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Agenda 

• Kratka predstavitev CRP 
 

• Pristop k rešitvi 
 

• Koncept tipičnega registra 
 
• Vodenje CRP preko UP 

 
• Ogled demo posnetka 

 
• Q&A 
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Kratka predstavitev 

Register je razdeljen na interni ter externi CRP 
 
 
iCRP – upravljanje: 

- Upravne enote (22) 
- DKP-ji 

 
 
 

eCRP – externa uporaba: 
- Fizične osebe (drţavljani) 
- Drţavne inštitucije: 

- Fond za penzijsko i inval. Osiguranje 
- Fond za zdravstveno osiguranje 
- Davčna uprava 
- Sodišča 
- Policija 
- ... 

Varnostna 
shema 

Dostop 



Kratka predstavitev - cilji projekta 

- Kontrolirano vnašanje/spreminjanje podatkov na podlagi zakonov 
 
- Standardiziranost postopkov za celotno drţavo 
 
- Dostopnost do podatkov na podlagi zakona 
 
- Aţurnost podatkov / centralizacija podatkov 
 
- Kontroliran dostop do osebnih podatkov 
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Kratka predstavitev 

Sestava CRP 

 
CRP (Lokacija A): 

 
- Sestavljen iz izvornih registrov (matični, drţavljani, prebivališča, azilanti) 

 
- CRP kot izveden 
register 

 
- Rekonstrukcija 
 podatkov 
 
 

 
eCRP (Lokacija B): 

 
- Replikacija stanj/sprememb iz CRP v eCRP 
 
- Dostop do podatkov drţavljanom ter organom 

 

BTS 
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Pristop k rešitvi 

Funkcionalnost - FURPS (pravni/vsebinski del specifikacij): 
- Zakoni kot osnova 
- Definicija funkcionalnosti 
- Definicija akterjev in delovnih procesov 
 

ERS (tehnični del specifikacij): 
- Detajlnejša tehnična definicija rešitve 
- Definicija tabel,... 
 

GUI MOCKUPS: 
- HTML, JavaScripts,... brez poslovne logike 
 

IRS (tehnični del specifikacij): 
- Podrobna (interna) tehnična specifikacija 

 
Teţave: 

- Neusklajeni zakoni, neugodni za informacijsko rešitev 
- Inicijalni podatki 
- Veljavnost podatkov in popravki za nazaj 
- Validacije 
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Koncept delovanja registrov 

Časovna os / 
Rekonstrukcija 

Datum 
veljavnosti 

Oseba v 
CRP 

Spremembe Registri 

Vsak register je zadolţen oz. lastnik določenih podatkov 
 
 CRP: MŠ,IME,PRIIMEK2,OČE,MATI,DRŢAVLJANSTVO,NASLOV,... 
 
 
 RR:          IME,PRIIMEK2,OČE,MATI,... 
 RD:                                          DRŢAVLJANSTVO 
 RP:                                                          NASLOV 
 RMŠ: MŠ 
 RR:          IME,PRIIMEK1,OČE,MATI,... 

Čas 

Sestavljena poizvedba: 
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Vodenje CRP preko UP 

 
 
- Vloţišče (eno in dvostopenjski UP) 
 
- Dodeljevanje UP (UE, MIN) 
 
- Reševanje UP 
 
- Interna UP pošta (UE, MIN) 
 
- Vročevanje 
 
- Vpisi v registre 

Zakon 

Pravice 

Podatki 

Procesi 

Upravni postopek  
(identifikacija, zahtevki, pritožbe, tožbe, skeniranje dok., 
podpisovanje dokumentov, workflow, varnostna politika) 

 

  

 

 

Hirearhija org. Enot            Hirearhija uporabniških vlog 
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Demo predstavitev 

Kaj bomo videli: 
 
 
- Prikaz identifikacije vlagatelja 
 
- Kreiranje upravnega postopka 
 
- Vnos podatkov in izdaja potrdila ter skeniranje 
 
- Dodeljevanje postopka 
 
- Reševanje vloge, podpisovanje ter skeniranje 
 
- Avtomatski postopki 
 
- Vročevanje vloge 
 
- Pritoţba 
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Vprašanja in odgovori 

 
 
 
 
 

Q&A 


