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Arhiv družboslovnih podatkov

• Se vzpostavlja kot nacionalno področno podatkovno 

središče

Naloge:

• Pridobivanje pomembnih raziskovalnih podatkov, ki so 

zanimivi za proučevanje slovenske družbe. 

• Ovrednotenje ponujenih raziskovalnih podatkov in izbor. 

• Prevzem in procesiranje podatkov in dokumentacije ter 

ustvarjanje metapodatkov, dolgotrajna hramba. 

• Zagotavljanje dostopa do raziskovalnih podatkov za 

različne namene. 

• Usposabljanje o pripravi podatkov za izročanje v 

odprtem dostopu, promocija druge rabe podatkov. 
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—in your circle of trust.
website: www.cessda.net
twitter: @CESSDA_Data

http://www.cessda.net/


15 CESSDA članic
• Avstrija
• Belgija - SOHDA
• Češka - CSDA
• Danska - DDA
• Finska - FSD
• Francija -

PROGEDO/Réseau
Quetelet

• Nemčija - GESIS
• Grčija - So.Da.Net
• Litva - LiDA
• Nizozemska - DANS
• Norveška - NSD
• Slovenjia - ADP
• Švedska - SND
• Švica- FORS
• VB - UKDS

• 1 opazovalka: 
Slovaška - SASD



CESSDA: Konzorcij evropskih arhivov 

družboslovnih podatkov

Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture v Sloveniji 

opredeljuje pomembnost nacionalnega članstva v 

CESSDA, pri katerem je ADP izvajalec storitev

Poslanstvo CESSDA:

• Raziskovalcem, ne glede na njihovo lokacijo ali lokacijo 

podatkov, lajšati dostop do družboslovnih podatkov (in 

podatkov sorodnih področij).

• Zagotavljati obsežne in trajne podatkovne storitve za 

družboslovje za napredek raziskovanja, izobraževanja 

in druge koristi.

http://cessda.net/


Tako teorije (vsebovane v znanstvenih objavah) kot znanstvena evidenca na podlagi 
dejstev (raziskovalni podatki) morajo biti odprto dostopni:

• Tako je mogoče preizkusiti veljavnost objavljenih ugotovitev (vključno s 
prepoznavanjem goljufij).

• Podpira raznolike (tekmujoče ali kumulativne) ugotovitve (z uporabo različnih 
teoretičnih izhodišč, z različnimi analitičnimi pristopi) temelječe na istih podatkih.

• Odpirajo se možnosti za povsem nove načine raziskovanja, ki sicer ne bi bila mogoča 
brez dostopa do obstoječih podatkov (nekaterih iz preteklosti) in ki izkoriščajo 
kombiniranje obstoječih virov podatkov.

Potencial izrabe družboslovnih podatkov je zelo širok:

• Akademski nameni

• Praktični nameni: z dokazi podprto oblikovanje javnih politik in evaluacija ukrepov na 
področjih blaginjske, ekonomske, priseljenske, družinske politike…

Primerjaj Brina Malnar, Milan Šinko: Potencial akademske in javnopolitične izrabe 
družboslovnih podatkov v Sloveniji: Primer izrabe Evropske družboslovne raziskave (TiP, 
53, 2016, str. 42-63).

Odprta znanost



Poročilo iz leta 2015:

Access to and preservation of scientific information in Europe 

Report on the implementation of Commission Recommendation C(2012) 4890 
final 

European Commission, Directorate-General for Research and Innovation, 2015

DOI: 10.2777/975917 

Politike odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov in njihovo izvajanje: 

Slovenija je v poročilu uvrščena med najbolj napredne države, v kategorijo: 

– Open access policies already in place at national or regional level and/or several 

institutional strategies in place or important subject-based initiatives

Pri tem se sklicujejo na Predlog politik in akcijski načrt:

-Določila politike odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov v Sloveniji

-Akcijski načrt za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do raziskovalnih podatkov 

financiranih z javnimi sredstvi : dostopno na http://www.adp.fdv.uni-

lj.si/o_arhivu/publikacije/odprti_podatki_zakljucno_porocilo/

Priporočila, zahteve na nacionalni ravni

https://bookshop.europa.eu/en/european-commission-cbaLoKABstP1sAAAEjGIkY4e5K/
https://bookshop.europa.eu/en/directorate-general-for-research-and-innovation-cbIG.ep2IxTjoAAAEucsAIYMRa/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/o_arhivu/publikacije/odprti_podatki_zakljucno_porocilo/


Nacionalna strategija odprtega dostopa do znanstvenih objav in raziskovalnih 
podatkov v Sloveniji 2015-2020

Opredelitev odprtosti:

‚Raziskovalni podatki, financirani z javnimi sredstvi, morajo biti v čim večji meri
odprti in dostopni s čim manj omejitvami.‘

Izčrpni metapodatki:

‚Odprte podatke se mora dati poiskati, do njih dostopati, jih ovrednotiti in razumeti, 
uporabni morajo biti za druge.‘

Natančno morajo biti opredeljene izjeme praviloma popolnoma odprtega dostopa:

‚ V kolikor je dostop do raziskovalnih podatkov zaradi utemeljenih izjem omejen, 
morajo biti za katalog področnega podatkovnega središča pripravljeni vsaj
prosto dostopni metapodatki, iz katerih je razvidno, kje in pod kakšnimi pogoji
so raziskovalni podatki dostopni.’

Vlada RS sprejela Nacionalno strategijo OD, 2015

http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/Znanost/doc/Zakonodaja/Strategije/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf


Načela

4.6. Vrednotenje znanosti naj 
spodbuja odprti dostop

4.7. Načelo zagotavljanja trajnosti 
nacionalne infrastrukture

• Kontinuirano financiranje iz javnih 
sredstev

• Uporaba mednarodnih standardov 
in meril kakovosti pri ustvarjanju in 
arhiviranju znanstvenih informacij

• Izvajanje načina trajne hrambe 

• Izobraževanje vseh deležnikov

Nekatera načela in opredelitev glede raziskovalnih podatkov

Opredelitve 

Raziskovalni podatki, ki so prestali
presojo znanstvenega pomena in so 
kot taki prevzeti v pooblaščeno
podatkovno središče, se priznajo kot
znanstvena objava pri vrednotenju

rezultatov programa ali projekta.

Prednostno je potrebno raziskovalne
podatke predati pooblaščenim
nacionalnim podatkovnim središčem s 
seznama ARRS.

Načrt ravnanja z raziskovalnimi 
podatki: kateri podatki, kako 
ustvarjeni, kam predani, da bodo 
varno shranjeni, kako dostopni 
(licence, omejitve), na kakšen način 
identificirani (citiranje).   



AKCIJSKI NAČRT IZVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE ODPRTEGA DOSTOPA 
DO ZNANSTVENIH OBJAV IN RAZISKOVALNIH PODATKOV V SLOVENIJI 
2015‒2020 (Osnutek)

Nekatere predvidene aktivnosti na ravni zakonodaje: 

• Dopolnitve zakonodaje (zakona o raziskovalni in inovacijski dejavnosti, o varstvu 
podatkov, o avtorskih in sorodnih pravicah): Izjeme in določila glede 
raziskovalnih podatkov

• Uredba o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje raziskovalne 
dejavnosti, financirane iz proračuna Republike Slovenije: Upravičenost stroškov 
zagotavljanja odprtih podatkov

• Spodbujanje upoštevanja etičnih kodeksov in vzpostavitev delovanja etičnih komisij 
glede odprtih raziskovalnih podatkov 

• Dopolnitev pravilnika o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju 
izvajanja raziskovalne dejavnosti (ARRS): Implementacija načel odprtega dostopa s 
področja pilotnega programa

• Priprava javnih razpisov z vsebovanimi določili glede oprtega dostopa

Znanstvene revije in monografije izdajateljev s sedežem v Sloveniji

• vsebuje določilo o odprti dostopnosti znanstvenih revij in monografij ter raziskovalnih 
podatkov, ki so podlaga publikacijam, in navodilo glede citiranja raziskovalnih 
podatkov

Akcijski načrt na nacionalni ravni



• Vzpostavitev certificiranih področnih podatkovnih središč za raziskovalne podatke v 
skladu z mednarodnimi standardi

• Trajno hranjenje recenziranih publikacij in raziskovalnih podatkov s preprečevanjem 
izgube, poškodbe ali zlorabe

• Zagotavljanje pogojev in infrastrukture za odprto znanost ter človeških virov

Podpora raziskovalcem

• Vzpostavitev in delovanje svetovalnih servisov za podporo odprtim recenziranim 
znanstvenim člankom in pripravi raziskovalnih podatkov za odprti dostop

Kazalnik za izvajanje: 

Število pripravljenih načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki

Število shranjenih sklopov raziskovalnih podatkov

Pilotni program Odprti dostop do raziskovalnih podatkov

Nacionalna infrastruktura za odprti dostop do znanstvenih 
informacij (nadaljevanje, del Akcijskega načrta)



Vzpostavitev sistema za vrednotenje raziskovalnih podatkov glede pomena za 
znanost po znanstvenih vedah

Kazalnik

• Vzpostavljena certificirana področna podatkovna središča

• Vzpostavljen sistem za vrednotenje raziskovalnih podatkov s tipologijo 2.20 
tipologije dokumentov COBISS 

• Raziskovalni podatki ustrezajo visokim kriterijem kakovosti

• Raziskovalni podatki so dokumentirani in dostopni v obliki, ki omogoča 
ponovitve objavljenih znanstvenih ugotovitev

Raziskovalni podatki, shranjeni v pooblaščenem podatkovnem središču, ki so 
prestali ustrezno presojo pomena za znanost po definiciji kategorije 2.20 
tipologije dokumentov COBISS, se priznajo kot znanstvena objava 
(upoštevajo se pri področnem središču registrirani dostopni raziskovalni 
podatki).

Odprti dostop v vrednotenju znanosti (nadaljevanje, del 
Akcijskega načrta)



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


