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• 1997

• nacionalno podatkovno središče za družboslovje

• dajalci podatkov iz vseh 4 univerz, zasebnih raziskovalnih centrov, 
SURS …

• 700 družboslovnih raziskav

• cca. 500 uporabnikov letno (90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni)

• član CESSDA ERIC

• različni mednarodni projekti (CESSDA SaW, SERISS, SEEDS, DwB, Foster…)

Arhiv družboslovnih podatkov

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



• politika in sistemi družbene blaginje (642)

• družba in kultura (369)

• družbena slojevitost in skupine (165)

• delo in zaposlovanje (107)

• informiranje in komuniciranje (71)

• pravo, kriminal in pravni sistemi (50)

• zdravstvo (36)

• izobraževanje (34)

• gospodarstvo (32)

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

• naravno okolje (28)

• bivalne razmere in načrtovanje rabe prostora (17 raziskav)

• psihologija (1) 

• transport, potovanje in mobilnost (7)

• trgovina, industrija in trgi (4)

• znanost in tehnika (5)

• drugo (14)

Teme/vsebina gradiv v ADP

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



Uporabniki

Kategorija uporabnika v študijskem letu (1. 10. 2009 – 30. 3. 2016)

Vir: Vipavc Brvar, 2016



Namen uporabe

Vir: Vipavc Brvar, 2016

Namen uporabe gradiva v študijskem letu (1. 10. 2009 – 30. 3. 2016)



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




Vprašalnik (primer)
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Mikro podatki (primer podatkovne datoteke)
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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 Politbarometer

Vir: PBSI1110



Učbenik „Expert tour guide on Data Management“

cessda.eu/DMGuide

https://www.cessda.eu/DMGuide


Opis podatkov

Oblika podatkov

Obseg podatkov

Zbirka podatkov

Metapodatki & dokumentacija

Etika & zasebnost

Pravice intelektualne lastnine

Hramba & varnost

Deljenje podatkov

Podatkovni repozitorij

Dolgotrajna hramba

Vloge & odgovornosti

Finančni načrt

Povezane politike

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi podatki



NRRP vprašalnik

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


Širjenje področnega znanja in dobrih praks ter spodbujanje izmenjave znanja

- Redne delavnice za uporabnike podatkov: dostop do raziskovalnih podatkov 
iz zbirke ADP in njihova analiza

- Občasni specializirani seminarji [Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti 
dostop za raziskovalce in doktorske študente s področja družboslovja in 
humanistike; Knjižničarji kot podpora pri načrtovanju ravnanja z 
raziskovalnimi podatki; Uporaba podatkov iz registrskega popisa (2011) v 
študijske namene]

- Priložnostna predavanja na različnih fakultetah v okviru rednega študijskega 
procesa na pobudo nosilcev študijskih predmetov 

- Poučevanje na predmetih Informacijski in sekundarni podatki (Družboslovna 
informatika, FDV); Viri podatkov (Uporabna statistika, UL)

- Poletna šola (ECPR Summer School in Methods and Techniques)

Cilji usposabljanj ADP:

Seznaniti uporabnike z naslednjimi temami:

• kako preko spletne strani ADP priti do kakovostnih raziskovalnih podatkov v domačih 
in mednarodnih podatkovnih katalogih,

• z možnostjo spletne analize podatkov s pregledovalnikom Nesstar in

• z možnostjo uporabe podatkov iz mednarodnih katalogov podatkov.

Delavnice, seminarji, izobraževanja



Paketi podatkov, namenjeni rabi v študijskem procesu

Sodelovanje Arhiva, pedagogov in Statističnega urada

Namen: 

• izpopolnjevanja znanja na vsebinskem področju, 

• izboljšanje metodoloških znanj in krepitev analitičnih spretnosti 
družboslovnega raziskovanja.

Gradiva vključujejo:

• Bazo s podatki: Anonimizirana in po meri oblikovana 
mikropodatkovna datoteka z metapodatki

• Predstavitev dostopa do podatkov v Arhivu 

• Opis podatkovne datoteke 

• Kratka teoretična izhodišča 

• Raziskovalna vprašanja, primeri in nalog in rešitve

• Napotitev za nadaljnji (samostojni) študij

Učna gradiva: izhodišče



Družina 

Mikropodatkovna datoteka (SURS):

• 10 izbranih spremenljivk:

tip družine, družinski tip osebe, indikator vzpostavljenosti družine, starost, spol, 
število otroki, ki živijo v družini, število živorojenih otrok, status aktivnosti, 
izobrazba, stopnja urbanizacije; 

• 5% vzorcu registrskega popisa 2015.

• vključenih 83.944 oseb, ki so člani družine.

Učna gradiva: primer (1)



Družina 

Vsebinska izhodišča in raziskovalna vprašanja (prof. Švab): 

• analiza različnih tipov družin,

• primerjava dvostarševskih in enostarševskih družin, 

• primerjava zakonskih in zunajzakonskih partnerstev, 

• analiza reorganiziranih družin.

Učna gradiva: primer (2)



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…


