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1. ENAKOST SPOLOV V 
AKADEMSKEM SVETU – 
MODEL GEAR

1  EIGE: EU objectives for gender equality in research
2  Vodič po strukturnih spremembah v akademskih in raziskovalnih organizacijah. Korak za ko-
rakom.
3  Podrobneje opredeljeno v dokumentu Evolucija integracije načela enakosti spolov na Univerzi v 
Ljubljani.

GEAR (Gender Equality in Academia in Research) model je pripravil Evropski inštitut 
za enakost spolov (EIGE)1, ki je leta 2017 izdal publikacijo Vodič po strukturnih spre-
membah v akademskih in raziskovalnih organizacijah. Korak za korakom,2 v katerem 
opredeli šest temeljnih korakov pri vpeljevanju načela enakosti spolov v akademskem 
svetu in na področju raziskav. 

V nadaljevanju ob kratki prezentaciji GEAR korakov zgoščeno povzemamo realizacijo 
teh na ravni Univerze v Ljubljani (UL):

1. korak predstavlja predfazo in se osredotoča na nujno razumevanje okvirja, znotraj 
katerega je ustanova umeščena, in tako namesto posnemanja uspešnih pristopov drugih 
omogoča ustanovi krojene ukrepe – prilagojene lokalnim razmeram ter usklajene s cilji 
ustanove.

Ravno tako je v začetnem koraku nujna opredelitev morebitnega iskanja podpore ter 
predvsem razumevanje cikla vključevanja načela enakosti spolov: opredelitev – načr-
tovanje – ukrepanje – preverjanje.

Ad 1. UL je že od samega začetka sodelovala pri izvajanju pobude za razvoj karier 
raziskovalcev_k na nacionalni ravni3. Prav tako vodstvo UL že od samega začetka 
nudi podporo pri uvajanju načela enakosti spolov, s čimer je pomemben korak 
uresničen že v predfazi oz. 1. koraku GEAR akcijskega načrta. 

In ne nazadnje, v tej fazi potreben pregled in razumevanje okvirja umestitve UL 
kaže predpisano izvajanje načela enakosti spolov v krovni nacionalni zakonodaji, 
izpolnjevanju katere je UL zavezana. 

V tej točki se predfaza že prelije v 2. korak ter osredotoči na pregled ustrezne zako-
nodaje in politik znotraj nacionalnega okvirja.

2. korak predvideva analizo in oceno trenutnega stanja v ustanovi:

 ■ pregled ustrezne zakonodaje in politik znotraj nacionalnega okvirja;

 ■ analizo podatkov o osebju in študentih, razčlenjenih po spolu;

https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/toolkits/gear/objectives-gender-equality-research
https://kakovost.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/01/Vodic-po-strukturnih-spremembah-v-akademskih-in-raziskovalnih-organizacijah.pdf 
https://kakovost.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/01/Vodic-po-strukturnih-spremembah-v-akademskih-in-raziskovalnih-organizacijah.pdf 
https://kakovost.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/01/EVOLUCIJA-INTEGRACIJE-NACELA-ENAKOSTI-SPOLOV-NA-UL-2.pdf
https://kakovost.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/01/EVOLUCIJA-INTEGRACIJE-NACELA-ENAKOSTI-SPOLOV-NA-UL-2.pdf
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 ■ ugotavljanje obstoječih ukrepov za spodbujanje enakosti spolov.

Ad 2. UL je, skladno z 2. korakom, izvedla poglobljeno analizo stanja4 pred pripravo 
lastne strategije v letu 2012, v kateri je tudi identificirala že obstoječe ukrepe na 
področju uveljavljanja enakosti spolov. Nadalje je na podlagi izvedene interne 
analize in evalvacije uresničevanja strategije za obdobje 2012-2016 pripravila novo 
Strategijo UL na kadrovskem področju za obdobje 2017-2020 z akcijskim načrtom5.  
Ravno tako je UL te vsebine vključevala v svoja letna poročila, HR Excellence in 
Research poročilo ter vmesne evalvacije Strategije UL.6

3. korak se osredotoča na pripravo načrta za enakost spolov:

 ■ spodbujanje sodelovanja akterjev z vseh ravni pri opredeljevanju ukrepov in dejav-
nosti načrta; 

 ■ možnost zgledovanja po ukrepih, ki jih izvajajo druge organizacije, a pri tem nujno 
prisotno upoštevanje lastnega institu¬cionalnega okvirja;

 ■ opredelitev ciljev in ukrepov načrta po načelih SMART (specific, measurable, atta-
inable, realistic, time-related)7;

 ■ opredelitev in uporaba obstoječih virov pri načrtovanju ukrepov.

Ad 3. V okviru 3. koraka je UL pri načrtovanju ukrepov, skladno s priporočili Inšti-
tuta EIGE, opredelila in uporabila obstoječe vire:

• pri pripravi novih in/ali prenovljenih predpisov (Statut UL8, Merila za volitve v 
nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev UL9, Smernice 
za zaposlovanje visokošolskih učiteljev in raziskovalcev UL10, Politika odprtega in 
preglednega zaposlovanja raziskovalcev na podlagi njihovih dosežkov11, Pravilnik 
o volitvah organov UL12 ...)

• v okviru svojih programov izobraževanj ter usposabljanj na delovnem mestu 
(Enake možnosti in upravljanje talentov, Obvladovanje uporov proti spre-
membam, Medkulturnost v visokošolskem pedagoškem delu …);

• Komisija za raziskovalno in razvojno delo je sprejela program rednega sezna-
njanja raziskovalcev UL z etičnimi načeli.13 

4  Strategija UL za razvoj karier raziskovalcev: analiza stanja
5  Strategija UL na kadrovskem področju za obdobje 2017-2020 z akcijskim načrtom
6  Obstoječi ukrepi so podrobneje obravnavani v dokumentu Evolucija integracije načela enakosti 
spolov na Univerzi v Ljubljani.
7  Specifični, merljivi, dosegljivi, realistični, časovno določeni.
8  Statut UL (Uradni list RS, št. 4/17, 56/17, 56/17, 14/18, 39/18, 57/18, 66/18, 10/19, 22/19, 36/19, 
47/19, 82/20, 104/20, 168/20, 54/21 in 97/21)
9  Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev UL
10  Smernice za zaposlovanje visokošolskih učiteljev in raziskovalcev UL
11  Politika odprtega in preglednega zaposlovanja raziskovalcev na podlagi njihovih dosežkov
12  Pravilnik o volitvah organov UL - uradno prečiščeno besedilo
13  Okvirni program seznanjanja raziskovalcev z etičnimi načeli

https://www.uni-lj.si/mma/analiza_stanja_karier_raziskovalcev/2013071211005880/
https://www.uni-lj.si/mma/hrs4r_in_akcijski_nacrt_20172020/2017121812082256/
https://kakovost.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/01/EVOLUCIJA-INTEGRACIJE-NACELA-ENAKOSTI-SPOLOV-NA-UL-2.pdf
https://kakovost.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/01/EVOLUCIJA-INTEGRACIJE-NACELA-ENAKOSTI-SPOLOV-NA-UL-2.pdf
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2017021011415809/
https://www.uni-lj.si/mma/merilaupb3/2020071716185348/
https://www.uni-lj.si/mma/smernicezaposlovanje/2019012814343782/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/organizacija__pravilniki_in_porocila/predpisi_statut_ul_in_pravilniki/2013071111321970/
https://www.uni-lj.si/mma/pravilnik_o_volitvah_organov_ul__uradno_precisceno_besedilo_z_dne_19_7_2019pdf/2019072207042482/
https://www.uni-lj.si/mma/okvirni_program_rednega_seznanjanja_raziskovalcev_z_eticnimi_naceli/2015073114314354/
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Ravno tako je prisotno sodelovanje različnih akterjev - tako vodstva, kot tudi stro-
kovnih služb ter pedagoškega osebja. Nadalje sodelujejo tudi posamične članice 
UL, ki znotraj svojih organov s sprejetjem lastnega načrta14 nudijo integraciji načela 
enakosti spolov dodaten zagon.

4. korak je usmerjen na izvajanje načrta za enakost spolov, v okviru katerega izpostavlja:

 ■ skrb za prepoznavnost načrta;

 ■ zavedanje, da bo načrt morda potreben prilagoditve.

Ad 4. Izvajanje 4. koraka je UL zagotovila s sistemom kakovosti:

• samoevalvacijami;

• zunanjimi evalvacijami in akreditacijo;

• obnovljeno kadrovsko nagrado HR Excellence in Research;

• kazalniki kakovosti;

• habilitacijskimi postopki, skladnimi z Merili za volitve v nazive visokošolskih 
učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev UL.

Ravno tako je UL upoštevala smernice Inštituta EIGE ter pri izvajanju načrta mdr.:

• obvešča javnost o trenutnem položaju (lanski15 in letošnji16 Mednarodni dan 
žensk, letošnji Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti17);

• v svojih dogodkih namenja posebno pozornost tudi tej tematiki (praznovanje 
stoletnice, ki jo je odprl dogodek Ženske v umetnosti: umetnice na UL18, odprtje 
razstave v Mali galeriji Banke Slovenije: Glasno-žitje, Feministična umetnost na 
Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje UL, 2. del19, okrogla miza UL FF in 
UL FKKT ob stoletnici prvega doktorata na UL: Dr. Anka Mayer. Njene predho-
dnice in naslednice (1911–1931)20);

• znanstveno-strokovna dela/publikacije: mdr. (so)izdaja monografij, vezanih na 
študije spola21, letos zaključena izvedba projekta, v okviru katerega je razisko-
valna skupina treh članic UL preučila položaj enakosti spolov v izobraževanju22; 

• natečaji, namenjeni ozaveščanju tematike.23

14  Mdr. Načrt za uveljavljanje enakosti spolov na UL FF
15  Dan žensk: Enakopraven svet je opolnomočen svet.
16  Mednarodni dan žensk
17  Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti
18  UL100 Ženske v umetnosti: umetnice na Univerzi v Ljubljani
19  Glasno-žitje, Feministična umetnost na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje UL, 2. del
20  Stoletnica prvega doktorata na Univerzi v Ljubljani (UL FF, UL FKKT)
21  Ženske v znanosti, ženske za znanost. Znanstvene perspektive žensk v Sloveniji in dejavniki 
sprememb (UL FDV)
22  Raziskovalni projekt UL FDV, UL FF, UL PeF: Enakost spolov na področju izobraževanja
23  Mdr. UL FE: Natečaj, namenjen ozaveščanju o problematiki neenakosti spolov v gospodarstvu

https://www.ff.uni-lj.si/sites/default/files/documents/NES%20ULFF_po%20senatu.pdf
https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2020030614315116/
https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2021030514330691/
https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2021021111061934/
https://www.uni-lj.si/aktualno/novice/2019030108560064/
https://www.aluo.uni-lj.si/novica/feministicna-umetnost-na-aluo-2-del/
https://www.uni-lj.si/v_ospredju/2020070913161732/
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/pages-from-zenske_v-znanosti_tisk.pdf?sfvrsn=2
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/zalozba/pages-from-zenske_v-znanosti_tisk.pdf?sfvrsn=2
https://www.pef.uni-lj.si/1350.html
https://fe.uni-lj.si/aktualno/2_stopnja/2016041812331681/
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5. korak vključuje spremljanje napredka in oceno načrta za enakost spolov:

 ■ spremljanje in vrednotenje kot del procesa sprememb;

 ■ izhodiščno presojo (predhodno oceno);

 ■ spremljanje izvajanja;

 ■ v oceni nujno upoštevan okvir;

 ■ kvantitativne kazalnike;

 ■ kvalitativne kazalnike;

 ■ vire za dobro spremljanje in ocenjevanje sprememb;

 ■ ocenjevanje kot ključ do trajnosti in nadaljnjih izboljšav.

Ad 5. Spremljanje napredka in oceno načrta za enakost spolov je faza, ki jo UL aktivno 
izvaja s pripravo novih kazalnikov na tem področju, ki jih izvajamo od procesa 
evalvacije akcijskega načrta za izvedbo Strategije UL na kadrovskem področju za 
raziskovalce in pedagoge 2017-202024. Ti namreč tvorijo tudi osnovo za pripravo 
rednega letnega spremljanja tega področja ter izdelavo analitičnega pregleda stanja 
UL na tem področju (priprava t.i. dashboarda). Prav tako smo v procesu priprave 
nove strategije UL, ki lahko predstavlja pomemben del 6. koraka, ko to tematiko 
lahko integriramo v osnoven strateški ustroj delovanja univerze.

6. korak GEAR modela namreč opredeljuje, kaj sledi izvajanju načrta za enakost spolov, 
saj se vsak načrt v določenem trenutku zaključi, pri čemer je trajnost nekaterih ukrepov 
že zagotovljena, a pri drugih bo potrebno nadaljnje ukrepanje znotraj cikla vključevanja 
načela enakosti spolov.

24  Strategija UL na kadrovskem področju za obdobje 2017-2020 z akcijskim načrtom

https://www.uni-lj.si/mma/hrs4r_in_akcijski_nacrt_20172020/2017121812082256/
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2. TEMELJNE UGOTOVITVE 
IN PREDLOGI NADALJNJIH 
KORAKOV (AD 6. KORAKU 
GEAR)

2.1 TEMELJNE UGOTOVITVE

V okviru spremljanja napredka ter predhodne ocene so temeljne ugotovitve sledeče:

 ■ zakonodaja znotraj nacionalnega okvirja omogoča in stremi k uvajanju načela 
enakosti spolov;

 ■ vodstvo UL že od samega začetka nudi podporo pri uvajanju načela enakomerne 
zastopanosti spolov ter širše enakosti spolov;

 ■ UL se v svojih temeljnih dokumentih z enakovredno obravnavo žensk in moških 
zavzema za načelo enakosti spolov;

 ■ nadalje je UL sprejela predpise, s katerimi specifično naslavlja vprašanje zaposlo-
vanja in načela enakosti spolov;

 ■ UL izvaja ukrepe za zaščito delavcev pred spolnim (in drugim) nadlegovanjem ali 
trpinčenjem na delovnem mestu;

 ■ UL spremlja in poroča o položaju ustanove glede področja enakosti spolov v okviru 
zunanjih akreditacij in evalvacij;

 ■ pri pripravi aktivnosti se UL bolj ali manj sistematično osredotoča na boljšo prepoznav-
nost prispevkov spolov;

 ■ UL je sprejela predpise, s katerimi omogoča usklajevanje poklicnega in zasebnega oz. 
družinskega življenja kot enega najpomembnejših pogojev za uveljavljanje enakih 
možnosti žensk in moških v družbi ter doseganje enake ekonomske neodvisnosti, 
kar vodi do enakosti spola (določila v Statutu UL, Merilih za volitve v nazive visoko-
šolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev UL, Navodila za občasno delo 
na daljavo na podlagi dogovora);

 ■ Komisija za raziskovalno in razvojno delo UL je leta 2015 sprejela program rednega 
seznanjanja raziskovalcev UL z etičnimi načeli;
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 ■ UL izvaja usposabljanja in izobraževanja (Enake možnosti in upravljanje talentov, 
Obvladovanje uporov proti spremembam, …), s katerimi premaguje splošne ovire; 

 ■ UL s samoevalvacijo vsakega študijskega programa spremlja organizacijsko kulturo 
na letni ravni;

 ■ UL izvaja analize stanja glede na spol25.

25  Dokument ANALIZA STANJA: Struktura akademskega osebja Univerze v Ljubljani ter zastopanost 
zaposlenih v organih in na vodstvenih položajih glede na spol

2.2. PREDLOGI NADALJNJIH KORAKOV

V podpoglavju 2.1. navedene ugotovitve predstavljajo zagotovljeno trajnost nekaterih 
ukrepov, vendarle pa je nadaljnje ukrepanje znotraj cikla vključevanja načela enakosti 
spolov potrebno, saj na različnih področjih pariteta spolov še ni dosežena. 

Koraki UL na tem področju so:

 ■ nadaljnje sodelovanje UL v aktivnostih, ki tako v ožjem kot širšem kontekstu naslav-
ljajo načelo enakosti spolov, na nacionalni in mednarodni ravni (trajajoča, ciklična 
aktivnost);

 ■ nadaljevanje vključevanja načela enakosti spolov pri vsakokratni pripravi načrta, 
predloga, predpisa in drugih strateških dokumentov UL (trajajoča, ciklična aktiv-
nost);

 ■ pri oblikovanju nove strategije močneje izpostavljena strategija enakosti spolov (do 
konca leta 2021);

 ■ nadaljevanje in krepitev vključevanja načela enakosti spolov pri oblikovanju nove 
strategije za kadrovski razvoj raziskovalcev (do konca leta 2021);

 ■ nadaljevanje in krepitev dosedanje prakse nesprejemljivosti spolnega (in drugega) 
nadlegovanje ter trpinčenja na delovnem mestu in izvedbe ukrepov za preprečevanje 
le-tega (do konca 2021 nov pravilnik na tem področju);

 ■ oblikovanje/ustanovitev komisije za področje enakih možnosti/enakosti spola ter 
definiranje nalog in pristojnosti komisije (konec leta 2021, začetek leta 2022);

 ■ vključitev predstavnikov študentov in študentskih svetov v aktivnosti, povezane z 
načelom enakosti spolov (do konca leta 2021);

 ■ spodbujanje/poziv h kandidaturi in imenovanju novih vodstev članic UL (prodekani_
je), skladno s 34. členom Pravilnika o volitvah organov na UL (september/oktober 
2021);

https://kakovost.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/01/EVOLUCIJA-INTEGRACIJE-NACELA-ENAKOSTI-SPOLOV-NA-UL-2.pdf
https://kakovost.uni-lj.si/wp-content/uploads/2022/01/EVOLUCIJA-INTEGRACIJE-NACELA-ENAKOSTI-SPOLOV-NA-UL-2.pdf
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 ■ spodbujanje h kandidaturi in imenovanju članov_ic komisij na UL in članic UL z 
upoštevanjem načela enakosti spolov ter njihovih vodilnih (npr. predsednik_ca in 
podpredsednik_ca) deležu spola 50% (do konca leta 2021);

 ■ spodbujanje h kandidaturi članov_ic UO članic UL z upoštevanjem načela enakosti 
spolov (pred volitvami);

 ■ nadaljnjega doprinosa k družbi znanja brez spolnih stereotipov s Kariernim Centrom 
UL – dejavnosti in projekti za seznanjanje/usmerjanje dijakov_inj v študijske 
programe, kjer izrazito prevladuje nasprotni spol (trajajoča, ciklična aktivnost, infor-
mativni dnevi);

 ■ uravnotežene promocije rezultatov in dosežkov zaposlenih na UL ter tudi promocije 
dosežkov UL na področju izvajanja načela enakosti spolov (trajajoča, ciklična aktiv-
nost);

 ■ ozaveščanje in komunikacija navznoter glede stanja in aktivnosti, povezanih z 
načelom enake zastopanosti spola (trajajoča, ciklična aktivnost);

 ■ nadaljevanje in krepitev usposabljanj, ki se tako v ožjem kot širšem kontekstu dotikajo 
načela enakosti spolov, za vse/različne skupine zaposlenih, vključno z vodstvenim 
kadrom (konec leta 2021, trajajoča, ciklična aktivnost);

 ■ spodbuditev in podpora raziskavam26 (trajajoča, ciklična aktivnost):

• na področju enakosti spolov,

• na področju večplastne diskriminacije,

• na področju spolnih stereotipov v medijih;

 ■ razpisi/projekti, ki vključujejo predmetno tematiko in sodelovanje študentov (traja-
joča, ciklična aktivnost);

 ■ nadaljnja vključitev v področje kakovosti - monitoring, analize, na podlagi katerih 
bo možna dolgotrajnejša slika/trend, vključitev evalvacije v letno Poslovno poročilo s 
poročilom o kakovosti UL (trajajoča, ciklična aktivnost);

 ■ pospešeno spremljanje uspešnosti zasledovanja načela enakosti spolov znotraj 
siceršnjih sistemov poročanja in vrednotenja ter ukrepanje na podlagi pridobljenih 
podatkov v okviru rednih odločevalskih procesov (trajajoča, ciklična aktivnost);

 ■ oblikovanje kazalnikov za spremljanje kariernega napredka po spolu (v letu 2022);

 ■ nadaljevanje in krepitev spremljanja organizacijske kulture v okviru letnega procesa 
samoevalvacije študijskih programov (v letu 2022, trajajoča aktivnost na  letni ravni);

26  Izhodišče: Poročilo o strategiji EU za enakost spolov (2019/2169(INI)), Odbor za pravice žensk 
in enakost spolov

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0234_SL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0234_SL.html
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 ■ zagon obstoječe ankete o zadovoljstvu zaposlenih ter vključitev vprašanj(a) o zado-
voljstvu s trenutnim stanjem na področju enakosti spolov (v letu 2022, trajajoča, 
ciklična dejavnost);

 ■ vključitev vprašanja v študentske ankete glede obravnave oz. odziv o enakosti pri 
poučevanju (v letu 2022, trajajoča, ciklična dejavnost);

 ■ nadaljnji razvoj in izboljševanje zbiranja podatkov27, razčlenjenih po spolu28 (v letu 
2022, trajajoča, ciklična dejavnost): 

• število zaposlenih po spolu na vseh ravneh, po disciplinah, funkciji (vključno z 
administrativnim/podpornim osebjem) in po pogodbenem razmerju z organizacijo;

• povprečno število let, ki jih ženske in moški potrebujejo za napredovanje na poklicni 
poti (po stopnjah);

• razlike v plačah po spolu in delovnem mestu;

• število žensk in moških na akademskih in upravnih položajih odločanja (npr. v 
odborih, komisijah, žirijah);

• število kandidatk in kandidatov, ki se prijavijo na posamezna delovna mesta;

• število žensk in moških, ki so v preteklih letih zapustili organizacijo, z navedbo 
števila let dela v organizaciji;

• število zaposlenih po spolu, ki zaprosijo za starševski dopust, ali ga izrabijo, kako 
dolgo ta traja in koliko se jih po dopustu vrne;

• število dni odsotnosti žensk in moških glede na razlog odsotnosti;

• število ur usposabljanja, ki se ga udeležijo ženske in moški, ali kreditnih točk;

• število študentov_k na vseh ravneh in za vse discipline.

Financiranje zgoraj navedenih korakov:

Sredstva za izvajanje bo UL zagotovila z obstoječimi človeškimi viri/zaposlenimi, s finan-
ciranjem navedenih aktivnosti iz razvojnih sredstev ter črpanjem tematiki namenjenih 
sredstev EU.

Monitoring in poročanje:

UL bo letno poročala v Poslovnem poročilu s poročilom o kakovosti, ki predstavlja samo-
evalvacijo univerze.

27  V skladnosti z GDPR.
28  Predlogi povzeti po podatkih, ki jih je potrebno analizirati, v:                                                  
Vodič po strukturnih spremembah v akademskih in raziskovalnih organizacijah. Korak za korakom. 
(str. 6)                                                                                                                                                  
Poročilo o strategiji EU za enakost spolov (2019/2169(INI)), Odbor za pravice žensk in enakost 
spolov (str. 20, tč. 39)

https://op.europa.eu/sl/publication-detail/-/publication/55e3c365-943f-11e7-b92d-01aa75ed71a1
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0234_SL.html
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0234_SL.html



