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Vsebina

• O arhivu in povezanih organizacijah
• Postopek predaje raziskovalnih podatkov v ADP ter 

hramba in objava v katalogu ADP
• Načrtovanje zbiranja podatkov (data management 

planning)
• Možnosti sekundarne rabe podatkov iz ADP za 

raziskovalne in pedagoške potrebe
• Možnosti arhiviranja naših raziskav



http://www.fdv.uni-lj.si/

• 1997

• Nacionalno podatkovno središče za družboslovje

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

• 600 (+150) družboslovnih raziskav
• cca. 500 registriranih uporabnikov letno 

90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni

168 raziskav uporabljenih za namene sekundnarne analize v 2017

• član CESSDA ERIC

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

Arhiv družboslovnih podatkov

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


Zbirka podatkov

Družboslovje

Slovenska družba

Vsebinsko pomembnejše

Metodološko dobro izdelane raziskave

Mednarodna primerjava

Časovna primerjava

Poslanstvo Arhiva družboslovnih podatkov



• je evropska raziskovalna infrastruktura

• države članice izvajajo med seboj podatkovne storitve za družboslovje

• namen je povezati in promovirati raziskovalne rezultate s področja 
družboslovja

• podpirati raziskovanje na nacionalni in mednarodni ravni

Konzorcij arhivov družboslovnih podatkov

https://www.cessda.eu/



Avstrija 

Belgija 

Češka

Danska 

Finska

Francija 

Grčija

Madžarska

Nemčija

Nizozemska

Norveška

Portugalska

Slovaška

Slovenija

Švedska

Švica

Velika Britanija

@CESSDA ERIC, 2018



„… 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



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.



Kako do raziskovalnih 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 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




Da bi podatkovna datoteka dobila status podatkovne objave, mora 
prestati postopek, ki ga je mogoče primerjati s postopkom objave 
znanstvenega članka (Brase et al., 2009),v katerem se zagotovi 
minimalne informacije in zadosti vsaj naslednjim pogoje:

• opremljenost z metapodatki,

• pregled kakovosti podatkov,

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

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

(doi:10.3233/ISU-2009-0595)

Podatkovna objava



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


Pri izbori podatkovnega središča smo pozorni na naslednje pozornosti:

Izbor podatkovnega središča

- Kako je opredeljeno poslanstvo podatkovnega središča?

Kdo so njegovi ciljni uporabniki?

- Katere vrste podatkov sprejema?

- Ali aktivno skrbi za trajno digitalno obstojnost podatkov in

dostopnost podatkov ciljnim uporabnikom?

- Kakšna so merila in kako je opredeljen postopek izbora in

sprejema podatkov, kakšne so zahteve glede tehničnih

karakteristik?

- Kako je poskrbljeno za etične in zakonske zahteve glede

varovanja zasebnosti in avtorskih pravic?

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

http://www.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-06SLBVXX/?query='keywords=bezjak+%C5%A1tebe'&pageSize=25
http://www.re3data.org/


A
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PPredaja v ADP

V Sloveniji storitev podatkovnega središča za družboslovje 
opravlja ADP.

Prednosti izročanja podatkov v ADP so:

V
se

b
in

a

ADP preveri in ovrednoti pomen raziskovalnih podatkov za znanost

in njihovo dolgoročno uporabnost.

Uveljavlja pristop digitalnega skrbništva.

Omogoča dostop do podatkov, iskanje in pregledovanje opisov

podatkov.

Nudi podporo pri načrtovanju in izvajanju priprave podatkov za

odprti dostop.

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

http://cessda.net/


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) Predlog za predajo lahko raziskovalec pošlje preko »Obrazca

za evidentiranje«.

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

predana gradiva in pogoje dostopa.

4) Raziskovalec izpolni »Obrazec za opis raziskave«.

5) Raziskovalec pripravi ustrezno urejene in dokumentirane

podatke ter ostalo gradivo za predajo v Arhiv.

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/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/


Merila za sprejem v ADP

Dolgotrajno shranjevanje podatkov zahteva dodatne napore in
stroške za pripravo v obliki, ki omogoča njihovo nadaljnjo
uporabo. Ti so upravičeni ob prihranku, ki ga predstavlja
večkratna uporaba podatkov.

Merila za sprejem raziskav v ADP:

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

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

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

(več na: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/izrocanje_podatkov/)



-> Dajalec izroča gradivo v hrambo in nadaljnje širjenje.

Celotno besedilo licence in pogojev predaje dostopno na spletni strani 
ADP.

Več o licencah na posnetku in predstavitvah webinarja “Access Policies 
and Usage Regulations: Licenses”.

Izjava o izročitvi

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/deli/postopek/
http://cessdasaw.eu/calendar/webinar-access-policies-and-usage-regulations-licenses-30-06-2016-1100-am/


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



• Preglednost raziskovalnega dela

• Večjo vidnost in citiranost znanstvenega dela

• Spodbuja odprto znanstveno razpravo

• Je pomemben vir za izobraževanje in nadaljevanje 
raziskovanja

• Omogoča preučevanje raziskovalnih metod

• Spodbuja potencialno novo uporabo podatkov, 
kombiniranje podatkov iz več virov in zniža strošek, saj ni 
potrebe po zbiranju enakih podatkov

Kaj prinaša odprti dostop



Prevzeti podatki (lahko) štejejo kot:

 znanstvena objava po merilih ARRS. 

Ovrednotenje podatkovne objave v ADP

…..

PRILOGA 1 k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, 
ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 92/14 z dne 19. 12. 
2014): Priloga 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti. Dostopno prek: 
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2015/Bibl-merila-Priloga1.pdf (26.10.2016)

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan15.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2015/Bibl-merila-Priloga1.pdf
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2015/Bibl-merila-Priloga1.pdf


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 

Tipologija dokumentov/del=2.20 (zaključena 
znanstvena zbirka podatkov ali korpus

http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=(TD=2.20)


Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

= 

Data management plan 

NRRP je temelj kakovostnega ravnanja

z raziskovalnimi podatki

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



NRRP obsega načrtovanje, opisovanje in 

komuniciranje o raziskovalnih postopkih s ciljem, da bi:

– zagotovili varnost občutljivih podatkov,

– maksimizirali potencial druge rabe podatkov,

– podprli dolgotrajno ohranjanje.

Donnelly, M. (2014):  Data Management Planning. HORIZON 2020 and the DMPONLINE TOOL. Seminar: Preparing 
research data for open access. Faculty of Social Sciences. Ljubljana.

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki



… 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


Poglavja v učbeniku

Available end 

of 2018



Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki



NRRP vprašalnik

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/img/datoteke/2_VsebineNRRP.pdf


Kako opredeliti stroške za NRRP?

• Jasne in preproste formule ni!

• V pomoč za družboslovje orodje UK Data Service

UK Data Service - Data management costing tool and checklist

1. Preveri aktivnosti v tabeli in označi tiste, ki jih boš izvajal

2. Za vsako aktivnost oceni potreben čas in sredstva

3. Oceno stroškov dodaj v prijavo in se posvetuj na svoji ustanovi 

4. Načrtuj aktivnosti in se izogni nepredvidenim stroškom ob koncu projekta

NRRP v Obzorje 2020

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



Primer: Model consent form UKDS 

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/consent-data-sharing/consent-forms



a) Informacijski dokument

b) Soglasje 

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


Z vsako minuto vloženo v 
načrtovanje na začetku projekta, si 
boste prihranili 10 minut glavobola 
kasneje tekom in po zaključku 
projekta.



Namen uporabe

Vir: Vipavc Brvar, 2016

Namen uporabe gradiva v študijskem letu (1. 10. 2009 – 30. 3. 2016)



SPLETNA STRAN 

www.adp.fdv.uni-lj.si

Kako do podatkov v ADP
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Kaj najdeš na spletni strani?
Opis raziskave
Opis podatkov
Povezana gradiva in objave

1 korak: poišči
2 korak: registriraj se
3 korak: analiziraj

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
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Prenesene datoteke so 
arhivirane v .ZIP formatu 
zato jih je potrebno „od 
arhivirati“ in odpreti z 
ustreznim programom (npr. 
SPSS, …)



Kako do podatkov v ADP
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NESSTAR
http://nesstar2.adp.fdv.uni-lj.si/ Kaj najdeš na 

Nesstar-ju?
+ ….
Omogoča analizo 

preko spleta

SPLETNA STRAN 

www.adp.fdv.uni-lj.si

Ikona na spletni 
strani opisa raziskave 
– odpre se le dotična 
raziskava 

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


Metapodatki/Opis spremenljivk
N

e
ssta

r

Preden se lotimo analize podatkov, je potrebno pregledati dokumentacijo raziskave saj je brez

podrobnega vedenja o ozadju izvedbe raziskave interpretacija podatkov lahko zgrešena.

METAPODATKI Opis raziskave  Opis datotek  Ostalo gradivo

Med metapodatki najdemo informacije kot so avtorji raziskave, leto izvedbe raziskave, vsebina

raziskave, metodologija, objave, povezave do sorodnih raziskav. Najdemo pa tudi opis podatkovne

datoteke in spremljajočega gradiva, kot so vprašalniki in šifranti.



Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem
N

e
ssta

r

OPIS SPREMENLJIVK  spremenljivke so 
razvrščene v skupine, ki so vsebinsko 
oblikovane in sledijo vprašalniku

…gre za registrske 
podatke
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Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem



Registracija za dostop do gradiv
R
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cija
 za

 d
o
sto

p
 d

o
 g

ra
d
iva

Pri uporabniškem 

imenu namesto "@" 

vpišete "AT“

Geslo je veljavno 

do konca tekočega 

študijskega leta

Za analizo podatkov 
na Nesstarju
(zavihek TABELA) 
potrebujemo 
uporabniško ime in 
geslo.



… ob koncu registracije

R
e
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_

Izberete lahko analizo podatkov preko 
spletnega vmesnika (za manj vešče 
uporabnike) ali drugo možnost, ki 
poleg analize omogoča tudi prenos k 
sebi, kjer lahko podatke analizirate v 
statističnih programih. Glede na 
omejitve dostopa posamezne 
raziskave, kategorijo uporabnika, 
namena uporabe in načina analize, se 
oblikujejo različni uporabniški profili.

!

Posebnosti pri vpisu: naslov, šifra raziskovalca, gradivo na zahtevo, način uporabe 
gradiva (za vsak nov namen se je potrebno ponovno registrirati).

v nadaljevanju



1. Določila in pogoji so zavezujoči 

 uporabnik jih mora prebrati in izraziti strinjanje z njimi

 v primeru kršenja le-teh, si ADP pridržuje pravico, da uporabniku onemogoči dostop

do podatkov ter bo o tem obvestil pristojne organe

2. Namen rabe in izbris podatkov

 uporabniško ime in geslo velja do konca študijskega leta, nato se mora uporabnik 
ponovno registrirati

 uporabniško ime in geslo nista prenosljiva

 podatke je potrebno uporabiti le za namen, ki je bil naveden ob registraciji

 uporaba podatkovne datoteke je 1 leto od prejema nato jo je potrebno varno izbrisati

3. Varstvo podatkov

 zagotovitev zadostne mere varstva pri prenosu, hrambi in uporabi podatkov in 
spoštovanje zakonodaje in etičnih pravil stroke in organizacije, ki ji uporabnik pripada

 onemogočanje dostopa tretjim osebam do podatkov in izročanje gradiv brez 
predhodnega pisnega dovoljenja ADP

4. Zaščita podatkov in raziskovalna etika

 ohranitev zaupnosti in zasebnosti posameznikov ali organizacij vključenih v raziskavo

 spoštovanje omejitev, če so le-te podane

5. Avtorske pravice in citiranje 

 citiranje avtorja raziskave in arhiv

Splošna določila in pogoji uporabe podatkov iz ADP
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https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/

Dostop do podatkov in gradiv je določen s Politikami digitalne hrambe v ADP.

Vrste dostopa v ADP:

 Prosti dostop (ni potrebno registrirati, uporaba omejena z zakonodajo, etičnimi 
pravili in avtorskimi pravicami)

 Standarden dostop (registracija, analiza in prenos podatkov, v celoti anonimizirani
podatki – PublicUseFile)

 Dostop pod posebnimi pogoji: potrebno dovoljenje izvirnih avtorjev ker: 

o podatki morda niso v celoti anonimizirani – ScientificUseFile,

o datoteka je pod embargom,

o datoteka dostopna le naročniku in izvirnim avtorjem.

Poleg običajne registracije je potrebno izpolniti „Vlogo za dostop do gradiva na 
zahtevo“, ki se jo na ADP pošlje po elektronski pošti

o Vlogo obravnava Komisija za zaščito zaupnosti ADP, ki lahko odobri dostop do 
podatkov na dva načina: 

 dostop preko varne povezave

 dostop v varni sobi (v prostorih ADP, t.i. Secure Use File – ScUF)

Pravila uporabe in dostop do podatkov v ADP
P
ra

v
ila
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b
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p

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/pravila/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/politika
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Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

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 Nesstarjem

Prikažem lahko opisne statistike, grafikon in frekvenčno tabelo

Frekvenčna tabela

Opisne statistike

N
e
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Primer SJM15

N
e
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r
N

e
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r

Križanja (Crosstabs)



SJM15
N

e
ssta

r

Grafični pregled podatkov je možen kadar je narejena tabela ali regresijska analiza. S klikom na gumb v grafu
prikažemo vse spremenljivke, ki so v naši tabeli. Po potrebi lahko v grafu pustimo samo določene (eno)
spremenljivke. Narišemo lahko histogram, krožni grafikon, graf intervalov zaupanja in regresijski grafikon.

Grafični prikaz



Prenos datoteke na lokalno pomnilno enoto

KORAK 1

KORAK 4 
Analiza v SPSS

KORAK 3 – izberem mesto 
hrambe. 
Pozor: Možno je, da bo datoteka v 
stisnjeni obliki – kot je format 
*.zip in podobno. Kliknite na 
datoteko in jo izvozite.

KORAK 2



Razprava 

Možnosti arhiviravanj vaših raziskav



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

Vprašanja…


