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ODPRTI PODATKI
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Vsebina



Kaj so raziskovalni podatki

„Vprašanje ni natančno, 
podatkov je malo morje, 
osebne podatke zbrišem, ne 
vem, kaj mislite s podatki, 
verjetno samo izpolnjene 
vprašalnike?“ 

ADP. 2016. Anketa pred delavnico „Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop“, 16. 11. 2016.



„…predstavljajo osnovno 
podlago za znanstveno 
raziskovanje in z analizo 
omogočajo izpeljavo 
teoretično ali uporabno 
naravnanih zaključkov.“ 

Vir: Štebe, Bezjak, Vipavc Brvar: Priprava raziskovalnih 
podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce

(2015, 1)

Raziskovalni podatki…

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-06SLBVXX/


Različni tipi podatkov, metodologije …

 numerični podatki, meritve,

 rezultati numeričnih 

modelov, 

 ekonomski modeli, 

 anketni podatki, 

 intervjuji,

 dnevniški zapisi,

 delovna poročila,

 slike,

 grafi, 

 risbe,

 besede (besedilni korpus),

 pisna gradiva,

 statistični letopisi,

 popisi prebivalstva, 

 bibliografske podatkovne 

zbirke, 

 zvočni zapisi,

 video,

 programska oprema,

 strojna oprema,

 aplikacije,

 spektri,

 senzogrami,

 lidarski podatki,

 herbariji,

 zbirke živali,

 vzorci tkiv ...



… po načinu hrambe: 

• ASCII,

• PDF,

• SPSS,

• Excel,

• TIFF,

• Java.

… glede na:

• področje,

• uporabljen instrument.
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… po nastanku:

• opazovanje,

• eksperiment,

• simulacija,

• izpeljava, nadgradnja,

• kombinacija več virov.

… po prikazu:

• besedilni,

• multimedijski,

• model,

• programska oprema.

Podatki se razlikujejo…

Vir: Bresnahan, Megan in Andrew Johnson (2015): (2015): Data Day! Toolkit for a Reserach Data Workshop for Librarians. University of
Colorado Boulder Libraries. 



„Do njih lahko prosto dostopamo, jih ponovno uporabimo, 
povezujemo z drugimi podatki in jih delimo z drugimi 
uporabniki za raziskovalne, izobraževalne ali druge namene. 
V idealnem primeru njihova raba ni omejena, kar je 
označeno z ustrezno licenco.“

(Open Science Training Handbook, 2018, str. 10)

Odprti raziskovalni podatki

https://open-science-training-handbook.gitbook.io/book


• nacionalno podatkovno središče za družboslovje

• 1997 – 20 let delovanja

• dajalci podatkov iz vseh univerz, raziskovalnih inštitutov, SURS … 

• več kot 600 družboslovnih raziskav, najstarejša iz leta 1968 

• cca. 500 uporabnikov letno 

90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni

168 raziskav uporabljenih za namene sekundarne analize v 2017

• izvajalec podatkovnih storitev za CESSDA ERIC

• certifikat zaupanja vrednih arhivov CoreTrustSeal (2018)

• različni mednarodni projekti (DwB, Foster, SEEDS, SaW, SERISS …)
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ADP kot nacionalna infrastruktura pridobiva
pomembne podatkovne vire iz širokega nabora
družboslovnih disciplin, ki so zanimivi za
proučevanje slovenske družbe, jih shranjuje in
varuje pred uničenjem ter namenja nadaljnji
uporabi za znanstvene, izobraževalne in
druge namene.

Več v dokumentu Politika dolgotrajne hrambe (2017)

Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/politika/


Članice in partnericeKonzorcij evropskih arhivov 
družboslovnih podatkov 

• Promovirati rezultate družboslovnega 
raziskovanja

• Podpirati raziskovanje v državah in na 
mednarodni ravni

• Spodbujati povezovanje

• Izdelava kataloga CESSDA, ki bo 
raziskovalcem omogočil iskanje raziskav 
članic CESSDA na enem mestu

• Evropski jezikovni tezaver za 
družboslovje (ELSST)

Prevod obveza za članice CESSDA ERIC

CESSDA ERIC

https://www.cessda.eu/Consortium/Membership


Življenjski krog podatkov

Načrtovanje

iskanje

Zbiranje 
podatkov

Obdelava 
podatkov 
in analiza

Objava in 
deljenje

Dolgotrajno 
upravljanje

Druga 
raba



… opiše strategije zbiranja, hrambe, potrditve, 

varnosti in deljenja podatkov, kjer je to mogoče, 

znotraj celotnega življenjskega kroga podatkov.

(http://cessda.net/CESSDA-Training/Research-Data-Management-Plans)

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki



Učbenik „Data Management Expert guide“

cessda.eu/DMGuide

https://www.cessda.eu/DMGuide


1. Načrtovanje

2. Organiziranje in 
dokumentiranje

3. Obdelava podatkov

4. Hranjenje podatkov

5. Zaščita podatkov

6. Objava podatkov

7. Iskanje podatkov

Učbenik „Data Management Expert guide“

cessda.eu/DMGuide

https://www.cessda.eu/DMGuide


Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

Orodja, ki nam pomagajo oceniti stroške 

UK Data Service - Data management costing tool and checklist

http://www.data-archive.ac.uk/create-manage/planning-for-sharing/costing


Osebni podatki?

CESSDA Training Working Group. (2017). CESSDA Data Management Expert Guide. 
Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from https://www.cessda.eu/DMGuide



a) Informacijski dokument

b) Privolitev 

1. Udeležba v raziskavi

2. Uporaba podatkov za 
potrebe raziskave

3. Prihodnja raba podatkov 
in ponovna uporaba s strani 
drugih

» Use of the information in 
the study

» 3. Future use and reuse 
of the information by 
others

Primer UKDS: Model Consent Form

Scott Summers (2018): Gaining Informed Consent for Data Sharing

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/cessda_ethical_legal2018/2018_cessda_rdm_tr_pred_Summers_2.pdf


 Fakulteta za družbene vede - KOMISIJA ZA ETIKO (KER FDV)

 Fakulteta za šport - KOMISIJA ZA ETIČNA VPRAŠANJA NA PODROČJU 
ŠPORTA 

 Filozofska fakulteta UL - KOMISIJA ZA ETIKO (KEFF)

 Pedagoška fakulteta UL - KOMISIJA ZA ETIKO (KEPeF)

KER na FDV:

• sprejema vloge pedagogov, raziskovalcev in raziskovalnih sodelavcev, 
zaposlenih na FDV ter študentov na predlog mentorja in podaja 
mnenja o predlogih raziskovalnih projektov

Komisija za etiko na ustanovi

https://www.fsp.uni-lj.si/o-fakulteti/organiziranost-fakultete/organizacijske-enote/2009041609282305/2009041611345282/
http://etika.ff.uni-lj.si/
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Referat/Komisija_za_etiko/Pravilnik_etika_PeF_03_07_2014_final.pdf


TERMINOLOGIJA

ARHIVIRATI?  OBJAVITI?  DELITI PODATKE?



Zahtevane informacije in pogoji:

• opremiti z metapodatki,

• pregled kakovosti podatkov,

• datoteko je mogoče najti v 
podatkovnih bazah oz. 
katalogih in

• zagotovljene so bibliografske 
informacije, potrebne za 
citiranje podatkovne datoteke.

Podatkovna objava



Primer bibliografskih informacij

Iz kataloga ADP



Kje lahko objavimo podatke

Za najkakovostnejše podatke se priporoča objavo v področnem 

podatkovnem arhivu, ki je po možnosti nosilec certifikata zaupanja (glej 

npr. priporočila OpenAIRE, 2016). 

Za družboslovne podatke se tako priporoča objavo v katerem od arhivov 

družboslovnih podatkov, ki so združeni v Konzorciju CESSDA, katerega 

član je tudi slovenski Arhiv družboslovnih podatkov.

Za več glej poglavje Archive & Publish

https://www.openaire.eu/opendatapilot-repository
https://www.cessda.eu/
https://www.adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/cessda/
https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-Tour-Guide-on-Data-Management/6.-Archive-Publish/Publishing-with-CESSDA-archives/Access-categories


Raziskovalec naj sledi naslednjim korakom:

Več na http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/

Koraki predaje v ADP

1) Preveri, ali podatki ustrezajo merilom za sprejem v arhiv.

2) Stopi v stik z ADP in začne postopek presoje za predajo

podatkov.

3) Raziskovalec izpolni »Izjavo o izročitvi«, v kateri podrobneje

opiše predana gradiva in pogoje dostopa.

4) Raziskovalec izpolni »Obrazec za opis raziskave«.

5) Raziskovalec sodeluje z ADP pri pripravi gradiva za objavo.

Vir: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/o_arhiviranju/klasifikacija_adp_pomembnosti/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/izjava_o_izrocitvi/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/o_arhivu/interaktivno/obrazec_opis_raziskave/


1. PROST DOSTOP (brez registracije)

2. STANDARDEN DOSTOP (z registracijo)

3. DOSTOP POD POSEBNIMI POGOJI (vloga za dostop)

 Podatki morda niso v celoti anonimizirani, zato je potrebno posebno 
varstvo. Gre za t.i. Scientific Use File (SUF). Več o tem v Politikah 
digitalne hrambe ADP.

 Avtorji določijo, da bo podatkovna datoteka dostopna s časovnim 
zamikom, 6 mesecev po objavi raziskave v katalogu ADP, ko se 
sprosti t. i. embargo.

 Podatkovna datoteka je dostopna le naročniku raziskave in izvirnim 
avtorjem.

Različni režimi dostopa v ADP

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/politika/
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Kako do raziskovalnih podatkov na ADP?

SPLETNA STRAN 
www.adp.fdv.uni-lj.si

NESSTAR
http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/

Kaj najdeš na Nesstar-ju?
+ ….
Omogoča analizo 

preko spleta

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html

Kaj najdeš na spletni strani?
Opis raziskave
Opis podatkov
Povezana gradiva in objave

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/Vodic_po_Nesstarju.pdf
http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html
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Zakaj?
• Poklonimo se delu nekoga drugega

• Podatke lažje najdemo

Kako?

• Podaj zadosti informacij, da bo moč najti točno 
določeno verzijo podatkov

• Preveri, ali obstaja priporočeno citiranje

• Uporabi enolične identifikatorje (DOI, URN)

In … ne pozabimo CITIRATI



Primer: 

Navodila za pisanje in oblikovanje strokovno-znanstvenih del FDV

Citiranje podatkov

https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/dodiplomski-studij-1-stopnje/navodila-za-pisanje-in-oblikovanje-strokovno-znanstvenih-del-fdv_2017.pdf?sfvrsn=18
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/dodiplomski-studij-1-stopnje/navodila-za-pisanje-in-oblikovanje-strokovno-znanstvenih-del-fdv_2017.pdf?sfvrsn=18


Karierni dosežki
 vidnost, ponovna uporaba in citiranje znanstvenega rezultata - priznanje

avtorstva

Znanstveni napredek
 Spodbuja nova sodelovanja, novo uporabo podatkov in stik s prihodnjimi

generacijami raziskovalcev

Norme
 Odprti podatki so v središču znanstvene etike

Zunanje spodbude
 Financerji in založniki zahtevajo

ZAKAJ OBJAVITI





Univerza v Ljubljani

Fakulteta za družbene vede

Arhiv družboslovnih podatkov

Kardeljeva ploščad 5

1000 Ljubljana

www.adp.fdv.uni-lj.si

arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si

Arhiv.Druzboslovnih.Podatkov

@ArhivPodatkov

Vprašanja…


