
 
 
 

ODPRTI PROSTORSKI PODATKI JAVNEGA SEKTORJA  
V EVROPI IN SLOVENIJI  

Strateške usmeritve in dolgoročne koristi 
 
 
Odprti podatki v EU 
Evropska komisija vzpodbuja odprtost podatkov javnega sektorja kot gonilno silo za inovacije, 
gospodarsko rast in pregledno upravljanje. Ocenjene ekonomske koristi ponovne uporabe 
podatkov javnega sektorja se gibljejo okrog 40 mrd EUR letno, saj bo povečana dostopnost 
podatkov povzročila razvoj številnih novih storitev. Javni podatki se proizvajajo na vseh ravneh, 
lokalni, regijski, državni in evropski. Za uporabnika je pomembno, da so podatki na vseh ravneh 
čimbolj poenoteni in usklajeni, ter da veljajo enaki osnovni pogoji za uporabo po vsej Evropski 
uniji.  
 
Podatki javnega sektorja, njihova dostopnost in možnost ponovne uporabe so izpostavljeni v več 
strategijah in direktivah EU: Evropa 2020, Digitalna agenda za Evropo, Direktiva o dostopu javnosti 
do podatkov o okolju, Direktiva o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije (INSPIRE), 
neposredno pa jih obravnava Direktiva o ponovni uporabi informacij javnega sektorja (PSI). Ta je v 
procesu sprejemanja sprememb in dopolnitev, v letu 2013 pa je predvideno sprejetje spremenjene 
direktive. 
 
Odprti podatki v Sloveniji 
Slovenija je Direktivo PSI prenesla v svoj pravni red leta 2005 z Zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-A). Glede sprememb in 
dopolnitev je izdala pozitivno mnenje s preučitvenim pridržkom. Dostopnost podatkov javnega 
sektorja je v Sloveniji urejena v skladu z zahtevami EU, vendar je dejanski dostop do podatkov za 
ponovno uporabo še vedno težaven. Poleg dostopnosti je problem tudi v politiki zaračunavanja 
stroškov za ponovno uporabo podatkov javnega sektorja.  
 
Podobno stanje je tudi na področju prostorskih podatkov, kjer smo z Zakonom o infrastrukturi za 
prostorske informacije (ZIPI) v slovenski pravni red prenesli Direktivo INSPIRE. Vlogo nacionalne 
točke za stike izvaja Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v okviru njega pa Geodetska uprava 
Republike Slovenije. 
 
Vloga Geodetskega inštituta Slovenije 
Geodetski inštitut Slovenije (GI) je javni zavod, ki opravlja javno službo na področju geodezije in 
geomatike. GI je prav tako raziskovalna inštitucija, izvaja pa tudi komercialne projekte za naročnike 
različnih sektorjev in strok, zato ima na tem področju vlogo povezovalnega člena med javnim 
sektorjem, znanostjo in zasebnim sektorjem. GI vidi možnost povezovanja tudi pri promoviranju in 
odpiranju prostorskih podatkov javnega sektorja v Sloveniji, zato sodeluje v evropskih projektih, ki 
se ukvarjajo s to tematiko. Med drugim je partner projekta HOMER (Harmonising Open data in the 
MEditerranean through better access and Reuse of public sector information).  
 
 
 



Portal odprtih podatkov projekta HOMER 
V okviru projekta HOMER bo razvit portal odprtih prostorskih podatkov sredozemskih držav, kjer je  
priložnost tudi za vzpostavitev geoportala odprtih prostorskih podatkov v Sloveniji. Na portalu so 
lahko združeni odprti prostorski podatki javnega sektorja, zasebnih organizacij in zainteresiranih 
posameznikov. HOMER prednostno usmerja predvsem področja okolja, energetike, turizma, 
kmetijstva in kulture. Nacionalni portali so lahko del skupnega mednarodnega. Tehnološke rešitve 
in pravni okviri (npr. licenciranje), po katerih bo deloval portal, bodo usklajeni z mednarodno 
postavljenimi smernicami in dobrimi praksami. Da bo dostopnost podatkov javnega sektorja v 
Sloveniji zaživela, želi GI k sodelovanju pritegniti čimvečje število deležnikov v Sloveniji. Naloga GI v 
projektu HOMER je med drugim tudi izdelava aplikacije za izmenjavo odprtih podatkov v turizmu. 

 
Sprememba poslovnega geo-modela in koristi odprtih podatkov 
Proizvajalci podatkov imajo večinoma poslovni model zasnovan tako, da tržijo podatke, vendar pa 
ti medtem postajajo vedno cenejša "surovina" z relativno majhno dodano vrednostjo. Usmeritve 
EU in obnašanje trga zahtevajo preusmeritev poslovnega "geo-modela" v trženje storitev in 
izdelkov iz podatkov, namesto samih podatkov. Podatki tako postanejo „promocijski“ material za 
nove storitve, zato naj bi bili čim lažje dostopni čim širšemu krogu uporabnikov. Seveda pa je k 
odpiranju podatkov potrebno pristopiti selektivno, postopno in preudarno. GI zato želi opisano 
situacijo in možnosti projekta HOMER izkoristiti za povezavo z različnimi deležniki s podobno vizijo, 
skupno izdelavo novih storitev v okviru novih poslovnih priložnosti, pa tudi za ozaveščanje javnosti 
o koristih ponovne uporabe prostorskih podatkov. 


