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25. statistično posvetovanje – Statistični dan 2015  
 

MASIVNI PODATKI – VELIKA PRILOŽNOST 
 

10. november 2015 na Brdu pri Kranju 
 
 
Količina podatkov, ki jih ustvarjamo v zadnjih letih, narašča eksponentno in se meri v bilijonih bajtov. Podatki 

nastajajo pri uporabi pametnih mobilnih naprav, pri uporabi družbenih omrežij (Facebook, Twitter,…), pri 

delovanju pametnih števcev, ki merijo energetsko učinkovitost, štejejo promet ali so nameščeni v avtomobilih 

in spremljajo njihovo delovanje ter lokacijo, in drugje. Obstajajo pomembni dokazi, da imajo masivni podatki 

lahko zelo pomembno vlogo, ne samo za namene in koristi uradne statistike, temveč tudi za druge državne 

ustanove, podjetja in državljane.  

  

Na letošnjem Statističnem dnevu bomo razpravljali o vseh vidikih uporabe masivnih podatkov; od 

razpoložljivosti informacijske tehnologije za shranjevanje in obdelavo velike količine podatkov ter metodologije 

njihove obdelave in izračunavanja uporabnih statistik, do zelo pomembnih vprašanj glede varnosti in zaupnosti 

podatkov, partnerstva z lastniki podatkov, ustvarjanja pozitivnega dojemanja javnosti ter sodelovanja z 

akademskimi ustanovami.  

 

Posvetovanje bo razdeljeno na dva dela:  

1. Metodološki in informacijsko tehnološki vidiki uporabe masivnih podatkov 

 

V panelni razpravi bodo udeleženci:  

 prikazali konkretne primere uporabe masivnih podatkov, 

 razpravljali o vrstah masivnih podatkov in njihovi uporabnosti – tako za namene uradne statistike kot 

tudi za potrebe drugih institucij in podjetij, 

 razpravljali o tehnoloških rešitvah za shranjevanje in obdelavo masivnih podatkov, 

 izmenjali mnenja o metodologiji obdelave masivnih podatkov, 

 ugotavljali, katera znanja so potrebna za uspešno obvladovanje masivnih podatkov in katera znanja 

mora imeti podatkovni znanstvenik. 
 

2. Partnerstvo pri pridobivanju in uporabi masivnih podatkov 
 

Panelna razprava bo obravnavala občutljiva vprašanja pridobivanja in uporabe masivnih podatkov: 

 kako ustvariti zaupanje (partnerstvo) lastnikov masivnih podatkov, 

 kako ustvariti pozitivno dojemanje javnosti glede varne in etične uporabe masivnih podatkov, 

 pravni predpisi kot ovira ali priložnost pri pridobivanju in uporabi masivnih podatkov, 

 zagotavljanje varnosti in zaupnosti masivnih podatkov, 

 sodelovanje z univerzami, znanstvenimi inštituti in poslovnimi partnerji pri uporabi masivnih podatkov 

in izobraževanju. 
 

 
 

Statistični dan 2015 bo v Kongresnem centru Brdo (lokacija). Prijavite se lahko do 30. oktobra 2015 prek 
obrazca. Udeležba na posvetovanju je brezplačna.  
 

Več informacij je na voljo na spletni strani Statističnega urada RS. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo 
na e-naslovu stat-d.surs@gov.si. 
 

 

 

http://www.brdo.si/kongresni-center-brdo
https://www.google.si/maps/place/Grad+Brdo+pri+Kranju/@46.2727209,14.3806299,17z/data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x477ab77c8ff5d8c1:0xfb44b56b1d111845?hl=sl
http://vpr.stat.si/statdanbrdo
http://www.stat.si/StatWeb/glavnanavigacija/medijsko-sredisce/dogodki/
mailto:stat-d.surs@gov.si
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PROGRAM 
 
 

9.30–10.00 Registracija 

  

10.00–10.30 Pozdravna nagovora 

 Andrej Blejec (Statistično društvo Slovenije) 

 Genovefa Ružić (Statistični urad Republike Slovenije) 

  

 Uvodni govor 

 Miro Cerar (predsednik Vlade Republike Slovenije), v potrjevanju 

  

10.30–12.30 Metodološki in informacijsko tehnološki vidiki uporabe masivnih podatkov 

 Moderator: Marko Grobelnik (Institut Jožef Stefan) 

 Razpravljavci: 

 Aleš Gorišek (neodvisni IT strokovnjak) 

 Robert Kopal (Visoka šola Effectus, Zagreb) 

 Boro Nikić (Statistični urad Republike Slovenije) 

 Margus Tiru (Univerza v Tartuju, Estonija) 

 Pieter Vlag (Statistični urad Nizozemske) 

  

12.30–13.30 Odmor za kosilo 

  

13.30–15.30 Partnerstvo pri pridobivanju in uporabi masivnih podatkov 

 Moderator: Lenart J. Kučić (Delo) 

 Razpravljavci: 

 Uroš Cvetko (Mercator d.d.) 

 Pascal Jacques (Eurostat) 

 Igor Kolar (Informacijski pooblaščenec) 

 Michail Skaliotis (Eurostat) 

 Polona Štrekelj (Statistični urad Republike Slovenije) 

 Blaž Zupan (Fakulteta za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani) 

 
 

 


