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Zakaj voda upošteva topografijo, 
administrativnih mej pa ne? 

(Why do the waters take into account the topography and not 
administrative boundaries?) 
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VSEBINA  
PREDSTAVITVE 

• Različni modeli stvarnosti v različnih državah in znotraj držav 

• Okolje – glavna tema, s katero se ukvarja INSPIRE 

• Narava se ne ozira  
na državne meje 

• Opis načel  
in ciljev INSPIRE 

• Izpolnjevanje  
zahtev INSPIRE  
v Sloveniji 

• Kaj bo bolje po  
izvedbi 
podprojekta? 

 

 



NARAVNE NESREČE 

Vir: ARSO 



VODA NE UPOŠTEVA  
MEJA 



• Različne podatkovne zbirke 

• Različni referenčni sistemi 

• Različne ravni podrobnosti 

• Različni načini zajemanja  

• Različni šifranti in kodiranja 

• Različni modeli 

EVROPA - SKUPEK  
RAZLIČNIH DRŽAV 



RAZLIČNI POGLEDI  
NA REALNI SVET 

• Stavbe 

• Hidrografija 

• Promet 

• Zavarovana 

območja 

• Pokritost tal 

• Topografija? 

 



VSEBINA  
INSPIRE 

- Zbirke prostorskih podatkov in 

storitve v zvezi z njimi 

- Metapodatki 

- Omrežne storitve in tehnologije 

- Dogovori o souporabi, dostopu in 

uporabi 

- Mehanizmi in postopki za spremljanje 

in usklajevanje 



- homogenost in konsistentnost ne glede na        
meje in omogočanje prostorskih analiz na        
evropski, meddržavni in regionalni ravni ; 

- konsistentnost med temami; 

- konsistentnost med različnimi ravnmi        
podrobnosti (nacionalna, regionalna in globalna); 

– ažurne, vzdrževane in kakovostne podatkovne zbirke, ki 
ustrezajo potrebam uporabnikov. 

CILJI IN NAČELA 
INSPIRE 

- Enkratno zajemanje in hranjenje, kjer je to najbolj primerno 

- Možno mora biti kombiniranje podatkov iz različnih virov 

- Različne ravni uporabi oziroma podrobnosti se uporabljajo na vseh ravneh 

- Prostorski podatki morajo biti pravočasno dostopni kadarkoli 

- Informacije o podatkih in pogojih dostopa… morajo biti na voljo. 



KLJUČNI STEBRI 
MEDOPRAVILNOSTI 



PREDPISI  
INSPIRE 

Izvajanje 
direktive 

Uredbe 
Komisije 

Direktiva 

Uredbe o 
metapodatkih, 

storitvah, 
medopravilnosti…. 

Tehnična 
navodila za 

storitve 

Podatkovne 
specifikacije 

za 34 tem 

Tehnična 
navodila 

Pravno obvezujoče 

Neobvezujoče 

Kaj države 

morajo izvesti 

Kako države 

izvedejo svoje 

obveznosti 

Tehnična 
navodila za 

metapodatke 

Tehnična 
navodila za 

storitve 

Tehnična 
navodila za 

storitve 

Podatkovne 
specifikacije 

za 34 tem 

Podatkovne 
specifikacije 

za 34 tem 



ROKI ZA IZVEDBO 



INSPIRE tema SLO topo primarni sloj SLO druge evidence 

Zemljepisna imena REZI 

Transportna omrežja DTK5 201, 202, 203, 302? GJI, BCP, evidence 
železničarjev, MzIP 

Zgradbe (Stavbe) DTK5 101, 103?  KS, REN 

Hidrografija DTK5 401, 402, 403, 302 HIDRO5 

Višine DMR 12,5 DMR 5, DMR 1?, MzIP 

Pokritost tal (pokrovnost) DTK5 301, 302 RABA MKO, evidence 
gozdarjev 

Raba prostora DTK5 301, 302 DRP MzIP 

Komunalne in javne storitve DTK5 102 GJI 

ZBIRKE PODATKOV,  
POVEZANE S TOPOGRAFIJO 



Zbirke, povezane s temo hidrografija 

Topografski podatki 1:5000 Razvodnice 

EuroRegionalMap 

Občutljiva območja zaradi 
eutrofikacije 

EuroGlobalMap Hidrografska območja 

Vodni kataster Obalna linija 

Vodna telesa (reke) Opozorilna karta poplav 

Vodna telesa (jezera) Vodna telesa podzemnih voda 

Občutljiva območja zaradi kopalnih 
voda 

Odseki površinskih voda, pomembnih 

za življenje sladkovodnih vrst rib 

Vodovarstvena območja 

Vodonosni sistemi, vodonosniki in viri 

podzemne vode 

Kopalne vode 

ZBIRKE PODATKOV, 
POVEZANE S HIDROGRAFIJO 



 

Commission regulation (EU)  

number 1089/2010 from 23. 11 2010  

 for implementation of  

Directive 2007/2/ES  

about data and service  

INTEROPERABILITY 

HIDROGRAFIJA 



HIDROGRAFIJA 



HIDROGRAFIJA 
FIZIČNE VODE 



HIDROGRAFIJA 
OMREŽNI MODEL 



IZVEDBENE  
MOŽNOSTI ZA STORITVE 

Prostorski 

podatki, skladni 

z INSPIRE 

podatkovnimi 

specifikacijami 

Prostorski 

podatki, skladni 

z drugimi  

podatkovnimi 

specifikacijami 

Transfor-

macijska 

storitev 

prenosa 

INSPIRE  

(1) „On-the-fly“ 

transformacija 

prostorskih 

podatkov  

(2) „Offline“ 

transformacija 

prostorskih 

podatkov  

(3) Zunanja transformacija 

prostorskih podatkov s 

pomočjo posameznih omrežnih 

storitev  

Storitev 

prenosa 

INSPIRE  

Storitev 

transfor-

macije 

INSPIRE  

Storitev 

prenosa 

Postopek 

transformacije 

uporabnik 



• Izgradnja zmogljivosti 

• Metapodatki 

• Distribucijske baze 

• Storitve za  

– iskanje,  

– pregledovanje,  

– prenos in  

– transformacijo podatkov 

• Dostop do storitev preko nacionalnega in 
evropskega geoportala INSPIRE 

NALOGE  
V PODPROJEKTU 



Hvala lepa za pozornost!  
 
Tusen takk for  
oppmerksomheten! 
 
Þakka þér kærlega fyrir  
athyglina! 


