
Mreža znanja, Dan odprte znanosti
11. oktober 2022

Nacionalna infrastruktura 
odprte znanosti

Peter Sterle

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport



Strateški in izvedbeni okvir za razvoj 
nacionalne infrastrukture za odprto 
znanost



EOSC KOT MREŽA RAZISKOVALNIH PODATKOV IN 
STORITEV

◊ Namen EOSC je vzpostaviti mrežo (internet) raziskovalnih podatkov in storitev:

◊ Ambiciozen cilj: raziskovalec naj bi, kot pri internetu, imel preprost dostop do vseh raziskovalnih podatkov 
in storitev.

◊ Optimistična ocena: vzpostavitev „interneta“ raziskovalnih podatkov in storitev je dolgoročen projekt. Do 
leta 2040 bo verjetno lahko v EU bilo v „internet“ vključenih okoli 40 % vseh raziskovalnih rezultatov.

◊ Pri vzpostavitvi „interneta“ raziskovalnih podatkov je potrebno vključiti vse relevantne deležnike:

◊ EOSC tripartitno sodelovanje med ključnimi deležniki:

◊ Evropska komisija - financer ter strateški usmerjevalec (480 mio. EUR za programsko obdobje)

◊ EOSC Association – združenje raziskovalnih organizacij in drugih izvajalcev v znanosti (oblikovanje programa 
financiranja ukrepov)

◊ EOSC Steering Board – predstavniki držav članic in pridruženih članic EU (520 mio. EUR „indirektnega 
financiranja“, sodelovanje pri strateških usmeritvah razvoja EOSC. 

◊ Vzpostavljen poseben forum za usklajevanje vseh naštetih deležnikov.



NACIONALNE STRATEŠKE USMERITVE ZA RAZVOJ 
RAZISKOVALNE DIGITALNE INFRASTRUKTURE

◊ Resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 
2030  (ReZrIS30)

◊ Cilj 4. Odlična in mednarodno konkurenčna raziskovalna infrastruktura:

◊ Ukrep 4.6: Vzpostavitev e-infrastrukture kot samostojne infrastrukture in tudi horizontalne 
podpore za raziskave.

◊ Ukrep 4.7: Nadaljnji razvoj in povezovanje skupnosti, ki bo skrbela za usklajen razvoj e-
infrastrukture v Sloveniji.

◊ Ukrep 4.8: Nadaljnji razvoj trajnih mehanizmov usposabljanja raziskovalk in raziskovalcev za 
uporabo raziskovalne infrastrukture in e-infrastrukture.

◊ 6. HORIZONTALNI CILJI: 6.2. Odprta znanost za izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in 
odzivnosti raziskav:

◊ Ukrep 6.2.1: Učinkovito upravljanje in financiranje razvoja in zagotavljanja mednarodne 
skladnosti nacionalnega ekosistema odprte znanosti, s tem povezanih nacionalnih 

struktur in infrastruktur ter vključevanje v mednarodne povezave in infrastrukture.

◊ Ukrep 6.2.4: Vzpostavitev nacionalne skupnosti za odprto znanost za uvajanje in 

spremljanje odprte znanosti v Sloveniji ter vključevanje v ERA in širše.



NACIONALNE STRATEŠKE USMERITVE ZA RAZVOJ 
RAZISKOVALNE DIGITALNE INFRASTRUKTURE

Načrt razvoja raziskovalne infrastrukture 2030 (NRRI 2030)

◊ 3. Prednostna nacionalna področja, 3.5 Podatkovna, računalniška in digitalna 
RI 

◊ 3.5.1 Računalniška omrežja, storitve računalniškega oblaka in visokozmogljivo 
računalništvo:

◊ … Zaradi povečevanja količine podatkov v raziskovalnih procesih in informatizacije raziskovalnih procesov
bo treba slovenskim raziskovalcem zagotoviti varne, stabilne in zmogljive storitve računalništva v
oblaku. … Nacionalna infrastruktura računalništva v oblaku mora raziskovalcem omogočiti nemoteno izvajanje
raziskovalnih nalog ter sodelovanje v mednarodnih raziskovalnih infrastrukturah, konzorcijih in projektih…

◊ 3.5.2 Hranjenje in dostop do raziskovalnih rezultatov:
◊ … Zagotoviti je treba odprto dostopnost in trajno hranjenje rezultatov raziskav, financiranih z javnimi sredstvi. Vzpostaviti je treba porazdeljen 

sistem podatkovnih arhivov in repozitorijev, ki bo lahko za hranjenje raziskovalnih podatkov uporabljal skupen diskovni prostor na javnem 
zavodu ARNES in superračunalniškem sistemu Vega, ki je nameščen na zavodu IZUM…



AKCIJSKI NAČRT ZA ODPRTO ZNANOST (OSNUTEK)

Izvedbeni dokument nacionalnih strateških usmeritev za razvoj raziskovalne 
digitalne infrastrukture (izbrani poudarki)

◊ Akcijski načrt za odprto znanost za izvedbo Ukrepa 6.2: Odprta znanost za 
izboljšanje kakovosti, učinkovitosti in odzivnosti raziskav:  

◊ Vzpostavitev sveta nacionalne infrastrukture odprte znanosti za podporo razvoju 
nacionalnega ekosistema infrastrukture odprte znanosti.

◊ Ustanovitev Slovenske skupnosti odprte znanosti – SSOZ.

◊ Povezovanje slovenske raziskovalne skupnosti z Evropskim oblakom odprte znanosti –
EOSC in zastopanje Slovenije v EOSC Association.



PREDVIDENA (ZAČETNA) VLAGANJA V 
PODATKOVNO INFRASTRUKTURO

Vzpostavitev dveh novih podatkovnih centrov:

◊ Financirana preko Načrta za okrevanje in odpornost (NOO):
◊ Višina (začetne) investicije cca. 10 mio. EUR

◊ Izvajalec Arnes

◊ Namen vzpostavitve podatkovnih centrov je zagotoviti osnovno infrastrukturo za:

◊ dologoročno (trajno) hrambo raziskovalnih rezulatov,  

◊ zagotoviti dodatne infrastrukturne možnosti za javne raziskovalne organizacje, področne 
podatkovne repozitorije raziskovalce in druge upravičene uporabnike s področja znanosti,

◊ digitalne storitve s področij raziskovanja,

◊ obdelavo raziskovalnih podatkov...

◊ Rezulati investicije bodo skladni z zahtevami EOSC ter bodo del slovensekga

„inkind” vložka v evropsko EOSC infrastrukturo. 



Hvala za pozornost!
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CILJI

◊ Omogočiti dostop do raziskovalnih rezultatov in storitev na čimbolj 

enostaven način po principu „Vse poišči na enem mestu“.

◊ Izboljšati procese za ravnanje in upravljanje z rezultati raziskav.

◊ Izboljšati interoperabilnost med ponudniki v Sloveniji in z evropskimi ter 

mednarodnimi infrastrukturami.



Nacionalni portal (http://www.openscience.si)
- iskalnik in agregator digitalnih objektov,
- priporočilni sistem,
- detektor podobnih vsebin,
- deduplikacija digitalnih objektov.
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Slovenski COVID 19 podatkovni portal je dosegljiv na http://covid19dataportal.si/

http://www.openscience.si/
http://openscience.si/
https://covid19dataportal.si/
https://www.covid19dataportal.org/
http://covid19dataportal.si/


Priporočilni sistem



Detektor podobnih vsebin

24. 10. 2022
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Podprti procesi

◊ Oddaja zaključnih del študija.

◊ Oddaja publikacij.

◊ Oddaja in dostop do raziskovalnih podatkov.



Proces oddaje zaključnega dela 
UM in UNG

Vir: Ojsteršek, M., Brezovnik, J., Kotar, M., Ferme, M., Hrovat, G., Bregant, A. and Borovič, M. (2014), 
"Establishing of a Slovenian open access infrastructure: a technical point of view", Program: electronic library
and information systems, Vol. 48 No. 4, pp. 394-412. https://doi.org/10.1108/PROG-02-2014-0005

https://dk.um.si/info/images/docs/postopek.oddaje.zakljucnega.dela.dkum.150722.pdf
https://www.emerald.com/insight/search?q=Milan%20Ojster%C5%A1ek
https://www.emerald.com/insight/search?q=Janez%20Brezovnik
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mojca%20Kotar
https://www.emerald.com/insight/search?q=Marko%20Ferme
https://www.emerald.com/insight/search?q=Goran%20Hrovat
https://www.emerald.com/insight/search?q=Albin%20Bregant
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mladen%20Borovi%C4%8D
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0033-0337
https://doi.org/10.1108/PROG-02-2014-0005
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Proces oddaje publikacije zaposlenega

Vir: Ojsteršek, M., Brezovnik, J., Kotar, M., Ferme, M., Hrovat, G., Bregant, A. and Borovič, M. (2014), "Establishing of a 
Slovenian open access infrastructure: a technical point of view", Program: electronic library and information systems, 
Vol. 48 No. 4, pp. 394-412. https://doi.org/10.1108/PROG-02-2014-0005

https://www.emerald.com/insight/search?q=Milan%20Ojster%C5%A1ek
https://www.emerald.com/insight/search?q=Janez%20Brezovnik
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mojca%20Kotar
https://www.emerald.com/insight/search?q=Marko%20Ferme
https://www.emerald.com/insight/search?q=Goran%20Hrovat
https://www.emerald.com/insight/search?q=Albin%20Bregant
https://www.emerald.com/insight/search?q=Mladen%20Borovi%C4%8D
https://www.emerald.com/insight/publication/issn/0033-0337
https://doi.org/10.1108/PROG-02-2014-0005
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Vzpostavitev procesov za podporo ravnanju z 
raziskovalnimi podatki v nacionalni 
infrastrukturi odprtega dostopa

◊ Aktivnosti pred objavo.

◊ Objava v repozitoriju.

◊ Trajno ohranjanje.



Faza pred objavo raziskovalnih podatkov 
in zahtevana dokumentacija

◊ Faza pred objavo raziskovalnih podatkov:

◊ Načrtovanje in iskanje virov podatkov.

◊ Priprava načrta ravnanja z raziskovalnimi podatki, vloge za etično komisijo in predloge za obveščeno soglasje, predloge izjave dajalcev podatkov.

◊ Pridobitev ustreznih izjav in mnenj.

◊ Zbiranje in ustvarjanje.

◊ Obdelava in analiza.

◊ Priprava datotek v ustreznih formatih.

◊ Priprava dokumentacije.

Preden raziskovalec zaprosi za objavo nabora raziskovalnih podatkov v repozitoriju nacionalne infrastruktureodprtega dostopa, mora imeti:

◊ pripravljen načrt ravnanja z raziskovalnimi podatki (če ga zahteva financer ali organizacija, v kateri je zaposlen), 

◊ metapodatke o naboru raziskovalnih podatkov,

◊ dokumentacijo, ki je potrebna za razumevanje in uporabo podatkov,

◊ datoteke s podatki v ustreznih formatih,

◊ izjave dajalcev podatkov in podpisana obveščena soglasja udeležencev raziskave, 

◊ definirane licence za uporabo raziskovalnih podatkov,

◊ programsko opremo, ki se je uporabila za generiranje ali obdelavo podatkov, če jo je sam izdelal,

◊ raziskovalne zabeležke in druge rezultate raziskave, če obstajajo.



Faza objave

◊ Raziskovalec vstavi podatkovni nabor in ostale rezultate raziskave v repozitorij sam ali pa jih vstavi njegov knjižničar. 

◊ Knjižničar preveri ustreznost metapodatkov in ali je na voljo ustrezna dokumentacija. 

◊ Knjižničar sporoči ustreznemu organu znotraj inštitucije, ki je zadolžen za preverjanje ustreznosti podatkovne objave in drugih rezultatov raziskave, 

da so podatkovni nabor in ostali rezultati raziskave naloženi. Dostopni so v zaprtem dostopu in so na voljo samo preko povezave, za katero je 

potrebno imeti geslo, katerega posreduje knjižničar.

◊ Ustrezni organ znotraj inštitucije, ki je zadolžen za preverjanje ustreznosti podatkovne objave, preveri ustreznost vsebine podatkovnega nabora in 

ostalih rezultatov raziskave. Če je vsebina ustrezna, javi knjižničarju, da se podatkovni nabor in ostali rezultati raziskave lahko objavijo.

◊ Knjižničar, po pozitivnem odgovoru organa znotraj inštitucije, ki je zadolžen za preverjanje ustreznosti podatkovne objave, podatkovni nabor in ostale 

rezultate raziskave objavi v repozitoriju in izvede katalogizacijo v COBISS-u.

◊ OSIC znanstvenega področja preveri ustreznost tipologije, metapodatkov in dokumentacije o podatkovnem naboru in ostalih rezultatih raziskav. 



Faza trajnega hranjenja

◊ Podatki so lahko hranjeni v različnih formatih in v več verzijah. Pri trajnem 

hranjenju moramo zagotoviti neodvisnost podatkov od tehnologije. 

Procese za trajno hranjenje bomo vzpostavili po OAIS referenčnem 

modelu (ISO 14721) z uporabo metapodatkov po PREMIS meta 

podatkovnem standardu. 

http://www.oais.info/
https://www.loc.gov/standards/premis/


Procesi, ki jih bo potrebno izboljšati

◊ Oddaja in prikaz večpredstavnih vsebin.

◊ Oddaja programske opreme, laboratorijskih beležk, delovnih tokov, vsebnikov in storitev.

◊ Omogočanje pridobitve nacionalnega PID identifikatorja zunanjim ponudnikom digitalnih objektov.

◊ Vključitev rezultatov raziskav zunanjih ponudnikov digitalnih objektov, ki še niso vključeni v 

nacionalno infrastrukturo odprtega dostopa.

◊ Nadgradnja bibliografskih zapisov v COBISS z metapodatki o digitalnih objektih v skladu s 

standardi, ki omogočajo metapodatkovni opis FAIR digitalnih objektov.

◊ Vzpostavitev infrastrukturne podpore vrednotenju odprte znanosti.



Hvala za pozornost!

?


