UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

Diplomsko delo

UPORABA ODPRTIH PODATKOV POLICIJE
O PROMETNIH NESREČAH V IZBRANI
SPLETNI APLIKACIJI
Boštjan Zadravec

Ljubljana, januar 2018

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA UPRAVO

DIPLOMSKO DELO

UPORABA ODPRTIH PODATKOV POLICIJE O PROMETNIH
NESREČAH V IZBRANI SPLETNI APLIKACIJI

Ime in priimek:
Številka indeksa:
Študijski program:
Mentor:

Boštjan Zadravec
04029657
visokošolski strokovni študijski program Uprava 1. stopnja
doc. dr. Mitja Dečman

Ljubljana, januar 2018

IZJAVA O AVTORSTVU DIPLOMSKEGA DELA

Podpisani Boštjan Zadravec, študent visokošolskega strokovnega študijskega programa
Uprava 1. stopnja z vpisno številko 04029657, sem avtor diplomskega dela z naslovom:
UPORABA ODPRTIH PODATKOV POLICIJE O PROMETNIH NESREČAH V IZBRANI SPLETNI
APLIKACIJI.
S svojim podpisom zagotavljam, da:
– je predloženo delo izključno rezultat mojega lastnega raziskovalnega dela;
– sem poskrbel, da so dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric, ki jih uporabljam v
predloženem delu, navedena oz. citirana v skladu s fakultetnimi navodili;
– sem poskrbel, da so vsa dela in mnenja drugih avtorjev oz. avtoric navedena v
seznamu virov, ki je sestavni element predloženega dela in je zapisan v skladu s
fakultetnimi navodili;
– sem pridobil vsa dovoljenja za uporabo avtorskih del, ki so v celoti prenesena v
predloženo delo in sem to tudi jasno zapisal v predloženem delu;
– se zavedam, da je plagiatorstvo – predstavljanje tujih del bodisi v obliki citata bodisi
v obliki skoraj dobesednega parafraziranja bodisi v grafični obliki, s katerim so tuje
misli oz. ideje predstavljene kot moje lastne – kaznivo po zakonu (Zakon o avtorski
in sorodnih pravicah, Ur. list RS, št. 21/95), kršitev pa se sankcionira tudi z ukrepi
po pravilih Univerze v Ljubljani in Fakultete za upravo;
– se zavedam posledic, ki jih dokazano plagiatorstvo lahko predstavlja za predloženo
delo in za moj status na Fakulteti za upravo;
– je elektronska oblika identična s tiskano obliko diplomskega dela ter soglašam z
objavo dela v zbirki »Dela FU«.
Diplomsko delo je lektorirala Sanja Berend, mag. prof. slov.

Ljubljana, 20. 12. 2017
Podpis avtorja:
Boštjan Zadravec

iii

POVZETEK

Prihodnost družbene ureditve v demokratičnih državah je vedno bolj navezana na
informacijsko tehnologijo, kar velja tudi na področju sodelovanja javnega sektorja z
državljani, natančneje prek odprtih podatkov. Za kakovostno in uporabno obdelavo ter
prikazovanje odprtih podatkov v različnih oblikah je pomembno zajemanje kakovostnih
podatkov iz samih podatkovnih virov. Torej ni pomembno samo, da dostop do podatkov
omogočimo javnosti in jih prikažemo na različnih platformah, temveč sta pomembni tudi
uporabnost podatkov in njihova razlaga za uporabnikovo razumevanje, posledično pa je
pomembno tudi pridobivanje novih koristnih uporabniških idej oz. rešitev.
V delu se osredotočamo na podatke policije, ki za različne obravnavane dogodke vodi
evidence, kar pomeni, da vnaša, zbira in uporablja različne podatke. Podatke o prometni
nesrečah v obliki odprtih podatkov po obdelavi posreduje javnosti in drugim organom ter
tudi Javni agenciji za varnost prometa. Slednja prikazuje te podatke v posebni aplikaciji, ki
jih zajema v geografskem informacijskem sistemu oz. na zemljevidu Slovenije. Pri pregledu
prikazanih podatkov pa je zaznati odstopanja, ki so za poznejše uporabnike ključni problem.
Cilj dela je pri pregledu odstopanj v sami aplikaciji za prikaz prometnih nesreč v Republiki
Sloveniji ugotoviti, ali prihaja do odstopanj zaradi nepravilne implementacije različnih
podatkov v informacijski sistem ali zaradi nepopolnih podatkov, ki se implementirajo v
informacijski sistem, ali pa zaradi nepopolnih pridobljenih podatkov. Ker je večina odprtih
podatkov organov javnega sektorja vezana na geografsko lokacijo, je pomembno tudi
vprašanje, ali ta podatek posega v zasebnost posameznika.
Ključne besede: odprti podatki, prometna nesreča, policija, Javna agencija za varnost
prometa, prostorski prikaz podatkov, informacije javnega značaja
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SUMMARY

USE OF POLICE OPEN DATA ON TRAFFIC ACCIDENTS IN THE SELECTED
WEB APPLICATION
The future of social regulation in democratic countries is increasingly attached to
information technology. One example is public sector cooperation with citizens through
open data. For quality, useful processing and display of open data in various forms, it is
important to capture quality data from data sources. Therefore it is not only important to
make the data accessible to the public and display them on different platforms, but also to
make the data useful and understandable to users in order to get new useful ideas or
solutions.
In this work, we focus on the open police data. For each event that is processed, the police
keep records, collect and use different data. If we focus on the traffic accident data in the
form of open data, the police process and forward them to the public and other authorities,
as well as to the Slovenian Traffic Safety Agency. The Agency uses a specially developed
application that covers geographical data of Slovenia and displays traffic accident open
police data on this map. There are deviations in the observed data on the map, which is a
key problem for the end users.
The purpose of this work is to review deviations for displaying traffic accidents in the
Republic of Slovenia in the application itself and to determine wheter the deviations are a
result of incorrect data implementation, incorrect data processing or incomplete open police
data. Public sector open data often contains a geographical location and it is important to
determine whether this information interferes with the privacy of personal information.
Key words: open data, traffic accident, police, traffic safety agency, mapping, public
information
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1 UVOD
Razvoj demokratičnih ureditev po svetu je spremenil odnos med organi javnega sektorja in
javnostjo. Težnja javnosti po vse večjem številu informacij o pomembnih dogodkih in stanju
v družbi ter delovanju organov oblasti je določila nove trende in pravila. Tako je v sodobni
družbi nastal izraz »informacija javnega značaja«, pri čemer gre za informacijo, ki je
zanimiva za strokovno ali splošno javnost v nekem okolju.
Informacija javnega značaja je informacija, ki izvira iz delovnega področja organa, nahaja
pa se v obliki dokumenta, zadeve, dosjeja, registra, evidence ali drugega dokumentarnega
gradiva (v nadaljnjem besedilu: dokument), ki ga je organ izdelal sam, v sodelovanju z
drugim organom ali pa ga je pridobil od drugih oseb (4. člen 1. odstavka ZDIJZ).
Informacije javnega značaja so začeli organi javnega sektorja javnosti posredovati v
različnih oblikah, kot so denimo:
– tiskovne konference;
– izdaja poročil o posamičnih dogodkih;
– izdaja poročil o delovanju organa;
– načrti dela organa itn.
Z razvojem informacijskih rešitev – razvojem interneta in večje dostopnosti državljanov do
spleta – so začeli organi javnega sektorja postavljati svoje spletne strani in objavljati različne
informacije za javnost. Tako se je v posredovanje informacij organov vključil še nov spletni
kanal.
Standardi posredovanja informacij v javnost so tako pridobili tudi pravno obliko, kot sta na
primer na evropski ravni sprejeta direktiva o informacijah javnega značaja in njihova
implementacija v zakonodajah posamične države.
Odpiranje javnega sektorja do javnosti ni prineslo samo pozitivnih pogledov – nastal je strah
pred razkritjem zasebnosti posameznika v družbi. In prav to področje je zelo občutljivo v
sodobni družbi, kjer se nenehno določa meja med javnim interesom in zaščito zasebnosti.
Organi javnega sektorja pri izvrševanju oblasti na določenem območju zbirajo tudi podatke
o dogodkih, ljudeh, predmetih itn., te pa potem zapisujejo v zbirke podatkov. Zbrane
podatke uporabljajo za poslovanje, analizo, načrtovanje ukrepov in druge oblike delovanja.
Zaradi potreb po delovanju organa imajo dostop do teh surovih podatkov strokovnjaki,
zaposleni v organu. Vse večja težnja po teh podatkih je nastajala tudi s strani zunanje
strokovne javnosti, ki je želela podatke analizirati, študirati ter predlagati nove rešitve in
razvijati nove trende. Z vse večjo odprtostjo javnega sektorja so ti podatki iz evidenc postali
vse dostopnejši splošni javnosti.
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Podatki, ki so jih organi javnega sektorja začeli objavljati v javnosti, so pridobili svetovni
izraz »odprti podatki«, kar je prevod iz angleščine, kjer se imenujejo »open data«.
Razvoj demokracije v sodobni družbi se v družbi odraža tudi skozi dostopnost do odprtih
podatkov javnega sektorja. Dostop do odprtih podatkov je tako postal trend v sodobni
družbi, ki je za sabo pripeljal nove ideje, rešitve in razvoj storitev. Z dostopnostjo do odprtih
podatkov in hkrati z razvojem informacijskih tehnologij so se razvile tudi rešitve pri obdelavi,
uporabi in njihovem prikazovanju. Kot osnovne oblike prikazovanja podatkov so na začetku
uporabili tabele, različne oblike poročil in pozneje tudi inovativne rešitve na različnih
platformah ter v različnih oblikah. Tako se je v svetu zelo uveljavil prikaz podatkov na
zemljevidih. Cilj prikazovanja podatkov v različnih oblikah je lažje razumevanje opazovalca,
gledalca oz. bralca.
Tudi državni organi v Republiki Sloveniji sledijo svetovnim trendom v dostopnosti do odprtih
podatkov, ki se zbirajo pri delovanju institucij. K temu so pripomogli različni dejavniki, kot
so: dobra praksa drugih držav, Evropska unija in razvoj na področju informatike, razvoj
družbe in demokracije. Tako je tudi Slovenija sprejela nekaj ključnih zakonov, ki
pripomorejo k odprtosti in dostopnosti do podatkov in hkrati zaščiti zasebnosti.
Ker so odprti podatki postali trend in eden izmed pojmov za merjenje transparentnosti
javnega sektorja, so nastala tudi nova merila in zahteve po kakovosti odprtih podatkov kot
tudi po kakovosti nadaljnje uporabe teh podatkov.
V naslednjih poglavjih bo poudarek na kakovosti odprtih podatkov in njihovega
prikazovanja, kar bo tudi prikazano na primeru odprtih podatkov policije, uporabljenih v
aplikaciji.
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2 ODPRTI PODATKI
Preden se dotaknemo izraza »odprti podatki«, je pomembno najprej predstaviti informacije
javnega značaja, saj te zajemajo odprte podatke. Sodobna družba v demokratičnih državnih
ureditvah od organov, ki oblikujejo in urejajo družbo – organov oblasti, vedno pogosteje
zahteva informacije, ki so pomembne v družbi. Take informacije imenujemo »informacije
javnega značaja«, torej so v družbenem in javnem interesu.
Razvoj demokratičnih družb se je razvijal s komunikacijo med državljani in oblastjo. Tako
je postala ključ komunikacije informacija javnega značaja. Ta razvoj bi lahko delili na tri
segmente:
– Prvi val razvoja demokracije na področju te komunikacije je predstavljala odprtost
javnega sektorja v širšem političnem smislu, kjer je informacija javnega značaja
postala pomen dejavnik.
– Drugi val razvoja je nastal s težnjo državljanov k transparentnosti, preglednosti,
soodločanju pri upravljanju, kar velja še posebej pri uporabi javnih sredstev. Tako
je informacija javnega značaja dobila še večji pomen.
– Tretji val razvoja komunikacije je prinesla odprtost oblasti, pri čemer gre za dostop
do odprtih podatkov javnega sektorja.
Obstaja več opredelitev odprtih podatkov. Podatki, ki se jih razume kot »odprte«, morajo
biti brezplačni, dostopni za prenos, strojno berljivi in neobdelani (Lakomaa & Kallberg,
2013).
Ministrstvo za javno upravo je v Priročniku za odpiranje podatkov javnega sektorja
opredelilo, da so odprti podatki javne evidence ali informatizirane zbirke podatkov, ki jih na
podlagi izvajanja javnih nalog zbirajo zavezanci za dostop in ponovno uporabo (podatkov)
v javnem sektorju. Zbirke podatkov se spletno objavijo v obliki elektronskih datotečnih
formatov v skladu z odprtimi standardi, s čimer jih dajo na voljo za kakršno koli ponovno
uporabo brez tehničnih ali licenčnih omejitev (MJU, 2016 str. 15).
Zakona o dostopu do informacij javnega značaja navaja, da izraz »odprti podatek« pomeni,
da je podatek v datotečnem formatu, čigar struktura je določena v dogovorjenih odprtih
standardih, ki so jih sprejele organizacije za standarde in ki se lahko uporabijo ter
implementirajo brez tehničnih omejitev. Poleg tega je prosto dostopen ter na voljo za
uporabo in razširjanje brez omejitev po zakonu, ki ureja avtorske in sorodne pravice, razen
navedbe avtorstva ali vira (3a člen 5. odstavka ZDIJZ).

2.1

OSNOVNE ZNAČILNOSTI ODPRTIH PODATKOV

Razvoj in trendi na področju odpiranja podatkov javnega sektorja v smislu doseganja večje
transparentnosti omogočajo tudi razvoj industrije na področju obdelave tovrstnih podatkov.
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Posledično prihaja do težnje k pridobivanju oz. objavljanju celovitih podatkov. Zato prihaja
do konflikta med politiko odpiranja podatkov in politiko zaščite zasebnosti. Ne glede na
zaščito zasebnosti oz. odstranitev zasebnosti pred objavo obstaja možnost identifikacije
posameznika z združevanji različnih baz podatkov ali že iz vsebine objavljenih podatkov.
Obstaja več različnih perspektiv opredelitev odprtih podatkov. Zanimivo je stališče skupine
30 strokovnjakov, ki delujejo na platformah odprtih podatkov javnega sektorja in se
strinjajo, da morajo odprti podatki izpolnjevati naslednjih devet principov oz. biti:
1. popolni oz. celoviti, torej nespremenjeni s celotno vsebino zbirke podatkov;
2. primarni oz. objavljeni neposredno s strani lastnika zbirke podatkov;
3. pravočasni oz. dostopni v najkrajšem času;
4. dostopni najširšemu krogu;
5. obdelani tako, da so razumno strukturirani oz. omogočajo avtomatsko obdelavo;
6. dostopni vsem, in sicer brez registracije oz. omejitve dostopa;
7. v formatu, ki je brez kakršnih koli omejitev berljiv za vse;
8. brez omejitev uporabe oz. omejeni z dodatnimi pravilniki, zakoni ipd. in
9. znana mora biti oseba, ki se odzove na pritožbe oz. zahteve ljudi pri uporabi odprtih
podatkov, zakonsko urejena pa mora biti tudi zaščita uporabnikov, če organ krši
določila dostopnosti ali drugih pogojev.
Navedeni principi predstavljajo stališče strokovnjakov s pogledom na transparentnost
javnega sektorja in ne z vidika zaščite zasebnosti. Vendar se vedno večkrat pojavlja
vprašanje, ali so odprti podatki tudi osebni podatki, kje je meja med zasebnostjo in
odprtostjo ter kako ravnati s takimi podatki (Kulk & Van Loenen, 2012).
Pri odprtih podatkih je pomembna datotečna oblika teh podatkov, saj je za nadaljnjo
uporabo podatkov potrebna strojna berljivost. Samo z digitalizacijo podatkov, torej
pretvarjanjem v jpg- in pdf-obliko ali objavo besedila na spletni strani, še ne dosegamo
strojne berljivosti, kajti ključna je struktura. Strukturirani strojno berljivi podatki se
največkrat pojavijo kot datotečne oblike csv, json, xml itn. Torej lahko po datotečni obliki
ločimo digitalne podatke na človeško berljive podatke, kot so podatki v datotečnih oblikah
PDF, WORD ipd., in strojno berljive podatke, kot so podatki v datotečnih oblikah CSV, XML,
JSON ipd. (Open Knowlede International, 2017; Ariss, 2017).
Ker organi oblasti pri delovanju izvajajo svoja pooblastila na določenem območju, lahko
zbranim podatkom določimo tudi geografsko označbo. Podatki se tako lahko nanašajo na
dogodek na nekem območju, lahko so izdani, zbrani na nekem območju ali točno določeni
točki. Če odprti podatki zajemajo geografsko lokacijsko označbo, jih lahko poimenujemo
kot »geografsko odprte podatke«, ki jih je tudi najlažje geografsko prikazati v aplikacijah,
ki zajemajo zemljevid. Vendar tudi ostalim podatkom, ki nimajo geografske označbe, lahko
dodamo geografsko označbo, saj lahko iz njih razberemo npr. kje so pridobljeni, kdo jih je
izdal ali za katero območje so zbrani. Za lažje oblike prikazovanja so se v dobi razvoja
informacijskih tehnologij razvile različne metode ponazoritve podatkov.
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2.2

DATOTEČNA OBLIKA ODPRTIH PODATKOV KOT REFERENCA ZA
OCENJEVANJE

Na področju kakovosti odprtih podatkov so na svetovnih portalih odprtih podatkov nastale
kategorije ocenjevanja. Strokovnjak na področju odprtih podatkov Tim Berners Lee je
predlagal kategorije kakovosti odprtih podatkov, ki so razdeljene na 1 do 5 zvezd. Navedeni
ocenjevalni sistem odprtih podatkov uporabljata tudi portal odprtih podatkov Združenega
kraljestva ter slovenski portal odprtih podatkov OPSI.
Ocene odprtih podatkov so tako razdeljene na do 5 zvezd. Vsaka dodatna zvezda označuje
dodatno lastnost odprtih podatkov, kar je razvidno s slike 1, in sicer:
– 1 zvezda: podatki so odprti ne glede na obliko;
– 2 zvezdi: podatki so v strukturirani obliki (npr. Excel);
– 3 zvezde: podatki so v odprti nelastniški strukturirani obliki (npr. csv);
– 4 zvezde: podatki so v obliki, ki zajema URI oz. povezavo za dostop oz. sklic (npr.
rdf, xml);
– 5 zvezd: podatki so povezani z drugimi podatki.
Slika 1: Referenčne ocene odprtih podatkov

Vir: Kim & Hausenblas (2012)

Povezani odprti podatki oz. »linked data« so ocenjeni kot najvišji standard odprtih podatkov.
Tako omogočajo povezovanja in združevanja različnih odprtih podatkov, slednje pa
omogoča kakovostnejšo in uporabnejšo obliko za razvoj aplikacij. Primer uporabe različnih
odprtih podatkov, kakršna sta populacija in kriminal na izbranem območju, je razviden s
slike 2, kjer so različni odprti podatki Združenega kraljestva, pretvorjeni v obliko RDF, s
povezavami med seboj prikazani na zemljevidu območja Southampton, pri čemer je še
grafično prikazana primerjava med sosednjimi mejnimi območji.
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Slika 2: Spletna aplikacija See Uk

Vir: Shadbolt, in drugi (2012, str. 4)

Takšna uporaba povezav v strukturiranih odprtih podatkih omogoča večjo in lažjo uporabo
razvijalcem aplikacij in drugim uporabnikom odprtih podatkov (Shadbolt, in drugi, 2012).

2.3

INFORMACIJE
ZAKONODAJA

JAVNEGA

ZNAČAJA,

ODPRTI

PODATKI

IN

Na področju informacij javnega značaja in odprtih podatkov je področje s sprejetimi akti
pravno urejeno tako na ravni Evropske unije kot tudi na državni ravni Slovenije. Ključna
akta na tem področju na ravni Evropske unije sta:
– Direktiva 2013/37/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive
2003/98/ES o ponovni uporabi informacij javnega sektorja, Ur. list EU, L 175/1;
– Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov, Ur. list EU,
L281/31.
Obe direktivi urejata področje zbiranja, uporabe in objave informacij javnega značaja in
hkrati odprtih podatkov.
Slovenija je z upoštevanjem prej navedenih direktiv sprejela naslednje akte o urejanju
informacij javnega značaja in odprtih podatkov:
– Zakon o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ (Uradni list RS, št. 51/06,
117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15);
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–

Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Ur. list RS,
št. 24/16).

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) v svojih določilih ureja naslednja
področja:
– kdo so zavezanci, na katere se nanaša zakon;
– kaj so informacije javnega značaja, njihova opredelitev ter izjeme;
– področje odprtih podatkov;
– postopek v zvezi s pridobitvijo in ponovno uporabo informacij javnega značaja;
– pristojnosti na področju nadzora v zvezi informacijami javnega značaja in
– kazenske določbe.
Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja podrobno ureja
področje subjektov, ki morajo posredovati informacije javnega značaja, vrste informacij
javnega značaja, način posredovanja, stroškov v zvezi s posredovanjem ter področje
ponovne uporabe informacij javnega značaja (Uradni list št. 24/16).
Vsi subjekti, ki posredujejo informacije javnega značaja iz svojih zbirk podatkov, v večini
tudi zajemajo osebne občutljive podatke. Že sam prej navedeni zakon (ZDIJZ) v svoji vsebini
omenja področje varstva osebnih podatkov. Prav zaradi varstva osebnih podatkov je na tem
področju v Republiki Sloveniji sprejeta primerna zakonodaja, in sicer:
– Zakon o varstvu osebnih podatkov – ZVOP (Uradni list RS, št. 59/99, 57/01, 59/01
– popr., 73/04 – ZUP-C in 86/04 – ZVOP-1);
– Zakon o Informacijskem pooblaščencu – ZInfP (Uradni list RS, št. 113/05 in 51/07
– ZUstS-A).
Zakon o varstvu osebnih podatkov v vsebini določa načine zbiranja, obdelovanja in
varovanja osebnih podatkov, način nadzora ter pravice posameznika. Zakon o dostopu do
informacij javnega značaja v 6. členu tako osebne podatke varuje z določili Zakona o varstvu
osebnih podatkov in tako omejuje ali prepoveduje pravico posredovanja takih podatkov
(ZVOP-1).
Zakon o Informacijskem pooblaščencu (ZInfP) v svoji vsebini informacijskemu pooblaščencu
daje pooblastilo za nadzor nad posredovanjem informacij javnega značaja kakor tudi nadzor
nad zbiranjem, urejanjem, obdelavo in dostop do različnih zbirk osebnih podatkov (ZInfP).

2.4

ODPRTI PODATKI IN ZASEBNOST

Odprte podatke lahko opredelimo tudi kot podatke, katere državni organi in drugi pravni
subjekti posredujejo v uporabo javnosti v določeni obliki in zajemajo podatke, ki so jih pri
delovanju pridobili in obdelovali, pri čemer pa po vsebini ne posegajo v zasebnost
posameznika in ne razkrijejo njegove identitete.
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Tako je treba na področju objavljanja odprtih podatkov iz različnih zbirk podatkov posebno
pozornost posvetiti varstvu osebnih podatkov. Organ, ki iz svojih zbirk pripravlja odprte
podatke, pri tem izloča osebne podatke, vendar je treba pri tem dobro razumeti pojem
osebnega podatka. Ključni izrazi, ki jih je treba razumeti, so:
– osebni podatek;
– posameznik, na katerega se nanaša osebni podatek;
– občutljivi osebni podatek in
– povezovalni znak.
Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) v 6. členu jasno določa osnove pojme, s
katerimi lahko razumemo, kaj so osebni podatki oz. kateri podatki se nanašajo na osebne
podatke.
Osebni podatek je kateri koli podatek, ki se nanaša na posameznika, ne glede na obliko,
v kateri je izražen (6. člen ZVOP-1).
Posameznik je določena ali določljiva fizična oseba, na katero se nanaša osebni podatek;
fizična oseba je določljiva, če se jo lahko neposredno ali posredno identificira, predvsem s
sklicevanjem na identifikacijsko številko ali na enega ali več dejavnikov, ki so značilni za
njeno fizično, fiziološko, duševno, ekonomsko, kulturno ali družbeno identiteto, pri čemer
način identifikacije ne povzroča velikih stroškov, nesorazmerno velikega napora ali ne
zahteva veliko časa (6. člen ZVOP-1).
Občutljivi osebni podatki so podatki o rasnem, narodnem ali narodnostnem poreklu,
političnem, verskem ali filozofskem prepričanju, članstvu v sindikatu, zdravstvenem stanju,
spolnem življenju, vpisu ali izbrisu v ali iz kazenske evidence ali evidenc, ki se vodijo na
podlagi zakona, ki ureja prekrške (v nadaljnjem besedilu: prekrškovne evidence); občutljivi
osebni podatki so tudi biometrične značilnosti, če je z njihovo uporabo mogoče določiti
posameznika v zvezi s kakšno od prej navedenih okoliščin (6. člen ZVOP-1).
Isti povezovalni znaki so osebna identifikacijska številka in druge z zakonom opredeljene
enolične identifikacijske številke posameznika, z uporabo katerih je mogoče zbirati oziroma
priklicati osebne podatke iz tistih zbirk osebnih podatkov, v katerih so obdelovani tudi isti
povezovalni znaki (6. člen ZVOP-1).
Iz citiranih pojmov je jasno razvidno, da je treba pri objavi informacij javnega značaja in pri
odprtih podatkih pozorno pregledati vsebino podatkov, namenjenih za objavo in
posredovanje, ter take podatke izločiti.
Tako npr. policija pri objavi odprtih podatkov prometnih nesreč iz svojih evidenc izloči
osebne podatke udeležencev in s tem upošteva določila področne zakonodaje. Vendar se
vedno pojavi strah, da se lahko iz ostalih objavljenih odprtih podatkov poveže oz. identificira
osebo.
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2.5

ODPRTI PODATKI IN EVROPSKA UNIJA

Iz prejšnjih poglavij je razvidno, da institucije Evropske unije jasno opredeljujejo informacije
javnega značaja in odprte podatke kot pomembno poglavje, saj ga urejajo s svojimi
direktivami. Pomembnost odprtih podatkov za institucije Evropske unije je razvidna tudi iz
lastnega portala »European data portal«, kjer so objavljeni odprti podatki članic EU z
različnih področij.
Evropska komisija tako z direktivami stimulira članice EU k novim trendom odprtosti javnega
sektorja in omogočanja dostopa do odprtih podatkov. Iz letnega poročila Evropske komisije
se razvoj na področju odprtih podatkov povečuje in s tem se pojavljajo tudi novi trendi
poslovnih priložnosti, delovnih mest, večje transparentnosti itd.
Evropska komisija je tako izdelala priporočila za implementacijo na področju odprtih
podatkov, ki zajemajo:
– uvedbo strategije oz. politike odprtih podatkov (odprta licenca, dostopnost, varnost
in uvedbo standardov);
– razvoj nacionalnega portala – uvedba osnovnih funkcij portala in zagotovitev
kakovostnih podatkov ter uvedba avtomatskega zajemanja podatkov od organov
javnega sektorja;
– uvedba spremljanja dostopa in uporabe odprtih podatkov ter spremljanje in
merjenje pozitivnih učinkov.
V implementaciji in uporabi na področju odprtih podatkov javnega sektorja znotraj držav
članic EU28 Evropska komisija opravlja meritve uspešnosti in je pri tem glede na rezultate
razdelila države članice v več skupin:
– začetniki;
– spremljevalci;
– hitri sledilci in
– vodilni oz. določevalci trendov.
V skupino začetnikov sodijo države, ki so šele v fazi uveljavljanja zakonodaje in
implementacije odprtih podatkov, portala in njihove uporabe.
Spremljevalci so države, ki so v svojo zakonodajo že implementirale odprte podatke in
uvedle sodobne portale za dostop do odprtih podatkov, pri čemer še ne delujejo optimalno
oz. so omejeni.
Hitri sledilci so države, ki so v svoj sistem že implementirale portale za dostop do odprtih
podatkov in ti delujejo dobro, pri čemer se soočajo z redkimi pomanjkljivostmi pri
izkoriščanju vseh prednosti.
Med vodilne države oz. določevalce trendov sodijo države, ki so uveljavile napredne
politike odprtih podatkov, obsežne funkcije portalov in imajo uveljavljene učinkovite
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mehanizme za spodbujanje in koordiniranje na področju odprtih podatkov (Evropska
komisija, 2016).
Slika 3: Razdelitev držav EU glede na razvoj na področju odprtih podatkov v letu 2017

Vir: Evropska komisija, Evropski portal podatkov (2017)

S slike 3 je razvidno, da so glede uporabe in implementacije odprtih podatkov javnega
sektorja v EU28 najuspešnejše države Irska, Španija, Nizozemska, Francija, Finska
Luksemburg, Slovenija itn. Med skupino hitrih sledilcev trendov pa se nahajajo Nemčija,
Belgija, Češka, Poljska, Švedska in druge. Tako je razvidno, da so trendi znotraj skupine
EU28 zelo spodbudni in je moč pričakovati še večje spremembe, saj družba zadnja leta
naglo sledi trendom informacijskih tehnologij, ki se jim politike več ne morejo upreti
(Evropska komisija, Open Data Maturity in Europe 2017 , 2017).
Poročilo Evropske komisije podaja oceno posamične države na podlagi metodologije dveh
ključnih dejavnikov – odprtosti podatkov in zrelosti portala odprtih podatkov. Taka ocena
ne izraža nujno dejanskega stanja razvoja in odnosa države do posredovanja podatkov
družbi.
Odnos države glede dostopnosti do podatkov lahko ocenjujemo tudi po razvoju e-uprave in
njenih storitev, ki so nudene subjektom. Tako lahko iz poročila Evropske komisije o oceni
razvoja e-uprave zaznamo, da se med najrazvitejšimi državami pojavijo Malta, Danska,
Švedska, Estonija in Norveška. Pri ocenjevanju so bili ključni dejavniki: osredotočenost
uporabnikov, preglednost, čezmejna mobilnost, uvedba e-identifikacije itn. Pri ključnih
dejavnikih pa se je Evropska komisija osredotočila na življenjska področja, kot so:
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ustanavljanje podjetij, izgube in iskanja zaposlitve, študij ter družinsko življenje. Tako so
po področjih izpostavljene naslednje države:
– Malta, Danska, Portugalska, Švedska in Avstrija na področju razvoja mobilno
prijaznih javnih storitev;
– Malta, Estonija, Litva, Avstrija in Španija na področju povečanja odprtosti javnega
sektorja in storitev prek e-uprave ter
– Malta, Danska, Estonija, Litva in Nizozemska na področju čezmejne mobilnosti oz.
dostopnosti storitev e-uprave tujcem.
Slika 4: Ocena razvoja e-uprave v Evropi

Vir: Evropska komisija, eGoverment Benchmark 2017 (2017, str. 18)

Iz poročila Evropske komisije, ki je prikazano na sliki 4, je razvidno, da so severne in
zahodne evropske države bistveno razvitejše na področju nudenja storitev prek t. i. euprave, pri čemer pa južne in vzhodne države Evropske unije še nimajo tako razvitih storitev
(Evropska komisija, eGoverment Benchmark 2017, 2017).
Če primerjamo sliko 3 kjer so prikazane ocene na področju odprtih podatkov, in sliko 4, kjer
so ocene razvoja storitev e-uprave, je razvidno, da so Malta, Portugalska, Švica, Estonija in
Litva slabše ocenjene na področju razvoja glede odprtih podatkov, vendar so vodilne na
področju e-storitev javne uprave. Na osnovi tega lahko sklepamo, da je razvoj držav glede
posredovanja podatkov in storitev odvisen od pristopa države in hkrati od pristopa
ocenjevalca ter zajemanja različnih parametrov za izdelavo ocene. Ocenjevanje odprtosti
na področju storitev e-uprave ali na področju odprtih podatkov pa lahko prikazuje trend
pristopa politike posamične države glede odprtosti.
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Na spletni strani Global open data index upravitelja Open knowledge international so
ocenjene države celega sveta glede na dostopnost do odprtih podatkov. Ocena posamične
države je odvisna od dostopa do odprtih podatkov na naslednjih področjih:
– državni proračun;
– nacionalna statistika;
– podatki o javnih naročilih;
– nacionalni zakoni;
– upravne meje oz. podatkih o lokalnih območjih;
– osnutek in postopki sprejemanja zakonodaje;
– kakovost zraka;
– nacionalne karte;
– vremenska napoved;
– register podjetij;
– rezultati volitev;
– lokacije objektov;
– kakovost vode;
– poraba vlade in
– lastništvo zemljišč.
Na spletni strani je ocenjenih 94 držav, in sicer skladno s prej navedenimi kriteriji glede
dostopnosti do odprtih podatkov. Prikazani so podatki za leta 2014, 2015 in 2016. Vse
države Evropske unije se za leto 2016 nahajajo med 1. in 52. mestom.
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Grafikon 1: Odstotki doseženih točk glede na dostop do odprtih podatkov v državah po
svetu
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Vir: Open knowledge international (2017)

Na grafu 1 so prikazane najboljše države in odstotki doseženih točke glede dostopnosti do
odprtih podatkov po prej navedenih kriterijih. Mednje se uvršča večina držav Evropske unije.
Po oceni portala je najuspešnejša država Tajvan. Med najboljših trideset držav, če
izvzamemo države Evropske unije, pa se uvrščajo še Avstralija, Kanada, Brazilija, Nova
Zelandija, Združene države Amerike, Mehika itn. Odprti podatki so postali pomemben člen
v sodobni družbi celega sveta. Države Evropske unije pa – kot je videti na podlagi prikazanih
podatkov – zasedajo pomembno vlogo glede uspešnosti na tem področju (Open knowledge
international, 2017). Sodeč po dobrih ocenah držav drugih celin na svetu, lahko članice
Evropske unije iščejo dobre prakse tudi izven svojih meja.
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2.6

UPORABA ODPRTIH PODATKOV V APLIKACIJAH

Za odprte podatke je pomembno, da so kakovostni in uporabni po vsebini ter da je njihovo
prikazovanje koristno. Evropska komisija v svojem poročilu tudi izpostavi primere dobrih
praks, kot je »Lexbase«1. Lexbase je spletna storitev na Švedskem, kjer se na spletni strani
redno posodabljajo sodbe v kazenskih in civilnih zadevah, ki se nanašajo na posameznika
in podjetja. Podatki se vsak dan posodobijo. Namen omenjene spletne strani je obveščanje
državljanov o stanju na področju sodstva. Sicer lahko spletno storitev primerjamo s
slovensko spletno stranjo »SP – sodna praksa«2.
Tudi na področju prometne varnostni so odprti podatki iz izkušenj različnih držav podatki,
ki lahko rešujejo življenja. Na podlagi odprtih podatkov o cestni infrastrukturi in podatkih o
prometnih nesrečah ter gostoti prometa lahko s prikazovanjem na geografski platformi
omogočijo korenito analizo stanja na posameznih odsekih, s spremljanjem tekočih podatkov
pa pravočasno zaznavo nevarnih območij (Evropska komisija, 2015).
Dobre prakse razvitih aplikacij, pri katerih so uporabljeni in prikazani odprti podatki. lahko
najdemo v različnih državah. Prav tako razvite aplikacije ponujajo nove priložnosti v
gospodarstvu, nove zaposlitve in nove ideje. Torej lahko govorimo o pozitivnih finančnih
učinkih in hkrati pozitivnih učinkih družbe pri uporabi aplikacij.
Primera dobre prakse aplikacij, ki uporabljajo odprte podatke, so (Portal odprtih podatkov
ZDA, 2017):
– Spletna aplikacija Neighborhood Scout3 je objavljena na portalu odprtih podatkov
Združenih držav Amerike. V aplikaciji so združeni različni podatki, med katerimi so
tudi podatki o kriminalu, soseščini, šolah, demografiji in ceni nepremičnin. Na
podlagi zbranih obdelanih odprtih podatkov aplikacija nudi uporabnikom proti plačilu
podatke o soseščinah. Primerna za izbiro nakupa nepremičnine, ocene varnosti na
območju ter kakovosti življenja.
– Spletna in mobilna aplikacija Bonnie4, ki v Združenih državah Amerike prikazuje
podatke in obvešča uporabnike o preklicanih artiklih oz. artiklih, ki so bili zaradi
napak, nevarnosti ipd. umaknjeni iz prodaje. Aplikacija je brezplačna. Uporabljeni
so tekoči odprti podatki iz portala odprtih podatkov Združenih držav Amerike o
artiklih, ki so zaradi napak ali pomanjkljivosti iz varnostnih razlogov umaknjeni iz
prodaje. Odprti podatki so objavljeni s strani Komisije za varstvo potrošnikov in
drugih služb o preklicanih izdelkih.
Organi javnega sektorja so začeli zaradi težnje javnosti po komunikaciji sami uporabljati
podatke in aplikativne rešitve za predstavitev podatkov. Dober primer je spletna aplikacija
»Crime map«, ki jo je objavila policija Združenega kraljestva in omogoča pregled
1
2
3
4

Spletna
Spletna
Spletna
Spletna

aplikacija »Lexbase«: https://lexbase.se
aplikacija »SP – sodna praksa«: http://sodnapraksa.si
aplikacija »Neighborhood Scout«: https://www.neighborhoodscout.com
in mobilna aplikacija »Bonnie«: https://bonnie.ai
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obravnavane kriminalitete ter kršitev javnega reda in miru na platformi zemljevida.
Uporabnik lahko tako spremlja stanje varnosti v svoji soseski. Policija na prej navedeni
spletni strani poleg uporabe aplikacije ponuja tudi povezavo do odprtih podatkov na portalu
odprtih podatkov policije Združenega kraljestva. Rešitve navedene spletne aplikacije so
podrobneje prikazane v naslednjem poglavju.

2.7

ODPRTI PODATKI IN JAVNA UPRAVA

Posamezne države so z uvedbo dostopa do odprtih podatkov pričele podatke najprej
posredovati prek spletnih strani posameznih organov javnega sektorja. Zaradi nenehnega
povečevanja podatkov, povpraševanja po njih in uvedbe enotne politike glede odprtih
podatkov pa so nastali posebni portali, kjer se zbirajo podatki celotnega javnega sektorja.
Združeno kraljestvo je dober vzročni primer uvedbe takega portala, ki se v številni literaturi
pojavi kot primer dobre prakse.
Javni sektor kot monopolist na področju odprtih podatkov poseduje največje število
podatkov iz svojih evidenc o infrastrukturi, prebivalstvu, ekonomiji itn. Zaradi velikosti in
razdeljenosti javnega sektorja je moč zaznati tudi velike razlike pri načinu zbiranja podatkov
po obliki, saj različni organi vodijo različne evidence v različnih aplikacijah. Zaradi tega se
pri uporabnikih odprtih podatkov javnega sektorja pojavljajo velike težave pri:
– neenotnih datotečnih oblikah strojno berljivih podatkov;
– nerazumljivih meta podatkih o atributih;
– različnih oblikah vrednostih enakih atributov.
Pri strojno berljivih odprtih podatkih se tako pojavljajo različne oblike datotek, kot so: txt,
csv, xls itn. Te razlike uporabnikom otežujejo delo pri uporabi in zbiranju različnih virov
podatkov v skupni aplikaciji oz. pri združevanju. Torej morajo pred uporabo podatkov iz
evidenc vsako obliko pretvarjati v enotno datotečno obliko.
Druga težava, ki se pojavlja pri odprtih podatkih, je ta, da so podatki razumljivi samo
ustvarjalcu ali skrbniku podatkov, medtem ko rabi uporabnik za razumevanje opis podatkov
oz. tako imenovane metapodatke. Tako bi bilo treba ob objavi odprtih podatkov posredovati
tudi podrobne metapodatke, ki opisujejo pomen posamičnega atributa in način izvora pri
zbiranju podatkov, oz. navedbo, kaj točno opisuje atribut oz. njegova vrednost.
Zadnja težava pri odprtih podatkih javnega sektorja se pojavi, ko različni organi pri
določanju vrednosti enakih atributov zavzamejo različne oblike zapisa, kot so denimo:
– za določanje geografske lokacije (občina, kraj, okrožje itn.) različni organi
uporabljajo različne šifrante;
– oblika zapisa datuma (MMMM-DD-LLLL, DD.MM.LLL) itn.
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Na ravni posamičnih držav ali celo Evropske unije bi bilo smiselno sprejeti enotne standarde
za obliko odprtih podatkov in s tem omogočiti hitrejši razvoj uporabnikov teh podatkov
(Shadbolt, in drugi, 2012).
Razvoj na področju odprtih podatkov javne uprave se kaže v enotnem pristopu in z enakim
ciljem do odprtosti javnega sektorja. V Republiki Sloveniji je Ministrstvo RS za javno upravo
pristopilo prav na to pot in sprejelo Priročnik za odpiranje podatkov javnega sektorja, ki
jasno določa smernice, kako pristopiti pri ključnih prej navedenih pomanjkljivostih. Na
področju imenovanja atributov oz. določanju metapodatkov v omenjenem priročniku
priporoča upoštevanje odprtih standardov za metapodatke: splošne slovarje za opis
podatkov, opis oseb, organizacij in javnih storitev (MJU, 2016).

2.8

ODPRTI PODATKI IN SLOVENIJA

Kot smo že opisali v podpoglavju 2.2, je Slovenija v svojo zakonodajo integrirala direktive
EU o informacijah javnega značaja kot tudi delovanje organov na tem področju. Ministrstvo
za javno upravo je tako sledilo dobrim praksam in po vzoru portala odprtih podatkov
Združenega kraljestva ter portala odprtih podatkov Evropske unije izdelalo nacionalni portal
odprtih podatkov Slovenije »OPSI«.
Slika 5: Portal Odprti podatki Slovenije -OPSI

Vir: MJU (2017)
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Spletni portal odprtih podatkov Slovenije »OPSI« zajema oprte podatke javnega sektorja
Slovenije. Portal je pregleden in omogoča široko paleto možnosti za iskanje po odprtih
podatkih. Podatke je glede na razvrščenost možno iskati po:
– posamičnem področju (prebivalstvo, okolje in prostor, zdravje itn.), kar je razvidno
s slike 5;
– pogojih uporabe oz. licenci;
– formatu datoteke, ki je objavljena;
– tipu organizacije;
– nazivu organizacije in
– oceni odprtosti.
Portal prav tako predstavlja centralni katalog evidenc in zbirk podatkov v državi, ki jih vodijo
organi oz. subjekti javnega sektorja, ter enotno spletno mesto za objavo odprtih podatkov
v strojno berljivih formatih. Podatki, objavljeni na portalu, vsebujejo »odprto licenco« CC
BY 4.0, kar omogoča neomejeno brezplačno uporabo in ponovno uporabo vseh objavljenih
podatkov. Uporabnik podatkov mora na podlagi licence pri objavah teh podatkov navesti
vir izvora podatkov.
Tabela 1: Število datotek in oblike objavljenih odprtih
podatkov na portalih OPSI in portala odprtih podatkov Združenega kraljestva
Vrsta
datoteke
APS

data.gov.uk

OPSI

/

30

APSX

/

5

CSV

7.639

18

DOC

/

38

GeoJSON

1.264

/

HTML

12.811

186

KML

1.253

/

/

3.009

PDF

1.627

53

WCS

3.935

/

WFS

1.871

/

WMS

5.195

/

XLS

2.343

37

SML

/

11

ZIP

1.443

9

PCAXIS

SKUPAJ
39.381
3.396
Vir: MJU (2017) in Portal odprtih podatkov Združenega kraljestva (2017)

Glede na dejstvo, da je slovenski portal OPSI zasnovan na dobrih praksah in po zgledu
portala data.gov.uk, je smiselna njuna primerjava. V tabelah 1 in 2 so zbrani podatki s
portala na dan 10. 12. 2017. Tako je bilo v portalu na navedeni dan data.gov.uk objavljenih
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39.381 datotek odprtih podatkov, medtem ko je bilo na portalu OPSI v istem času 3.396
datotek.
Tabela 2: Število datotek odprtih podatkov na portalih OPSI in
portala odprtih podatkov Združenega kraljestva glede na oceno odprtosti
Ocena
odprtosti

data.gov.
uk

OPSI

5*

185

1

4*

/

/

3*

16045

3030

2*

1858

22

1*

1115

233

0*
19181
303
Vir: MJU (2017) in Portal odprtih podatkov Združenega kraljestva (2017)

Pri pregledu števila in vrste datotek odprtih podatkov na obeh portalih je pomembna tudi
ocena odprtosti podatkov. V tabeli 2 je tako prikazano število odprtih podatkov glede na
oceno odprtosti po metodologiji »5* open data« strokovnjaka Tima Bernersa Leeja. Oba
portala prav po tej metodologiji ovrednotita odprtost podatkov.
Grafikon 2: Odprti podatki na portalih OPSI in portala odprtih podatkov Združenega
kraljestva glede na vrsto datoteke podatkov

data.gov.uk
6%

4%

APS

19%
3%

5%

APS

5%

APSX

13%

33%

APSX

CSV

CSV

DOC

DOC

GeoJSON

GeoJSON

HTML

10%
4%
3%

OPSI

89%

KML
PCAXIS

HTML
KML
PCAXIS

Vir: Tabela 1

Iz grafikona 2 je razvidno, da največji odstotek odprtih podatkov v portalu data.gov.uk
zajemata datoteka HTML (kar 33 %) in CSV (19 %). Zajeten odstotek predstavljajo še
datoteke APSX, DOC, APS. Večina podatkov na navedenem portalu je tako v strojno berljivi
obliki, o kateri smo podrobneje spregovorili na začetku 2. poglavja. Na slovenskem portalu
OPSI pa največji odstotek pri oblikah datotek zajema »PCAXIS«, in sicer kar 89 %, nadalje
pa HTML s 5 % odstotki. Obliko datoteke »PCAXIS« v portalu data.gov.uk ne zaznamo
(MJU, 2017 in Portal odprtih podatkov Združenega kraljestva, 2017).
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»PCAXIS« datoteka oz. »PX«, ki se v največjem številu pojavlja med odprtimi podatki OPSI,
je oblika ki jo je razvil švedski statistični urad »Statistics Sweden«. Aplikacija je razvita za
uporabo na spletu kot spletni vmesnik PX-Web ter samostojna oblika PX-Win in PX-Edit.
Nameni aplikacije so obdelovanje, uporabljanje in prikazovanje statističnih podatkov.
Aplikacija nudi možnost obdelovanja SQL-baz podatkov. Aplikacijo uporabljajo različni
statistični uradi celega sveta kot tudi Statistični urad RS. Aplikacija PX-Web je razvidna na
spletni strani Statističnega urada RS. Spletni vmesnik PX-Web omogoča izvoz podatkov oz.
statističnih tabel v obliki PX, XLS, TXT, CSV in HTML. Opisane oblike podatkov so strojno
berljivi podatki (Statistics Sweden, 2017; Statistični urad RS, 2017).
Če se vrnemo na odprte podatke OPSI in datoteko »PCAXIS«, je slednjo možno odpreti z
brezplačnim in prosto dostopnim programom PX-Win. Aplikacija omogoča obdelavo
podatkov v obliki tabel ter izvoz v oblike datotek XLSX, CSV, JSON, XML, HTML in TXT
(Statistics Sweden, 2013).
Oblika PCAXIS se pojavi tudi na spletni strani evropskega statističnega urada »Eurostat«,
kjer omogoča izvoz statističnih podatkov v različnih datotečnih oblikah, med katerimi je tudi
PCAXIS-format.
Grafikon 3: Odprti podatki na portalih OPSI in portala odprtih podatkov Združenega
kraljestva glede na oceno odprtosti

data.gov.uk

OPSI
8%
5*

0%
42%

50%

7%

5*

1%

4*

4*

3*

3*

2*

2*

1*

84%

0*

1*
0*

3% 5%

Vir: Tabela 2

Pri pregledu ocene odprtosti objavljenih odprtih podatkov portalov data.gov.uk in OPSI po
metodologiji »5* open data« strokovnjaka Tima Bernersa Leeja je razvidno, da na portalu
Združenega kraljestva data.gov.uk polovica podatkov nima ocene, saj gre za objave brez
podatkov ali objave podatkov brez licence. Takih podatkov je na slovenskem portalu OPSI
8 %, kar je razvidno z grafikona 3. Na obeh portalih se največ podatkov ocenjuje s 3*
odprtosti, torej gre za podatke, objavljene v strojno berljivem nezaščitenem formatu,
strukturirane, ki vsebujejo odprto licenco. Takih podatkov je na portalu data.gov.uk 42 %,
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kjer prevladuje datotečna oblika CSV. Na portalu OPSI je takih podatkov 84 %, kjer pa se
skoraj v vseh oblikah pojavi datoteka PCAXIS, ki jo je objavil Statistični urad RS (MJU, 2017
in Portal odprtih podatkov Združenega kraljestva, 2017).
Na obeh portalih je tudi uporabnikom omogočeno dodajanje novih aplikacij, ki so bile razvite
za uporabo odprtih podatkov, kar spodbuja novo obliko razvoja storitev v gospodarstvu in
hkrati pozitiven pritisk na javni sektor pri zagotavljanju kakovostnih odprtih podatkov.
Slovenija se je na področju uporabe odprtih podatkov javnega sektorja po poročilu Evropske
komisije med državami članicami v okviru vodilne skupine oz. določevalcev trendov
»Trendsetters« povzpela na kar 7. mesto, medtem ko je bila še leta 2016 v skupini t. i.
hitrih sledilcev. Napredek je torej očiten in razviden s slike 5.
Na področju odprtih podatkov je v Sloveniji Ministrstvo za javno upravo izdalo Priročnik za
odpiranje podatkov javnega sektorja, ki je namenjen javnemu sektorju in predstavlja, kako
naj se posamični organi spopadejo z odprtimi podatki. Tako priročnik v prvem delu opredeli
zakonske podlage. V drugem delu navaja pristope organov pri odločanju, kaj objaviti, ali
obstaja javni interes za to, kakšen bo doprinos ter kako pristopiti k načrtovanju procesa
odpiranja podatkov. Dotika se tudi pomembnega dela oprtih podatkov glede kakovosti
podatkov in njihove oblike. Nadalje so navedeni pristopi k objavi na spletnem portalu OPSI
ter končne analize in povratne informacije glede objavljenih odprtih podatkov.
Priročnik zajema vse potrebne standarde na področju odprtih podatkov z namenom dviga
kakovosti in omogočanja čim večje odprtosti javnega sektorja (MJU, 2016).
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3 POLICIJA IN ODPRTI PODATKI
Policija je organ, ki ga ima vsaka država za zagotavljanje varnosti. Pri svojem delovanju
obravnava različne subjekte (fizične in pravne osebe) v različnih dogodkih. Vsak postopek
policije je dogodek, ki je vpisan v posebno evidenco, saj na tak način policija zbira in
obdeluje podatke. Kot organ, ki s pooblastili posega v človekove pravice in je hkrati zadolžen
za zagotavljanje varnosti, zajema veliko količino različnih podatkov, ki so pomembni in
občutljivi. Taki podatki so zanimivi oz. pomembni za prebivalce, strokovnjake, novinarje in
poslovne subjekte. Na varnost v državi lahko gledamo z vidika osebne in finančne varnosti.
Z zaznanimi anomalijami obeh varnosti se ukvarja prav policija. Tako lahko razlago
obravnavanih dogodkov po vsebini, lokaciji in količini tako prikazujemo na različne načine.
In prav način prikazovanja lahko vpliva na to, kako bo opazovalec razumel oz. si interpretiral
podatke.
Odprti podatki policije so zaradi interesa javnosti odlična priložnost za gospodarstvo,
razvijalce aplikacij in druge. Npr. v poglavju o uporabi odprtih podatkov v aplikaciji je
predstavljena aplikacija »Neigborhood Scout«, ki uporabnikom prikazuje podatke o okolišu,
varnostnih dogodkih, ki jih je obravnavala policija iz odprtih podatkov, ter druge podatke.
Ti podatki so za uporabnika koristni in lahko vplivajo na:
– izbiro varne lokacije za selitev;
– vrednost nepremičnine;
– odnos javnosti do policije (z namenom zahteve po dodatnih ukrepih, posredovanju
koristnih informacij, razumevanju ukrepov policije oz. večje ali manjše prisotnosti
na določenem območju);
– spremembo kadrovske in finančne politike s strani politike zaradi varnostnih
razlogov.
Na svetovne spletu lahko zaznamo tudi različne aplikacije prikazovanja prometnih nesreč,
ki črpajo podatke iz odprtih podatkov policij o prometnih nesrečah. Med te vrste aplikacij
sodi tudi aplikacija Zemljevid prometnih nesreč, ki jo omogoča Javna agencija za varnost
prometa in je podrobno predstavljena v 4. poglavju.
Učinki odprtih podatkov na družbo so težko merljivi in tudi redko omenjeni, saj lahko
posegajo v različne sfere družbe in so tudi psihološke narave. Odprti podatki policije imajo
tako zaradi možnosti velikega in različnega vpliva na družbo tudi velik interes v javnosti.
Prav tako imajo omenjeni podatki policije tudi vpliv na druge organe v državi, kot so npr.:
– socialne službe, ki se ukvarjajo z nasiljem v družini in z drugimi oblikami težav;
– organe, povezane s prometno varnostjo (infrastruktura, izobraževalne ustanove,
itn.);
– organe lokalne samouprave (občine, krajevne skupnosti itn.).
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3.1

SLOVENSKA POLICIJA IN ODPRTI PODATKI

Slovenska policija vodi 48 različnih zbirk osebnih podatkov, ki so vpisane v katalog zbirk
osebnih podatkov. Zaradi zagotavljanja varnosti kot ključnega cilja policije si policija z
različnimi organizacijami izmenjuje podatke, ki so namenjeni osnovnemu delovanju
institucij, preventivnemu delovanju in drugim oblikam delovanja. Policija prav tak posreduje
informacije o svojem delovanju javnosti, saj so podatki o varnosti v državi zelo pomembni
za prebivalce, torej je interes po teh informacijah velik (Policija, Katalog zbirk podatkov,
2017).
V Sloveniji tako organi posamičnega ministrstva na svojih spletnih straneh objavljajo
informacije javnega značaja in tudi nekatere odprte podatke. Policija na spletni strani pod
statističnimi podatki omogoča prenos:
– odprtih podatkov statistike z različnih področij v obliki datotek »pdf« in tabel v obliki
»html«;
– odprtih podatkov o prometnih nesrečah (od leta 1995 do vključno 2016) in
– odprtih podatkov o kaznivih dejanjih (od leta 2005 do vključno 2016).
Datoteke odprtih podatkov so v strojno berljivem formatu »txt«, pri čemer so posamične
vrednosti atributov ločene z oznako »$« (Policija, Statistika, 2017).
Ti odprti podatki še niso objavljeni na enotnem portalu OPSI in ob datotekah niso objavljeni
metapodatki v primerni obliki, prav tako podatki niso objavljeni z odprto licenco.

3.2

POLICIJA V ZDRUŽENEM KRALJESTVU KOT REFERENCA NA
PODROČJU UPORABE ODPRTIH PODATKOV IN VARSTVA
ZASEBNOSTI

V Združenem kraljestvu so posamezne policijske enote v letih 2008 in 2009 pričele javno
objavljati stanje kriminalitete na zemljevidu in na tak način spodbudile policijo na celotnem
območju v enoten sistem objave, ki so ga poimenovali »CrimeMapper«. Z redno objavo
odprtih podatkov o kriminaliteti ter kršitvah javnega reda in miru so se želeli približati
prebivalcem. Z objavo takih podatkov so želeli vzpostaviti razumevanje problematike med
prebivalci ter razumevanje delovanja policije na določenih območjih.
Z objavo odprtih podatkov policije v Združenem kraljestvu in prikazom na zemljevidu so se
zasledovali trije cilji:
– večja odgovornost in angažiranost lokalne skupnosti;
– izboljšanje javnih storitev in krepitev stopnje zaupanja v sistem pravosodja;
– podpora podjetjem in drugim strankam, ki bodo ponovno uporabile odprte podatke
in ustvarile ter razvile nove produkte na podlagi odprtih podatkov.
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Na podlagi teh izkušenj se je porajalo vprašanje, ali naj javni sektor ob odprtih podatkih
objavi tudi zemljevid, saj bi s tem omogočil boljše razumevanje in uporabo podatkov tudi
laični javnosti, ki ni vešča uporabe odprtih podatkov.
V letu 2013 je tako pričel delovati portal odprtih podatkov policije Združenega kraljestva.
Portal omogoča dostop do: odprtih podatkov policije o kaznivih dejanjih, različnih poročil o
stanju na različnih področjih, podatkov o prometnih nesrečah in varnosti v prometu, iskalnih
akcij oseb, pritožb zoper policijo, stroškov nabave opreme, stroškov javnih naročil, drugih
plačilih policije.
Pri objavi odprtih podatkov kaznivih dejanj je morala policija zaradi varstva podatkov
spremeniti podatke o lokaciji, saj bi na podlagi koordinatnih podatkov lahko identificirali
žrtev na nekem naslovu, kjer je bilo storjeno kaznivo dejanje.
Slika 6: Prikaz resnične in spremenjene lokacije kaznivega dejanja

Vir: Smith & Heath (2014, str. 94)

S prikazom točne lokacije, ki je razvidna na levem delu slike 6, bi lahko identificirali naslov
in s tem tudi povezali žrtev kaznivega dejanja. Zaradi slednjega so bili primorani spremeniti
prikazano lokacijo kaznivega dejanja, pri čemer mora podatek še vedno biti uporaben za
javnost. Ker so ti odprti podatki pokazatelji stanja na področju varnosti v nekem okolju
(ulici, naselju, regiji), so na podlagi osmih najbližjih objektov izračunali novo lokacijo, ki je
med temi naslovi oz. objekti. Na tak način je morala policija pretehtati med zagotavljanjem
transparentnosti in zaščito zasebnosti.
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Slika 7: Prikaz kaznivih dejanj na zemljevidu v Združenem kraljestvu »Crimemapper«

Vir: Portal odprtih podatkov policije Združenega kraljestva (2017)

S fotografije 7 je razviden prikaz kaznivih dejanj po lokaciji na spletni strani Policije
Združenega kraljestva5, ki je določena na podlagi prej opisanega postopka. Pri prikazu in
obdelavi podatkov pa na zemljevidu niso prikazani podatki, katerih točna lokacija ni znana
(npr. žrtev ne pozna točne lokacije kaznivega dejanja). Taki podatki se izločijo in se ne
prikazujejo, saj niso uporabni za prikazovanje na zemljevidu (Smith & Heath, 2014).
Na podlagi zgoraj opisane rešitve lahko torej sklepamo, da je geografski podatek v obliki
naslova ali koordinat lahko tudi osebni podatek, saj lahko omogoči identifikacijo osebe oz.
subjekta. Vendar je treba upoštevati, v katerem kontekstu je geografski podatek prikazan.
Če označuje dogodke, ki so lahko bili na točnem naslovu (npr. stanovanjski hiši), lahko
sklepamo, da je možna identifikacija lastnika oz. uporabnika naslova. Če pa odprti podatki
zajemajo dogodke, katerih lokacija je vedno javni prostor, do katerega lahko dostopajo vsi,
potem lokacija ni osebni podatek. Npr. če gre za prometno nesrečo na ulici, kjer je lokacija
določena kot hišna številka, je bralcu teh podatkov jasno, da se ta ne more pripetiti na
naslovu, temveč na cesti, kjer je pa lahko udeležen vsak, saj policija obravnava prometne
nesreče samo na javnih površinah.
Zanimiv je tudi učinek, ki ga imajo objave o kriminalu in kršitvah javnega reda in miru na
prebivalstvo, saj sta se okrepili odgovornost lokalnih skupnosti ter njihova angažiranost.
Informacije so tako izboljšale odnos ljudi do policije. Ljudje so začeli zaupati objavljenim
informacijam in lažje so razumeli varnostne razmere v svojih okoliših (Smith & Heath, 2014).

5

Spletna stran Policije Združenega kraljestva: https://www.police.uk

24

V svetu se je z uporabo odprtih podatkov pojavilo veliko razvitih aplikacij, ki omogočajo
prikazovanje odprtih podatkov, ki jih objavlja policija. Večina aplikacij je razvitih za
prikazovanje podatkov na zemljevidih, saj policija obravnava in izvaja oblast na teritoriju,
torej so dogodki vezani na kraj.
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4 ODPRTI PODATKI POLICIJE O PROMETNIH NESREČAH V
SLOVENIJI
Na področju prometne varnosti policija obravnava prekrške in prometne nesreče ter druge
dogodke v cestnem prometu. Vse dogodke vnaša v svoje evidence, iz katerih pa posreduje
podatke različnim organom v državi. Prav tako iz omenjenih evidenc objavlja odprte podatke
o prometnih nesrečah na spletni strani.
Pri sodelovanju policije z drugimi organi in posredovanju podatkov je na področju prometne
varnosti policija povezana z Javno agencijo za varnost prometa. Slednji policija posreduje
odprte podatke o prometnih nesrečah v Republiki Sloveniji, ki jih črpa iz lastne evidence
prekrškov (Policija, Katalog zbirk osebnih podatkov, 2017).

4.1

OBLIKA IN VSEBINA PODATKOV

Opravili smo pregled odprtih podatkov policije o prometnih nesrečah v letu 2016, ki so bili
posredovali Javni agenciji za varnost prometa. Iz analize je razvidno, da podatki zajemajo
štiri datoteke, in sicer:
– JAVP.PNL.DOGODKI.txt;
– JAVP.PNL.KRSITVE.txt;
– JAVP.PNL.OSEBE.txt in
– JAVP.PNL.PREDMETI.txt.
V vsaki datoteki so podatki, ki se nanašajo na prometne nesreče in so navedeni v tekstovni
obliki, pri čemer se pa posamični podatki v vrstici ločujejo z oznako »$«. Zaradi enotne
ločilne oznake je možno podatke uvoziti v različne aplikacije oz. pretvoriti v potrebno obliko.
Opravili smo pregled vsake datoteke in uvoz podatkov v aplikacijo Microsoft Excel 2016. V
vsaki »txt« datoteki so v prvi vrstici navedeni atributi, nadalje so v vsaki vrstici posamične
vrednosti atributov – torej z vsako vrstico nov zapis prometne nesreče.
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Tabela 3: Atributi iz datoteke JAVP.PNL.DOGODKI.txt (odprti podatki)
FIOStevilkaZadeve
KlasifikacijaPrometneNesrece
EnotaObravnave
EnotaStoritve
UpravnaEnotaStoritve
KatastrskaObcinaStoritve
DatumPN
UraPN
MinutaPN
DanVTednu
VNaselju
Stacionaza
KrajPN
VzrokPN
TipPN
VremenskeOkoliscine
StanjePrometa
StanjeVozisca
VrstaVozisca
VzrokPobega
DatumRaziskavePobega
NacinRaziskavePobega
VrstaCesteNaselja
SifraCesteNaselja
TekstCesteNaselja
SifraOdsekaUlice
TekstOdsekaUlice
XKoordinata
YKoordinata
DatumVpisaVFIO
Vir: Policija, Odprti podatki (2017)

V datoteki »JAVP.PNL.DOGODKI.txt« je 17.931 vrstic zapisov.
Na spletni strani policije je iz navodil o statističnih datotekah prometne varnosti razvidno,
da policija prometne nesreče označuje z enolično številko, pod katero vodi prometno
nesrečo. Torej iz tega lahko sklepamo, da je glavni ključ zapisa vrednost prvega atributa
oz. FIO številka zadeve, torej številka, pod katero policija vodi prometno nesrečo (Policija,
Spletna stran, 2017).
Iz tabele 3 je razvidno, da se v datoteki »JAVP.PNL.DOGODKI.txt« nahajajo podatki o
prometnih nesrečah, ki se nanašajo na osnovne informacije o tipu prometne nesreče, času,
kraju in klasifikaciji.
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Pri pregledu odprtih podatkov policije v datoteki »JAVP.PNL.DOGODKI.txt« je razvidno, da
619 prometnih nesreč nima koordinatnih podatkov oziroma podatkov o točni lokaciji, kar
znaša kar 3,4 % vseh prometnih nesrečah.
Tabela 4: Atributi iz datoteke JAVP.PNL.KRSITVE.txt (odprti podatki)
FIOStevilkaPN
CROsebeKrsitelja
VrstaObrazca
StevilkaObrazca
SifraZakona
Clen
Odstavek
Tocka
Alineja
SteviloKrsitev
IzreceniZnesek
Opomin
ResenostUgovora
Vir: Policija, Odprti podatki (2017)

V datoteki »JVP.PNL.KRSITVE.txt« je 24.694 vrstic zapisov.
Iz podatkov datoteke je razviden enak ključni atribut »FIOStevilkaPN«, ki se nanaša na
enolično identifikacijsko številko prometne nesreče kot iz tabele 3. Datoteka zajema
informacije o kršitvah udeležencev v prometnih nesrečah. Med podatki se lahko ponavlja
tudi enak ključ »FIOStevilkaPN«, saj je lahko v prometni nesreči več kršitev. Ker je kršitev
lahko več, se lahko ponavlja tudi atribut »CROsebeKrstielja«, ki zajema enolično številko
kršitelja v podatkih policije.
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Tabela 5: Atributi iz datoteke JAVP.PNL.OSEBE.txt (odprti podatki)
FIOStevilkaZadeve
CROsebe
DatumPN
UEStalnegaPrebivalisca
Drzavljanstvo
Spol
DatumRojstva
VrstaUdelezenca
Povzrocitelj
SifraPoskodbeUdelezenca
DatumSmrti
VarnostniPasUporabljen
VozniskiStazVLetih
VozniskiStazVMesecih
AlkotestOdrejen
RezultatAlkotesta
VrednostAlkotesta
StrokovniPregledNaAlkoholOdrejen
RezultatStrkPrAl
VrednostStrokovnegaPregledaNaAlkohol
EtilometerOdrejen
RezultatEtilometra
VrednostEtilometra
StrokovniPregledNaPrepovedaneDrogeOdrejen
RezultatStrokovnegaPregledaNaPrepovedaneDroge
Pridrzanje
PrivedbaKSodnikuZaPrekrske
Vir: Policija, Odprti podatki (2017)

V datoteki »JAVP.PNL.OSEBE.txt« je 32.857 vrstic zapisov.
Iz tabele 5 so razvidni atributi datoteke »JAVP.PNL.OSEBE.test«, ki zajema podatke o
udeležencih v prometni nesreči. Kot je razvidno iz prejšnjih tabel atributov je v tabeli 5 tudi
ključni atribut »FIOStevilkaZadeve«, torej enolična številka prometne nesreče. Datoteka
zajema različne podatke o udeležencih, poškodbah, rezultatih ob preiskavi prometne
nesreče.
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Tabela 6: Atributi iz datoteke JAVP.PNL.PREDMETI.txt (odprti podatki)
FIOStevilkaZadeve
CROsebe
DatumPN
Drzavljanstvo
Spol
DatumRojstva
Skupina
RegistrskaTablicaVozila
SifraDrzavaRegistracije
VrstaVozila
ZnamkaVozila
TipVozila
Vir: Policija, Odprti podatki (2017)

Datoteka »JVP.PNL.PREDMETI.txt« zajema 27.948 različnih zapisov oz. vrstic. Tudi ti
podatki vsebujejo ključni atribut »FIOStevilkaZadeve«. Ostali atributi pa zajemajo podatke
o udeležencih in vozilu. Namen datoteke je ločena baza motornih vozil, ki so bila udeležena
v prometni nesreči.

4.2

UPORABA ODPRTIH PODATKOV POLICIJE V SPLETNI APLIKACIJI
JAVNE AGENCIJE ZA VARNOST PROMETA

Javna agencija za varnost prometa je ustanovljena z namenom reguliranja, usposabljanja,
preventivnega delovanja, analiziranja, preiskovanja dogodkov v cestnem prometu in
izvajanja strokovnih nalog za pripravo in izvedbo nacionalnega programa varnosti cestnega
prometa ter presojo varnosti cestne infrastrukture. Agencija pri svojem delovanju tako
sodeluje s policijo, ministrstvom za infrastrukturo in ostalimi subjekti, ki so vpleteni v
različne procese cestnega prometa. Med temi opravili agencija zagotavlja transparentno
prikazovanje stanja v cestnem prometu.
Za lažjo predstavitev stanja v cestnem prometu je Javna agencija za varnost prometa skupaj
s Fakulteto za strojništvo v Ljubljani razvila aplikacijo »Zemljevid prometnih nesreč«.
Aplikacija tako na zemljevidu Slovenije prikazuje naslednje podatke:
– topografske karte, ortofotografski posnetek;
– podatkovne sloje različnih vrst cest, železnice, vode, meje občin in regij, obrise
stavb;
– podatke o prometnih nesrečah.
Uporabljeni so podatki iz različnih evidenc, in sicer:
– odprti podatki o prometnih nesrečah (Policija);
– geografski podatkih različnih slojev (Geodetska uprava RS);
– podatki o državnih cestah (Direkcija RS za infrastrukturo).
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Aplikacija »Zemljevid prometnih nesreč« je namenjena:
– širši javnosti za pregled nad stanjem varnosti v prometu;
– mestnim občinam in krajevnim skupnostim za pregled stanja varnostni prometa na
njihovih območjih;
– strokovni javnosti, kot so strokovnjaki s področja infrastrukture, gradbeništva,
prometa ter ostali (AVP, Spletna stran, 2017).
Aplikacija »Zemljevid prometnih nesreč« od leta 2012 omogoča javni dostop do podatkov
o prometnih nesrečah v Sloveniji. Aplikacijo je razvila Katedra za modeliranje v tehniki in
medicini na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani. Aplikacija prikazuje zemljevid na
različnih podatkovnih slojih, infrastrukturo in podatke o prometnih nesrečah, ki jih je
posredovala policija ter zajemajo obravnavane prometne nesreče od leta 1994.
Aplikacija na zemljevidu oziroma topografski karti ali ortofotografskem posnetku prikazuje
naslednje podatkovne sloje:
– hidrografijo;
– GJI ceste (občinske in ostale ceste);
– državne ceste;
– železnice;
– stavbe;
– imena krajev;
– občine;
– statistične regije in
– prometne nesreče.
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Slika 8: Zemljevid prometnih nesreč

Vir: AVP, Zemljevid prometnih nesreč (2017)

Aplikacija »zemljevid prometnih nesreč« omogoča znotraj prikaza prometnih nesreč
določanje prikazanih parametrov oz. izbora prikaza.
Možnosti izbire parametrov o prometnih nesrečah v aplikaciji so naslednje:
1. Čas in prostor:
– datum (od–do);
– statistična regija (gorenjska, goriška, jugovzhodna, koroška, notranjsko-kraška,
obalno-kraška,
osrednjeslovenska,
podravska,
pomurska,
savinjska,
spodnjeposavska, zasavska);
– občina (vse slovenske občine);
– mesec (januar–december);
– dan v tednu (ponedeljek–nedelja);
– dan/noč;
– urni interval (po eno uro);
– vreme (deževno, jasno, megla, neznano, oblačno, sneg, toča, veter);
– površje (blato, mokro, ostalo, poledenelo – neposipano, poledenelo – posipano,
snežno – pluženo, snežno – nepluženo, spolzko, suho);
– vozišče (hrapav asfalt/beton, neraven asfalt/beton, zglajen asfalt/beton,
makadam, ostalo);
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–

promet (neznano, gost, normalen, redek; zastoji).

2. Tipologija:
– klasifikacija (brez poškodbe, sled poškodbe, lažja telesna poškodba, huda
telesna poškodba, smrt);
– vzrok (nepravilnost na cesti, neprilagojena hitrost, nepravilnosti pešca, ostalo,
neupoštevanje pravil prednosti, nepravilno prehitevanje, premik z vozilom,
nepravilna stran/smer vožnje, nepravilnost v tovoru, nepravilnost na vozilu,
neustrezna varnostna razdalja);
– tip (bočno trčenje, čelno trčenje, naletno trčenje, oplazenje, ostalo, povozitev
pešca, prevrnitev vozila, povozitev živali, trčenje v objekt, trčenje v stoječe,
parkirano vozilo).
3. Cesta:
– vrsta ceste (avtocesta, glavna cesta I. reda, glavna cesta II. reda, regionalna
cesta I. reda, regionalna cesta II. reda, regionalna cesta III. reda, hitra cesta;
lokalna cesta, naselje z uličnim sistemom, turistična cesta, naselje brez uličnega
sistema);
– naselje (v naselju, izven naselja);
– kraj (avtobusna postaja, cesta, kol. steza–pločnik, krožno križišče, parkirni
prostor, križišče, predor, prehod za pešce, železniški prehod, železniško
postajališče, naravno okolje, naravovarstveno območje, vlak);
– oznaka ceste;
– oznaka odseka in
– stacionaža (od–do).
4. Udeleženec:
– udeleženec 1;
– udeleženec 2.
Izbor parametrov pri dveh udeležencih zajema delitev oz. izbiro med naslednjimi
atributi: vrsta udeleženca, povzročitelj, starostna skupina, alkoholiziranost, število
udeležencev.
Nameni aplikacije so (AVP, Zemljevid prometnih nesreč, 2017):
– obveščanje širše javnosti;
– omogočanje dostopa do podatkov o stanju prometne varnosti krajevnim
skupnostim, občinam itn.;
– omogočanje dostopa strokovni javnosti (različnim strokovnjakom s področja,
gradbeništva, infrastrukture in prometne varnosti);
– ugotavljanje stanja in priprava analiz na področju prometne varnosti.
Aplikacija se je izkazala kot uporabna, saj je Mestna občina Ptuj z uporabo podatkov iz
aplikacije soustvarila celostno prometno strategijo mestne občine (Mestna občina Ptuj,
2017).
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Pri pregledu prikazanih podatkov o prometnih nesrečah je na zemljevidu jasno razvidna
nejasnost pri lokaciji prometne nesreče.
Slika 9: Poljubno izbrano območje v mestu Ljubljana s prikazom prometnih nesreč v
aplikaciji »Zemljevid prometnih nesreč«

Vir: AVP, Zemljevid prometnih nesreč (2017)

Pri podrobnem pregledu poljubnega križišča v naselju so točke prometnih nesreč označene
na objektih in ne na vozišču, kar je razvidno s slike 9, ki zajema območje mesta Ljubljane
in prometne nesreče v letu 2016.
Iz zajetih podatkov, ki si prikazani na sliki 9, ni možno opraviti podrobne analize varnosti v
prometu in ugotoviti, ali prihaja do prometnih nesreče na določenem odseku vozišča
oziroma ulice in križišča zaradi napake na infrastrukturi, označbah, signalizaciji ali zaradi
drugih razlogov, prav tako seveda ni možno ugotoviti, kje so točni vzroki.
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Slika 10: Poljubno izbrano območje izven naselja s prikazom prometnih nesreč v
aplikaciji »Zemljevid prometnih nesreč«

Vir: AVP, Zemljevid prometnih nesreč (2017)

Pri prikazu prometnih nesreč izven naselja na sliki 10 je razvidno, da so točke prometnih
nesreč označene na vozišču, torej drugače kot s slike 9, kjer so prometne nesreče prikazane
na objektih in ne na vozišču. Iz takih podatkov pa strokovnjaki lahko ugotavljajo vzroke za
nastanek prometnih nesreč.

4.3

ODSTOPANJA PRI GRAFIČNEM PRIKAZU ODPRTIH PODATKOV
POLICIJE O PROMETNIH NESREČAH NA ZEMLJEVIDU

Za podrobno analizo lokacije prometnih nesreč sta iz javno dostopnih podatkov medijev
izbrani dve prometni nesreči, in sicer:
– Prometna nesreča s smrtnim izidom z dne 14. 4. 2016 na Koroškem. O prometni
nesreči je bil izdan članek na spletni strani družbe Dnevnik d.d. z dne 14. 4. 2016
z naslovom »Smrtna nesreča na Koroškem: Usodno prehitevanje in debelo uro
trajajoča intervencija« (Pahor, 2016).
– Prometna nesreča s smrtnim izidom z dne 10. 12. 2016 v Ljubljani. O prometni
nesreči je bil izdan članek na spletni strani družbe Dnevnik d.d. z dne 13. 12. 2016
z naslovom »Taksist, ki je na Slovenski cesti do smrti povozil pešca, je vozil tam,
kjer ne bi smel« (Dnevnik, 2016).
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Cilj analize je ugotoviti dejansko stanje pri natančnosti podatkov o lokaciji, ki je prikazana
na zemljevidu oz. se nahaja med odprtimi podatki policije.
Tabela 7: Podatki o izbranih prometnih nesrečah iz datoteke JAVP.PNL.DOGODKI.txt
(odprti podatki)
FIOStevilkaZadeve

837499

854123

KlasifikacijaPrometneNesrece

S

S

EnotaObravnave

105

520

EnotaStoritve

1D0

520

UpravnaEnotaStoritve

5549

5524

KatastrskaObcinaStoritve

1120861

611725

DatumPN

14.04.2016

10.12.2016

UraPN

6

2

MinutaPN

48

35

DanVTednu

4

6

VNaselju

0

1

Stacionaza

4500

28

KrajPN

PC

PR

VzrokPN

PR

HI

TipPN

ČT

PP

VremenskeOkoliscine

O

J

StanjePrometa

N

R

StanjeVozisca

MO

SU

VrstaVozisca

AZ

AH

VrstaCesteNaselja

1

N

SifraCesteNaselja

4

25001

TekstCesteNaselja

DRAVOGRAD-SG-ARJA
VAS

LJUBLJANA

SifraOdsekaUlice

1259

25230

TekstOdsekaUlice

SL.GRADEC-ZG.DOLIČ

SLOVENSKA CESTA

XKoordinata

147079

100908

YKoordinata

510331

461932

15. 4. 2016

12. 12. 2016

VzrokPobega
DatumRaziskavePobega
NacinRaziskavePobega

DatumVpisaVFIO

Vir: Policija, Odprti podatki (2017)

Opisani prometni nesreči sta bili najdeni v odprtih podatkih policije, ki jih objavlja Javna
agencija za varnost prometa, in sta prikazani v tabeli 7. V prvem stolpcu tabele se nahajajo
atributi, v drugem in tretjem stolpcu pa vrednosti dveh prometnih nesreč. Zaradi prej
zaznanih anomalij pri prikazu lokacije prometnih nesreč je tudi v tabeli moč zaznati različne
vrednosti atributov, ki določajo lokacijo. Za razumevanje nastalih razlik v obliki zapisa o
lokaciji prometne nesreče je treba razumeti, kako policija določa lokacijo.
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S spletne strani policije je razvidno, da policija kategorizira kraj prometne nesreče glede
cesto oz. naselje, in sicer z naslednjimi oznakami:
H – hitra cesta
L – lokalna cesta
N – naselje z uličnim sistemom
T – turistična cesta
V – naselje brez uličnega sistema
0 – avtocesta
1 – glavna cesta I. reda
2 – glavna cesta II. reda
3 – regionalna cesta I. reda
4 – regionalna cesta II. reda
5 – regionalna cesta III. reda
Policija tako določa lokacijo prometne nesreče na dva načina:
1. Po hišni številki oz. načinu naselje z uličnim sistemom ali naselje brez uličnega
sistema. V kolikor je izbrano naselje, se določijo še kraj, ulica in hišna številka.
2. Po stacionaži – po kategorijah ceste, ki so razvidne iz prejšnjega odstavka, označene
s črkami H, L, T in številkami od 0 do 5 ter nadalje dodane še številka ceste, številka
odseka in stacionaža.
Pri pregledu koordinatnih podatkov policije o obeh prometnih nesrečah iz tabele 7, torej X
in Y (Koordinatni sistem Gauss Krüger), sta prometni nesreči v aplikaciji »Zemljevid
prometnih nesreč« glede na koordinate pravilno prikazani (Policija, Statistika, 2017).
Prometna nesreča v naselju na Koroškem
Prometna nesreča se je iz javno dostopnih podatkov na spletni strani družbe Dnevnik d.d.
pripetila v naselju. Prometna nesreča je v odprtih podatkih policije vpisana pod številko
837499.
Iz odprtih podatkov policije, prikazanih podatkov iz aplikacije »Zemljevid prometnih nesreč«
in iz članka je razvidno, da se je prometna nesreča pripetila na vozišču v naselju, in sicer je
tam navedeno:
– ime ceste: DRAVOGRAD-SG-ARJA VAS;
– oznaka ceste: 4 (regionalna cesta II. reda);
– ime odseka: SL. GRADEC–ZG. DOLIČ;
– oznaka odseka: 1.259;
– stacionaža: 4.500 m (4,5 km).
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Slika 11: Fotografija s kraja prometne nesreče na Koroškem z dne 14. 4. 2016

Vir: Dnevnik (2016)

S slike 11 je razviden kraj opisane prometne nesreče z dne 14. 4. 2016 na cesti Slovenj
Gradec–Zgornji Dolič. Podatki na zemljevidu so iz predstavljenih podatkov točni, prav tako
je s fotografije razvidna enaka lokacija, saj je ta neposredno ob znaku za označevanje ceste.
Slika 12: Prikazana lokacija prometne nesreč na Koroškem z dne 14. 4. 2016 v
aplikaciji »Zemljevid prometnih nesreč«

Vir: AVP, Zemljevid prometnih nesreč (2017)

Iz aplikacije »Zemljevid prometnih nesreč« na sliki 12 je razvidna lokacija prometne
nesreče, ki pa je enaka kot na sliki 11. Torej točka z oznako »S« kaže na mesto prometne
nesreče, pri tem je s fotografije jasno razvidno, da se kraja popolnoma ujemata.
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Tabela 8: Podatki o prometni nesreči z dne 14. 4. 2016 na Koroškem iz aplikacije
»Zemljevid prometnih nesreč«
Key

160837499

Regija

KOROŠKA

Občina

Slovenj Gradec

Datum

14. 4. 2016

Dan

4

Dan/noč

Dan

Ura

6:07

Vreme

O

Površje

MO

Vozišče

AZ

Promet

N

Klasifikacija

S

Tip

ČT

Vzrok

PR

Dc

DC

Vrsta ceste

1

Naselje

N

Kraj

C

Ime ceste

DRAVOGRAD-SG-ARJA VAS

Oznaka ceste
Ime odseka

4
SL.GRADEC-ZG.DOLIČ

Oznaka odseka

1259

Stacionaža

4500

Udeleženci

OA,PT,OA

Lokacija na h. št.

Ne

Vir: AVP, Zemljevid prometnih nesreč (2017)

Pri pregledu lokacije prometne nesreče na zemljevidu iz aplikacije in iz članka ter odprtih
podatkov policije je razvidno, da se podatki ujemajo. Policija je prometno nesrečo locirala
po stacionaži, torej po številki ceste, odseku in kilometru, kar omogoča določitev točne
lokacije na vozišču. Ta lokacija je bila s strani informacijskega sistema policije pretvorjena
v geografske podatke koordinatnega sistema Gauss Krüger, in sicer na koordinate X:
147079 in Y: 510331, kar je razvidno iz odprtih podatkov policije, prikazanih v drugem
stolpcu tabele 7.
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Prometna nesreča v naselju Ljubljana
Naključno izbrana prometna nesreča v naselju Ljubljana se je, kot je razvidno iz javno
dostopnih podatkov na spletu družbe Dnevnik d.d., pripetila v naselju Ljubljana, in sicer 10.
12. 2016 v križišču Slovenske ceste in Šubičeve ulice.
Iz odprtih podatkov policije, podatkov iz aplikacije »Zemljevid prometnih nesreč« in iz
spletnega članka časopisa Dnevnik je razvidno, da se je prometna nesreča pripetila na
vozišču v naselju Ljubljana, in sicer na Slovenski cesti. Iz odprtih podatkov policije so
razvidni naslednji podatki:
– vrsta ceste: N (naselje z uličnim sistemom);
– naselje: Ljubljana;
– ulica: Slovenska cesta in
– hišna številka: 28.
Slika 13: Skica kraja prometne nesreče z dne 10. 12. 2016 v Ljubljani

Vir: Pahor (2016)

Na sliki 13 je razviden kraj prometne nesreče v Ljubljani na Slovenski cesti v križišču s
Šubičevo ulico dne 10. 12. 2016. Na sliki oz. skici prometne nesreče je prikazano trčenje
osebnega avtomobila v pešca na prehodu za pešce oz. na voznem pasu Slovenske ceste
(Pahor, 2016).
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Slika 14: Prikazana lokacija prometne nesreče z dne 10. 12. 2016 v Ljubljani v
aplikaciji »Zemljevid prometnih nesreč«

Vir: AVP, Zemljevid prometnih nesreč (2017)

Prej omenjena prometna nesreča na Slovenski cesti 28 v Ljubljani z dne 10. 12. 2016 je v
aplikaciji »Zemljevid prometnih nesreč« na sliki 14 prikazana s točko oz. oznako »S«. S slike
je torej razvidna lokacija na hišni številki, in sicer Slovenski cesti 28 v Ljubljani, kar pa se
ne ujema z dejanskim krajem prometne nesreče, ki je točno prikazan na sliki 13.

Tabela 9: Podatki o prometni nesreči z dne 10. 12. 2016 v Ljubljani iz aplikacije
»Zemljevid prometnih nesreč«
Key

160854123

Regija

OSREDNJESLOVENSKA

Občina

Ljubljana

Datum

10. 12. 2016

Dan

6

Dan/noč

Noč

Ura

2:03

Vreme

J

Površje

SU

Vozišče

AH

Promet

R
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Klasifikacija

S

Tip

PP

Vzrok

HI

Dc

LC

Vrsta ceste

N

Naselje

D

Kraj

R

Ime ceste

LJUBLJANA

Oznaka ceste
Ime odseka

1
SLOVENSKA CESTA

Oznaka odseka
Stacionaža
Udeleženci

OA,PE

Lokacija na h. št.

da

Vir: AVP, Zemljevid prometnih nesreč (2017)

Pri pregledu prikazanih podatkov o prometni nesreči v tabeli 9 iz aplikacije »Zemljevid
prometnih nesreč« je razvidno, da je lokacija vezana na hišno številko na Slovenski cesti. Z
grafičnega prikaza na sliki 14 aplikacije »Zemljevid prometnih nesreč« bi lahko smatrali, da
se je prometna nesreča pripetila na Slovenski cesti ob objektu s številko 28, kar pa je
približno 50 metrov oddaljeno od dejanskega kraja.
Tako je bila navedena prometna nesreča locirana s strani policije po sistemu »naselje z
uličnim sistemom« oz. določena po kraju, ulici in hišni številki, ki je po oceni policista
najbližje lokaciji prometne nesreče. Ta lokacija pa je bila s strani informacijskega sistema
policije avtomatsko pretvorjena v geografske podatke koordinatnega sistema Gauss Krüger,
in sicer na koordinate X: 100908 in Y: 461932, kar je razvidno iz odprtih podatkov policije,
prikazanih v tabeli 7. Lokacija po koordinatnem sistemu pa je dejansko na objektu Slovenska
cesta 28 v Ljubljani.
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5 DISKUSIJA IN ZAKLJUČEK
V okviru zaključka celotne vsebine bi lahko zajeli dva sklopa ugotovitev in predlogov. Prvi
sklop so rešitve na področju odprtih podatkov v Sloveniji, drugi sklop pa predstavljajo
ugotovitve in predlogi pri uporabi odprtih podatkov policije v aplikaciji »Zemljevid prometnih
nesreč«.

5.1

UREDITEV ODPRTIH PODATKOV V SLOVENIJI

Z odprtjem portala OPSI in izdajo Priročnika za odpiranje podatkov javnega sektorja je
Slovenija na področju odprtih podatkov vzpostavila izjemne pogoje za napredek, kar se
odraža tudi v oceni Evropske komisije. Vendar čaka Slovenijo na tem področju še veliko
dela. Tako bi bilo treba urediti in vzpostaviti naslednje ukrepe:
–

–
–

–
–

Uvedba enotnega načina zbiranja podatkov v informacijskih sistemih javnega
sektorja. Namreč nekateri organi javnega sektorja uporabljajo še stare informacijske
sisteme za obdelavo podatkov, ki so sicer nadgrajeni, ampak jih nameravajo organi
v prihodnje na novo vzpostaviti. V takih primerih je smiselno na državni ravni
poenotiti enotne metapodatke po vsebini in obliki tam, kjer so enaki, ter upoštevati
odprte standarde za oblikovanje metapodatkov in oznak. Načrtovanje posodobitev
informacijskih sistemov v javnem sektorju je v prihodnosti zelo smiselno, saj
omogoča nove e-storitve, brezpapirno poslovanje in druge prednosti.
Sprejetje akcijskega načrta za odpiranje podatkov na vseh ravneh javnega sektorja
po strategiji, ki je predlagana v Priročniku za odpiranje podatkov.
Uvedba obveznega objavljanja odprtih podatkov v portalu OPSI s strani vseh
organov javnega sektorja, ki so že odprli podatke in so dosegljivi le na lastnih
spletnih straneh organov. Pri tem ne smemo pozabiti tudi na ažurno oz. sprotno
objavljanje podatkov. Če je možno, je treba v okviru informacijskega sistema
omogočiti takojšnjo objavo v realnem času.
Obliko objavljenih odprtih podatkov poenotiti tam, kjer je to mogoče z upoštevanjem
svetovno uveljavljenega standarda »5* open data«.
Ugotoviti in objaviti načine stimuliranja pri razvoju novih aplikacij z uporabo odprtih
podatkov in hkrati vključevanje obstoječih že razvitih aplikacij v portal OPSI.

Slovenija zaradi svoje majhnosti dejansko lahko postane država, ki postavlja nove standarde
na področju delovanja javnega sektorja z informacijskimi rešitvami in uporabo odprtih
podatkov, ki bi jih v prihodnosti lahko uporabila celotna Evropska unija ali pa bi veljali celo
širše v svetovnem merilu.
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5.2

UGOTOVITVE
APLIKACIJI

UPORABE

ODPRTIH

PODATKOV

POLICIJE

V

Ker je jasen namen aplikacije, je treba poskrbeti za primerne podatke in primeren način
predstavitve podatkov, saj so ti ključni pri razlagi, uporabnosti in sprejemanju ukrepov ali
sklepov glede na podatke. Pri prikazovanju odprtih podatkov na zemljevidu oz. zemljevidu
je treba upoštevati, da uporabnik ni nujno strokovnjak in si bo tolmačil podatke po svoji
presoji. Torej je nujno, da so podatki točni ali pa mora biti njihova razlaga vsaj jasno
razumljiva tudi laični javnosti.
Iz obeh opisanih primerov je razvidno, da policija v določenih primerih uporablja določanje
lokacije po stacionaži, torej po številki ceste, odseku in razdalji v metrih določene ceste. V
naselju sicer ni označenih cest po številkah in odsekih in policija zato določa lokacijo po
uličnem sistemu, torej po hišnih številkah.
Slika 15: Dejanski in predlagani prikaz prometnih nesreč v aplikaciji

Vir: AVP, Zemljevid prometnih nesreč (2017); lasten

Na sliki 13 je v levem delu prikazano dejansko stanje prometnih nesreč v križišču Dunajske
ceste in Topniške ulice v Ljubljani za leto 2016 v aplikaciji »Zemljevid prometnih nesreč«.
Če izhajamo iz dosedanjih ugotovitev, so vse prometne nesreče vezane na objekt, torej po
sistemu »naselje z uličnim sistemom«. Nadalje so podatki o lokaciji hišne številke pri vnosu
avtomatsko pretvorjeni v koordinatni sistem. Ti podatki so prikazani na zemljevidu.
Uporabnik tako iz prikazanih podatkov na zemljevidu ne more razbrati problematike oz.
dejanskega stanja. Torej lahko ugotovimo, da so podatki delno uporabni, pri čemer
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upraviteljica aplikacije, Javna agencija za varnost prometa, že pridobi pomanjkljive podatke
od policije.
Desni del slike 13 pa prikazuje sicer navidezen (poljubno izmišljeni podatki) izgled podatkov
o lokaciji prometnih nesreč, v kolikor bi bile točne lokacije zajete že v odprtih podatkih. Na
podlagi te slike bi uporabnik lahko sklepal, kateri odsek križišča je kritičen in nadalje
ugotavljal vzroke v morebitni slabi signalizaciji, kakovosti vozišča itn. Torej bi bila
uporabnost odprtih podatkov odlična.
Točni podatki o lokaciji prometnih nesreč so tako iz prikazanih ugotovitev le v primerih, ko
je policija kot način določanja lokacije uporabila stacionažo, to pa je v večini primerov izven
strnjenih naselij, na regionalnih cestah, avtocestah ipd. V strnjenih naseljih pa so v večini
primerov lokacije določene glede na objekt s hišno številko in tako netočne.
Sodobne razvite tehnologije omogočajo določanje lokacije na podlagi sistema globalnega
pozicioniranja s sateliti. Tako bi lahko policiste opremili z napravami, ki razberejo in shranijo
koordinate o lokaciji prometne nesreče, ki se vnesejo v evidence policije pri vseh dogodkih.
Druga možnost je, da policist pri izdelavi aktov in vnosa podatkov o prometni nesreči
lokacijo označi na zemljevidu in na tak način pridobi koordinate. V vsakem primeru bi bilo
treba sistem zajemanja podatkov v policiji posodobiti in s tem zagotavljati kakovostnejše
oz. natančnejše odprte podatke o dogodkih.
S točnimi in kakovostnejšimi podatki bi policija pri svojem internem delovanju lahko
natančneje odreagirala s preventivnim in represivnim delovanjem, saj bi bila interpretacija
podatkov natančnejša in kakovostna. Tudi na področju predstavitve stanja javnosti bi
policija s tem načinom pridobivala na zaupanju, podpori in razumevanju pri izvajanju
represivnih ter preventivnih ukrepov.
Za zaključek bi bilo smiselno predlagati spremembe pri zajemanju in prikazovanju podatkov
pri:
1. Policiji, ki bi zajemale:
– Posodobitev informacijskega sistema, ki omogoča zajemanje kakovostnejših
podatkov (lokacija, ugotovljene specifične posebnosti pri obravnavi prometnih
nesreč). Obstoječi informacijski sistem sicer že vsebuje koordinatni sistem,
vendar se ta na podlagi vnosa lokacije samostojno pretovori v koordinatni
sistem. Natančni in potrebni podatki bi omogočili večjo uporabnost pri
spremljanju in analiziranju stanja.
– Tekoče objavljanje odprtih podatkov v obliki CVS z pripadajočimi metapodatki.
– Objava odprtih podatkov v portalu OPSI.
– Policija bi lahko opisan način prikazovanja dogodkov in ukrepov v aplikaciji
uporabila tudi na svoji spletni strani, in sicer na vseh področjih svojega dela z
upoštevanjem varovanja zasebnosti pri specifičnih podatkih, kot je opisano v
podpoglavju 2.4, ki prikazuje rešitve v Združenem kraljestvu. Primerni bi bili
tako že predstavljeni podatki o prometnih nesrečah, potem podatki o prekrških,
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kaznivih dejanjih, kršitvah javnega reda in miru, pa tudi ostali dogodki, ki jih
policija obravnava. Prav tako bi lahko objavili podatke o opremi policije, javnih
naročilih, kadrovski zasedenosti ipd., in sicer v primerni standardizirani obliki.
2. Javni agenciji za varnost prometa, ki bi vključevale:
– Razširitev aplikacije z dodatnimi funkcijami prikaza več plasti, ki so ključne za
prometno varnost; torej vzdrževalec ceste, hitrostna omejitev, prometna
signalizacija, zadnja obnova ceste, ocena stanja vozišča po kategorijah itn.
– Objava aplikacije »Zemljevid prometnih nesreč« na portalu OPSI.
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