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Kje

Kako Zakaj



Zakaj odpiranje podatkov?

•Preglednost in demokratičen nadzor
•Sodelovanje
•Izboljšane storitve ali novi izdelki
•Inovativnost
•Izboljšana učinkovitost javnih storitev
•Merjenje vpliva politik
•Novo znanje iz združenih podatkovnih virov in 
vzorcev v velikem obsegu podatkov



• Kdo so uporabniki? Programerji, start-upi, amaterski 
analitiki, novinarji, raziskovalci, ...

• Kaj počnejo? Izvajajo ponovno uporabo v obliki obdelave 
podatkov, razvoja aplikacij itd.

• Kako želijo priti do podatkov? Avtomatizirano, brezplačno, 
hitro, brez dodatne birokracije in nepotrebnih korakov, na 
nespremenjen način in v nespremenljivi obliki.

Zakaj odpiranje podatkov?



• Prvi val odpiranja podatkov je prinesel novo transparentnost, čeprav 
je bila uporabnikom, večinoma novinarjem, aktivistom, na voljo le na 
zahtevo.

• Drugi val odpiranja podatkov, je poskušal preseči omejen dostop do 
javnih evidenc in se je zgledoval po odprtokodnem gibanju, je pozval 
nacionalne vlade, naj svoje podatke odprejo privzeto. Kljub temu je 
imel ta pristop tudi svoje omejitve, zaradi česar so ostali nedotaknjeni 
nekateri podatkovni viri na lokalni ravni in v zasebnem sektorju.

Evolucija odpiranja podatkov



Tretji val:
• Objavljanje za namen usklajevanja ponudbe in povpraševanja po 

podatkih ter zagotavljanja virov v javnem interesu;
• Spodbujati partnerstva in sodelovanje z lokalnimi organizacijami, 

nevladnimi organizacijami, malimi podjetji, lokalnimi vladami in 
drugimi, ki razumejo, kako je mogoče podatke prevesti v smiselne
konkretne ukrepe;

• Izboljšanje dostopa in kakovosti odprtih podatkov na 
podnacionalni ravni z zagotavljanjem ustreznih virov.

• Dajanje prednosti odgovornosti do podatkov in pravic do 
podatkov z razumevanjem tveganj uporabe (in neuporabe) 
podatkov za spodbujanje in ohranjanje splošne blaginje javnosti.

Evolucija odpiranja podatkov
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ODPIRANJE PODATKOV= PROCES

KAKO DO ODPRTIH PODATKOV?

AnonimizacijaAnonimizacija

http://slidehunter.com/


https://www.flickr.com/photos/horsetranquilizer/ (23.10.2016)

VZPOSTAVITEV EKOSISTEMA 
ODPRTIH PODATKOV V SLOVENIJI
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Aktivnosti ekosistema

o Akcijski načrt 
o Seznam prednostnih področij
o (prednostni seznam institucij)

o Mreža kontaktnih točk (častnik za zvezo)
o Omrežje urednikov portala OPSI

o Izobraževanje potencialnih objaviteljev podatkov
o Smernice za odpiranje podatkov
o Ključne baze podatkov so odvisne od nacionalne kulture (razlika med 

državami) 
o Nabori podatkov visoke vrednosti - High Value Datasets
o Osebni pristop
o Low hanging fruits (ne izgubljamo časa z organizacijami, ki ne 

sodelujejo)



Aktivnosti ekosistema
o Festival odprtih podatkov
o Sodelovanje s projektom DEAS
o Konference, seminarji, usposabljanja za državljane, podjetja in 

nevladne organizacije
o Hackathoni



SLOVENSKI EKOSISTEM ODPRTIH 
PODATKOV



ZAKONODAJNE 
AKTIVNOSTI

• Novela ZDIJZ-G
• Čakamo EK na objavo seznama 

HVDs
• Uredba o upravljanju podatkov 

(DGA)



Portal OPSI
(https://podatki.gov.si)

• Katalog javnih informacij = nacionalno 
bogastvo digitalnih surovin

• Odprti podatki
• Katalog podatkovnih zbirk

https://podatki.gov.si/


OPSI – novosti



OPSI - struktura



Primeri ponovne uporabe odprtih podatkov– Pravni 
režimi za varstvo kulturne dediščine eVRD



Primeri ponovne uporabe 
odprtih podatkov – Avtolog



Primeri ponovne uporabe odprtih 
podatkov – Covid-19 Sledilnik



Primeri – Hackathon: "Kulturna 
pustolovščina na dlani"

 prva nagrada ECTN 'Destinacija trajnostnega kulturnega turizma' 
2019 v kategoriji inovacij in digitalizacije



• Odprti podatki so surovina za večkratno 
uporabo (ne olje) za nove izdelke

• Vsi smo proizvajalci podatkov
• Uporabniki podatkov so partnerji in ne 

sovražniki (ne tekmujejo z nami !!…);
• Sodelovanje, partnerstvo
• Vsakdo ima pravico do uporabe podatkov pod 

enakimi pogoji
• Ali naj pustimo podatke v kleti? Tudi 

raziskovalne podatke..

   

ZAKLJUČNE MISLI



Zahvala
kontakt

http://www.widewalls.ch/artist/banksy/

Aleš Veršič
aversic@gov.si

Hvala za vašo pozornost!


	Odprti podatki v Sloveniji�Kje, kako in zakaj
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Evolucija odpiranja podatkov
	Evolucija odpiranja podatkov
	Slide Number 7
	VZPOSTAVITEV EKOSISTEMA ODPRTIH PODATKOV V SLOVENIJI
	Aktivnosti ekosistema
	Aktivnosti ekosistema
	SLOVENSKI EKOSISTEM ODPRTIH PODATKOV
	ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI
	Portal OPSI �(https://podatki.gov.si)
	OPSI – novosti
	OPSI - struktura
	Primeri ponovne uporabe odprtih podatkov– Pravni režimi za varstvo kulturne dediščine eVRD
	Primeri ponovne uporabe odprtih podatkov – Avtolog
	Primeri ponovne uporabe odprtih podatkov – Covid-19 Sledilnik
	Primeri – Hackathon: "Kulturna pustolovščina na dlani"
	ZAKLJUČNE MISLI
	Slide Number 21

