21. september 2015 ob 9.00 uri
konferenčna dvorana hotela

FOUR POINTS BY SHERATON LJUBLJANA MONS
(Pot za Brdom 4, Ljubljana)

vabimo vas na prvi slovenski INSPIRE dan z mednarodno udeležbo.

Dogodek organiziramo v okviru projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture za
zmanjšanje tveganj in posledic poplav".
Namen slovenskega INSPIRE dneva je predstaviti izkušnje, ki jih imajo pri vzpostavljanju omrežnih
storitev s prostorskimi informacijami v tujini in omrežne storitve, skladne z zahtevami Evropske
direktive INSPIRE, ki nastajajo v okviru projekta "Posodobitev prostorske podatkovne infrastrukture
za zmanjšanje tveganj in posledic poplav".
V okviru podprojekta imenovanega slovenska infrastruktura za prostorske informacije nastajajo
navodila za medopravilnost in usklajenost zbirk prostorskih podatkov in storitev z zahtevami
direktive INSPIRE ter navodila za pripravo metapodatkov. Vzpostavljene bodo omrežne storitve
iskanja, vpogleda, prenosa in preoblikovanja podatkov.
Dogodek je namenjen upravljavcem zbirk prostorskih podatkov kot tudi uporabnikom podatkov in
omrežnih storitev.
Okvirni program prvega slovenskega INSPIRE dneva
Ćas

Naslov

Avtor

09.00 – 9.20

Uvodni nagovor državne sekretarke MOP in
generalnega direktorja geodetske uprave RS
Infrastruktura za prostorske informacije v
Sloveniji

mag. Tanja BOGATAJ, MOP
Anton KUPIC, GURS

08:30 – 9:00
9:20 - 9:40

Prihod in registracija udeležencev

Tomaž Petek, GURS

9:40 – 10:00

Primeri dobre prakse iz Danske

10.20 – 10.40

Primeri dobre prakse iz Norveške

10:00 – 10.20
10.40 – 11.00

11:00 – 11:30
11.30 – 11.50
11.50 – 12.10
12.10 – 12.30

12:30 – 12:50
12:50 – 13:20
13.20 – 13.40

13:40 – 14:00
14.00- 14.20

14.40 - 15:00

Primeri dobre prakse iz Hrvaške

Primeri dobre prakse iz Islandije
Odmor

Ulla Kromborg MAZZOLLI,
Geodata Agency Danemark
Dr. Vlado CETL, Fakulteta za
geodezijo, Univerza v Zagrebu
(tbc) Statenskartwerk

Eydis L. FINNBOGADOTTIR, NLS
Islandija

Primeri dobre prakse v EEA

Darja LIHTENEGER, EEA

Omrežne storitve in distribucijsko okolje
Geodetske uprave
Rezultati projekta INSPIRE

Uroš MLADENOVIČ, GURS

Omrežne storitve na področju podatkov o vodah
in okolju

Odmor

Integracija geoprostorskih in statističnih
podatkov – primer aplikacije STAGE
Prostorski informacijski sistem – PIS in omrežne
storitve
Interoperabilnostni okvir – NIO
Zaključki srečanja

Primož KOGOVŠEK /Tomaž
GRILJ, ARSO, MOP
Martin PUHAR, IGEA
Igor KUZMA, SURS

Jurij MLINAR, MOP

Danica ŠAPONJA, MJU

PRIJAVE
Udeležba na dogodku je BREZPLČNA.
Prosimo vas, da se na dogodek čim prej prijavite preko SPLETNEGA PRIJAVNEGA OBRAZCA ali na spletni
strani projekta www.gurs-egp.si
Veselimo se srečanja z vami in vas lepo pozdravljamo!
Tomaž Petek
Vodja Podprojekta Infrastruktura za prostorske informacije (INSPIRE)

