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ZAPISNIK
7. seje Komisije za enake možnosti na področju znanosti
Seja je potekala 18. oktobra 2019, v sejni sobi 503/504, ob 10:00 uri, v prostorih
Ministrstva za izobraževanje, znanost, in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Navzoče članice in člani: dr. Andreja Gomboc, Tjaša Beričič, dr. Saša Novak Krmpotič, ,
dr. Urša Opara Kraševec, dr. Igor Pribac, Nataša Briški, dr. Dejan Škorjanc, dr. Nadja
Furlan Štante, dr. Jovana Mihajlović Trbovc, dr. Sašo Dolenc
Odsotne članice in člani: dr. Meta Dobnikar, dr. Marta Klanjšek Gunde mag. Maja
Sever, dr. Polona Pečnik, dr. Jurij Toplak
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Dopis MIZŠ v zvezi z odločbo Zagovornika načela enakosti - izvajanje Javnega razpisa za
spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.0 in 2.1 - 5442-1/2018/457
3. Predlog ARRS-ju o podaljšanju ocenjevalnega obdobja z 12 na 18 mesecev za vsakega
otroka
4. Priprava jesenskega posveta Komisije
5. Pridobivanje informacij o stanju na področju enakih možnosti na slovenskih univerzah,
inštitutih in drugih raziskovalnih organizacijah
6. Druge ideje in pobude

K 1)
Zapisnik je bil brez pripomb soglasno sprejet.
K 2)
S strani predsednice Andreje Gomboc so bili predstavljeni zadnji dopisi med
Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport od Generalnega direktorja Direktorata
za znanost Dr. Boha( v nadaljevanju: Ministrstvo) glede izvajanja Javnega razpisa za
spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere. Ministrstvo v dokumentu ugotavlja, da
se jasno zaveda težav, ki jih sedanja ureditev prinaša zato je v nadaljevanju Komisijo z
namenom iskanja in ustreznega apliciranja rešitev v primeru daljših odsotnosti
raziskovalcev kot svetovalno telo ministra, pristojnega za znanost , zaprosilo za
konstruktivno sodelovanje s podrobnejšo obrazložitvijo predlogov Komisije podanega
Zagovorniku in sicer :
''1.
glede formiranja rezervnega sklada: prosimo za podrobno pojasnilo, na kakšen
način naj bi se tak sklad lahko formiral, s katerimi sredstvi in pod kakšnimi pogoji bi se
financiral in kako naj bi omogočal kvalitetno izvedbo raziskovalnih projektov, ob tem,
da morajo biti spoštovana pravila instrumentov evropske kohezijske politike, ki
določajo pogoje za uspešno dokončanje operacij:
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2.
glede drugih ustreznih mehanizmov: prosimo, da navedete in opišete
mehanizme, ki jih prepoznavate kot ustrezne v okviru javnega razpisa (ob že
navedenem v prvi točki).''
Članice in člani Komisije so predlagali, da predsednica Komisije v odgovoru na dopis
poudari, da je Komisija predvsem vsebinsko in ne postopkovno telo, da bi lahko tako
podrobno predlagala postopke po katerih naj bi se ravnala razpisna dokumentacija. V
skladu z vprašanjem kako formirati rezervni sklad znotraj razpisa je bil s strani članic in
članov Komisije podan predlog, da je primer dobre prakse sklad za kohezijska sredstva.
Nadalje je bilo ugotovljeno, da Komisija lahko ministrstvo zgolj vsebinsko usmerja in
opozarja na že obstoječe dobre prakse, kot je v okviru ARRS obstoječi mehanizem
podaljševanja financiranja mladih raziskovalcev (MR-jev) in postdoktorskih projektov.
Nadalje je bilo ugotovljeno, da mehanizmi, tudi mednarodni, morajo biti usklajeni in se
smiselno izvajati v skladu z obstoječo nacionalno zakonodajo.
Dogovorjeno je bilo, da predlog tega odgovora podam kot sekretarka Komisije v
pregled predsednici Komisije, Andreja Gomboc pa odgovor pošlje po elektronski pošti
gp.mizs@gov.si do konca 2019.
K 3)
Glede predloga ARRS-ju o podaljšanju ocenjevalnega obdobja za projekt oz. razpis v
primeru starševstva z 12 na 18 mesecev na vsakega otroka, je bilo s strani članic in
članov predlagano, da bi se le to moralo konkretizirati v samem Zakonu o raziskovalno
razvojni dejavnosti. Ta predlog je bil podan na podlagi prejetega dopisa s strani
direktorja ARRS-ja predsednici Komisije Andreji Gomboc. Direktor József Györkös je v
dopisu namreč povedal, da z vidika agencije nimajo večjih vsebinskih pomislekov glede
podanega predloga Komisije, ki pa mora biti usklajen z veljavno zakonodajo na tem
področju v Republiki Sloveniji, kar je predpogoj za implementacijo v pravilnikih
agencije. Ocenil je, da je sedaj pravi trenutek za predlog sprememb, ker na pristojnem
ministrstvu (MIZŠ) namreč teče postopek spreminjanja zakonodaje na področju
raziskovalne dejavnosti.
Komisija je ponovno izpostavila problem implementacije problematike mladih v nov
predlog Zakona o znanstveno raziskovalni in inovacijski dejavnosti, kjer so bile podane
pobude, da bi imel ARRS razpise namenjene izključno mladim. Izpostavljeno je bila
zlasti problematika mladih doktorandov, da nimajo ustreznih možnosti se samostojne
prijave na razpise zaradi zahtevanih pogojev, ki ji postavlja ARRS.

K 4)

Za jesenski posvet Komisije, ki bo dne 26. 11. 2019 v Veliki dvorani MIZŠ, se je na
podlagi delovnega dokumenta, ki je bil sestavljen na 6. seji Komisije, odločilo, da se bo
Komisija na dogodku predstavila s temo ''Izzivi mladih''. Članice in člani so podprli
idejo posveta na temo mladih z vidika enakih možnosti in da se v ta posvet vključi člane
Mlada akademija ter Društvo VTIS (V tujini izobraženi Slovenci). Med obravnavanimi
tematikami je bilo dogovorjeno, kako z mladimi, ki študirajo in delajo v tujini, ohraniti
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stik ter jim zagotoviti ustrezne delovne pogoje v Sloveniji. Predvsem pa kako ustrezno
naglasiti probleme mladih raziskovalcev, ki so že delali v tujini in bi želeli svoje delo
nadaljevati v Sloveniji. V okviru te točke, je bilo dogovorjeno da bo posvet imel 2
okrogli mizi.
Tema pri 1. okrogli mizi je Izzivi mladih ob vračanju Slovenije iz tujine, kjer bo
moderatorka Jovana Mihajlović Trbovc. Tema bo vračanje mladih raziskovalcev in
raziskovalk nazaj v Slovenijo, njihove izkušnje in pogledi na to, kje se je zatikalo, kaj je
šlo v redu in predvsem tudi, kaj menijo, da bi bilo treba izboljšati.
Pri 2. temi za drugo okroglo mizo, kjer je bilo dogovorjeno da bo moderator Dejan
Škorjanc so iztočnice predvsem problem prekarstva pri mladih raziskovalcih, problemi
vodenja programskih skupin in v okviru le teh izkoriščanje mladih raziskovalcev,
neustrezno strateško planiranje, inflacija doktorskih nazivov ter problem sistema, ki je
prilagojen že uveljavljenim raziskovalcem
Za namen jesenskega posveta Komisije je bil sestavljen nov delovni dokument z
naslovno temo »Izzivi mladih v znanosti«, kjer je naveden datum posveta, zadolžitve ter
predlogi. Delovni dokument bo s strani sekretarke Komisije kot ''živ dokument''
posredovan z namenom izvedbe jesenskega posveta Komisije Nataši Briški in Saši
Dolenc ter skoordiniran s predsednico Andrejo Gomboc.
K 5)
Ta točka se je na predlog predsednice prestavila na naslednji posvet Komisije
K 6)
Dr. Urša Oparo Krašovec je ponovno izpostavila preoblikovanje pravnega statusa
ENRIO mreže v ENRIO mednarodno združenje in možnostjo, da bi bila Slovenija med
ustanoviteljicami. Kjer je tudi predstavila kratko poročilo o sestanku ENRIO mreže v
Krakowu. Dogovorjeno je bilo, da se uredi sestanek pri direktorjem Direktorata za
znanost dr. Bohu, da se oblikuje ‘’pismo o nameri’’ Slovenije in se dogovori o ostalih
obveznostih Slovenije kot ustanovne članice.
Andreja Gomboc je članicam in članom Komisije še predstavila konferenco
Francoskega inštituta v Sloveniji na temo »Ženske in znanost«, v začetku decembra
2019, kjer so zaprosili Komisijo za sodelovanje, kjer naj bi opisali ukrepe na nacionalni
ravni za promocijo žensk v znanosti. Na seji je bilo dogovorjeno, da bo Dr. Igor Pribac
imel svoj prispevek na konferenci.
Dr Igor Pribac je med ostalim tudi izpostavil problematiko etike v znanosti, kako bi bilo
smotrno organizirati okroglo mizo tudi na to temo na ZRC SAZU. S strani ostalih članic
in članov Komisije je bila izpostavljena pobuda vzpostavitve interdisciplinarne komisije
za etiko v znanosti in promocijo same znanosti tudi širši javnosti.
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Seja se je zaključila ob 12:20 uri.
Zapisala:
Tjaša Beričič
Sekretarka komisije
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