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Zmožnost informacijskih sistemov in poslovnih procesov da 
izmenjujejo podatke, informacije in znanja. 

Zagotavlja povezovanje zbirk podatkov v državi ter  
povezovanje nacionalnih zbirk podatkov z evropskimi 

Odgovornost ponudnikov podatkov  
za dostop in zagotavljanje podatkov 

 
Interoperabilnostni okvir  

upravljanje nacionalnih sistemov in infrastrukture informacijske tehnologije  
opredeli vsaka država članica EU znotraj lastne države.  

Program ISA - ukrep ISA o semantični interoperabilnosti (SEMIC.EU)  promocija ideje 
o odprtih vladnih metapodatkih, ki je prvi korak k uskladitvi metapodatkov na 

nacionalni in evropski ravni 
 
 

Interoperabilnost 

Nacionalna interoperabilnost? 
 

Čezmejna interoperabilnost? 
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Strategija  

 

NIO 
Nacionalni 

 interoperabilnostni okvir 

Priporočila, navodila 

Storitve in orodja 

EVROPSKE  

AKTIVNOSTI 

UPRAVLJANJE 

 

OBLIKOVANJE 

IMPLEMENTACIJA 

 

DELOVANJE 

NACIONALNA IZHODIŠČA IN INICIATIVE 
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   Nacionalni interoperabilnostni okvir za dostop do podatkov 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

Standardi 
Metodologije 

Navodila 
Izdelki  

Podatki 
 

usklajen razvoj, 

vzpostavljanje in 

vzdrževanje 

informacijskih sistemov v 

javni upravi kot tudi širše 

Spletno mesto, vozlišče 
in centralna točka 

informacij 
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   Nacionalni interoperabilnostni okvir za dostop do podatkov 

 
 
   

 
   
 
 
Zasebni sektor 

 
  Civilna družba 
 
          Javni sektor 
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Uredniški odbor NIO 

Medresorska delovna skupina - predstavniki 

institucij po področjih, katerih projekti so 

del uresničevanja Akcijskega načrta e-

poslovanja do leta 2015:  

 
• Skrbi za uvajanje in delovanje NIO 

• Določi seznam zbirk podatkov 

• Vzpostavi in vzdržuje informacijski sistem za metapodatke 

• Skrbi za interoperabilnost podatkov in storitev  

• Skrbi za upoštevanje evropskih predpisov in izvajanje direktiv 
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Odprti podatki 

 podatki ali podatkovne vrste se navezuje na elektronsko 
shranjene informacije ali posnetke, kot so na primer dokumenti, registri 
ali avdio vizualne posnetki.  /»Javni podatki« so podatki, ki se ne uvrščajo 

med zakonsko določene izjeme. 
 
 dostopni vsakomur, če je mogoče tudi v digitalni obliki 

 
 v strojno berljivi obliki, ki omogoča medsebojnega 

delovanje z drugimi podatki 
 
 na voljo za ponovno uporabo po nabavni vrednosti ali 

manj 
 
 brez omejitev glede uporabe in ponovne uporabe 
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Načela odprtih podatkov 

 Popolni. »Javni podatki« so podatki nastali z , ki se ne 
uvrščajo med zakonsko določene izjeme. 

 Izvorni. Odgovornost za podatke je na viru. 
 Ažurni, pravočasni, na voljo čim je mogoče, da se zagotovi 

njihova verodostojnost. 
 Dostopni, na voljo najširšemu krogu uporabnikov za najširšo 

možno uporabo. 
 Strojno berljivi, ustrezno strukturirani za strojno procesiranje.  
 Dostopni vsem, brez registracije, nediskriminatorno. 
 Nelastniški, na voljo v obliki, v kateri nima nihče izključni 

nadzor. 
 Dostopni brez dovoljenj, brez zaščite avtorskih pravic, 

patentov, blagovnih znamk ali poslovne skrivnosti.   
 Trajnostni podatki. 
 Stroški uporabe so minimalni ali jih sploh ni. 
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Model 5 zvezdic  

za dostop do odprtih podatkov  

 

 

.pdf, .xml, csv, obstojni URL, povezani podatki …. 
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Odprti podatki – gonilna sila za inovacije, gospodarsko rast in 

pregledno upravljanje 

 
 

   ekonomska korist ponovne uporabe informacij javnega sektorja ocenjena 

na 40 milijard EUR na leto. 
 
  Celotni predvideni vpliv politike odprtih podatkov do leta 2017 kot skupne 
koristi uporabe ponovne uporabe informacij javnega sektorja EU,  
vključno z razvojem novih podjetij in povečanjem učinkovitosti storitev javnega 

sektorja, naj bi dosegla 100 milijard EUR na leto. 
 
… 
  gradiva, ki niso zaščitena s pravicami intelektualne lastnine, 

  podatki morajo biti dostopni javnosti v strojno čitljivi obliki 

  podatki morajo biti formalno pravno skladni 

      vsakokratna nadomestila za podatke in storitve predpiše vlada 
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Odprti podatki  

V Sloveniji posredni in neposredni proračunski 
uporabniki letno razpolagamo z  
okoli 4,7 milijardami evrov javnih sredstev. 
 

 Podatki so bistvena surovina za nove izdelke in storitve, ti.i. 
“zlati rudnik” neizkoriščenih priložnosti za podjetja in 
gospodarstvo.   
 

 
 Pametna obdelava podatkov je bistvena za reševanje aktualnih 

družbeno gospodarskih izzivov – zdravstvo, okolje, energija idr. 
 

 
 Prost dostop do podatkov omogoča pospeševanje 

znanstvenega napredka. 
 

 
 Različni pogoji pod katerimi so podatki dostopni za komercialno 

in nekomercialno uporabo, vplivajo na konkurenco in 
konkurenčnost - javni podatki se proizvajajo na vseh vladnih 
ravneh: lokalno, regionalno, državno in na ravni EU, tudi 
globalno.  

 
. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML)  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0882:FIN:SL:HTML


REPUBLIKA SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO 

13 

Odprti podatki - Ovire in težave  

 
 

Komercialne in nekomercialne  
ponovne uporabe informacij javnega sektorja  
 
 

 omejevanje ali nejasna pravila, ki urejajo dostop in pogoje za ponovno uporabo,  
 

 nejasne in neskladne informacije o tem kakšno je oblikovanje cen podatkov pri 
ponovni uporabi informacij, ki jih plačujejo,  
 

 zapleteni in dolgotrajni postopki za izdajo dovoljenj,  
 

 neučinkovito posredovanje podatkov do končnih uporabnikov,  
 

 ovire, ki ne omogočajo razvoj na mednarodnih trgih, podatki niso interoperabilni,  
 

 nejasne vloge organizacij javnega sektorja, kot so zbiralci, proizvajalcev in razširjajo 
informacije javnega sektorja, zlasti na konkurenčnih področjih trga. 
 

 
(Vir: OECD priporočila). 
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Nekatera dejstva o odprtih podatkih 

 Stroški 
- izgubljeni prihodki pri 

pridobivanju podatkov, ki so že bili 

zaračunani 

- neposredni stroški javnih 

posvetovanj in drugih oblik 

sodelovanja javnosti 

- stroški zagotavljanja varstva  

zasebnosti. 

- stroški priprave, izvajanja in 

uveljavljanja zakonodaje 

- stroški dostopa do vseh 

informacij javnega naročanja 

Prednosti  
- ustvarjanje novih poslovnih 

priložnosti z odprtimi podatki 

- boljše politike, boljše regulacije, 

boljše javne storitve 

- dvig ravni skladnosti 

- večji občutek za socialno dobro, 

izboljšanje socialne blaginje in 

večje zaupanje v vlado 

- večja učinkovitost vladnih 

ukrepov  

- boljši konkurenčni pogoji 
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Hvala za pozornost! 

      danica.saponja@gov.si                                     

nio.mju@gov.si 
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