
 

CEF gradnik eArhiviranje  

Konferenca o ohranjanju prostorskih podatkov 
Kdaj: 6. in 7. maj 2019  

Kje: Konferenčni center Domus Medica, Dunajska cesta 162, Ljubljana, Slovenija 

Prijava: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEFeArcGeo060519  

 

Gradnik eArhiviranje pri Instrumentu za povezovanje Evrope pri Evropski komisiji »CEF« 

(Connecting Europe Facility), Arhiv Republike Slovenije in podjetje Geoarh vas vabimo na 

mednarodno konferenco o arhiviranju prostorskih podatkov, ki bo 6. in 7. maja v Ljubljani. 

Dogodek organiziramo znotraj gradnika eArhiviranje, ki ga pod okriljem razvijamo v projektu 

EARK4ALL. 

 

Konferenca o ohranjanju prostorskih podatkov bo zanimiv dvodnevni dogodek, s katerim želimo 

povezati in ustvariti skupnost ustvarjalcev prostorskih podatkov, arhivov, ponudnikov storitev 

zajema in hrambe ter ponudnikov programskih rešitev. Udeleženci zato lahko v obliki hitrih 

predstavitev (angleško “lightning talks”) sodelujete v dveh panelih (Sekcija 2 prvega dne in 

sekcija 6 drugega dne), v katerih s 5-10 min predstavitvami predstavite svoja mnenja, izkušnje, 

probleme in dobre prakse. 

 

6. 5. 2019 Predstavitve v Sekciji 2 naj bodo osredotočene na izkušnje ustvarjalcev prostorskih 

podatkov, lastnikov prostorskih podatkov, arhivov, povezane z uporabo in ponovno uporabo 

prostorskih podatkov, vključno s tistimi, ki potrebujejo kakršno koli intervencijo, kot so 

sprememba koordinatnega sistema/formatov, manjko informacije za pravilno interpretacijo/prikaz 

prostorskih podatkov … 

 

7. 5. 2019 Predstavitve v Sekciji 6 naj  bodo osredotočene na izkušnje ponudnikov rešitev in 

programske opreme in drugih z izkušnjami s področja ohranjanja prostorskih podatkov, kot so 

delujoče rešitve za ohranjanje geopodatkov, orodja za prikazovanje prostorskih podatkov, orodja 

za transformacijo formatov/koordinatnih sistemov ... 

 

Sekcijo/i, v kateri/h bi želeli sodelovati, izberete med postopkom registracije na konferenco.  

     

Digitalni podatki vse pogosteje vsebujejo prostorsko komponento. Vendar pa programska okolja, 

v katerih nastajajo in v katerih uporabljamo prostorske podatke, niso primerna za njihovo 

dolgoročno hrambo. Izkušnje pri upravljanju s prostorskimi podatki kažejo, da je dolgoročno 

ohranjanje njihove uporabnosti mnogokrat prezrto. Na konferenci želimo predstaviti ključne 

dejavnike pri upravljanju s prostorskimi podatki, pri njihovem ohranjanju in omogočanju njihove 

nadaljnje uporabe. Hkrati želimo tudi povezati različne deležnike v skupnosti, v kateri nastajajo 

prostorski podatki (ustvarjalci, regulatorji, ponudniki rešitev in storitev, arhivi, znanstvena 

skupnost), in jim ponuditi prostor in priložnost za izmenjavo izkušenj in rešitev ter morebitna nova 

sodelovanja. 

 

Mednarodna konferenca poteka v okviru CEF, zato je udeležba na konferenci brezplačna. 

Konferenca bo simultano prevajanja iz angleškega v slovenski jezik (in obratno). V skladu 

s Pravilnikom o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom šteje konferenca 

med dogodke za obnovo in dopolnitev pridobljenega znanja.  

 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CEFeArcGeo060519
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eArchiving
http://e-ark4all.eu/


 

Program – Prvi dan 

 

Ponedeljek, 6. 5. 2019 

Ura Sekcija 

9:00 - 9:15 Uvodna sekcija 

9:00 - 9:15 Pozdravni nagovori in uvod v program konference 

9:15 - 10:00 
Uvodno predavanje  

Anne-Sofie Jensen, Direktorica Danskega državnega arhiva 

10:00 - 10:30 

CEF gradnik eArhiviranje - 

Predstavitev projekta EARK4ALL, gradnika eArhiviranje  in naše vloge v 

skupnosti 

Sophia Bünemann, Evropska komisija in Janet Anderson, Univerza v Brightonu 

10:30 - 11:00 ODMOR 

11:00 - 12:15 1. sekcija: Zakaj je pomembno arhivirati geopodatke? 

  

Predstavitve o: 

- Pomenu prostorskih podatkov za ustvarjalce, izzivi z velikimi količinami 

podatkov, s katerimi se srečujejo pri njihovem ohranjanju in arhiviranju 

- Sodobne zahteve arhivov v povezavi s prostorskimi podatki 

- Pogled raziskovalcev na uporabo prostorskih podatkov podatkov v arhivih 

12:30 - 13:30 ODMOR ZA KOSILO 

13:30 - 15:00 2. sekcija: Kaj bi morali arhivirati? 

  

Predstavitve o: 

- Pomenu kontekstu oz. netehničnih informacija pri ohranjanju in arhiviranju 

prostorskih podatkov 

- Tehnični vidiki, pomembni za bodočo uporabo prostorskih podatkov 

- Hitre predstavitve (Lightning talks) 

15:00 - 15:30 ODMOR 

15:30 - 17:00 3. sekcija: Formati in standardi 

  

Predstavitve o: 

- Izkušnje pri izbiri in uporabi oblik zapisov (formatov) v katerih hranimo oz. 

arhiviramo prostorske podatke, 

- Evropske direktive o prostorskih podatkih 

- Uporaba standardov pri hrambi in arhiviranju prostorskih podatkov 

 

  



 

Program – Drugi dan 

 

Torek, 7. 5. 2019 

Ura Sekcija 

9:00 - 10:30 4. Sekcija: Orodja za arhiviranje prostorskih podatkov 

9:00 - 9:45 

Tehnične rešitve za hrambo in arhiviranje prostorskih podatkov 

- Orodja za upravljanje podatkov 

- GIS infrastrukturne rešitve 

9:45 - 10:10 
E - ARK4ALL – Rešitve za hrambo in arhiviranje prostorskih podatkov 

(specifikacije, priporočena okolja, usposabljanja) 

10:10 - 10:30 DISKUSIJA 

10:30 - 11:00 ODMOR 

11:00 - 12:15 
5. sekcija: Kako pripraviti prostorske podatke za arhiviranje (primeri dobrih 

praks) 

  

Predstavitve o: 

- Dobre prakse v postopkih vrednotenja in priprave podatkov za izročanje v 

hrambo/arhiv (Izzivi in izkušnje pri odločanju o tem, kaj (o)hraniti; Katera orodja 

uporabljamo pri preverjanju podatkov pred izročanjem v hrambo/arhiv) 

- Kako nastaviti obstoječe sisteme da podpirajo hrambo in arhiviranje prostorskih 

podatkov 

12:15 - 12:30 DISKUSIJA 

12:30 - 13:30 ODMOR ZA KOSILO 

13:30 - 15:00 
6. sekcija: Dobre prakse pri omogočanju dostopa in uporabe prostorskih 

podatkov 

13:30 - 14:45 

Predstavitve o: 

- Dobre prakse pri uporabi orodij za iskanje in podporo dostopa do prostorskih 

podatkov 

- geografski informacijski sistem 

14:45 - 15:00 DISKUSIJA 

15:00 - 15:30 ODMOR 

15:30 - 17:00 Okrogla miza in zaključek konference 

 


