
  

 

 

 

 

  



  

Dan odprtih podatkov 2022 

Veš kaj so odprti podatki in bi želel-a izvedeti o tem kaj več ali pa se pri izdelavi seminarske naloge 

srečuješ z izzivom, kje bi lahko dobil-a podatke? Morda pa podatke imaš, pa ne veš, kaj bi z njimi lahko 

naredil-a? 

  

Odgovori na vsa vprašanja usmerjajo k udeležbi na  

tradicionalni dan odprtih podatkov Slovenije 

v obliki delavnice  

Z učinkovito rabo odprtih podatkov do večje inovativnosti  (HP do programa) 

  

Dogodek se bo zgodil v 

petek, 4. marca, v virtualnem svetu. 

Začel se bo ob 10h in trajal do dve uri. 

  

Udeležba je brezplačna, je pa potrebna prijava. 

  

Dogodek je namenjen vsem, ki se ukvarjate s podatki. 

  

Dan odprtih podatkov je mednarodni vsakoletni dogodek za ljubitelje podatkov, ki z uporabo odprtih 

podatkov povezujejo in gradijo rešitve zapletenih družbenih vprašanj skupaj z zainteresirano javnostjo. 

Letošnji Dan odprtih podatkov bo že dvanajsti po vrsti. Namen tega dogodka, ki poteka po vsem svetu, 

je predvsem seznanjati in širiti zavest o pomembnosti in vlogi odprtih podatkov za razvoj družbe, tudi v 

navezavi na podatkovno ekonomijo. Stičišče odprtih podatkov Slovenije (OPSI HUB) se pridružuje 

iniciativi in v ta namen organizira dogodek Z učinkovito rabo odprtih podatkov do večje inovativnosti in  

in organizira . 

  

Prijavi se zdaj. (Prijava na dogodek)  

  

Vabi te ekipa OPSI HUB 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.com/e/dan-odprtih-podatkov-slovenije-2022-tickets-273719601697?keep_tld=1


  

Program dogodka 

Dan odprtih podatkov 2022 

Z Z učinkovito rabo odprtih podatkov do večje inovativnosti 

 
9:45 - 10:00 Registracija / prijava udeležencev 

10:00 - 10:05 Uvodni pozdrav 

   

10:05 - 10:20 Vabljeno predavanje – Polish Open Data Strategy – some brief remarks on 

achievements, challenges and future prospects, Joanna Malczewska, Data Management 

Department of the Chancellery of the Prime Minister, Poljska 

 

10:20 - 10:30 Podatkovni prostori: nastajajoči pristopi za podatkovno vodene inovacije v 

Evropi, Jure Jeraj, IKT HM / Result d.o.o. 

10:30 - 10:40 INSPIRE – uporabno ?  Martin Puhar, IKT HM / IGEA d.o.o. 

10:40 - 10:50   Odprti podatki za odprto znanost, Barbara Rovere, raziskovalka, Ekonomska 

fakulteta, Katedra za podjetništvo  

10:50 - 11:20 Primeri dobrih praks: obstoječe in prihodnje  

• Okolje  

• Nova vzpostavljena mreža merilnih postaj kot DEAS pilot, mag. Željko 
Gudžulić, MOL  

• Rešitve iz Greenhacka: Ram Dušić Hren, Bright3r  

• Mobilnost  

• TOCEN.si- vse oblike mobilnosti na enem mestu, dr. Matevž Pesek, FRI  

• Uporaba odprtih podatkov v mobilnosti v Mestni občini Ljubljana, Matej Cerar, 
MOL  
 

• Kmetijstvo – čebele  

• BeeSmart - Franci Klavž, PC7 d.o.o. 
  

• Prostor  

• Arvio orodja: razširjamo obzorja nepremičnin, Nika Mesner, Arvio d.o.o. 

 

11:20 - 11:25 Odprti podatki v Sloveniji  -  novosti portala OPSI, kaj nam sporočajo rezultati 

letnega poročila o stopnji zrelosti odprtih podatkov in kaj moramo izboljšati, 

Alenka Pšeničnik, MJU  

11:25 - 11:30 Zaključek dogodka s povzetki, mag. Aleš Veršič, Služba vlade za digitalno 

preobrazbo 

 *Pridružujemo si pravico do sprememb in dopolnitev programa 

http://tocen.si/
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