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Ravnanje z raziskovalnimi 
podatki o ljudeh



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

• 1997

• Nacionalno podatkovno središče za družboslovje

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

• 600 družboslovnih raziskav (+150 samo z metapodatki)
• cca. 500 registriranih uporabnikov letno 

90 % izobraževanje, 10 % znanstveno-raziskovalni
168 raziskav uporabljenih za namene sekundarne analize v 2017

• član CESSDA ERIC

• različni mednarodni projekti

Arhiv družboslovnih podatkov

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


Konzorcij arhivov družboslovnih podatkov

https://www.cessda.eu/



Repozitorij preveri, potrdi 
in pripravi podatke in 
pripadajočo dokumentacijo 
raziskave za namen 
dolgotrajnega ohranjanja in 
druge rabe.

Vir: Research data alliance meeting 2014
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Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem

OPIS SPREMENLJIVK  spremenljivke so 
razvrščene v skupine, ki so vsebinsko 
oblikovane in sledijo vprašalniku



N
e
sstr

Križanja (Crosstabs)

Preprosta analiza podatkov z Nesstarjem
Primer SJM15



„… predstavljajo osnovno podlago za znanstveno raziskovanje in 
z analizo omogočajo izpeljavo teoretično ali uporabno naravnanih 
zaključkov.“ (Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015, str. 1)

Raziskovalni podatki

Vir: Research data alliance meeting 2014



Različni tipi podatkov, metodologije …

 numerični podatki, meritve,

 rezultati numeričnih 

modelov, 

 ekonomski modeli, 

 anketni podatki, 

 intervjuji,

 dnevniški zapisi,

 delovna poročila,

 slike,

 grafi, 

 risbe,

 besede (besedilni korpus),

 pisna gradiva,

 statistični letopisi,

 popisi prebivalstva, 

 bibliografske podatkovne 

zbirke, 

 zvočni zapisi,

 video,

 programska oprema,

 strojna oprema,

 aplikacije,

 spektri,

 senzogrami,

 lidarski podatki,

 herbariji,

 zbirke živali,

 vzorci tkiv ...



Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

= 

Data management plan 

NRRP je temelj kakovostnega ravnanja

z raziskovalnimi podatki

Poveže različne deležnike (raziskovalci, financerji, knjižničarji, 
podatkovna središča) in opredeli njihove odgovornosti.



NRRP obsega načrtovanje, opisovanje in 

komuniciranje o raziskovalnih postopkih s ciljem, da bi:

– zagotovili varnost občutljivih podatkov,

– maksimizirali potencial druge rabe podatkov,

– podprli dolgotrajno ohranjanje.

Donnelly, M. (2014):  Data Management Planning. HORIZON 2020 and the DMPONLINE TOOL. Seminar: Preparing 
research data for open access. Faculty of Social Sciences. Ljubljana.

Načrtovanje ravnanja z raziskovalnimi 
podatki



Spletni učbenik – prosto dostopen

CESSDA Training Working Group. (2017). CESSDA Data Management Expert Guide. 
Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from https://www.cessda.eu/DMEG



Življenjski krog podatkov

CESSDA Training Working Group. (2017). CESSDA Data Management Expert Guide. 
Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from https://www.cessda.eu/DMEG

Načrt

Organiziranje in 
dokumentiranje

Obdelava

Hramba

Zaščita

Objava

Odkritje



Načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki

CESSDA Training Working Group. (2017). CESSDA Data Management Expert Guide. 
Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from https://www.cessda.eu/DMEG



V spletnem učbeniku Ravnanja z raziskovalnimi podatki najdemo 
obsežen vprašalnik s katerim si pomagamo pri pripravi načrta.

V nadaljevanju bomo skupaj predelali poglavja in skušali odgovoriti na 
zastavljena vprašanja.

Pripravimo svoj načrt

Moj raziskovalni projekt

Dolžina odvisna od zahtevnosti (posebnosti) raziskave

https://www.cessda.eu/content/download/3844/35033/file/20171117DMPQuestionsCESSDAExpertTourGuide.pdf


• Ime projekta

• Datum načrta

• Opis projekta

• Viri podatkov 

• Vodilni raziskovalci

• Sodelujoči raziskovalci 

• Financiranje 

• Zbiralec oz. ustvarjalec podatkov

• Kontakt za podatke o projektu

• Lastništvo

• Vloge 

• Stroški 

Osnovne informacije o projektu



• Zbiranje podatkov

• Organiziranje podatkov

• Vrste podatkov in njihov obseg

• Format datoteke 

• Struktura map in imena 

• Struktura datotek in imena

• Dokumentacija

• Metapodatki /Standard metapodatkov (če je relevantno)

Organiziranje in dokumentiranje 
podatkov



• Verziranje

• Interoperabilnost

• Teminologija?

Obdelava podatkov



• Hramba 

• Rezervne kopije

• Varnost

Hramba podatkov



SAGE publishing, 2019 X

https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/managing-and-sharing-research-data/book262873#description


Življenjski krog podatkov

CESSDA Training Working Group. (2017). CESSDA Data Management Expert Guide. 
Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from https://www.cessda.eu/DMGuide



• Etična presoja

• Informirano soglasje

• (občutljivi) Osebni podatki/zaupni podatki

• Pravice intelektualne lastnine (IPR)/Avtorske pravice

• Sporazumi

• Omejitve

Zaščita podatkov



Področni etični kodeksi (ASA – American Sociological Association)

Nacionalni področni etični kodeksi – Sociološko društvo

Evropski kodeks ravnanja za raziskovalno integriteto

Etični kodeks Univerze v Ljubljani (UNI-LJ)

Kodeks profesionalne etike in integritete  Univerze v Mariboru

Kodeks etike in integritete za raziskovalce na Univerzi v Mariboru

Financerji – H2020 / other EC projects / grants

Znanstvene revije <-soglasje etične komisije pred objavo

Raziskovalna etika

Poleg zakonske velja tudi etična odgovornost v smislu prizadevanj za 
dobrobit in preprečevanje škode oseb, katerih podatke obdelujemo.

https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/11/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-Research-Integrity-2018-Slovenian_dig.pdf
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/eticni_kodeks/
https://www.um.si/kakovost/trajnostno-in-druzbeno-odgovorna-univerza/Seje sveta  knjinica/T%C4%8C.5.2_Kodeks etike UM predlog delovne skupine lektorirano.pdf
https://www.um.si/projekti/%C4%8Clove%C5%A1ki viri v raziskovanju/SiteAssets/Strani/default/Kodeks etike in integritete za raziskovalce na Univerzi v Mariboru..pdf


2.1 Raziskovalno okolje

Omogoča ustrezno upravljanje in varovanje podatkov

2.3 Raziskovalni postopki

2.4 Podatkovne prakse in upravljanje podatkov

Upravljanje in hramba

Najvišja možna raven dostopa (FAIR načela)

Navajanje

Intelektualne pravice

2.7 Objava in razširjanje vsebin

Zagotavljanje dostopnosti v ustreznem času

Priznavanje avtorstva

KODEKS ETIKE IN INTEGRITETE ZA 
RAZISKOVALCE NA UM

https://www.um.si/projekti/%C4%8Clove%C5%A1ki viri v raziskovanju/SiteAssets/Strani/default/Kodeks etike in integritete za raziskovalce na Univerzi v Mariboru..pdf


 Fakulteta za družbene vede - KOMISIJA ZA ETIKO 
(KER FDV)

 Fakulteta za šport - KOMISIJA ZA ETIČNA VPRAŠANJA NA 
PODROČJU ŠPORTA 

 Filozofska fakulteta UL - KOMISIJA ZA ETIKO (KEFF)

 Pedagoška fakulteta UL - KOMISIJA ZA ETIKO (KEPeF)

KER na FDV:

• sprejema vloge pedagogov, raziskovalcev in raziskovalnih 
sodelavcev, zaposlenih na FDV ter študentov na predlog 
mentorja in podaja mnenja o predlogih raziskovalnih projektov

Etična komisija na ustanovi

https://www.fsp.uni-lj.si/o-fakulteti/organiziranost-fakultete/organizacijske-enote/2009041609282305/2009041611345282/
http://etika.ff.uni-lj.si/
http://www.pef.uni-lj.si/fileadmin/Datoteke/Referat/Komisija_za_etiko/Pravilnik_etika_PeF_03_07_2014_final.pdf


Kodeks (2004) temelji na treh glavnih načelih:

• Upoštevaj znanstvene standarde

• Bodi skladen z zakonom

• Izogibaj se povzročanju družbene škode in škode 
posameznim osebah

Kodeks ravnanja RESPECT

http://www.respectproject.org/code/


Osebni podatki?

CESSDA Training Working Group. (2017). CESSDA Data Management Expert Guide. 
Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from https://www.cessda.eu/DMGuide



Uredba o varstvu osebnih podatkov 
(GDPR)

4. člen:

Uredba o varstvu osebnih podatkov. Vir: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679


Kakšne podatke potrebujem za 
raziskavo?

Uredba o varstvu osebnih podatkov. Vir: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679


GDPR - prepovedi in izjeme za 
raziskovanje

Uredba o varstvu osebnih podatkov. Vir: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

(a) posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, je dal izrecno privolitev v 
obdelavo navedenih osebnih podatkov za enega ali več določenih namenov,…

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679


Obveščeno soglasje

Uredba o varstvu osebnih podatkov. Vir: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R0679


- Bomo tekom projekta zbirali osebne podatke?

->Če zbirate osebne podatke vaše delo / postopek (predno so 
podatki dejansko anonimizirani) pade  pod zakonodajo o 
varstvu osebnih podatkov. 

- Bomo tekom raziskovanja zbirali podatke, ki padejo v 
kategorijo posebnih podatkov? 

rasno ali etnično poreklo

politično mnenje

versko ali filozofsko prepričanje 

članstvo v sindikatu 

obdelava genetskih podatkov, biometričnih podatkov za 
namene edinstvene identifikacije posameznika, 

podatki v zvezi z zdravjem

podatki v zvezi s posameznikovim spolnim življenjem 

ali spolno usmerjenostjo)

- Ali projekt res potrebuje te podatke // O tem obvesti 
udeležence!

Ko zbiram podatke o ljudeh moram

Applying GDPR in research, UKDS

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/gdpr-in-research/step-by-step.aspx


Bomo morali pripraviti oceno učinkov v 
zvezi z varstvom osebnih podatkov 
(DPIA)?

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Ocene_ucinkov/Smernice_o_ocenah_ucinka__DPIA__julij2018.pdf


DPIA

se zahteva zlasti v primeru:

a) sistematičnega in obsežnega vrednotenja osebnih vidikov v zvezi s 
posamezniki, ki temelji na avtomatizirani obdelavi, vključno z 
oblikovanjem profilov, in je osnova za odločitve, ki imajo pravne učinke 
v zvezi s posameznikom ali nanj na podoben način znatno vplivajo;

b)obsežne obdelave posebnih vrst podatkov iz člena 9(1)ali osebnih 
podatkov v zvezi s kazenskimi obsodbami in prekrški iz člena 10, ali 

c)obsežnega sistematičnega spremljanja javno dostopnega območja.

-> Več o tem kako izvesti DPIA v smernicah informacijskega 
pooblaščenca.(tudi vir)

https://www.ip-rs.si/fileadmin/user_upload/Pdf/Ocene_ucinkov/Smernice_o_ocenah_ucinka__DPIA__julij2018.pdf


Kdo bo upravljavec podatkov v raziskovalnem projektu?

Univerze / fakultete so večinoma do danes določile odgovorne osebe

Ali bo raziskava vključevala sodelovanje z drugimi partnerji, ki 
bodo imeli dostop do zbranih osebnih podatkov?

Če je odgovor pritrdilen, bo pomembno ugotoviti, ali bodo skupni 
upravljavci podatkov ali obdelovalci podatkov. Ključno bo zagotoviti, da 
obstajajo sporazumi o izmenjavi podatkov in po potrebi sporazum 
o obdelovalcu / upravljavcu.

The Polish supervisory authority imposed first 
administrative fine on a public entity

https://uodo.gov.pl/en/553/1091

Applying GDPR in research, UKDS

https://uodo.gov.pl/en/553/1091
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/gdpr-in-research/step-by-step.aspx


Katera pravna podlaga bo uporabljena za obdelavo osebnih 
podatkov v projektu?

https://uodo.gov.pl/en/553/1092

Potrebno je določiti pravice, ki jih bodo imeli udeleženci

Applying GDPR in research, UKDS

https://uodo.gov.pl/en/553/1092
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/gdpr-in-research/step-by-step.aspx


Katere podatke je treba sporočiti udeležencem?

Odvisno od izbire podatkovnega procesa. 

Na splošno naj bodo udeleženci obveščeni o tem, 

• kako se bodo uporabljali, shranjevali, obdelovali, prenašali osebni 
podatki, 

• kdo je upravljavec podatkov (in njihovi kontaktni podatki), 

• pravni razlog in namen obdelave, 

• kdo bodo prejemniki / uporabniki osebnih podatkov, 

• obdobje hrambe in njihove pravice (vključno s tem, da se lahko 
pritožijo nadzornemu organu).

Applying GDPR in research, UKDS

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/gdpr-in-research/step-by-step.aspx


Vidimo dva osnovna načina sporočanja teh informacij 
udeležencem

- prek informativnega lista raziskovalnega projekta
- s sklicevanjem na informacije o obdelavi osebnih podatkov, ki so 

pojasnjene na spletni strani institucij / projektov (primer Evropska 
družboslovna raziskava).

Udeležence obvestimo kako in kje se bodo njihovi osebni 
podatki hranili?

Kjer je to mogoče, bi se morali izogibati shranjevanju v oblaku, osebni 
podatki bi morali ostati v EU, poleg nadzora dostopa do informacij 
uporabimo šifriranje datotek. Dostop do osebnih podatkov naj bi imeli 
samo tisti, ki to potrebujejo. Seveda pa naj raziskovalec anonimiziral
podatke čim prej / oz. osebne podatke hrani ločeno.

Applying GDPR in research, UKDS

https://www.europeansocialsurvey.org/about/privacy.html
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/gdpr-in-research/step-by-step.aspx


• Preveri, ali podatki, ki jih obdeluješ, zapadejo pod Uredbo o varstvu 
podatkov

• Ne zbiraj osebnih podatkov, ki jih ne potrebuješ

• Načrtuj v zgodnji fazi raziskovanja

• Poišči pomoč pri strokovnih službah

• Če obdeluješ osebne podatke: 

 ustrezno obvesti udeležence raziskave

 NE POZABI: niso vsi raziskovalni podatki osebni 

podatki (npr. anonimizirani)

Vir: S. Summers: Research Ethics and Data Protection Legislation, 11. 4. 2018, Ljubljana (PDF)

Kadar zbiranje podatkov vključuje ljudi

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/cessda_ethical_legal2018/2018_cessda_rdm_tr_pred_Summers_1.pdf


https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics
/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf


• O tveganju obvestim udeleženca na jasen in nedvoumen 
način

• O ukrepih zoper razkritje obvestim udeleženca na jasen 
in nedvoumen način

• Od udeleženca pridobim soglasje za udeležbo v raziskavi

• Soglasje evidentiram, shranim …

Kaj moram storiti?



• kdo bo zbiral podatke in v imenu katere organizacije oz. 
več njih

• namen zbiranja in obdelave podatkov (granularnost)

• kakšne podatke boste zbirali in kako jih boste uporabili

• pravica, da lahko udeleženec kadar koli prekine 
sodelovanje v raziskavi

• …

Elementi privolitve



a) Informacijski dokument

b) Soglasje 

1. Udeležba v raziskavi

2. Uporaba podatkov za potrebe 
raziskave

3. Prihodnja raba podatkov in 
ponovna uporaba s strani drugih

» Use of the information in the 
study

» 3. Future use and reuse of the 
information by others

Primer UKDS: Model Consent Form

Scott Summers (2018): Gaining Informed Consent for Data Sharing

https://www.adp.fdv.uni-lj.si/media/gradiva/cessda_ethical_legal2018/2018_cessda_rdm_tr_pred_Summers_2.pdf


Splošna uredba EU o varstvo osebnih podatkov (GDPR), Recital 26:

• Pri ugotavljanju, ali je posameznik določljiv, bi bilo treba upoštevati vsa 
sredstva – kot je na primer izločitev –, za katera se razumno pričakuje, da 
jih bo upravljavec ali druga oseba uporabila za neposredno ali posredno 
identifikacijo posameznika. Da bi ugotovili, ali se za ta sredstva lahko 
razumno pričakuje, da bodo uporabljena za identifikacijo posameznika, bi 
bilo treba upoštevati vse objektivne dejavnike, kot so stroški identifikacije in 
čas, potreben zanjo, ter pri tem upoštevati razpoložljivo tehnologijo in 
tehnološki razvoj v času obdelave. 

Anonimizirani podatki niso ‚osebni 
podatki‘ 



Splošna uredba EU o varstvo osebnih podatkov (GDPR), Recital 26:

• Načela varstva podatkov bi se morala uporabljati za vse informacije v zvezi 
z določenim ali določljivim posameznikom. 

• Načel varstva podatkov zato ne bi smeli uporabljati za anonimizirane
informacije, in sicer informacije, ki niso povezane z določenim ali določljivim 
posameznikom, ali osebne podatke, ki so bili anonimizirani na tak način, da 
posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni ali ni več določljiv. 
Ta uredba torej ne zadeva obdelave takšnih anonimiziranih informacij, 
vključno z informacijami v statistične ali raziskovalne namene.

Anonimizirani podatki niso ‚osebni 
podatki‘ po GDPR



Osnovni pojmi

»anonimizacija« pomeni takšno obdelavo osebnih podatkov, da je 
omogočena nepovratnost identifikacije posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, tako da ni več določen ali določljiv, zlasti če ni 
možno, da bi se posameznika lahko identificiralo z uporabo drugih 
razpoložljivih osebnih podatkov; 

Premisliti je potrebno tveganje razkritja posameznika: anonimizacija
ne prinese ničelnega tveganja razkritja …

Test je odvisen od posebnih okoliščin vsakega primera: Ali je 
‚razumno‘ pričakovati, da ne bo prišlo do razkritja posameznika! 

D
E
F
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IC
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Predlog Zakona o varstvu osebnih 
podatkov (ZVOP-2)

Predlog Zakona o varstvu osebnih podatkov -> v nadaljevanju „ZVOP-2” (še ni potrjen)

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/


Pri presoji ukrepov je pomembna vsebina raziskave: 

• kako velika je lahko škoda, če pride do razkritja podatkov; npr. 
lokacije in obstoj skupin, ki so lahko izpostavljene grožnjam.

• Etična načela nalagajo, da je zaščita potrebna tudi, kadar se ravna s 
podatki, npr. 

 o organizacijah (podjetja, društva), 

 o arheoloških in naravnih znamenitostih, ki bi z razkritjem 

lahko bile izpostavljene ropanju …

Skrbnost ravnanja in presoja



• »Psevdonimizacija« pomeni obdelavo osebnih podatkov na tak 
način, da osebnih podatkov brez dodatnih informacij ni več mogoče 
pripisati specifičnemu posamezniku, na katerega se nanašajo osebni 
podatki, če se take dodatne informacije hranijo ločeno…; 

• Psevdoanonimizirani podatki so osebni podatki, podvrženi 
zaščiti zakonskih določil GDPR.

• Tudi z anonimiziranimi podatki smo še vedno dolžni ravnati skrbno; 
v okvirih pričakovanj oseb, na katere se podatki nanašajo (izraženih 
skozi pristanek, ali znotraj okoliščin načina pridobivanja podatkov)

Ločimo anonimizirane in 
psevdononimizirane podatke



ZVOP-2: Neposredni identifikator: ime, identifikacijska številka, 
podatki o lokaciji, spletni identifikator;

Tudi če odstranimo neposredne identifikatorje, je še vedno možno 
razkritje s posrednimi identifikatorji. 

ZVOP-2: Posredni identifikatorji: dejavniki, ki so značilni za fizično, 
fiziološko, gensko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno 
identiteto tega posameznika;

Npr.: spol, starost, regija, poklic…

Četudi posamično ne omogočijo identifikacije, lahko v kombinaciji ali če 
se jih poveže z drugje dostopnimi podatki. 

Npr.: anketni podatki in profil na FB.

Neposredni / posredni identifikatorji

ZVOP-2 (še ni potrjen)

http://www.mp.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/predpisi_v_pripravi/


https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-Tour-Guide-on-Data-Management/5.-Protect/Anonymisation



https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-Tour-Guide-on-Data-Management/5.-Protect/Anonymisation



Življenjski krog podatkov

CESSDA Training Working Group. (2017). CESSDA Data Management Expert Guide. 
Bergen, Norway: CESSDA ERIC. Retrieved from https://www.cessda.eu/DMGuide



Arhiviranje 

Podatkovni formati

Dostop

Arhiviranje in objava podatkov



Da bi podatkovna datoteka dobila status podatkovne objave, mora 
prestati postopek, ki ga je mogoče primerjati s postopkom objave 
znanstvenega članka (Brase et al., 2009),v katerem se zagotovi 
minimalne informacije in zadosti vsaj naslednjim pogoje:

• opremljenost z metapodatki,

• pregled kakovosti podatkov,

• datoteko je mogoče najti v podatkovnih bazah oz. katalogih in

• zagotovljene so bibliografske informacije, potrebne za citiranje 
podatkovne datoteke.

(doi:10.3233/ISU-2009-0595)

Podatkovna objava



Kje lahko objavimo podatke

Za najkakovostnejše podatke se priporoča objavo v področnem 

podatkovnem arhivu, ki je po možnosti nosilec certifikata zaupanja (glej 

npr. priporočila OpenAIRE, 2016). Za družboslovne podatke se tako 

priporoča objavo v katerem od arhivov družboslovnih podatkov, ki so 

združeni v Konzorciju CESSDA, katerega član je tudi slovenski Arhiv 

družboslovnih podatkov.

Za več glej poglavje Archive & Publish

https://www.openaire.eu/opendatapilot-repository
https://www.cessda.eu/
https://www.adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/cessda/
https://www.cessda.eu/Research-Infrastructure/Training/Expert-Tour-Guide-on-Data-Management/6.-Archive-Publish/Publishing-with-CESSDA-archives/Access-categories


Raziskovalec naj sledi naslednjim korakom:

Več na http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/

Koraki predaje v ADP

1) Preveri, ali podatki ustrezajo merilom za sprejem v arhiv.

2) Predlog za predajo lahko raziskovalec pošlje preko »Obrazca

za evidentiranje«.

3) Dajalec izpolni »Izjavo o izročitvi«, v kateri podrobneje opiše

predana gradiva in pogoje dostopa.

4) Raziskovalec izpolni »Obrazec za opis raziskave«.

5) Raziskovalec pripravi ustrezno urejene in dokumentirane

podatke ter ostalo gradivo za predajo v Arhiv.

Vir: Priprava raziskovalnih podatkov za odprti dostop, Priročnik za raziskovalce, 2015

http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_uporabnike/o_arhiviranju/klasifikacija_adp_pomembnosti/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/evidentiranje
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/za_dajalce/izjava_o_izrocitvi/
http://www.adp.fdv.uni-lj.si/o_arhivu/interaktivno/obrazec_opis_raziskave/


Prevzeti podatki (lahko) štejejo kot:

 znanstvena objava po merilih ARRS. 

Ovrednotenje podatkovne objave v ADP

…..

PRILOGA 1 k Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o postopkih (so)financiranja, 
ocenjevanja in spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti (Uradni list RS, št. 92/14 z dne 19. 12. 
2014): Priloga 1: Bibliografska merila znanstvene in strokovne uspešnosti. Dostopno prek: 
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2015/Bibl-merila-Priloga1.pdf (26.10.2016)

http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan15.asp
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2015/Bibl-merila-Priloga1.pdf
http://www.arrs.gov.si/sl/akti/inc/2015/Bibl-merila-Priloga1.pdf


2.20 Zaključena znanstvena zbirka podatkov ali korpus 

Elektronska zbirka podatkov, katere znanstvena pomembnost se kaže v 
uporabnosti za raziskovanje širokega nabora aplikativnih ali teoretsko 
osmišljenih problemov. Zbirka podatkov mora biti rezultat zaključene 
raziskave in ustrezati visokim kriterijem kakovosti, ki se jo ocenjuje na 
podlagi izčrpne spremljajoče dokumentacije. Zbirka podatkov mora biti 
javno dostopna v nacionalnem ali mednarodnem znanstvenem 
podatkovnem arhivu. Zbirka podatkov mora biti dokumentirana in 
dostopna v takšni obliki, da omogoča ponovitev objavljenih znanstvenih 
ugotovitev, izvedenih na njeni podlagi. 

http://home.izum.si/COBISS/bibliografije/Tipologija_slv.pdf 

Kriteriji bibliografije COBISS 

Tipologija dokumentov/del=2.20 (zaključena 
znanstvena zbirka podatkov ali korpus

http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=SEARCH&base=99999&select=(TD=2.20)


Zakaj torej podatke objaviti? 

Karen Hanson, Alisa Surkis and Karen Yacobucci (2012) NYU Health Sciences Library: 
https://www.youtube.com/watch?v=N2zK3sAtr-4

https://youtu.be/N2zK3sAtr-4
https://www.youtube.com/watch?v=N2zK3sAtr-4


https://seriss.eu/wp-content/uploads/2018/11/SERISS-WP6-
Perspective-on-the-GDPR-implementation.pdf

https://seriss.eu/about-seriss/work-packages/wp6-new-forms-of-data-
legal-ethical-and-quality-issues/

https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_man
ual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf

https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/gdpr-in-
research/step-by-step.aspx

SERISS Workshops on Legal and Ethical – recording

https://www.youtube.com/channel/UCVwDSeAGfZgwpCGAWXGZuhw

https://seriss.eu/wp-content/uploads/2018/11/SERISS-WP6-Perspective-on-the-GDPR-implementation.pdf
https://seriss.eu/about-seriss/work-packages/wp6-new-forms-of-data-legal-ethical-and-quality-issues/
https://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/ethics/h2020_hi_ethics-self-assess_en.pdf
https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data/legal-ethical/gdpr-in-research/step-by-step.aspx
https://www.youtube.com/channel/UCVwDSeAGfZgwpCGAWXGZuhw
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