury (2004), Alberts (2002a, 27; 200b, 8), Kruse 

(2000), Roman (1996, 8) in Beringer (1986), izdelavo odločitve in bojiščni 

management. Če želimo doseči prevlado sistema C2 v primerjavi s sovražnikom, 

morajo biti posamezna področja med seboj tesno povezana. Dodana vrednost modela na 

sliki 2.4 z vidika raziskave je prikaz vpliva uvajanja sodobnih informacijskih sistemov 

PinK, kar povzroči, da področja PinK še bolj konvergirajo in s tem krepijo razumevanje 

situacije ter pripravljenost za izvajanje zadanih nalog. Najpomembnejša prednost pa je, 

da je skupna, jasna in ažurna slika bojišča dostopna vsem subjektom v sistemu 

odločanja, od taktične ravni bojevanja do strateških ravni odločanja in s tem  posledično 

tudi pospešen proces odločanja.  

Model OODA (slika 2.3) in model HEAT (slika 2.4) ne upoštevata predpostavke, da 

tudi sovražnik izvaja svoj proces PinK. To popravlja Lawson-Moosov model, ki 

vključuje tudi sovražnikov cikel procesa odločanja in tako nazorno opozarja na to, da 

moramo pri izvajanju svojih aktivnosti v procesu PinK upoštevati, da sovražnik prav 

tako želi spreminjati svoje okolje. Iz tega izhaja potreba po hitrem izvajanju cikla 

procesa PinK, ki se bo izvajal hitreje od sovražnikovega cikla (Schechtman 1996, 

Brehmer 2006) oz. znotraj sovražnikovega cikla odločanja. Naša uspešnost PinK je 

odvisna od učinkovite izvedbe cikla PinK, kar lahko prinese prednost pred 
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sovražnikom. V vsakem ciklu počasnejši vse bolj zaostaja in vedno težje ukrepa glede 

na situacijo, ki se slabša. Zato je zelo pomembno, da se doseže ustrezen tempo izvajanja 

cikla in se skrajša čas za načrtovanje, pripravo in izvedbo delovanj. 

2.2.2 Razširjeni model zanke OODA z vidika IS PINK 

Na sliki 2.5 je prikazan razširjeni model zanke OODA z vidika IS PINK v SV, ki 

sem ga povzel po Shahbazianu (2001) in nadgradil za potrebe raziskave. Model je bil v 

raziskavi orodje za analizo vpliva IS PINK na aktivnosti, ki potekajo v procesu PinK. 

Model omogoča izdelavo funkcijske dekompozicije za vsako vozlišče, kjer vertikalna os 

posameznega elementa IS PINK seka eno od faz modela OODA. Na ta način sem v 

raziskavi prišel do podatkov o zmogljivostih IS PINK v posamezni fazi procesa PinK in 

osnove za izdelavo seznama bistvenih nalog, vlog in odgovornosti pri uporabi IS PINK 

v poveljstvu brigade ali bataljona. 

Slika 2.5 Razširjeni model zanke OODA z vidika IS PINK 

OPAZOVANJE (A0)

ORIENTACIJA (A1)

ODLOČANJE   (A2)

UKREPANJE   (A3)

[Diagr. 1]

Kognitivno 
področje

Programska
oprema

IS PINK

(1) SITAWARE HQ (9) Podpora(3) S-1 (4) S-2 (5) S-3 (6) S-4 (7) S-6 (8) ČISPINK

Informacijsko 
področje

Izmenjava
informacij

[Diagr. 2]

IRM, OIG,
Messaging

Fizično področje

(2) IRMBMS

[Diagr. 3]

[Diagr. 4]

 

2.3 Model sistema PinK 

Sistem PinK obsega postopke, organizacijo, kadre, sredstva, objekte in 

komunikacije za podporo izvajanja funkcije poveljevanja. Enemo (2004) k temu dodaja 

še vidik organizacijske strukture, kulture in zunanjega okolja.  
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Slika 2.6 Model sistema PinK 

Ljudje

Organizacijska 
struktura

Informacijska 
tehnologija Kultura

Zunanje 
okolje

Procesi

Proces   
Poveljevanja

in kontrole

Ljudje

Organizacijska 
struktura

Informacijska 
tehnologija Kultura

Zunanje 
okolje

Procesi

Proces   
Poveljevanja

in kontrole

Proces   
Poveljevanja

in kontrole

 

Vir: prilagojeno po Enemo 2004. 

Na sliki 2.6 je prikazan model sistema PinK, ki prikazuje osnovne elemente sistema 

in njihovo medsebojno odvisnost. Tako na primer IT sama po sebi ne zagotavlja 

povečane vojaške učinkovitosti, ampak mora biti uporabljena skupaj z ustrezno 

organizacijo, ki omogoča delovanje informacijskega sistema (Joint Vision 2020, 2000). 

Da bi lahko izkoristili vse prednosti novih informacijskih rešitev, morajo biti uporabniki 

odlično usposobljeni za uporabo novih informacijskih tehnologij (Marling 2002). 

Organizacijska kultura mora podpirati inovativnost in naklonjenost k spremembam 

obstoječih procesov dela, ki so posledica uvajanja novih informacijskih rešitev. 

Nenazadnje je učinkovitost IT odvisna tudi od zunanjega okolja (NATO, MIP14, 

Obrambni sistem RS, zunanji partnerji), ki postavlja okvirje, tehnične standarde15 in 

smernice razvoja16 SV v smeri koncepta omrežno podprtih zmogljivosti (NEC) in 

posredno vpliva na razvoj informacijskih sistemov v SV. Če želimo dvigniti uspešnost 

PinK, je tako treba harmonizirati vse elemente sistema PinK. Zanemarjanje enega 

elementa ima lahko negativni vpliv na ostale elemente in posledično neučinkovitost 

PinK. 

                                                
14 Multilateral Interoperability Programme (MIP) je večstranski program zagotavljanja 

semantične interoperabilnosti vojaških informacijskih sistemov PinK za enote od ravni korpusa 
do ravni bataljona in nižje. V program je trenutno vključenih 28 držav in ACT (NATO). 

15 STANAG 5525, STANAG 5048. 
16 Cilji sil E2860 – Network Enabled Information systems, E2861 – Network Enabled Services. 
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2.3.1 Organizacijska struktura 

Raziskave različnih avtorjev (Morgan 2004) so pokazale, da so odprti in fleksibilni 

načini organizacije in vodstva potrebni takrat, kadar je podjetje vsak dan izpostavljeno 

spremembam v okolju – torej ko spreminjanje tehnoloških in tržnih okoliščin postavlja 

vedno nove probleme in izzive. V uspešnih podjetjih s področja elektronske industrije, 

kjer je bila potreba po inovacijah bistvena za preživetje, je bilo opuščanje 

mehanističnega načina izrazito. Organizacija je bila odprta, oddelkom je bilo dovoljeno, 

da se sami oblikujejo. Ljudje so bili sprejeti v organizacijo zaradi svojih sposobnosti in 

veščin, spodbujali so jih celo, da si sami poiščejo svoje delovno mesto in določijo, 

koliko lahko prispevajo.  

V nasprotju z zgoraj opisano odprto organizacijo pa vojaška organizacija praviloma 

temelji na organizacijsko-formacijski strukturi poveljstev in enot. S stališča izvajanja 

nalog v poveljstvu pomeni način, kako poveljnik organizira delo v poveljstvu, da bo 

sposobno izvesti zadano nalogo (Furlan et al. 2006). Analize različnih eksperimentov 

(Garstka et al. 2007, 16) in dosedanjih izkušenj pri uvajanju IS PINK v enote SV je 

pokazala, da obstoječa tradicionalna hierarhična organizacijska struktura (tako 

organizacijska struktura SV kot tudi struktura poveljstev) ne zagotavlja operativnega 

delovanja IS PINK in s tem dviga uspešnosti PinK v SV ter posledično izpolnjevanja 

ciljev sil. V strokovni literaturi s področja vpliva IT na poveljevanje in kontrolo je 

pogosta tema razprav organizacijska struktura z vidika centralizacije oz. decentralizacije 

(Roman 1996, Alberts et al. 2003, 194), medtem ko sta organizacija dela znotraj štaba in 

vpliv IT na medsebojno sodelovanje štabnih častnikov dokaj neraziskani področji. V 

raziskavi se bom omejil na analizo organizacije štaba in organizacije podpore 

zagotavljanja delovanja IS PINK v SV. Dosedanje izkušnje so namreč pokazale, da se z 

uvajanjem IS PINK v SV obstoječa struktura štabov in organizacija zagotavljanja 

delovanja IS PINK nista spremenili.  

2.3.2 Proces 

Poveljnik uveljavlja svoje pristojnosti s procesom načrtovanja, organiziranja, 

vodenja in kontrole sil ter aktivnosti v izvedbi naloge. Proces vključuje postopke in 

tehnike, s katerimi ugotovimo, kaj se dogaja, določimo naše delovanje, izdamo povelja, 

navodila in usmeritve in kontroliramo izvajanje. Postopki in tehnike vključujejo bojne 
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dokumente, sistem poročanja ter način seznanjanja s situacijo, kar zagotavlja poveljniku 

podporo pri odločanju. V raziskavi smo ugotovili, da z uvajanjem IS PINK v poveljstva 

in enote SV niso bili opredeljeni ustrezni postopki in tehnike, ki bi predpisovali način 

uporabe IS PINK v procesu PinK. Način uporabe je bil prepuščen uporabnikom, kar je 

povzročilo, da so različne enote uporabljale IS PINK na različne načine. 

2.3.3 Informacijska tehnologija 

Poveljevanje in kontrola sta najučinkovitejša, kadar obstaja premoč v odločanju. Le 

ta izhaja iz informacijske prevlade, povezane s poveljnikovimi izkušnjami, znanjem, 

izurjenostjo in sposobnostjo odločanja ter s strokovno pomočjo štaba. Ko govorimo o 

vplivu IT na proces PinK se ne smemo omejiti samo na informacijsko premoč, ki jo IT 

omogoča, ampak moramo obravnavati proces kot celoto, še posebej pa človeški faktor, 

ki je prisoten pri odločanju. S hitrim razvojem in uvajanjem IT v oborožene sile se 

spreminja tudi narava vojaških operacij.  

Zhang (2004) meni, da je za menedžerje, posebno tiste, ki se srečujejo s 

heterogenim in dinamičnim okoljem, koristno če razumejo pomembnost zmogljivosti IT 

in ustrezne organizacijske strukture, ki zagotavlja optimalno izkoriščenost teh 

zmogljivosti. 

2.3.4 Kultura 

Ko v analizo uspešnosti procesa PinK vključimo tudi ljudi, je treba upoštevati 

njihove navade, vrednote in kulturo (Siegl 2008). Northouse (2007, str. 302) opredeli 

kulturo kot naučena prepričanja, vrednote, pravila, norme, simbole in tradicije, ki so 

skupni določenemu krogu ljudi. Tavčar in Zabukovec (2008) opozarjata, da je kultura 

mogočen samouravnalni mehanizem, ki naj ga poveljniki spoznavajo, upoštevajo in 

uporabljajo, dolgoročno pa morda skušajo tudi spreminjati. 

Dosedanje izkušnje z uvajanjem IS PINK v operativno uporabo v SV, kakor tudi 

izkušnje iz drugih vojsk (National Research Council 1999) kažejo, da je uvajanje IS 

dolgotrajen proces, ki je odvisen od kulture organizacije oz. naklonjenosti organizacije 

k spremembam ustaljenih procesov (Burlingame 1998, Thrasher 1999). Tradicionalno 

spremembe v razvoju orožij potekajo počasi, zato je vojska navajena na dobave, ki 

trajajo nekaj let. Skozi čas in tradicijo se je oblikovala kultura, ki ni naklonjena hitrim 

spremembam na področju razvoja sistemov C4I. Dosedanje izkušnje pri uvajanju IS 
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PINK v operativno uporabo v SV kažejo, da ni realno pričakovati, da bo SV v kratkem 

času spremenila svojo kulturo in izkoristila vse prednosti novih informacijskih rešitev, 

ki jih že nekaj časa bolj ali manj uspešno poskuša uvesti v operativno uporabo. Z 

vključitvijo Slovenije v NATO in sprejetje ciljev sil na področju razvoja informacijskih 

sistemov za potrebe delovanja SV v mednarodnih operacijah se je v SV začela počasi 

razvijati šibka kultura informatikov, ki pa je bila v podrejenem položaju s tradicionalno 

močno kulturo vezistov. Leta 2003 je SV odprla projekt »Taktični informacijski sistem 

PinK v SV« (v nadaljevanju TIS PINK). Za potrebe realizacije projektnih nalog in 

spremljanje projekta je Generalštab SV leta 2003 ustanovil projektno skupino TIS PINK 

(v nadaljevanju PE TIS PINK). V raziskavi sem poskušal najti povezavo med 

organizacijsko kulturo in učinkovitostjo IS PINK ter posledično uspešnostjo procesa 

PinK v SV. Pri tem sem se omejil na kulturo, ki se je razvila v PE TIS PINK17.  

2.3.5 Ljudje 

Osrednja oseba v procesu PinK je poveljnik, ki ga strokovno podpira štab. Štab je na 

ravni bataljona in brigade razdeljen na funkcionalna področja za kadrovske in 

administrativne zadeve (S-1), obveščevalne zadeve (S-2), operativne zadeve (S-3), 

logistično podporo (S-4) ter komunikacijski in informacijski sistem (S-6). Poveljnika 

podpira tako, da zbira, obdeluje in posreduje informacije poveljniku v obliki, ki mu 

omogoča izbiro posamezne variante delovanja. V zvezi s tem je štab odgovoren za 

podrobno pripravo kontrolnih ukrepov, ki jih ponavadi posreduje v poveljih. S 

spremljanjem delovanja štab zagotavlja povratno informacijo o poteku delovanja, 

ključno za sprejemanje pravočasnih odločitev. Natek (2004) ugotavlja, da se uspešnost 

projektov kaže v učinkoviti uporabi informacijske rešitve, v deležu osebja, ki jo 

uporablja ter v zadovoljstvu uporabnikov, za kar pa je treba izkoristili možnosti, ki jih 

nudi izobraževanja. V našem modelu sistema PinK so to spremenljivke, ki vplivajo na 

učinkovitost IS PINK in posledično na uspešnost PinK. Iz dosedanjih izkušenj pri 

uvajanju projekta IS PINK v operativno uporabo v SV lahko rečemo, da so ljudje 

najpomembnejši element sistema PinK, v smislu uspešnosti delovanja IS PINK in 

posledično dviga uspešnosti poveljevanja in kontrole v celoti. Brez motiviranih 

uporabnikov še tako dobra tehnična rešitev ne more dati pričakovanih rezultatov. 
                                                
17 PE TIS PINK se je leta 2008 preoblikovala v Službo za razvoj C4I sistemov v SV 

(SRCS). 
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Motivacija pa je določena z zaznavo končnih uporabnikov, da je nova rešitev dejansko v 

pomoč pri njihovem delu in ne le nujno orodje (Natek 2004). Zadovoljstvo je določeno 

tudi z ustrezno usposobljenostjo uporabnikov za uporabo novih rešitev, zato je treba 

vlagati veliko energije v izobraževanje. Z vidika IS PINK delimo uporabnike po 

naslednjih vlogah:  

 Končni uporabniki, ki uporabljajo računalniško rešitev. To so štabni častniki in 

podčastniki v štabu, ki pri svojem delu uporabljajo grafični vmesnik 

SITAWARE HQ.  

 Poveljniki enot (posredni uporabniki), ki morajo poznati osnovne zmogljivosti 

aplikacije SITAWARE HQ, saj jo v njihovem štabu uporabljajo štabni častniki 

in podčastniki,  sami pa rešitev ne uporabljajo.  

 Management (generalštab SV in poveljstvo sil SV) se lahko pojavlja v 

različnih vlogah. Lahko je le posredni uporabnik, ki mora poznati okvire, 

funkcionalni domet ter informacijski rezultat IS PINK, da lahko ustrezno 

organizira delovanje sistema. Lahko je tudi delni končni uporabnik, kar 

pomeni, da sam neposredno pregleda določena poročila, čemur je namenjena 

aplikacija COP Viewer. 

 Inštruktorji IS PINK so iz vrst končnih uporabnikov in načeloma so zaposleni 

v organih S-2 in S-3. Sistem morajo poznati podrobneje kot ostali končni 

uporabniki. Zadolženi so za posredovanje znanja končnim uporabnikom v 

poveljstvih in enotah SV. 

 Administratorji IS PINK prihajajo iz vrst računalničarjev ali informatikov. 

Skrbijo predvsem za informacijsko infrastrukturo, operacijski in 

komunikacijski sistem ter bazo podatkov C2IEDM18.  

2.4 Model analize vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK 

V strokovni literaturi je področje merjenja uspešnosti PinK dokaj nedoločeno. Green 

in Johnson (2001) ter Cameron (1986) ugotavljajo, da eksplicitna teorija merjenja 

uspešnosti19 ne obstaja. Rezultat tega je vrsta opredelitev različnih avtorjev (Sproles 

2000b, Green in Johnson 2001, Alberts et al. 2006), ki pa ne ponujajo potrebnega 

razumevanja ovrednotenja sistema. Posledica nejasne opredelitve uspešnosti je tudi 
                                                
18 Command and Control Information Exchange Data Model (C2IEDM) 
19 Measures of effectiveness (MOE). 



Poveljevanje in kontrola 

23 

problem določitve meril za ocenjevanje uspešnosti. Cameron (1986) ugotavlja, da se v 

strokovni literaturi s področja uspešnosti 80 % meril, ki so uporabljena v različnih 

študijah, ne prekriva.  

Okvir za določitev meril uspešnosti PinK predstavlja zmožnost izvajanja funkcij, ki 

so prikazane v modelih PinK. V strokovni literaturi (AJP-3.3.3 2007, Alberts in Nissen 

2009) se kot kazalniki uspešnega PinK navajajo zmožnost zaznavanja in reakcije na 

spremembe situacije, zmožnost kontinuiranega vzajemnega interaktivnega procesa med 

poveljnikom, njegovim štabom in razpoložljivimi silami, kakovost in delitev informacij, 

porazdeljeno zavedanje o situaciji, poznavanje situacije, skupna operativna slika, 

kolaboracija, zmožnost procesa odločanja, hitrost procesa odločanja, interoperabilnost, 

hitrost poveljevanja, samosinhronizacija in fleksibilnost. K temu sem v raziskavi dodal 

še vizualizacijo, saj je po mojem mnenju zmožnost fleksibilnega in preglednega 

grafičnega prikaza situacije na terenu predpogoj za graditev zavedanja o situaciji. V 

raziskavi sem analiziral vpliv IS PINK na vizualizacijo, interoperabilnost, izmenjavo 

informacij v poveljstvu, izmenjavo informacij med ravnmi poveljevanja, skupno 

operativno sliko, zmožnost ustvarjanja variant delovanja, kolaborativno načrtovanje 

(izdelava načrta) in posredovanje ukaza v podrejene enote. 

V nadaljevanju poglavja bom predstavil metode, ki sem jih razvil za potrebe študije 

vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK. Po pregledu strokovne literature sem se v 

študiji odločil za metodo, ki temelji na SLADI metodologiji (Enemo, 2004) in 

razširjenem modelu zanke OODA (Shahbazian et al. 2001) z vidika IS PINK.  

Grafično lahko metodo predstavimo na dva načina. Slika 2.7 prikazuje model 

analize vpliva IS PINK na uspešnost PinK, ki sem jo povzel po metodologiji SLADI in 

nadgradil za potrebe raziskave (sliki 2.7 in 2.8). Izhodišče so lastnosti, ki opredeljujejo 

uspešnost PinK. Analitični okvir kvalitativne analize predstavlja 9 iterativnih korakov. 

V prvem koraku sem določil lastnosti PinK (prikazane so v okvirju Lastnosti 

poveljevanja in kontrole), ki so bile vključene v raziskavo. Okvir Oblikovanje modela in 

analiza prikazuje proces razvoja modela vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK. 
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Slika 2.7 Model analize vpliva IS INK na uspešnost PinK - 1 

 
V drugem koraku analize sem oblikoval model sistema PinK, v katerem sem določil 

elemente sistema in njihove medsebojne odvisnosti. Nato sem izbral tiste elemente, 

katerih medsebojno odvisnost je bilo treba raziskati, da bi dobil bolj popolnejšo sliko 

vpliva IS PINK na proces PinK. Iz modela arhitekture sem določil osnovne elemente IS 

PINK in jih v naslednjem koraku z uporabo razširjenega modela zanke OODA z vidika 

IS PINK povezal s koraki modela zanke OODA. V nadaljevanju sem s funkcijsko 

dekompozicijo določil zmogljivosti IS PINK in posamezne aktivnosti v procesu PinK, 

kar mi je bila osnova za določitev matrike zmogljivosti IS PINK/lastnosti PinK. Nato 

sem ocenil prispevek določene zmogljivosti IS PINK, in sicer zadovoljiti lastnosti 

modela PinK in posredno dvigniti uspešnost20 izvajanja PinK. Sledilo je oblikovanje 

uravnoteženega nabora meril, na podlagi katerih sem v raziskavi s pomočjo 

eksperimentov poskušal izmeriti prispevek posameznih zmogljivosti IS PINK k 

povečanju uspešnosti posameznih aktivnosti v procesu PinK.  

Postopek analize obsega naslednje korake s končnim rezultatom oblikovanja 

ustreznih meril za ocenjevanje uspešnosti procesa PinK: 

1. določitev nabora lastnosti PinK, ki bodo predmet raziskave, 

2. razširjeni model sistema PinK, 

                                                
20 Dvigniti uspešnost PinK v smislu manjše porabe časa za izvedbo posameznih aktivnosti 

in s tem krajšega časa izvajanja cikla OODA ter dvigu kakovosti izdelkov posameznih 
aktivnosti (grafične priloge k ukazu, karta prehodnosti zemljišča itd.). 
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3. celovit model arhitekture IS PINK, 

4. razširjeni model zanke OODA, 

5. funkcijska dekompozicija, 

6. matrika zmogljivost IS PINK/lastnosti PinK, 

7. model vpliva uspešnosti IS PINK na uspešnost procesa PinK, 

8. nabor meril in  

9. izvedba praktičnih eksperimentov. 

Drugi način prikaza modela analize, prikazan na sliki 2.8, je prikazan v bolj 

iterativni obliki. 

Slika 2.8 Model analize vpliva IS PINK na uspešnost PinK - 2 

 

1. korak: Določitev lastnosti PinK 

Izhodišče raziskave so bile lastnosti, ki označujejo uspešnost PinK. V strokovni 

literaturi obstajajo različne opredelitve PinK in različni pogledi na to, katere lastnosti 

procesa so kritične za uspešno izvedbo poslanstva. V raziskavi sem se osredotočil na 

sedem lastnosti in sicer: Vizualizacija, Skupna operativna slika, Interoperabilnost, 

Zmožnost izmenjave informacij v poveljstvu, Zmožnost izmenjave informacij med 

ravnmi poveljevanja, Kolaborativno načrtovanje in Zmožnost ustvarjanja variant 

delovanja 

2. korak: Elementi sistema PinK v SV 

Razširjeni model sistema PinK na sliki 2.9 prikazuje medsebojne odvisnosti 

posameznih elementov sistema. V raziskavi se nisem omejil samo na element IS PINK, 
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saj bi bili rezultati raziskave zaradi medsebojne odvisnosti posameznih elementov  

lahko zavajajoči in bi bila lahko ogrožena kredibilnost raziskave. V raziskavi sem se 

osredotočil predvsem na medsebojne odvisnosti elementov IS PINK, Ljudje, Kultura in 

Organizacijska struktura. Za ključne elemente naše analize sem razvil še nabor 

zmogljivosti, spremenljivk in lastnosti, ki opisujejo določen element. Z analizo  

medsebojne odvisnosti le-teh sem lahko natančneje opisal njihove vplive na uspešnost 

PinK.  

Slika 2.9 Razširjeni model sistema PinK 

 
 

Element IS PINK je opisan z naborom zmogljivosti, ki vplivajo na lastnosti PinK (te 

niso eksplicitno prikazane v tem modelu, lahko pa si jih predstavljamo v jedru procesa 

poveljevanja in kontrole). Delovanje IS PINK je odvisno od organizacijske strukture 

SV, ki mora zagotavljati operativno delovanje s tehničnega vidika in organizacije štaba 

v poveljstvu enote. Delovanje IS PINK je odvisno tudi od ljudi, ki so s sistemom 

povezani v različnih vlogah. Uspešnost IS PINK z vidika ljudi lahko merimo z njihovo 

stopnjo zadovoljstva, ki pa je neposredno povezava z njihovo usposobljenostjo, 

dojemanjem koristnost, uporabnosti ter enostavnosti uporabe. Uspešnost delovanja IS 

PINK in posredno uspešnost PinK je odvisna tudi od kulture v organizaciji. Tukaj me je 
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zanimal predvsem vpliv organizacijske kulture in vpliv razvoja paralelne kulture na 

uspešnost delovanja IS PINK ter posredno na PinK. 

 V raziskavi sem ugotovil, da obstaja vrsta kritičnih dejavnikov uspeha, ki odločilno 

vplivajo na uvajanje IS PINK v operativno uporabo v SV. Najpomembnejši so zgolj 

načelna podpora uvajanju IS PINK s strani vršnega in srednjega managementa, 

neustrezna organizacija podpore delovanja IS PINK v SV in organizacijska kultura v 

SV, ki ni naklonjena uvajanju sodobnih informacijskih rešitev v operativno uporabo. 

Raziskava je pokazala, da je treba spremeniti organizacijo štaba tako, da bo omogočala 

uspešno uporabo IS PINK v štabnem procesu dela in organizacijo sistema zagotavljanja 

razvoja in delovanja IS PINK v SV. 

3. korak: Celoviti model IS PINK 

Za potrebe študije sem celoviti model arhitekture IS PINK, ki je opisan v Konceptu 

delovanja IS PINK v SV, dopolnil tako, da ga je mogoče razumeti tudi v kontekstu 

koncepta omrežnega vojskovanja in tudi v kontekstu spremenljivk doktrine, kulture, 

organizacije in usposobljenosti uporabnikov. Model je opisan na sliki 3.1 (poglavje 

3.1.3). V študiji sem se osredotočil predvsem na področja zmogljivosti IS PINK z 

vidika upravljanja informacij, analize uporabnosti grafičnega vmesnika SITAWARE 

HQ za potrebe podpore načrtovanja delovanj v štabu poveljstva brigade in bataljona, 

organizacije štaba, organizacije zagotavljanja delovanja IS PINK v SV in organizacijske 

kulture. 

4. korak: Seznam bistvenih nalog 

S pomočjo razširjenega modela OODA z vidika IS PINK, ki je predstavljen na sliki 

2.5, in funkcijske dekompozicije sem izdelal podrobno analizo uporabnosti IS PINK v 

štabnem procesu dela in seznam bistvenih nalog in aktivnosti ki jih morajo izvajati 

štabni častniki pri uporabi IS PINK. Poleg seznama bistvenih nalog model omogoča 

tudi določitev vlog in odgovornosti uporabnikov IS PINK. Seznam bistvenih nalog je v 

prilogi 5. Razširjeni model OODA omogoča ločeno analizo za vsa tri področja koncepta 

omrežnega vojskovanja – informacijsko, kognitivno in fizično. V raziskavi sem se 

omejil samo na informacijsko in kognitivno področje. Razširjeni model OODA ne daje 

optimalnega pregleda nad aktivnostmi, ki se izvajajo v procesu PinK, saj je omejen le na 

štiri osnovne faze Boydovega modela OODA. Zato sem si pri analizi pomagal še z 
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drugimi modeli (Furlan 2006, Stanton et al. 2007), ki so bolj procesno naravnani, 

vendar jih zaradi omejitev naloge ne bom posebej opisoval. 

5. korak: Funkcijska dekompozicija zmogljivosti SITAWARE HQ 

Funkcijsko dekompozicijo sem izdelal za vsako vozlišče, kjer vertikalna os 

posameznega elementa IS PINK seka eno od faz modela OODA. Na ta način sem prišel 

do podatkov o zmogljivostih IS PINK v posamezni fazi procesa PinK in osnove za 

izdelavo seznama bistvenih nalog, vlog in odgovornosti pri uporabi IS PINK v 

poveljstvu brigade ali bataljona.  

Slika 2.10 Diagram SITAWARE HQ_Opazovanje 

 

Zaradi omejitve obsega naloge bom opisal samo funkcijsko dekompozicijo elementa 

SITAWARE HQ. Na slikah 2.10 in 2.11 sta prikazani funkcijski dekompoziciji za 

funkcije SITAWARE HQ_Opazovanje in SITAWARE HQ_Orientacija. 

Grafični vmesnik SITAWARE HQ v fazi opazovanja omogoča poveljniku in štabu 

pregled nad prijateljskimi silami, sovražnikovimi silami in kontrolnimi ukrepi. Za vsako 

enoto, je možno videti podatke o operativnem statusu, lokaciji in številčnem stanju. 

SITAWARE HQ omogoča, da si štabni častniki horizontalno in vertikalno izmenjujejo 

tudi sporočila, zahtevke in pisna poročila. 
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Slika 2.11 Diagram SITAWARE HQ_Orientacija 

 Rezultat celotne dekompozicije je seznam bistvenih nalog, ki jih morajo izvesti 

administratorji (faza priprave sistema) in končni uporabniki (štabni častniki in 

podčastniki) v procesu PinK, da bi izkoristili vse prednosti, ki jih prinaša IS PINK in s 

tem dvignili uspešnost izvedbe poslanstva. Seznam je predstavljen v prilogi 5 

6. korak: Matrika zmogljivosti/lastnosti 

Matrika zmogljivosti/lastnosti prikazuje točke, kjer določena zmogljivost IS PINK, 

ki sem jo identificiral s funkcijsko dekompozicijo, vpliva na določeno značilnost PinK. 

Matrika je predstavljena v prilogi 6. Na podlagi analize matrike sem v naslednjem 

koraku oblikoval model vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK v SV. 

7. korak: Model vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK v SV 

Na sliki 2.12 je prikazan model vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK v SV, ki 

sem ga razvil za potrebe raziskave. Osrednji del modela je nabor lastnosti PinK, na 

katere vplivajo posamezne zmogljivosti IS PINK, prikazane na levi strani modela. Če 

določena zmogljivost IS PINK pozitivno vpliva na določeno lastnost PinK, se to odraža 

tudi na hitrosti izvajanja posameznih nalog in aktivnosti v ciklu OODA, ki so prikazane 

na desni strani modela ter na dvigu kakovosti izhodnih izdelkov teh aktivnosti. S tem se 

posledično dvigne tudi uspešnost PinK. Tako na primer podatkovni model 

C2IEDM/JC3IEDM (zmogljivost IS PINK) zagotavlja interoperabilnost PinK (lastnost 

PinK) z drugimi nacionalnimi informacijskimi sistemi poveljevanja in kontrole, s tem 

pa zmožnost delitve informacij o sovražniku in prijateljskih enotah z drugimi 
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koalicijskimi silami ter posredovanje lastnih načrtov (proces PinK) drugim koalicijskim 

silam, ki so v našem območju interesa.  

Slika 2.12 Model vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK 

 

 

Model vpliva IS PINK na uspešnost PinK je osnova za določitev ustreznih meril 

uspešnosti PinK, s katerimi sem v obliki vrste eksperimentov in računalniško podprtih 

vaj (glej poglavje 4.2.1) poskušal ovrednotiti vpliv IS PINK na uspešnost PinK. 

8. korak: Nabor meril uspešnosti PinK 

Pri določanju meril uspešnosti je zaželeno, da so ta merljiva in kvantitativna 

(Bornman 1993). Analize, ki so narejene na osnovi objektivnih meril, so bolj 

verodostojne in imajo večjo težo kot analize, narejene na osnovi subjektivnih meril 
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Tavčar (2009). Učinkovit je le skladen in uravnotežen sistem smotrov in meril 

uspešnosti (Tavčar 2005, 154–158, Streatfield 2001). Tavčar in Zabukovec (2008) 

predlagata tri do pet meril, ki naj bodo smiselna za čim več ravni poveljnikov oziroma 

vodilnih, da bodo v uporabi dovolj prepričljiva. 

 Pri določanju nabora meril sem se opiral na Bornmanovo hierarhijo meril 

uspešnosti (Bornman 1993), ki izhaja iz predpostavke, da poveljevanje in kontrolo 

sestavlja šest komponenet: fizične entitete, struktura, naloge oz. aktivnosti, procesi, 

funkcije in doktrinalni cilji oz. poslanstvo. Ocenjevanje stopnje uspešnosti doseganja 

poslanstva in ciljev se začne na dnu hierarhije in postopoma vzpenja po lestvici 

navzgor. Na podlagi modela vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK (slika 2.14) sem 

izbral kritične lastnosti PinK ter zmogljivosti IS PINK, na osnovi katerih sem oblikoval 

omejen nabor meril, ki jih je lahko razumeti in se nanašajo na ključna področja 

raziskave. Ker sta za uspešno izvajanje PinK kritičnega pomena hitrost izvajanja cikla 

OODA in kakovost odločitev, sem merila zasnoval na osnovi meril časa in kakovosti 

izdelkov posameznih aktivnosti v procesu PinK (glej prilogo 7). Merila za vrednotenje 

uspešnosti procesa PinK sem razdelil v skupine, glede na aktivnosti v posameznih fazah 

v procesu PinK. Te so: 

 Spremljanje in razumevanje situacije: zmožnost zbiranja informacij, poročil, 

zavedanje o situaciji, skupna operativna slika bojišča, interoperabilnost; 

 Orientacija: zmožnost obveščevalne priprave bojišča; 

 Načrtovanje: paralelno in kolaborativno načrtovanje, izmenjava informacij, 

usklajevanje, fleksibilnost (zmožnost korekcije ukazov), kakovost izdelkov, 

ustvarjanje variant delovanja; 

 Posredovanje ukazov podrejenim: zmožnost posredovanja ukazov podrejenim 

enotam. 

9. korak: Praktična izvedba eksperimentov 

Z metodami eksperimentov, opazovanja in anketnih vprašalnikov se na podlagi 

izbranih meril izvede ocenjevanje vpliva posameznih zmogljivosti IS PINK na 

uspešnost izvedbe aktivnosti ali kakovosti izdelkov posameznih aktivnosti v procesu 

PinK.
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3 IS PINK V SLOVENSKI VOJSKI  

3.1 Opis IS PINK 

Poveljnik potrebuje v vsakem trenutku čim bolj verodostojne informacije o situaciji 

v območju interesa, na podlagi katerih lahko s svojim štabom izvaja miselni proces 

odločanja. Informacijski sistem PinK omogoča prav to. Poveljniku in njegovemu štabu 

predstavlja orodje za zbiranje, obdelavo in avtomatsko izmenjavo informacij o lokacijah 

in statusu prijateljskih sil in sovražnika, njihovih namerah in zmogljivostih. Nadalje 

omogoča kolaborativno in vzporedno načrtovanje ter posledično uspešnejše izvajanje 

procesa PinK. 

V skladu z načrtovanimi zmogljivostmi Slovenske vojske (v nadaljevanju SV) v 

srednjeročnem obrambnem programu Republike Slovenije (Vlada Republike Slovenije 

2006, str. 5) in razvojnimi cilji obrambnega sistema RS, SV vzpostavlja sodoben 

vojaški informacijski sistem PinK (v nadaljevanju IS PINK) na strateški, operativni in 

taktični ravni. Sistem temelji na tehničnih specifikacijah multilateralnega programa 

interoperabilnosti MIP21 in omogoča povezljivost s koalicijskimi silami Nata. IS PINK 

bo zagotavljal informacijsko podporo pri načrtovanju in izvajanju vojaških operacij ter 

sledljivost vojaških enot do ravni čete za potrebe Natovih odzivnih sil22 ter za 

sodelovanje v Natovih kopenskih operacijah. 

3.1.1 Cilji sil 

Z vključevanjem v zvezo NATO so bile pred SV postavljene številne zahteve, ki vse 

nosijo enak predznak – zagotavljanje interoperabilnosti. To pomeni, da morajo biti 

enote SV sposobne, da se vključijo v skupno izvajanje operacij v okviru mednarodnih 

sil. Na tem področju predstavlja povezovanje informacijskih sistemov PinK (IS PINK) 

enega od najkompleksnejših zalogajev. Zahteve so izražene s cilji sil. Nakup mobilne 

strojne in programske opreme (projekt IS PINK MSO in POS) podpira uresničitev ciljev 

E2860 – Network Enabled Information Systems in E2861 – Network Enabled Services. 

Cilji sil s področja KIS predstavljajo zavezo RS, da bo zagotovila ustrezno raven 

                                                
21 Cilj programa MIP je razvoj tehnične dokumentacije za implementacijo podatkovnega 

modela JC3IEDM, ki zagotavlja interoperabilnost različnih nacionalnih informacijskih sistemov 
poveljevanja in kontrole in ga je NATO prevzel kot STANAG 5525. JC3IEDM imenujemo tudi 
MIP rešitev. 

22 NATO Response Forces - NRF 
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povezljivosti komunikacijskih in informacijskih sistemov ter storitev vseh poveljstev in 

enot SV, ki sodelujejo na MOM23. Informacijski sistem PinK IS PINK, ki ga je SV 

začela graditi leta 2003 s projektom TIS PINK in nadgradila v letu 2006 s projektom IS 

PINK, predstavlja okvir oz. temelj za nadaljnji razvoj omrežnih zmogljivosti (NNEC24) 

v SV. Kljub temu da je del zmogljivosti s projektoma TIS PINK in IS PINK že 

zagotovljen, pa je treba v prihodnosti narediti veliko, saj gre za tehnološko izredno 

zahteven sistem, ki se v praksi nenehno prilagaja novim tehnološkim rešitvam in novim 

operativnim zahtevam uporabnikov. Ker IS PINK temelji na podatkovnem modelu 

JC3IEDM25, je razvoj sistema neposredno odvisen tudi od dinamike razvoja rešitve 

MIP. 

3.1.2 Gradniki IS PINK 

IS PINK sestavlja distribuirano omrežje med seboj povezanih strežnikov C2IEDM 

in senzorjev, ki si preko sistema fizičnih in brezžičnih omrežij izmenjujejo podatke v 

skoraj realnem času. Sestavljajo ga štirje ključni segmenti, in sicer: (1) uporabniške 

programske aplikacije, (2) računalniška infrastruktura, (3) komunikacijska 

infrastruktura, (4) upravljavci in uporabniki sistema. Pri razvoju IS PINK so upoštevani 

mednarodni standardi in protokoli, kar zagotavlja povezljivost IS PINK z drugimi 

koalicijskimi sistemi PinK v združenih operacijah Nata. 

3.1.3 Celovit model IS PINK 

Slika 3.1 prikazuje celovit model arhitekture IS PINK. Sestavljen je iz naslednjih 

gradnikov: senzorjev za avtomatski zajem podatkov na terenu, komunikacijskih 

sistemov za distribucijo podatkov, računalnikov za obdelavo, hranjenje (C2IEDM) in 

grafični prikaz (SITAWARE HQ/SITAWARE BMS) podatkov, uporabnikov sistema 

(štab) v poveljstvih in enotah SV ter upravljavcev sistema, ki skrbijo za nemoteno 

delovanje IS PINK na vseh ravneh PinK. S tehnične plati za nemoteno delovanje 

sistema skrbijo administratorji IS PINK. Vsi gradniki skupaj morajo tvoriti homogeno 

celoto. 

                                                
23 MOM – mirovne operacije in misije 
24 NNEC – Nato Network Enabled Capabilities. 
25 Joint Consulting Command and Control Information Exchange Data Model. 
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Slika 3.1 Celovit model IS PINK v SV 

 

Jedro IS PINK je podatkovna baza C2IEDM z grafičnim vmesnikom SITAWARE 

HQ, v kateri se shranjujejo vsi podatki, ki so pomembni za podporo procesa PinK v 

poveljstvu. Podatkovni model C2IEDM  je bil razvit da bi poenostavil in pospešil 

pretok operativnih podatkov med različnimi nacionalnimi informacijskimi sistemi PinK 

v mednarodnem okolju. Podpira tako vojaške kot nevojaške operacije26. C2IEDM je 

rezultat razvoja večstranskega programa MIP, kar SV zagotavlja interoperabilnost na 

ravni izmenjave podatkov v okviru mednarodnih zavezniških operacij Nata ter 

izmenjavo podatkov z drugimi članicami organizacije MIP. Model je dinamičen in se 

spreminja glede na nastale potrebe. Generična shema podatkovnega modela C2IEDM je 

v prilogi 8. 

Podatkovni model C2IEDM je zasnovan na podlagi informacijskih potreb na 

bojišču (MIP 2009), ki jih sestavljajo: 

a) lastne sile (lokacija, tip, velikost, status, popolnjenost s kadri, materialnimi 

sredstvi in potrošim materialom, ORBAT27, mobilnost, naloge); 

                                                
26 Military Operations Other Then War (MOOTW). 
27 Organiziranost sil – ORBAT (Order of battle). 
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b) sovražnikove sile (lokacija, tip, velikost, status, popolnjenost s kadri, 

materialnimi sredstvi in potrošim materialom, ORBAT, mobilnost, naloge); 

c) okolje (geografske, hidrografske, demografske lastnosti, infrastruktura itd.); 

d) načrtovanje operacij in distribucija ukazov (poslanstvo, naloge, variante 

delovanja, koncept, organiziranost namenskih sil, načrt) 

Vsako poveljstvo, enota ali premična platforma (vozilo, izkrcani vojak), ki je 

opremljena s strežnikom SITAWARE HQ ali SITAWARE BMS, predstavlja vozlišče 

IS PINK. Vozlišče IS PINK je samostojna enota (slika 3.2) s svojo podatkovno bazo 

C2IEDM in lahko deluje avtonomno ali pa se poveže z ostalimi vozlišči v omrežje IS 

PINK za izmenjavo informacij.  

Slika 3.2 Kontekstni diagram vozlišča IS PINK 

 
Podatki, ki se zbirajo in obdelujejo v vozlišču IS PINK, prihajajo iz različnih virov. 

Ti so lahko podatkovne baze C2IEDM drugih vozlišč IS PINK, obveščevalna poročila, 

različni senzorji, oziroma se v podatkovno bazo vnašajo ročno. Obdelani podatki se nato 

v obliki ukazov, poročil, načrtov in zahtevkov avtomatsko posredujejo drugim 

vozliščem IS PINK. Vozlišče lahko podatke v obliki ukazov poročil, načrtov in 

zahtevkov  posreduje ali sprejema vertikalno po hierarhični organizacijski strukturi 

oziroma jih v obliki načrtov in poročil posreduje in sprejema horizontalno zaradi 

samosinhronizacije enot. Vsako vozlišče ima svojo unikatno identifikacijsko številko28, 

kar omogoča nedvoumno sledljivost vira podatka v omrežju vozlišč IS PINK. 

Množica podatkov, ki se v sistem vnašajo ročno, oziroma se iz senzorjev vnašajo 

avtomatsko, se preko prenosnih poti oziroma komunikacijskih sistemov posredujejo v 

                                                
28 Nabor identifikacijskih številk (MIP party prefix) za Slovenijo je od 400 do 409. 
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podatkovno bazo C2IEDM in so preko grafičnega vmesnika (aplikaciji SITAWARE 

HQ in BMS) v skoraj realnem času dostopni poveljniku in njegovemu štabu.  

Celoviti model IS PINK (slika 3.1) hkrati prikazuje strukturo IS PINK v smislu 

koncepta omrežno podprtih zmogljivosti, ki deli poveljevanje in kontrolo na tri 

področja: fizično, informacijsko in kognitivno (Alberts 2001). Koncept omrežnega 

vojskovanja med seboj prepleta vsa tri področja. Ob implementaciji koncepta omrežno 

podprtih storitev imajo področja naslednje lastnosti: 

Fizično področje: Entitete fizičnega področja predstavljajo vsa vozlišča IS PINK 

(senzorji, izkrcani vojaki, vozila, poveljniška mesta in stacionarni objekti, ki so 

vključeni v IS PINK). Entitete so med seboj fizično povezane v robustno omrežje preko 

informacijske infrastrukture, ki je sestavljena iz strojne, programske in komunikacijske 

opreme. Naloga informacijske infrastrukture je zagotavljati čim učinkovitejši pretok, 

zajemanje, obdelavo, varovanje in hranjenje informacij. V fizično področje lahko 

uvrstimo tudi upravljavce in administratorje informacijskega sistema. 

 Informacijsko področje: Različne entitete so sposobne preko informacijskih 

sistemov dostopati do različnih virov informacij, med seboj izmenjevati informacije in 

jih ščititi do te mere, da dosežejo in vzdržujejo informacijsko prednost pred 

nasprotnikom. Entitete razpolagajo z zmogljivostmi, ki jim omogočajo analizo, fuzijo in 

korelacijo podatkov ter medsebojno sodelovanje pri obdelavi informacij. 

Kognitivno področje: Kognitivna raven predstavlja uporabnike, ki so sposobni 

razviti visoko stopnjo zavedanja o situaciji in to zavedanje posredovati tudi drugim v 

omrežju. Sestavljena je iz procesa zbiranja podatkov (npr. obveščevalna priprava 

bojišča, lokacije in status lastnih in sovražnikovih enot itd.), procesa odločanja in 

izvedbe. V kontekstu zanke OODA (Observe – Orient – Decide – Act) pomeni IS PINK 

izboljšano interakcijo med vsemi udeleženci v poveljstvu in med drugimi vozlišči (npr. 

vozili na terenu). Na ta način se hitrost izmenjave in kakovost informacij bistveno 

povečata, kar pripomore h krajšemu ciklu zanke OODA in s tem k večji uspešnosti 

PinK. 

Model ponuja vpogled tudi v odvisnost delovanja IS PINK od doktrine, 

organizacijske strukture, sistema usposabljanja in urjenja ter kulture organizacije kot 

celote. Če znamo nova dognanja, rešitve, inovacije oz. nove tehnološke zmožnosti 

združiti skupaj s "pravim" operativnim konceptom, doktrino, organizacijo in kulturo, 
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dobimo novo pozitivno vsebino, ki lahko povzroči revolucionarne spremembe pri 

vodenju vojaških operacij. 

3.1.4 Zmogljivosti IS PINK 

IS PINK podpira proces PinK v vseh fazah procesa. V fazi opazovanja oz. 

spremljanja situacije poveljnik in štab zbirata informacije o lastnih silah in sovražniku v 

območju odgovornosti. Podatki se v lokalni podatkovni bazi C2IEDM replicirajo iz 

podrejenih poveljstev, enot na terenu in obveščevalnih virov. V fazi orientacije 

poveljnik preko IS PINK sprejeme ukaz nadrejenega poveljstva. V fazi orientacije se 

izvaja obveščevalna priprava bojišča, pri kateri si uporabniki pomagajo z GIS orodji za 

analizo terena in že vnaprej pripravljenimi digitalnimi kartami in modeli prehodnosti. Z 

združevanjem podatkov in ustvarjanjem zavedanja o situaciji, ter že pridobljenimi 

izkušnjami, se ustvarja novo znanje. Na podlagi tega novega znanja se v fazi odločanja 

v SITAWARE HQ izdelajo možne variante delovanja, koncept delovanja in načrt, ki ga 

štabni častniki izdelujejo sinhrono v aplikaciji SITAWARE HQ. V fazi ukrepanja 

poveljnik aktivira načrt in ga kot ukaz preko IS PINK v skoraj realnem času posreduje v 

podrejena poveljstva.  

Na sliki 3.3 je konceptualni diagram IS PINK, ki prikazuje zmogljivosti IS PINK z 

vidika uporabe grafičnega vmesnika SITAWARE HQ, ki poveljniku in štabu omogoča 

zavedanje o situaciji v skoraj realnem času in podporo načrtovanju delovanj na ravni 

poveljstva bataljona in višje. 
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Slika 3.3 Konceptualni diagram IS PINK 

 
SITAWARE HQ je grafični vmesnik med uporabniki (poveljnik in štab) in 

relacijsko podatkovno bazo C2IEDM.. Interakcija med uporabniki in podatkovno bazo 

je dvosmerna. Uporabniki preko SITAWARE HQ vnašajo podatke v skupno bazo 

C2IEDM, hkrati pa imajo dostop do vseh informacij, ki v podatkovno bazo prihajajo iz 

distribuiranega omrežja med seboj povezanih strežnikov C2IEDM in senzorjev, ki si 

preko sistema fizičnih in brezžičnih omrežij izmenjujejo podatke v skoraj realnem času. 

Njegove ključne zmogljivosti so avtomatsko izmenjevanje informacij, zagotavljanje 

skupne operativne slike, interoperabilnost na ravni izmenjave podatkov, koncept 

informacijskih slojev za upravljanje informacij, integriran GIS, podpora obveščevalni 

pripravi bojišča, podpora izdelavi variant delovanja in načrtovanju delovanj, dinamična 

replikacija podatkov, sporočilni sistem, podpora kolaboraciji pri izdelavi 

načrtov/ukazov, vzporedno načrtovanje in integriran sporočilni sistem. IS PINK podpira 

poveljevanje in kontrolo v vseh fazah zanke OODA. 

Vizualizacija bojišča 

Poveljnikova zmožnost vizualizacije bojišča je neposredno odvisna tudi od možnosti 

prikaza razpoložljivih informacij na zemljevidu, ki pokriva območje interesa poveljnika, 

o čemer piše tudi Unewisse (Unewisse et al. 2000). Ker dinamika sodobnega načina 

bojevanja lahko zahteva sinhronizacijo različnih enot, ki so razpršene na velikem 

območju, mora biti tudi karta, ki pokriva območje odgovornosti določene enote ustrezno 

velika (veliko merilo), da lahko poveljnik vidi celotno območje interesa. To pa pomeni, 
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da je površina karte, ki učinkovito pokriva njegovo območje odgovornosti manjša, kar 

zmanjšuje zmožnost zavedanja o situaciji v območju, za katero je poveljnik dejansko 

odgovoren. Ker SITAWARE HQ omogoča spreminjanje merila pogleda na karto, je 

praktično mogoče na zaslonu prikazati detajle, ki so omejeni le z ločljivostjo digitalne 

karte.  

Skupna operativna slika bojišča 

Hiniker (2004) je z eksperimentiranjem ugotovil, da uporaba sistemov, ki 

zagotavljajo skupno sliko situacije na bojišču, dviguje stopnjo zavedanja o situaciji 

Enotna slika bojišča med vsemi ključnimi udeleženci v območju operacij je ključnega 

pomena za uspešno in učinkovito odzivanje v pogojih modernega delovanja oboroženih 

sil. IS PINK povezuje vse pomembne elemente v enotno omrežje informacijskih storitev 

PinK za zagotovitev izvedbe nalog ter zagotavlja izmenjavo informacij. Sistem 

povezuje enote do ravni oddelka, elemente poveljniškega mesta, senzorje ter 

oborožitvene sisteme. Povezljivost je zagotovljena znotraj Slovenske vojske (SV) in 

tudi v okviru zavezništva29. Podatek, ki se na enem mestu vnese v sistem, je dosegljiv 

na vseh točkah (vozliščih) sistema, ki imajo med seboj sklenjene replikacijske pogodbe. 

Na ta način je zagotovljena enotna slika situacije v vseh točkah sistema. 

Interoperabilnost 

Z izgradnjo IS PINK, ki temelji na tehničnih specifikacijah MIP (STANAG 552530), 

SV zagotavlja interoperabilnost na semantični ravni z nacionalnimi sistemi PinK 

koalicijskih partnerjev, ki so člani MIP (trenutno 28 držav in ACT), in delovanje v 

večnacionalnih mirovnih operacijah. Na petstopenjski lestvici interoperabilnosti (Rice 

in Sammes 1989) dosega IS PINK s svojo zasnovo četrto stopnjo semantične 

interoperabilnosti z drugimi nacionalnimi informacijskimi sistemi PinK na vseh ravneh, 

od korpusa do najnižje ravni, ki še uporablja rešitev MIP, ter tako podpira delovanje SV 

v mednarodnih, zavezniških in združenih operacijah na ozemlju republike Slovenije in v 

okviru zavezništva na MOM. Interoperabilnost IS PINK v mednarodnem okolju SV se 

                                                
29 IS PINK je preko podatkovnega modela JC3IEDM povezljiv z vsemi članicami MIP. 
30 STANAG 5525 - »Joint Command, Control & Consultation Information Exchange Data 

Model – JC3IEDM” 
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redno preverja na sistemskih in operativnih testiranjih MIP (SLT in OLT), ki se izvajajo 

v Gredingu (Nemčija) in na vojaških vajah Combined Endeavour (CE).  

Skrajšanje odzivnih časov in povečanje tempa 

Vsi trendi sodobnega bojevanja se gibljejo v smeri sprejemanja hitrih odločitev in 

povečanja tempa. Pojem informacijska prevlada je neposredno odvisen od bogatosti in 

pravočasnosti zavedanja o situaciji v območju izvajanja operacij ter od hitrosti 

posredovanja poveljniških odločitev. IS PINK omogoča zbiranje informacij v skoraj 

realnem času, kar pomeni, da faza opazovanja kot jo poznamo v opredelitvi procesa 

odločanja, izginja kot samostojna faza – podatki se ves čas kontinuirano zbirajo in 

urejajo. Na ta način se skrajšuje čas, potreben za izvedbo posameznega cikla.  

Zavedanje o situaciji 

Zavedanje o situaciji je ključni dejavnik pri zagotavljanju dviga stopnje uspešnosti 

na bojišču.. Hiniker (2004) ugotavlja, da je stopnja zavedanja o situaciji neposredno 

povezana tudi s količino časa, ki ga štab porabi za delo s temi sistemi. Do podobnih 

rezultatov smo prišli tudi z analizo rezultatov po izvedenih računalniško podprtih vajah, 

kjer so častniki v poveljstvih uporabljali IS PINK oz. grafični vmesnik SITAWARE 

HQ.  

IS PINK je distribuirano omrežje med seboj povezanih vozlišč, ki si med seboj 

avtomatsko izmenjujejo podatke in informacije. Podatki se v sistem vnašajo preko 

senzorjev na terenu (GPS31, LRF32) ali preko ročnega vnosa operaterjev v vozilih oz. 

štabnih častnikov v poveljstvih enot. Poveljnik in njegov štab lahko tako na digitalni 

karti spremljata podatke o položaju lastnih sil, sovražnika, nevtralnih in neznanih sil, ter 

si tako ustvarjata svojo sliko o situaciji na terenu.  

Vsako poveljstvo (vozlišče IS PINK) ima IS PINK strežnik33 s podatkovno bazo 

C2IEDM, na katerega so povezani odjemalci34. Vsaka celica v štabu ima ustrezno 

število odjemalcev preko katerih imajo uporabniki skozi različna grafična okna dostop 

do informacij, ki jih potrebujejo za ustvarjanje slike o situaciji v območju interesa 

(zavedanje o situaciji) in pri načrtovanju delovanj. V prilogi 9 je prikazana delovna 

                                                
31 Globally Positioning System. 
32 Laser Range Finder. 
33 SITAWARE HQ Server. 
34 SITAWARE HQ Client. 
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površina grafičnega vmesnika SITAWARE HQ. Podatki se vnašajo v skupno 

podatkovno bazo C2IEDM, kar štabu zagotavlja kolaboracijo in dostop do informacij, 

ki jih pri klasičnem načinu dela z delovno tablo (priloga 9) in papirnato karto nimajo. IS 

PINK tako omogoča izmenjavo informacij znotraj poveljstva, kakor tudi z drugimi 

poveljstvi, ki so vključena v omrežje IS PINK.   

Sodelovanje v mednarodnih operacijah 

IS PINK se razvija v skladu z MIP specifikacijami, kar SV zagotavlja 

interoperabilnost z drugimi nacionalnimi informacijskimi sistemi PinK tudi v 

mednarodnih operacijah. 

Kakovostnejše odločitve 

Eden od ključnih gradnikov grafičnega vmesnika SITAWARE HQ je geografski 

informacijski sistem (GIS35) z analitičnimi orodji, ki omogočajo pogled na geografske 

podatke, kakršen brez njih ni mogoč. Čas, ki je potreben za analizo informacij, je krajši, 

na njihov račun pa se lahko poveča čas, ki ga ima na voljo poveljnik za sprejem svoje 

odločitve. 

Večja zaščita informacij 

Digitalna informacija je v primerjavi z govorno krajša in težje razumljiva. Velikost 

informacije vpliva na dolžino sevanja komunikacijskih sredstev in s tem zmanjšuje 

možnost odkrivanja, že tako težko razumljivo informacijo pa lahko dodatno zaščitimo z 

uvajanjem enkripcijskih algoritmov.   

Zmanjševanje napak 

Ena od lastnosti posredovanja informacij na pogovorni način je, da je njena vsebina 

odvisna od njenega podajanja in dojemanja. V informacijskih sistemih so podatki 

nedvoumno in enolično opredeljeni. 

Vzporedno načrtovanje 

IS PINK omogoča avtomatsko posredovanje podatkov (»push«) v podrejena 

poveljstva v vsakem trenutku izvajanja procesa PinK. V fazi izdelave načrta lahko 

nadrejeno poveljstvo posreduje v podrejena poveljstva delne rezultate načrta in s tem 

                                                
35 ESRI ArcGIS 
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podrejenim poveljstvom omogoči, da na podlagi teh informacij začnejo vzporedno 

načrtovanjem. Vzporedno načrtovanje je pomembno zaradi pospešitve procesa 

načrtovanja v podrejenih enotah, saj jim to omogoča maksimalen čas za izvedbo 

njihovega lastnega načrtovanja (Furlan et al.  2010). 

Kolaborativno delo 

IS PINK s svojo zasnovo omogoča usklajeno delo celotnega štaba v procesu 

načrtovanja tako znotraj štaba kot tudi med različnimi štabi, ne glede na lokacijo 

posameznih udeležencev. Uporabniki na različnih loakcijah lahko tako na primer 

spremljajo preigravanje variant delovanja, ki ga izvajata S-2 in S-3, popolnjujejo vsak 

svoj del načrta in hkrati spremljajo stanje razvoja drugih delov načrta, dostopajo do istih 

podatkov in si izmenjujejo informacije v distribuiranem omrežju podatkovnih baz 

C2IEDM. 

Izmenjava informacij 

IS PINK predstavlja omrežje med seboj povezanih vozlišč (poveljstvo, vozilo, 

izkrcani vojak), kjer se v lokalne podatkovne baze C2IEDM vnašajo podatki o lastni 

enoti in poročila o situaciji na terenu (sovražnik, dogodki itd.). Vsak podatek, ki je 

vnesen v podatkovno bazo C2IEDM, je opremljen z atributom časa in lastništva 

podatka. IS PINK omogoča izmenjavo informacij horizontalno znotraj poveljstva, 

vertikalno (in diagonalno) med različnimi ravnmi PinK in horizontalno z drugimi 

poveljstvi s ciljem samosinhronizaicije. Izmenjava podatkov poteka preko 

replikacijskega mehanizma, ki zagotavlja avtomatsko (»push«) posredovanje vsake 

spremembe v podatkovni bazi vsem upravičenim naslovnikom. Izmenjava podatkov 

poteka avtomatsko, vendar je mogoče vsebino informacij nadzirati in omejevati. Na 

sliki 3.4 je prikazan koncept izmenjave informacijske mreže IS PINK, ki je sestavljena 

iz posameznih vozlišč IS PINK (poveljstva, vozila, izkrcani vojaki).  
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Slika 3.4 Koncept izmenjave informacij v IS PINK 

 
 

Replikacija podatkov med različnimi vozlišči omogoča oblikovanje skupne 

operativne slike. Poveljnik in njegov štab si tako na podlagi informacij o prijateljskih in 

nevtralnih silah ter sovražnikovih in neznanih oblikujeta zavedanje o situaciji v 

območju interesa. Izmenjava informacij ne poteka samo med vojaškimi organizacijami, 

ampak je z ustrezno adaptacijo podatkovnega modela C2IEDM mogoče v IS PINK 

vključiti tudi zmogljivosti vladnih in nevladnih organizacij (npr. Republiški center za 

reševanje in zaščito) ter ostalih sodelujočih na operacijah kriznega odzivanja.. 

3.2 Upravljanje informacij 

Zaradi izjemnega števila podatkov, pridobljenih iz različnih virov (senzorji, 

replikacija podatkovnih baz, ročni vnos), predstavlja njihovo obvladovanje v okolju 

mrežnega delovanja enega ključnih izzivov. V skladu z Direktivo za upravljanje z 

informacijami (Generalštab SV 2010) so cilji upravljanja informacij: 
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 zagotoviti doseganje informacijske nadvlade v okolju omrežnega delovanja 

(NNEC36) in varne izmenjave informacij med različnimi strukturami in 

organizacijami; 

 zagotoviti učinkovit sistem uporabe in upravljanja informacij, ki podpira sistem 

PinK in izvedbo nalog v SV; 

 dvigniti organizacijsko kulturo ter zavedanje uporabnikov in upravljavcev 

informacij o sistemu upravljanja informacij; 

 podpirati identifikacijo in hrambo informacij trajne vrednosti; 

 zagotovit podlago za boljše upravljanje znanj. 

Vozlišča, ki imajo med seboj sklenjene replikacijske pogodbe37, si med seboj 

avtomatsko (push38) izmenjujejo informacijske sloje, v katerih so shranjeni podatki. 

Vsak podatek v podatkovni bazi je opremljen z atributoma časa zapisa in lastništva. Na 

ta način sistem zagotavlja nadzorovano izmenjavo informacij in pogoje za ustvarjanje 

skupne operativne slike. 

V nadaljevanju tega poglavja bo upravljanje informacij v IS PINK opisano z vidika 

uporabe grafičnega vmesnika SITAWARE HQ in programskega orodja IRM39, ki 

predstavljata mehanizem za replikacijo podatkov v distribuiranem omrežju strežnikov  s 

podatkovnimi bazami C2IEDM.  

3.2.1 Koncept javnih informacijskih slojev (OIG) 

V skladu s specifikacijami MIP, se informacije, ki so zbrane v podatkovni bazi 

C2IEDM oz. JC3IEDM (STANAG 5525), glede na vsebino razvrščajo v pet 

informacijskih slojev oz. informacijskih skupin40. Koncept informacijskih slojev 

omogoča uporabniku pošiljanje samo tistih informacij, ki jih uporabnik želi posredovati 

drugim udeležencem v sistemu. Na ta način se nadzorovano omejuje pretok podatkov, 

kar je pomembno pri prenosu preko BROM, za katerega je značilna majhna pasovna 

                                                
36 NNEC – NATO Network Enabled Capabilities. 
37 Replikacijske pogodbe so mehanizem, s katerim v aplikaciji IRM (Iris Replication 

Mechanism) opredelimo, katere informacijske sloje bomo izmenjevali z drugimi vozlišči v 
omrežju IS PINK. 

38 Glede na replikacijske pogodbe (IRM) se v sistem avtomatsko posreduje vsaka 
sprememba v lokalni podatkovni bazi C2IEDM. 

39 Iris Replication Mechanism (IRM). 
40 Operational Information Group (OIG) so sloji, v katere se glede na kontekst razvrščajo 

podatki. 
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širina prenosnega kanala. Nadalje omogoča selektivni prikaz želenih informacij glede 

na tip podatkov in preprečevanje preobremenjenosti z informacijami ter združevanje 

podatkov na različnih ravneh PinK. 

V aplikaciji SITAWARE HQ je koncept informacijskih skupin implementiran v 

obliki prednastavljenih slojev. Uporabnik, glede na vsebino vnaša podatke v 

podatkovno bazo C2IEDM preko grafičnega vmesnika SITAWARE HQ v pet 

prednastavljenih informacijskih slojev. To mu omogoča enostavno selekcijo informacij, 

ki jih želi prikazovati oziroma posredovati drugim vozliščem41 v sistemu IS PINK. Za 

izmenjavo posameznih slojev s podatki skrbi replikacijski mehanizem IRM42. Javni 

informacijski sloji in odgovornosti štabnih častnikov za vnašanje ustreznih informacij  

so prikazani v tabeli 3.1 in na sliki 3.5a. 

Tabela 3.1 Mednarodno (MIP) poimenovanje informacijskih slojev 

Št. Naziv informacijskega sloja Kratica Odgovornost 
1 Friendly and neutral (organisational)43 FRDNEU S1, S3, S4 
2 Friendly and neutral (non-organisational)44 FRNENO S3, S4 
3 Correlated enemy and unknown45 CORENU S2 
4 Uncorrelated enemy and unknown46 UNCORR S2 
5 Globally significant47 GLBSGN S2, S3, S4 
n Complete plan48 COMPLN Vsi 

Poimenovanje slojev v tabeli 3.1 je v skladu s specifikacijami MIP. V prvi sloj se 

vnašajo samo podatki o lastnih enotah. V drugi sloj se vnašajo podatki o kontrolnih 

ukrepih lastnih sil. V tretjem sloju so preverjene informacije o sovražnikovih enotah (vir 

so obveščevalna poročila). V četrtem sloju so nepreverjene informacije o sovražniku 

(vir so poročila enot iz terena). V petem sloju so informacije, ki so globalnega pomena 

za vse subjekte v omrežju IS PINK. Podatki, ki so vezani na načrt delovanja, so zbrani v 

slojih od 6 naprej. Vsak podatek, ki je vnesen v bazo, je opremljen z unikatno 

                                                
41 Vozlišče je vsako poveljniško mesto, vozilo ali vojak, ki je opremljeno s strežnikom 

JC3IEDM in ustreznim grafičnim vmesnikom. 
42 Iris Replication Mechanism je orodje, v katerem se s tako imenovanimi replikacijskimi 

pogodbami določi, kateri sloji (OIG) se bodo izmenjevali in komu se bodo pošiljali. 
43 Lastne in nevtralne sile. 
44 Lastna in nevtralna kontrolna grafika. 
45 Korelirani podatki o sovražniku. 
46 Nekorelirani podatki o sovražniku. 
47 Podatki globalnega pomena. 
48 Načrti in ukazi. 
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identifikacijsko številko49 in časom zapisa v bazo. Na ta način je zagotovljena 

sledljivost vsakega podatka, ki je bil vnesen v katerem koli vozlišču v distribuiranem 

omrežju strežnikov. 

3.2.2 Koncept zasebnih informacijskih slojev 

Vsebina zasebnih informacijskih slojev se za razliko od javnih informacijskih slojev 

ne replicira drugim vozliščem (poveljstvom) v IS PINK in je dostopna samo 

uporabnikom znotraj poveljstva (odjemalcem SITAWARE HQ, ki so priključeni na 

lokalno podatkovno bazo C2IEDM). Podatki iz zasebnih slojev se po potrebi kopirajo v 

javne informacijske sloje. Zasebni sloji se načeloma kreirajo v fazi priprave sistema. Pri 

tem je treba zagotoviti konsistentnost poimenovanja slojev, zato je priporočljivo, da je 

za to odgovoren samo en človek v poveljstvu. Načeloma bi moral biti to skrbnik IS 

PINK v poveljstvu oz. častnik ČISPINK. Na zahtevo uporabnikov se lahko med samim 

procesom dela kreirajo tudi dodatni zasebni informacijski sloji. Na sliki 3.5b  je 

prikazan le osnovni nabor zasebnih informacijskih slojev, ki pa ga lahko uporabniki 

dopolnijo glede na svoje specifične potrebe. 

Slika 3.5 Primer informacijskih slojev v SITAWARE HQ 

   
 

a. Javni informacijski sloji b. Zasebni informacijski sloji 
 

Vpliv uporabe javnih in zasebnih informacijskih slojev na zmožnost izmenjave 

informacij znotraj poveljstva in med različnimi ravnmi PinK smo praktično preizkusili z 

eksperimenti, ki so opisani v poglavju 4.3.3. 

                                                
49 Owner ID je unikatna identifikacijska številka določenega strežnika v omrežju in pove iz 

katere podatkovne baze smo sprejeli določen podatek. 
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4 ANALITIČNI DEL 

4.1 Metodološka izhodišča 

Pri izbiri metode, s katero bi ocenili vpliv IS PINK na uspešnost PinK sem se srečal 

s težavo, kako opredeliti uspešnost PinK. Avtorji v strokovni literaturi (Alberts 2002b, 

Bornman 1993, Cothier in Levis 1991, Cameron 1986) so enotni, da je področje PinK 

zelo kompleksno vprašanje. Ker ni splošno sprejete opredelitve kaj pomeni poveljevanje 

in kontrola, posledično tudi ni jasnega opisa njene uspešnosti. Različni avtorji se 

problema merjenja uspešnosti lotevajo z različnimi metodami. Zato sem za potrebe 

raziskave razvil lastno metodo, ki temelji na metodi SLADI (Enemo, 2004) in 

razširjenem modelu zanke OODA (Shahbazian et al. 2001), opisano v poglavju 2.5, s 

katero sem sistematično identificiral ključne aktivnosti v štabu in spremenljivke, ki 

vplivajo na uspešnost uporabe IS PINK. Metoda temelji na iterativnem procesu, za 

katerega sem moral razviti razširjeni model sistema PinK (glej sliko 2.9), celoviti model 

IS PINK (glej poglavje 3.1.3) in razširjeni model zanke OODA z vidika IS PINK (glej 

poglavje 2.2.2), ki so mi služili kot pomožna orodja. V nadaljevanju sem razvil model 

vpliva IS PINK na PinK v SV, s pomočjo katerega sem analiziral vplive posameznih 

zmogljivosti IS PINK na uspešnost PinK v SV (glej poglavje 2.5). 

 Zaradi omejenih možnosti izvedbe praktičnih eksperimentov sem del analize 

izvedel s pomočjo ankete s strukturiranim vprašalnikom in metodo opazovanja. Pri tem 

sem se opiral na teoretični model sprejemanja tehnologije TAM50, ki ga opisujeta Wood 

in Walmsley (2004). Model na podlagi dejavnikov, ki vplivajo na odločitev 

uporabnikov ali bodo uporabljali novo tehnologijo ali ne, prikazuje kako le ti 

sprejemajo in uporabljajo IT. Dva ključna dejavnika sta dojemanje koristnosti (PU)51, ki 

ga Davis (Davis, 1989) opredeljuje kot »stopnjo, do katere oseba verjame, da bo 

uporaba določenega sistema povečala kakovost njenega dela«, in dojemanje 

enostavnosti uporabe (PEOU)52, ki je opredeljeno kot »stopnja, do katere oseba 

verjame, da ji bo uporaba določenega sistema olajšala delo«. 

                                                
50 Technology Acceptance Model. 
51 Perceived usefulness (PU). 
52 Perceived Ease-of-use (PEOU). 
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4.2 Vzorec, metode zbiranja in analize podatkov 

Raziskava v nalogi temelji na analizi vrste računalniško podprtih štabnih vaj (v 

nadaljevanju RPV) v SV od leta 2004 do leta 2010, učnih poveljniških vaj (v 

nadaljevanju UPV) v okviru Poveljniško-štabne šole, štabnih vaj na terenu53, strokovnih 

posvetov54, operativnih testiranj SITAWARE HQ v mednarodnem okolju55 MIP in 

praktičnih usposabljanj pripadnikov SV za uporabo programske rešitve SITAWARE 

HQ v procesu PinK. V raziskavi sem za zbiranje podatkov uporabil tri metode: 

(1) Direktno opazovanje, s katerim sem ocenjeval obnašanje udeležencev vaj v 

smislu sprejemanja in izkoriščanja razpoložljivih zmogljivosti IS PINK. Osnova za 

raziskavo so bili eksperimenti, izvedeni na vojaški vaji Žarek 2005, RPV Poletje 2010 

in UPV Dolenjska 2010. Predmet raziskave je bila tudi primerjava kakovosti končnih 

rezultatov (variante delovanja, načrt) posameznih aktivnosti v procesu PinK z uporabo 

klasičnega načina dela oz. uporabe IS PINK. 

(2) Rezultate opažanj sem nato primerjal z rezultati, pridobljenimi z metodo 

strukturiranega vprašalnika, ki so ga udeleženci izpolnili takoj po zaključku vaj. 

(3) Tretja metoda je temeljila na omejenem naboru empiričnih meritev, s katerimi 

sem ocenil vpliv IS PINK na zmožnost vizualizacije situacije na bojišču na klasični 

papirnati karti56 in na digitalni karti grafičnega vmesnika SITAWARE HQ. Za merilo 

stopnje vizualizacije sem izbral efektivno površino območja odgovornosti na karti, ki jo 

imajo štabni častniki na voljo za prikaz situacije na bojišču. Drugo področje empiričnih 

meritev je bil obseg izmenjanih sporočil med poveljstvi bataljonov in brigade. Pri tem 

sem se omejil samo na izmenjavo sporočil z uporabo sporočilnega sistema Messaging. 

V raziskavo, ki se je opirala na analizo niza štabnih vaj in praktičnih usposabljanj za 

uporabo programske rešitve SITAWARE HQ, izvedenih od maja do avgusta 2010 v 

okviru PDRIU, je bilo vključenih 81 oseb. Razdeljene so bile pet skupin in so imele 

različne predhodne izkušnje z uporabo IS PINK. Večina oseb, ki so bile vključene v 

raziskavo, ni imela predhodnih izkušenj z uporabo programske rešitve SITAWARE HQ.  

Za potrebe analize kvantitativnih podatkov sem uporabil primerjalno metodo in 

metodo deskriptivne statistike. Na podlagi metode analize primarnih pisnih virov in 

                                                
53 Podlasica 2005, Žarek 2007. 
54 Strokovni posvet Koncept uporabe mobilne prenosne opreme IS PINK v MOTB. 
55 MIP OLT1 in OLT2 leta 2006, MIP OLT3 leta 2009. 
56 Vojaška topografska karta v merilu 1:50.000. 
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primerjalne metode sem opisal in prikazal sedanje in želeno stanje organizacijske 

strukture SV z vidika zagotavljanja uspešnega delovanja IS PINK, pri čemer sem 

uporabil vse obstoječe analize in poročila. 

4.2.1 Eksperimenti 

V raziskavo so bile vključene tri vojaške vaje SV, izvedene v obdobju od leta 2005 

do leta 2010, na katerih smo z metodo eksperimentov praktično preizkusili operativne 

zmogljivosti IS PINK v procesu PinK ter poskušali oceniti vpliv IS PINK na uspešnost 

izvajanja nalog štabnih častnikov na ravni brigade in bataljona. Eksperimenti so bili 

izvedeni na osnovi vodenih scenarijev. 

Tabela 4.1 Pregled izvedenih eksperimentov 

Datum izvedbe Lokacija eksperimenta Tip Naziv 
Junij 2005 Vojaški poligon Poček Vojaška vaja Podlasica 2005 
Maj 2010 Poveljniško štabna šola, PDRIU RPV Poletje 2010 
Julij 2010 Poveljniško štabna šola, PDRIU UPV Dolenjska 2010 

Cilj eksperimentov ni bil le oceniti vpliv posameznih zmogljivosti IS PINK na 

izvajanje procesa PinK, ampak tudi oceniti odziv štabnih častnikov v smislu dojemanja 

uporabnosti in koristnosti novega pristopa z uporabo IS PINK oz. aplikacije 

SITAWARE HQ v primerjavi z ustaljenimi (klasičnimi) metodami dela v štabu. Da bi 

hkrati izpolnili vse cilje eksperimenta, je bila v nekaterih fazah eksperimenta štabnim 

častnikom prepuščena izbira glede uporabe »klasičnega« načina dela z uporabo 

delovnih tabel in vojaških topografskih kart oz. novega pristopa z uporabo IS PINK in 

programske rešitve SITAWARE HQ. Na ta način smo na eni strani lahko ocenili 

psihološki vidik sprejemanja nove tehnologije med uporabniki, po drugi strani pa zato 

nismo mogli v celoti izvesti načrtovanega ocenjevanja vpliva IS PINK v posameznih 

korakih procesa PinK. 

Eksperimenti so bili osredotočeni na naslednje sklope vprašanj, ki so vsebinsko 

pokrivali pripravo sistema IS  PINK za uporabo (fizično področje) in ustaljeni proces 

načrtovanj v poveljstvih na operativni in taktični ravni (kognitivno področje) z vidika 

zanke OODA: Sprejem ukaza, Orientacija, Vizualizacija bojišča, Kreiranje variant 

delovanja, Sinhrona izdelava načrta, Posredovanje ukaza, Fleksibilnost, Uporabnost in 

Zmožnost procesa odločanja. 
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Eksperiment »Podlasica 2005« 

V juniju 2005 je bil izveden eksperiment Podlasica 2005. Na terenski vojaški vaji, ki 

je bila izvedena na vojaškem poligonu Poček, je Projektna enota TIS PINK v 

sodelovanju z 20. motoriziranim bataljonom SV preizkusila delovanje IS PINK na ravni 

mobilnih enot (vozila LKOV 6x6) in bataljonskega poveljniškega mesta. Cilj 

eksperimenta je bil preizkusiti zmogljivosti kolaborativnega dela pri pripravi načrta z 

uporabo IS PINK in izmenjavi podatkov med vozili poveljnikov čet, poveljnika 

bataljona in štabom na osnovnem poveljniškem mestu.  

Eksperiment »Poletje 2010« 

V maju 2010 je bila v okviru Poveljniško-štabne šole izvedenaa RPV Poletje 2010, 

na kateri je sodelovalo 70 udeležencev, v omrežje IS PINK pa je bilo povezano 44 

računalnikov. Cilji vaje so bili prikazati metodologijo bojnega odločanja poveljnika in 

poveljstva na ravni brigade in bataljona ter usposobiti slušatelje za bojno odločanje v 

vlogi poveljstva. Vsebina vaje je bila razdeljena v tri sklope in sicer: 

(1) sprejemanje bojne odločitve (posredovanje bojne naloge, analiza naloge in 

sprejemanje odločitve), 

(2) načrtovanje delovanj (izdelava variant delovanja, ukaza za obrambo in ustreznih 

prilog) ter 

(3) vodenje boja na simulacijskem programu JCATS.  

RPV Poletje 2010 je bila s svojo zasnovo in cilji primeren poligon za izvedbo 

eksperimenta, s katerim sem želel v praksi preizkusiti veljavnost teoretičnega modela 

vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK, ki je opisan v poglavju 2.5. Eksperiment je 

potekal na treh ravneh PinK, in sicer na ravni brigade, bataljonov in čet (glej prilogo 

10).  

Cilj eksperimenta je bil oceniti vpliv IS PINK v fazah sprejema ukaza, analize 

geografskih značilnosti v območju odgovornosti, izdelave načrta, posredovanje ukaza v 

podrejena poveljstva in kreiranja skupne operativne slike bojišča. Oceniti sem želel tudi 

uporabnost in koristnost integriranega sporočilnega sistema Messaging. 

Prvotna zamisel o uporabi simulacijskega programa JCATS57, ki bi simuliral 

resnično dogajanje na terenu, ni bila vključena v izvedbo RPV. Zato smo za simulacijo 

                                                
57 JCATS – Joint Conflict and Tactical Simulation 
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premikov sovražnikovih enot in generiranje sovražnikovih aktivnosti, v celici S-2 

postavili strežnik SITAWARE HQ (C2IEDM_KILST). Strežnik je imel sklenjene 

replikacijske pogodbe z vsemi poveljniki čet, ki so igrali najnižjo raven PinK58. Scenarij 

je potekal po naslednjih korakih: 

(1) Virtualno divizijsko poveljstvo operativne skupine VZHOD (glej prilogo 10), ki 

ga je simuliralo vodstvo vaje, je v poveljstvo podrejene brigade posredovalo ukaz za 

delovanje v skladu s STANAG 201459. Poveljstvo brigade je moralo izvesti analizo 

poslanstva in izhajajočih nalog ter obveščevalno pripravo bojišča. V nadaljevanju sta 

morali štabni celici S-2 in S-3 izdelati različne variante delovanja, na osnovi katerih je 

bilo treba oblikovati koncept in kot končni izdelek, načrt oz. ukaz za delovanje z vsem 

grafičnimi prilogami. 

(2) Poveljstvo brigade je moralo ukaz za delovanje posredovati v podrejena 

poveljstva BS VOLK, BS LISICA in BS MEDVED. Ta so morala na osnovi brigadnega 

ukaza narediti svoj proces načrtovanja in izdelati bataljonski ukaz ter ga posredovati v 

podrejene čete.  

(3) V tretjem, zaključnem koraku, je potekala simulacija vojaškega manevra na 

bojišču. Za simulacijo delovanja sovražnika in lastnih enot je bila predvidena uporaba 

programskega orodja JCATS, za potrebe poročanja v nadrejeno poveljstvo pa 

programska rešitev SITAWARE HQ. V tem koraku se je izvajala največja dinamika 

izmenjave informacij med poveljniki čet in poveljstvi bataljonov ter poveljstvi 

bataljonov in poveljstvom brigade.  

Za potrebe načrtovanja in spremljanja situacije so imeli štabni častniki v poveljstvih 

na voljo dva načina dela. Prvi je bil klasični način dela z delovnimi tablami, papirnatimi 

vojaškimi zemljevidi in plastičnimi prosojnicami za grafični prikaz koncepta delovanja. 

Drugi način, ki so ga imeli na voljo, je bila uporaba IS PINK z grafičnim vmesnikom 

SITAWARE HQ in prikazom situacije na bojišču v digitalni obliki, na računalniškem 

zaslonu in na velikem projekcijskem platnu. Poudariti je treba, da je bila izbira načina 

dela prepuščena štabnim častnikom. To je treba upoštevati kot omejitev eksperimenta, 

saj ga zaradi tega dejstva ni bilo mogoče izvesti v popolnoma kontroliranem okolju v 

                                                
58 Operaterji v vlogi poveljnikov čet so poleg svojega poveljstva čete v SITAWARE HQ 

premikali tudi svoje podrejene vode. 
59 STANAG 2014 – NATO navodilo za oblikovanje strukture in vsebine pisnega ukaza in 

grafičnih prilog. 
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smislu testiranja zmogljivosti IS PINK. Hkrati pa sem to omejitev izkoristil za 

ocenjevanje stopnje sprejemanja drugačnega (»neklasičnega«) načina dela z uporabo IS 

PINK. 

Za postavitev IS PINK na RPV Poletje 2010 sta bila na voljo samo administrator IS 

PINK, ki je postavil celoten sistem, in častnik v vlogi ČIS PINK, ki je izdelal načrt IS 

PINK za potrebe RPV. Takšna situacija je odraz managementa do informatike v SV in 

zelo podobna realni situaciji v enotah SV. Zaradi velike delovne obremenitve 

administratorja IS PINK je prišlo do napake pri konfiguraciji IS PINK. Med strežniki IS 

PINK čet in strežniki bataljonov niso bile aktivirane replikacijske pogodbe, zato se 

podatki, ki so se zbirali na stražnikih čet, na začetku tretjega koraka scenarija, niso 

prenašali v poveljstva bataljonov.  

V štabnih celicah S-1, S-2, S-4 in S-6 so imeli štabni častniki dostop do enega 

računalnika z grafičnim vmesnikom SITAWARE HQ. Celica S-3 je zaradi potreb 

specialistične štabne skupine imela na voljo dostop do treh računalnikov SITAWARE 

HQ, kjer so bile nameščene digitalne karte v merilih 1:250.000, 1:100.000, 1:50.000 in 

barvna ortofoto60 karta območja interesa. Slika situacije je bila v vsakem prostoru, kjer 

so bile razporejene posamezne celice, projicirana tudi na veliko projekcijsko platno, kar 

je omogočalo zavedanje o situaciji vsem štabnim častnikom v prostoru. Poleg tega smo 

v eksperimentu preizkusili tudi možnost uporabe interaktivne table za potrebe 

preigravanja variant delovanja v SITAWARE HQ. 

Udeleženci vaje RPV Poletje 2010 so bili razdeljeni v šest skupin (slika 4.2), ki so 

svoje naloge izvajale na različnih lokacijah. Ena skupina je predstavljala poveljstvo 

motorizirane brigade v kateri so bili slušatelji višjega štabnega šolanja, dve skupini sta 

igrali poveljstvi bataljonskih skupin (BS LISICA in BS VOLK) v katerih so bili 

slušatelji štabnega tečaja, dve skupini sta igrali čete. Šesta skupina je bila v vlogi 

imitatorjev sovražnika. Ključni udeleženci (načelniki štabnih celic S-1, S-2, S-3, S-4 in 

S-6 so imeli v času priprav na vajo kratko usposabljanje za delo z grafičnim vmesnikom 

SITAWARE HQ, kjer so lahko spoznali zgolj osnovne funkcionalnosti SITAWARE 

HQ.  

                                                
60 Zračni posnetek zemljišča 
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Slika 4.1 Organizacija IS PINK na RPV Poletje 

 

Zaradi določenih razlogov v izvedbo vaje ni bil vključen simulacijski sistem 

JCATS, ki bi moral simulirati premike lastnih in sovražnikovih enot na bojišču. To 

nepričakovano težavo smo rešili tako, da smo postavili dodaten strežnik SITAWARE 

HQ, ki je predstavljal celico RDEČEGA (sovražnik). Ta je bil preko replikacijskih 

pogodb povezan neposredno a strežniki poveljnikov čet, ki so tako v aplikaciji 

SITAWARE HQ videli premike sovražnikovih enot.  

Po scenariju je fiktivno poveljstvo divizije, preko sistema IS PINK posredovalo 

divizijski ukaz za delovanja v poveljstvo brigade. Brigadno poveljstvo bi moralo po 

sprejemu ukaza v aplikaciji SITAWARE HQ in analizi poslanstva začeti svoje 

aktivnostmi (v skladu s predpisanim procesom načrtovanja delovanj) ter pri tem 

uporabljati zmogljivosti IS PINK (orodja za OPB, izmenjavo sporočil, kreiranje 

zasebnih informacijskih slojev po funkcionalnih področjih itd.). Po sprejemu 

divizijskega ukaza v poveljstvu brigade je administrator IS PINK opazil tehnične težave 

pri delovanju programske rešitve SITAWARE HQ in je na to opozoril načelnika štaba 

brigade. Ta se je zato odločil, da štabni časniki »preklopijo« na klasični način dela, tj. z 

uporabo tabel in delovnih kart (papirnate vojaškotopografske karte in plastičnih 
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prosojnic). Celoten proces PinK od orientacije do izdelave ukaza z grafičnimi 

prilogami, je bil tako izdelan na klasični način z uporabo programskih orodij MS Office 

2003 (tekstualni del ukaza) in plastičnih prosojnic (grafične priloge k ukazu). Med tem 

časom so bile odpravljene tudi tehnične težave pri konfiguraciji IS PINK, tako da je 

častnik, ki je igral vlogo ČISPINK, vse podatke iz ukaza (pet točkovni tekstualni ukaz s 

tekstualnimi prilogami D, R, II, EE ter grafičnimi prilogami A, B, D, R, II, EE) preko 

programske rešitve SITAWARE HQ prenesel v podatkovno bazo C2IEDM, ki je bila 

tako pripravljena za nadaljevanje eksperimenta po načrtovani poti. Zaradi začetnih 

tehničnih težav z IS PINK je bilo v nadaljevanju vaje pri štabnih častnikih opaziti 

nezaupanje do uporabe IS PINK in je večina nadaljevala z delom na klasični način. Na 

problem tehničnih težav z IT in posledično nezaupanja uporabnikov do uporabe IT 

opozarja tudi Rice (1989). Brigadni ukaz z grafičnimi prilogami je bil tako izdelan v 

dveh oblikah, v tiskani obliki in grafičnih prilogah na plastičnih prosojnicah ter v 

digitalni obliki, kjer so bili tekstualni del ukaza in grafične priloge dosegljivi preko 

grafičnega vmesnika SITAWARE HQ.  

V drugi fazi eksperimenta je poveljstvo brigade preko IS PINK posredovalo ukaz 

vsem podrejenim poveljstvom bataljonov, ki so nato na podlagi ukaza in grafično 

prikazanega koncepta delovanja izdelali svoj načrt in ukaz za podrejene čete. 

V tretji fazi eksperimenta, ki je trajala 4 ure, so operaterji v celici, ki je igrala 

sovražnika, začeli simulacijo premikov in aktivnosti sovražnikovih enot. Podatki o 

premikih, ki so jih vnašali v podatkovno bazo C2IEDM_KILST, so se avtomatsko 

replicirali na strežnike poveljnikov čet, ki so nato te podatke posredovali naprej v 

nadrejena poveljstva bataljonov. Celica, ki je igrala sovražnika, je začela s simulacijo 

premikov in aktivnosti sovražnikovih enot. Podatki o premikih, ki so jih vnašali v 

podatkovno bazo C2IEDM_KILST, so se avtomatsko replicirali na strežnike 

poveljnikov čet in preko njih še na stražnike bataljonov. Štabni častniki v poveljstvih 

bataljonov so informacije iz čet obdelali, združevali in jih v grafični obliki prikazali na 

delovnih kartah. Združene informacije so se nato vertikalno posredovale v nadrejeno 

poveljstvo brigade. Na ta način se je na vsaki ravni PinK ustvarjalo zavedanje o situaciji 

na bojišču. Poveljniki so na podlagi slike, ki so si jo ustvarili z vizualizacijo zbranih 

informacij in primerjavo te slike s konceptom delovanja, za katerega so se odločili v 

fazi priprave odločitve in ga formulirali v obliki ukazov, ustrezno reagirali. Pri 
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odstopanjih od pričakovane situacije na bojišču so z dopolnilnimi ukazi poskušali 

spremeniti nastalo situacijo in jo obrniti sebi v prid.  

Eksperiment »Dolenjska 2010« 

Julija 2010 je bil v okviru Poveljniško-štabne šole v Poveljstvu za doktrino, razvoj, 

izobraževanje in usposabljanje izveden eksperiment na UPV Dolenjska 2010. 

Sodelovalo je 24 slušateljev 13. generacije Poveljniško-štabnega šolanja. Udeleženci 

eksperimenta predhodno niso bili deležni organiziranega usposabljanja iz uporabe 

aplikacije SITAWARE HQ. Namen UPV je bil prikazati metodologijo bojnega 

odločanja poveljnika in poveljstva brigade, usposobiti slušatelje za bojno odločanje v 

vlogi poveljnika brigade pri dojemanju bojne naloge, presoji bojnih razmer in 

sprejemanju bojne odločitve ter jih usposobiti v načrtovanju boja.  

Slušatelji so bili razdeljeni v dve skupini. Prva skupina je proces načrtovanja 

izvajala na klasični način, druga skupina pa je poleg klasičnega načina imela na voljo 

tudi zmogljivosti IS PINK oz. grafičnega vmesnika SITAWARE HQ. Namen 

eksperimenta je bil analizirati kako bodo uporabniki dojemali in izkoriščali ponujene 

zmogljivosti, ki jih je omogočal IS PINK oz. aplikacija SITAWARE HQ. V 

nadaljevanju sem želel primerjati zmožnost izvajanja procesa načrtovanja v eni in drugi 

skupini z vidika časa in vidika kakovosti izdelkov v posameznih korakih procesa. Po 

sprejemu ukaza nadrejenega poveljstva in na podlagi analize poslanstva ter 

obveščevalne priprave bojišča so slušatelji morali izdelati načrt delovanja z ustreznimi 

prilogami. Cilj eksperimenta je bil izdelati primerjavo uspešnosti izvajanja procesa 

PinK med skupino štabnih častnikov, ki so imeli na voljo IS PINK in kontrolno skupino 

častnikov, ki so proces načrtovanja izvajali na klasični način. Eksperiment je bil omejen 

na faze sprejema ukaza, analize poslanstva, izdelave variant delovanja (brez 

preigravanja) in izdelave pisnega ukaza za delovanje z grafično prilogo A in B.  

V prvi fazi eksperimenta (faza sprejema naloge, analize in orientacije) so bili 

udeleženci organizirani v eno skupino, v drugi fazi (priprava variant delovanja in 

oblikovanje koncepta) pa so se udeleženci razdelili v dve skupini, ki sta delali v dveh 

ločenih prostorih. Prva skupina (»Skupina KLASIKA«) je variante delovanja 

pripravljala s pomočjo klasičnih sredstev, kot so prenosna delovna tabla; papirnata 

vojaška topografska karta področja Dolenjske (VTK) v merilu 1:50.000, plastične 

prosojne folije (za risanje delovne karte z variantami delovanja), pribor za risanje na 
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plastične folije, prenosna tabla s papirjem formata A2 za risanje, računalnik z 

nameščenim orodjem MS Office 2003 in projektor. 

Drugi skupini (»skupina SITAWARE HQ«) je bil za pripravo variant delovanja, 

poleg že prej naštetih klasičnih orodij, na voljo IS PINK s programsko rešitvijo 

SITAWARE HQ. Pri tem je treba poudariti, da uporaba SITAWARE HQ ni bila 

obvezna. Sredstva, ki so jih člani skupine imeli na voljo so bila aplikacija SITAWARE 

HQ 4.9/Client z digitalnimi rastrskimi kartami različnih meril, vektorskimi kartami, 

digitalnim reliefom terena in orodji za analizo terena, nameščena na treh prenosnih 

računalnikih. 

Obe skupini sta morali na osnovi ukaza nadrejenega poveljstva izdelati 

obveščevalno pripravo bojišča, variante delovanja, koncept in načrt delovanja z grafično 

prilogo A (Koncept delovanja na karti). Z metodo opazovanja in meritev sem poskušal 

oceniti uspešnost posameznih nalog oz. aktivnosti v procesu PinK z vidika porabljenega 

časa (čas izdelave karte prehodnosti zemljišča, čas izdelave priloge k ukazu z grafičnim 

prikazom koncepta delovanja), kakovosti izdelkov (karta prehodnosti zemljišča, grafični 

prikaz variant delovanja) in zmožnost kolaborativnega dela štaba pri izdelavi načrta oz. 

ukaza. Analiza je pokazala, da je uporaba IS PINK oz. programske rešitve SITAWARE 

HQ skrajšala čas in zmanjšala količino potrebnega dela pri pripravi grafičnih prilog k 

načrtu, saj so lahko štabni častniki v posameznih celicah pri izdelavi svojih prilog 

uporabili in nadgradili že izdelane priloge, ki jih je izdelalo in poslalo nadrejeno 

poveljstvo. Štabni častniki, ki so uporabljali klasični način dela, so morali grafične 

priloge narisati na novo. Delo »klasikov« je otežilo tudi dejstvo, da je bila priloga s 

konceptom delovanja nadrejenega poveljstva posredovana v obliki skice na papirju 

formata A4, koordinate kontrolnih ukrepov61 pa so bile podane v obliki teksta v načrtu.     

4.2.2 Strukturirani vprašalnik 

Za pridobivanje podatkov smo uporabili inštrument strukturiranega anketnega 

vprašalnika, v katerem so bila vprašanja zaprtega tipa, ki jih je najlažje obdelati s 

programskimi statističnimi orodji in jih tudi grafično prikazati. Za odgovore na 

vprašanja smo oblikovali ustrezno mersko lestvico po klasičnem Likertovem62 modelu s 

                                                
61 Meje odgovornosti delovanja enote, fazne črte, smeri napredovanja itd. 
62 Likertova lestvica (angl. Likert scale) je posredna lestvica za merjenje stališč oziroma 

izjava s katero vprašani izrazi stopnjo strinjanja oz. nestrinjanja v zvez z obravnavano zadevo. 
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petstopenjsko lestvico, pri čemer je ocena 1 pomenila »sploh se ne strinjam«, ocena 3 

»ne vem« in ocena 5 »popolnoma se strinjam«. Anketiranci so imeli tudi možnost 

pripisati komentarje o svojih pogledih na IS PINK. 

Anketo s strukturiranim vprašalnikom smo izvedli med udeleženci usposabljanja za 

uporabo aplikacije SITAWARE HQ verzije 4.9 iz 18. bataljona za jedrsko, radiološko 

in bakteriološko obrambo (18. BJRKBO) ter slušatelji višjega štabnega šolanja in 

pripadniki štabnega tečaja Poveljniško-štabne šole, ki so v času od maja do avgusta 

2010 sodelovali na računalniško podprtih vajah RPV Poletje 2010 in UPV Dolenjska 

2010. Za vzorec smo določili pet skupin pripadnikov enot SV. Vzorec je bil namenski, 

kar pomeni, da smo načrtno določili, katere osebe bodo vključene v raziskavo. Izbor 

populacije v okviru šolskega sistema SV je bila logična posledica (do sedaj) 

neuspešnega uvajanja IS PINK v operativno uporabo v SV. V enotah SV se IS PINK 

operativno še ne uporablja, zato bi bila anketa med naključnimi anketiranci v enotah 

brez pomena. Zato je bila raziskava omejena na pripadnike SV, ki so bili vključeni v 

izobraževalni proces Poveljstva za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje, kjer 

so praktično uporabljali grafični vmesnik SITAWARE HQ. V raziskavo so bili 

vključeni tudi udeleženci dveh praktičnih usposabljanj za uporabo aplikacije 

SITAWARE HQ, izvedeni v juniju in avgustu 2010, na katerih je sodelovalo 30 štabnih 

častnikov in podčastnikov iz enot, v katere se trenutno uvaja IS PINK. Interpretacija in 

prikaz rezultatov vprašanj o anketirancih je v prilogi 2. 

Anketni vprašalniki so bili anketirancem vročeni takoj po zaključku vaj oz. 

usposabljanj, na katerih so uporabljali IS PINK oz. grafični vmesnik SITAWARE HQ. 

Razdeljeni so bili 81 slušateljem 13. generacije VŠŠ, 17. in 18. generacije ŠT in 

udeležencem usposabljanja za delo z grafičnim vmesnikom SITAWARE HQ iz 18. 

BJRKBO. Vrnjenih je bilo 74 (91,35%) vprašalnikov, ki so bili vključeni v analizo. Dva 

vprašalnika sta bila nepopolna (ni bilo odgovorov na drugi sklop vprašanj), en 

vprašalnik je bil izločen iz analize. V tem poglavju bodo predstavljeni skupni rezultati 

ankete. Rezultati posameznih skupin so prikazani v prilogah 3 in 4. 

Za osnovo pri sestavi vprašalnika smo uporabili model TAM. Anketni vprašalnik je 

bil sestavljen iz dveh sklopov vprašanj (A in B), ki so se nanašala na spremenljivke, ki 

smo jih v naši študiji določili za indikatorje uspešnosti PinK. 
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V sklopu A je bilo 26 vprašanj, ki so pokrivala 9 področij, na osnovi katerih smo 

ocenjevali dojemanje IS PINK z vidika uporabnikov. Področja analize so bila 

»Koristnost uporabe« (11 vprašanj), »Enostavnost uporabe« (3 vprašanja), »Hitrost 

procesa odločanja« (1 vprašanje), »Pretok informacij« (5 vprašanj), »Organizacijska 

struktura poveljstva« (1 vprašanje), »Organizacijska struktura SV« (1 vprašanje), 

»Kultura« (2 vprašanji), »Skupna operativna slika« (1 vprašanje) in »Dodana vrednost« 

(1 vprašanje). Iz tega je razvidno, da je bil poudarek pri tej raziskavi na subjektivnem 

dojemanju uporabnikov glede koristnosti in enostavnosti uporabe. Druga področja so 

bila podrobneje analizirana v drugih raziskavah, zato imajo v tem vprašalniku manjšo 

težo.  

Namen vprašanj v sklopu B je bil narediti primerjavo med klasičnim pristopom k 

delu (delovna tabla s papirnato topografsko karto, plastičnimi prosojnicami in govorno 

komunikacijo preko telefona ali radia) in novim pristopom, kjer se za informacijsko 

podporo procesu PinK uporablja IS PINK oz. aplikacija SITAWARE HQ. Oba pristopa 

so morali anketiranci ovrednotiti z oceno na lestvici od 1 do 10, pri čemer pomeni ocena 

10 optimum. Cilj primerjave je bil narediti kvalitativno oceno vpliva IS PINK na 

lastnosti sistema IS PINK in rezultate prikazati v obliki rožnega diagrama. Lastnosti 

PinK, ki so bile predmet raziskave v sklopu B, so bile: 

 kakovost procesa odločanja (kvaliteta končnih izdelkov, hitrost posredovanja 

ukazov itd); 

 hitrost procesa odločanja (čas za analizo poslanstva, čas za pripravo načrta itd.); 

 zavedanje o situaciji (sovražnik, lastne sile, kontrolni ukrepi, dogodki itd.); 

 zmožnost orientacije (analiza terena, demografske lastnosti, vreme itd.); 

 zmožnost kreiranja variant delovanja (uporaba zasebnih slojev); 

 robustnost in vzdržljivost (zagotavljanje neprekinjene uporabe); 

 fleksibilnost (možnost naknadnega spreminjanja in posredovanja sprememb 

podrejenim enotam); 

 uporabnost (olajšano delo v procesu štabnega dela) in 

 zmožnost procesa odločanja (kakovostne vhodne informacije, skupna operativna 

slika, interoperabilnost itd.) 
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4.2.3 Empirične meritve 

Z metodo empiričnih meritev smo izmerili zmožnost vizualizacije situacije na 

bojišču z uporabo »klasičnega« načina dela in z uporabo IS PINK oz. programskega 

izdelka SITAWARE HQ. Merilo za oceno zmogljivosti vizualizacije bojišča je bila 

izmerjena efektivna površina območja odgovornosti na zemljevidu, ki so jo lahko štabni 

častniki uporabljali za grafični prikaz koncepta delovanja in lokacij enot. Razlog, da 

sem se odločil za merjenje stopnje vizualizacije je ta, da je zmožnost vizualizacije 

predpogoj za uspešno zavedanje o situaciji in posledično tudi uspešnosti procesa 

orientacije v zanki OODA (glej poglavje 2.2.1).  

Z analizo števila sporočil, ki so jih štabni častniki poslali oz. sprejeli z uporabo 

sporočilnega sistema Messaging, sem izmeril stopnjo komunikacije znotraj poveljstva 

brigade in posameznih poveljstev bataljonov ter med različnimi poveljstvi. Cilj te 

meritve je bil narediti primerjavo med številom poročil o spremembah lokacij in 

stanjem enot na bojišču, ki so se prenašala z avtomatsko replikacijo podatkov med 

posameznimi podatkovnimi bazami C2IEDM poveljstev čet, bataljonov in brigade ter 

številom izmenjanih sporočil z uporabo sporočilnega sistema Messaging. Preveriti sem 

želel ali avtomatsko posredovanje vseh sprememb (lokacija, status, številčno stanje 

enote itd.) v nadrejeno poveljstvo (vertikalno) in drugim enotam (horizontalno), 

zmanjšuje potrebo po komuniciranju s sporočilnim sistemom oz. uporabi drugih 

komunikacijskih sredstev (telefon, radio). Ta cilj je bil v raziskavi le delno izpolnjen, saj 

podatkov o številu sprememb lokacij in statusa v podatkovni bazi C2IEDM zaradi 

tehničnih težav z arhiviranjem podatkov nisem uspel pridobiti.  

4.3 Rezultati raziskave 

4.3.1 Metoda opazovanja 

Zmožnost kreiranja variant delovanj 

Na RPV Poletje 2010 in UPV Dolenjska 2010 je bil preizkušen koncept kreiranja 

variant delovanja z uporabo zasebnih slojev63 v SITAWARE HQ. Častnik ČISPINK je 

ustvaril zasebni sloj z imenom Variante delovanja in podsloje za kreiranje variant 

                                                
63 Zasebni sloji (Ownerless) so informacijski sloji v SITAWARE HQ, ki se ne replicirajo 

drugim vozliščem (strežnikom) v omrežju. Dostop do informacij v zasebnih slojih imajo vsi 
uporabniki v štabu. 
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delovanja RDEČEGA in MODREGA. Število slojev je lahko poljubno in častnikom S-

2 in S-3 omogoča oblikovanje različnih variant, preklapljanje med variantami in 

sinhrono preigravanje variant delovanja. Slika SITAWARE HQ se je prenašala tudi na 

interaktivno tablo, kar je omogočalo, da je celoten štab aktivno sodeloval pri 

preigravanju variant delovanja. Izbrano varianto delovanja je S-3 kopiral v Prilogo A 

(Načrt delovanja na karti) in tako postavil izhodiščne pogoje za razvoj načrta. Na sliki 

4.2 je prikazana primerjava med varianto delovanja izdelano na klasični način (levo), in 

varianto delovanja v zasebnem sloju grafičnega vmesnika SITAWARE HQ (desno). 

Slika 4.2 Primerjava prikaza variant delovanja_Dolenjska 2010 

a. Varianta delovanja, narisana na 
papirju 

b. Varianta delovanja v SITAWARE HQ 
na projekcijskem platnu 

Skupina, ki je uporabljala klasična orodja, je osnutek variante delovanja narisala na 

papirju (slika 4.2 a) in nato na plastični prosojnici. 

Skupna operativna slika 

Z dinamično replikacijo informacijskih slojev med strežniki SITAWARE HQ na 

ravni čet, bataljonov, brigade in operativne skupine so bili podatki o situaciji v vseh 

poveljstvih enaki. Vsaka sprememba podatka v enem vozlišču (poveljstvu) se je v 

skoraj realnem času odrazila na sliki drugih poveljstev, ki so imela med seboj sklenjene 

ustrezne replikacijske pogodbe. Na sliki 4.3 je prikazan primer slike v poveljstvu 

operativne skupine VZHOD in slike v poveljstvu brigade. Na sliki operativne skupine 

so prikazani agregirani simboli bataljonov, na sliki poveljstva brigade pa agregirani 

simboli čet. Štabni častniki, ki so delali na klasični način, niso imeli pregleda nad 
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slikami situacije, ki so jih na svojih kartah imele druge štabne celice. Posledica tega je 

bila ta, da so različne štabne celice imele na svojih delovnih kartah različne slike iste 

situacije. 

Slika 4.3 Skupna operativna slika v SITAWARE HQ 

  
Slika v poveljstvu OpSk VZHOD Skupna operativna slika v poveljstvu brigade 

Kolaborativno načrtovanje 

V eksperimentih Poletje 2010 in Dolenjska 2010 smo preizkusili zmogljivosti 

kolaborativnega načrtovanja v štabu z uporabo aplikacije SITAWARE HQ. Štabni 

častniki so sinhrono oblikovali tekstualni del načrta in grafične priloge. SITAWARE 

HQ je omogočal poveljniku in štabu, da sta lahko spremljala trenutno stanje razvoja 

načrta, ne glede na lokacijsko razporeditev posameznih celic. Štabni častniki, ki so 

delali na klasični način, so na svojih računalnikih izdelovali vsak svoj del (poglavje) 

pisnega ukaza. Posamezna poglavja je eden od častnikov nato združeval na svojem 

računalniku v predpisano strukturo pet točkovnega ukaza64. Pri združevanju so se 

pojavile težave, ker vsi častniki niso imeli iste verzije predloge ukaza in je pri 

združevanju prihajalo do neskladja zaradi strukture ukaza. Pri izdelavi grafičnih prilog k 

ukazu so bile informacije razdrobljene po posameznih celicah. Pregled nad celotno sliko 

so štabni častniki dobili le na skupnih analizah, kjer so predstavili izdelke svojih celic 

na koncu vsake aktivnosti v procesu načrtovanja. 

 

 

                                                
64 STANAG 2014 



Analitični del 

64 

Fleksibilnost 

Fleksibilnost smo v raziskavi ocenjevali z vidika naknadnega spreminjanja načrta in 

posredovanja sprememb vsem podrejenim poveljstvom65 in z vidika možnosti  

neprekinjenega dela štabnih častnikov ob 'ad hoc' spremembah razporeditve štabnih 

celic na PM.  

V štabni celici S-3 brigade je prišlo do spremembe geografske lokacije meje 

odgovornosti med dvema bataljonoma. Ukaz z grafično prilogo, na kateri je bila 

narisana napačna meja odgovornosti, je že bil posredovan v podrejene bataljone. Štabni 

častnik v celici S-3 brigade je na svojem računalniku, z nekaj kliki na digitalni karti, 

popravil mejo odgovornosti in jo preko IS PINK v skoraj realnem času posredoval na 

računalnike podrejenih bataljonov. Druga skupina, ki je delala na klasični način, je 

morala na plastični prosojnici popraviti pozicijo meje odgovornosti, nato pa je morala 

za vsak podrejeni bataljon ročno izdelati enake kopije popravljene grafične priloge in jih 

preko kurirja posredovati v podrejene bataljone.  

4.3.2 Analiza podatkov, pridobljenih z vprašalnikom 

V prilogi 3 so statistično obdelani podatki iz vprašalnika – sklop A. Vprašanja v 

sklopu A se nanašajo na spremenljivke PinK, na podlagi katerih so anketiranci 

ocenjevali IS PINK tako z vidika uporabnosti kot tudi z vidika vpetosti v organizacijo 

Slovenske vojske. Na podlagi 26 vprašanj so anketiranci ocenjevali 9 spremenljivk, in 

sicer Koristnost, Enostavnost uporabe, Hitrost procesa odločanja, Pretok informacij, 

Organizacijsko strukturo poveljstva, Organizacijsko strukturo SV, Kulturo, Zavedanje o 

situaciji in Dodano vrednost.  

Spremenljivka Koristnost je bila analizirana na osnovi odgovorov na enajst vprašanj 

(tabela 4.2).  

 

                                                
65 V SITAWARE HQ se naprimer naknadna sprememba meje odgovornosti, ki se naredi z 

dvema klikoma z miško, v skoraj realnem času prenese v vsa relevantna poveljstva. Pri 
klasičnem načinu dela je potrebno za enako spremembo narisati toliko novih prosojnic (Priloga 
A – Koncept delovanja na karti), kolikor je relevantnih poveljstev in jim s kurirjem te prosojnice 
tudi dostaviti. Čas, ki je potreben, da se nova informacija v ustrezni obliki prenese do 
prejemnikov, lahko merimo tudi v urah. 
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Tabela 4.2 Statistična obdelava odgovorov za spremenljivko Koristnost 

Koristnost uporabe Povprečje Mediana  Modus 
Stand. 
odklon Min. Maks. 

1. Ali je uporaba digitalnih kart v fazi 
orientacije koristna? 4,38356 5 5 0,86007 1 5 
2. Ali aplikacija SITAWARE HQ 
podpira proces načrtovanja delovanj v 
štabnem procesu dela? 4,21918 4 5 0,90134 2 5 
3. Ali aplikacija SITAWARE HQ 
omogoča podrobnejšo/kakovostnejšo 
analizo lastnosti terena? 4,41096 5 5 0,86339 1 5 
4. Ali namensko izdelane karte 
prehodnosti terena bistveno skrajšajo 
čas analize? 4,28767 4 4 0,69681 2 5 
5. Ali namensko izdelane karte 
tankoprehodnosti bistveno skrajšajo 
čas analize? 4,12329 4 5 0,89668 1 5 
6. Ali menite da aplikacija 
SITAWARE HQ bistveno poenostavi 
izdelavo načrta/ukaza. (predvsem v 
fazi naknadnih popravkov in izdelave 
kopij za vse naslovnike) 4,12329 4 4 0,89668 2 5 
7. Ali je možnost istočasnega dela 
celotnega štaba na izdelavi načrta in 
vpogleda v trenutno stanje načrta v 
primerjavi s klasičnim načinom dela v 
MS Word koristna? 4,26027 5 5 0,89795 2 5 
8. Ali je orodje za izmenjavo taktičnih 
sporočil (Messaging) koristno pri delu 
v štabu? 4,17808 4 4 0,7878 2 5 
9. Ali aplikacija SITAWARE HQ 
bistveno poenostavi izdelavo 
načrta/ukaza? 3,79452 4 4 1,11752 1 5 
10. Ali bi aplikacija SITAWARE HQ 
koristila pri delu na vašem delovnem 
mestu? 3,47945 4 4 1,24844 1 5 
11. Ali aplikacija SITAWARE HQ 
omogoča obdelavo večine podatkov iz 
vašega funkcijskega področja? 3,49315 4 4 1,06879 1 5 

Rezultati kažejo, da so uporabniki ocenili uporabo SITAWARE HQ v procesu PinK 

kot pozitivno. Slabše so ocenjena zadnja tri vprašanja (9, 10 in 11). To lahko pripišemo 

dejstvu, da so anketiranci na računalniško podprtih vajah in usposabljanjih za uporabo 

aplikacije SITAWARE HQ zaradi pomanjkanja časa za usposabljanje spoznali le tisti 

del funkcionalnosti, ki se nanaša na GIS analitična orodja in upravljanje digitalnih kart. 

Ukaz so izdelali na klasični način (MS Word) in pri tem niso uporabljali SITAWARE 

HQ. Ko je bil ukaz napisan, ga je častnik, ki je bil na vaji odgovoren za IS PINK, vnesel 

v SITAWARE HQ, vendar ostali častniki v štabu v tem procesu niso sodelovali. 

Izkušnje iz preteklih RPV, kjer se je uporabljal SITAWARE HQ, govorijo o tem, da po 
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dveh do treh dneh praktične uporabe SITAWARE HQ uporabniki spremenijo svoje 

stališče glede koristnosti in uporabnosti aplikacije SITAWARE HQ. Vaja, ki je bila 

vključena v raziskavo, je trajala samo en dan. 

Spremenljivka Enostavnost uporabe je bila analizirana na osnovi odgovorov na tri 

postavljena vprašanja (tabela 4.3) 

Tabela 4.3 Statistična obdelava odgovorov za spremenljivko Enostavnost uporabe 

Enostavnost uporabe Povprečje Mediana Modus 
Stand. 

odklon Min. Maks. 
12. Ali je dostop do podatkov o 
lastnih in nevtralnih silah v aplikaciji 
SITAWARE HQ enostaven? 3,90411 4 4 0,8845 1 5 
13. Ali je grafični vmesnik 
SITAWARE HQ enostaven za 
uporabo? 3,58904 4 4 1,01154 1 5 
14. Ali je delo z digitalnimi kartami 
enostavno? 3,9863 4 4 0,99294 1 5 

Odgovor na trinajsto vprašanje, ali je grafični vmesnik SITAWARE HQ enostaven 

za uporabo, je dobil nekoliko nižjo oceno (3,59), kar lahko pripišemo dejstvu, da 

udeleženci vaj pred izvedbo vaje niso imeli ustrezne priprave oz. usposabljanja za 

uporabo programske rešitve SITAWARE HQ.  

Spremenljivka Hitrost procesa odločanja je bila analizirana na osnovi vprašanja ali 

aplikacija STIAWARE bistveno pospeši izdelavo načrta/ukaza (Tabela 4.4)  

Tabela 4.4 Statistična obdelava odgovorov za spremenljivko Hitrost procesa odločanja 

Hitrost procesa odločanja Povprečje Mediana Modus 
Stand. 
odklon Min. Maks. 

17. Ali menite da aplikacija 
SITAWARE HQ bistveno pospeši 
izdelavo načrta/ukaza? 3,90411 4 4 1,00228 2 5 

Povprečna ocena odgovorov na vprašanje številka 17 je bila 3,90. Rezultat je nižji 

od povprečja ocen drugih odgovorov. To lahko pripišemo dejstvu, da so imeli 

udeleženci vaj premalo praktičnih izkušenj z uporabo aplikacije SITAWARE HQ.  

Spremenljivka pretok informacij je bila analizirana na osnovi odgovorov na pet 

vprašanj (tabela 4.5). 
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Tabela 4.5 Statistična obdelava odgovorov za spremenljivko Pretok informacij 

Pretok informacij Povprečje Mediana Modus 
Stand. 
odklon Min Maks. 

15. Ali IS PINK bistveno pospeši 
pretok informacij med različnimi 
uporabniki znotraj štaba? 4,16216 4 5 0,95124 0 5 
16. Ali menite, da IS PINK 
bistveno pospeši pretok 
informacij med različnimi 
uporabniki med poveljstvi? 4,21622 4 5 0,8955 0 5 
18. Ali orodje za izmenjavo 
taktičnih sporočil (Messaging) v 
SITAWARE HQ dviguje raven 
komunikacije znotraj poveljstva 
(med posameznimi organi)? 4,17808 4 5 0,85542 2 5 
19. Ali orodje za izmenjavo 
taktičnih sporočil (Messaging) v 
SITAWARE HQ dviguje raven 
komunikacije med funkcijskimi 
organi med poveljstvi? 4,16438 4 4 0,79954 2 5 
20. Ali menite, da uporaba 
SITAWARE HQ poveča 
preglednost dela v štabu? 4,05479 4 4 0,89583 1 5 

Rezultati sklopa vprašanj s področja zmožnosti pretoka informacij so nadpovprečni 

in kažejo, da uporabniki dojemajo IS PINK kot orodje, ki pospeši pretok informacij 

znotraj poveljstva, kakor tudi med poveljstvi na različnih ravneh PinK. Pozitivno so 

ocenili tudi koristnost integriranega sporočilnega sistema (Messaging), ki omogoča 

izmenjavo taktičnih sporočil med različnimi naslovniki v omrežju IS PINK.  

Za spremenljivko Organizacijska struktura poveljstva je bilo v anketi eno vprašanje 

(tabela 4.6), s katerim so bili anketiranci vprašani, ali mislijo, da je v štabu treba uvesti 

novo delovno mesto častnika za upravljanje informacij IS PINK. 

Tabela 4.6 Statistična obdelava odgovorov za spremenljivko Organizacijska 
struktura poveljstva 

Organizacijska struktura 
poveljstva Povprečje Median Mode 

Stand. 
odklon Min Maks. 

21. Ali je v sestavi štaba potrebno 
novo delovno mesto »častnik 
specialist za IS PINK«? 3,94521 4 5 1,16536 1 5 
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Na vprašanje o potrebi po uvedbi novega delovnega mesta »častnik specialist za IS 

PINK« je bila povprečna ocena odgovorov 3,95, kar je v nasprotju s pričakovanim 

visokim odobravanjem tega predloga. Študije drugih raziskav (Bharosa 2007, 69) in tudi 

izkušnje iz dosedanjega uvajanja IS PINK v operativno uporabo v SV namreč kažejo, da 

je za učinkovito uporabo IS PINK in s tem uspešnost procesa PinK v štabu poveljstva 

nujno treba uvesti vlogo častnika za upravljanje informacij IS PINK. Bharosa (2007) 

govori o potrebi po informacijskem menedžerju.  

Za spremenljivko Organizacijska struktura SV je bilo v anketi eno vprašanje (tabela 

4.7), s katerim so bili anketiranci vprašani, ali mislijo, da trenutna oblika organizacije 

SV podpira uspešno uvedbo in delovanje IS PINK v enotah SV. 

Tabela 4.7 Statistična obdelava odgovorov za spremenljivko Organizacijska 
struktura SV 

Organizacijska struktura SV Povprečje Mediana Modus 
Stand. 
odklon Min Maks. 

22. Ali trenutna oblika organizacije 
SV podpira uspešno uvedbo in 
delovanje IS PINK v enotah SV? 3,05479 3 3 0,89583 1 5 

Anketiranci so trenutno obliko organizacije SV v smislu podpore uspešne uvedbe in 

delovanja IS PINK v enotah ocenili z nizko oceno 3,05, kar se ujema z rezultati 

raziskave o dosedanjem poteku uvajanja IS PINK v operativno uporabo v SV. Ta poteka 

neuspešno že od leta 2005. Razlog za neuspeh pa je med drugim tudi v neustrezni 

organizaciji SV, ki se ni prilagodila novim razmeram ob uvedbi IS PINK v SV. 

Za spremenljivko Kultura sta bili v anketi dve vprašanje (tabela 4.8), s katerima so 

bili anketiranci vprašani, ali mislijo, da je kultura v SV ugodna za razvoj in uvajanje IS 

PINK v enote in poveljstva SV ter ali poveljniki enot podpirajo uvajanje IS PINK. 

Tabela 4.8 Statistična obdelava odgovorov za spremenljivko Kultura 

Kultura Povprečje Mediana Modus 
Stand. 
odklon Min. Maks. 

23. Ali je kultura v SV ugodna za 
razvoj in uvajanje IS PINK v enote in 
poveljstva SV? 2,89041 3 2 1,06147 1 5 
24. Ali menite, da bi vaš poveljnik 
podprl vaš predlog po uvedbi IS PINK 
v vašo enoto? 3,75342 4 3 1,09012 1 5 
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Rezultat odgovora na vprašanje o tem ali je kultura v SV ugodna za razvoj in 

uvajanje IS PINK v enote in poveljstva je bil ocenjen z oceno 2,89, kar je najnižja ocena 

med vsemi 26 odgovori vprašalnika. To odraža dejansko sliko kulture v SV, ki kljub 

načelni podpori vršnega managementa SV ni naklonjena uvajanju IS PINK. Ta rezultat 

se ujema tudi z raziskavami drugih avtorjev (Zhang in Tansuhay 2007) o povezavi med 

organizacijsko kulturo in zmožnostjo uporabe IT v podjetjih. 

Za spremenljivko Zavedanje o situaciji je bilo v anketi eno vprašanje (tabela 4.9), s 

katerim so bili anketiranci vprašani, ali menijo, da grafični vmesnik SITAWARE HQ 

omogoča boljši pregled nad situacijo na bojišču kot klasična papirnata karta. 

Tabela 4.9 Statistična obdelava odgovorov za spremenljivko Zavedanje o situaciji 

Zavedanje o situaciji Povprečje Mediana Modus Stand. odklon Min. Maks. 
25. Ali menite da SITAWARE HQ v 
primerjavi s klasično papirnato karto 
omogoča boljši pregled nad situacijo 
na bojišču? 4,05479 4 4 0,84804 2 5 

Anketiranci so s povprečno oceno 4,05 potrdili da SITAWARE HQ omogoča boljše 

zavedanje o situaciji kot klasična karta. Odgovor se ujema tudi z empiričnimi 

meritvami, kjer sem analiziral zmožnost vizualizacije v primeru uporabe klasične karte 

in uporabe SITAWARE HQ. Pri tem je treba poudariti, da sem zaradi poenostavitve 

raziskave predpostavil, da boljša vizualizacija avtomatsko pomeni tudi boljše zavedanje 

o situaciji.  

Za spremenljivko Dodana vrednost je bilo v anketi eno vprašanje (tabela 4.10), s 

katerim so bili anketiranci vprašani, ali menijo, da bi uvedba IS PINK v njihovo enoto 

pomenila dodano vrednost.  

Tabela 4.10 Statistična obdelava odgovorov za spremenljivko Dodana vrednost 

Dodana vrednost Povprečje Mediana Modus 
Stand. 
odklon Min. Maks. 

26. Ali menite, da bi uvedba IS PINK 
v vašo enoto pomenila dodano 
vrednost? 3,9863 4 4 1,00683 1 5 

Povprečni rezultat odgovorov je 3,99, kar kaže da anketiranci niso prepričani o tem, 

kako bi IS PINK lahko pripomogel k uspešnosti dela v njihovi enoti. Glede na slabo 
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informiranost zaposlenih v SV o potencialnih možnostih uporabe IS PINK tudi pri 

vsakdanjem delu enot (npr. nadgradnja zmogljivosti trenutnega sistema dnevnega 

poročanje enot SV) je takšen rezultat pričakovan.  

Na sliki 4.4 so prikazane srednje vrednosti ocen odgovorov na vprašanja v sklopu 

A. Vrednosti ocen za posamezne odgovore so označene z barvami in sicer z zeleno 

barvo za ocene med 4 (vključno s 4) in 5, rumeno barvo za ocene med 3 (vključno s 3) 

in 4 in rdečo barvo za ocene, ki so manjše od 3.  

Slika 4.4 Srednje vrednosti ocen odgovorov – sklop A 

 

V prilogi 3 so prikazani rezultati posameznih odgovorov v obliki histogramov. 

Vprašanja v sklopu B se nanašajo na lastnosti PinK, na podlagi katerih so 

anketiranci subjektivno primerjalno ocenili uporabo klasične metode (delovna tabla s 

papirnato karto in plastičnimi prosojnicami) in uporabo grafičnega vmesnika 

SITAWARE HQ. Ocenili so 9 lastnosti in sicer Kakovost procesa odločanja, Hitrost 

procesa odločanja, Zavedanje o situaciji, Zmožnost orientacije, Zmožnost kreiranja 

variant delovanja, Robustnost in vzdržljivost, Fleksibilnost, Uporabnost in Zmožnost 

procesa odločanja. Odgovore so ocenjevali z ocenami od 1 do 10, pri čemer je ocena 10 

pomenila optimum. Vprašalnik je pravilno izpolnilo 71 vprašanih (96 %). Na sliki 4.11 

so v obliki rožnega diagrama prikazni rezultati vseh odgovorov na vprašanja v sklopu B. 
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Tabela 4.11 Statistični podatki odgovorov v sklopu B 

 Kakovost procesa odločanja       
 

Povprečje Median Mode 
Stand. 
odklon Min. Maks. Število 

Klasika 6,295774648 7 7 1,59816293 3 10 71 
SITAWARE HQ 7,845070423 8 8 1,48946671 3 10 71 

        
Hitrost procesa  odločanja  

 Povprečje Median Mode Stand. 
 odklon 

Min. Maks. Število 

Klasika 5,929577465 6 7 1,75111347 2 10 71 
SITAWARE HQ 7,830985915 8 8 1,59450768 2 10 71 

        
Zavedanje o situaciji       

 Povprečje Median Mode 
Stand. 
odklon Min. Maks. Število 

Klasika 6,070422535 6 7 1,57954735 3 9 71 
SITAWARE HQ 8,154929577 8 9 1,4604098 3 10 71 

        
Zmožnost orientacije       

 
Povprečje Median Mode 

Stand. 
odklon Min. Maks. Število 

Klasika 6,450704225 7 7 1,54724393 2 10 71 
SITAWARE HQ 8,225352113 8 9 1,4461494 3 10 71 

        
Zmožnost kreiranja variant delovanja      

 
Povprečje Median Mode 

Stand. 
odklon Min. Maks. Število 

Klasika 6,056338028 7 7 2,04860457 2 10 71 
SITAWARE HQ 8,23943662 8 8 1,30345463 4 10 71 

        
Robustnost in vzdržljivost       

 
Povprečje Median Mode 

Stand. 
Odklon Min. Maks. Število 

Klasika 6,957746479 7 7 2,01023538 1 10 71 
SITAWARE HQ 7,014084507 7 8 2,06669479 1 10 71 

        
Fleksibilnost        

 
Povprečje Median Mode 

Stand. 
odklon Min. Maks. Število 

Klasika 6 7 7 2,02131499 1 9 71 
SITAWARE HQ 8,394366197 9 9 1,2815044 5 10 71 

        
Uporabnost        
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Povprečje Median Mode 

Stand. 
odklon 

Min. Maks. Število 

Klasika 6,309859155 7 7 1,76142434 1 10 71 
SITAWARE HQ 8,295774648 9 9 1,49660918 3 10 71 

        
Zmožnost procesa odločanja       

 
Povprečje Median Mode 

Stand. 
odklon Min. Maks. Število 

Klasika 6,464788732 7 6 1,86571308 3 10 71 
SITAWARE HQ 8,309859155 9 9 1,39991377 4 10 71 

Slika 4.5 Rožni diagram lastnosti PinK 
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Iz diagrama na sliki 4.5 je razvidno, da so končni uporabniki videli v uporabi 

grafičnega vmesnika SITAWARE HQ dodano vrednost pri vseh ocenjevanih 

spremenljivkah. Izjema je spremenljivka Robustnost in vzdržljivost, pri kateri klasična 

krivulja rahlo odstopa v pozitivno smer, medtem ko krivulja SITAWARE odstopa v 

negativno smer. Takšno odstopanje od povprečnih vrednosti ostalih spremenljivk si 

lahko razlagamo z dejstvom, da so se uporabniki pri uporabi IS PINK že srečali s 

primeri, ko je sistem zaradi tehničnih težav tako ali drugače odpovedal. Če pogledamo 
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diagrame za posamezne skupine, je občutno nezaupanje v robustnost in vzdržljivost IS 

PINK moč zaznati predvsem pri anketirancih skupin A in E (glej prilogo 4), ki so se v 

nasprotju z ostalimi skupinami s sistemom IS PINK že praktično srečevali v svoji enoti. 

Spremenljivka Interoperabilnost ni bila zajeta v vprašalnik ampak je bila ocenjena 

glede na merila interoperabilnosti (Rice 1989, 180-181) in rezultate operativnih testiranj 

MIP. 

4.3.3 Analiza podatkov, pridobljenih z meritvami 

Izmenjava informacij v poveljstvu 

Informacije, ki so jih obdelovale posamezne celice, so se ažurno vnašale v skupno 

podatkovno bazo C2IEDM preko grafičnega vmesnika SITAWARE HQ. Na ta način so 

imeli vsi štabni častniki dostop do vseh informacij, ne glede na to, kateri celici so 

pripadali oz. kje (znotraj štaba) so se trenutno nahajali. Z zbiranjem in možnostjo 

dostopa do informacij vseh celic v štabu je bil ustvarjen pogoj za ustvarjanje skupnega 

zavedanja o situaciji na terenu. Johansson (Johansson et al. 2007) podobno ugotavlja, da 

uporaba GIS v primerjavi z uporabo klasične papirnate karte dviguje storilnost štabnih 

častnikov. 

Štabni častniki, ki so uporabljali klasični način dela, med seboj niso mogli 

izmenjevati informacij in rezultatov svojega dela v elektronski obliki, zato so se 

periodično sestajali na sestankih, kjer so poročali o trenutnem stanju aktivnosti, ki so jih 

izvajali v svojih celicah. Poročila so predstavljali s pomočjo prikaza na klasični tabli v 

obliki skic in tabel. Pri tem so si pomagali s programskim orodjem MS Power Point ter 

projekcijo na projekcijskem platnu.  

Pri uporabi SITAWARE HQ so se vse informacije vnašale v podatkovno bazo 

C2IEDM preko javnih in zasebnih informacijskih slojev. Tako so bile vse informacije, 

ki so jih na primer vnesli štabni častniki v celici S-3, takoj na razpolago tudi štabnim 

častnikom v celici S-4. Prav zato ni bilo treba več iskati potrebnih informacij z 

obiskovanjem celic v drugih prostorih. 

Štabni častniki so za vnašanje informacij s svojih funkcionalnih področjih 

uporabljali zasebne sloje v grafičnem vmesniku SITAWARE HQ. Vsebina zasebnih 

slojev je pregledna in dostopna vsem uporabnikom v štabu. V fazi načrtovanja je ena 

skupina uporabnikov (RPV Dolenjska 2010) oblikovala variante delovanja v zasebne 



Analitični del 

74 

sloje. S-2 je oblikoval varianto delovanja sovražnika, S-3 pa je v svojih slojih oblikoval 

variante delovanja lastnih sil. Ta zmogljivost se je pokazala kot zelo uporabna, saj je 

lahko analizo in preigravanje variant spremljalo celotno poveljstvo na zaslonih svojih 

računalnikov in na velikem projekcijskem platnu, kamor se je projicirala slika iz enega 

od odjemalcev SITAWARE HQ. 

Izmenjava informacij med ravnmi PinK 

Eksperiment Poletje 2010 je potekal na treh ravneh PinK, in sicer brigade, 

bataljonov in čet. Eden od ciljev eksperimenta je bil analizirati vpliv IS PINK na obseg 

izmenjave informacij med poveljstvi. Informacije so potekale dvosmerno vertikalno in 

horizontalno na dva načina. Prvi način je bil z uporabo informacijskih slojev in 

replikacijskih pogodb66 med posameznimi vozlišči (poveljstvi) v omrežju. Informacije 

so bile, v skladu s konceptom MIP, urejene po kontekstu v informacijske sloje. Tako je 

poveljstvo brigade preko IS PINK navzdol posredovalo sloj z ukazom za delovanje 

bataljonom, poveljstva bataljonov pa so posredovala svoje ukaze podrejenim četam. V 

obratni smeri je potekala komunikacija preko replikacije informacijskih slojev, v katerih 

so bile informacije o situaciji na bojišču (lokacije in stanje lastnih enot, informacije o 

sovražniku itd.). Čete so pošiljale svoja poročila (informacijske sloje) o lokacijah lastnih 

in sovražnikovih enot v poveljstva bataljonov, kjer sta jih S-2 in S-3 združevala in nato 

pošiljala v poveljstvo brigade. Opisani postopek izmenjave informacij je potekal z 

avtomatsko replikacijo podatkov med posameznimi ravnmi PinK. 

Drugi način izmenjave informacij je potekal z uporabo sporočilnega orodja 

Messaging, ki je sestavni del aplikacije SITAWARE HQ. Orodje Messaging za 

pošiljanje tekstualnih sporočil67 z grafičnimi priponkami se je izkazalo za izredno 

koristno pri komuniciranju med funkcijskimi organi na različnih ravneh PinK. V 

eksperimentu Poletje 2010 se je ta zmogljivost IS PINK uporabljala za potrebe 

komunikacije68 med vodstvom vaje in  poveljstvom brigade ter celico RDEČEGA, za 

potrebe pošiljanja pisnih poročil o situaciji na terenu med različnimi ravnmi PinK ter za 
                                                
66 Poslovna pravila izmenjave informacij v distribuiranem omrežju strežnikov IS PINK se 

opredelijo s programskim orodjem IRM (Iris Replication Mechanism) in jih imenujemo 
replikacijske pogodbe. 

67 Sporočilu je možno pripeti tekstualno ali grafično priponko s skico, narejeno v orodju 
Drawing tool. 

68 Vodstvo vaje je v poveljstvo brigade in celico RDEČEGA v skladu s scenarijem vaje 
pošiljajo supozicije z nalogami. 
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pošiljanje zahtevkov za popolnitev z moštvom in materialnimi sredstvi med 

funkcijskimi organi bataljonov in brigade. V času eksperimenta je poveljstvo 

33.MOTBR sprejelo 18 sporočil  (60 %) od podrejenih bataljonov in poslalo le 2 

sporočili (6 %). 10 sporočil (30 %) je bilo izmenjanih med posameznimi celicami 

znotraj poveljstva. Splošna ocena uporabnikov po vaji je bila, da je orodje Messaging 

zelo koristno in uporabno ter je lahko v celoti nadomestilo potrebo po postavljanju 

dodatnega strežnika za Outlook. 

Slika 4.6 Analiza dinamike izmenjave sporočil na RPV Poletje 2010 

Analiza dinamike izmenjave sporočil_RPV POLETJE 2010

12

2

35

12
8

43

29

72

29

10

55

31

107

41

18

0

20

40

60

80

100

120

Vodstvo vaje POV 33.MOTBR POV BS VOLK POV BS LISICA OpSk KILST

Strežniki SITAWARE

Št
ev

ilo
 s

po
ro

či
l

Število poslanih sporočil Število prejetih sporočil Skupaj izmenjanih sporočil  

Na sliki 4.6 je prikazan histogram z dinamiko izmenjave sporočil med poveljstvom 

brigade, podrejenimi bataljoni in vodstvom vaje. Iz histograma je razvidno, da je 

največja komunikacija z uporabo orodja Messager potekala v BS VOLK, kar je bilo za 

pričakovati, saj je bila ta enota po scenariju vaje na glavni smeri delovanja in je bilo v 

njenem območju odgovornosti največ aktivnosti. 

Analiza vsebine tekstualnih sporočil  je pokazala, da so štabni častniki to možnost 

izmenjave informacij uporabljali samo za pošiljanje zahtevkov za popolnitev in 

posredovanje obvestil o poteku vaje. Informacij o lokacijah opaženih sovražnikovih 

enot ali svojih premikih v tekstualnih sporočilih ni bilo. Razlog za to je bil ta, da so se 

poročila o lokacijah in stanju enot na bojišču avtomatsko prenašala med podatkovnimi 

bazami posameznih poveljstev ter prikazovala v grafični obliki na digitalnih kartah 

grafičnega vmesnika SITAWARE HQ. Do podobnih rezultatov je prišel tudi Johansson 
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(2007), ki je v študiji o vplivu GIS na proces PinK ugotovil, da uporaba GIS zmanjšuje 

obseg komunikacij med poveljujočimi častniki in enotami na terenu. Skupine častnikov, 

ki so v eksperimentu uporabljale GIS, so med seboj izmenjale precej manj sporočil kot 

skupine častnikov, ki so uporabljale klasične papirnate karte. Razlog vidi v tem, da so 

častniki, ki so uporabljali GIS, na digitalni karti lahko videli, kaj se dogaja na terenu in 

niso imeli potrebe po zbiranju podatkov po klasičnih komunikacijskih poteh (telefon, 

radio, faks). 

Vizualizacija  

V eksperimentih Poletje 2010 in Dolenjska 2010 so štabni častniki izvajali štabni 

proces načrtovanja v dveh skupinah. Prva skupina je delala na ustaljeni, klasični način z 

uporabo prenosnih tabel, papirnatih vojaških topografskih kart v merilu 1:50.000, 

plastičnih prosojnic ter pisal za risanje na prosojnice. Druga skupina je isto nalogo 

opravljala s podporo zmogljivosti IS PINK oz. uporabo grafičnega vmesnika 

SITAWARE HQ z integriranim GIS ESRI 9.3, ter projektorja za prikaz slike na velikem 

projekcijskem platnu (slika 4.7). 

Klasična karta VTK50: Dimenzije klasične karte VTK50 so bile 155 x 89 cm oz. 

13.795 cm2. Dejanska površina območja odgovornosti brigade na karti je obsegala 19 % 

celotne uporabne površine papirnate karte VTK50 oziroma 15 % če smo upoštevali 

samo sprednje območje delovanja brigade (slika 4.8), kjer se je dogajala glavnina 

aktivnosti. 

Slika 4.7 Primerjava zmožnosti vizualizacije na klasični način in SITAWARE HQ 

 

226 cm 

Merilo 1:50.000

145 cm

 
a. Delovna površina z vrisanim območjem 
motorizirane brigade na klasični karti 

b. Delovna površina z vrisanim območjem 
motorizirane brigade v SITAWARE HQ na 
projekcijskem platnu 



Analitični del 

77 

Ker SITAWARE HQ omogoča spreminjanje merila pogleda na karto, je praktično 

možno na zaslonu prikazati detajle, ki so omejeni le z ločljivostjo digitalne karte. V 

obeh eksperimentih smo uporabljali tudi barvne ortofoto karte z ločljivostjo 2m. 

Slika 4.8 Sprednje območje odgovornosti brigade na VTK50 in SITAWARE HQ 

 

Merilo za oceno zmogljivosti vizualizacije bojišča je bila izmerjena dejanska 

površina območja odgovornosti brigade in območja odgovornosti bataljonske skupine 

BS1 na VTK50 in na digitalni karti aplikacije SITAWARE HQ. Rezultati analize so 

prikazani na sliki 4.9. 

Slika 4.9 Primerjava zmogljivosti vizualizacije območja odgovornosti brigade 
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SITAWARE HQ na projekcijskem platnu: Slika digitalne karte se je iz aplikacije 

SITAWARE HQ projicirala na projekcijsko platno velikosti 226 x 145 cm oz. 32.770 

cm2. Dejanska površina območja odgovornosti brigade na digitalni karti je obsegala 
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9.340 cm2 (28 % površine zaslona), oziroma 14.500 cm2 (44 % površine zaslona), če 

smo upoštevali samo sprednje območje delovanja brigade (slika 4.8). 

Razmerje med velikostjo uporabne površine na karti VTK50 in projekcijskem 

platnu je bilo 3,7 za celotno območje odgovornosti brigade in 9,6 za sprednje območje 

delovanja brigade v korist prikaza slike SITAWARE HQ na projekcijskem platnu. 

Enake meritve so bile narejene tudi za območje delovanja bataljonske skupine BS1, 

kjer so razlike med obema prikazoma še očitnejše. Površina celotnega območja 

delovanja bataljonske skupine BS1 je na klasični karti VTK50 obsegalo 600 cm2 oz. 6 

% delovne površine, na projekcijskem platnu SITAWARE HQ pa 13.763 cm2 oz. 42 % 

delovne površine. Rezultati meritev so prikazani na sliki 4.10. 

Površina sprednjega območja odgovornosti BS1 je na klasični karti VTK50 

obsegala 600 cm2 oz. 4 % delovne površine, na projekcijskem platnu SITAWARE HQ 

pa 19.662 cm2 oz. 60 % delovne površine. 

Površina območja odgovornosti BS1 za fazno črto 1 (FČ1) je na klasični karti 

VTK50 obsegala 350 cm2 oz. samo še 2 % delovne površine, na projekcijskem platnu 

SITAWARE HQ pa 15.074 cm2 oz. 60 % delovne površine. Primerjava zmožnosti 

vizualizacije je prikazana na sliki 4.11. 

Slika 4.10 Primerjava zmogljivosti vizualizacije območja odgovornosti bataljona 
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Pri tem je treba poudariti, da je izkoriščenost delovne površine v SITAWARE HQ 

odvisna od oblike območja odgovornosti. V optimalnem primeru, ko ima območje 

odgovornosti obliko ležečega pravokotnika z enakim razmerjem stranic, kot so 

dimenzije zaslona računalnika, je izkoriščenost delovne površine enaka 100 %. 
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Slika 4.11 Območje odgovornosti BS1 za FČ1 na VTK50 in SITAWARE HQ 

  

a. Delovna površina z vrisanim območjem 
odgovornosti bataljonske skupine BS1 na 
klasični karti – RPV Dolenjska 2010 

b. Delovna površina z vrisanim območjem 
odgovornosti bataljonske skupine BS1 v 
SITAWARE HQ na projekcijskem platnu 
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5 SKLEPI IN POTRDITVE HIPOTEZ 

5.1 Ugotovitve raziskave 

Po pregledu literature s področja PinK sem prišel do ugotovitve, da je področje 

merjenja uspešnosti PinK zelo kompleksno vprašanje. Različni avtorji se problema 

merjenja uspešnosti lotevajo z različnimi metodami. Da sem lahko za potrebe raziskave 

oblikoval model vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK sem moral pred tem izdelati 

»pomožne« modele in razviti metodo, opisano v poglavju 2.5, s katero sem sistematično 

identificiral ključne aktivnosti v štabu in spremenljivke, ki vplivajo na uspešnost 

uporabe IS PINK. Razširjeni model zanke OODA z vidika IS PINK (glej sliko 2.5), ki 

sem ga razvil za potrebe raziskave, se je pokazal kot zelo koristen za potrebe 

sistematične analize posameznih elementov IS PINK v kontekstu procesa PinK oz. 

zanke OODA. Rezultat analize je bil seznam zmogljivosti IS PINK, ki vplivajo na 

uspešnost PinK. Ta model omogoča tudi analizo medsebojne odvisnosti tehničnih 

elementov IS PINK in uporabnikov sistema. Razširjeni model sistema PinK, ki je 

prikazan na sliki 2.9, mi je omogočil analizo medsebojnih odvisnosti posameznih 

elementov sistema PinK. Raziskava je pokazala, da IS PINK ne smemo obravnavati 

ločeno od ostalih elementov sistema PinK, saj je odnos uporabnikov do sprejemanja 

novih pristopov k delu ključnega pomena pri učinkoviti izkoriščenosti zmogljivosti IS 

PINK. Ugotovil sem, da pri tem igra veliko vlogo kultura organizacije. Ta v Slovenski 

vojski ni naklonjena hitrim spremembam, ki jih prinaša uvedba IS PINK. 

Ugotovitve in spoznanja do katerih sem prišel po pregledu literature, ki povzema 

rezultate različnih raziskav s področja merjenja uspešnosti PinK, z analizo 

eksperimentov na vajah RPV Poletje 2010 in UPV Dolenjska, s statistično obdelavo 

rezultatov odgovorov na vprašalnik ter z analizo dosedanjega poteka uvajanja IS PINK 

v operativno uporabo v Slovenski vojski ter 2010, so: 

 Uvajanje sodobne IT samo po sebi še ne pomeni kakovostnejšega dela v 

poveljstvu, če vzporedno ne poskrbimo za spremembo organizacije dela v štabu, 

dvig informacijske kulture in usposabljanje uporabnikov. 

 Uporaba IS PINK zmanjšuje obseg komunikacij med poveljujočimi častniki in 

enotami na terenu, ker se velik del informacij (lokacije in stanje enot) prenaša 

avtomatsko z replikacijo podatkov med podatkovnimi bazami C2IEDM. 

Častniki, ki so v eksperimentu uporabljali IS PINK, so s podrejenimi poveljstvi 
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izmenjali manj sporočil kot častniki, ki so uporabljali klasični način dela z 

uporabo delovnih kart in klasičnih komunikacijskih sredstev (telefon in radio). 

  Orodje Messaging se je izkazalo za izredno koristno in je v celoti nadomestilo 

MS Outlook, ki se je za te potrebe uporabljal do sedaj.  

 Analiza rezultatov vprašalnika kaže, da končni uporabniki vidijo uporabo IS 

PINK v procesu PinK kot množilnik moči, saj je vpliv na večino spremenljivk 

pozitiven (glej sliko 4.5). Izjema je spremenljivka robustnost in vzdržljivost. 

Tukaj uporabniki dajejo prednost uporabi klasičnega pristopa k delu v procesu 

PinK, kjer proces dela v štabu ni odvisen od tehničnih težav, kot so izpad 

električne energije, okvare računalnikov itd. 

 Grafični vmesnik SITAWARE HQ podpira velik del aktivnosti v procesu PinK 

(sprejem naloge, OPB69, priprava variant delovanja, preigravanje variant 

delovanja, izdelava načrta/ukaza (STANAG 2014) in posredovanje ukaza 

naslovnikom).  

 Stopnja uporabe sistema IS PINK in s tem posredno tudi uspešnost procesa 

PinK, je odvisna v prvi vrsti od dojemanja koristnosti IS PINK srednjega 

managementa oz. poveljnikov na ravni bataljona in višje. Zavedati se namreč 

moramo vseh kritičnih dejavnikov uspeha pri uvajanju informacijskih sistemov v 

operativno uporabo, med katere spadajo npr. pomanjkanje podpore 

managementa, podcenjevanje pomembnosti usposabljanja in urjenja, odpor 

uporabnikov do novih IT-rešitev itd. (Zhang 2004). To je potrdila tudi analiza 

eksperimentov Poletje 2010 in Dolenjska 2010. Zaradi pomanjkanja aktivne 

udeležbe managementa v smislu načrtovanja in pravočasne izvedbe usposabljanj 

udeležencev računalniško podprtih vaj za delo z aplikacijo SITAWARE HQ ni 

bilo mogoče narediti naslednjega koraka, to je uspešne uporabe IS PINK v 

procesu štabnega dela. 

 Odpor uporabnikov do uporabe aplikacije SITAWARE HQ oz. dajanje prednosti 

klasičnemu načinu dela70 je bil posledica neznanja (»sistem je preveč 

kompliciran«, »za to sem že prestar« itd.), ki pa je spet posledica 

neusposobljenosti oz. neizvedenih usposabljanj, ki niso bila vključena v letne 
                                                
69 Obveščevalna priprava bojišča –  OPB. 
70 Ustaljeni način dela v štabu je uporaba papirnatih vojaških topografskih kart, plastičnih 

prosojnic in pripomočkov za risanje. 
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izvedbene načrte enot in poveljstev SV. Tako je krog sklenjen in ponovno smo 

pri vlogi managementa oz. poveljnikov, ki načrtujejo letne aktivnosti svoje 

enote.  

 Raziskava je pokazala, da sam IS PINK in množica podatkov, ki so na voljo, sam 

po sebi ne prinaša dodane vrednosti v procesu PinK, če uporabniki ne znajo teh 

informacij smiselno urediti, analizirati in jih učinkovito uporabiti v procesu 

odločanja. Na področju usposabljanja in urjenja za uporabo IS PINK se je do 

sedaj v Slovenski vojski naredilo premalo. To področje še ni sistemsko urejeno 

in je prepuščeno presoji poveljnikov, ki pa razen redkih izjem niso naklonjeni 

uporabi IS PINK. Razloge lahko iščemo v premajhni informiranosti in 

nezaupanju do novih tehnoloških rešitev. Na usposabljanje za delo z aplikacijo 

SITAWARE HQ, ki je osnovno orodje za podporo štabnim častnikom in 

podčastnikom v procesu PinK, poveljniki pogosto ne pošiljajo glavnih nosilcev 

procesov (načelnike celic), ampak zaposlene, ki so pač v tistem trenutku 

»pogrešljivi«. 

 Analiza RPV, ki so se izvajale v PDRIU od leta 2004 do leta 2010, na katerih se 

je uporabljal IS PINK vzporedno z uporabo klasične karte in poročanja preko 

telefona, je pokazala, da so bili štabni častniki bolj naklonjeni uporabi klasične 

karte, kot pa uporabi SITAWARE HQ in projekciji na velikem zaslonu. Poleg 

neustrezne usposobljenosti štabnih častnikov71 za delo z aplikacijo SITAWARE 

HQ vidim poglavitni razlog za to v tem, da so bili štabni častniki nenehno 

prisiljeni spremljati stanje na klasični karti, saj so morali vse podatke, ki so jih 

dobivali ustno preko telefona ali radijske zveze, na karto vnašati ročno. Na ta 

način so bili nenehno v neposrednem stiku s situacijo na karti, čeprav podatki na 

klasični delovni karti v veliko primerih niso bili točni in ali pa so bili celo 

zavajajoči72.  

                                                
71 Študentje Poveljniško štabne šole, ki so sodelovali v eksperimentu, pred izvedbo RPV 

niso imeli organiziranega ustreznega usposabljanja za delo z aplikacijo SITAWARE HQ.  
72 Na eni od RPV so morali vajo celo začasno prekiniti, saj je bilo ugotovljeno, da je slika 

situacije na klasični karti drugačna od dejanske slike na terenu. Razlog za neskladje je bil v tem, 
da je v komunikaciji med operaterjem na simulacijskem programu HORUS in štabnim 
častnikom, ki je bil zadolžen za ažuriranje slike na klasični karti v poveljstvu, prišlo do »šuma« 
oz. napačne interpretacije UTM koordinat. 
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 Samo povečanje zmogljivosti pridobivanja in delitve potrebnih informacij, kar 

nam omogoča IS PINK, še ne pomeni avtomatsko dviga uspešnosti PinK. Brez 

ustrezno usposobljenih končnih uporabnikov, spremenjene organizacije štaba, 

natančno opredeljenih postopkov, ustrezne organizacije in ustrezne tehnične 

podpore delovanju IS PINK ni mogoče izkoristiti vseh prednosti, ki jih ponuja IS 

PINK.  

 Sedaj veljavna organizacija štaba izhaja iz časov, ko se v vojaško organizacijo še 

niso uvajali oboroženi sistemi, podprti s kompleksno informacijsko tehnologijo 

in sodobnimi informacijskimi sistemi oz. je bil obseg in zahtevnost v primerjavi 

s sistemi, ki jih uvajamo v SV danes, v bistveno manjšem obsegu. Raziskava v 

tej nalogi je pokazala, da je organizacija štaba ob uvedbi novih, kompleksnih 

informacijskih sistemov ostala praktično nespremenjena. Zaradi svoje 

neučinkovite organizacije ni sposobna izkoristiti vseh funkcionalnosti, ki jih 

sodobni informacijski sistemi ponujajo. Pojavlja se paradoks, da se z uvajanjem 

sodobnih informacijskih sistemov uspešnost PinK celo zmanjša oz. lahko zaradi 

neustrezne organizacije in nedefiniranih postopkov in procesov celo ogrozi 

človeška življenja pripadnikov SV v bojni situaciji. Zato se mora management 

prilagoditi novonastali situaciji in spremeniti svoje poglede na vlogo informatike 

v SV ter togo hierarhično organizacijsko strukturo v bolj organsko, ki bo 

temeljila na visoko strokovno usposobljenih tehnoloških skupinah znotraj 

strukture SV, ki bodo sposobne zagotavljati uspešno delovanje IS PINK v SV. 

 V raziskavi sem poskušal najti povezavo med organizacijsko kulturo in 

učinkovitostjo IS PINK ter posledično uspešnostjo procesa PinK v SV. Z metodo 

opazovanja sem v dveh enotah SV primerjal odnos uporabnikov (štabnih 

častnikov) do uporabe IS PINK. Štabni častniki v enoti A, katere poveljnik je 

razumel prednosti, ki mu jih prinaša IS PINK, so popolnoma sprejeli nov pristop 

k reševanju procesov dela. Kultura te enote se je pod vplivom poveljnika 

spremenila v pozitivno v smislu sprejemanja in uporabe IS PINK. Enota B, 

katere poveljnik v IS PINK ni videl posebne koristi oz. ni vztrajal pri uporabi IS 

PINK pri delu svojega štaba, je novo pridobitev hitro zavrnila in sistem ni bil v 

uporabi. Kultura te enote je bila negativna v smislu sprejemanja in uporabe IS 

PINK. Ko je poveljnik enote A kasneje prevzel poveljevanje v enoti B, je od 
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svojega štaba zahteval, da v procesu PinK uporabljajo IS PINK, kar je zaradi 

negative kulture in dotedanjega zavračanja uporabe IS PINK, povzročilo težave, 

saj brez ponovnega usposabljanja štabnih častnikov in administratorjev, sistema 

niso bili sposobni uporabljati.  

 Z vključitvijo Slovenije v NATO in sprejetju ciljev sil na področju razvoja 

informacijskih sistemov za potrebe delovanja SV v mednarodnih operacijah, se 

je v SV začela počasi razvijati šibka kultura informatikov, ki pa je še vedno v 

podrejenem položaju s tradicionalno močno kulturo vezistov. Leta 2003 je SV 

odprla projekt »Taktični informacijski sistem PinK v SV« (v nadaljevanju TIS 

PINK). Za potrebe realizacije projektnih nalog in spremljanja projekta je 

Generalštab SV leta 2003 ustanovil projektno enoto TIS PINK (v nadaljevanju 

PE TIS PINK), za katero je bila značilna organska struktura organizacije, močna 

informacijska kultura in timski pristop k delu. Organska struktura in močna 

informacijska kultura te enote sta bistveno pripomogla k razvoju in uvajanju IS 

PINK v poveljstva in enote SV in posledično k potencialni uspešnosti PinK v 

SV. V raziskavi sem poskušal najti povezavo med organizacijsko kulturo in 

učinkovitostjo IS PINK ter posledično uspešnostjo procesa PinK v SV. Analiza 

organizacije in učinkovitosti pri realizaciji projektnih nalog je pokazala, da 

Projektna enota TIS PINK, s svojo organsko organizacijo, močno informacijsko 

(paralelno) kulturo in multidisciplinarnim timskim pristopom k delu, lahko 

predstavlja model »tehnoloških otokov«73, brez katerih, v tradicionalno togi 

vojaški organizaciji, uspešno delovanje IS PINK in SV v mednarodnem okolju, v 

prihodnosti ne bo mogoče.  

5.2 Potrjevanje hipotez 

V raziskavi smo ugotovili, da uporaba IS PINK omogoča avtomatsko delitev 

informacij tako v poveljstvu kot tudi med različnimi ravnmi PinK in s tem pogoje za 

kreiranje skupne operativne slike in boljše poznavanje situacije v območju interesa. IS 

PINK je, v primerjavi s klasičnim načinom dela, zagotavljal hitrejše in kvalitetnejše 

                                                
73 »Tehnološki otoki« bodo zagotavljali pogoje za uspešno delovanje visoko strokovnih 

multidisciplinarnih timov, ki bodo z eksperimentiranjem in preizkušanjem inovativnih idej, 
oblikovanju koncepta IS PINK in operativnih postopkov, zagotavljali razvoj in uspešno 
delovanje IS PINK v enotah SV. 
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izvajanje posameznih aktivnosti v procesu PinK. Primerjava rezultatov eksperimentov 

Poletje 2010 in Dolenjska 2010 je pokazala da je uporaba programske rešitve 

SITAWARE HQ zmanjšala količino potrebnega dela pri kreiranju grafičnih prilog k 

načrtu in tako bistveno skrajšala čas za izdelavo ukaza in prilog. Primerjava zmožnosti 

vizualizacije (izražena kot efektivna delovna površina na karti)  z uporabo SITAWARE 

HQ in z uporabo klasične karte (glej sliko 4.7) je pokazala, da se stopnja vizualizacije  

pri uporabi SITAWARE HQ z manjšanjem območja odgovornosti povečuje in je 

praktično omejene le z resolucijo digitalne karte v SITAWARE HQ, medtem ko se na 

klasični karti zmanjšuje. Rezultate empiričnih meritev potrjujejo tudi rezultati 

odgovorov ankete v sklopu B, kjer so anketiranci dali prednost uporabi IS PINK pri 

vseh ocenjevanih lastnostih PinK (glej sliko 4.11). Na osnovi teh ugotovitev lahko 

potrdim Hipotezo 1: Uvedba IS PINK zagotavlja dvig uspešnosti izvajanja procesa 

PinK.  

Analiza raziskave je pokazala, da informacijska kultura v SV ni naklonjena 

spremembam, ki jih zahteva transformacija SV v smeri majhne, strokovno usposobljene 

vojske. To ugotovitev potrjuje tudi rezultat ankete, v kateri so anketiranci na vprašanje 

ali je kultura v SV ugodna za razvoj in uvajanje IS PINK v enote in poveljstva SV, 

odgovorili s povprečno oceno 2,89, kar je najnižja ocena v sklopu 26 vprašanj (glej 

sliko 4.10). Z metodo opazovanja sem prišel do spoznanja, da je uspešnost uvajanja IS 

PINK v operativno uporabo v poveljstva in enote SV odvisna predvsem od 

informacijske kulture posameznih poveljnikov (glej poglavje 5.1). Raziskava obstoječe 

strukture organizacije za podporo delovanja IS PINK je pokazala na neučinkovitost 

obstoječe organizacije in potrebo po formiranju »tehnoloških otokov« po zgledu 

Projektne enote TIS PINK. Na osnovi teh ugotovitev lahko potrdim Hipotezo 2: Za 

učinkovito uvedbo IS PINK v sistem PinK je potrebno spremeniti organizacijsko 

strukturo in kulturo v SV. 

Koncept skupne podatkovne baze in informacijskih slojev zagotavlja večjo 

transparentnost dela v štabu. Štabne celice, so opremljene s SITAWARE HQ odjemalci, 

preko katerih štabni častniki vnašajo podatke iz svojih funkcijskih področij v skupno 

podatkovno bazo C2IEDM. Vse informacije, ki so pri klasičnem načinu dela 

razdrobljene na posameznih delovnih kartah, so ob uporabi IS PINK na voljo vsem, ki 

jih potrebujejo pri svojem procesu dela v štabu. Na podlagi rezultatov analize zmožnosti 
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sinhronega kreiranja ukaza v štabu in analize zmožnosti delitve informacij z uporabo 

informacijskih slojev v programski rešitvi SITAWARE HQ lahko potrdim Hipotezo 3: 

Uporaba IS PINK poveča transparentnost dela v štabu. 

Izkušnje iz dosedanjih RPV, na katerih se je uporabljal IS PINK vzporedno z 

uporabo klasične karte kažejo na to, da uporaba grafičnega vmesnika SITAWARE HQ 

štabnim častnikom sicer nudi veliko informacij, ki so jih pri klasičnem načinu dela 

morali iskati v drugih štabnih celicah. Zato je bila neposredna (osebna) komunikacija 

med štabnimi organi, v primeru klasičnega načina dela, bolj intenzivna. Raziskava je 

pokazala, da kljub prednostim IS PINK, štabni častniki še vedno raje komunicirajo 

osebno (torej bi lahko trdili da IS PINK ne vpliva pozitivno), po drugi strani pa sem z 

štetjem (glej tabelo 4.6) izmenjanih sporočil preko sporočilnega sistema Messaging 

ugotovil, da je bilo kar 30 % vseh sporočil izmenjanih znotraj štaba. Ta visok procent 

kaže na to, da IS PINK kljub temu pozitivno vpliva na komunikacijo v štabu (po moje je 

ta druga trditev zavajajoča, ker je bil čas eksperimenta prekratek). Zaradi nasprotujočih 

si ugotovitev, lahko le delno potrdim Hipotezo 4: Uporaba IS PINK pozitivno vpliva na 

komunikacijo med posameznimi sektorji v štabu ter predlagam nadaljnjo raziskavo na 

tem področju.  

SITAWARE HQ ni orodje, ki bi ga štabni častniki uporabljali vsakodnevno, zato 

njihova zmanjšana sposobnost uporabe aplikacije SITAWARE HQ, takrat ko je to 

najbolj potrebno, ne omogoča uspešnega izvajanja štabnega procesa dela v poveljstvu. 

Da bi izkoristili vse prednosti, ki jih prinaša uporaba IS PINK, morajo biti štabni 

častniki izurjeni za delo z aplikacijo SITAWARE HQ na svojem področju dela. Z 

metodo opazovanja sem analiziral način uporabe IS PINK z vidika štabnih častnikov v 

poveljstvih. Ugotovil sem, da uporabniki že pridobljeno znanje pozabijo, če 

programskega orodja SITAWARE HQ ne uporabljajo pogosto. Na to opozarjajo tudi 

rezultati analiz različnih eksperimentov (Bharosa, 2007), objavljenih v strokovni 

literaturi. To kaže na potrebo po sistematizaciji dodatnega delovnega mesta štabnega 

častnika, ki bo ekspert za IS PINK, hkrati pa bo dobro poznal vsebino posameznih 

delovnih procesov vseh funkcijskih organov (S-1 – S-6) v štabu in možnosti uporabe IS 

PINK za avtomatizacijo teh procesov. Na osnovi analize raziskave lahko potrdim 

Hipotezo 5: Za uspešno uporabo IS PINK na ravni poveljstva bataljona/brigade je 
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potrebno sistematizirati novo delovno mesto častnika za upravljanje informacij IS 

PINK. 

5.3 Predlogi 

Po vzoru projektne enote TIS PINK, ki je bila leta 2003 ustanovljena z namenom 

podpore razvoja TIS PINK v SV, bi bilo potrebno v strukturi SV formirati strokovne 

skupine oz. »tehnološke otoke«, ki bodo s svojo odprto organizacijo in inovativnimi 

metodami sposobni s tehnološkega in vsebinskega vidika zagotavljati operativno 

delovanje IS PINK v enotah SV. Možnost izgradnje takšne sodobne organizacije v SV 

vidim v ideji o oblikovanju strokovnih timov, ki bi bili oblikovani po modificiranem 

Hendyevem modelu deteljice. Konkreten primer oblikovanja takšnega tima vidim v 

reorganizaciji Službe za razvoj C4I sistemov v SV.  

Slika 5.1 Predlog modela organizacije SRCS 
III.

II.

 

Jedro organizacije bi predstavljalo 12 do 15 stalno zaposlenih pripadnikov SRCS, 

ki že sedaj delujejo kot strokovni, interdisciplinarni tim z močno kulturo, jasnim 

poslanstvom in cilji.  

Jedru bi se za določen čas pridružili informatiki (administratorji), ki so redno 

zaposleni v drugih enotah SV (v modelu označeno z I.). Na ta način bi ti »začasni« 

sodelavci imeli možnost učenja »iz prve roke« in aktivnega sodelovanja pri razvoju, 

eksperimentiranju in oblikovanju novih tehničnih rešitev. S tem bi se pri njih gradil 

občutek pomembnosti in pripadnosti k informacijski stroki v SV. Po povratku v matične 

enote, bi ti strokovnjaki, ob nadaljnjem tesnem sodelovanju s SRCS, lahko bolj 

suvereno zagovarjali stroko in pomagali pri uvajanju IS PINK v operativno uporabo v 

SV. 
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Drugo skupino sodelavcev (v modelu označeno z II.) bi predstavljali zaposleni v 

Poveljstvu za doktrino, razvoj, izobraževanje in usposabljanje (v nadaljevanju PDRIU). 

Naloga te skupine sodelavcev bi bila usposabljanje pripadnikov SV na področju IS 

PINK skozi različne oblike šolanj (štabni tečaj za podčastnike, štabni tečaj za častnike 

itd.) in ustvarjanje učnih programov za usposabljanje uporabnikov IS PINK skozi šolski 

sistem SV  

Tretjo skupino predstavljajo vrhunski strokovnjaki iz zunanjih podjetij, ki bi bili 

pogodbeno zaposleni v SRCS (v modelu označeno s III.). 

Potrjena hipoteza 5 kaže na potrebo po sistematizaciji dodatnega delovnega mesta 

štabnega častnika, ki bo ekspert za IS PINK, hkrati pa bo dobro poznal vsebino 

posameznih delovnih procesov vseh funkcijskih organov v štabu ter možnosti uporabe 

IS PINK za avtomatizacijo teh procesov. 

Za dvig kulture zaposlenih v SV je potrebna sistemska rešitev obveščanja 

zaposlenih v SV o dogajanju na področju razvoja in uvajanja IS PINK v operativno 

uporabo in organiziranje periodičnih strokovnih posvetov, katerih cilj bo: 

- predstavitev trenutnega stanja razvoja zmogljivosti IS PINK za vršni 

management in poveljnike enot in poveljstev SV; 

- seznanitev administratorjev in inštruktorjev IS PINK s tehničnimi in 

funkcionalnimi novostmi v obliki praktičnih delavnic; 

Z vključitvijo strokovnih posvetov v letni načrt dela SV bi lahko postopoma 

spremenili obstoječo kulturo v SV, ki ni naklonjena uvajanju novih tehnoloških rešitev 

ter dvignili pripadnost informatikov v SV s stroki in pomen informatike v SV.  

Uvedbi IS PINK v enote SV mora slediti usposabljanje za delo z aplikacijo 

SITAWARE HQ. V okviru vojaško strokovnih usposabljanj morajo poveljstva 

načrtovati in izvajati periodična urjenja štabov za uporabo SITAWARE HQ v procesu 

štabnega dela. 

5.4 Zaključek 

V raziskavi sem s kvalitativno in kvantitativno analizo raziskal vpliv IS PINK (kot 

enega od elementov sistema PinK) na uspešnost procesa PinK v štabu. Zaradi 

medsebojne odvisnosti vseh elementov v sistemu PinK sem raziskal tudi povezanost 

med IS PINK, kulturo, organizacijsko strukturo in uporabniki IS PINK. V raziskavi sem 

se osredotočil na naslednje dejavnike uspešnosti PinK: zmožnost delitve informacij 
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znotraj poveljstva in med ravnmi PinK, zmožnost vizualizacije bojišča, porazdeljenega 

zavedanja situacije, kolaboracije, kvaliteto končnih izdelkov v posameznih fazah 

procesa PinK, interoperabilnosti, hitrost procesa odločanja in fleksibilnost. Razvil sem 

model vpliva IS PINK na uspešnost procesa PinK s katerim sem prikazal ključne 

dejavnike, ki vplivajo na uspešnost izvajanja procesa PinK.  

V teoretičnem delu raziskave sem povzel različne poglede na PinK, ki so objavljeni 

v literaturi. Ker v literaturi nisem našel modela, ki bi v celoti ustrezal ciljem raziskave, 

sem povzel in za potrebe raziskave nadgradil metodo, ki temelji na SLADI metodologiji 

(Enemo 2004) in razširjenem modelu zanke OODA (Shahbazian et al. 2001) z vidika IS 

PINK. Rezultat razvite metode je model vpliva IS PINK na uspešnost PinK, na osnovi 

katerega sem z metodami opazovanja in merjenja praktično analiziral proces PinK v 

poveljstvih bataljonov in brigade v času RPV Poletje 2010 in RPV Dolenjska 2010. Pri 

tem sem s primerjalno metodo analiziral proces PinK pri dveh skupinah štabnih 

častnikov. Prva skupina je delala na klasični način dela, z uporabo papirnatih kart, druga 

skupina pa je kombinirala klasični način dela z uporabo programske rešitve 

SITAWARE HQ. Rezultat analize je pokazal vrsto prednosti uporabe IS PNK. Te so 

predvsem hitrejše izvajanje procesa obveščevalne priprave bojišča z uporabo GIS, večja 

kakovost izdelkov v posameznih korakih PinK, zmožnost kreiranja in preigravanja 

variant delovanja, sinhrone izdelave ukaza v štabu ter dostop in hitra izmenjava 

informacij znotraj štaba in med različnimi ravnmi PinK. Hkrati pa je raziskava pokazala 

tudi slabosti uporabe IS PINK, ki pa so bile posledica neustrezne priprave uporabnikov 

za uporabo programske rešitev SITAWARE HQ in preobremenjenosti administratorja 

IS PINK, česar posledica je bila, da niso bile izvedene vse potrebe sistemske nastavitve 

IS PINK.  

Prispevek empiričnega dela raziskave k stroki je seznam aktivnosti štaba pri delu z 

IS PINK v procesu PinK, ki je lahko priloga k obstoječemu Navodilu za štabno delo 

(Furlan et al. 2010). Dodana vrednost sta tudi matrika zmogljivosti IS PINK/lastnosti IS 

PINK (Priloga 6) ter nabor meril za merjenje uspešnosti PinK (Priloga 7). S tem sem 

tudi v celoti realiziral namen in cilje naloge. Na podlagi ugotovitev raziskave sem 

predlagal ustrezne rešitve, ki bi lahko pripomogle k bolj učinkovitemu delovanju 

sistema PinK in večji uspešnosti pri izvajanju nalog Slovenske vojske. S tem sem tudi v 

celoti izpolnil namen naloge in zastavljene cilje. 
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Analiza dosedanjega uvajanja IS PINK v operativno uporabo v SV, je pokazala, da 

so kritični dejavniki pri uvajanju in posledično dvigu uspešnosti PinK v SV, odnos 

vršnega managementa do IS PINK, organizacijska struktura in organizacijska kultura v 

SV. Kljub vsem prednostim, ki jih prinaša IS PINK v primerjavi s klasičnim načinom 

dela v procesu PinK, je proces uvajanja IS PINK v operativno uporabo v SV zelo 

počasen. Razlogi so predvsem v neustrezni organizaciji Slovenske vojske, ki se ni 

prilagodila novim potrebam in pomanjkanju informacijske kulture. Management nima 

izdelane prave strategije razvoja Slovenske vojske v smeri koncepta omrežno podprtih 

storitev, katerega okvir predstavlja prav IS PINK. Vršni management nudi zgolj načelno 

podporo projektu IS PINK, medtem ko pri predlogih in zahtevah po spremembah, ki so 

predpogoj za uspešno uvedbo sistema v operativno uporabo, ni posluha. Brez aktivne 

podpore vršnega managementa za celovit pristop k spreminjanju vseh, med seboj 

odvisnih elementov sistema PinK, uvajanje IS PINK v operativno uporabo ne more dati 

pričakovanih učinkov in posledično dviga uspešnosti PinK v SV. Raziskava je pokazala, 

da je uporaba IS PINK v poveljstvih bataljonov in brigad odvisna od poveljnikov in 

njihovega dojemanja koristnosti IS PINK v procesu PinK.  

Raziskava je nadalje pokazala, da informacijska kultura v SV ni naklonjena 

spremembam, ki jih je potrebno izvesti, če želimo izpolniti zaveze RS Slovenije, ki jih 

je ta sprejela s cilji sil. Predlogi za spremembo organizacijske strukture in 

sistematizacijo novih delovnih mest informatikov IS PINK (Generalštab SV 2008), ki bi 

podpirala učinkovito delovanje IS PINK v SV, se ne upoštevajo. Nove odgovornosti in 

naloge, ki izhajajo iz naslova uvajanja IS PINK v operativno uporabo, se v glavnem 

delegirajo zaposlenim informatikom (S-6), namesto da bi te naloge prevzeli nosilci 

procesov, ki jih podpira IS PINK, torej S-3 in S-2.  

Različne študije kažejo na to, da vojaška organizacija ni naklonjena hitrim 

spremembam v načinu delovanja. Dosedanje izkušnje pri uvajanju IS PINK v 

operativno uporabo so pokazale, da vršni management SV načelno podpira uvajanje IS 

PINK v operativno uporabo v SV, za potrebne spremembe organizacije SV, ki bi 

omogočale uspešno delovanje IS PINK, pa nima posluha. Čeprav SV uvaja sodobne IS, 

ki od uporabnikov zahtevajo tudi večjo strokovno znanje, v SV še vedno prevladuje 

tradicionalna vojaška kultura, kjer je fizična pripravljenost vojakov in obvladovanje 
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strelskih veščin, še vedno najpomembnejši faktor pri ocenjevanju bojne pripravljenosti, 

medtem ko so stanje tehničnih sredstev, uvajanje novih tehnoloških rešitev in dejanska 

strokovna usposobljenost za delo s sodobnimi tehničnimi sistemi, manj pomembne. 

Izkušnje, pridobljene na osnovi spremljanja situacije v procesu uvajanja IS PINK v 

operativno uporabo od leta 2003 do leta 2010, se ujemajo s podatki raziskave, 

pridobljenimi z anketnim vprašalnikom (sklopa A). Vprašanje  z zaporedno številko 23  

(tabela 10 in priloga 3), vezano na kulturo v SV, odstopa od povprečnih vrednosti 

ostalih odgovorov v negativno smer.  

Značilnost vojaških organizacij je, da so nepridobitne organizacije in kot take 

ugodni poligoni za »eksperimentiranje« z različnimi oblikami organizacije, ki pa so 

skoraj praviloma instrumentalne in ne skupnosti interesov. Rezultat je nezadovoljstvo 

zaposlenih in »umikanje« udeležencev organizacije v pasivno vlogo opazovalcev. Drug 

problem SV je, da po eni strani v organizacijo pospešeno uvaja nove, tehnološko 

zahtevne IS (kar je v skladu z zavezami ciljem sil NATO), po drugi strani pa še vedno 

ohranja tradicionalno instrumentalno miselnost, ki na kognitivni ravni ne sprejema 

novih tehnologij. Če hočemo izkoristiti vse prednosti, ki jih prinaša IS PINK v SV in 

dvigniti uspešnost PinK, bo potrebno spremeniti tudi ortodoksno instrumentalno 

organizacijo in izvesti transformacijo v smeri združevanja oz. sinteze z organsko 

organizacijo, ki edina lahko zagotavlja primerno okolje za osebnostno in strokovno rast 

zaposlenih ter posledično pogoje za vzdrževanje teh sodobnih informacijskih sistemov 

in s tem uspešno delovanje SV v prihodnosti.  

Z raziskavo sem v celoti potrdil prvo, drugo, tretjo in peto hipotezo. Četrto 

hipotezo, da Uporaba IS PINK pozitivno vpliva na komunikacijo med posameznimi 

sektorji v štabu, sem potrdil le delno, ker sem z metodo opazovanja in metod merjenja 

prišel do nasprotujočih si rezultatov. Zato predlagam nadaljevanje raziskave na tem 

področju. 
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A N K E T N I   V P R A Š A L N I K 
Spoštovani! 
Sem stotnik Marko Šterbenc, trenutno na izobraževanju v 13. generaciji višje 

štabnega šolanja za častnike, v okviru katerega bom izdelal magistrsko nalogo z 
naslovom »Vpliv informacijskega sistema PinK na uspešnost procesa PinK v SV« 
(mentor: doc. dr. Srečko Natek) – profesor na Fakulteti za Management Koper). 

Magistrska naloga obravnava tri sklope: v prvem sklopu je opisana teoretična 
podlaga PinK. V drugem sklopu je opisan informacijski sistem PinK v SV in možnosti 
implementacije v proces PinK. V zaključnem sklopu so opisane ugotovitve in rezultati 
analize različnih eksperimentov s področja ugotavljanja možnih novih načinov pristopa 
k izvajanju PinK. 

Namen naloge je s kvalitativno in kvantitativno analizo raziskati vpliv IS PINK (kot 
enega od elementov sistema PinK) na proces PinK. V nalogi bom analiziral vplive 
uporabe IS PINK na uspešnost izvajanja aktivnosti procesa PinK v štabu. Indikatorji 
uspešnosti bodo sposobnost zavedanja situacije, zmožnost procesa sprejemanja 
odločitve, hitrost procesa sprejemanja odločitve, interoperabilnost, fleksibilnost in 
robustnost. S pomočjo modela bom prikazal ključne dejavnike, ki vplivajo na uspešnost 
uporabe IS PINK v procesu PinK. 

Vprašalnik bo usmerjen na naslednje elemente: 
- pomen in vloga IS PINK v SV, 
- vpliv IS PINK na uspešnost izvajanja procesa PinK (v fazah opazovanja, 

orientacije, izdelave odločitve in izdaje ukaza podrejenim) z vidika: 
 Koristnosti uporabe aplikacije SITAWARE HQ 
 Enostavnosti uporabe aplikacije SITAWARE HQ 
 Pripravljenosti štabnih častnikov za uporabo aplikacije SITAWARE HQ 

- usposabljanje pripadnikov SV za uporabo IS PINK, 
- kritični dejavniki uspeha pri uvajanju IS PINK v operativno uporabo,  
Anketni vprašalnik je anonimen, zbrani podatki pa bodo služili izključno v 

raziskovalne namene magistrske naloge.  

Za vaše sodelovanje se vam iskreno zahvaljujem. 
 

Stotnik Marko Šterbenc 
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ANKETNI VPRAŠALNIK 

Pred vami je anketni vprašalnik, katerega rezultati bodo vključeni v magistrsko 

nalogo. Z vprašalnikom želim ugotoviti,  kako zaposleni ocenjujete vpliv uporabe IS 

PINK na uspešnost procesa načrtovanja, ki je bil izveden v sklopu RPV POLETJE 2010 

in UPV DOLENJSKA 2010. V vprašalniku so navedene različne trditve, ki opisujejo in 

opredeljujejo različna stanja. Prosim vas, da vsako trditev preberete in ocenite koliko 

trditev drži, oziroma jo vrednotite. Ocenjujete tako, da obkrožite ustrezno številko, 

ponujeno ob trditvi, oziroma odgovor sam.  

Podatki o anketirancu 

Spol 

1.)  moški 

2.)  ženski 

Starost 

1.)  do vključno 30 let                2.)  od 31 do vključno 40 let 

3.)  od 41 do vključno 50 let      4.)  nad 51 let 

Zaposlen na področju 

1.)   S-1     5.)   S-6 

2.)   S-2     6.)   Šolstvo   

3.)   S-3     7.)   Drugo 

4.)   S-4 

Stopnja izobrazbe 

1.)   srednja šola 

1.)   višja šola 

2.)   visoka šola 

3.)   magisterij 

Koliko časa ste že zaposleni v SV? 

1.) manj kot 2 leti     2.) od 2 do 5 let     3.) od 6 do 10 let    4.) od 11 do 20 let    5.) 21 let in več 

Na kakšnem delovnem mestu ste bili zaposleni nazadnje? 

1.) S-1    2.) S-2     3.) S-3    4.) S-4    5.) S-6    6.) Drugo   

Kakšna je bila moja vloga na RPV POLETJE 2010? 

1.) S-1    2.) S-2     3.) S-3    4.) S-4    5.) S-6    6.) Namestnik poveljnika   7.) Poveljnik 

Kakšna je bila moja vloga na UPV DOLENJSKA 2010? 

1.) S-1    2.) S-2     3.) S-3    4.) S-4    5.) S-6    6.) Namestnik poveljnika   7.) Poveljnik 

Kakšna je bila moja vloga na usposabljanju SITAWARE HQ? (Velja samo za 

18.BJRKBO) 

1.) S-1    2.) S-2     3.) S-3    4.) S-4    5.) S-6    6.) Poveljnik bataljona 7.) Poveljnik čete 
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A. V tabeli za vsako vprašanje obkrožite številko, ki po vašem mnenju najbolje odraža 
dejansko stanje. 

 
 Popolnoma 

se strinjam 
 Ne vem  Popolnoma 

se ne 
strinjam 

Ali menite da SITAWARE HQ v 
primerjavi s klasično papirnato karto 
omogoča boljši pregled nad situacijo 
na bojišču? 

5 4 3 2 1 

Ali trenutna oblika organizacije SV 
podpira uspešno uvedbo in delovanje 
IS PINK v enotah SV? 

5 4 3 2 1 

Ali orodje za izmenjavo taktičnih 
sporočil (Messaging) v SITAWARE 
HQ dviguje raven komunikacije 
znotraj poveljstva (med posameznimi 
organi). 

5 4 3 2 1 

Ali je v sestavi štaba potrebno novo 
delovno mesto »častnik specialist za 
IS PINK«? 

5 4 3 2 1 

Ali aplikacija SITAWARE HQ 
bistveno poenostavi izdelavo 
načrta/ukaza? 

5 4 3 2 1 

Ali IS PINK bistveno pospeši pretok 
informacij med različnimi uporabniki 
znotraj štaba? 

5 4 3 2 1 

Ali je možnost istočasnega dela 
celotnega štaba na izdelavi načrta in 
vpogleda v trenutni status načrta v 
primerjavi s klasičnim načinom dela 
v MS Word koristna? 

5 4 3 2 1 

Ali IS PINK bistveno pospeši pretok 
informacij med različnimi uporabniki 
med poveljstvi? 

5 4 3 2 1 

Ali namensko izdelane karte 
tankoprehodnosti bistveno skrajšajo 
čas analize? 

5 4 3 2 1 

Ali orodje za izmenjavo taktičnih 
sporočil (Messaging) v SITAWARE 
HQ dviguje raven komunikacije med 
funkcijskimi organi med poveljstvi? 

5 4 3 2 1 

Ali je uporaba digitalnih kart v fazi 
orientacije koristna? 5 4 3 2 1 

Ali aplikacija SITAWARE HQ 5 4 3 2 1 
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 Popolnoma 
se strinjam 

 Ne vem  Popolnoma 
se ne 
strinjam 

omogoča podrobnejšo/kvalitetnejšo 
analizo lastnosti terena? 
Ali menite da aplikacija SITAWARE 
HQ bistveno poenostavi izdelavo 
načrta/ukaza. (predvsem v fazi 
naknadnih popravkov in izdelave 
kopij za vse naslovnike) 

5 4 3 2 1 

Ali aplikacija SITAWARE HQ 
omogoča obdelavo večine podatkov 
iz vašega funkcijskega področja? 

5 4 3 2 1 

Ali menite, da bi uvedba IS PINK v 
vašo enoto pomenila dodano 
vrednost? 

5 4 3 2 1 

Ali menite, da uporaba SITAWARE 
HQ poveča transparentnost dela v 
štabu? 

5 4 3 2 1 

Ali aplikacija SITAWARE HQ 
podpira proces načrtovanja delovanj 
v štabnem procesu dela? 

5 4 3 2 1 

Aplikacija SITAWARE HQ bistveno 
pospeši izdelavo načrta/ukaza? 5 4 3 2 1 

Ali je kultura v SV ugodna za razvoj 
in uvajanje IS PINK v enote in 
poveljstva SV? 

5 4 3 2 1 

Ali bi aplikacija SITAWARE HQ 
koristila pri delu na vašem delovnem 
mestu? 

5 4 3 2 1 

Ali menite, da bi vaš poveljnik 
podprl vaš predlog po uvedbi IS 
PINK v vašo enoto? 

5 4 3 2 1 

Ali je delo z digitalnimi kartami 
enostavno? 5 4 3 2 1 

Ali je orodje za izmenjavo taktičnih 
sporočil (Messaging) koristno pri 
delu v štabu? 

5 4 3 2 1 

Ali je dostop do podatkov o lastnih in 
nevtralnih silah v aplikaciji 
SITAWARE HQ enostaven? 

5 4 3 2 1 

Ali namensko izdelane karte 
prehodnosti terena bistveno skrajšajo 
čas analize?  

5 4 3 2 1 

Ali je grafični vmesnik SITAWARE 
HQ enostaven za uporabo? 5 4 3 2 1 
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B. V naslednjih področjih podajte svojo oceno ujemanja »klasičnega pristopa« in 
»SITAWARE HQ pristopa« z navideznim idealnim stanjem za določeno področje. 

 
Kakovost procesa odločanja (kakovost končnih izdelkov, hitrost posredovanja ukazov 
itd.)  
Optimum - - - - - - - - - 10 
Klasični pristop(delovna karta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Novi pristop (SITAWARE HQ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Hitrost procesa odločanja (čas za anlizo terena, čas za pripravo načrta itd.) 
Optimum - - - - - - - - - 10 
Klasični pristop(delovna karta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Novi pristop (SITAWARE HQ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Zavedanje o situaciji (sovražnik, lastne sile, kontrolni ukrepi, dogodki itd.) 
Optimum - - - - - - - - - 10 
Klasični pristop(delovna karta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Novi pristop (SITAWARE HQ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Zmožnost orientacije (analiza terena, vreme itd.) 
Optimum - - - - - - - - - 10 
Klasični pristop(delovna karta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Novi pristop (SITAWARE HQ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Zmožnost oblikovanja variant delovanja 
Optimum - - - - - - - - - 10 
Klasični pristop(delovna karta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Novi pristop (SITAWARE HQ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Robustnost in vzdržljivost (zagotavljanje neprekinjene uporabe) 
Optimum - - - - - - - - - 10 
Klasični pristop(delovna karta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Novi pristop (SITAWARE HQ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Fleksibilnost (možnost naknadnega spreminjanja in posredovanja sprememb) 
Optimum - - - - - - - - - 10 
Klasični pristop(delovna karta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Novi pristop (SITAWARE HQ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Uporabnost (olajša delo v procesu štabnega dela) 
Optimum - - - - - - - - - 10 
Klasični pristop(delovna karta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Novi pristop (SITAWARE HQ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Zmožnost procesa odločanja (kvalitetne vhodne informacije, skupna operativna slika 
itd.) 
Optimum - - - - - - - - - 10 
Klasični pristop(delovna karta) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Novi pristop (SITAWARE HQ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
Vaše pripombe: 
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Interpretacija in prikaz rezultatov vprašanj o anketirancih 

Tabela 4.12  Demografska struktura vzorca, ki je sodeloval v anketi 

Entitete Odgovori 13. gen. 
VŠŠ (v %) 

17. gen. 
ŠT (v %) 

18. gen. ŠT 
(v %) 

18. 
BJRKBO 

(v %) 

Skupno 
(v %) 

Moški 88,9 93,3 100,0 84,6 90,4 
Ženske 11,1 6,7 0,0 15,4 9,6 

Spol 

Skupno 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Starost do 30 let 0,0 0,0 0,0 7,7 2,7 
 od 31 do 40 let 27,8 60,0 21,4 26,9 32,9 
 od 41 do 50 let 72,2 33,3 71,4 3,8 39,7 
 51 let in več 0,0 6,7 7,1 0,0 2,7 

S-1 11,1 0,0 14,3 7,7 8,2 
S-2 5,6 6,7 7,1 3,8 5,5 
S-3 11,1 20,0 14,3 11,5 13,7 
S-4 27,8 40,0 14,3 3,8 19,2 
S-6 11,1 6,7 7,1 0,0 5,5 
Šolstvo 5,6 6,7 0,0 0,0 2,7 

Področje dela 

Drugo 27,8 20,0 42,9 11,5 23,3 
srednja 0,0 0,0 0,0 19,2 6,8 
višja 0,0 0,0 0,0 3,8 1,4 
visoka 0,0 80,0 78,6 15,4 37,0 

Izobrazba 

magisterij 100,0 20,0 14,3 0,0 31,5 
od 2 do 5 let 0,0 0,0 0,0 11,5 4,1 
od 6 do 10 let 0,0 13,3 0,0 11,5 6,8 
od 11 do 20 let 100,0 80,0 85,7 15,4 63,0 

Čas 
zaposlenosti 

več kot 21 let 0,0 6,7 14,3 0,0 4,1 
Poletje 2010 0,0 100,0 100,0 0,0 39,7 
Dolenjska 2010 100,0 0,0 0,0 0,0 24,7 
BJRKBOa 0,0 0,0 0,0 38,5 13,7 

Eksperiment 

BJRKBOb 0,0 0,0 0,0 61,5 21,9 

 

Grafični prikaz demografske strukture anketirancev je prikazan v stolpčnih diagramih na 

slikah 4.12, 4.13, 4.14, 4.15. in 4.16. V anketi je sodelovalo 90.4 % moških in 9,6 % žensk. 

Deleži po posameznih skupinah so prikazani v tabeli 4.12 in na sliki 4.12.. 
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Slika 4.12 Razmerje anketirancev glede na spol 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

(%)

13. gen. VŠŠ 17. gen. ŠT 18. gen. ŠT 18. BJRKBO Skupno (v %)
Skupine

Razmerje glede na spol

moški
ženske

 

Starostna struktura anketirancev je prikazana v tabeli 4.12 in na sliki 4.13. V skupini 13. 

generacije VŠŠ se je 72,2 % anketirancev uvrstilo v starostni razred od 41 do 50 let in 27,8 

% v razred od 31 do 40 let. Podobno strukturo lahko vidimo tudi skupini 18. generacije ŠT. 

Slika 4.13 Razmerje anketirancev glede na starost 

0

10
20
30
40
50
60

70
80

(%)

13. gen. VŠŠ 17. gen. ŠT 18. gen. ŠT 18. BJRKBO Skupno (v %)
Skupine

Razmerje glede na starost

do 30 let

od 31 do 40 let

od 41 do 50 let

51 let in več

 

Na sliki 4.14 je prikazano razmerje anketirancev glede na funkcijo, ki jo opravljajo v 

svojih matičnih enotah SV iz katerih so bili napoteni na izobraževanje oz. usposabljanje. Iz 

podatkov je razvidno, da je večji del (19,2 %) anketirancev delalo na področju logistike (S-

4). Pomemben delež anketirancev je obkrožilo tudi odgovor »Drugo« (23,2 %). 
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Slika 4.14 Razmerje anketirancev glede na področje dela 

0
5

10

15
20
25
30
35
40
45

(%)

S-1 S-2 S-3 S-4 S-6 šolstvo drugo Funkcija

Področja dela

13. gen. VŠŠ
17. gen. ŠT

18. gen. ŠT
18. BJRKBO
Skupno (v %)

 

Slika 4.15 Razmerje anketirancev glede na izobrazbo 
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Slika 4.16 Razmerje anketirancev glede na čas zaposlitve v SV 
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Rezultati analize odgovorov na vprašanja v sklopu A 

Koristnost  
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Vprašanje 1: Ali je uporaba digitalnih kart v fazi orientacije koristna?

 

 

Razredi Frekvenca 
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2. Ali aplikacija SITAWARE podpira proces načrtovanja delovanj v 
štabnem procesu dela? 

 

 

Razredi Frekvenca 
1 0 
2 4 
3 11 
4 23 
5 35 
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3. Ali aplikacija SITAWARE omogoča podrobnejšo/kvalitetnejšo analizo 
značilnosti terena?

 

Razredi Frekvenca 
1 1 
2 2 
3 6 
4 21 
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4. Ali namensko izdelane karte prehodnosti terena bistveno skrajšajo čas 
analize?

 

Razredi Frekvenca 
1 0 
2 1 
3 7 
4 35 
5 30 
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1 2
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5. Ali namensko izdelane karte tankoprehodnosti bistveno skrajšajo čas 
analize?

 

Razredi Frekvenca 
1 1 
2 2 
3 13 
4 28 
5 29 
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6. Ali menite da aplikacija SITAWARE bistveno poenostavi izdelavo 
načrta/ukaza. (predvsem v fazi naknadnih popravkov in izdelave kopij za 

vse naslovnike)

 

Razredi Frekvenca 
1 0 
2 5 
3 10 
4 29 
5 29 
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7. Ali je možnost istočasnega dela celotnega štaba na izdelavi načrta in 
vpogleda v trenutni status načrta v primerjavi s klasičnim načinom dela v MS 

Word koristna?

 

Razredi Frekvenca 
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4 19 
5 38 

0 3
8

35
27

0

20

40

1 2 3 4 5

8. Ali je orodje za izmenjavo taktičnih sporočil (Messaging) koristno pri delu v 
štabu?

 

Razredi Frekvenca 
1 0 
2 3 
3 8 
4 35 
5 27 
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9. Ali aplikacija SITAWARE bistveno poenostavi izdelavo načrta/ukaza?

 

Razredi Frekvenca 
1 4 
2 6 
3 12 
4 30 
5 21 
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10. Ali bi aplikacija SITAWARE koristila pri delu na vašem delovnem mestu?

 

Razredi Frekvenca 
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11. Ali aplikacija SITAWARE omogoča obdelavo večine podatkov iz vašega 
funkcijskega področja?

 
Razredi Frekvenca 
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Enostavnost uporabe  
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12. Ali je dostop do podatkov o lastnih in nevtralnih silah v aplikaciji SITAWARE 
enostaven?

 

Razredi Frekvenca 
1 1 
2 5 
3 11 
4 39 
5 17 
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13. Ali je grafični vmesnik SITAWARE enostaven za uporabo?

 

Razredi Frekvencay 
1 1 
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4 28 
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14. Ali je delo z digitalnimi kartami enostavno?

 

Razredi Frekvenca 
1 1 
2 7 
3 9 
4 31 
5 25 

Pretok informacij  
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15. Ali IS PINK bistveno pospeši pretok informacij med različnimi uporabniki 
znotraj štaba?

 

Razredi Frekvenca 
1 1 
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16. Ali menite da IS PINK bistveno pospeši pretok informacij med različnimi 
uporabniki med poveljstvi?

 

Razredi Frekvenca 
1 1 
2 1 
3 10 
4 30 
5 32 
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18. Ali orodje za izmenjavo taktičnih sporočil (Messaging) v SITAWARE dviguje 
raven komunikacije znotraj poveljstva (med posameznimi organi).

 

Razredi Frekvenca 
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19. Ali orodje za izmenjavo taktičnih sporočil (Messaging) v SITAWARE dviguje 
raven komunikacije med funkcijskimi organi med poveljstvi?

 

Razredi Frekvenca 
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20. Ali meniš da uporaba SITAWARE poveča transparentnost dela v štabu?

 

Razredi Frekvenca 
1 1 
2 3 
3 12 
4 32 
5 25 

Hitrost procesa odločanja  
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17. Ali menite da aplikacija SITAWARE bistveno pospeši izdelavo načrta/ukaza?

 

Razredi Frekvenca 
1 0 
2 9 
3 13 
4 27 
5 24 
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Organizacijska struktura poveljstva 
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21. Ali je v sestavi štaba potrebno novo delovno mesto »častnik specialist za IS 
PINK«?

 

Razredi Frekvenca 
1 4 
2 4 
3 15 
4 19 
5 31 

  
Organizacijska struktura SV  
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22. Ali trenutna oblika organizacije SV podpira uspešno uvedbo in delovanje IS 
PINK v enotah SV?

 

Razredi Frekvenca 
1 3 
2 15 
3 33 
4 19 
5 3 

Kultura  
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23. Ali je kultura v SV ugodna za razvoj in uvajanje IS PINK v enote in 
poveljstva SV?

 

Razredi Frekvenca 
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24. Ali menite, da bi vaš poveljnik podprl vaš predlog po uvedbi IS PINK v vašo 
enoto?

 

Razredi Frekvenca 
1 3 
2 4 
3 24 
4 19 
5 23 
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Zavedanje o situaciji 
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25. Ali menite da SITAWARE v primerjavi s klasično papirnato karto omogoča 
boljši pregled nad situacijo na bojišču?

 

Razredi Frekvenca 
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26. Ali menite, da bi uvedba IS PINK v vašo enoto pomenila dodano vrednost?

 

Razredi Frekvenca 
1 2 
2 5 
3 10 
4 31 
5 25 
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Opombe anketirancev: 
1. Premalo usposabljanja po enotah; nedelujoč sistem ko ga rabiš; nezanesljivost. 
2. Pred uporabo programa SITAWARE HQ bi bila potrebna temeljita priprava na programu. 
3. Napolniti SITAWARE HQ baz z znaki enot. 
4. Uvesti predmet v program ŠT in ŠTPČ za učenje aplikacije. 
5. Uvesti aplikacijo v enote SV (dostopnost uporabnikom za učenje in uporabo). 
6. Na vseh vajah (oz. 80% vaj) uporabljati SITAWARE HQ (ne na vseh zato da slušatelji in 

štabno osebje uri oba načina. 
7. Že s cilji vaje določiti kateri način je prioriteta. 
8. Promocija uporabe SITAWARE HQ: objava strokovnih informativnih člankov v reviji 

SV ali na spletnem portalu (banka znanja), če bi ta enkrat zaživel. 
9. Odličen pregled terena, reliefa, prehodnosti.  
10. Čim prej uvesti v operativno uporabo in dati v enote. 
11. Orodje izdelano za šolanje in uporabno v idealnih okoliščinah. Vedno pa obstaja 

možnost tehničnih težav zato moramo obvladovati tudi klasične metode in orodja. 
12. Uporabnike pred uporabo dobro pripraviti, sicer prihaja do napačnega dojemanja orodja 

kot dodatnega bremena. Izpostaviti pluse in opozoriti na minuse. 
13. Vzpostaviti team za podporo, ne pa samostojne funkcije v nižjih poveljstvih. 
14. Obvezno uvesti v štabne vaje ter skozi izkušnje – videnje prednosti orodja "prisiliti" 

poveljnike bataljonov in višje v uporabo. 
15. SITAWARE HQ bi moral biti stalno vzpostavljen, saj so se pri vzpostavitvi pokazale 

določene težave. Potrebno je bilo veliko angažiranosti (tudi v prostem času) 
posameznikov za vzpostavitev sistema. 

16. SITAWARE HQ je uporabno orodje, ki pa zahteva veliko časa za usposobitve 
operaterjev (?) poleg tega je občutljiv na delovanje – pogosto ne deluje, kar bistveno 
zmanjšuje njegovo vrednost. 

17. Izboljšati zanesljivost in operabilnost sistema, še posebej sredstev zvez za prenos ali 
replikacijo. 

18. Zelo dodelan sistem, ki ima možnosti razvoja. Dvigniti pa bo potrebno štabno kulturo, 
kjer ne bodo "vsi delali vse". 
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Delni rezultati analize odgovorov na vprašanja v sklopu B 
 

Diagram A. Primerjava lastnosti C2 med »klasiko« in IS PINK_skupina A  
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Diagram B. Primerjava lastnosti C2 med »klasiko« in IS PINK_skupina B 
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Diagram C. Primerjava lastnosti C2 med »klasiko« in IS PINK_skupina C 

Skupina C
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Diagram D. Primerjava lastnosti C2 med »klasiko« in IS PINK_skupina D 
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Diagram E. Primerjava lastnosti C2 med »klasiko« in IS PINK_skupina E 
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Seznam aktivnosti štaba pri delu z IS PINK v procesu PinK 
 

Fa
za

 

Z
ap

. š
t. 

Aktivnost Sloj S-
1 

S-
2 

S-
3 

S-
4 

S-
6 

IČ
 

Č
IS

PI
N

K
 

I. Začetek 

1 Kreira zasebne sloje (S-1/S-6, Variante 
delovanja, Specialistična štabna skupina) 

Ownerless        

2 Kreira lastne prvopodrejene enote (z 
lokacijami) 

FRDNEU        

3 Kreira lastne drugopodrejene enote (brez 
lokacij) 

FRDNEU        

4 Kreira ORBAT lastne enote (dva nivoja 
nižje) 

FRDNEU        

5 Vnese številčno stanje moštva poveljstva in 
prvo podrejenih enot. 

FRDNEU        

6 Vnese številčno stanje moštva poveljstva in 
prvopodrejenih enot. 

FRDNEU        

7 Vriše območje interesa lastne enote FRNENO        

8 Kreira znane enote R (iz formacije R) – brez 
lokacij. 

CORENU        

9 Kreira ORBAT R (do najnižje ravni) CORENU        

10 Vnese številčno stanje moštva za enote v 
ORBAT-u R 

CORENU        

11 Vnese številčno stanje MS za enote v 
ORBAT-u R 

CORENU        

12 Vnese znane podatke o R (vir: izvidniška 
poročila) 

UNCORR        

13 Vnese delovne podatke za zadrovsko 
zagotovitev 

S-1        

14 Vnese delovne podatke iz OPB. S-2        

15 Vnese delovne podatke S-3        

16 Vnese delovne podatke o logistični 
zagotovitvi 

S-4        

17 Vnese delovne podatke o KIS S-6        

18 Kreira replikacijske pogodbe s podrejenimi 
pov. 

IRM        

19 Kreira replikacijsko pogodbo z nadrejenim 
pov. 

IRM        

O
PA

ZO
V

A
N

JE
 

20 Kreira replikacijske pogodbe s sosednimi 
enotami 

IRM        

II. Orientacija 
21 Spremlja premike prvopodrejenih enot FRDNEU        

O
R

IE
N

T
A

C
IJ

A
 

22 Ročno ažurira pozicije agregiranih simbolov 
prvopodrejenih enot. 

FRDNEU        
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23 Spremlja poročila o R iz podrejenih enot UNCORR        

24 Izvaja korelacijo podatkov o R (enote iz 
ORBAT-a postavlja na karto) 

CORENU        

25 Sprejem ukaza nadrejenega poveljstva COMPLN        

26 Potrditev sprejema ukaza Sporočilo        

27 Kreira pripravljalni ukaz za podrejene COMPLN        

28 Izdelava pripravljalnega ukaza COMPLN        

29 Replicira pripravljalni ukaz podrejenim 
enotam 

IRM        

30 Sprejme potrdilo o prejemu pripravljalnega 
ukaza 

Sporočilo        

31 Analiza poslanstva COMPLN        

32 Vriše območje delovanja lastne enote FRNENO        

33 OPB – Relief terena DMR        

34 OPB – Vodotoki in jezera Reke        

35 OPB – Komunikacijska infrastruktura Ceste        

36 OPB – Območja prehodnosti Prehodnos
t 

       

37 OPB – Digitalne karte (vektorske, rastrske, 
ortofoto) 

Ortofoto        

38 OPB – Vidljivost, presek reliefa, razdalje itd. Linesight        

39 Kreira načrt izvidovanja COMPLN        

40 Izdelava načrta izvidovanja COMPLN        

41 Replicira načrt izvidovanja podrejenim 
enotam 

IRM        

42 Sprejme potrdilo o prejemu načrta 
izvidovanja 

Sporočilo        

43 Kreira pripravljalni ukaz za podrejene enote COMPLN        

44 Izdelava pripravljalnega ukaza COMPLN        

45 Replicira pripravljalni ukaz podrejenim 
enotam 

IRM        

46 Sprejme potrdilo o prejemu načrta 
pripravljalnega ukaza 

Sporočilo        

III. Razvoj koncepta 
 Variante delovanja R         

47 Skicira variante delovanja         

 Najverjetnejša varianta delovanja R Variante 
delovanja 

       

48 Kopira enote R iz CORENU v zasebni sloj 
VD_R1 

VD_R1        

49 Postavi generične enote R na karto – varianta 
1 

VD_R1        

O
D

L
O

Č
A

N
JE

 

50 Aktivira orodje Tactical Drawing Tactical        
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Drawing 

51 Preimenuje sloj v »VD_R1« VD_R1        

52 Skicira prvo varianto delovanja R VD_R1        

53 Preriše skico VD_R1 v zasebni sloj VD_R1 VD_R1        

 Najnevarnejša varianta delovanaj R         

54 Kopira enote R iz CORENU v zasebni sloj 
VD_R2 

VD_R2        

55 Postavi generične enote R na karto – varianta 
2 

VD_R2        

56 Aktivira orodje Tactical Drawing Tactical 
Drawing 

       

57 Preimenuje sloj v »VD_R2« VD_R2        

58 Skicira prvo varianto delovanja R VD_R2        

59 Preriše skico VD_R2 v zasebni sloj VD_R2 VD_R2        

 Variante delovanja lastnih sil         

60 Kopira lastne enote iz ORBAT-a v sloj 
VD_R1_M1 

VD_R1_M
1 

       

61 Na karto postavi generične enote lastnih sil VD_R1_M
1 

       

62 Aktivira orodje Tactical Drawing Tactical 
Drawing 

       

63 Preimenuje sloj v »VD_R1_M1« VD_R1_M
1 

       

64 Skicira varianto delovanja lastnih sil VD_R1_M
1 

       

65 Preriše skico VD_R1_M1 v zasebni sloj 
VD_R1_M1 

VD_R1_M
1 

       

66 Kopira lastne enote iz ORBAT-a v sloj 
VD_R1_M2 

VD_R1_M
2 

       

67 Postavi generične enote lastnih sil na kart VD_R1_M
2 

       

68 Aktivira orodje Tactical Drawing Tactical 
Drawing 

       

69 Preimenuje sloj v »VD_R1_M2« VD_R1_M
2 

       

70 Skicira varianto delovanja lastnih sil VD_R1_M
2 

       

71 Preriše skico VD_R1_M2 v zasebni sloj 
VD_R1_M2 

VD_R1_M
2 

       

 Preigravanje variant delovanja         

 Varianta VD_R1_M1         
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72 Zabeleži čas začetka preigravanja (za potrebe 
Scenario Manager-ja) 

        

73 Razmešča generične sile R v sloju VD_R1 VD_R1        

74 Razmešča generične enote lastnih sil v sloju 
VD_R1_M1 

VD_R1_M
1 

       

75 Zabeleži čas zaključka preigravanja (za 
potrebe Scenario Manager-ja) 

        

 Varianta VD_R2_M1         

76 Zabeleži čas začetka preigravanja (za potrebe 
Scenario Manager-ja) 

        

77 Razmešča generične sile R v sloju VD_R2 VD_R2        

78 Razmešča generične enote lastnih sil v sloju 
VD_R2_M1 

VD_R2_M
1 

       

79 Zabeleži čas zaključka preigravanja (za 
potrebe Scenario Manager-ja) 

        

70 (Preigravanje se po potrebi izvrši tudi za 
druge variante delovanja) 

        

IV. Razvoj načrta 
81 Kreira novi načrt za delovanje COMPLN        

82 Kreira predloge grafičnih prilog k načrtu 
(na osnovi prilog nadrejenega ukaza) 

COMPLN        

83 Kreira tekstualne priloge k načrtu COMPLN        

 Kolaborativno načrtovanje         

84 Risanje grafičnih prilog (A, D, R, EE, II 
itd.) 

COMPLN        

85 Tekstualni del načrta (5 točkovna struktura) COMPLN        

86 Tekstualne priloge (A, D, R, EE, II itd.) COMPLN        

 Vzporedno načrtovanje         

87 Kreira replikacijsko pogodbo za 
posredovanje načrta s podrejenimi in 
nadrejenim poveljstvom 

IRM        

88 Po usmeritvi IČ replicira dele načrta 
podrejenim enotam (aktivira/deaktivira 
pogodbo) 

IRM        

89 Sprejme potrdila o prejemu načrta Sporočilo        

90 Pregled in obnova načrta COMPLN        

91 Replicira ukaz in priloge naslovnikom IRM        

92 Sprejme potrdilo o prejemu ukaza Sporočilo        

93 Spremlja premike prvo podrejenih enot FRDNEU        

94 Ročno ažurira pozicije agregiranih 
simbolov prvo podrejenih enot 

FRDNEU        

95 Spremlja poročila o R iz podrejenih enot UNCORR        U
K

R
E

PA
N

JE
 

96 Izvaja korelacijo podatkov o R (enote iz 
ORBAT-a postavlja na karto) 

CORENU        
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Legenda  

FRDNEU Friendly and neutral (organisational) 
FRNENO Friendly and neutral (non-organizational) 
UNCORR Uncorrelated enemy and unknown 
CORENU Correlated enemy and uknown 
GLBSGN Globally significant 
COMPLN Complete plan 
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Matrika zmogljivosti IS PINK/lastnosti PinK 
 

Zmogljivosti IS PINK La
stn

os
ti 

Pi
nK

 

Za
ve
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si
tu
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iji
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m
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K

ol
ab
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ac

ija
 

C2IEDM/JC3IEDM (STANAG 5525)          

Kompatibilnost aplikacij IS PINK (SITAWARE HQ, BMS, BFT)          

GIS ESRI          

Digitalne karte (rastrske, vektorske, ortofoto, DMR, 3D)          

Upravljanje s kartami – preklapljanje, Zoom in/out (Map Control)          

Lastnosti okolja (geografske, demografske, ekonomske)          

Karte prehodnosti terena          

Priprava kart po zahtevi uporabnika              

Preigravanje scenarijev (Scenario Manager)              

GIS analitična orodja za analizo terena                   

Simbologija APP-6(B)74 (enote, kontrolna grafika, MOOTW)                   

Risanje skic (Tactical Drawing)                   

Izmenjava skic z drugimi uporabniki                   

Tiskanje delovnih kart                   

Upravljanje informacij                   

Javni informacijski sloji (MIP OIG)                   

Prijateljske in nevtralne sile (tip, velikost, lokacija, status, štev. stanje)                   

Sovražnikove in neznane sile (tip, velikost, lokacija, status, štev. stanje)                   

Prijateljski kontrolni ukrepi, objekti                   

                                                
74 NATO 2008. 
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Zmogljivosti IS PINK La
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K
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Organiziranost prijateljskih sil (ORBAT)                   

Organiziranost sovražnikovih sil (ORBAT)                   

Izdelava ukazov/načrtov (STANAG 2014)                   

Izdelava grafičnih prilog (STANAG 2014)          

Izdelava tekstualnih prilog (STANAG 2014)          

Organiziranost sil za izvedbo naloge (Task Organisation)                   

Zasebni informacijski sloji (Ownerless)                  

Delovni sloji štabnih organov                   

Delovni sloji specialistične štabne skupine                   

Kreiranje variant delovanja                   

Sporočilni sistem (Messaging)                   

IRM replikacija podatkov                   

Taktična replikacija                   
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Nabor meril za merjenje uspešnosti PinK 
Faza 
PinK 

Lastnost PinK Merilo Podatki Opis 

Zmožnost 
zbiranja 
informacij 

Število komunikacijskih virov 
- Število 

informacijskih slojev 
v replikacijskih 
pogodbah IRM 

 

KZ  = število objektov na karti / 
število objektov na bojišču 
(JCATS) (%) 

- štev. objektov na 
karti 

- štev. objektov v 
JCATS 

Stopnja 
ujemanja slike 
situacije na karti 
in dejanskega 
stanja na 
bojišču. 

KL = lokacija (JCATS) – lokacija 
(karta) (km) 

 

- lokacija objekta v 
JCATS 

- lokacija objekta na 
karti 

Primerjava 
istovetnosti 
podatkov na 
klasični karti in 
SITAWARE 
HQ  z 
resničnimi 
podatki v 
simulacijskem 
programu 
JCATS. 

Zavedanje o 
situaciji 

Odstopanje od tipa enote - tip enote v JCATS 
- tip enote na karti 

Primerjava 
istovetnosti 
tipov enot na 
klasični karti in 
SITAWARE 
HQ z resničnimi 
podatki v 
simulacijskem 
programu 
JCATS. 

Zmožnost 
vizualizacije 
bojišča 
 

KV = površina (VTK) / površina 
SITAWARE 

- površina (VTK) 
- površina 

(SITAWARE) 

Efektivna 
površina 
območja 
odgovornosti na 
karti. 

Sp
re

m
lja

nj
e 

in
 ra

zu
m

ev
an

je
 si

tu
ac

ije
 

Skupna slika 
bojišča 

KS = (Slika (B) + Slika (C) + Slika 

(n)) 
- skupna slika na 

sistemu A 
- slika sistema B 
- slika sistema C 
- slika sistema n 

Primerjava 
identičnosti 
skupne slike 
bojišča s 
posameznimi 
slikami v drugih 
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poveljstvih. 

Interoperabilnost Stopnja interoperabilnosti 

-   Rezultati testov v 
končnem poročilu 
MIP o izvedenih 
operativnih 
testiranjih (MIP 
OLT). 

Interoperabilnost 
se zagotavlja z 
doslednim 
upoštevanjem 
specifikacij MIP 
pri razvoju IS 
PINK. 

 
Hitrost 
posredovanja 
informacij 

TA = T (karta) - T (JCATS) 

- čas spremembe 
(lokacija, status, 
številčno stanje) na 
terenu (JCATS) 

- čas spremembe 
(lokacija, status, 
številčno stanje) na 
karti (VTK ali 
SITAWARE) 

Merimo 
prispevek IS 
PINK k 
poveljnikovemu 
dojemanju 
trenutne 
situacije na 
bojišču. 

TOPB = T(K) – T(Z) 

- čas začetka izdelave 
OPB – T(Z) 

-    čas zaključka 
izdelave OPB – T(K) 

Čas potreben za 
obveščevalno 
pripravo bojišča 
(OPB) 

TP = T(K) – T(Z) 

- čas sprejema ukaza 
nadrejenega 
poveljstva – T(Z) 

- čas zaključka 
izdelave karte 
prehodnosti – T(K) 

Čas potreben za 
izdelavo karte 
prehodnosti v 
fazi 
obveščevalne 
pripravi bojišča. 

O
rie

nt
ac

ija
 

Zmožnost 
odločanja 

N(S)  =  število sovražnikovih 
objektov / časovni interval 

- število 
sovražnikovih 
objektov na karti 
N(S) 

Merjenje števila 
sovražnikovih 
enot v C2IEDM 
v različnih 
časovnih 
intervalih – graf. 

TA = T(T) – T(S) 
- čas nastanka 

informacije o 
sovražniku  – T(S) 

- trenutni čas – T(T) 

Merjenje 
ažurnosti 
informacij o 
sovražniku. 

Vpliv IS PINK 
na poveljnikovo 
percepcijo 
sovražnika 

IM = skupno število sporočil

-   število poslanih 
sporočil 

-   število prejetih 
sporočil 

Orodje 
Messaging 

N
ač

rto
va

nj
e 

Izmenjava 
informacij med Skupno število repliciranih 

podatkov v C2IEDM 
-   število sprememb v 

lokalni podatkovni 
Replikacija 
podatkov med 
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bazi, repliciranih iz 
drugi baz C2IEDM 

bazami 
C2IEDM 

ravnmi PinK 

IM = skupno število sporočil
- število poslanih 

sporočil 
- število prejetih 

sporočil 

Orodje 
Messaging 

Izmenjava 
informacij v 
poveljstvu 

TZ = vsota (T(P)  – T(O)) 
- čas odhoda v drugo 

celico – T(O) 
- čas povratka v svojo 

celico – T(P) 

Meri se čas, ki 
štabni častniki 
porabijo za 
zbiranje 
informacij v 
drugih celicah.  
Opomba: 
Uporaba 
informacij v 
zasebnih slojih 
bi morala ta čas 
skrajšati. 

Zmožnost 
kolaborativnega 
načrtovanja 

TK = T(K) – T(Z) 

-  čas začetka aktivnosti 
– T(Z) 

-   čas zaključka 
aktivnosti – T(K) 

Meri se čas, ki je 
potreben za 
izdelavo ukaza v 
SITAWARE 

Zmožnost 
kreiranja variant 
delovanja 

TVD = T(K) – T(Z) 

-   čas začetka risanja 
VD – T(Z) 

-   čas zaključka risanja 
VD – T(K) 

-   čas za predstavitev 
naslednje variante 
delovanja – T(NVD) 

-   zmožnost vizualne 
primerjave variant 

Ocenjuje se 
zmožnost 
upravljanja z 
različnimi VD 

Po
sr

ed
ov

an
je

 
uk

az
a 

po
dr

ej
en

im
 

Prenos ukaza 
podrejenim 
enotam 

KPU = Vsota (T(P) – T(A)) / število 
naslovnikov 

 

-  število ukazov 
-  čas avtorizacije ukaza 

– T(A) 
-   čas sprejema 

potrditve drugega 
poveljstva o prejemu 
ukaza – T(P) 

Povprečni čas 
posredovanja 
ukaza 
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Generična shema podatkovnega modela C2IEDM 

VERTICAL-DISTANCE

REFERENCE

GROUP-CHARACTERISTIC

RELATIVE-COORDINATE-SYSTEMAFFILIATION

ADDRESS

ACTION

CONTEXT

OBJECT-ITEM
OBJECT-TYPE LOCATION

REPORTING-DATA

RULE-OF-ENGAGEMENT

CAPABILITY

CANDIDATE-TARGET-LIST

SECURITY-CLASSIFICATION

PLAN-ORDER

COMPONENT-HEADER-CONTENT

COMPONENT-TEXT-CONTENT

 
Vir: Simaitis 2007 
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Primerjava predstavitve informacij na delovni tabli in SITAWARE HQ 
 
A. Klasični način (delovna karta) 

 
 
B. Grafični vmesnik SITAWARE HQ 
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Oganiziranost sil (ORBAT) na RPV Poletje 2010 

BS MEDVED

C2IEDM

BS VOLK

C2IEDM

BS LISICA

C2IEDM

POV 33.MOTBR

C2IEDM

C2IEDM

KILST

1.MOTČ
C2IEDM

2.MOTČ
C2IEDM

3.MOTČ
C2IEDM

MMČ

C2IEDM

POVLOGČ

C2IEDM

OpSk VZHOD
C2IEDM

335.AB
C2IEDM

334.OKB

C2IEDM C2IEDM
336.POVLOGB

Igrajoča poveljstva

Vodstvo vaje

Legenda:

Operaterji

Operaterji (S-2)

BS MEDVED

C2IEDM

BS MEDVEDBS MEDVED

C2IEDMC2IEDM

BS VOLK

C2IEDM

BS VOLKBS VOLK

C2IEDMC2IEDM

BS LISICA

C2IEDM

BS LISICABS LISICA

C2IEDMC2IEDM

POV 33.MOTBR

C2IEDM

POV 33.MOTBR

C2IEDMC2IEDM

C2IEDM

KILST

C2IEDMC2IEDM

KILST

1.MOTČ
C2IEDM

1.MOTČ
C2IEDMC2IEDM

2.MOTČ
C2IEDM

2.MOTČ
C2IEDMC2IEDM

3.MOTČ
C2IEDM

3.MOTČ
C2IEDMC2IEDM

MMČ

C2IEDM

MMČ

C2IEDMC2IEDM

POVLOGČ

C2IEDM

POVLOGČ

C2IEDMC2IEDM

OpSk VZHOD
C2IEDM

OpSk VZHOD
C2IEDMC2IEDM

335.AB
C2IEDM

335.AB
C2IEDMC2IEDM

334.OKB

C2IEDM

334.OKB

C2IEDMC2IEDM C2IEDM
336.POVLOGB

C2IEDMC2IEDM
336.POVLOGB

Igrajoča poveljstva

Vodstvo vaje

Legenda:

Operaterji

Operaterji (S-2)

Igrajoča poveljstva

Vodstvo vaje

Legenda:

Operaterji

Operaterji (S-2)

 


