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Odprti dostop

Osnovni princip odprtega dostopa je takojšnja dostopnost rezultatov javno 
financiranih raziskav na svetovnem spletu brez naročniških ali avtorskopravnih 
omejitev. Več o odprtem dostopu najdete na http://www.openaccess.si/

Portala DART-Europe in OpenAire.
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Evropski raziskovalni prostor

Obzorje 2020: 

•obvezna odprta dostopnost objav iz sofinanciranih projektov, 
•pilot za odprte raziskovalne podatke, vsebuje tudi načrt ravnanja z 
raziskovalnimi podatki (Data Management Plan):

� Fact sheet: Open Access in Horizon 2020, 9. dec. 2013
� Guidelines on Open Access to Scientific Publications and Research Data 

in Horizon 2020, 11. dec. 2013
� Guidelines on Data Management in Horizon 2020, 11. dec. 2013

Nacionalno financiranje: 

Države članice EU naj sprejmejo enaka določila, kot veljajo za Obzorje 2020 
(do konca 2014)

� Commission Recommendation of 17. 7. 2012 on access to and 
preservation of scientific information
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Odprte recenzirane znanstvene objave

Zlati OD = odprte revije (plačilo objave): 
•licenca CC-BY: © 2014 Avtor1 et al.
•licenca CC-BY dovoljuje shranitev založnikove datoteke v repozitorij, vsebina 
dostopna takoj.

Hibridni OD = posamezen članek v naročniški reviji je odprto dostopen (plačilo 
objave):
•licenca CC-BY: © 2014 Avtor1 et al.
•licenca CC-BY dovoljuje shranitev založnikove datoteke v repozitorij, vsebina 
dostopna takoj.

Zeleni OD = članki objavljeni v (naročniških) revijah + prednatisi shranjeni v 
repozitorije:
•© 2014 Založnik.
•založnik dovoli shranitev avtorjeve končne recenzirane različice v repozitorij, 
časovni zamik dostopnosti vsebine (t.i. embargo).
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Primeri nacionalnih infrastruktur odprtega dostopa

NARCIS, Nizozemska
RIAN, Irska
NORA, Norveška
OA-Netzwerk, Nemčija
openarchives.gr, Grčija
PLEIADI, Italija
Federacja bibliotek cyfrowych, Poljska
RCAAP, Portugalska
RECOLECTA, Španija
DiVA, Švedska

Načrti:
SHared Access Reseach Ecosystem (SHARE), ZDA
Digital Scientific Library, Francija



Nacionalni portal odprte znanosti 
(http://www.openscience.si)

- ugotavljanje podobnosti dokumentov,
- iskalnik po univerzitetnih repozitorijih in zunanjih virih,
- priporočilni sistem.
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Dosežki projekta ODUN

•Nacionalni pristop k izgradnji infrastrukture odprtega dostopa.
•Izdelana spletna in mobilna aplikacija za univerzitetne repozitorije in nacionalni portal 
odprte znanosti, ki je prilagojena za uporabnike s posebnimi potrebami.
•Pripravljeni predlogi pravnih podlag za oddajo del študentov in zaposlenih za 
posamezne univerze.
•Prilagojeni procesi oddaje del zaposlenih in študentov  po predlogah pravnih podlag za 
posamezne univerze.
•Kompatibilnost OpenAIRE bo raziskovalcem omogočala izpolnjevanje pogojev programa 
Obzorje 2020 glede odprte dostopnosti objav iz sofinanciranih raziskav.
•Izvedena je integracija s COBISS, šifranti EVŠ, avtentikacijskimi sistemi univerz in 
sistemi za vodenje študentske evidence.
•Izdelan sistem za zaznavanje podobnosti vsebin (plagiatorstva) ob oddaji del v 
repozitorije.
•Izdelan priporočilni sistem.

Operacijo je delno financirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 
krepitve Regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Gospodarsko 
razvojna infrastruktura; prednostne usmeritve Informacijska družba.«
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Pričakovane koristi

• odprtost rezultatov študijske in raziskovalne dejavnosti univerz,
• posledično večja odmevnost (citiranost) objav raziskovalcev,
• posledično boljši izkoristek financiranja raziskav iz javnih sredstev,
• število vpogledov v repozitorije univerz je eden od kriterijev za izračun 

uvrstitev univerz na lestvici Webometrics (http://www.webometrics.info/).
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Proces oddaje zaključnega dela UM in UNG
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Proces oddaje publikacije zaposlenega
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Možnost uporabe rezultatov v javni upravi

•Vključitev metapodatkov o odprtih podatkih, ki jih dajejo na voljo inštitucije 
javne uprave v nacionalni portal openscience.si.
•Vključitev inštitucij javne uprave v nacionalno infrastrukturo odprtega dostopa z 
vzpostavitvijo repozitorija inštitucij javne uprave. 
•Možnost uporabe sistema za detekcijo podobnih vsebin ali priporočilnega 
sistema.
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Kje dobite odprte metapodatke in več informacij

•Odprti povezani metapodatki o gradivih so na voljo na 
http://www.openscience.si/OpenData.aspx ali na https://nio.gov.si/nio/data/.
•Podrobnejši opis vzpostavitve nacionalne infrastrukture odprtega dostopa 
najdete v članku: Milan Ojsteršek, Janez Brezovnik, Mojca Kotar, Marko Ferme, 
Goran Hrovat, Albin Bregant, Mladen Borovič, (2014) "Establishing of a 
Slovenian open access infrastructure: a technical point of view", Program: 
electronic library and information systems, letnik 48 številka: 4, str. 394 – 412.
•Več informacij dobite po e-pošti milan.ojstersek@um.si ali po telefonu na 02 
220 7451.
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Hvala za vašo pozornost !

Vprašanja?

Pripombe?

Predlogi?


