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Prihaja elektronska osebna
izkaznica. Tokrat zares.
V Sloveniji bomo po večkratnih poskusih navsezadnje
dobili novo, drugačno osebno izkaznico. Ta mora,
podobno kot potni listi, poleg videza ustrezati še
zahtevam EU o vključevanju biometričnih podatkov.
A to ni vse. Ima namreč tudi možnost, da vključuje
dodaten nabor podatkov, ki podpirajo elektronsko
upravo in seveda poslovanje.
Aljoša Jerman Blažič
akonodajalec se je na
osnovi evropske uredbe EU 2019/1157 odločil in to možnost izkoristil tako,
da bo vsak imetnik nove elektronske osebne izkaznice ob izdaji pridobil elektronsko identiteto in kot bonus še možnost prevzema digitalnega potrdila. Tokrat kar dveh. Enega kot sredstva elektronske identifikacije,
drugega za podpisovanje. In to
na varnem nosilcu – mikrovezju, ki osebno izkaznico pretvori
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3D-to in ono
MIRAN VARGA

znaka 3D je v zadnjem
desetletju prehodila dolgo pot, krasila je številne in niti malo si sorodne izdelke. V tokratni številki nas zanima
predvsem področje 3D-tiskanja
oziroma aditivne proizvodnje,
kot ga raje označuje industrija.
Ne gre več zgolj za prototipiranje
in hobi projekte, pretekla leta so
dokazala, da je mogoče s 3D-tiskalniki izdelati marsikaj, kar bi
s tradicionalnimi proizvodnimi
metodami ostalo nerealizirano.
Virusna pandemija je, kot ste
lahko opazili, pospešila nekatere
trende, ki so bili že sicer v vzponu, predvsem avtomatizacijo
in digitalizacijo, saj so se podjetja po svetu po sili razmer morala ubadati z izboljševanjem odpornosti dobavnih verig, maloserijsko proizvodnjo na zahtevo
ter celo vračanjem proizvodnje
z (Daljnega) vzhoda v domače

O

loge. V vseh teh primerih se je
aditivna proizvodnja izkazala
kot malodane idealna rešitev –
ne glede na to, ali rabimo obrazno masko ali pa kakšen sestavni del za svoj izdelek, ki ga kitajski dobavitelj več mesecev ne bo
sposoben dobaviti. Prav zato industrija 3D-tiskalnikov niti približno ni trpela toliko kot druge panoge. Še več, nekateri proizvajalci 3D-tiskalnikov so lani
celo zabeležili najboljše poslovne izide v zgodovini. Verjetno bi
jih kar vsi po vrsti, če ne bi bili
nekateri v lasti velikih korporacij, ki so reševale svojo kožo tudi
tako, da so jemale vire tam, kjer
ni bilo »popolne krize«. No, to
hkrati priča o pomanjkanju vizije, saj bi bilo za podjetja bržkone
bolje, da bi vlagala v področja,
kjer se dobesedno gradi prihodnost, ne pa reševala potapljajočo se barko.

Analitiki področju aditivne
proizvodnje napovedujejo lepo
prihodnost, bikovski trend je borzni izraz, ki vse pogosteje spremlja to panogo. Rast dokazujejo številne in, kar veseli analitike,
predvsem raznolike naložbe, saj
aditivno proizvodnjo pospešeno
uvajajo v vesoljski in avtomobilski industriji, tudi letalska industrija, čeprav v velikem krču, se
veseli tiskanja komponent iz aluminijevega prahu. Celo tako tradicionalna panoga, kot je gradbeništvo, zvedavo pogleduje proti 3D-tiskanju objektov.
Pa področja, ki nas utegne
spremeniti za vedno, sploh še
omenil nisem. Če smo lahko v
preteklosti že videli 3D-tiskalnike slaščic, ki so obvladali delo s
čokolado in sladkorjem, je zadnja inovacija iz prehrambne
industrije res poskrbela za premikanje meja. Materialom, ki

v pravo pametno kartico (smart
card).
Elektronske osebne izkaznice niso novost. Finska jih je uvedla že leta 1999. Druge države so preizkušale njihovo uporabo, bolj ali manj uspešno. Tokrat naj bi šlo zares. Vzvod je težnja Evropske komisije, ki si prizadeva tukaj narediti red. Nam
dobro poznane osebne izkaznice, v nekaterih drugih evropskih
članicah (poleg tega, da niso obvezne) sploh niso tako pogosto

v uporabi. Komisija si je najprej
prizadevala urediti mobilnost
evropskih državljanov tako, da
se znotraj EU prosto gibljemo in
prehajamo meje samo z osebnimi. Ker te niso standardizirane,
uvaja komisija svojo uredbo. Ta
zahteva od članic, da nove osebne izkaznice implementirajo do
2. 8. 2021. Precej kratek rok. A
pojdimo po vrsti.

Kaj je elektronska
identiteta?

Nova elektronska osebna izkaznica nas seveda zanima v kontekstu podpore e-poslovanja in
digitalizacije upravnih ali poslovnih procesov. Dodatek biometrije
namreč nima posebne vrednosti
za gospodarstvo, saj je uporaba
te omejena na javnoupravne or-  Elektronska osebna izkaznigane (z vidika varovanja osebnih
ca bo vključevala biometrične
podatkov je uporaba biometrije v
podatke in dodaten nabor podatkov, ki podpirajo elektronSloveniji strogo omejena).
sko upravo in poslovanje.

jih je mogoče natisniti, se je pridružilo meso. Izraelsko podjetje
Aleph Farms je namreč s svojim
3D-tiskalnikom natisnilo goveji zrezek. Medij za tiskanje, torej
meso, primerno za tiskanje, pa
so znanstveniki dobili tako, da so
v laboratoriju vzgojili ustrezne
goveje celice.
Novic o dosežkih aditivne proizvodnje bo v prihodnjih mesecih in letih še ogromno, ob marsikateri bomo ostali odprtih ust
ali zmajevali z glavo. A pod črto
je aditivna proizvodnja naša prihodnost. Lepša prihodnost, saj v
nasprotju z večino druge industrije ni okolju in človeku škodljiva, sploh v luči obetov, da bodo
podjetja še naprej pilila svoje
procese, materiale in aplikacije s
ciljem (vse) bolj trajnostne proizvodnje.
Še menite, da 3D-tiskalniki
niso vsemogočni?
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Dodana vrednost nove osebne izkaznice je elektronska
identiteta. Enako kot interpretiramo ime osebe ali podjetja z nizom črk, pri zadnjem lahko tudi
številk, elektronsko identiteto
predstavlja zapis v podatkovni
zbirki (identitet) kot zaporedje
alfanumeričnih znakov. Ta zapis
je v določenem prostoru in času
unikaten, sicer sistem ne funkcionira.
V družbenoekonomskem kontekstu potrebuje torej identiteta subjekta ustrezno okolje, kjer
lahko na verodostojen način zagotovimo povezave med imeni, pravicami in (poslovnimi)
dogodki. Elektronska identiteta (v odprtem okolju) je dobila
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