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Deljenje raziskovalnih podatkov: 

- spodbuja znanstvene raziskave in razprave,  
- spodbuja inovacije in potencialno novo uporabo podatkov, 
- vodi do novih sodelovanj med uporabniki podatkov in  
njihovimi ustvarjalci,  
- poveča preglednost in odgovornost,  
- omogoča pregled rezultatov raziskav,  
- spodbuja izboljšanje in preverjanje raziskovalnih metod,  
- ni stroškov podvajanja zbiranja podatkov,  
- povečuje vpliv in prepoznavnost raziskav, 
- priznanje raziskovalca skozi uporabo in citiranje ter 
- zagotavlja pomembne vire za izobraževanje in usposabljanje. 
Enostavnost, s katero se digitalni podatki lahko shranjujejo,  
razširjajo in so dostopi na spletu, je spodbudilo mnoge institucije k želji 
deliti raziskave, z razlogom povečanja vpliva in prepoznavnosti njihovih 
raziskav in institucije. 
 

Veerle van den Eyden et al. (2011): Managing and sharing data. Best practices for 
researchers. UK Data Archive. 

Razlogi za deljenje raziskovalnih podatkov 
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Življenjski krog podatkov 

 načrtovanje raziskovanja 
 načrt ravnanja s podatki 

 zbiranje 
 zajem in priprava 

metapodatkov 

 vnos podatkov, 
digitalizacija, transkript 

 preverjanje veljavnosti, 
čiščenje podatkov 

 anonimizacija 
 opis podatkov 

 hramba podatkov v 
priporočenih formatih 

 na priporočenih medijih 
 priprava varnostne 

kopije  
 priprava metapodatkov 

in dokumentacije 
 arhiviranje podatkov 

 interpretiranje 
podatkov 

 produciranje rezultatov 
/ publikacije 

 distribucija podatkov 
 kontrola dostopa 
 avtorske pravice 
 promocija podatkov 
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Ključno pri pripravi uporabniku prijaznih podatkov, ki so deljivi in 
zagotavljajo dolgoročno uporabnost je zagotoviti, da so podatki 
razumljeni in da jih uporabnik lahko interpretira. To zahteva jasen in 
podroben opis podatkov, njihovo interpretacijo in vsebinske informacije. 

 
Ustrezna dokumentacija: 
- omogoča razumevanje in interpretiranje raziskovalnih podatkov. 
- zagotavlja pravilno uporabo podatkov in zmanjšuje možnosti 
neustrezne interpretacije. 
 
V dobi "obširnega" raziskovanja in "upokojevanja" sodobnih 
raziskovalcev se je pojavila potreba po tem, da se pripravi raziskovalne 
podatke tako, da bodo neodvisni od posameznika. 
 
Razmislek: 
Če bi podatke uporabili prvič, kaj bi o njih morali  
vedeti za ustrezno uporabo in interpretacijo?  
 

 

Zakaj je dokumentiranje pomembno? 
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Koraki predaje 
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 • Preverite, ali podatki ustrezajo kriterijem za sprejem v arhiv. V nejasnih 
primerih se posvetujte s sodelavci ADP (arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si) ali 
pošljete predlog preko obrazca za evidentiranje. 

• Izpolnite in podpišite Izjavo o izročitvi gradiva iz raziskave.  

•  Izpolnite obrazec Opis raziskave.  

• Pripravite ustrezno urejene in dokumentirane podatkovne datoteke.  
V pomoč: Priporočila za urejanje podatkovne datoteke.  

• Priložen naj bo vprašalnik in ostalo gradivo za razumevanje 
podatkov. 
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http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/izrocanje_podatkov/#1
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/evidentiranje/
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/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/2012/blog/priporocila-podatkovne-datoteke/#axzz2RYJmy2pY


1. Raziskovalec preveri, 
ali podatki ustrezajo 
kriterijem za sprejem v 
arhiv. V nejasnih primerih 
se posvetuje s sodelavci 
ADP ali pošlje predlog 
preko obrazca za 
evidentiranje. 

 

Preliminarno evidentiranje raziskave 
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Odločanje o tem ali je gradivo primerno za dolgoročno obravnavo v 
arhivu ali ni: 

- arhiv oceni vsebinsko bogastvo podatkov v smislu ustreznosti 
konceptualizacije in tematskega dopolnjevanja zbirke ADP,  

- izpopolnjenost uporabljenih metod, celovitost in ustreznost podatkov 
in dokumentacije za nadaljnje analize in 

- ali dajalec avtorsko razpolaga s podatki in je pripravljen podatke 
izročiti arhivu za razširjanje. 

 

V postopek ohranjanja se primarno uvrstijo teoretsko ali praktično 
pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj 
vplivne; teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo 
raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih 
problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost; in primerjalne ali 
kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne. 

 

Merila za sprejem – recenzijski postopek 
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Znanstvene točke (30) 



2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali 
korpus 

Elektronska zbirka podatkov, katere znanstvena 
pomembnost se kaže v uporabnosti za raziskovanje širokega 
nabora aplikativnih ali teoretsko osmišljenih problemov. 
Zbirka podatkov mora biti rezultat zaključene raziskave in 
ustrezati visokim kriterijem kakovosti, ki se jo ocenjuje na 
podlagi izčrpne spremljajoče dokumentacije. Zbirka 
podatkov mora biti javno dostopna v nacionalnem ali 
mednarodnem znanstvenem podatkovnem arhivu. Zbirka 
podatkov mora biti dokumentirana in dostopna v takšni 
obliki, da omogoča ponovitev objavljenih znanstvenih 
ugotovitev, izvedenih na njeni podlagi.   
 
  
http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf 

Kriteriji bibliografije COBISS 
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2. Izpolni in podpiše Izjavo 
o izročitvi gradiva iz 
raziskave (v dveh izvodih). 
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Privzeta licenca 

Možnost  

Več o licencah: 
http://creativecommons.si/  

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/izjava_o_izrocitvi/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/izjava_o_izrocitvi/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/izjava_o_izrocitvi/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/izjava_o_izrocitvi/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/izjava_o_izrocitvi/
http://creativecommons.si/


3. Izpolni obrazec  

Opis raziskave. 
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Kaj so metapodatki v ADP? 
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 Avtor 
 Producent 
 Finančna podpora 
 Serija 
 Vsebinska področja 
 Povzetek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Čas zbiranja podatkov 
 Časovno pokritje 
 Geografsko pokritje 
 Enota za analizo 
 Populacija 
 Kdo je opravil zbiranje 

podatkov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tip vzorca 
 Uteževanje 
 Citiranje 
 Sorodne raziskave 
 Vprašalniki in povezano 

gradivo 
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4. Pripravi ustrezno urejene 

in dokumentirane  

podatkovne datoteke.  

 

 

 
 

Podatkovna datoteka 
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Priporočila za 
poimenovanje datotek: 
• kratka imena datotek s 

pomenom 
• imena brez presledkov 

in posebnih znakov 
• izogibanje dolgim 

imenom 
• verziranje in številčenje 

 
Urejeni direktoriji 

 

 
Uporaba ustreznih formatov 

 

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/blog/wp-content/uploads/2012/11/PriporocilaZaPodatkovnoDatoteko2.pdf


5. Priložen naj bo vprašalnik, poleg elektronske kopije 
tudi tiskana kopija 

Pripravite ostalo gradivo, ki pomaga razbrati vsebino 
podatkov, kot so: šifrant, kodirna knjiga, izpis frekvenc, 
navodila za anketarje, podatki o izvedbi raziskave, kopije 
publikacij in ostalih spremnih dokumentov, ki so bili del 
zbiranja podatkov ali pa so pomembni za njihovo 
razumevanje. 

 

Gradivo 
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Proces predaje podatkov v ADP 
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• Prejeto gradivo pregledamo in ga po potrebi preoblikujemo v za objavo 
primerno obliko ter pripravimo opis raziskave po mednarodnem 
standardu. Če se ob tem pojavi kakšno vprašanje ga skupaj rešimo. 

• Ko je opis pripravljen, ga v slovenski in angleški različici pošljemo v 
pregled dajalcu, ki opis avtorizira. 

• Raziskavo objavimo na naši spletni strani, o čemer dajalca obvestimo 
po elektronski pošti. 

• Ko je raziskava objavljena na spletu se lahko naredi vnos v sistem 
COBISS, ki ga opravi za raziskovalca zadolžen knjižničar.    

RAZISKOVALNE TOČKE samo za raziskave, ki 
zadoščajo kriterijem kakovosti. 

Povezava s publikacijami 
preko URN /DOI. 



1. HRAMBA: Podatke bomo pregledali in varno spravili. Dajalci podatkov lahko vselej 

dobijo izročeno gradivo, denimo iz oddaljenih lokacij ali če ga založijo.  

2. DOSTOP: Standarden opis raziskave bo dostopen preko tiskanih in računalniških 

katalogov, tako da bo vaše delo postalo znano širšemu občinstvu. Podatki iz raziskave 

bodo na voljo za sekundarno analizo drugim raziskovalcem, s čimer se bo povečal njihov 

izkoristek. 

3. OVREDNOTENJE: Podatki bodo skladno z merili Arhiva družboslovnih podatkov 

znanstveno ovrednoteni. Podatki sprejeti v hrambo bodo zavedeni v bibliografski sistem 

COBISS in bodo šteli k znanstveni uspešnosti raziskovalca. Točke oziroma reference 

potrebne npr. za habilitacije, napredovanje ali sodelovanje pri projektih.    

4. CITIRANJE: Uporabniki so dolžni citirati avtorja podatkov v svojih objavah, o katerih 

vodimo evidenco na podlagi uporabnikovega sporočila o objavi.  

 

Prednosti deljenja podatkov za raziskovalce 
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Moji podatki nikogar ne zanimajo in ne bodo za nikogar uporabni. 

 Raziskovalci želijo dostop do podatkov iz najrazličnejših raziskav in področij.  

 Zelo težko je napovedati, kateri podatki bodo v prihodnosti zanimivi.  

 Podatki so zanimivi tudi za učne potrebe.  

 

Moja raziskava je izjemno občutljiva. Zato podatkov ne morem deliti z 
drugimi. 

 Pridobitev soglasja respondentov 

 Anonimizacija 

 Nadzorovan dostop 

 Omejitev dostopa za določeno obdobje 

Želim objaviti svoje delo, preden kdo drug vidi moje podatke. 

 Podatke raziskovalec, ki jih je ustvaril, sam najbolje pozna; veliko bolje od 

drugih, ki se bodo šele prvič srečali z njimi.  

 Možna omejitev dostopa do podatkov za določeno obdobje. 

 

Dileme pri predaji podatkov 
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ADP preko različnih delavnic promovira uporabo hranjenih raziskav.  

 

Izkaže so, da so najboljši promotorji raziskovalci sami.  - > uporaba v 
študijskem procesu. 

 

 

 

 

 

Poseben poudarek je potreben pri citiranju raziskav!!! 

 

 

MOŽNOST HRAMBE MEDNARODNIH RAZISKAV. Možnost priprave 
metapodatkov raziskav v številnih jezikih. 

 

Uporaba podatkov 
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Naklonjenost do priseljencev 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

... s podobnim narodnostnim izvorom, kot ga

ima večina prebivalcev Slovenije?

... z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga

ima večina prebivalcev Slovenije?

... iz bogatejših evropskih držav?

... iz revnejših evropskih držav?

.. iz bogatejših držav zunaj Evrope?

... iz revnejših držav zunaj Evrope?

mnogim naj dovoli priselitev nekaterim naj dovoli zelo redkim naj dovoli nikomur naj ne dovoli

Vir: SJM022 
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Naklonjenost do priseljencev 2 
  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

... s podobnim narodnostnim izvorom, kot ga

ima večina prebivalcev Slovenije? 2002

... s podobnim narodnostnim izvorom, kot ga

ima večina prebivalcev Slovenije? 2008

... z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga

ima večina prebivalcev Slovenije? 2002

... z drugačnim narodnostnim izvorom, kot ga

ima večina prebivalcev Slovenije? 2008

... iz revnejših držav zunaj Evrope? 2002

... iz revnejših držav zunaj Evrope? 2008

mnogim naj dovoli priselitev nekaterim naj dovoli zelo redkim naj dovoli nikomur naj ne dovoli

Vir: SJM022 in SJM081 
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Naklonjenost do priseljencev iste narodnosti 
  

Vir: ESS02 
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Naklonjenost do priseljencev druge narodnosti 
  

Vir: ESS02 
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Data management plan = Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki 

NRRP je temelj kakovostnega ravnanja  

z raziskovalnimi podatki 
 

poveže različne akterje (raziskovalci, financerji, knjižničarji, podatkovna 

središča) in opredeli odgovornosti 

 

 

 

 
• načrtovati kdo, kdaj in kako bo ravnal s podatki, 

• skrb za učinkovitost in kakovost v vseh fazah, 

• zagotoviti etično in pravno skladnost, 

• opredeliti pomen za dolgotrajno ohranjanje, 

• načrtovati mesto oddaje podatkov, 

• zagotoviti, da načrt ravnanja upošteva zahteve raziskovalnega področja in krovnih 

ter institucionalnih politik. 
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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 
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Kontaktni naslov: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si 
 

    


