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ZAPISNIK
9. seje Komisije za enake možnosti na področju znanosti
Seja je potekala 30. januarja 2020, v sejni sobi 614, ob 12:00 uri, v prostorih
Ministrstva za izobraževanje, znanost, in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
Navzoče članice in člani: dr. Andreja Gomboc, Tjaša Beričič (sekretarka Komisije), dr.
Meta Dobnikar, dr. Saša Novak Krmpotič, , dr. Igor Pribac, Nataša Briški, dr. Dejan
Škorjanc, dr. Nadja Furlan Štante, dr. Jovana Mihajlović Trbovc, dr. Sašo Dolenc
Odsotne članice in člani: dr. Marta Gunde Klanjšek, dr. Urša Opara Kraševec, mag.
Maja Sever, dr. Polona Pečnik, dr. Jurij Toplak
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Predstavitev ponudbe o morebitni komunikacijski pomoči Komisiji (TBD – na
povabilo Komisije nam bo pobudo osebno predstavila Jadranka Jezeršek Turnes )
3. Priprava spomladanskega posveta Komisije
4. Pridobivanje informacij o stanju na področju enakih možnosti na slovenskih
univerzah, inštitutih in drugih raziskovalnih organizacijah
5. Druge ideje in pobude.
K 1)
Zapisnik z 8. seje Komisije za enake možnosti je bil sprejet.
K 2)
Druga točka je bila prestavljena s časovnim zamikom, zaradi kasnejšega prihoda
Jadranke Jezeršek Turnes, ki naj bi članicam in članom Komisije osebno predstavila
morebitno komunikacijsko pomoč Komisiji.
Predsednica Komisije dr. Andreja Gomboc je tako uvodoma predlagala, da člani
Komisije dajo vsebinske predloge in pripombe na obstoječo predstavitveno spletno
stran Komisije na spletnem portalu Gov.si. Ob pregledu spletne strani je bilo podanih
več vsebinskih predlogov.
Med prvimi predlaganimi spremembami je bilo izpostavljeno pod področje ''Dejavniki
Komisije za enake možnosti na področju znanosti'', da se spremeni tretji odstavek, kjer
so opisane nagrade in sicer zadnji stavek ''Žal se tudi v tem primeru pogosto srečamo s
slabo odzivnostjo žensk in premajhnim številom kandidatur s strani raziskovalk''.
Dr. Andreja Gomboc je opozorila, da se za nagrade kandidati in kandidatke same ne
morejo prijavljati za nagrade in je to napačno predstavljeno na spletni strani. Opozorila
je, da je problem, da je premalo žensk predlaganih za nagrado. Da okolje v katerih
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delajo raziskovalke njihovih dosežkov ne vrednotijo enako kot dosežke moških
raziskovalcev.
V četrtem odstavku istega področja ''Dejavniki Komisije za enake možnosti na področju
znanosti'' bi bilo potrebno spremeniti prvi stavek ''Verjetno je ena izmed
najpomembnejših dejavnosti Komisije organizacija nacionalnega posveta ob obeležju
8. marca, ki ga komisija ob pomoči ministrstva vsako leto organizira v drugem
slovenskem univerzitetnem središču. Na posvetih so predstavljeni in promovirani
rezultati študij na temo enakih možnosti v znanosti. Na ta način spodbujamo razpravo
o možnih vzrokih in ovirah za večjo vlogo žensk v znanosti ter drugih vprašanjih o
problematiki enakih možnosti na področju raziskav'' Stavek bi bilo potrebno spremeniti
v to, da ima Komisija dva tradicionalna posveta, enega spomladanskega in enega
jesenskega, ki sta si oba enakovredna in bi težko izpostavili kateri je pomembnejši.
Namesto tega bi bilo potrebno poudariti, da tradicionalni posveti sprožajo diskusijo o
potrebnih strukturnih spremembah na večih področjih in ne samo na področju vloge
žensk v znanosti, temveč o problematiki enakih možnosti na področju raziskovanja in
znanosti nasploh.
Dr. Jovana Mihajlović Trbovc je opomnila, da bi morale biti stvari na spletni strani
ustrezno podprte s povezavami na vse posvete, ki jih je Komisija imela , ker umanjka
tradicionalni jesenski posvet Komisije. Poleg tega je bilo poudarjeno, da je spletna
stran precej nepregledna, zato je bilo predlagano, da se vse relevantne povezave tako
na posvete Komisije kot tudi oblikovana priporočila na te posvete, pozicionira v za to
posebej ustvarjen desni stolpec, da je vidno ločeno od ostalega besedila. V tem stolpcu
naj bi bili direktni linki oz povezave do arhiva Komisije na osnovni strani. Cilj je podati
uporabniku preglednejšo in bolj uporabno izkušnjo.
-

SKLEP- Dogovorjeno je bilo da bodo predlagane spremembe glede spletne
strani narejene v sodelovanju s pristojno osebo za oblikovanje spletnih strani
na ministrstvu na Direktoratu za znanost, takoj ko Jovana Mihajlović Trbovc in
Andreja Gomboc potrdita predlog sprememb.

Po tej predlagani spremembi spletne strani Komisije, se je nadaljevalo s planirano 2.
točko dnevnega reda z osebno predstavitvijo komunikacijske pomoči Komisiji s strani
Jadranke Jezeršek Turnes. Uvodoma je prestavila svojo ponudbo ''Kontekst ; Kreativno
poslovno svetovanje'' in izpostavila izhodišča oz. cilje komunikacijskega svetovanja
Komisiji.
Kot prvi cilj je izpostavila samo pozicioniranje Komisije v javnosti, da so njene vsebine
ustrezno skomunicirane kakor tudi, da se razširi vpliv Komisije v ustvarjanje oz
mapiranje deležnikov skozi povezovanje na skupne vsebine, skozi t.i. ''relationship
management'' z ostalimi skupinami, odbori, ki se ukvarjajo s podobno vsebino.
Poudarjeno je bilo, da je pozicioniranje Komisije in njenega dela ni nujno povezano
zgolj z mediji temveč z vsemi relevantnimi deležniki. Nadalje bi se aktivnosti Komisije
vezale na same teme preko t.i. ''position papers'', ki Komisijo povezujejo tudi z drugimi
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deležniki kot so nevladne organizacije, sodelovanje s poslanskimi skupinami ter
komisijami v parlamentu. S pomočjo oz. s promocijo t.i. ''position paper'', ki so nastali
kot predlagani ukrepi organiziranih posvetov Komisije, se uresničuje poslanstvo same
Komisije, to je družbena sprememba, preko uvedbe potrebnih strukturnih sprememb,
ker so to relevanti dokumenti za samo ministrstvo – MIZŠ in tudi ARRS. Ter na drugi
strani relevantni dokumenti za same raziskovalne organizacije. Eden izmed
pomembnih ciljev je sama desiminacija teh dokumentov, da pridejo do ciljnih skupin,
do vseh deležnikov, ki delujejo na področju raziskovanja. Z namenom plasiranja
tovrstnih dokumentov je potrebno skoordinirati sestanke s primernimi deležniki, da se
pridobi pomembno povratno informacijo o predlaganih ukrepih zapisanih v teh
dokumentih.
Nadja Furlan Štante je opozorila da je s temi dokumenti potrebno okrepiti oziroma
oplemenititi različna fokusna področja s katerimi si Komisija deli skupna stališča in
vzpodbuditi javno debato s peticijo ali kako drugo iniciativo.
Izpostavljeno je bilo, da je ena izmed večjih ovir pri organiziranih posvetih s strani
Komisije kako priti do raziskovalcev.
Samo učinkovitost posvetov bi lahko povečali tudi da se organizirajo z večimi
soorganizatorji, institucijami , kjer Komisija poskrbi za vsebino, hkrati se posledično
delijo stroški organizacije in kar je najbolj pomembno se razširi učinkovitost posvetov
med vse soorganizatorske institucije tudi preko logotipov. S samim logotipom neke
organizacije, institucije se posledično izraža podpora vsebini posveta in t.i. ''position
papers''.
Po zaključku posveta se lahko povabi partnerske organizacije k podpisu predlaganih
ukrepov s t.i. podpisi podpore.
Nadja Furlan Štante je poudarila, da bi Komsiija lahko svoja stališča predstavila tudi pri
KOSRISu in drugih zainteresiranih organizacijah.
SKLEP – obnoviti oz. vzpostaviti svojo bazo mailing liste, in jo uskladiti z zakoni GDPR.
Bazo podatkov potem vodi ministrstvo v skladu z zakonom GDPR. Kjer bo v samem
mailu podano soglasje za obveščanje od prejemnikov. Adrema se tako polni in ažurira
sproti. Pri ministrstvu se prek sekretarke te Komisije tudi preveri ali so kakšni zadržki
da komisija odpre za promocijo svojih vsebin svojo Facebook stran.
Poleg tega se pri ministrstvu preveri ali obstajajo možnosti, da se finančno podpre
komunikacijsko pomoč Komisiji pri sami organizaciji posvetov. Ta komunikacijska
podpora bi pomenila pomoč pri stikih z mediji, pri ''mappingu'' fokusnih skupin in
razviti strategijo ''follow up-a''.

K3)
Komisija je pri tretji točki obravnavala pripravo spomladanskega posveta Komisije. Saša
Novak je k sodelovanju povabila SRIP Medicino, z namenom da se izpostavi kako je
upoštevana vsebina spola pri raziskavah.
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Po mnenju Komisije je še zmeraj , kljub temu da ni prepoznano s strani same medicine,
da je medicina maskulanizirana in ni dovolj upoštevan spolni aspekt v samih
raziskavah.
Kot naslov spomladanskega posveta Komisije je bil predlagan delovni naslov ''Neenaka
obravnava v imenu enakosti''. Izpostavljeno je bilo, da je v okviru posveta potrebno
preseči dosedanje pojmovanje da je v raziskavah potrebno v imenu enakosti vse enako
obravnavati.
Pri tem se je izpostavil predlog z 8. seje Komisije in sicer dr. Marte Klanjšek Gunde, ki
izhaja iz projekta PLOTINA, ki pokriva ''gender sensitive science'' kjer pripravljajo na to
temo zaključno konferenco.
Jovana Mihajlovič Trbovc je izpostavila tudi podoben projekt CHANGE (Challenging
Gender Inequality in Science and Research), ki ga vodi Ana Rotter.
Ugotovljeno je bilo , da bi bilo smiselno že na samem VABILU izpostaviti določeno
''gender sensitive'' zgodbo.
Določeno je bilo, da naj vsako področje pokrije ena povabljena predavateljica, ki bo
predstavila svojo zgodbo.
Najprej s področja energetika, kjer je Jovana Mihajlovič Trbinc predlagala Emilijo Duh (
v ožjem izboru za inženirko leta), ter eno izmed zaposlenih antropologinj pri ''Pametnih
hišah'', da izpostavijo svoj vidik z analizo življenjskih praks zakaj je potreben tudi
antropološki pristop pri dizajniranju ''pametnih hiš''.
Pri področju računalništvo , bi k sodelovanju lahko povabili Marinko Žitnik, prof. na
Harvardu ali koga iz FERI
Za področje zgodovine bi povabili Matejo Ratej, ki se ukvarja z biografijo žensk
Za področje okolje bi lahko predstavila svoj vidik Marta Gunde v smislu kako okoljske
spremembe različno vplivajo na spol.
SKLEP: Naslov posveta bo PREZRTE DIMENZIJE SPOLOV V ZNANSTVENIH RAZISKAVAH
Dogovorjeno je bilo da Jovana Mihajlovič Trbovc napiše uvodnik. Vsak povabljeni
govorec bi imel predstavitev v trajanju 15 minut , plus 5 minut za vprašanja da
predstavi svojo zgodbo, ki bi jo uvodoma tudi predstavili na samem vabilu
Lokacija spomladanskega posveta bo na ZRC-SAZU, dne 9. 3. 2020. Posvet bo trajal od
10-14 ure.
Jovana Mihajlović povpraša ali se lahko posvet snema prek ZRC SAZU. V nasprotnem
primeru uporabimo videolectures od IJS preko Saše Novak
Osebe, ki kontaktirajo naslednje govorce so:
Jovana Mihajlović Trbovc kontaktira Marto Gunde, Ano Rotter, Emilijo in Matejo Rater.
Saša Novak kontaktira Vito Dolžan, Dunjo Mladenič, Gregor Majdič in Nado Lavrač.
K 3)
Pri pridobivanju informacij o stanju na področju enakih možnosti na slovenskih
univerzah, inštitutih in drugih raziskovalnih organizacijah je bilo na prejšnji seji
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predlagano, da vsak znotraj svoje organizacije poskuša pridobiti informacije ali obstaja
kakšna statistika, kolikšen je delež žensk v institucijah.
Sekretarka Komisije je v ta namen predsednici Komisije izročila listo kazalnikov, da
preveri ali so ti kazalniki relevantni za Komisijo oz. z namenom, da se predlagajo drugi
kazalniki za vzpostavitev sistema ''monitoringa'' za univerze. Komisija bo tako izdelala
PRIPOROČILA KAZALNIKOV/INDIKATORJEV za izvedbo monitoringa.
K5)
Dr. Igor Pribac je pod točko razno izpostavil organizacijo posveta o etiki in integriteti v
znanosti, za katerega je Saša Novak preverila terminski plan kjer je bil določen datum
2. junij ob 19ih.
Soorganizator serij tega posveta bo ZRC SAZU.
Seja se je zaključila ob 15:10 uri.
Povzetek seje zapisala:
Tjaša Beričič
Sekretarka komisije

Opomba članice Komisije Saše Novak Krmpotič k zapisniku z dne 21.02.2020
Majdič je sodelovanje potrdil, namesto Nade Lavrač pa je sodelovanje potrdila Senja
Pollak.
Še opomba k točki K5: Predlagam, da posvet o etiki prestavimo na 6. oktober
(rezervacija Atrija je potrjena).

