
OBVEŠČENO SOGLASJE K SODELOVANJU V RAZISKAVI 
 
 
Raziskava: STRAW: Razvozlavanje virov in konteksta vsakodnevnega stresa pri delu 
 
1. Vabljeni ste k sodelovanju v raziskavi STRAW, ki jo v okviru bilateralnega projekta ARRS (s številko N2-

0081) in Univerze v Gentu izvaja Junoš Lukan, univ. dipl. psih, mag. fiz. Raziskava poteka na Odseku za 
inteligentne sisteme, Instituta »Jožef Stefan«, pod vodstvom dr. Mitje Luštreka. Namen raziskave je 
opisati odnose med a) izkušnjami psihosocialnega stresa v delovnem okolju, b) vsakdanjimi aktivnostmi 
in dogodki na delu in c) fiziološkimi signali ter vedenjskimi vzorci, ki jih lahko zaznamo avtomatsko s 
pomočjo tehnologije. 

  
2. Če se odločite za sodelovanje v raziskavi, bodo vaše naloge odgovarjati na vprašalnike, nositi 

zapestnico Empatica, prenesti podatke z zapestnice na računalnik, in namestiti aplikacijo, ki bo beležila 
nekatere kontekstne dejavnike, na svoj pametni telefon. 

 
3. Izpolnjevanje vprašalnikov bo trajalo približno pol ure na dan, sodelovanje v raziskavi pa tri tedne 

oziroma 15 delovnih dni. Za udeležbo v raziskavi ne boste prejeli nobenega nadomestila. 
 
4. Udeležba v raziskavi ne prinaša posebnih tveganj. Zaradi povečane uporabe telefona se lahko za čas 

sodelovanja v raziskavi poveča poraba baterije na vašem telefonu.  
 
5. Sodelovanje v raziskavi ne prinaša posebnih koristi z izjemo znanja in izkušenj, ki jih boste pridobili v 

okviru sodelovanja. V znak zahvale za čas, ki ga boste namenili sodelovanju v raziskavi, boste prejeli 
povratno informacijo o nekaterih vaših izmerjenih navadah in doživljanju. 

 
6. Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno in ga lahko kadarkoli prekinete brez posledic. 
  
7. Storili bomo vse, da zaščitimo vašo zasebnost. Zapisi vaših izkušenj in spremljajoči demografski podatki 

(starost in spol) bodo shranjeni pod raziskovalno šifro. Javno bodo objavljeni in dostopni le skupinski 
rezultati. Vaša identiteta v nobenem primeru ne bo razkrita. 

 
8. Še več informacij o raziskavi dobite v priloženem Pismu za udeleženke in udeležence (Stay Informed – 

Slovene) na spletni strani https://strawproject.eu. V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko 
obrnete na Junoša Lukana (e-pošta: junos.lukan@ijs.si, telefon: 01 477 3269) ali na Komisijo za etiko 
Filozofske fakultete (info@etika.ff.uni-lj.si). 

 

S podpisom jamčim, da sem izjavo prebral/-a in da sem dobil/-a priložnost za postavitev vprašanj v zvezi z 
raziskavo. Potrjujem svojo privolitev za udeležbo v opisani raziskavi, »STRAW: Razvozlavanje virov in 
konteksta vsakodnevnega stresa pri delu« ter dovolim uporabo rezultatov v pedagoške in znanstveno-
raziskovalne namene.  

 

 

 

  

Ime, priimek in podpis udeleženca  

 

 

 Datum 

Ime, priimek in podpis izvajalca raziskave 

 

 Datum 

Ime, priimek in podpis vodilnega raziskovalca 

 

 Datum 

Raziskavo je dne 6. 10. 2019 odobrila Komisija za etiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. 
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