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„ADP dolgotrajno hrani raziskovalne podatke, zanimive za družboslovne analize, 
s poudarkom na problemih, povezanih s slovensko družbo ali sicer pomembnih 
za slovensko družbo in družboslovje ne glede na geografske meje.“ 

 

Ključne storitve: 

 Pridobivanje pomembnih raziskovalnih podatkov  

 Ovrednotenje ponujenih raziskovalnih podatkov in izbor za prevzem 

 Prevzem in procesiranje podatkov in dokumentacije ter ustvarjanje metapodatkov  

 Zagotavljanje dostopa  

 Usposabljanje raziskovalcev  

 Aktivna promocija druge rabe podatkov  

Poslanstvo ADP 



1) Področni podatkovni arhivi smo v dialogu z raziskovalci 

2) Vedno več podatkov (upodatkovljenje)  

3) Politike ravnanja z raziskovalnimi podatki (financerji, revije) - FAIR 

4) Vedno več podatkovnih storitev na voljo 

 

Zakaj tak seminar 

Kako opisati podatke? 
 
 
 Podatki kot spremno gradivo 

znanstvenemu članku 
 Podatkovni članek, objavljen v 

podatkovni reviji 
 Objava podatkov v 

podatkovnem repozitoriju 
 

Kje objaviti podatke? 
 
 
• Splošni repozitorij 
• Institucionalni repozitorij 
• Področni podatkovni repozitorij 
 



… napisano z veliko začetnico! 

 

 

Kdaj govorimo o podatkovni objavi? 
 

1) Objavljeni podatki so javno dostopni zdaj in za 
nedoločeno prihodnost, avtor ima zagotovilo, 
da bodo tam tudi ostali; 

2) objavljeni podatki morajo biti ustrezno 
dokumentirani, da jih je mogoče ponovno 
ustvariti ali ponovno uporabiti;  

3) kot velja za knjigo ali članek, mora biti na voljo 
dovolj bibliografskih informacij, da lahko 
podatkovno objavo citiramo, s čimer se 
avtorjem prizna vložen napor;  

4) potrebno je zagotoviti opisne informacije (to 
so metapodatki), ki podatke opišejo, razložijo in 
omogočajo njihovo preverbo;  

5) da bi podatki oz. podatkovna zbirka dobila 
status znanstvene objave, je potrebno 
speljati podoben proces kot za znanstveni članek 
(več v Bezjak, 2021)  
 

Bezjak, S. (2021). Znanstveno objavljanje raziskovalnih podatkov v odprti znanosti. Časopis za kritiko znanosti, 282(49), 101–119. 
Pridobljeno s http://dirros.openscience.si/IzpisGradiva.php?lang=slv&id=13833 



 

• Splošni repozitorij 

• Institucionalni repozitorij 

• Področni podatkovni repozitorij 
 

Kje objaviti podatke? 



Zakaj s podatki v področni repozitorij 

 

Storitve področnega repozitorija 

 Podpora področnega strokovnjaka 

 Standardni metapodatki (opis raziskave) 

 Pregled kakovosti pred objavo 

 Dolgotrajno ohranjanje podatkov  

 Dolgotrajno zagotovilo dostopa do podatkov 

 Datoteko je mogoče najti v podatkovnih bazah oz. katalogih 

 Bibliografske informacije, potrebne za citiranje podatkovne 
datoteke 

 
 

 
 



ADP in konzorcij CESSDA 

https://www.cessda.eu/About/Consortium 



Konzorcij CESSDA 



Življenjski krog podatkov 

Arhiv družboslovnih podatkov. 2017. Življenjski krog podatkov. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/usposobi/ZKG/  



CESSDA DMEG - NRRP 

https://www.cessda.eu/Training/Training-Resources/Library/Data-Management-Expert-Guide 



Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki 



Science Europe: Research Data Management 



Prijavite se na e-novice ADP 

Spremljajte nas! 

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/enovice/prijava/ 


