Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana

T: 01 400 52 00
F: 01 400 53 21

ZAPISNIK
3. seje Komisije za enake možnosti v znanosti
Seja je potekala 12. novembra 2018, v sejni sobi P23/24, v pritličju, v prostorih Ministrstva za
izobraževanje, znanost, in šport, Masarykova 16, 1000 Ljubljana.
Navzoče članice in člani: dr. Andreja Gomboc, Uršula Konečnik, dr. Marta Klanjšek Gunde, dr.
Urša Opara Krašovec, Nataša Briški, dr. Jovana Mihajlović Trbovc, dr. Sašo Dolenc, mag. Maja
Sever, dr. Nadja Furlan Štante
Odsotne članice in člani: dr. Meta Dobnikar, dr. Igor Pribac, dr. Jurij Toplak, dr. Dejan Škorjanc,
dr. Saša Novak, dr. Polona Pečnik,
Predlagani dnevni red:
1. Potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Izjava o primeru vključujoče prakse - uporabe ženske spolne oblike v pravilnikih FF UL
3. Predlog poslovnika komisije
4. Organizacija in izvedba posveta komisije
5. Poročilo s srečanja ENRIO mreže (poročevalka: dr. Opara Krašovec)
6. Druge ideje in pobude
7. Razno
K 1.)
Komisija je potrdila zapisnik 2. seje in predlagala ministrstvu, da zapisnik objavi na svojih spletnih
straneh.
K 2)
Ministrstvo je v uvodu te točke na kratko povzelo rezultate glasovanja o podpori izjavi o primeru
vključujoče prakse - uporabe ženske spolne oblike v pravilnikih Filozofske fakulteta Univerze v
Ljubljani. Komisija je o podpori zadevni izjavi glasovala na korespondenčni seji preko spletne
aplikacije. Do določenega roka, 28. 10. 2018, je glasovalo 11 članov in članic komisije, od tega
jih je bilo 10 za (90,9%) in 1 vzdržan (9,1%). Prejeli smo tudi en komentar s strani dr. Škorjanca,
ki je predlagal, da v naslovu izjave ne bi navajali pravilnik FF UL. Glede na to, da je skupno število
članic in članov, ki se niso izvzeli iz tega glasovanja, 13, ter ob upoštevanju dejstva, da je izjavo
podprlo skupno 10 članov in članic, je komisija sprejela slednji sklep:
Sklep 1: Izjavo o primeru vključujoče prakse - uporabe ženske spolne oblike v pravilnikih
FF UL komisija podpre, saj jo zanjo glasovala absolutna večina članov in članic.
V nadaljevanju je komisija uskladila končno besedilo izjave tako, da dosledno povzema besedilo
sklepa, ki ga je sprejel senat FF UL.
Komisija predlaga ministrstvu, da izjavo v imenu komisije posreduje na naslove KOsRIS in
Rektorske konference ter distribuira preko svoje medijske adreme. Komisija tudi predlaga, da se
izjava objavi na spletnih straneh ministrstva. Komisija se je tudi strinjala, da bodo člani in članice
po lastnih močeh sodelovali pri posredovanju te izjave relevantnim deležnikom in različnim
javnostim znotraj svojim mrež.

Rok za posredovanje izjave je do najkasneje v začetku naslednjega tedna. Izjava se bo
distribuirala tudi kot priloga vabilu na posvet komisije.
K 3)
Komisija se strinja, da bo v poslovniku uporabila ženski slovnični spol za kateri koli spol.
Komisija je razpravljala tudi o načinu podpisovanja komisije pod izjave/dopise za javnost in
sprejela slednji sklep:
Sklep 2: Pri izjavah za javnost se bo komisija podpisovala s skupnim nazivom komisije. V
posameznih primerih, ko se komisija tako odloči, se lahko pod izjavo podpiše samo
predsednica komisije ali pa članice in člani poimensko.
Komisija se je seznanila s pisno posredovanim komentarjem članice komisije, ki je predlagala, da
komisija razmisli, kako se bodo posamezni član komisije pojavljali v javnosti v primeru, če izražajo
svoje osebno stališče ali stališče komisije in kdaj lahko uporabljajo naziv komisije oz. se sklicujejo
nanjo. Komisija je o predlogu razpravljala in verjame, da člani in članice tega naziva ne bodo
zlorabili.
Komisije je razpravljala predvsem o načinu glasovanja komisije in predlagala v poslovniku
besedilo dikcije, ki določa, da komisija na seji sklepa z večino prisotnih članov in članic, ki se iz
posameznega glasovanja niso posebej izločili. Poslovnik bo ministrstvo, skladno z vsemi predlogi,
podanimi na tej seji, popravilo in ponovno posredovalo komisiji v pregled. Poslovnik se bo
obravnaval na naslednji seji.
K 4)
Organizacijski odbor je v uvodu te točke na kratko predstavil predlagani koncept posveta z
delovnim naslovom: Koliko je znanstvena sfera v Sloveniji vključujoča?, ki bi bil sestavljan iz dveh
sklopov: I. Sklop: Kaj pomeni biti tuja znanstvenica ali znanstvenik v Sloveniji? In II. Sklop: Jezik
kot sredstvo vključevanja. Komisija je v nadaljevanju razpravljala o vrstnem redu teh dveh
sklopov, saj so bili nekateri člani in članice mnenja, da bi bilo ustrezneje, če se posvet prične s
temo jezika. Komisija glede tega na seji ni sprejela končne odločitve.
V okviru drugega sklopa je komisija sklenila, da ne bo ponavljala koncepta dogodka, ki se je že
odvil na Filozofski fakulteti UL, temveč se bo jezika lotila širše tudi v okviru drugih institucionalnih
sprememb, ki promovirajo enake možnosti na visokošolskih in raziskovalnih institucijah. V panelni
razpravi bi razpravljali o sprejetih praksah institucij in hkrati naslovili tudi administrativne ovire in
druge težave, s katerimi se soočajo inštitucije, ko želijo implementirati sistemske spremembe na
tem področju. Kot uvod v panel bi komisija poprosila vse sodelujoče za kratke predstavitve.
Prvi sklop bo organizirala in vodila dr. Mihajlović Trbovc. V uvodu bi pripravila kratko predstavitev
stanja tujih študentov v Sloveniji. V nadaljevanju bi se pogovarjala z 4-5 tujimi znanstveniki in
znanstvenicami, ki delujejo v Sloveniji. Dr. Mihajlović Trbovc je predlagala, da problematike ne bi
predstavili skozi serijo kratkih predavanj, ampak v obliki živega pogovora, v katerem bi razprava
temeljila na pričevanjih o dejanskih osebnih izkušnjah prisotnih, s pomočjo katerih bi opozorili na
potencialne sistemske težave. Komisija se je s predlogom strinjala.
Komisija se je strinjala, da bo v nadaljnjih dneh sodelovala pri preverjanju razpoložljivosti izbranih
nastopajočih na posvetu. Dodatno bo ministrstvo na posvet povabilo tudi ministra/državnega
sekretarja.
K 5)
Zadevna točka je bila prestavljena na naslednjo sejo.

K 6)
Komisija ni obravnavala drugih idej in pobud.
K 7)
/

Zapisala:
Uršula Konečnik
Sekretarka
MIZŠ

