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Osnovno poslanstvo GeoZS je zagotoviti čim boljše poznavanje geološke zgradbe ozemlja
Republike Slovenije.

Ti podatki so osnova pri reševanju nacionalnih izzivov na področju

• varovanja okolja in zdravja,

• preskrbe s pitno vodo,

• zaščite pred naravnimi nesrečami,

• urbanističnim načrtovanjem,

• odkrivanjem in oceno rezerv ter načrtovanja izkoriščanja nahajališč mineralnih
surovin.

Svoje poslanstvo GeoZS uresničuje tudi na področju preskrbe z energenti in v podporo
zagotavljanja energetske učinkovitosti.

GeoZS pridobiva, hrani in interpretira geološke podatke ter omogoča njihovo javno
dostopnost.

Geološki zavod slovenije



eGeologija - Infrastruktura za geološke prostorske podatke

• Izboljšanje dostopnosti podatkov s področja geologije v Sloveniji kot tudi v Evropi;

• Dostop do geoloških podatkov na enem mestu preko spletne vstopne točke z uporabo 
sodobnih e-storitev;

• Popis zbirk podatkov;

• Sledimo načelom INSPIRE direktive.

eGeologija – Infrastruktura za sedanjost in prihodnost



• Katalog geoloških podatkov

• Namenjen je brskanju, iskanju in prenosu metapodatkov in podatkov;

• Servis za dostop do kataloških podatkov (CSW).

• Članki

• Prenos podatkov

• Preko spletne objektne storitve (WMS, WFS) za izdajanje prostorskih podatkov;

• Preko ZIP datoteke → shape, TIFF;

• Dostop do geoloških kart v PDF obliki.

• Pregledovalniki

eGeologija – Infrastruktura za sedanjost in prihodnost



eGeologija – Infrastruktura za sedanjost in prihodnost

12 GIS spletnih aplikacij 

27 WMS/WFS

134  Podatkovih zbirk

46 kart v PDF obliki

96 „shape“ datotek

268 člankov

• Povezava na druge infrastrukture
• SLO INSPIRE;
• EGDI;
• One Geology
• EPOS ...

• Nivojski dostop – javni, interni

• Trenutno je v katalogu 831 podatkovnih 
virov, storitev, kart in člankov od tega 
javno dostopno 433

• Vzpostavitev v okviru Infrastrukturnega 
programa GeoZS (ARRS)

egeologija.si



Smernice GeoZS za ravnanje s podatki sledijo načelom

• zagotavljanja popolnih, odprtih in brezplačnih podatkov, 

• da je podatke potrebno zbrati enkrat in si jih v različne namene izmenjavati, 

• da morajo biti podatki enostavno dostopni vsem raziskovalcem GeoZS, končnim
uporabnikom in javnosti. 

• Upoštevati moramo direktivo INSPIRE ter

• zagotavljanje popolnih, odprtih in brezplačnih podatkov. 

Od raziskovalcev pričakujemo upoštevanje načel odprte znanosti.

Podatkovna politika GeoZS



Zbiranje 
podatkov

Obdelava
podatkov

Analiza 
podatkov

Konec 
projekta

Objava
Rezultatov / 

Podatkov

Načrtovanje raziskave / projekta

Začetek 
projekta

Aktivna faza raziskave / projekta Delitev / izmenjava rezultatov

Načrt
projekta

Zasnova raziskave / potrebe
naročnika

Načrt ravnanja s podatki

Ponovna uporaba že obstoječih
podatkov

Pravni okvir / etika

Shranjevanje in varnostno kopiranje

Delitev podatkov s sodelavci

Upravljanje nadzora dostopa

Metapodatki in dokumentacija

Objava rezultatov in podatkovno
skladišče

Povezovanje podatkovnih nizov in 
člankov s trajnim identifikatorjem

Omogočanje ponovne uporabe
podatkov prek licenc

Arhiviranje, dolgotrajna ohranitev

Načrt ravnanja s podatki GeoZS

Del odgovornega izvajanja raziskav je tudi ustrezno ravnanje s podatki skozi njihov celoten življenjski 
cikel, od njihovega zbiranja do objave.



• INSPIRE

• OGC

• ESRI

• GeoSciML

• EarthResourceML

• PDF

• Tiff

• ISO

eGeologija - Standardi

EarthResourceML



eGeologija – Povezovanje
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✓ Implementacija INSPIRE direktive;

✓vključitev v slovensko infrastrukturo za prostorske podatke;

✓Povezava z Evropsko geološko podatkovno infrastrukturo;

✓Vzdrževanje preko Infrastrukturnega programa (ARRS);

✓Stalno vsebinsko in tehnično nadgrajevanje;

✓Geološka služba za Evropo (GeoERA) – oblikovanje skupnega raziskovalnega prostora evropskih 
geoloških zavodov;

✓Pričetek vzpostavitve eTeren infrastrukture → dostop do podatkov terenskih meritev

✓Dostop do podatkov terenskih meritev → RI SI EPOS

✓Prenos znanja:

• EIT RawMaterials RESEERVE– Balkan;

• H2020 PanAfGeo – Afrika.

eGeologija – Doseženi cilji

eGeologija

INSPIRE

EGDI



• Izdelava novih in nadgradnja sedanjih spletnih in mobilnih  aplikacij;

• Izdelava načrta ravnanja s podatki GeoZS

• Slediti načelom FAIR (»findable«, »accessible«, »interoperable« in »reusable«)

• Geologija v tretji dimenziji

• Upravljanje s surovimi podatki meritev → eTeren infrastruktura

• Vključitev geoloških podatkov drugih organizacij → ureditev statusa, ki bo to omogočal;

• Povezava z raziskovalno infrastrukturo EPOS;

• Združljivost z navodili OpenAIRE→ povezava na druge repozitorije;

• Trajno arhiviranje → povezava z Arhivom Republike Slovenije;

• Nadgradnja funkcije iskanja;

• Vzpostavitev Geološke službe za Evropo - nadaljevanje GeoERA→ EGDI, EOSC

eGeologija - Izzivi v prihodnje

eGeologija

INSPIRE

EGDI



Hvala za pozornost.

Kontakt:
jasna.sinigoj@geo-zs.si
matija.krivic@geo-zs.si

egeologija.si


