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• O Arhivu družboslovnih podatkov

• Vrste podatkov in viri podatkov

• Identificiraj, kaj potrebuješ

• Preišči podatkovne repozitorije

• Oceni kvaliteto in uporabnost podatkov

• Dostop do podatkov in citiranje

• Lastna raziskava - Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki 

Vsebina



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

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



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 ter 
dokumentacijo o raziskavi za 
potrebe dolgotrajnega 
ohranjanja in druge rabe.

Vir: Research data alliance meeting 2014



Vrste podatkov

Ko ugotoviš, katere vrste 
podatkov so na voljo, lažje 

razmišljaš o tem, kaj potrebuješ 
in kako priti do njih.

CESSDA Training Working Group (2017)

kvantitativni in kvalitativni podatki

• uporaba orodij (spletno orodje Nesstar, program SPSS)
• statistična pismenost



Makro podatki

• Agregirani

• O populaciji, različnih skupinah, občinah, 
regijah in državah; običajno zgrajeni z 
združevanjem podatkov na nižjih enotah 
(npr. stopnja brezposelnosti, stopnja 
rodnosti).

• Na sistemski stopnji

• Značilnosti enot višje ravni, kot sta država 
ali politični sistem, npr. volilni.

Mezo podati
• Se nanašajo na podatke o kolektivnih in 

družbenih akterjih, kot so podjetja, 
organizacije ali politične stranke.

Mikro podatki
• Podatki posameznih enot (pogosto ljudje ali 

gospodinjstva) pogosto iz anket, popisa ali
administrativnih evidenc.

Vrste podatkov



Presečno
• Ena časovna točka (posnetek časa)

• Običajno informacije o več enotah in spremenljivkah 

Ponovljeno 
presečno

• Presečna raziskava ponovljena na novem vzorcu

• Podatki na različnih vzorcih omogočajo analizo trendov

Časovne vrste

• Niz podatkovnih točk v časovnem vrstnem redu 
(najpogosteje enakomerno razporejeni – npr. letna 
ponovitev)

• Agregirani makro podatki so pogosto predstavljeni v 
časovnih točkah.

Longitudinalno

• Sledenje istim enotam skozi čas, npr. študije o 
gospodinjskih panelih zbirajo informacije iz vzorca 
gospodinjstev v rednih "valovih"  (primer tudi
raziskava SHARE – 10 ponovitev)

Vrste podatkov glede na časovno opredelitev



Podatkovni repozitoriji s področja družboslovja smo združeni v 
konzorciju CESSDA (Council of European Social Science Data Archives)

Statistični uradi

Večji raziskovalni projekti

Register repozitorijev

Viri podatkov



Nova analiza: uporabimo enega ali več podatkovnih virov, 
kombiniramo mikro in makro podatke, sekundarne podatke 
kombiniramo s primarnimi (primerjava v času, prostoru)

Ponovitev

Uporaba načrta raziskovanja / metodologije (npr. orodja za zbiranje 
podatkov)

Izobraževanje

Štirje načini, kako uporabiti arhivirane podatke



Raziskovalno vprašanje?

Ključni koncepti Operacionalizacija

• Kakšen bi bil idealen nabor podatkov za 
obravnavo tega problema?

(V realnosti je pogosto potreben kompromis)

Identificiranje potreb



Populacija

Koga 
preučujete? 

Npr. ljudi, 
odrasle, 
državljane EU, 
migrante, 
lokalne oblasti

Prostorska 
enota

Npr. specifične 
države ali regije / 
občine.

Čas

Najmlajše;

Iz določenega 
časovnega 
obdobja (npr. 
2008-2018);

Najdaljše obdobje;

Podatki istih ljudi v 
različnih časovnih 
točkah.

Enota za 
analizo

Posameznik, 
gospodinjstvo, 
regija, država, 
podjetja

Vzorčenje

• Potrebujete 
reprezentativen 
(slučajni) 
vzorec?

• Velikost vzorca?

Identificiranje potreb



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


• politika in sistemi družbene blaginje (655)

• družba in kultura (379)

• družbena slojevitost in skupine (175)

• delo in zaposlovanje (109)

• informiranje in komuniciranje (77)

• pravo, kriminal in pravni sistemi (50)

• zdravstvo (36)

• izobraževanje (36)

• gospodarstvo (38)

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

• naravno okolje (28)

• bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)

• psihologija (1) 

• transport, potovanje in mobilnost (8)

• trgovina, industrija in trgi (8)

• znanost in tehnika (6)

• drugo (14)

Teme/vsebina gradiv v ADP

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



 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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Vsebine iz vprašalnika SJM15
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Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem
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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
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Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

Primer SJM15



SJM15
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Iskanje besedišča iz vprašalnikov

Napredno iskanje

- Iščemo znotraj 
spremenljivke –
besedilo, 
vprašanje…

- Izpisan želimo 
dobiti seznam 
spremenljivk



Iskanje podatkov je 
lahko zahtevno

•Preveč rezultatov

•Nič rezultatov

•Rezultati niso 
relevantni

Ocena iskanega izraza

•Do katere mere podatki 
zadostijo tvojim potrebam? 

• jezik

•“enak izraz”, uporaba 
ustreznih ukazov (AND, OR)

Sortiranje, filtriranje, uporaba 
naprednega iskanja

Iskanje podatkov v praksi



Lahko ugotovim:

 Kdaj je bila podatkovna datoteka narejena?

 Kaj podatki vključujejo / katere so enote za analizo?

 Kako so bili podatki zbrani?

 Kdo in kdaj je zbral podatke?

 Kako so bili podatki obdelani?

 Več o manipulacijah na podatkih?

 Kateri postopki zagotavljanja kakovosti podatkov so bili uporabljeni?

CESSDA Training Working Group (2017)

Na kaj smo pozorni pri oceni kvalitete podatkov



Končno sem našel podatke, ki mi ustrezajo. Kako do njih?

Dostop do podatkov

Odprti podatki
Vsak uporabnik, brez 
registracije (priznanje vira 
/ avtorja)

Registracija 
•Vnos podatkov v 
registracijski obrazec / 
enotno institucionalno
uporabniško ime in geslo

•Potrebna odobritev arhiva

•Prijavite specifično rabo 
podatkov

Pogoji uporabe
•Ne bom poskušal identificirati 
posameznikov, gospodinjstev ali 
organizacij

•Podatkov ne bom delil z drugimi

•“Podatki so najpogosteje 
dostopni samo za 
nekomercialne / raziskovalne 
namene

Prenos
Neposredno iz 
kataloga.

Images by CESSDA Training Working Group (2017)



Registracija za dostop do gradiv

Pri uporabniškem 

imenu namesto "@" 

vpišete "AT“

Geslo je veljavno 

do konca tekočega 

študijskega leta



… ob koncu registracije
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Izbirate lahko med analizo podatkov 
preko spletnega vmesnika (za manj 
vešče uporabnike) ali prenosom 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.



Zakaj?
• Poklonimo se delu nekoga drugega

• Podatke lažje najdemo

Kako?

• Podaj vse informacij, da bo mogoče najti točno 
določeno verzijo podatkov

• Preveri, ali obstaja priporočeno citiranje

• Uporabi enolične identifikatorje (DOI, URN)

In … ne pozabimo CITIRATI



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.



… 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)

…s ciljem, da bi:

– zagotovili varnost občutljivih podatkov,

– maksimizirali potencial druge rabe podatkov,

– podprli dolgotrajno ohranjanje.

Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

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


Učbenik „CESSDA Data Management guide“

cessda.eu/DMGuide

https://www.cessda.eu/DMGuide


NRRP vprašalnik

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


Uredba o varstvu osebnih podatkov in soglasje



• O tveganju obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen način

• O ukrepih zoper razkritje obvestim udeleženca na jasen in 
nedvoumen način

• Od udeleženca pridobim soglasje za udeležbo v raziskavi

• Soglasje evidentiram, shranim …

Elementi privolitve

• kdo bo zbiral podatke in v imenu katere organizacije oz. več njih

• namen zbiranja in obdelave podatkov (granularnost)

• kakšne podatke boste zbirali in kako jih boste uporabili

• pravica, da lahko udeleženec kadar koli prekine sodelovanje v 
raziskavi

Kaj moram storiti?



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



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…


