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� Nekaj splošnih informacij o NIO

� Promocija aplikacij

� Pogled naprej 
PORTAL NIO 

?
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PORTAL NACIONALNEGA INTEROPERABILNOSTNEGA OKVIRA in PORTAL NACIONALNEGA INTEROPERABILNOSTNEGA OKVIRA in 

ODPRTIH PODATKOV  ODPRTIH PODATKOV  

nio.gov.si/nio/ alias data.gov.si/nionio.gov.si/nio/ alias data.gov.si/nio

��Zakaj NIO (EU vidik, nacionalni vidik)Zakaj NIO (EU vidik, nacionalni vidik)
��Pregled stanja NIO Pregled stanja NIO -- ččasovnicaasovnica
��Kaj je bilo storjeno? (tehniKaj je bilo storjeno? (tehniččni, ni, 
organizacijski, razvojni vidik) organizacijski, razvojni vidik) 

�� Ali delamo prave stvari? Ali delamo prave stvari? 
�� Ali delamo na uAli delamo na uččinkovit nainkovit naččin? in? 

��Portal odprtih podatkov (data.gov.si)Portal odprtih podatkov (data.gov.si)



Evropa 2020 – zgraditi 
gospodarstvo, ki temelji na 

znanju, nizkoogljičnem 
gospodarstvu in visoki stopnji 

zaposlovanja

Digitalna agenda - evropski  
akcijski načrt  za povečanje 
blaginje in dobrobiti v Evropi 

do leta 2020 

SREP - razvoj  
elektronskega poslovanja 

skozi centralne 
horizontalne podporne 

funkcije in storitve

IZDELKI NIO
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Odprti podatki

� podatki ali podatkovne vrste

� dostopni vsakomur, če je mogoče tudi v digitalni obliki
(timely)

� v strojno berljivi obliki, ki omogoča medsebojnega 
delovanje z drugimi podatki

� na voljo za ponovno uporabo po nabavni vrednosti ali 
manj

� brez omejitev glede uporabe in ponovne uporabe



Zakaj NIO in zakaj tak kot je?
… razne okoliščine, vplivi …

� Strateške usmeritve – politike, strategije…

� Spremembe okolja – reorganizacije …

� Ad hoc potrebe – reorganizacije …

� Poslovne priložnosti – “open data  
movement”…



8

Nacionalni interoperabilnostni okvir



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVO

Kako izvajamo
Interoperabilnost?

Strategija

NIO
Nacionalni

interoperabilnostni 
okvir

Priporočila, navodila

Storitve in orodja

EU EU 
AKTIVNOSTIAKTIVNOSTI

UPRAVLJANJEUPRAVLJANJE

OBLIKOVANJEOBLIKOVANJE

IMPLEMENTACIJAIMPLEMENTACIJA

DELOVANJEDELOVANJE

IZHODIŠČA IN INICIATIVE

S
O
D
E
L
O
V
A
N
J
E

NAČELA 
DOBREGA

UPRAVLJANJA
1.Subsidiarnost in 

sorazmernost

2.Osredotočenost 
na uporabnika 

3.Vključevanje in 
dostopnost

4. Varnost in 
zasebnost

5. Večjezičnost

6. Upravna 
poenostavitev

7. Preglednost

8. Ohranjanje 
informacij

9. Odprtost

10. Ponovna 
uporaba

11. Tehnološka 
nevtralnost in 
Prilagodljivost

12. Učinkovitost in 
uspešnost



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE IN JAVNO UPRAVONačela delovanja interoperabilnostnega javnega sektorja

PODATKI

PODATKI

PODATKI
PODATKI

OKOLJSKI
PODATKI

PODATKI

PODATKI

Izdelek
interoperabilnosti

Izdelek
interoperabilnosti Izdelek

interoperabilnosti

GEODETSKI 
PODATKI

ZDRAVSTVENI
PODATKI

večjezičnost

varnost in zasebnost vključevanje in dostopnost

upravne 
poenostavitve

Izdelek
interoperabilnosti

Pogoji za učinkovito izvajanje interoperabilnosti Vir: EIF, NIO 
(prirejeno po: ISA)

tehnološka nevtralnost 
in prilagodljivost

osredotočenost na 
uporabnika

preglednost

učinkovitost in 
uspešnost

odprtost

ohranjanje informacij

subsidiarnost in 
sorazmernost

ponovna 
uporaba
podatkov



Upravljanje portfelja projektovUpravljanje portfelja projektov

�� dobro upravljanje, trajnostni razvojdobro upravljanje, trajnostni razvoj

� Pregledni model vključenosti Skrbniškega  telesa NIO

(Vir: 
Protokol imenovanja članov skrbniškega telesa portala NIO, osnutek iz leta 2011) 

CENTRALIZACIJA
KONSOLIDACIJA
ORKESTRACIJA

2015 - 2020



Dodelitev pravic 
(pisna pobuda GU)

Portal NIO E: 
nio.mju(at)gov.si

Registrirani uporabniki iz 
institucij državnih organov 
:
GU - glavni urednik
UR - urednik repozitorija
NU - nadzorni urednik

USS - urednik spletnih 
strani (CMS)

ZAKAJ ?
ČIM VEČJA PONOVNA UPORABA z  
DODANO VREDNOSTJO

omogočeno razpolaganje z večjo količino 
informacij ter podatkov za skupno dobro, 
možnost ustvarjanja novih storitev in produktov 
z uporabo podatkov, 
večja transparentnost, odprtost podatkov, ter 
posledično 
večja gospodarska rast. 
VSEBINA!
kvaliteta
ažurnost
odgovornost

KOMU JE NAMENJEN ?

PODJETJEM
DRŽAVLJANOM 



VIZIJA NIO – TEHNIČNI POGLED

� Vključitev podatkov in storitev vseh sektorjev

� Vključitev podatkov zasebnega sektorja - borza 
storitev

� Vključitev podatkov javnosti - wisdom of the 
crowds

� Izdelava novih storitev NIO za hitro 
pregledovanje podatkov

� Federacija portalov 



VIZIJA NIO – POSLOVNI POGLED
� Inštrument za spodbujanje start-upov

� Spodbujevalnik zaposlovanja mladih - „digitalnih 
domorodcev“

� Spodbuditev ustvarjanja novih storitev (določimo 
naš cilj letno)

� Analitika/merjenje transakcij in predikcija 
kapitalizacije podatkov

� Svetovalna točka za nove storitve – borza 
prototipnih idej

� Spodbujevalnik novih e-tehnologij



turizem, prostor, kultura, kmetijstvo, energija, okolje ……

POSLOVNI 
MODEL

NIO
2020

UPRAVLJANJE
data.gov.si



NIO včeraj, danes, jutri

NIO včeraj - študije, vzpostavitev portala -
vzpostavitev konceptualnega modela po 
izhodišče ANSREP

NIO danes - " one stop shop portal" - podatki, 
aplikacije, izdelki - .....

NIO jutri - generator idej - konceptualno 
upravljanje interoperabilnosti => trajnostno, 
odgovorno upravljanje



�

SODELOVANJE
ZAINTERESIRANIH

JAVNOSTI

ENOTNA 
VSTOPNA 
TOČKA 
ZA INFORMACIJE 
O SLOVENSKIH 
IZDELKIH
INTEROPERABILNOSTI

DELOVNO
ORODJE

ZA ODLOČANJE 
O KAKOVOSTNIH

IZDELKIH 
INTEROPERABILNOSTI

Portal NIO nudi vir informacij o vsebini in izdelkih NIO.
Predstavlja delovno orodje za skrbniško telo Portala NIO in druge urednike vsebin -
dostop samo z digitalnim potrdilom SIGOV-CA.
Omogoča sodelovanje zainteresiranih javnosti, da sodelujejo s komentarji in predlogi.

.

Pot do interoperabilnosti smo 
ljudje, 

delovno orodje za naše 
sodelovanje pa je lahko tudi  

Portal NIO.

Vnos podatkov in 
metapodatkovnih opisov 
"na viru"
Nadzor in usmerjanje, 
oblikovanje priporočil, 
sprejem standardov -
Upravljanje, partnerstvo za 
trajnostni razvoj



Ugotovitve in
zaključki

• zajema vsebinske 
probleme
• različno pojmovanje po 
resorjih
• pristojnosti usklajevanja 
segajo izven področja 
informatike

•Odgovorna organizacija
•Pravila dela in postopki 
izvajanja
•Trajnostni mehanizmi
•Splošna podpora 
interoperabilnosti na najvišjih 
nivojih odločanja

•Oblikovalci politik organizirani v 
različnih institucijah (malo 
neposrednega vpliva) 
•Izvajalci storitev nimajo na 
razpolago zadostnih virov
•Dopolnjevanje obstoječih 
aplikacije, namesto nadomeščanja 
z novimi rešitvami.

•vezan na tehnologijo
•homogena znanja
•relativno standardiziran

Tehnološki vidikTehnoloTehnološški vidikki vidik

Organizacijski vidikOrganizacijski vidikOrganizacijski vidik

Operativno izvajanje Operativno izvajanje Operativno izvajanje 

SkrbništvoSkrbniSkrbnišštvotvo
Izzivi Izzivi 

izvedbeizvedbe



HVALA ZA POZORNOST!

� Vprašanja ?

� Predlogi ?

nio.mju@gov.si

2011-20152011-2015


