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 Najpomembnejši prvi korak je izbor podatkovnega središča.  

 

Pri izboru preverimo: 

- politiko sprejemanja podatkov, 

- kakšne so zahteve pri sprejemu podatkov s strani ponudnika storitev, 

- kakšne so prednosti predaje na določeno mesto, 

- status repozitorija. 

 

Kadar ne vemo, kam s podatki, si lahko pomagamo z registrom 
repozitorijev raziskovalnih podatkov: 

 

Izročitev podatkov v hrambo v podatkovno središče 

http://www.re3data.org/


 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.dlib.si/details/URN:NBN:SI:DOC-06SLBVXX/?query='keywords=bezjak+%C5%A1tebe'&pageSize=25
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Predaja v ADP 

V Sloveniji storitev podatkovnega središča za družboslovje 
opravlja ADP. 

Prednosti izročanja podatkov v ADP so: 
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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 
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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/) 

 



Prednostno se v arhiv uvrstijo:  

(1) najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, 
pomembne populacije, metodološko ustrezne;  

(2) teoretsko ali praktično pomembne raziskave, ki 
zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko 
uporabnost za več praktičnih problemov, imajo 
dolgoročno vrednost za znanost;  

(3) teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene 
na manj splošno populacijo, manj vplivne. 

 

 

Vir: Klasifikacija raziskav ADP po pomembnosti. Dostopno prek: http://www.adp.fdv.uni-
lj.si/za_uporabnike/o_arhiviranju/klasifikacija_adp_pomembnosti/ (26.10.2016) 

 

Merila: izbor v ADP na podlagi kakovosti 
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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
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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)
http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=(TD=2.20)
http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=(TD=2.20)
http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=(TD=2.20)


Predlog za predajo raziskovalnih podatkov dajalec preda preko 
„Obrazca za evidentiranje“, v katerem zapiše osnovne vsebinske 
in metodološke informacije (enota za analizo, populacija, vrsta 
podatkov, način zbiranja podatkov, vzorčenje, stopnja odgovora, 
geografska pokritost)    http://www.adp.fdv.uni-lj.si/evidentiranje/ 

 

Predlog za predajo 

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/evidentiranje/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/evidentiranje/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/evidentiranje/
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…. Podatki o osebi, ki je opis izpolnila 



V primeru, da raziskovalni podatki zadoščajo merilom za sprejem 
v ADP: Dajalec izpolni Izjavo o izročitvi, v kateri podrobneje 
opiše predana gradiva in pogoje dostopa.  
 

- Raziskovalec, ki razpolaga s podatki, v svojem imenu in v 
imenu svojih sodelavcev Arhivu preda podatke in povezano 
gradivo, dovoli prihodnje skrbno ravnanje in njihovo nadaljnje 
razširjanje. 

- Potrdi skladnost podatkov in pravno ustreznost (razpolaganje z 
avtorskimi pravicami, varovanje zasebnosti). 

- V ADP lahko dajalec izbere med licencama Creative Commons 
Priznanje avtorstva + Nekomercialno (CC BY-NC) ali Creative 
Commons Priznanje avtorstva (CC BY). 

- Dajalec določi izjeme glede dostopa (določeni raziskovalni 
podatki imajo lahko omejen dostop, primer so dostopi do 
občutljivih podatkov; omejitev dostopa za razumno obdobje). 

Izjava o izročitvi 

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



Opis raziskave 

Podroben opis 
raziskovanja skupaj z 
opisom metodologije 

Možnost priprave „ročno“ v obrazcu 
– MS Word / Uporaba orodij kot je 
Nesstar Publisher 

http://www.nesstar.com/software/publisher.html
http://www.nesstar.com/software/publisher.html
http://www.nesstar.com/software/publisher.html


Podatki naj bodo v računalniški obliki, opremljeni s spremljajočim 
opisom (velikost datoteke, format, število spremenljivk in enot, 
pomen šifer). Priporočila 

- Gradivo naj bo pripravljeno, upoštevaje navodila in priporočila 
glede formatov.  

- Raziskovalec mora zagotoviti skrb za varstvo pred razkritjem 
osebnih podatkov, s katerimi razpolaga. Odstranjeni naj bodo vsi 
neposredni identifikatorji.  

- Priložen naj bo vprašalnik v izvorni obliki, poleg tiskane tudi 
elektronska kopija.  
- Priloženo naj bo tudi gradivo, ki pomaga razumeti  
in preveriti vsebino podatkov: npr. kodirna knjiga, 
 izpis frekvenc, navodila za anketarje, podatki  
o izvedbi raziskave, povezave do raziskovalnih  
poročil oz. kopije, če ta niso dostopna. 

Pripadajoča gradiva 

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

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


Sprejem raziskovalnih podatkov in objava 

• 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. 



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 


