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Zapisnik 3. seje medresorske delovne skupine za interoperabilnost – Uredniški odbor NIO

Datum in ura
Kraj
Vabljeni
Udeleženci:

Opravičili:

Neopravičeno odsotni :

14. 3. 2018, od 13.00 do 15.00
Ljubljana, Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, sejna soba pritličje
Člani UO NIO
1. Danica Šaponja, MJU,
2. Mag. Irena Ažman, GURS
3. Mag. Marjanca Jambrovič, MZ
4. Mag. Bojan Rebevšek, MŠŠ
5. Sonja Hiti-Ožinger, MK
6. Slavko Patekar, MJU
7. Mag. Adam Rus, MGRT
8. Dr. Miro Lozej, MJU
9. Mag. Franci Mulec, MZZ
1. Dr. Alenka Žužek Nemec, MJU
2. Tatjana Novak, SURS
3. Mag. Samo Zorc, MJU
4. Matjaž Vede, MZI
5. Aleš Štrekelj, MKGP
6. Mag. Matjaž Jevševar, MJU
7. Marko Ambrož, MJU
8. Andreja Sladoje Jemec, MF
9. Peter Sterle, MIZŠ
10. Matej Gomboši, FURS
1. Mag. Mateja Prešeren, MJU
2. Matija Stele, MDDSZ
3. Mag. Janez Ciringer, MP
4. Primož Kogovšek, ARSO
5. Matej Loparič, MNZ
6. Mag. Bojan Muršec, VS-RS
7. Mag. Andrej Tomšič, IP-RS
8. Mag. Anton Podplatnik, MORS
9. Jurij Mlinar, MOP
-

Zapis seje:
Pred sejo se je na elektronske naslove članov UO NIO posredovalo
predloge članov za AN NIO ( povezava NIFO)
Strategija uvajanja semantične interoperabilnosti, verzija 0.4.1
Povezava – EU Akcijski načrt IOP;
Povezava - Evropskega interoperabilnostnega okvira – EIF;
Portal NIO.
Dnevni red:
1. Predstavitev strategije uvajanja semantične interoperabilnosti – mag. Igor Tričkovič Rifelj
2. Diskusija o predlogih za Akcijski načrt.
Ugotavljanje prisotnosti in sklepčnosti:
Prisotne je pozdravila Danica Šaponja, vodja odbora za interoperabilnost. Po pregledu liste prisotnosti je
ugotovila nesklepčnost sestanka. Na seji prisotnih 9 članov, 10 članov se je opravičilo in 9 članov je bilo
neopravičeno odsotnih
Prisotni so se dogovorili, da nadaljujejo neformalno diskusijo o odprtih vprašanjih in prejetih odzivih na
AN. Na seji so bili obravnavani naslednji trije pomembni sklopi:
1.

Strategija uvajanja semantične interoperabilnosti

Dr. Miro Lozej je prisotne seznanil, da bo mag. Igor Tričkovič Rifelj, zaradi odsotnosti, predstavil koncept
upravljanja semantične interoperabilnosti na eni od prihodnjih sej in povedal, da je osnutek dokumenta
objavil kot interno gradivo na portalu, kjer je na voljo vsem članom uredniškega odbora NIO za pripombe.
Rok za podajanje pripomb je 1 mesec.
Ob tem je izpostavljeno, da bo pri dokončnem oblikovanju Strategije semantične interoperabilnosti,
potrebno vključiti še skrbnike podatkov s strani strokovnega področja posameznega resorja. Eden od
ključnih ciljev ob sprejetju strategije je opredelitev posameznih »ključnih izdelkov« zastavljenih v
strategiji, njihovo vzpostavitev in permanentno dopolnjevanje. Po sprejetju dokumenta se bo le-ta tudi
prevedel v angleški jezik in objavil.
Danica Šaponja je prisotne seznanila s pobudo Statističnega sosveta, ki je bila podana že na 10. seji
12.5.2015 in so člani na 11. seji 6.2.2017 sprejeli ponovno priporočilo, da ga. Danica Šaponja (MJU)
pristojnim na MJU posreduje pobudo in predlaga aktivnosti v povezavi z ustanovitvijo terminološke
skupine v okviru NIO. V razpravi sosveta se je izpostavilo, da je pomembno, da koordinacijo terminološke
skupine prevzame MJU, ki je za to najprimernejši organ. Na temo terminologije se določene aktivnosti
izvajajo v okviru Statističnega društva, zato je smiselno, da se MJU (skupina za interoperabilnost) z
omenjenim društvom tudi poveže.
Člani odbora so se strinjali, da mag. Tričkovič Rifelj Strategijo uvajanja semantične interoperabilnosti
predstavi na eni od sej Statističnega sosveta. V skladu s priporočilom Statističnega sosveta pa se predlaga
sestanek s Statističnim društvom, pri čemer se za koordinacijo prosi članico UO NIO gospo Tatjano Novak.
2. Priprava komunikacijskega načrta
Na seji je bila podana pobuda o smotrnosti priprave akcijskega načrta NIO, katerega koordinacijo je
prevzela mag. Marjanca Jambrovič, sodeloval pa bo dr. Miro Lozej. K sodelovanju se povabi še ostale člane
delovne skupine, pri čemer pa število članov za pripravo osnutka komunikacijskega načrta ne bi presegala
pet članov.
3.

Pregled zadnjega poročila interoperabilnosti za Slovenijo in priprava nabora področjih, kjer je
potrebno krepiti vlogo interoperabilnosti

V nadaljevanju razprave so se člani strinjali, da se pred pripravo dokončnega predloga Akcijskega načrta
interoperabilnosti opravi pregled zadnjega poročila za Slovenijo in pripravi nabor področij, kjer je zaznano,
2

da je Slovenija nižje ocenjena ter na tej podlagi pripraviti ukrepe za nadaljnjo krepitev aktivnosti. Smotrno
je vzpostaviti Ad-hoc delovno skupino z največ petimi člani. Koordinacijo skupine prevzame Danica
Šaponja, sodeloval bo tudi Slavko Patekar. Povabi se še ostale člane UO NIO, ki imajo interes pri pripravi
pregleda.
Seja se je zaključila ob 15.10. Naslednja seja je, glede na že objavljen urnik, predvidena 4.4.42018 ob 13.
uri. Lokacija bo sporočena naknadno.
Pripravila:
Danica Šaponja,
vodja UO NIO
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