
 

 

Tema posveta 
 
 
Podatki javnega sektorja so največji vir podatkov v Evropi. 

Ker so nastali iz javnih sredstev, naj bi bili v čim večji meri 
odprti za javno uporabo. Cilja politike odprtih podatkov 
sta zato večja dostopnost in množična ponovna uporaba  
informacij javnega sektorja. Vse to naj bi v Evropi 
spodbudilo razvoj množice novih storitev in delovnih 
mest s skupnim ekonomskim učinkom 140 mlrd eur.  

 
Pomemben del podatkov javnega sektorja so tudi 

prostorski podatki, ki vsebujejo geografski položaj. 
Politiko povečanja uporabe javnih podatkov podpirata 
Direktiva PSI (Public Sector Information) in prostorska 
Direktiva INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information 
in Europe). 

 
Neposredni povod za delovni posvet o odprtih podatkih je 

HOMER, projekt transnacionalnega programa Mediteran. 
Kratica pomeni "Harmonizacija Odprtih podatkov v 
MEditeRanu". HOMER bo preko skupnega portala odprtih 
podatkov stimuliral dostopnost in ponovno uporabo 
informacij javnega sektorja v petih strateških sektorjih: 
kmetijstvu, turizmu, okolju, energetiki in kulturi. Večina 
podatkov navedenih sektorjev je geolociranih.    

 
Posvet je namenjen seznanitvi glavnih deležnikov in 

izmenjavi mnenj glede opisane teme, ki je izzvala različne 
reakcije, tako pozitivne, kot tudi bolj zadržane. 

Kraj posveta 
 
 
Svečana dvorana FGG (2. nadstropje),  
Jamova cesta 2, Ljubljana 
 
Udeležba je brezplačna. 
 
 
 
 
Kontakt za prijavo udeležbe in informacije: 
 
Geodetski inštitut Slovenije 
Jamova cesta 2, Ljubljana  
Blaž Barborič 
Tel.: 01 200 29 37, 01 200 29 00 
blaz.barboric@gis.si 

Odpiranje prostorskih podatkov 
javnega sektorja v Sloveniji  

 
Predvidene koristi in perspektive 

 
 

25. april 2013 
 

Ljubljana 
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Program posveta 
 

Četrtek, 25. april 2013 
 
9:00 – 9:10     Uvodni nagovor 

mag. Borut Pegan Žvokelj, direktor Geodetskega inštituta Slovenije 
 

9:10 – 9:25     Iztočnice posveta - vzroki, posledice, koristi, priložnosti 
dr. Dalibor Radovan, Geodetski inštitut Slovenije 

 

9:25 – 9:40     Strategija EU na področju odprtih podatkov in sprememba Direktive o ponovni uporabi podatkov javnega sektorja 
mag. Mateja Prešern, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo 

 

9:40 – 9:55     Nacionalni interoperabilnostni okvir in odprti podatki 
Danica Šaponja, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo 

 

9:55 – 10:10    Politika uporabe javnih podatkov in Direktiva PSI 
Kristina Kotnik Šumah, Namestnica informacijske pooblaščenke 

 

10:10 – 10:25   Prostorski podatki 
Tomaž Petek, Geodetska uprava Republike Slovenije 

 

10:25 – 10:45  Odmor in pogostitev  
 

10:45 – 11:00  Vloga Geodetskega inštituta Slovenije in projekta HOMER v procesu odpiranja podatkov v Sloveniji  
 Primož Kete, Geodetski inštitut Slovenije      

 

11:00 – 12:00  Proizvajalci podatkov in poslovni vidiki ponovne uporabe – odprta diskusija  
moderatorja: Primož Kete in Blaž Barborič, Geodetski inštitut Slovenije 

  

12:00                Sklepi in najava naslednjih dogodkov 


