 OPIS RAZISKAVE
Verzija 2.1

Za objavo raziskave v Katalogu ADP je potrebno izpolniti pričujoči obrazec. Temeljit opis je
potreben za razumevanje podatkovne datoteke in spremljajočih gradiv ter je predpogoj za
ponovno rabo podatkov.
Obrazec za opis raziskave temelji na mednarodnem Standardnem opisu raziskave DDI.
Izpolnjevanje obrazca vam bo vzelo približno 20 minut.
Na podlagi izpolnjenega obrazca in ostalih gradiv, ki jih boste posredovali, bomo v ADP pripravili
metapodatkovni zapis, ki bo podlaga podatkovni objavi. V primeru nejasnosti se bomo
medsebojno posvetovali.
Pojasnila glede izpolnjevanja posameznih rubrik najdete v poglavju Opis raziskave na spletni
strani ADP.
Navodila za pripravo ostalih gradiv najdete na spletni strani ADP v rubriki Predaj raziskavo Postopek predaje.
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UL, Fakulteta za družbene vede,
Kardeljeva ploščad 5,
1000 Ljubljana

tel: 01 5805 292
URL: http://www.adp.fdv.uni-lj.si/
e-mail: arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si
Twitter: @ArhivPodatkov
Facebook: Arhiv družboslovnih podatkov
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1 OSNOVNE INFORMACIJE
O RAZISKAVI
1.1 NASLOV RAZISKAVE
Zabeležite naslov raziskave (npr. Slovensko javno mnenje 1999/4).
Naslov v slovenščini:
Naslov v angleščini:
PODNASLOV
Zabeležite podnaslov raziskave (npr. Stališča o pridruževanju Evropski Uniji).
Podnaslov v slovenščini:
Podnaslov v angleščini:

1.2 ODGOVORNOST
AVTOR(JI)
Navedite avtorja/vse avtorje, ki so sodelovali pri konceptualizaciji raziskave (avtor je lahko tudi institucija ali
raziskovalna skupina). Vsakemu avtorju ali sodelavcu pripišite, kateri instituciji pripada.
Avtor*

Institucija

DRUGI SODELUJOČI
Navedite druge sodelavce, raziskovalne skupine ali organizacije, ki so sodelovale pri raziskavi, vključno z njihovo
institucionalno pripadnostjo. Opišite naravo sodelovanja oz. njihovo vlogo pri raziskavi.
Sodelujoči*

Institucija

Arhiv družboslovnih podatkov

Vloga pri raziskavi
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1.3 IZDELAVA RAZISKAVE

Vpišite organizacijo, ki je nosilec raziskave, ki jo predajate. Če gre za samostojno izdelavo, potem navedite osebo, ki je
nosilec raziskave.
Npr. CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Fakulteta za družbene vede, Univerza
v Ljubljani.
Informacijo o tem, kdo je zbiral podatke, boste navedli ločeno, v nadaljevanju v rubriki 3.6 »Zbiranje podatkov«.

DATUM PODATKOVNE DATOTEKE
Navedite, kdaj ste izdelali podatkovno datoteko, ki jo predajate v ADP (npr. 1999 , ali januar 2010).

KRAJ IZVEDBE RAZISKAVE
Vpišite lokacijo organizacije, pod okriljem katere je nastala raziskava oz. podatkovna datoteka (npr. Ljubljana).

DIGITALIZACIJA PODATKOV
Navedite programsko opremo, ki ste jo uporabili pri izdelavi podatkovne datoteke (pri kvantitativnih podatkih npr.:
SPSS, Blaise, Microsoft Excel itd.; pri kvalitativnih podatkih npr. NVivo, Atlas.ti, MAXQDA, Microsoft Word, Microsoft
Excel).

1.4 FINANČNA PODPORA
Navedite uradni naziv vseh institucij, ki so financirale projekt, skupaj s št. projekta ali št. pogodbe o financiranju ali št.
naročilnice (npr. Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, J5-7765).
Če ste raziskavo financirali z lastnimi sredstvi, vpišite »financiranje raziskave iz lastnih virov«.
Financer

Arhiv družboslovnih podatkov
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1.5 PODATKI O SERIJI
V kolikor je raziskava del ene ali več serij, zabeležite naziv serije in jo na kratko opišite. Če ni, pustite prazno.
NAZIV SERIJE
Npr. SJM - Slovensko javno mnenje.

OPIS SERIJE
Na kratko opišite vsebino serije (osnovna ideja in tematski sklopi/poglavja) in zgodovino serije (časovna izvedba,
država/e, populacija, metodologija). Opišite morebitne spremembe in posebnosti v seriji. Če je širši opis serije javno
objavljen, zabeležite, kje ga je mogoče najti (naslov publikacije, URL naslov).

Arhiv družboslovnih podatkov
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2 VSEBINA RAZISKAVE
2.1 KLJUČNE BESEDE
Navedite ključne besede (do 10) za podrobno opredelitev vsebin, ki jih pokrivajo podatki, zbrani z raziskavo (npr.
spremljanje medijskih vsebin; podpora članstvu v Evropski uniji; ocena razmer v družbi; zadovoljstvo z demokracijo).
Pri iskanju ključnih besed si lahko pomagate s tezavrom ELSST, ki obsega več kot 2500 ključnih besed s področja
družboslovja tudi v slovenskem in angleškem jeziku, in je namenjen povezovanju raziskav v evropskem prostoru.
Ključne besede v slovenščini:

Ključne besede v angleščini:

2.2 VSEBINSKA PODROČJA
Označite tematske sklope oz. vsebinska področja iz klasifikacije CESSDA, ki jih pokrivajo raziskovalni podatki.
Na podlagi vašega izbora bomo v ADP raziskavo razvrstili tudi po CERIF klasifikaciji (za več glej spletno stran).
Možno je izbrati največ dve vsebinski področji.
1. DEMOGRAFIJA, PREBIVALSTVO, STATISTIKA
10. NARAVNO OKOLJE
PREBIVALSTVA IN POPISI
10.1
okolje in varstvo okolja
1.1
obolevnost in smrtnost
10.2
energija in naravni viri
1.2
popisi
10.3
rastline in živali
1.3
selitve
10.4
naravne krajine
2. GOSPODARSTVO
11. POLITIKA
2.1
gospodarske razmere in kazalci
11.1
politično vedenje in stališča
2.2
poraba in navade porabnikov
11.2
volitve
2.3
gospodarska politika, javna poraba in
11.3
politična ideologija
proračun
11.4
vlada, politični sistemi in organizacije
2.4
dohodek, lastnina in vlaganje/varčevanje
11.5
mednarodna politika in organizacije
2.5
gospodarski sistemi in razvoj
11.6
spori, varnost in mir
3. IZOBRAŽEVANJE
12. POLITIKA IN SISTEMI DRUŽBENE BLAGINJE
3.1
obvezno in predšolsko izobraževanje
12.1
politika družbene blaginje
3.2
višje in nadaljnje izobraževanje
12.2
sistemi/strukture družbene blaginje
3.3
poklicno izobraževanje in usposabljanje
12.3
posebne socialne storitve: uporaba in
3.4
vseživljenjsko/stalno izobraževanje
zagotavljanje
3.5
izobraževalna politika
4. ZDRAVSTVO
13. DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE
4.1
storitve in politike zdravstvene oskrbe
13.1
Enakost, neenakost in družbena
4.2
posebne bolezni, motnje in zdravstvene
izključenost
razmere
13.2
družbena in poklicna mobilnost
4.3
znaki in simptomi; patološki pogoji
13.3
spol in spolne vloge
4.4
nezgode in poškodbe
13.4
družinsko življenje in zakonska zveza
4.5
zdravila in zdravljenje
13.5
mladina
4.6
splošno zdravstvo in počutje
13.6
ostareli
4.7
javno zdravje
13.7
otroci
Arhiv družboslovnih podatkov
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4.8
reproduktivno zdravje
4.9
poklicno zdravje
4.10 skrb za zdravje
5. ZGODOVINA
6. BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE
PROSTORA
6.1
bivalne razmere
6.2
načrtovanje in uporaba zemljišč
7. MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK
7.1
množični mediji
7.2
odnosi z javnostmi
7.3
informacijska družba
7.4
jezik in jezikoslovje
8. DELO IN ZAPOSLOVANJE
8.1
zaposlovanje
8.2
brezposelnost
8.3
upokojevanje
8.4
usposabljanje zaposlenih
8.5
odnosi/spori med socialnimi partnerji
8.6
delovne razmere/konflikti
8.7
delovna in zaposlitvena politika

9. PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI
9.1
zakonodaja in pravni sistemi
9.2
kriminal in uveljavljanje zakonov

Arhiv družboslovnih podatkov
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13.8
manjšine
13.9

elite in vodstvo

14. PSIHOLOGIJA
15. ZNANOST IN TEHNIKA
15.1
informacijska tehnologija
15.2
biotehnologija
16. TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI
16.1
poslovno/industrijsko upravljanje in
organizacija
16.2
kmetijstvo in podeželska industrija
16.3
zunanja trgovina
17. DRUŽBA IN KULTURA
17.1
družbeno vedenje in stališča
17.2
družbene razmere in kazalci
17.3
kulturne dejavnosti in sodelovanje
17.4
kulturna in nacionalna identiteta
17.5
prosti čas, turizem in šport
17.6
vera in vrednote
17.7
skupnost, mestno in podeželsko življenje
17.8
poraba časa
17.9
družbene spremembe
18. TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
19. DRUGO:
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Zabeležite kratek povzetek (max. 200-300 besed). To vključuje: teoretična izhodišča, namen in cilje raziskave ter
glavne probleme, obravnavane v raziskavi. Če je vaša raziskava nadaljevanje ali ponovitev raziskave ali del večjega
raziskovalnega projekta (npr. mednarodnega), zapišite osnovne informacije o tem. V rubriko ne pišite rezultatov in
ugotovitev raziskave.
V slovenskem jeziku:

V angleškem jeziku:

Arhiv družboslovnih podatkov
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3 METODOLOGIJA
3.1 PODATKI O RAZISKAVI - čas
Informacije o kronološkem in geografskem pokritju in enoti analize.
ZBIRANJE PODATKOV
Od kdaj do kdaj je potekalo zbiranje podatkov (npr. 22.–25. oktober 2016)?

ČASOVNO POKRITJE
Navedite časovno obdobje, na katerega se nanašajo podatki. V večini primerov to sovpada z obdobjem zbiranja
podatkov (npr. oktober 2016), včasih pa se podatki nanašajo na preteklost ali prihodnost (npr. 1939–1945 ali 2050).

3.2 PODATKI O RAZISKAVI – geografsko pokritje
DRŽAVA
Navedite državo ali države, ki jih zajemajo zbrani podatki (npr. Slovenija).

GEOGRAFSKO POKRITJE
Navedite geografsko področje, na katerega se nanaša raziskava (npr. mestna občina Maribor).

NAJMANJŠA GEOGRAFSKA ENOTA
Je najmanjša »prostorska« enota, ki je kot spremenljivka dostopna v podatkovni datoteki.
KRAJEVNA SKUPNOST
NASELJE
VOLILNI OKRAJ
KRAJ Z LASTNO POŠTNO ŠTEVILKO
OBČINA

OMREŽNA SKUPINA
REGIJA
DRŽAVA
PROSTORSKE ENOTE NISO DOLOČENE
DRUGO:

Po potrebi vpišite dodatna pojasnila (npr. sklicevanje na šifrant, kakršen je NUTS2):

Arhiv družboslovnih podatkov
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3.3 PODATKI O RAZISKAVI – enota za analizo
Označite primarno enoto analize (izberite med ponujenimi možnostmi ali vpišite svojo). Za razlago posameznih izbir,
glejte rubriko POMOČ – Enota analize na spletni strani ADP. Možno je izbrati več odgovorov.
POSAMEZNIK
ORGANIZACIJA
DRUŽINA
DRUŽINA: DRUŽINA ZNOTRAJ GOSPODINJSTVA
GOSPODINJSTVO
BIVALNA ENOTA
DOGODEK/PROCES

GEOGRAFSKA ENOTA
ČASOVNA ENOTA
BESEDILNA ENOTA
SKUPINA
PREDMET
DRUGO:

Po potrebi na kratko pojasnite svoj izbor.

3.4 POPULACIJA
Opišite ciljne populacije, ki jo pokrivajo podatki v datoteki.
Vključeni:

Katere skupine oz. skupin niste mogli ali želeli vključiti in na kakšen način ste jih izključili (npr. na podlagi česa ste jih
izključili, kakšne filtre ste uporabili itd.)?
Izključeni:

Arhiv družboslovnih podatkov
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3.5 VRSTA PODATKOV

Označite vrsto podatkov, zbranih v raziskavi. Za razlago posameznih izbir, glejte rubriko POMOČ – Vrsta podatkov na
spletni strani. Možno je izbrati več odgovorov.
ŠTEVILSKI PODATKI
BESEDILNI PODATKI
MIRUJOČA SLIKA
GEOPROSTORSKI PODATKI
AVDIO

VIDEO
PROGRAMSKA OPREMA
INTERAKTIVNI VIR
3D
DRUGO:

Po potrebi vpišite dodatna pojasnila:

3.6 ZBIRANJE PODATKOV
Navedite organizacijo, odgovorno za zbiranje in vnos podatkov (npr. CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja
in množičnih komunikacij - Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede).
Če gre za samostojno zbiranje podatkov, potem navedite osebo/e, ki je/so bile odgovorne za zbiranje in vnos podatkov.

3.7 ČASOVNA OPREDELITEV PODATKOV
Označite časovno metodo zbiranja podatkov, zbranih v raziskavi. Za razlago posameznih izbir, glejte rubriko POMOČ –
Časovna metoda na spletni strani ADP.
LONGITUDINALNO
LONGITUDINALNO: KOHORTE/NA PODLAGI
DOGODKOV
PONOVLJENE PRESEČNE
LONGITUDINALNO: PANEL
LONGITUDINALNO: PANEL: KONTINUIRANI
LONGITUDINALNO: PANEL: INTERVALNI

POGOSTOST ZBIRANJA PODATKOV
Označite, kako pogosto ste zbirali podatke:
ENKRATNO ZBIRANJE PODATKOV
MESEČNO ZBIRANJE PODATKOV
ČETRTLETNO ZBIRANJE PODATKOV

Arhiv družboslovnih podatkov

ČASOVNE VRSTE
ČASOVNE VRSTE: KONTINUIRANE
ČASOVNE VRSTE: DISKRETNE
PRESEČNO
PRESEČNO PRILOŽNOSTNO SPREMLJANJE
DRUGO:

LETNO ZBIRANJE PODATKOV
DVOLETNO ZBIRANJE PODATKOV
Drugo:
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3.8 TIP VZORCA

Tip vzorca in vzorčnega načrta, uporabljenega za izbor enot za analizo. Prosimo, opišite načrt in postopke izvedbe
vzorčenja. Za razlago posameznih izbir, glejte rubriko POMOČ – Tip vzorca na spletni strani ADP.
ZAJETA CELOTNA POPULACIJA
VERJETNOSTNO
VERJETNOSTNO: enostavno slučajno
VERJETNOSTNO: sistematično slučajno
VERJETNOSTNO: stratificirano
VERJETNOSTNO: stratificirano: proporcionalno
VERJETNOSTNO: stratificirano:
disproporcionalno
VERJETNOSTNO: v skupinah
VERJETNOSTNO: v skupinah: enostavno slučajno

VERJETNOSTNO: v skupinah: stratificirano slučajno
VERJETNOSTNO: večstopenjsko
NEVERJETNOSTNO
NEVERJETNOSTNO: priložnostno
NEVERJETNOSTNO: namensko
NEVERJETNOSTNO: kvotno
NEVERJETNOSTNO: s pomočjo respondentov
MEŠANO VERJETNOSTNO IN NEVERJETNOSTNO
DRUGO:

Natančneje opišite, kako je potekalo vzorčenje. Za kvantitativne raziskave najdete primere opisov vzorčenj v poročilih,
kot so ESS5 – 2010 Documentation Report edition 2.1 in CSES Module 3 – Design reports of specific country. Za
kvalitativne raziskave pa si lahko ogledate priporočila za vzorčenje in opis metod vzorčenja.

3.9 NAČIN ZBIRANJA PODATKOV
Označite, kakšen način zbiranja podatkov ste uporabili v svoji raziskavi. Za razlago posameznih izbir, glejte rubriko
POMOČ – Metoda zbiranja podatkov na spletni strani ADP. Možno je izbrati več odgovorov.
INTERVJU
OSEBNI INTERVJU
OSEBNI INTERVJU: CAPI/CAMI
OSEBNI INTERVJU: PAPI
TELEFONSKI INTERVJU
TELEFONSKI INTERVJU: CATI
INTERVJU PREKO ELEKTRONSKE POŠTE
SPLETNI INTERVJU
VPRAŠALNIK ZA SAMOIZPOLNJEVANJE
VPRAŠALNIK ZA SAMOIZPOLNJEVANJE: elektronska
pošta
VPRAŠALNIK ZA SAMOIZPOLNJEVANJE: papirnati
VPRAŠALNIK ZA SAMOIZPOLNJEVANJE: SMS/MMS
VPRAŠALNIK ZA SAMOIZPOLNJEVANJE: spletni
VPRAŠALNIK ZA SAMOIZPOLNJEVANJE: računalniško
podprti (CASI)
FOKUSNA SKUPINA
FOKUSNA SKUPINA V ŽIVO
TELEFONSKA FOKUSNA SKUPINA
Arhiv družboslovnih podatkov

OPAZOVANJE NA TERENU
OPAZOVANJE NA TERENU Z UDELEŽBO
OPAZOVANJE NA TERENU BREZ UDELEŽBE
LABORATORIJSKO OPAZOVANJE
LABORATORIJSKO OPAZOVANJE Z UDELEŽBO
LABORATORIJSKO OPAZOVANJE BREZ UDELEŽBE
RAČUNALNIŠKO PODPRTO OPAZOVANJE
EKSPERIMENT
LABORATORIJSKI EKSPERIMENT
TERENSKI/INTERVENCIJSKI EKSPERIMENT
SPLETNI EKSPERIMENT
SNEMANJE
KODIRANJE VSEBINE
TRANSKRIPCIJA
KOMPILACIJA/SINTEZA
POVZETEK
ZDRUŽEVANJE
Str. 11
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SPLETNA FOKUSNA SKUPINA
SAMOIZPOLNJEVANJE ZAPISOV IN/ALI DNEVNIKOV
SAMOIZPOLNJEVANJE ZAPISOV IN/ALI DNEVNIKOV:
elektronska pošta
SAMOIZPOLNJEVANJE ZAPISOV IN/ALI DNEVNIKOV:
papir
SAMOIZPOLNJEVANJE ZAPISOV IN/ALI DNEVNIKOV:
spletno
OPAZOVANJE
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SIMULACIJA
MERJENJE IN TESTIRANJE
MERITVE IN TESTIRANJA V VZGOJI IN
IZOBRAŽEVANJU
MERITVE IN TESTIRANJA FIZIČNIH LASTNOSTI
MERITVE IN TESTIRANJA PSIHOLOŠKIH LASTNOSTI
DRUGO:

3.10 UPORABLJENI INŠTRUMENT
Tip inštrumenta, uporabljenega za zbiranje podatkov. Za razlago posameznih izbir, glejte rubriko POMOČ – Tip
inštrumenta na spletni strani ADP. Možno je izbrati več odgovorov.
VPRAŠALNIK
STRUKTURIRAN VPRAŠALNIK
POLSTRUKTURIRAN VPRAŠALNIK
NESTRUKTURIRAN VPRAŠALNIK
NAČRT INTERVJUJA IN/ALI TEME
SMERNICE ZA ZBIRANJE PODATKOV
SMERNICE ZA ZBIRANJE PODATKOV: VODNIK ZA
OPAZOVANJE

SMERNICE ZA ZBIRANJE PODATKOV: VODNIK ZA
RAZPRAVO
SMERNICE ZA ZBIRANJE PODATKOV: VODNIK ZA
SAMOIZPOLNJEVANJE
SMERNICE ZA ZBIRANJE PODATKOV: VODNIK ZA
ZBIRANJE SEKUNDARNIH PODATKOV
NALOGE UDELEŽENCEV
TEHNIČNI INŠTRUMENT(I)
SKRIPTA ZA PROGRAMIRANJE
DRUGO:

3.11 OPIS SITUACIJE ZBIRANJA PODATKOV
Zabeležite vse informacije, za katere ocenjujete, da so pomembne, za razumevanje načina zbiranja podatkov (npr. o
usposabljanju anketarjev, sodelovanju respondentov, koliko so v povprečju trajali intervjuji, fokusne skupine, kako ste
zbrali gradiva (npr. fotografije, spletne strani) itd.). Po možnosti dodajte sklic na poročilo.

Arhiv družboslovnih podatkov
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UKREP ZA ZMANJŠANJE MANJKAJOČIH PODATKOV
Opišite, katere ukrepe ste uporabili, da bi zmanjšali število manjkajočih podatkov (npr. ali je šlo npr. za ponovni obisk,
pripisovanje vrednosti, sprotne in kasnejše kontrole dela anketarjev itd.).

UTEŽEVANJE
Če so bile uporabljene uteži, zabeležite razloge za njihovo uporabo, kriterijske spremenljivke in uporabljene postopke
pri oblikovanju. V pomoč si lahko ogledate primer opisa uteževanja. Če se ne nanaša, pustite prazno.

OČIŠČEVANJE PODATKOV
Opišite metode, ki ste jih uporabili za »čiščenje« podatkov (npr. preverjanje logične konsistentnosti odgovorov,
preskoki, ali so odgovori znotraj predvidenih rangov, lektoriranje transkripta). Ali ste pri tem uporabili kakšen program?

STOPNJA SODELOVANJA
Vpišite doseženo stopnjo sodelovanja pri raziskavi (npr. pri anketi Mladina 2000 je delež sodelovanja 70 %). V dodatno
pomoč vam je lahko poročilo ESS5-2010 Documentation Report na ter Standardne definicije Ameriškega združenja za
𝐼𝑃
raziskovanje javnega mnenja. Stopnjo sodelovanja izračunamo z naslednjo formulo:
.
𝐼𝑃+𝑅+𝑁𝐶+𝑂
Če se ne nanaša na vašo raziskavo, pustite prazno.
Število enot v vzorcu:
Število izpolnjenih intervjujev (realiziran vzorec) (IP):
Število zavrnjenih intervjujev (R):
Število nekontaktiranih anketirancev (NC):
Drugo (O, neznane ali neustrezne enote):
Stopnja sodelovanja (izračunajte stopnjo po zgornji formuli):
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3.12 VIR PODATKOV

Izpolnite v primeru, ko ste v raziskavo vključili podatke (v celoti ali delno), ki so bili pridobljeni iz drugih objavljenih ali
neobjavljenih virov, ne glede na format. Označite, kakšni sekundarni podatki so bili vključeni v raziskavo. Za razlago
posameznih izbir, glejte rubriko POMOČ – Viri podatkov na spletni strani ADP. Možno je izbrati več odgovorov.
REGISTRI/DOKUMENTI/POROČILA
REGISTRI/DOKUMENTI/POROČILA: ADMINISTRATIVNI
REGISTRI/DOKUMENTI/POROČILA: ZGODOVINSKI
REGISTRI/DOKUMENTI/POROČILA: PRAVNI
REGISTRI/DOKUMENTI/POROČILA: ZDRAVSTVENI/KLINIČNI
REGISTRI/DOKUMENTI/POROČILA: ŠTUDIJSKI/SPOSOBNOSTI
REGISTRI/DOKUMENTI/POROČILA: EKONOMSKI/FINANČNI
REGISTRI/DOKUMENTI/POROČILA: OSEBNI
REGISTRI/DOKUMENTI/POROČILA: VOLILNI REZULTATI
DOGODKI/INTERAKCIJE
PROCESI
PROCESI: POTEK(I) DELA

KOMUNIKACIJE
KOMUNIKACIJE: JAVNE
KOMUNIKACIJE: MEDOSEBNE
RAZISKOVALNI PODATKI
RAZISKOVALNI PODATKI: OBJAVLJENI
RAZISKOVALNI PODATKI: NEOBJAVLJENI
POPULACIJSKA SKUPINA
GEOGRAFSKO OBMOČJE
FIZIČNI PREDMETI
BIOLOŠKI VZORCI
DRUGO:

Natančno navedite, kje je hranjen original uporabljenih podatkov, kako je dokumentiran in kako je mogoče dostopati
do njega. Npr. Korošci pri Janežiču (1936). URN:NBN:SI:DOC-AVAEB09L na https://www.dlib.si.
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4 DODATNE INFORMACIJE
O RAZISKAVI
4.1 PUBLIKACIJE
Navedite vse pomembnejše članke, poglavja knjig ali knjige, ki temeljijo na podatkih (npr. prilepite trajno povezavo na
publikacijo iz sistema Cobiss).
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Na kratko poskušajte predstaviti raziskavo. Vaš opis bomo uporabili za namene promocije objave raziskave v Katalogu
ADP.
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5 KONTAKT
5.1 OBRAZEC IZPOLNIL
Ime in priimek:
Institucija:

Naslov:

Telefon:

e-poštni naslov:

DATUM IZPOLNITVE OBRAZCA: Kliknite in izberite datum.

5.2 KONTAKTNA OSEBA
Vpišite podatke osebe, na katero se naj ADP obrne v primeru nejasnosti.
Ime in priimek:
Institucija:

Naslov:

Telefon:

e-poštni naslov:
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