
  

 

Kraj posveta 
 
 
Fakulteta za družbene vede,  
Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana 
 

Predavalnica 10 (pri recepciji) 
 
Parkirna hiša je v kletnih prostorih 
fakultete. 
 
 
Udeležba je brezplačna. 

Kontakt za prijavo udeležbe 
 
 
Prijave zbiramo do zapolnitve prostih mest. Prijavite se 
ločeno na eno ali drugo delavnico, lahko pa se prijavite 
na obe. 
 
Prosimo, da udeležbo potrdite do  ponedeljka, 20. maja 
2013. V primeru, da se boste udeležili obeh delavnic, to 
potrdite obema organizatorjema: 
 
Za Delavnico 1:  
Arhiv družboslovnih podatkov 
Univerza v Ljubljani 
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana 
Tel.: 01 58 05 209 
arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si 
 
ali 
 
Za Delavnico 2:  
Geodetski inštitut Slovenije 
Jamova cesta 2, Ljubljana  
Blaž Barborič 
Tel.: 01 200 29 37, 01 200 29 00 
blaz.barboric@gis.si 
 

Odpiranje raziskovalnih in 
prostorskih podatkov v Sloveniji 

 
 

Delavnica 1: 
Napredne tehnologije za vzpostavitev 

raziskovalne podatkovne infrastrukture 
v Sloveniji 

 

Delavnica 2: 
Razvoj geo-storitev z odprtimi 

prostorskimi podatki 

 
 

22. maj 2013 
 

Ljubljana 

mailto:arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
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Tema posveta 
 

Delavnica 1:  
Napredne tehnologije za vzpostavitev raziskovalne podatkovne 
infrastrukture v Sloveniji 
 
Arhiv družboslovnih podatkov pripravlja v okviru projekta Odprti podatki  
akcijski načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih 
podatkov, financiranih z javnimi sredstvi. Na tokratni delavnici, ki je že tretja 
po vrsti, bodo vabljeni govorci predstavili napredne tehnološke rešitve s 
področja vzpostavljanja dostopa do podatkov in njihovega izkoriščanja, 
potenciale GRID-a, semantičnih orodij ... Cilj delavnice je izpostaviti pomen 
tehnoloških rešitev kot vmesne opreme, ki lahko olajša izmenjavo podatkov 
med raziskovalci- ustvarjalci podatkov, ponudniki podatkovnih storitev in 
raziskovalci- uporabniki podatkov. 
 
Delavnica je del projekta Odprti podatki, katerega naročnik sta MIZŠ in ARRS.  
Namenjena je povezovanju in sodelovanju pri iskanju rešitev za vzpostavitev 
sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov. 

 
 
 
 
 
 

Delavnica 2:  
Razvoj geo-storitev z odprtimi prostorskimi podatki 

 
 
Državljani imajo z vpogledom v podatke javnega sektorja možnost nadzora 
nad transparentnostjo njegovega delovanja. Že dolgo je znano, da lahko 
večino objektov in dogodkov v prostoru geolociramo. Z uporabo 
prostorskih podatkov lahko državljani prispevajo tudi predloge za rešitev 
prostorskih in okoljskih problemov. Odprti prostorski podatki ponujajo tudi 
možnosti za razvoj inovativnih storitev in povezovanje strokovnih področij. 
Pogledov na reševanje istega problema je več, zato želimo na delavnici 
soočiti mnenja upravljavcev podatkov, uporabnikov podatkov, oblikovalcev 
politik, zasebne pobude in tudi širše javnosti. Cilj delavnice je obravnavanje 
izbranih prostorskih problemov in priprava predlogov prototipnih storitev, 
ki bodo lahko podlaga za neposredni razvoj storitve, izvedbo projekta ali 
spremembo politike delovanja. Delavnica je tudi priložnost za mreženje 
udeležencev in za nadaljnji razvoj prototipov. 
 
Delavnica je del projekta HOMER. Njen namen je ugotoviti in preizkusiti, 
kako lahko interdisciplinarni krog strokovnjakov prispeva k povečanju 
uporabe odprtih prostorskih podatkov javnega sektorja. 

 
 
 



  

 

Program posveta 
 

Sreda, 22. maj 2013 
 

9:00 – 9:20 Uvodna beseda in predstavitev obeh delavnic 
Janez Štebe, Arhiv družboslovnih podatkov  
 

9:20 – 9:35 Predstavitev možnosti vključitve raziskovalnih podatkov 
v nacionalno infrastrukturo odprtega dostopa 
Milan Ojsteršek,  

 

9:35 – 9:50 
 

Seadatanet: Upravljanje z oceanografskimi in morskimi 
podatki v okviru pan-evropske infrastrukture 
Branko Čermelj 

 

9:50 – 10:05 
 

Enotna prijava in napredni avtentikacijski sistemi  
Rok Papež, ARNES 

 

10:05 – 10:20 
 

Uporaba odprtokodnih rešitev pri zagotavljanju 
podatkovne infrastrukture 
Tomaž Erjavec 

 

10:20 – 10:35 
 

Podatkovni viri v projektu XLike za medjezično luščenje 
znanja 
Blaž Fortuna 

 

10:35 – 10:50 
 

Iskanje po multimedijskih podatkih: primer na arhivu 
EtnoMuza 
Matija Marolt 

 

10:50 – 11:05 
 

Slovenska infrastruktura in omrežja evropskega 
raziskovalnega prostora 
Jan Jona Javoršek 

 

11:05 – 11:35 
 

Razprava 

 

11:45 – 12:15 Odmor in pogostitev 
 

12:15 – 12:30 
 

Geo-storitve z  odprtimi prostorski podatki  
dr. Dalibor Radovan, Geodetski inštitut Slovenije 

 

12:30 – 12:45 
 

Način zasnove geo-storitev 
Primož Kete, Geodetski inštitut Slovenije 

 

12:45 – 13:15 
 

Predstavitev in izbor interdisciplinarnih tem  
(npr. s področij turizma, kmetijstva, kulture, okolja, 
energetike) 
Primož Kete, Geodetski inštitut Slovenije 

 

13:15 – 14:15 
 

Delo po skupinah 
 

14:15 – 15:00 
 

Predstavitev prototipov geo-storitev, diskusija, 
mreženje udeležencev 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


