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Spoštovani kmetovalke in kmetovalci,
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Slovenske akademije znanosti in umetnosti se zavedamo zahtevnih delovnih pogojev na kmetijah in
tveganj, ki jih prinaša kmečki poklic. Da bi skupaj z vami domislili kakovostnejše in varnejše delovno
okolje na kmetijah in o tem seznanili odločevalce kmetijske in socialne politike, vas vljudno vabimo, da
se udeležite izpolnjevanja anonimnega vprašalnika. Z njim želimo pridobiti vaše izkustveno mnenje o
izpostavljenosti različnim oblikam obremenitev, s katerimi se srečujete na kmetijah. Vaši dragoceni
odgovori bodo podlaga za oblikovanje strokovnih rešitev za izboljšanja vašega socialnega položaja in
pogojev dela.
Vprašalnik se nahaja na tej povezavi: https://www.1ka.si/a/341644. Izpolnjevanje vprašalnika vam bo
vzelo ok. 30 minut časa, udeležba je prostovoljna in anonimna. Posredovani podatki v nobenem
primeru ne bodo ogrožali vašega dela oz. položaja. Iz rezultatov analize ne bo mogoče prepoznati vaših
odgovorov, niti razkriti vaše identitete. Rezultati bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani zgolj
na skupinski ravni. Uporabljeni bodo izključno za namene priprave priporočil za Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je naročnik raziskave.
Vljudno vas prosimo, da kopijo tega e-sporočila posredujete tudi drugim kmeticam in kmetom, ki bi jih
zanimalo sodelovanje.
Za kakršnakoli vprašanja vam je na voljo vodja projekta, dr. Majda Černič Istenič, na e-naslovu:
majda.cernic-istenic@zrc-sazu.si.
Zahvaljujemo se vam za pripravljenost sodelovanja in vas prijazno pozdravljamo!
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