
Odprt dostop do raziskovalnih podatkov 

je aktualen zaradi možnosti, ki jih 

ponujajo sodobne digitalne tehnologije 

in omrežja.  

Kot je navedeno v »Načelih in usmerit-

vah OECD za dostop do javno        

financiranih raziskovalnih podatkov« 

bolj odprt dostop do podatkov povečuje 

raznolikost analiz in presoj, spodbuja 

nova raziskovanja, omogoča preizkuša-

nje novih ali alternativnih hipotez in 

metod raziskovanja, proučevanje metod 

zbiranja podatkov in meritev, spodbuja 

izobraževanje novih raziskovalcev, 

omogoča raziskovanje prvotno nepred-

videnih tem ter oblikovanje novih  

podatkovnih serij s kombiniranjem 

podatkov iz več virov.  

K izpolnjevanju Načel OECD, ki predsta-

vljajo izhodišče projekta, se je zavezala 

tudi Slovenija z nedavno včlanitvijo v 

OECD.  

Odprt dostop do podatkov po Načelih 

OECD pomeni preglednost nad viri   

raziskovalnih podatkov, ki so nastali v 

skladu z uveljavljenimi znanstvenimi 

merili kakovosti in uporabnosti za 

nadaljnje analize.  

Odstranjene ovire pri dostopu do   

podatkov bodo zagotovile njihovo širšo 

uporabo, s tem pa se  bo izboljšala 

znanstvena odličnost in uporabnost 

rezultatov. 

Potek projekta 

Prva faza projekta bo namenjena pregledu situacije v Sloveniji in identifikaciji ključ-

nih akterjev iz različnih raziskovalnih področij. Sledila bo harmonizacija s tujino, 

kjer se bo proučilo globalne usmeritve in standarde na tem področju ter pripravilo 

predloge za uporabo le-teh v Sloveniji. V obliki fokusnih skupin se bodo organizira-

le diskusije med ključnimi akterji in nosilci raziskovalnih politik, vseskozi pa se bo 

vzpodbujalo tudi javno razpravo, ki bo potekala na domači spletni strani projekta. 

Rezultat projekta bo predlog akcijskega načrta oz. nacionalnega načrta kot povezo-

valnega dokumenta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov z rezul-

tati iz javno financiranih raziskav v Sloveniji s posebnim poudarkom na merilih, ki 

zagotavljajo kakovost in optimalno učinkovitost storitev. 
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Arhiv družboslovnih podatkov, UL, v okviru razpisa za CRP izvaja projekt »Odprti 

podatki – Priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do 

podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji«. Projekt je naročilo Ministrstva za 

visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, izvajal pa se bo v letih 2010-13.   

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

http://www.oecd.org/dataoecd/9/61/38500813.pdf

