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• 1997

• nacionalno podatkovno središče za družboslovje

• dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, 
SURS …

• 600 družboslovnih raziskav, najstarejša iz leta 1968

• cca. 700 uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)

• član CESSDA 

• različni mednarodni projekti (DwB, Foster, SEEDS, SaW, SERISS …)

Arhiv družboslovnih podatkov

http://cessda.net/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/projekti/


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

(Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015, str. 1)

Raziskovalni podatki

Vir: Research data alliance meeting 2014



Odprti dostop – odprti podatki – odprta znanost

„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/) 

Vir: Research data alliance meeting 2014



ADP shranjuje podatke iz 
preteklih raziskav za ponovno 
uporabo: 

• zagotavlja, da so podatki 
ohranjeni pred tehnološko 
zastarelostjo in fizičnim 
uničenjem.

Vir: Research data alliance meeting 2014



ADP preveri, potrdi in 
pripravi podatke in 
pripadajočo dokumentacijo 
raziskave za namen 
dolgotrajnega ohranjanja in 
druge rabe.

Vir: Research data alliance meeting 2014



Vir: Research data alliance meeting 2014

ADP uporabnikom 
omogoča enostaven 
dostop do podatkov v 
številnih formatih.



• politika in sistemi družbene blaginje (642)

• družba in kultura (369)

• družbena slojevitost in skupine (165)

• delo in zaposlovanje (107)

• informiranje in komuniciranje (71)

• pravo, kriminal in pravni sistemi (50)

• zdravstvo (36)

• izobraževanje (34)

• gospodarstvo (32)

• demografija, prebivalstvo, statistika prebivalstva in popisi (28)

• naravno okolje (28)

• bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)

• psihologija (1) 

• transport, potovanje in mobilnost (7)

• trgovina, industrija in trgi (4)

• znanost in tehnika (5)

• drugo (14)

Teme/vsebina gradiv v ADP

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/vsebinska_podrocja/



Mikro podatki
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Kaj potrebujemo za razumevanje in ustrezno interpretacijo

RAZISKAVA

Podatki v 
ustreznem formatu

Vprašalnik Šifrant

Ustrezna 
dokumentacija o 
izvedbi 
raziskovanja

Teoretska podlaga 
raziskovanja –
oblikovanje indikatorjev

….
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Specifikacija, ki se uporablja na 
področju družboslovja in 

humanistike je DDI.

Metapodatke lahko definiramo kot 
"vse informacije potrebne za 

obveščanje in procesiranje statističnih 
struktur". 

(Grossmann v Vipavc in Klep, 2003).



 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

Kaj so metapodatki v ADP?
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Kako do podatkov na ADP?
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SPLETNA STRAN 
www.adp.fdv.uni-lj.si

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

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

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

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://www.adp.fdv.uni-lj.si/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html
http://www.nesstar.com/help/4.0/webview/getting-started/getting-to-know-nesstar-webview.html
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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Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer Politbarometer
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3 Za analizo podatkov na 
Nesstarju potrebujemo 
uporabniško ime in geslo.



registracija
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Geslo je veljavno 

do konca tekočega 

študijskega leta

Pri uporabniškem 

imenu namesto "@" 

vpišete "AT“



ADP ni primarni distributor za vse raziskave

Snamemo lahko 
samo dokumentacijo

Ne moremo izvajati 
spletnih analiz

Ni dodatnih možnosti



Op
i

s
 

raz
is

k
a

v
e N
e
ssta

r
Preprosta analiza podatkov z Nesstar-jem 

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

KORAK 1
Kliknem na listič TABELA

KORAK 2
Spremenljivko bodisi 
dodamo v vrstico, stolpec, v 
podtabelo ali pa zanjo 
izračunamo opisne statistike
(levi klik miške na 
spremenljivko v seznamu levo)
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Preprosta analiza podatkov z Nesstar-jem 

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

Opisne statistike
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Preprosta analiza podatkov z Nesstar-jem 

Primer Politbarometer

Vir: PBSI1110



- Primerjam vsebino / rezultate moje ankete z rezultati primerljivih 
raziskovanj na splošnejših / drugih populacijah

- Primerjam vsebino / rezultate moje ankete z rezultati iz preteklih 
obdobij

- V celoti uporabim sekundarne vire, ki so mi na razpolago 
(PRIHRANEK ČASA in DENARJA)

- Uporaba / primerjava med različnimi časovnimi točkami

- Med različnimi raziskavami

- Uporaba različnih virov / uradne statistike / kartogrami

- Mednarodna primerjava

- Uporaba testiranih vprašalnikov za mojo raziskovanje

- Uporaba priloženih gradiv za teoretsko podlago mojemu delu

Kako lahko uporabim dostopne vsebine

Uporaba mikropodatkov, vprašalnikov in publikacij
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Preučevana tematika: SAMOMOR

Napredno iskanje

Vpis pravih ključnih 
besed, sopomenk, 
šumniki!
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- Iščemo znotraj 
spremenljivke –
besedilo, vprašanje…

- Želimo dobiti izpis 
seznama spremenljivk



Iskanje neposredno na spletni strani ADP





V1.75 PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO 
OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO 

SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

Ali lahko upravičimo ali ne (Vir: SJM921)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

n) Splav.

o) Ločitev.

u) Ubiti nekoga v samoobrambi.

j) Spolni odnosi pred polnoletnostjo.

q) Evtanazija (končati življenje neozdravljivo bolnega.)

i) Poročen moški ali poročena ženska imata avanturo.

r) Samomor.

l) Homoseksualnost.

p) Spopasti se s policijo.

a) Zahtevati od države ugodnosti, ki vam ne pripadajo.

m) Prostitucija.

b) Izogibanje plačila vozne karte v javnem prometu.

g) Obdržati najdeni denar.

s) Zatajiti lastniku, da si po nesreči poškodoval njegovo vozilo.

h) Lagati zaradi osebne koristi.

c) Goljufati pri davkih, če se pokaže priložnost.

t) Groziti delavcem, ki nočejo sodelovati v stavki.

x) Vožnja pod vplivom alkohola.

v) Politični umori.

w) Odmetavanje odpadkov na nem mestu.

k) Sprejemanje podkupnine med opravljanjem službene dolžnosti.

d) Kupiti nekaj, za kar veste, da je bilo ukradeno.

f) Jemati marihuano ali hašiš.

e) Vzeti in odpeljati avto, ki ni tvoj. (Vožnja za zabavo).

1 vedno lahko 
opravičimo

10 nikoli ne moremo 
opravičiti

Povprečna 
vrednost



PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO 
OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO 

SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

Ali lahko upravičimo ali ne (Vir: SJM112)

Povprečna 
vrednost

1 vedno lahko 
opravičimo

10 nikoli ne moremo 
opravičiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V206 spolni odnosi pred poroko

V205 Ločitev

V204 Splav

V203 homoseksualnost

S17 evtanazija

S18 Prostitucija

S19 smrtna kazen

V207 samomor

V198 zahtevati od države ugodnosti, ki ti ne pripadajo

V199 izogibati se plačilu karte za javni promet

V209 da starši tepejo svoje otroke

V201 goljufati pri davkih, če se pokaže priložnost

V208 da mož udari svojo ženo

V210 nasilje do drugih ljudi

V200 Krasti

V202 sprejemati podkupnine na službenem položaju



PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO 
OPRAVIČIMO ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA. UPORABITE LESTVICO 

SPODAJ. (En odgovor za vsako trditev)

Ali lahko upravičimo samomor ali ne (Vir: SJM)

Povprečna 
vrednost

1 vedno lahko 
opravičimo

10 nikoli ne moremo 
opravičiti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SJM921

SJM952

SJM993

SJM053

SJM081

SJM112



Nacionalni in mednarodni podatkovni viri

http://www.cessda.org/
http://www.cessda.org/
http://www.issp.org/
http://www.issp.org/
http://www.cses.org/
http://www.cses.org/
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
http://www.europeanvaluesstudy.eu/
http://www.europeanvaluesstudy.eu/
http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/
http://www.atlasofeuropeanvalues.eu/new/
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/
http://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.europeansocialsurvey.org/
http://www.share-project.org/
http://www.share-project.org/
http://zacat.gesis.org/webview/
http://zacat.gesis.org/webview/
http://zacat.gesis.org/webview/
http://zacat.gesis.org/webview/
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/
http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/ICPSR/
http://www.data-archive.ac.uk/
http://www.data-archive.ac.uk/
http://www.surveynet.ac.uk/sqb/introduction.asp
http://www.surveynet.ac.uk/sqb/introduction.asp
http://www.ipums.org/
http://www.ipums.org/
http://www.stat.si/
http://www.stat.si/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/


Primer mednarodnih podatkov



Primer mednarodnih podatkov



Primer Atlas of European Values (EVS 1990)

suicide can be 
justified (0=never 
100=always)



Primer Atlas of European Values (EVS 1999)

suicide can be 
justified (0=never 
100=always)



Primer Atlas of European Values (EVS 2008)

suicide can be 
justified (0=never 
100=always)



http://dx.doi.org/10.1787/888932703259

Preverimo tudi uradne podatke (npr. OECD)

http://dx.doi.org/10.1787/888932703259


Vir: STAGE

Poraba antidepresivov (2014)

http://gis.stat.si/
http://gis.stat.si/?id=131&idl=301&tag=5855&cba=36,39,40,44,45,49,50,54,55,90&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,E34A33,B30000&o=1&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.14088177629971&lng=15.290491691406277
http://gis.stat.si/?id=131&idl=301&tag=5855&cba=36,39,40,44,45,49,50,54,55,90&c=FEF0D9,FDCC8A,FC8D59,E34A33,B30000&o=1&lang=sl&t=roadmap&z=9&lat=46.14088177629971&lng=15.290491691406277


Kontakt

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


