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IZZIV V EU

• enostaven in jasen režim za ponovno 
uporabo podatkov v EU

• enotna pravna pravila
• tehnična interoperabilnost
• jezikovna interoperabilnost
• enostaven sistem za reševanje sporov
CILJ: javni podatki so bogastvo - razvoj 

enotnega evropskega trga za inovativne 
aplikacije, ki temeljijo na javnih podatkih



Direktiva 2013/37/EU
- spreminja staro Direktivo 2003/98/EC
- velik poudarek na odprtih podatkih – proaktivne 

spodbude
- bolj jasna pravila glede stroškov
- vključene so tudi t.i. kulturne institucije (muzeji, 

arhivi, knjižnice)
- Uvedba regulatornega organa
- režim za ekskluzivne dogovore
- poudarek na standardiziranih licencah in strojno 

berljivih licencah za lažje iskanje – odprava 
medjezičnih ovir



Informacije javnega značaja

•demokratična funkcija IJZ
•nadzorstvena IJZ
•gospodarska funkcija IJZ 
•funkcija širjenja znanja



Pravna ureditev v Republiki
Sloveniji

• Direktiva o ponovni uporabi informacij 
2003/98/EC in 2013/37/EU

• Zakon o dostopu do informacij javnega 
značaja

• Zakon o Informacijskem pooblaščencu
• ZUP
• Uredba o posredovanju o ponovni uporabi 

IJZ



INFORMACIJSKI POOBLAŠČENEC

• Pritožbeni organ, regulatorni organ
vendar veliko več kot to:
• skrbnik področja, gonilna sila razvoja na 

tem področju
• generator koristnih informacij in napotkov
“Podatki neusahljivi viri poslovnih idej”



Ponovna uporaba – 1. korak

Zahteva za dostop in ponovno uporabo IJZ

- upoštevanje osnovnih pravil za zahtevo 
navedite še:

- opredelitev informacije, katere želi 
ponovno uporabiti

- način prevzema oz. oblike IJZ
- namen uporabe



Ponovna uporaba – 2. korak

Kaj stori organ?

•Napotilo da je že objavljena 6(5) člen ZDIJZ
•IJZ ne obstaja (22. člen ZDIJZ)
•IJZ drugem organu (odstop drugemu organu)
•Uradni zaznamek dovolitvi ponovne uporabe 
(22(1) člen ZDIJZ)
•Odločba za zavrnitev – če obstajajo razlogi po 6. 
členu ZDIJZ



ZAVRNILNI RAZLOGI ZA DOSTOP
-ne gre za IJZ
-6(1) člen ZDIJZ – razlogi za zavrnitev dostopa do 
IJZ 
(na primer tajni podatki, poslovne skrivnosti, 
osebni podatki, podatki pridobljeni v zvezi s 
sodnim ali drugim postopkom)
- 6a (5-7) člen, 5a člen, 6.(3)
SHEMA ODLOČANJA dostopna na spletni strani 
IP



ZAVRNILNI RAZLOGI ZA PONOVNO UPORABO
•podatek, zavarovan s pravicami intelektualne 
lastnine tretjih oseb, ali
•podatek, s katerim razpolagajo izvajalci javne 
službe javne radiotelevizije ali izvajalci javne 
službe na področju izobraževalne, raziskovalne ali 
kulturne dejavnosti, ali
•podatek, za katerega drug zakon določa, da je 
dostopen samo upravičenim osebam.



Pritožba

• če organ z odločbo zavrne ali s sklepom zavrže 
oz. subjekt pod prevladujočim vplivom s pisnim 
odgovorom zavrne

• Molk organa
• če ne odloči v 20 dneh od popolne vloge
• če ne odloči v podaljšanem roku
• če zavezanec omogoči dostop v drugi obliki od 

zahtevane
• IJZ ni tista, ki ste jo zahtevali
• če zavezanec neupravičeno zaračuna stroške



Zelo malo pritožb
Ali to pomeni, da sistem dobro 

deluje?



Kako naprej?

• Spodbujanje proaktivnega ponujanja 
prostih podatkov – OPEN DATA PORTALI

• Že vnaprej ponujanje prostih podatkov: na 
hiter, boljši, enostavnejši, bolj pregleden 
način

• Nacionalni interoprebilnostni okvir NOI – Zakaj 
enostavno ni portal odprtih podatkov?



ZDIJZ - E

Trenutno v obravnavi:
- implementacija Direktive 2013/37

Temeljna sprememba: vsi dokumenti, ki so 
prosto dostopni so na voljo za ponovno 
uporabo, razen, če gre za pravice 
intelektualne lastnine – ob plačilu minimalnih 
stroškov



ZDIJZ - E
• spobujanje proaktivnega pristopa (vendar 

brez sankcij)
• pri dostopu se odpravlja ločevanje med 

pridobitnim in nepridobitnim namenom
• načeloma odpravlja ceno za ponovno 

uporabo (še vedno izjeme)
• zaračunavanje mejnih stroškov – ni še 

povsem jasno
• REŠITVE NA PAPIRJU SO ENO – PRAKSA 

DRUGO



Hvala za pozornost!

maja.bogataj@ipi.si
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