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Vsebina 



• Ustanovljen 1997 – praznujemo 25 let 

• Nacionalno podatkovno središče za družboslovje

• Dajalci podatkov iz različnih univerz, raziskovalnih inštitutov, agencij idr.

• 600 družboslovnih raziskav (+150 samo z metapodatki)

• Raziskave iz kataloga ADP segajo v 70 leta: npr. Raziskava o porabi časa, 1966; Anketa o masovnih

komunikacijskih sredstvih, 1962

• cca. 500 registriranih uporabnikov letno

• Status - zaupanja vreden arhiv

• član CESSDA ERIC

• različni mednarodni projekti

Arhiv družboslovnih podatkov

http://cessda.eu/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/projekti/




1. Izbor kakovostnih podatkov

2. Arhiviranje

3. Objava podatkov

4. Dostop do podatkov

Poslanstvo dolgotrajne digitalne hrambe ADP je 

trajnostno zasnovano zagotavljanje in 

promocija ciljnim uporabnikom namenjenih 

storitev prevzema, shranjevanja in dostopa do 

kakovostnih in za različne namene uporabnih 

raziskovalnih podatkov.

ADP dolgotrajno hrani raziskovalne podatke, 

zanimive za družboslovne analize, s 

poudarkom na problemih, povezanih s 

slovensko družbo ali sicer pomembnih za 

slovensko družbo in družboslovje ne glede na 

geografske meje.

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/adp/poslanstvo/

Poslanstvo ADP





Katalog ADP



Podatkovna objava v ADP



Podatkovna objava v ADP



Spremno gradivo



Podatkovna objava v ADP



Katalog podatkov CESSDA

https://datacatalogue.cessda.eu/



Kaj so podatki?

„Vprašanje ni natančno, 
podatkov je malo morje, osebne 

podatke zbrišem. Ne vem, kaj 
mislite s podatki, verjetno samo 

izpolnjene vprašalnike?“

ADP. 2016. Anketa pred delavnico „Ravnanje z raziskovalnimi podatki in odprti dostop“. 16. 11. 2016



Raziskovalni podatki so

… 'digitalno berljivi zapisi o 
dejstvih, ki predstavljajo osnovno 
podlago za znanstveno raziskovanje in ki 
v okviru znanstvene skupnosti veljajo kot 
ustrezno sredstvo za preverjanje 
veljavnosti raziskovalnih spoznanj'.

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

Štebe, Janez, Bezjak, Sonja, Vipavc Brvar, Irena (2015). Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop : priročnik 
za raziskovalce. URN:NBN:SI:DOC-06SLBVXX from http://www.dlib.si

https://cosec.nuk.uni-lj.si/static/OdprtiDostop/Nacionalna_strategija_odprtega_dostopa.pdf


Kaj so raziskovalni podatki

Razlikujejo se po:
- nastanku (opazovanje, eksperiment..)

- načinu hrambe (PDF, excel…)

- po prikazu (besedilni, multimedijski…)

- glede na področje, instrument...



Kaj so raziskovalni podatki v 
družboslovju in … 

Primeri podatkov Viri

Družboslovje • Javnomnenjske raziskave
• Ankete
• Intervjuji
• Množični mediji, družbeni

mediji
• Laboratorijski poskusi
• Terenski poskusi
• Zapiski o terenskem delu
• Demografski zapisi
• Popisi prebivalstva
• Volilni zapisi
• Ekonomski kazalniki

Ustvarjanje lastnih podatkov
Pridobite podatke od drugih
raziskovalcev
Podatkovni repozitoriji
Obstoječi zapisi

Umetnost in 
humanistika 

• Časopisi
• Fotografije, video gradivo
• Pisma
• dnevniki
• Literatura: knjige, članki
• Cerkveni zapisi
• Sodni zapisi
• Zemljevidi
• Umetniški artefakti
• zgodovinski artefakti

Knjižnice
Arhivi
Muzeji
Javne/korporativne/vladne evidence
Podatkovni repozitoriji

Sanchez, C.: DATA MINDFULNESS: Making the most of your dissertation. University of Edinbrugh. Research Data Service. 
https://www.ed.ac.uk/sites/default/files/atoms/files/data_mindfulness-making_the_most_of_your_dissertation_handbook_-_v3.pdf

https://www.ed.ac.uk/sites/default/files/atoms/files/data_mindfulness-making_the_most_of_your_dissertation_handbook_-_v3.pdf


„Odprti podatki (angleško open data) so podatki, ki so prosto
dostopni ter vsakomur na uporabo in ponovno uporabo ter
prerazporejanje brez omejitev avtorskih pravic in kakršnih koli
prepovedi kopiranja in objavljanja.“ (Wikipedija)

Kaj so odprti podatki 

Načelo: „odprt, kolikor je mogoče, zaprt, kolikor je nujno”

https://sl.wikipedia.org/wiki/Angle%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Podatek
https://sl.wikipedia.org/wiki/Avtorske_pravice


Stari in znani pomisleki… 



Zahteve financerjev 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7733#



Zahteve financerjev 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7733#



Občansko raziskovanje

(6) Znanstvenoraziskovalna dejavnost temelji na načelih odprte znanosti, kar

vključuje zlasti odprt dostop (po načelu odprt, kolikor je mogoče, zaprt, kolikor je nujno)

do vseh raziskovalnih rezultatov, ki morajo biti najdljivi, dostopni, interoperabilni in vnovič

uporabni, pa tudi uporabo odgovornih metrik za ocenjevanje znanstvenoraziskovalne

dejavnosti ter vključevanje skupnosti in občanske znanosti.

https://citizenscience.org/youth-learning/

Kje lahko iščemo priložnosti za sodelovanje? 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7733#



Primer 

Univerza v Warwicku, Velika Britanija, je leta 2021 ustanovila pan-
univerzitetno vozlišče za vključevanja javnosti v delo univerze: 

 raziskovalci skupaj z ljudmi ugotovijo in določijo teme raziskovanja glede na 
potrebe na nekem konkretnem področju

 ljudje se vključijo v zasnovo raziskave, sodelujejo pri oblikovanju merskega 
orodja (npr. vprašalnika), 

 pomagajo zbirati podatke na terenu, 

 so v pomoč pri pripravi zbranih podatkov (npr. digitalizacija podatkov –
prepis zvočnih intervjujev, vnos v tabele itd.), 

 pomagajo lahko pri analizi podatkov in 

 in tudi pri objavi spoznanj.

Vključevanje javnosti v raziskovanje

https://warwick.ac.uk/wie/aboutwie/

Warwick Institute of Engagement: poslanstvo inštituta je naučiti zaposlene 

na univerzi, kako pri raziskovanju sodelovati z ljudmi izven univerze.  

https://warwick.ac.uk/wie/


Priložnosti za sodelovanje – EU projekti

https://eu-citizen.science/



Delo s podatki iz ADP:
Iskanje, povezovanje in urejanje 
ter prikazovanje podatkov iz 
ADP, je lahko v pomoč pri 
iskanju odgovorov na konkretne 
potrebe in izzive v danem okolju

Kje vidimo priložnosti sodelovanja?

Uporaba podatkov iz ADP



Priprava podatkov za ADP:
Občine, številna društva in 
angažirani posamezniki zbirajo 
podatke, ki lahko pomembno 
prispevajo k razumevanju 
relevantnih družbenih vprašanj –
evidentiranje raziskav, pomoč pri 
pripravi podatkov za arhiviranje 
in objavo

Preprečiti izgubo podatkov

Kje vidimo priložnosti sodelovanja?



Sodelovanje pri oblikovanju 
tematskih zbirk podatkov: 
trenutno gradimo zbirke o 
družbenih vidikih covida-19, o 
etničnih in migracijskih študijah 
ter okoljsko zbirko podatkov. 
Glede na potrebe bi skupaj 
opredelili relevantno temo in 
pozvali deležnike k sodelovanju. 

Kje vidimo priložnosti sodelovanja?

Oceani podatkov 



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
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