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Evropska strategija o podatkih (EU Data Strategy) 2020
Štirje glavni stebri:

l Okvir: za medsektorski dostop in izmenjavo podatkov.
l Dejavniki: vlaganje v podatke in krepitev evropskih zmogljivosti ter 

infrastrukture za gostovanje, obdelavo in uporabo podatkov ter 
interoperabilnost.

l Kompetence: opolnomočenje posameznikov, vlaganje v veščine ter 
v majhna in srednja podjetja. 

l Skupni evropski podatkovni prostori: v strateških sektorjih in 
področjih javnega interesa  je predviden skupni evropski podatkovni 
prostor za javno upravo.

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/european-data-
strategy_sl



l Voditeljstvo, vizija in strateške usmeritve za delovanje,

l Usklajeno delovanje na podlagi podatkov v državni upravi, 

l Enotna pravila, zakonske podlage, smernice in standardi,

l Podatkovna arhitektura, ki odraža standarde, interoperabilnost in 
semantiko pri nastanku, zbiranju, hrambi in procesiranju,

l Podatkovna infrastruktura v podporo objavi, delitvi in ponovni uporabi.

OECD (2019) - upravljanje podatkov za boljše javne storitve

https://www.oecd.org/gov/the-path-to-becoming-a-data-driven-public-sector-059814a7-en.htm

https://www.oecd.org/gov/the-path-to-becoming-a-data-driven-public-sector-059814a7-en.htm


Izzivi podatkov v državni upravi
§ Količina podatkov narašča, podatki spreminjajo svet, zbiranje je 

čedalje cenejše,

§ Orodja za obdelavo podatkov so bolj fleksibilna, 

§ Podatki morajo biti pravi, kakovostni, 
§ Podatki so podlaga za odločanje,
§ Napredna analitika -> nove tehnologije, AI, 

§ Izzivi enotna pravila in usmeritve:

§ podatki: odprti, javni, zaupni, osebni, poslovni. 
§ definicije: lastnik, upravljalec, obdelovalec, uporabnik.

PODATKI INFORMACIJE ODLOČANJE



Glavna načela pri upravljanja podatkov

Enkratni zapis Izmenljivost

Preglednost Vključenost 

Etična uporaba Kakovost 

Skrbništvo / 
lastništvo 
podatkov

Prednostno 
digitalno

Varnost in 
zasebnost

Odprtost in 
ponovna 
uporaba 



Semantični izzivi - podlaga za izmenljivost in SDG

SEMANTIČNI 
IZZIVI

Enotne 
interpretacije 

podatkov

Enkratni zapis 
podatkov in 

definicij

Uvedba 
podatkovnih 
standardov

Univerzalni 
referenčni podatki

Skladne podatkovne 
sheme

Skladni enoznačni 
in enolični podatki
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Poslovna inteligenca in podatkovno skladišče

• Interaktivna podpora in učinkovitejši proces odločanja,
• IP in pravne podlage: varnost osebnih podatkov (GDPR, ZVOP),
• Za analitike: avtomatizacija ponovljivih nalog, podpora infografiki in

napovedne analize,
• Pomembna vloga uporabnikov lastnikov / skrbnikov podatkov,
• Trajna storitev za državne organe => razvoj in podpora uporabnikom.





APLIKACIJA POSLOVNA INTELIGENCA UMETNA INTELIGENCA

strukturirani podatki strukturirani podatki večji obseg raznovrstnih 
strukturiranih in nestrukturiranih 
podatkov

preproste poizvedbe enostavne statistične 
metode

zahtevnejši algoritmi (z AI) 

prikaz obstoječega stanja enostavni linearni modeli 
napovedne analitiko

kompleksni multivariantni modeli 
napredne analitike 

vnos trenutnih podatkov branje zgodovinskih 
podatkov

branje večslojnih podatkov

podatki izvorno nastajajo, 
spreminjajo in popravljajo

izvorni podatki se ne 
spreminjajo, nastanejo 
informacije, spoznanja, 
vzorci, trendi

izvorni podatki se ne spreminjajo, 
samo učeči algoritmi - nove 
kompleksnejše informacije za boljše 
napovedi za odločanje

poizvedbe pripravi 
informatika

poizvedbe pripravi poslovni 
uporabnik v sodelovanju z 
IT

poizvedbe pripravi poslovni 
uporabnik v sodelovanju s 
podatkovnim znanstvenikom 

omejitev na vir integracija različnih virov neomejene integracije

neprečiščeni podatki prečiščeni podatki prečiščeni in neprečiščeni



• Sistemski okvir, politika, organizacijske in zakonske podlage.
• Kakovost procesov upravljanja ter kakovost in pravilnost podatkov.
• Interoperabilnost - zakonska, organizacijska, semantična in tehnična.
• Preprečevanje zlorab, poneverb in napačnih interpretacij.
• Podatki kot predpogoj za uporabo modernih tehnologij.
• Opredelitev različnih vlog pri upravljanju in uporabi.
• Ozaveščanje, usposabljanje in ozaveščanje.
• Varnost, zaščita, hramba in dostopnost.

Izzivi in priložnosti strateškega upravljanja podatkov 
v javni upravi
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Hvala za pozornost!

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?


