
Vabilo na Dan odprtih podatkov s svečano
ustanovitvijo Stičišča odprtih podatkov Slovenije

6. 3. 2020  Gospodarska zbornica Slovenije
Dimičeva 13, 1000 Ljubljana



Spoštovani, 

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 uradno zabeležen v soboto, 7. marca 2020,  in bo že deseti po vrsti.
Namen tega dogodka, ki poteka po celem svetu, je predvsem seznanjati in širiti zavest o pomembnosti
in vlogi odprtih podatkov za razvoj družbe. Ta poseben dan bomo obeležili tudi v Sloveniji, zato vas
vljudno vabimo na 

Dan odprtih podatkov

s svečano ustanovitvijo Stičišča odprtih podatkov Slovenije (OPSI Hub).

Dogodek  bo  potekal  v  prostorih  Gospodarske  zbornice  Slovenije, v  petek,  6.  marca  2020,  s
pričetkom ob 9.00 uri.

Odprti  podatki  javnih  institucij  so  na voljo  celotni  javnosti,  pri  svojem delu  pa  jih  uporabljajo  tudi
gospodarstveniki,  razvijalci  aplikacij,  analitiki  in številni  drugi.  Naš cilj  je, da se med seboj še bolj
povežemo in skupaj pripomoremo k razvoju inovativnosti na vseh področjih. 

Dan odprtih podatkov bo v prvem delu potekal v znamenju svečanosti ob ustanovitvi Stičišča odprtih
podatkov Slovenije (OPSI Hub), ki bo usmerjalo razvoj v smeri odpiranja podatkov in njihove ponovne
uporabe. Pobudnika ustanovitve stičišča odprtih podatkov sta Tehnološki Park Ljubljana d.o.o. (projekt
Odeon – Open Data for Eurepean iNnovtion) in Gospodarska zbornica Slovenije (IKT-Horizontalna
mreža), ob podpori Ministrstva za javno upravo. 
V nadaljevanju programa bodo sledili pogovori o uporabi odprtih podatkov v inovacijskem ekosistemu,
prednostih uporabe odprtih podatkov za gospodarstvo in predstavitev dosedanjih dobrih praks. 

V  prilogi  vam  posredujemo  tudi  anketni  vprašalnik,  ki  ga  prosimo  izpolnite.  Na  dogodku  bomo
predstavili tudi rezultate analize vprašalnika. 

Udeležba na dogodku je brezplačna. Zaradi omejenega števila udeležencev je potrebna predhodna
prijava preko elektronske najkasneje do srede, 4. marca 2020.

Pred nami je še mnogo izzivov, prijavnice, zato vas vabimo, da se nam pridružite! 
     

dr. Jernej Pintar, Andreja Lampe      Leon Behin
direktor Direktorica IKT državni sekretar

horizontalne mreže

Tehnološki park Ljubljana Gospodarska zbornica Slovenije Ministrstvo za javno upravo
d.o.o.           

Priloge: - Pismo o nameri »Stičišče odprtih podatkov Slovenije - OPSI HUB«

- Link na anketni vprašalnik: https://gov-ankete.si/a/77

https://gov-ankete.si/a/77
https://gov-ankete.si/a/77
https://www.eventbrite.com/e/dan-odprtih-podatkov-tickets-94795374517


- Link na prijave: https://www.eventbrite.com/e/dan-odprtih-podatkov-tickets-94795374517

Program dogodka

Ustanovitev Stičišča odprtih podatkov Slovenije

8:30 - 09:00 Registracija udeležencev

9:00 - 9:15 Nagovor častnih govorcev
Igor Zorko, podpredsednik GZS in predsednik Združenja za informatiko pri GZS
Leon Behin, državni sekretar, Ministrstvo za javno upravo
dr. Jernej Pintar, direktor, Tehnološki park Ljubljana
 

9:15 - 9:40 »Zakaj Stičišče?«
Moderatorka: Mateja Prinčič

mag. Aleš Veršič, vodja portala OPSI, Ministrstvo za javno upravo
Aleš Pevc, vodja projekta Odeon, Tehnološki park Ljubljana
Andreja Lampe, GZS, vodja IKT horizontalne mreže
Simon Delakorda, Mreža NVO, vodja mreženja in zagovorništva (Inštitut za 
elektronsko participacijo)

9:40 - 10:00 Svečana ustanovitev stičišča odprtih podatkov Slovenije

10:00 - 10:15 Druženje s pogostitvijo

Uporaba odprtih podatkov v inovacijskem ekosistemu 
          
10:15 – 10:45  Odprti podatki: Cilji & rezultati

mag. Aleš Veršič, MJU, Odpiranje podatkov javnega sektorja in portal OPSI
Aleš Pevc, projekt ODEON, Tehnološki park Ljubljana d.o.o. 
mag. Peter Medica, mag. Željko Gudžulić, projekt DEAS, Tehnološki park Ljubljana 
d.o.o., Mestna občina Ljubljana

10:45 – 11:15 Okrogla miza: Uporabnost odprtih podatkov v gospodarstvu in 
deležniškem ekosistemu 
Moderator: mag. Aleš Veršič

Sodelujoči:
dr. Polona Blaznik, direktorica Urada za informacijsko družbo, Ministrstvo za javno 
upravo
Tomaž Lukančič, Specialist za prodajo sistemov in upravljanje podatkov, CRMT d.o.o.
Milorad Draganić, višji svetovalec, Združenje mestnih občin Slovenije 
Luka Frelih, predsednik Društva Ljudmila
dr. Monika Cvetkov, članica ekipe ODEON, Tehnološki park Ljubljana d.o.o.,  
Predstavitev rezultatov ankete o uporabi odprtih podatkov  

11:15 – 12:00 Predstavitev dobrih praks uporabe odprtih podatkov 
Saša jazbec, državna sekretarka, Ministrstvo za finance, Interaktivni prikaz 
podatkov državnega proračuna
Vasja Čepič, Transparency International Slovenija – Integrity watch

https://www.eventbrite.com/e/dan-odprtih-podatkov-tickets-94795374517


dr. Matevž Pesek, Avtolog

Gaber Terseglav, IKT Horizontalna mreža, SRIP PMIS,
Interoperabilnost podatkov in standardizacija za izboljšanje uporabe odprtih 
podatkov

Predstavitev dobre prakse ekipe, ki je sodelovala na dveh hackatonih »Kulturna 
dediščina na dlani» in »Moja varnost in mobilnost«

12:00 - 12:45 Kosilo & mreženje

*Pridružujemo si pravico do sprememb in dopolnitev programa


