
 
 

 

                               

Delavnica 

RAVNANJE Z RAZISKOVALNIMI PODATKI 

11. marec 2020, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

VABILO 

 

Spoštovani, 

RDA vozlišče Slovenija vabi na delavnico o ravnanju z raziskovalnimi podatki, ki bo 11. marca 2020 ob 

9. uri v Veliki dvorani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (Masarykova cesta 16, Ljubljana). 

Načrti ravnanja z raziskovalnimi podatki se v evropskem raziskovalnem prostoru uveljavljajo  kot 

ključni dejavnik odgovornega ravnanja s podatki. Načrt ravnanja deluje kot opora raziskovalni skupini 

pri zbiranju, analizi in objavi podatkov, pomembno pa podpira tudi dolgotrajno hrambo podatkov, 

njihovo ponovno rabo in dostop do raziskovalnih rezultatov. 

Na delavnici bodo udeleženci spoznali: 

● izbrane primere uveljavljenih predlog načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki, 

● orodja, ki so nam lahko v pomoč pri pripravi načrtov,  

● postopke štirih slovenskih repozitorijev, ki omogočajo hranjenje in dostop do podatkov,  

● priporočila mednarodnega združenja za raziskovalne podatke Research Data Alliance, ki 

pomembno usmerjajo razvoj svetovnega ekosistema FAIR in odprto dostopnih raziskovalnih 

podatkov,  

● ter sodelovali pri oblikovanju slovenske različice 23 Things: Libraries for Research Data. 

Delavnica je namenjena raziskovalcem, podpornim službam v raziskovalnih institucijah, knjižničarjem 

in drugim strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z raziskovalnimi podatki. 

Delavnica je del aktivnosti RDA vozlišča Slovenija, ki ga s podporo projekta RDA EU 4.0 koordinira 

Arhiv družboslovnih podatkov.  

Delavnica je brezplačna. Zaradi lažje organizacije prosimo za prijavo preko spletnega obrazca do 4. 

marca. Več informacij o dogodku je na voljo na povezavi.  

 

Vljudno vabljeni! 

Koordinacija RDA vozlišča Slovenija  

https://www.rd-alliance.org/groups/rda-slovenia
https://www.rd-alliance.org/groups/rda-slovenia
https://www.adp.fdv.uni-lj.si/
https://www.1ka.si/a/253864
https://www.adp.fdv.uni-lj.si/dogodki/delavnica-rda-nrrp-2020/


 
 

 

                               

Delavnica Ravnanje z raziskovalni podatki  

Program 

 

 

8.30–9.00 Registracija 

9.00–9.20 

Uvodni pozdrav  

Predstavnik Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport 

Predstavnik Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS 

Prof. dr. Zoran Ren, prorektor za znanstveno-raziskovalno dejavnost Univerze v 
Mariboru   

Predstavnik Univerze v Ljubljani 

Moderator: doc. dr. Janez Štebe 

9.20–9.30 Priporočila združenja Research Data Alliance (RDA) za ravnanje z raziskovalnimi 
podatki (doc . dr. Janez Štebe, RDA vozlišče Slovenija/Arhiv družboslovnih podatkov) 

9.30–10.30 

Predloge načrtov ravnanja z raziskovalnimi podatki (NRRP) 

Moderatorka: Ana Inkret 

Splošni NRRP – Obzorje 2020, Science Europe (mag. Irena Vipavc Brvar, Arhiv 
družboslovnih podatkov) 

CESSDA: Data Management Expert Guide (mag. Irena Vipavc Brvar, Arhiv 
družboslovnih podatkov) 

LIBER - RDM priporočila (Mitja V. Iskrić, Centralna tehniška knjižnica UL) 

DCC: DMPonline (Peter Čerče, Znanstveno—raziskovalno središče Koper) 

OpenAIRE: Argos (dr. Mojca Kotar, Univerza v Ljubljani) 

ELIXIR: Data Stewardship Wizard (TBC, Medicinska fakulteta UL) 

10.30–11.00 Odmor 

11.00–12.30 

Storitve za hranjenje in dostop do raziskovalnih podatovi v Sloveniji 

Moderatorka: mag. Irena Vipavc Brvar 

Arhiv družboslovnih podatkov - nacionalna podatkovna infrastruktura za področje 
družboslovja (Sergeja Masten in Brigita Bočkaj, Arhiv družboslovnih podatkov) 

CLARIN.SI - slovenska raziskovalna infrastruktura za jezikovne vire in tehnologije 
(Tomaž Erjavec, Institut »Jožef Stefan«) 



 
 

 

                               

ELIXIR-SI - nacionalna infrastruktura za upravljanje s podatki na področju ved o 
življenju (TBC) 

Nacionalna podatkovna infrastruktura (doc. dr. Milan Ojsteršek, Univerza v 
Mariboru) 

12.30–13.00 

Razprava o priporočilu RDA – 23 stvari za podporo raziskovalcem (Ana Inkret, Arhiv 
družboslovnih podatkov, Mitja V. Iskrić,  Centralna tehniška knjižnica UL) 

Moderatorka: mag. Irena Vipavc Brvar 

  
 

 


