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Odprt dostop 
     Osnovni princip odprtega dostopa je takojšnja dostopnost rezultatov 

javno financiranih raziskav na svetovnem spletu brez naročniških ali 
avtorskopravnih omejitev. Odprtodostopna publikacija (libre open 
access) ustreza naslednjim kriterijem: 
– avtor in nosilec materialne avtorske pravice vsem uporabnikom v 

svetovnem merilu dajeta prosto, nepreklicno in stalno pravico dostopa do 
publikacije ter dovoljujeta razmnoževanje, uporabo, razširjanje, prenos in 
javni prikaz dela, izdelavo in distribucijo izpeljanih del v katerem koli 
digitalnem mediju za katerikoli odgovoren namen (dovoljeno uporabo 
označita na primer z licencami avtorskopravnega modela Creative 
Commons) in dopuščata, da uporabniki naredijo manjše število izpisov za 
lastno uporabo, 

– celotna publikacija in vsa dodatna gradiva, vključno z dovoljenjem iz 
prejšnje točke, so takoj po objavi odloženi v vsaj en spletni repozitorij, ki 
omogoča prost dostop, neomejeno distribucijo, medobratovalnost 
(interoperabilnost) in trajno hranjenje. 
 

      Povzeto po: Openaccess.si: definicije in deklaracije, 
http://www.openaccess.si/definicije-in-deklaracije/ 
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Stanje okolja odprtega dostopa v 
Sloveniji 

• Različne slovenske organizacije izdajajo preko 30 
odprtih revij, evidentiranih v Directory of Open Access 
Journals. 

• V Digitalni knjižnici Slovenije (http://www.dlib.si/) se 
zbirajo elektronske oblike revij, katerih izdajanje 
sofinancira Javna agencija za knjigo RS. Portal je 
DRIVER kompatibilen. Relevantne zbirke so 
Visokošolska dela, Znanstveno časopisje in članki ter 
Zaključna poročila ARRS.   

• Nekaj organizacij izdaja odprtodostopne monografije 
(na primer Digitalna knjižnica Pedagoškega inštituta 
UL...). 
 

http://www.dlib.si/


Slovenski odprtodostopni repozitoriji in portali ki 
že delujejo na slovenskih univerzah 

• Dve večji zbirki Univerze v Ljubljani (Dela EF in Dela FDV) vsebujeta približno 
po 8000 enot.  

• DKUM – »Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru« (vsebuje DRIVER 
kompatibilna, evidentirana v DART Europe, OpenDOAR in ROAR, BASE, 
Celestial in WORLDCAT), 

• ePrints.FRI (DRIVER kompatibilen, evidentiran v OpenDOAR, ROAR in BASE), 
• »Digitalni repozitorij UL FGG« (DRIVER kompatibilen, evidentiran v 

OpenDOAR, ROAR in BASE), 
• PeFprints (DRIVER kompatibilen, evidentiran v OpenDOAR, ROAR in BASE, 

kompatibilen z navodili OpenAIRE), 
• Digitalne zbirke gradiv na ostalih fakultetah: FU UL, FŠ UL, BF UL, Fakulteta za 

farmacijo UL, Filozofska fakulteta UL, MF UL, FE UL, FMF UL, FS UL, FF UL, NTF 
UL,  ZF UL, FVV UM, Fakulteta za management UP, Fakulteta za humanistične 
študije UP, Univerza v Novi Gorici...  

• Arhiv družboslovnih podatkov - zbira podatke raziskav in ne celotna besedila 
objav. 
 
 



Namen projekta ODUN 

• Omogočiti odprt dostop do intelektualne 
produkcije slovenskih univerz zainteresirani 
javnosti doma in v tujini. 

• Vključiti zbirke, ki so nastale na slovenskih  
univerzah, v institucionalne repozitorije teh 
univerz. 

• Sodelujejo Univerza v Ljubljani, Univerza na 
primorskem, Univerza v Novi Gorici in Univerza 
v Mariboru. 

• Zaključek 30. 8. 2013. 



Naloge projekta 

• Izdelati pilotni nacionalni portal in univerzitetne repozitorije, ki  bodo 
omogočali dostop preko spletnih brskalnikov, prenosnih naprav in 
mobilnih telefonov v slovenskem in angleškem jeziku. Spletna različica 
bo prijazna do ljudi s posebnimi potrebami in bo poskušala zagotoviti 
glavne značilnosti spletnih aplikacij, ki ustrezajo specifikaciji WAI. 

• Vzpostaviti proces, ki bo raziskovalcem in študentom omogočal vnos 
gradiv  in podatkov raziskav v repozitorij univerze, na kateri delajo ali 
študirajo. 

• Integrirati repozitorije z informacijskimi sistemi slovenskih univerz in 
sistemom eVŠ. 

• Povezati repozitorije z evropskim portalom znanstvenih objav 
(OpenAIRE), zaključnih del študija (DART-Europe) in registri odprtega 
dostopa (ROAR, OpenDOAR in BASE). 

• Vzpostaviti interoperabilnost repozitorijev z informacijskim sistemom 
COBISS.SI.  

• Izdelati sistem za priporočanje sorodnih vsebin.  
• Izdelati sistem za ugotavljanje podobnih vsebin. 



Portal Odprti rezultati raziskav / OpenResearchSlovenia (openresearch.si) 

Portal je kompatibilen z navodili OpenAIRE (Evropska komisija zajema podatke o obvezno odprto dostopnih  objavah iz sofinanciranih projektov). 

Metaiskalnik, prikaz metapodatkov, možnost izbora repozitorijev posameznih univerz.  

Povezava s SICRIS-om in COBISS-om. 

          

        

        

Digitalna knjižnica 
Univerze v Mariboru 

(DKUM) 

Repozitorij  
Univerze v Ljubljani  

(RUL) 

Repozitorij  
Univerze na Primorskem 

(RUP) 

Repozitorij  
Univerze v Novi Gorici 

(RUNG) 

Posodobitev obstoječe 
namestitve; dkum.uni-mb.si 

Namestitev posodobljene 
programske opreme DKUM 
za skupni repozitorij UL 
(RUL); shranjevanje celotnih 
besedil 23 članic; 
indeksiranje metapodatkov 
iz ePrints.FRI, PeFprints, 
DRUGG; repozitorij.uni-lj.si 

Namestitev posodobljene 
programske opreme DKUM 
za skupni repozitorij UP 
(RUP); repozitorij.upr.si 

Namestitev posodobljene 
programske opreme DKUM 
za skupni repozitorij UNG 
(RUNG); repozitorij.ung.si 

  

              

ePrints.FRI PeFprints DRUGG 

Produkcijske baze so nameščene na strežnikih univerz. 

Vsebujejo celotna besedila del, RUL še metapodatke ločenih zbirk članic. 

Vsi repozitoriji bodokompatibilni z navodili OpenAIRE 

Shema sistema 



Primeri podatkov, ki se lahko uporabijo 
v raziskovalne namene 

• Podatki, ki so rezultat  različnih raziskav. 
• Korpusi na področju jezikovnih tehnologij. 
• Podatki iz spleta in spletnih strežnikov. 
• Statistični podatki. 
• Geolocirani podatki. 
• Baze znanja. 
• Podatki iz različnih naprav (pospeševalniki, 

satelitski podatki, merilne naprave v različnih 
procesih, medicinski podatki). 

• Podatki iz informacijskih sistemov. 
 



Problemi, ki se pojavljajo v zvezi s 
podatki 

• Podatki so lahko zelo obsežni (big data), še neobdelani ali 
nekvalitetni. 

• Nekatere zbirke podatkov so premajhne za ustrezne 
statistične analize. 

• Podatkovne zbirke nimajo metapodatkov in niso pomensko 
opisane.  

• Veliko podatkov je že objavljenih, vendar zanje strokovna 
javnost zaradi premajhne promocije ne ve. 

• Podatki so plačljivi ali pa je potrebno prekočiti veliko 
administrativnih ovir preden podatke lahko uporabite.  

• Podatki niso dovolj ažurni ali se posodabljajo premalo 
pogosto. 

• Obstaja množica podatkovnih formatov, v katerih so podatki 
shranjeni. 



Shranjevanje podatkov raziskav v 
nacionalni infrastrukturi odprtega dostopa  

• Potrebno bi bilo sprejeti ustrezne pravne podlage na univerzah in na nivoju 
države, ki bi obvezovale raziskovalce, da morajo podatke raziskav objavljati v 
odprtem dostopu. 

• Podatke raziskav je možno shraniti že sedaj.  

• V nacionalni infrastrukturi bi želeli vzpostaviti register vseh podatkov raziskav 
in tudi ostalih javno dostopnih podatkovnih zbirk, ki so na voljo v odprtem 
dostopu. Podatki se lahko nahajajo na različnih spletnih mestih, ki niso del 
institucionalnih repozitorijev, če skrbniki podatkov to želijo in bodo skrbeli za 
njihovo trajno hranjenje in ažurnost. 

• Problem velike količine podatkov (big data). 

• Možnost nastavitve embarga dostopa do podatkov. 

• Metapodatkovno shemo obveznih metapodatkov o podatkih raziskav lahko 
dopolnimo v institucionalnih repozitorijih, če se bo pokazala potreba. 

• Potrebno bi bilo vzpostaviti spremljanje kdo uporablja podatke raziskav in 
ostale javno dostopne podatkovne zbirke, kar institucionalni repozitoriji že 
sedaj omogočajo. 



Zaključek 

• Zasnova infrastrukture upošteva najnovejše mednarodne usmeritve za 
gradnjo repozitorijev in nacionalnih infrastruktur odprtega dostopa ter 
strateške usmeritve Evropske komisije glede odprtega dostopa do rezultatov 
javno financiranih raziskav.  

• Repozitoriji univerz bodo omogočili izpolnjevanje zahtev financerjev po 
odprtem dostopu do rezultatov raziskav, financiranih iz javnih sredstev (od 
leta 2014 naprej predvsem obvezna odprta dostopnost objav iz raziskav, 
financiranih v okviru programa Obzorje 2020).  

• Vzpostavljena infrastruktura bo omogočila boljše rangiranje vsebin iz 
repozitorijev v najpomembnejših spletnih iskalnikih, kar bo povečalo število 
dostopov v domene univerz. S tem se bodo izboljšale njihove uvrstitve na 
Webometrics lestvicah univerz (http://www.webometrics.info/).  

• Slovenska podjetja vseh velikosti bodo s pomočjo nacionalne infrastrukture 
odprtega dostopa lahko uporabljala rezultate javno financiranih raziskav in 
rezultate zaključnih del, ki so jim zaradi trenutne razpršene dostopnosti 
oziroma dostopnosti proti plačilu težko dostopni. 

• Zaradi odprte dostopnosti rezultatov raziskav in možnosti njihove nadaljnje 
uporabe bo izboljšan izkoristek javnega financiranja raziskovalne dejavnosti 
slovenskih univerz – iz nacionalnih ali tujih virov. 

http://www.webometrics.info/

