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Pojem “ponovne uporabe” 

podatkov javnega sektorja 

• Direktiva 2003/98/ES o ponovni uporabi 

informacij javnega sektorja 

• Zakon o dostopu do informacij javnega značaja - 

ZDIJZ 

• Uredba o posredovanju in ponovni uporabi 

informacij javnega značaja 

 

Vse dostopno na spletni strani ministrstva: 

www.mju.gov.si, pod oznako TRANSPARENTNOST 

http://www.mju.gov.si/
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okoljski  

podatki 
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prostorski  

podatki 
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Zakon o dostopu do IJZ 

• Pravna podlaga za transparentnost in odprtost 

delovanja organov javnega sektorja 

• Organi pozvani, da: 

– proaktivno razširjajo informacije, s katerimi razpolagajo 

– nudijo spletni dostop do javnih evidenc in podatkov 

– zagotavljajo dostop do in ponovno uporabo podatkov in 

dokumentov, s katerimi razpolagajo 

• Razlika med: DOSTOP in PONOVNA UPORABA 

• ZDIJZ ureja postopek pridobitve podatkov 

• Katalog IJZ in Centralni katalog IJZ - www.ckijz.gov.si  

 

 

http://www.ckijz.gov.si/
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Katere podatke se nudi za ponovno 

uporabo 

• Podatki javnega sektorja, ki jih "hranijo" organi 

(dokumenti, baze podatkov) 

• Izdelani v okviru opravljanja javnih nalog 

• Se ne uporablja za podatke oz. dokumente: 

– na katerih 3. osebe imetniki pravic IL 

– ki niso splošno javno dostopni (npr. osebni podatki) 

– ki jih hranijo izobraževalne, raziskovalne institucije, 

muzeji, knjižnice, arhivi 

• Šesti odstavek 6. člena ZDIJZ 
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Načela Direktive 2003/98/ES 

• Predpisani režim se uporablja, kadar organi dovolijo 

ponovno uporabo 

• Organi dokumente dajo na voljo v obstoječem formatu, in 

elektronsko, kadar je to možno in primerno 

• Zaračunavanje omejeno na stroške “zbiranja, priprave, 

reprodukcije, razširjanja, vključno z razumno donosnostjo 

naložbe” 

• Transparentnost pogojev in cen 

• Načelo nediskriminacije med ponovnimi uporabniki 

• Načelna prepoved izključnih pogodb 
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Posebnosti implementacije ponovne uporabe v 

ZDIJZ 
 

• Organi ponovne uporabe podatkov v nepridobitne namene 

ne smejo zaračunavati 

• Pritožba na IP v primeru zavrnitve zahteve ali molka organa 

• Primer ponovne uporabe podatkov v nepridobitne namene - 

izdelava prvega spletnega katastra jam na svetu: 

– 9264 jam 

– 4293 digitalnih dokumentov 

– lokacije jam, interaktivni zemljevid itd 
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Predlog sprememb Direktive o ponovni 

uporabi 

• Da bi se izkoristili vsi potenciali javnih podatkov, 

predvsem v okviru digitalnega gospodarstva 

• Predviden dobiček v EU - 40 milijard EUR/letno 

• Eden glavnih ukrepov v okviru Evropske digitalne 

agende in Strategije Evropa 2020 

• EK bo sama izdelala t.i. Open Data portal in k temu 

poziva tudi DČ 

• Vzporedno naj bi EU namenila tudi 100 mio EUR za 

raziskavo tehnologij za obdelavo podatkov 
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Predlog sprememb Direktive o ponovni 

uporabi 

• Predlog sprememb - splošno: 

– organi zavezani nuditi ponovno uporabo vseh splošno 

dostopnih podatkov oz. dokumentov, ki jih hranijo 

– stroški omejeni na mej. stroške reprodukcije in 

distribucije (ne pa zbiranja, priprave podatkov) 

– Podatki morajo biti dani na voljo v strojno-berljivih 

formatih, skupaj z metapodatki 

– nadzor neodvisnega organa 

– vključitev knjižnic, muzejev, arhivov pod domet Direktive 
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Predlog razširitve področja uporabe na knjižnice, 

muzeje in arhive 

– Knjižnice, muzeji in arhivi zavezani omogočati ponovno 

uporabo gradiva, ki ga hranijo 

– Zgolj gradiva na katerem 3. os. niso imetniki pravic IL 

– Gradivo, ki je splošno dostopno javnosti 

• Predvidena določena “privilegirana" obravnava v 

okviru Direktive: 

– Glede gradiva, na katerem so ti organi imetniki pravic IL, 

se organi sami odločajo ali dovolijo PU ali ne 

– Privilegij glede zaračunavanja – ti organi za PU 

dokumentov, ki jih hranijo lahko zaračunajo stroške, ki 

presegajo mejne stroške 
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