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1.Odprti dostop/odprti podatki: 

- mednarodni vidik 

- Slovenija  

2. Obzorje 2020: 

- načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki 

- podatkovno središče 

3. Podatkovne storitve - ADP 

 

Vsebina: 



 

Odprti dostop 

‚Osnovni princip odprtega dostopa je takojšnja dostopnost rezultatov javno 

financiranih raziskav na svetovnem spletu brez naročniških ali avtorskopravnih 

omejitev.‘  

(http://www.openaccess.si/definicije-in-deklaracije/) 

 

1) Odprti dostop do znanstvenih publikacij 

2) Odprti dostop do raziskovalnih podatkov 

 

‚Odprti dostop do rezultatov javno financiranih raziskav v obliki objav in 

podatkov je del odprte znanosti.‘ 

(http://www.openaccess.si/definicije-in-deklaracije/) 

 

Kaj je? 



Odprti dostop do znanstvenih publikacij 

• 2004-2007: študija, vodila, sklepi 

• 2008: Open Access Pilot in FP7 (European Commission) 

 

 

 

 

Zagotoviti odprti dostop do člankov, ki nastanejo v okviru FP7: 

- članek oddati v institucionalni ali področni repozitorij 

- zagotoviti odprti dostop v 6 mesecih ali 12 mesecih 

 

 

 

Izhodišča 



 

Prednosti odprtega dostopa do znanstvenih publikacij: 

 

• večja vidnost znanstvenega dela 

• večja citiranost in večji vpliv raziskovalnega dela 

• zmanjša se delež vloženega časa in sredstev, ker ni potrebno podvojevati 

raziskav  

(Open Access Pilot in FP7, European Commission) 

 
 

Zakaj? 



Odprti podatki:  

 

Nanaša se na pravico dostopa in ponovne rabe digitalnih raziskovalnih 

podatkov: za uporabnika brezplačen dostop, rudarjenje, izraba, reproduciranje 

in razširjanje.  

(Guidelines on Open Access to Scientific Publications and research Data in Horizon 2020, 2013) 

 

 

 

Zakaj: večja učinkovitost in boljši izkoristek nacionalnih in 

globalnega znanstvenega sistema.  

 
 

 

 

 

Kaj so? 



 

 

 

 

Zakaj? 

Načela in usmeritve OECD za dostop do javno financiranih raziskovalnih 
podatkov (2007): 

Priporočilo Evropske komisije o dostopu do znanstvenih informacij in 
njihovem arhiviranju (17.7.2012): 

- pomaga maksimizirati raziskovalni potencial novih digitalnih tehnologij in 

omrežij,  

- zagotavlja večji izkoristek javnih sredstev vloženih v raziskovanje, 

- pomeni potencialni vir znanja, ki je potrebno pri soočanju z izzivi, ki pretijo 

človeštvu. (Principles and Guidelines for Access to Research Data from Public Funding, OECD 2007)  

 

„Odprt dostop je ključni dejavnik politik držav članic pri zagotavljanju 

odgovornih raziskav in inovacij, saj omogoča dostop do rezultatov raziskav za 

vse, poleg tega pa tudi spodbuja angažiranje družbe.“  
(Commission Recommendation of 17. 7. 2012 on access to and preservation of scientific information)  



1) Projekt ODPRTI PODATKI (2010-2013) 

• Pregled in analiza stanja v Sloveniji (22 intervjujev) 

• Pregled stanja na mednarodni ravni 

 

 

Predlog politik in akcijski načrt: 

-Določila politike odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji 

-Akcijski načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov financiranih 

z javnimi sredstvi  
  dostopno na: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/projekt-odprti-podatki/dokumenti/ 

 

 

 

2) Delovna skupina na ministrstvu za področje odprtega dostopa do 

raziskovalnih informacij, rezultatov, publikacij, podatkov etc.   

 

3) Imenovan nacionalni predstavnik za odprti dostop (Petra Tramte, 

Direktorat za znanost)  
 

Kaj pa Slovenija? 
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http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/projekt-odprti-podatki/dokumenti/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/projekt-odprti-podatki/dokumenti/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/projekt-odprti-podatki/dokumenti/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/projekt-odprti-podatki/dokumenti/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/projekt-odprti-podatki/dokumenti/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/projekt-odprti-podatki/dokumenti/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/projekt-odprti-podatki/dokumenti/


Zakaj skuša EU izboljšati dostop do znanstvenih informacij?  

 

 

‚Večji in širši dostop do znanstvenih objav in podatkov pomaga: 

- graditi na obstoječih raziskovalnih rezultatih (večja kakovost rezultatov), 

- spodbuja sodelovanje in zmanjšuje podvojevanje truda (večja 

učinkovitost), 

- pospeši inovacije (hitreje na trgu = hitrejša rast), 

- vključi državljane in družbo (večja transparentnost znanstvenega 

postopka).‘ 

 

(Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, 2013, str. 4)  

 

Novi okvirni program Obzorje 2020  

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf


Viri: 

Dostopno: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-1257_en.htm 



Smernice glede odprtega dostopa v Obzorje 2020: 
 

1. Odprti dostop do publikacij: 

- vsi upravičenci Obzorja 2020 zagotovijo dostop do recenziranih znanstvenih 

objav; 

- udeleženci naj si prizadevajo, da bodo v podatkovni repozitorij spravili tudi 

raziskovalne podatke, ki so podlaga znanstveni objavi; 

- udeleženci morajo prav tako zagotoviti odprti dostop do bibliografskih metapodatkov, 

ki identificirajo spravljeno publikacijo. (Guidelines on Open Access to Scientific Publications and 

Research Data in Horizon 2020, 2013, str. 6-7) 

 

2. Pilot za raziskovalne podatke: 

- novost 

- obsega 20 % celotnega proračuna Obzorje 2020 za leti 2014 in 2015,  

- upravičeni projektni stroški, na voljo tehnična in strokovna pomoč, 

- so določena področja, ki sodelujejo v pilotu. 
- (Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, 2013, str. 9, 11) 

Kako naprej? 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
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- od udeležencev se zahteva, da raziskovalne podatke spravijo (zaželeno) v raziskovalni 
podatkovni repozitorij: področni, institucionalni ali centralizirani (v pomoč 
http://www.re3data.org/ in http://databib.org/)  

-  projekti morajo zagotoviti (po zmožnostih), da bodo raziskovalni podatki tretjim na 
voljo brezplačno za: dostop, rudarjenje, izrabo, reprodukcijo in razširjanje: kot 
učinkovit korak priporočajo, da se podatke opremi z Creative Commons licenco (CC BY 
ali CC0) 

- Projekt naj zagotovi tudi potrebne informacije o: orodjih in napravah, ki so potrebna 
za preverjanje rezultatov (programska koda, algoritmi, protokoli…) 

(Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, 2013, str. 11) 

Pilot za raziskovalne podatke: 

http://www.re3data.org/
http://www.re3data.org/
http://databib.org/
http://databib.org/
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1. Future and Emerging Technologies 

2. Research infrastructures – part e-Infrastructures  

3. Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication 

Technologies 

4. Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy – part Smart cities and 

communities 

5. Societal Challenge: Climate Action, Environment, Resource Efficiency and Raw 

materials – with the exception of topics in the area of raw materials 

6. Societal Challenge: Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective 

Societies 

7. Science with and for Society  

 

Za projekte z drugih področij možna prostovoljna udeležba: 

Se dogovori s pogodbo (financer spremlja, upravičencu na voljo podpora).  

(Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, 2013 str. 10) 

 

 

 

 

 

 

 

(Horizon 2020, Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020)  

 

Področja vključena v Pilot (2014-2015) 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf


Vzroki, zaradi katerih bo projekte mogoče izključiti iz 

obveze: 

• če gre za podatke, ki so komercialno ali industrijsko zanimivi; 

• če ni mogoče zadostiti zaupnosti v povezavi z vprašanji varnosti; 

• če ni združljivo z obstoječimi pravili glede zaščite osebnih podatkov; 

• če bi udeležba v pilotu ogrozila glavni namen projekta; 

• če projekt ne ustvari nobenih podatkov; 

• če obstajajo kakšni drugi legitimni razlogi.  
(Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data in Horizon 2020, 2013, str. 9) 

Izjeme? 

http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/oa_pilot/h2020-hi-oa-pilot-guide_en.pdf


 

 

Kako? 

Data management plan  
=  

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki 

Poveže različne akterje (raziskovalci, 
financerji, knjižničarji, podatkovna 
središča) in opredeli odgovornosti. 



1) PRIJAVA: 

V prijavi projekta opredeliti, kako bodo ravnali s podatki: 

• Kakšen tip podatkov bo nastal v okviru projekta? 

• Kakšni standardi bodo uporabljeni? 

• Kako bodo nastali podatki dostopni za preverjanje in ponovno rabo? In če 

ne, zakaj ne? 

• Kako bodo podatki hranjeni in vzdrževani?  

 

 

2) PROJEKT: 

Udeleženci v pilotu pripravijo ‚NAČRT ZA RAVNANJE S PODATKI‘: je 

dokument/specifikacija o tem, kako se bo ravnalo s podatki med izvajanjem 

projekta in po tem, ko je projekt končan.  

 

 

(Guidelines on Data Management, 2013, str. 2-3) 

NRRP v Obzorje 2020 



 

Prvo verzijo NRRP pripraviti v 6 mesecih po začetku projekta. 

 

NRRP naj vključuje:  

1. oznako in naslov podatkov; 

2. opis podatkov: izvor, uporabnost, zanimivost, podobnost z drugimi;  

3. standardi in metapodatki: uporaba področnih, utemeljitev, če drugače;  

4. deljenje podatkov: pogoji dostopa in izjeme, obdobje embarga, izbrano 

mesto dostopa (npr. podatkovni arhiv);  

5. arhiviranje in dolgotrajno digitalno ohranjanje: predviden čas, obseg, stroški.  

 
(Annex 1: Data Management Plan (DMP) template) 

 

 

 

 

 

 

Kdaj in kako začeti? 



Med projektom je NRRP mogoče po potrebi popravljati in 

oddati v kasnejših fazah. 

 

Kasnejša verzija NRRP naj odgovori na naslednja vprašanja: 

1. Ali so podatki ustvarjeni tako, da jih je mogoče odkriti/najti? (npr. DOI) 

2. Ali so podatki dostopni in na kakšne načine? (npr. licence, embargo, 

komercialna raba) 

3. Ali so podatki pripravljeni tako, da jih lahko tretji vrednotijo in razumejo? 

(npr. recenzenti)  

4. Ali so podatki tudi dolgo po nastanku uporabni za tretje? (npr. so varno 

spravljeni v pooblaščenem repozitoriju) 

5. Ali so povezljivi z drugimi: omogočena izmenjava med raziskovalci, 

ustanovami, organizacijami, državami? 
(Annex 2: Additional guidance for Data Management Plans) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

)  

 

Kasnejše verzije NRRP: 



 
Od udeležencev se zahteva, da raziskovalne podatke spravijo 

(zaželeno) v raziskovalni podatkovni repozitorij 

 

Podatkovno središče, arhiv, 
repozitorij 

Kam? 



Podatkovno središče, arhiv ali repozitorij: 
 

• ima posebno poslanstvo na področju digitalnega arhiviranja in širjenja le-tega;  

• zagotavlja skladnost s pravnimi regulativami in pogodbami, ki vključujejo – 

kadar je to potrebno – zaščito ljudi;  

• zagotavlja dokumentacijo obravnav in postopkov za delovanje na področju 

ohranjanja podatkov;  

• ima načrt za dolgotrajno ohranjanje svojih digitalnih gradiv;  

• predpostavlja, da bodo ustvarjalci podatkov odgovorni, kadar gre za dostop in 

razpoložljivost digitalnih objektov;  

• omogoča uporabnikom, da najdejo in uporabijo podatke, ter jih ustrezno navajajo;  

• zagotavlja integriteto digitalnih objektov in metapodatkov;  

• zagotavlja avtentičnost digitalnih objektov in metapodatkov;  

• tehnična infrastruktura eksplicitno podpira naloge in vloge opisane v mednarodno 

sprejetih arhivarskih standardih (npr. OAIS).  

(Navodila, povezana z repozitoriji, Data Seal of Approval) 

 

Kaj je? 



Je nacionalno podatkovno središče za družboslovje: 
 

pridobiva pomembne podatkovne vire s širokega nabora družboslovnih 

disciplin, zanimive za slovenske družboslovce, jih shranjuje in varuje pred 

uničenjem in namenja nadaljnji uporabi za znanstvene,  

izobraževalne in druge namene 

 

• od 1997 

• član evropskega združenja družboslovnih arhivov CESSDA, ki je vključen v ESFRI 

program sodeluje pri različnih mednarodnih projektih, npr. vzpostavljanju arhivov v 

Srbiji, BIH, HR (SERSCIDA) 

 

• več kot 600 raziskav 

• najstarejša iz leta 1968 

• katalog: serije, posamične raziskave, vprašalniki, podatki, metodologija, drugo 

spremno gradivo, metapodatki o raziskavi  

• dostop do mednarodnih baz podatkov 

• metapodatki uradnih statistik zanimivih za raziskovalce (Dwb) 

 

 

Arhiv družboslovnih podatkov 



Podatkovne storitve 

RAZISKOVALCI 

DAJALCI: 
- formati, 

- standardi, 
- soglasja, 
- licence, 

- bibliografija 
- cobiss… 

RAZISKOVALCI 

UPORABNIKI: 
- iskanje, 

- raba, 
- orodja, 
- citiranje 

- … 

ADP 
- izbor, 

- dodana 
vrednost 

- hramba, 
- dostop, 

- … 
 

Podatki + metapodatki + 
spremno gradivo 



1. Izbor oziroma selekcija 
V ADP sprejemamo podatke, ki dosegajo osnovna merila kakovosti in vsebinske 

zanimivosti za nadaljnje analize.  

 

Kategorije raziskav: 

1.»raziskave zunaj geografskega ali tematskega okvira arhiva«,  

2.»priložnostne raziskave omejene kvalitete«,  

3.»raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom, tematsko pokrite drugje«,  

4.»raziskave z omejenim konceptualnim okvirom, manj metodološko izpopolnjene«,  

5.»raziskave, zanimive kot poizkus konceptualizacije novega področja na priložnostnih vzorcih«,  

6.»raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, 

metodološko in vsebinsko izpopolnjene«,  

7.»teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne«,  

8.»teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več 

praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost« ali  

9.»najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne«  

 

Osnovne naloge ADP 



2. Vrednotenje 
 

Prevzeti podatki štejejo kot znanstvena objava po merilih ARRS.  

 

 

 

 

 

 

Osnovne naloge ADP 

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-znan-strok-uspesn-maj07.asp 

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-znan-strok-uspesn-maj07.asp


3. Ohranjanje 

• varno hranjenje: back-up, več lokacij 

• posodabljanje: ustrezni formati 

• vključitev v kataloge: Cobiss, CESSDA, Thomson Reuters… 

 
 

Osnovne naloge ADP 



Osnovne naloge ADP 
  

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

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

4. Dostop: 

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/
http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/
http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/
http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/
http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/webview/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/


 

Svetovalna vloga:  

- tehnološko: formati, dokumentiranje, verziranje 

- metodološko: način zbiranja podatkov (vzorec) 

- normativno: soglasja, občutljivost, licence, etika 

 

Usposabljanje in izobraževanje:  

- seminarji, predavanja, delavnice 

 

 
 

Kako ADP pomaga pri NRRP? 



 

seminar za raziskovalce 

PRIPRAVA RAZISKOVALNIH PODATKOV ZA ODPRTI DOSTOP 

Priprava, izročitev, spravilo 

 
Kdaj: sreda, 10. december 2014, 9.00-16.00 ure 
Kje: Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana  
Twitter: #fosteropenscience  

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/adp_delavnica_dec2014/index.html 

 
 

Vabilo 

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/adp_delavnica_dec2014/index.html
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/adp_delavnica_dec2014/index.html
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/adp_delavnica_dec2014/index.html
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/adp_delavnica_dec2014/index.html
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/adp_delavnica_dec2014/index.html


08:45 – 09:00 Registracija udeležencev in jutranja osvežitev 

09:00 – 09:15 
Odprti dostop v raziskovalni dejavnosti Evropske unije: Mojca Kotar, 
Univerza v Ljubljani 

09:15 – 09:30 
Politike dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji: Arhiv 
družboslovnih podatkov 

09:30 – 10:30 
Uvod v ravnanje z raziskovalnimi podatki z mednarodnega vidika: 
Angus Whyte, Digital Curation Centre 

10:30 – 10:45 Odmor 

10:45 – 11:45 
Orodje za ravnanje z raziskovalnimi podatki: Martin Donnelly, 
Digital Curation Centre  

11:45 – 12:45 Praktični del: uporaba orodja: Arhiv družboslovnih podatkov 

12:45 – 13:45 Kosilo 

13:45 – 14:45 
Ravnanje s podatki in odprti dostop: privolitev, zaupnost in 
razkritje: Veerle Van den Eynden, UK Data Service  

14:45 – 15:45 
Praktični del: izoblikovanje obrazca ''Privolitev za sodelovanje v 
raziskavi'', Arhiv družboslovnih podatkov  

15:45 – 16:00 Sklepne misli 

Program 



Še enkrat: Zakaj? 


