
Razlike v delovnih pogojih v znanosti v Sloveniji 

 

 

Spoštovane, spoštovani, 

Vnaprej se vam iskreno zahvaljujemo za vaše sodelovanje v raziskavi Razlike v delovnih pogojih v 

znanosti v Sloveniji, ki jo opravlja Komisija za ženske v znanosti. Vaše mnenje in odgovori so zelo 

pomembni, saj nam bodo pomagali pri oblikovanju predlogov za izboljšanje pogojev dela znanstvenic in 

znanstvenikov v Sloveniji. 

Izpolnjevanje ankete traja v povprečju 20 min. Za vsa dodatna pojasnila se lahko obrnete na predsednico 

komisije, dr. Mirjano Ule: mirjana.ule@fdv.uni-lj.si. 

Raziskovalci zagotavljamo anonimnost vaših odgovorov. Zbrani podatki so v celoti zaupni in bodo v 

neagregirani obliki dostopni le izvajalcem raziskave. Vaši odgovori pri obdelavi podatkov ne bodo na 

noben način povezani z naslovom vaše elektronske pošte ali katerim koli drugim podatkom, ki ga niste 

posredovali kot odgovor na vprašanja v tej anketi. 

Hvala za vaš čas in prijazen pozdrav! 

Prof. dr. Mirjana Ule 

Predsednica Komisije za ženske v znanosti 

 
 

mailto:mirjana.ule@fdv.uni-lj.si


I. OSEBNO NAPREDOVANJE 
 

 
I./1. Katerega leta ste doktorirali? (Prosimo, vnesite leto v štirimestni obliki)    
_____________________  
 
 
I/2. Ali je odločitev za znanstveno raziskovalno delo posledica (Označite največ dva odgovora): 
 

a. uspehov v izobraževalnem procesu 
b. osebne želje po znanstveno raziskovalnem delu 
c. spodbud staršev in zasebnega okolja 
d. spodbud učiteljev in mentorjev 
e. ugodnih možnosti za zaposlitev 
f. česa drugega (prosimo, navedite, česa)?...................................................................... 

 
 

I./3. Koliko let po doktoratu ste dobili... 

 0-5 
let 

6-10 
let 

11-15 
let 

16-20 
let 

21-25 
let 

več kot 
25 let 

nikoli ne velja 
zame 

a. prvega mladega 
raziskovalca oz. mlado 
raziskovalko?  

        

b. možnost izbire in nakupa 
raziskovalne opreme?  

        

c. samostojno voden 
nacionalni raziskovalni 
projekt? 

        

d. prostor za laboratorij? 
 

        

e. pisarno za študij oz. delo 
z računalnikom? 

        

f. zaposlitev za nedoločen 
čas? 

        

g. ustrezno pomoč pri 
urejanju administrativnih 
zadev? 

        

h. sredstva za udeležbo na 
konferencah v tujini, za 
objavljanje v tujini 
(prevajanje)? 

        

 
 

 

 



 

I./4. Koliko let po doktoratu ste bili prvič izbrani... 

 0-5 
let 

6-10 
let 

11-15 
let 

16-20 
let 

21-25 
let 

več kot 
25 let 

se še ni 
zgodilo 

ne velja 
zame 

a. za 
ocenjevalca/ocenjevalko 
slovenskih znanstvenih 
projektov?  

        

b. za vabljeno predavanje 
na domači znanstveni 
konferenci?  

        

c. v programski odbor 
domače znanstvene 
konference? 

        

d. v komisijo ali odbor, ki v 
Sloveniji odloča o 
razporeditvi denarja za 
raziskave? 

        

e. za članico/-na uredništva 

domače znanstvene 

publikacije? 

        

f. na  pomembnejše 

funkcije v znanstveni 

hierarhiji v Sloveniji? 

        

 

I./5. Kolikokrat ste napisali znanstveni članek oz. poročilo in kot soavtorje/-ice navedli kolege/-

ice, ne da bi vam bil znan njihov prispevek pri opravljenem projektu ali pa je bil njihov doprinos 

nesorazmerno majhen?  

a. vedno 
b. pogosto  
c. včasih 
d. izjemoma  
e. nikoli 

 
I./6. Ali ste zaradi pragmatičnih razlogov kdaj odstopili vodilno avtorstvo ali prednost v vrstnem 
redu avtorjev publikacije ali članka?  

a. da – svojemu/-i nadrejenemu/-i  
b. da – svojemu/-i podrejenemu/-i  

       c. ne 
 

 



I./7. Ali ste ...(Odgovorite za »da« ali »ne« za vsako vrstico)  

 da ne 

a. soavtor/-ica del, h katerim niste podali soglasja in niste videli 
vsebine?  

  

b. bili kdaj delovni mentor/-ica, pri tem pa vaše mentorstvo ni bilo 
ustrezno ovrednoteno (pedagoške točke, mentorski dodatek)?  

  

c. kdaj pisali recenzijo v imenu svojih nadrejenih, pri tem pa vaše ime ni 
bilo omenjeno? 

  

 
 

I./8. Koliko čistih citatov vaših del so prispevali kolegice in kolegi iz vaše institucije?  

a. večino  
b. nekaj 
c. nobenega  
d. ne vem, me ne zanima 
e. nimam citatov 

 

I./9. Ali ste opravili podoktorsko ali dodatno usposabljanje v tujini?  
a. da  
b. ne 

 
 
I./.10. Zakaj niste opravili podoktorskega usposabljanja v tujini?  

a. nisem imel možnosti zaradi obveznosti na delovnem mestu  
b. nisem imel možnosti zaradi družinskih razlogov 
c. nisem bil/-a zainteresiran/a, ker sem imel/-a dobre možnosti doma 
d. iz drugega razloga (prosimo, navedite, katerega): 
e. sem opravil podoktorsko usposabljanje v tujini 

 
 
I./11. Ali je na vaši instituciji podoktorsko usposabljanje v tujini obvezno? 
 

a. da 
b. ne  

 
 

I./12. Kako je podoktorsko usposabljanje v tujini vplivalo na... 

 pozitivno nevtralno negativno 

vašo kariero?    

vaše osebno 
življenje? 

   

 
  



I/13. Kaj najbolj spodbudno deluje na vaše znanstveno raziskovalno delo in razvoj? (Označite 
največ dva dva odgovora) 

  
a. spodbude nadrejenih, možnosti napredovanja 
b. dobri odnosi s sodelavci/-kami 
c. urejeno financiranje znanstveno raziskovalnega dela 
d. možnosti za usklajevanje znanstveno-raziskovalnega dela in družinskega življenja 
e. razumevanje partnerja/partnerke in ožjega okolja za moje delo 
f. ugodna družbena klima za razvoj znanosti v Sloveniji 
g. drugo (prosimo, navedite, kaj): 

................................................................................................... 
 
 
 
II. DELOVNI POGOJI 
 
II./1a. Na naslednja tri vprašanja odgovorite z da ali ne: 

 da ne 

a. ali imate gibljiv delovni čas?   

b. ali lahko delate od doma in se vam to delo šteje v redni 
delovni čas? 

  

c. če delate doma, ali vam delodajalec povrne/kompenzira 
stroške dela na domu (elektrika, telefon, internet…)? 

  

 
 

II./2. Kakšne pogoje dela imate trenutno na vašem delovnem mestu? Odgovorite z »da« ali »ne« 
za vsako vrstico) 

 da ne 

ali je prostor/pisarna ustrezno ogrevan oziroma hlajen 
(zračenje, klima, možnost dogrevanja)? 

  

ali je pisarna ustrezno zvočno izolirana?   

ali je prostor ustrezno osvetljen (dnevna svetloba)?    

ali ste zadovoljni s stanjem in dosegljivostjo toaletnih 
prostorov? 

  

ali imate med delovnim časom možnost kvalitetnega obroka v 
bližini delovnega mesta? 

  

ali imate mir za delo v pisarni?   

 
 

II./3.  Kakšna je površina službene pisarne, v kateri delate na računalniku ali študirate? 
 

a. do 10 m2 
b. 11-15 m2 
c. 16-20 m2 
d. več kot 20 m2 

 



II./4. Koliko ljudi uporablja ta prostor poleg vas? 
 

a. 0 
b. 1 
c. 2 
d. 3 
e. več kot trije  

 
II./5. Ali bi vaša institucija po potrebi lahko zagotovila prostorske možnosti za povečanje števila 
sodelavk/-cev in/ali dodatno opremo?  

 
a. da 
b. ne 
c. ne vem 
d. se ne nanaša name 

 
II./6. Ali ste primorani svoje znanstveno delo opravljati izven zakonsko določene delovne 
obveznosti, na primer v prostem času ali med dopustom? 

a. ne  
b. da - do 5 ur tedensko 
c. da - 6-10 ur tedensko  
d. da - več kot 10 ur tedensko 
e. da - včasih 

 
 
II./7. Ali ste za delo preko svojih predpisanih delovnih obremenitev plačani? 

 
a. da,  dodatno sem plačan/-a v sorazmerju z opravljenim delom 
b. da, dodatno sem plačan/-a, vendar manj kot v resnici zahteva obseg dela 
c. ne, nisem dodatno plačan/-a 
d. ne opravljam dela preko svojih predpisanih obremenitev 

 

II./8. Ali ste na splošno zadovoljni z delovnimi pogoji?  

a. da  
b. ne 
c. neodločen/-a 

 
II./9. Prosimo, navedite nekaj predlogov za izboljšanje delovnih pogojev: 
 
...........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
 

 
 
 



III. OVIRE NA DELOVNEM MESTU 
 
 
III./1a.  Ali so vas kolegice, kolegi, nadrejeni ali vodstvo kdaj ovirali pri...  

 
da ne ne vem 

ne velja 
zame 

a. kandidiranju za projekte?     

b. kandidiranju za mentorstvo (mladim raziskovalkam/-cem, 
doktorskim kandidatom/-kam idr.)? 

   
 

c. kandidiranju za raziskovalno opremo?     

d. udeležbi na konferenci v tujini z vabljenim predavanjem in 
plačanimi stroški s strani organizatorja? 

   
 

e. pri vzpostavitvi sodelovanja s tujimi partnerji?     

f. v postopkih za izvolitev v znanstveni ali pedagoški naziv?      

 
 
III./1b. Če želite, lahko dodatno pojasnite zgornje odgovore: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………… 

III./2. Ali so vas ovirali v postopkih za izvolitev v znanstveni ali pedagoški naziv (Možnih je več 
odgovorov)? 
 
a. da, na fakulteti oziroma raziskovalni instituciji 
b. da, na univerzi 
c. da, v mojem privatnem okolju 
d. ne, niso me ovirali 
 
III./3.  Ali po vašem mnenju v slovenski znanosti prihaja do diskriminacije in zakaj? (Možnih je 
več odgovorov): 

 
a. ni diskriminacije 
b. zaradi nepotizma 
c. zaradi nepripadnosti skupini (interesne skupine, lobiji, politične stranke) 
d. zaradi spola 
e. zaradi spolne usmerjenosti 

f. zaradi nacionalnosti 
g. zaradi telesne, duševne ali senzorne oviranosti 

h. zaradi izjemne uspešnosti 
i. zaradi starosti 
j. zaradi mladosti 
k. zaradi družinskih obveznosti 
l. drugo  (prosimo, navedite, kaj): ……………………… 

 
 

III./4. Kje po vašem mnenju prihaja do diskriminacije? (Možnih je več odgovorov) 



 
a. pri podeljevanju projektov 
b. pri kadrovanju 
c. pri izvolitvah v naziv 
d. pri podeljevanju funkcij 
e. pri delitvi nalog 

f. pri podeljevanju mentorstev 
g. pri podeljevanju nagrad za znanstvene dosežke 
h. pri plačilu 
i. drugo (prosimo, navedite, kaj): ……………………………………………………  

 
 

III./5. Ali  je po vašem mnenju diskriminacija v znanosti 

a. večinoma namerna, 

b. večinoma nenamerna. 

 

III./6. Ali ste občutili diskriminacijo zaradi ženskega spola oz. ali ste bili v svojem 
delovnem okolju kdaj priča diskriminacije kolegic na osnovi spola? 

    a. da 
    b. ne 
 
 

III./7. Kako se je ta diskriminacija kazala? (Možnih je več odgovorov) 

a. s slabšimi kariernimi možnostmi 
b. s slabšimi delovnimi pogoji 
c. z grožnjami odpovedi zaposlitve 
d. z dolgotrajnimi podaljševanji pogodbe o zaposlitvi za določen čas 
e. z ustvarjanjem negativne osebne podobe (s podtikanji, stigmatiziranji, govoricami) 
f. s spolnim nadlegovanjem 
g. na drugačen način (prosimo, navedite, kako): ………………………………………….. 

h. nisem občutil/-a ali bil/-a priča diskriminacije 
 

 

III./8. Ali ste na svojem delovnem mestu opazili, da so v pomembnih situacijah, ko se je na 
primer mnenje posameznice ali posameznika razlikovalo od večinskega mnenja ali ko je šlo za 
spregled očitnih nepravilnosti, kolegi in kolegice izkazovali lojalnost pri odločitvah na osnovi 
pripadnosti  spolu?  

a. da  
b. ne 

 



III./9. Lahko pojasnite, zakaj je šlo ali navedete kak tipičen primer? 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
      III./10. Ali so kdaj na vas pritiskali, da naredite nekaj, kar po vašem mnenju ni bilo prav? 

 nikoli redko pogosto 

pri znanstvenem delu    

pri ocenjevanju drugih    

pri glasovanju    

pri zaposlovanju novih sodelavk/-cev    

 

III./11. Izmed spodnjih dejavnikov izberite in obkrožite tiste, ki predstavljajo za vas največjo oviro 
pri vašem znanstveno raziskovalnem delu in  razvoju (Označite največ dva odgovora): 
 

a. ni nobenih posebnih ovir 
b. nadrejeni mi ne omogočajo samostojnega razvoja in napredovanja 
c. ovire in nelojalnost sodelavcev 
d. težko usklajujem znanstveno delo z družinskimi obveznostmi 
e. nerazumevanje partnerja/partnerke 
f. slabo nagrajevanje znanstvenega dela, finančne težave 
g. drugo (prosimo, navedite, kaj) ........................................................................................................ 
 

 
 
IV. BI LAHKO BILO DRUGAČE? 

 
  IV./1. Ali menite, da ste v času izobraževanja pridobili dovolj informacij, spretnosti, etične drže na 

področju odnosov med moškimi in ženskami na delovnem mestu? 

 da ne ne vem 

glede odnosov med sodelavci/-kami     

glede odnosov do nadrejenih    

glede odnosov do podrejenih    

 

 

IV./2.  Kaj bi po vašem mnenju omililo diskriminacijo na osnovi spola v znanosti? (Označite največ 

dva odgovora) 

a. menim, da diskriminacije na osnovi spola v znanosti ni 

b. več izobraževanja o enakopravnosti spolov v šolah 

c. sprememba odnosov in etičnih standardov v znanosti 

d. uveljavitev ustreznih pravil in zakonov v prid večji enakopravnosti spolov v znanosti  



e. enakopravnejša delitev vlog v zasebni sferi 

f. sprememba kulture in odnosov med spoloma v družbi nasploh 

g. drugo (prosimo, navedite, kaj): ................................................................................. 

 

 

IV./3. Ali bi bilo možno diskriminacijo na osnovi spola v znanosti in raziskovanju sčasoma tudi 

preseči s posebnimi programi in projekti? Kakšnimi? (Označite največ dva odgovora)  

a. menim, da diskriminacije na osnovi spola v znanosti ni. 

b. ozaveščanje preko množičnih medijev. 

c. vključitev teme v državne raziskovalne razpise.  

d. nizi vabljenih predavanj z delavnicami za zaposlene na inštitutih in fakultetah.  

e. s pravno ureditvijo oziroma s predpisi (npr. kvote). 

f. menim, da tovrstne diskriminacije ni možno omiliti oziroma preseči. 

g. kako drugače (prosimo, navedite, kako): ………………………………………… 

 

 

 
V. SOCIO-DEMOGRAFSKI PODATKI 
 

V./1. Katerega spola ste?  
 

a. moški 
b. ženska 

 
V./2. Leto rojstva (Prosimo, vnesite leto v štirimestni obliki): ………………………… 

     V./3. Kdo so člani in članice vašega gospodinjstva? (Možnih je več odgovorov) 

a. mož, žena ali izvenzakonski partner ali partnerka      
b. otroci, navedite število otrok :_______________ 
c. vaši starši          
d. starši vašega partnerja/partnerke        
e. druga oseba, navedite razmerje do vas: _______________ 
f. živim sam/-a        

 
 

V./4. Če so člani in članice vaše družine in/ali gospodinjstva otroci, za katere skrbite ali 
ste skrbeli, navedite, koliko so sedaj stari: 
 
    Starost v letih 

a. prvi otrok   ………………let 
 b. drugi otrok   ……………..let 
 c. tretji otrok   …………….. let 
 d. četrti otrok   ……………. let 
 e. peti otrok   …………….let 



 
V/5 Kdo pretežno opravlja gospodinjsko delo v vašem gospodinjstvu? (izberite najustreznejši 

odgovor) 

a. jaz sam/-a 

b. partner/-ka, 

c. s partnerjem/partnerko si enakopravno deliva gospodinjsko delo, 

d. starši, sorodniki, 

e. živim sam/-a, 

f. zunanja pomoč 

g. kdo drug (prosimo, navedite, kdo): ......................................................................... 

 

V/6. Stopnja izobrazbe vaše matere oz. skrbnice: 

a. nedokončana osnovna šola  
b. osnovna šola 
c. poklicna šola 
d. srednja šola 
e. strokovna višja, visoka 
f. fakulteta  
g. magisterij   
h. doktorat 

 

 

V/7. Stopnja izobrazbe vašega očeta oz. skrbnika 

a. nedokončana osnovna šola  
b. osnovna šola 
c. poklicna šola 
d. srednja šola 
e. strokovna višja, visoka 
f. fakulteta  
g. magisterij   
h. doktorat 

 

 

V./8. V kakšnem tipu naselja ste živeli v primarni družini? 

a. Podeželje v Sloveniji 
b. manjši kraj v Sloveniji 
c. večje mesto v Sloveniji 
d. tujina (prosimo, navedite, kje):  _________________________________. 
 

 



V./9. Ali so bile v vaši primarni družini vloge tradicionalno razdeljene po spolu? 

a. da 
b. ne 

 
 

V./10. Področje vaše izobrazbe:  

a. naravoslovje 
b. tehnika  
c. medicina 
d. biotehnika 
e. družboslovje 
f. humanistika 
g. interdisciplinarne raziskave 

 
 
V./10. V kateri organizaciji opravljate raziskovalno delo. Če želite, dopišite tudi ime vaše delovne 
organizacije. (Možnih je več odgovorov)  

 
a.      Univerza v Ljubljani:  ______________________________ 
b.      Univerza v Mariboru:  ______________________________ 
c.      Univerza na Primorskem:  ___________________________ 
d.      druga visokošolska ustanova:  _______________________ 
e.      javni raziskovalni zavod:  ___________________________ 
f.      v gospodarstvu:  ___________________________________ 
g.      zasebna/-i raziskovalka/-lec:  
h.      drugje (prosimo, navedite, kje): ____________________________________ 

 
 
Vaši dodatni komentarji, predlogi, pripombe: 
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

 
 

Hvala, da ste izpolnili vprašalnik! 
 


