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UL že desetletja izvaja periodično analizo z namenom izboljšanja svoje dejavnosti, ki se 
je postopoma razširila na celotno delovanje UL. V svojem Pravilniku o sistemu kakovosti 
1med drugim jasno zapiše namene in cilje tega procesa, kot tudi mehanizme za spre-
mljanje in zagotavljanje kakovosti, med katerimi kot osnovni element oz. mehanizem 
navede zaključeno zanko oz. proces, ki poteka stalno na vseh ravneh ter vseh aktivno-
stih. V konstantnem ciklu preverjanja zastavljenih ciljev in načrtovanja novih ukrepov 
se zdi, da je tudi v luči praznovanja spomina na prvo doktorico znanosti na UL, ki je 
bila hkrati tudi prvi doktorat, promoviran na UL, nastopil ravno pravšnji čas za pregled 
uvajanja načela enakosti spolov na UL.

UL je, kot avtonomni izobraževalni, znanstvenoraziskovalni in umetniški visokošolski 
zavod s posebnim položajem, ustanovljen s strani Republike Slovenije (RS), zavezana 
k upoštevanju ter uresničevanju zakonodajnih določb. Načelo enakosti spolov je v RS 
urejeno z Zakonom o varstvu pred diskriminacijo (ZvarD)2, Zakonom o enakih možno-
stih žensk in moških (ZEMŽM)3, Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti 
žensk in moških 2015–2020 (ReNPEMŽM15–2)4, Resolucijo o nacionalnem programu 
za enake možnosti žensk in moških 2005-2013 (ReNPEMZM)5 in Zakonom o ratifikaciji 
Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter 
o boju proti njima (MKPNZND)6. Že krovna zakonodaja tako narekuje uvajanje načela 
enakosti spola, hkrati pa UL s svojimi pravnimi akti omogoča in spodbuja nadaljnja insti-
tucionalna prizadevanja k izvajanju načela enakosti spolov na podlagi lastnih specifik, 
analiz, stanja. 

Znotraj nacionalnega okvirja je načelo enakosti spolov na področju znanosti nadalje 
naslovljeno v okviru resolucij: Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slove-
nije 2011-2020 (ReRIS11-20)7 ter Slovenski strategiji krepitve Evropskega raziskovalnega 
prostora 2016–20208.

Ob tem je potrebno poudariti, da EK v svojem strateškem dokumentu za enakost spolov 
za obdobje 2020-20259 pozicionira Evropsko unijo (EU) na čelo svetovnih prizadevanj 
za enakost spolov - na šesto mesto se za leto 2019 uvršča RS10. Medtem je inštitut EIGE 
objavil indeks o enakosti spolov za leto 2020 (Gender Equality Index)11, kjer RS pozici-
onira na enajsto mesto v EU s 67,7 od 100 možnih točk (0,2 točke pod EU povprečjem), 
pri čemer izpostavlja priložnosti za izboljšave na področju vodilnih mest ter znanja. 

1 Pravilnik o sistemu kakovosti UL
2 Zakon o varstvu pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg)
3 Zakon o enakih možnostih žensk in moških (Uradni list RS, št. 59/02, 61/07 – ZUNEO-A, 33/16 – 
ZVarD in 59/19)
4 Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2015–2020 (Uradni list 
RS, št. 84/15)
5 Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005-2013 (Uradni list 
RS, št. 100/05)
6 Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v 
družini ter o boju proti njima (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 1/15)
7 Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (Uradni list RS, št. 43/11)
8 SLOVENSKA STRATEGIJA krepitve Evropskega raziskovalnega prostora 2016-2020
9 Unija enakosti: strategija za enakost spolov za obdobje 2020–2025
10 Razvrstitev po kazalniku organizacije Equal Measures 2030 za leto 2019 (EM2030 SDG Gender 
Index)
11 Indeks enakosti spolov za leto 2020, Slovenia for 2020, Progress on gender equality in Slovenia 
since 2010

https://kakovost.uni-lj.si/wp-content/uploads/2021/02/Pravilnik_o_sistemu_kakovsti_UL.pdf
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7273
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3418
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3418
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO108
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO108
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO29
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO29
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6703
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO6703
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO68
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MIZS/Dokumenti/ZNANOST/Strategije/Slovenska-strategija-krepitve-Evropskega-raziskovalnega-prostora-2016-2020-ERA-Roadmap.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0152&from=SL
https://www.equalmeasures2030.org/datahub/2019-sdg-gender-index/region/europe-and-north-america/
https://www.equalmeasures2030.org/datahub/2019-sdg-gender-index/region/europe-and-north-america/
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8eb9b235-82e8-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-sl/format-PDF/source-202616640
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/8eb9b235-82e8-11eb-9ac9-01aa75ed71a1/language-sl/format-PDF/source-202616640
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UL v procesu integracije vidika spola ne nastopa v vlogi nemega opazovalca, temveč že 
od samega začetka sodeluje pri izvajanju pobude za razvoj karier raziskovalcev_k12 na 
nacionalni ravni. V skladu s tem in v povezavi z iniciativo Rektorske konference Repu-
blike Slovenije (RKRS) z dne 19. 11. 2008, je tako UL podpisala Deklaracijo13 o zavezi 
slovenskih univerz o spoštovanju načel Evropske listine za raziskovalce (Listina) in 
Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (Kodeks)14. S podpisom Deklaracije je 
UL pokazala zavzetost in zavezanost k uresničevanju načel odprtega ter preglednega 
zaposlovanja raziskovalcev_k izključno na podlagi njihovih dosežkov. 

Rektor UL je v skladu z določili Deklaracije sprejel politiko odprtega in preglednega 
zaposlovanja raziskovalcev_k na podlagi njihovih dosežkov15, s katero je UL zagotovila 
dosledno upoštevanje načela enakih možnosti pri procesu zaposlovanja, razvoju kariere 
ter sodelovanju pri njenih upravnih organih. S sprejeto politiko je UL (po)skrbela za 
nadaljnjo integracijo načela enakosti spolov, in sicer z enakomerno zastopanostjo spolov 
pri postopkih izbire ter sestavi izbirnih komisij in upravnih organov, pri zaposlovanju, 
usposabljanju, napredovanju, plačah, delovnih pogojih ter integraciji vidika spola v vire 
financiranja.

Pred načrtovanjem strategije leta 2012 je UL pripravila poglobljeno analizo stanja16 ter 
identifikacijo pomanjkljivosti po vsebinskih področjih priporočil, opredeljenih v Listini 
in Kodeksu. Notranja analiza je pokazala pravno dobro urejeno področje nediskrimi-
nacije, ki tako raziskovalcem_kam kot ostalim skupinam zaposlenih zagotavlja, da niso 
s strani delodajalcev_k in financerjev_k diskriminirani_e na noben način, tudi ne po 
spolu. Prav tako so bili delovni pogoji za raziskovalce_ke urejeni v skladu z obstoječo 
zakonodajo in sektorskimi kolektivnimi pogodbami. Moškim in ženskam je že zakono-
daja delno omogočala združljivost družine in dela, otrok ter kariere. Za enakomerno 
zastopanost spolov pa je UL, v skladu z možnostmi in izkazanimi interesi, skrbela z izva-
janjem državnih predpisov ter priporočil, ki so povezani z enakimi možnostmi za oba 
spola. Tako je s sprejetjem strategije za razvoj karier raziskovalcev_k za obdobje 2012–
201617 in akcijskim načrtom18 UL uresničila zavezo o spoštovanju Deklaracije in Kodeksa. 
Ob tem je EK leta 2013 takratni prorektor za področje znanstveno raziskovalnega dela 
posredoval dopis, vezan na sprejetje strategije in implementacijo Listine ter Kodeksa.19

Nadalje je UL na osnovi interne analize in evalvacije uresničevanja strategije za obdobje 
2012-2016 pripravila novo strategijo na kadrovskem področju za obdobje 2017-2020 z 
akcijskim načrtom.20 V njej si je kot glavni cilj izvajanja načela enakosti spolov zastavila 
vzpostavitev enakomerne zastopanosti spolov na vodilnih delovnih mestih.

12 V dokumentu uporabljamo podčrtaj kot izražanje vključenosti vseh družbenih spolov (Smernice 
za spolno občutljivo rabo jezika)
13 Declaration of Commitment by the Slovenian Universities on the Adoption of the European 
Charter for Researches and on a Code of Conduct for the Recruitment of Researches
14 Evropska listina za raziskovalce in Kodeks ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev
15 Politika odprtega in preglednega zaposlovanja raziskovalcev na podlagi njihovih dosežkov
16 Strategija UL za razvoj karier raziskovalcev: analiza stanja
17 Strategija UL za razvoj karier raziskovalcev za obdobje 2012–2016
18 Akcijski načrt
19 EURAXESS: Declarations of endorsement of Charter & Code
20 Strategija UL na kadrovskem področju za obdobje 2017-2020 z akcijskim načrtom

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Dokumenti/Enakost-spolov/7ff464dfe6/EnakostSpolovSmerniceJezik.pdf
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MDDSZ/Dokumenti/Enakost-spolov/7ff464dfe6/EnakostSpolovSmerniceJezik.pdf
http://www.rkrs.si/gradiva/dokumenti/Commitment_by_Slovenian_Universities_CC.pdf
http://www.rkrs.si/gradiva/dokumenti/Commitment_by_Slovenian_Universities_CC.pdf
http://www.rkrs.si/gradiva/dokumenti/Listina_Kodeks_slo.pdf
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/analiza_stanja_karier_raziskovalcev/2013071211005880/
https://www.uni-lj.si/mma/strategija_november2012/2013071211002635/
https://www.uni-lj.si/mma/strategija_za_razvoj_karier_raziskovalcev__akcijski_nacrt_sept_2013_slo/2013092717321650/
https://cdn4.euraxess.org/sites/default/files/cc-declarations-files/hrs4r_2013_official_request_ul.pdf
https://www.uni-lj.si/mma/hrs4r_in_akcijski_nacrt_20172020/2017121812082256/


4

Poleg sledenja ter upoštevanja predpisov na evropski in nacionalni ravni se UL zavzema 
za kontinuirano izvajanje načela enakosti spolov tudi v svojih notranjih pravilnikih. Že v 
svojem krovnem dokumentu, Statutu UL21, omogoča kot upravičen razlog za izjemoma 
vpisan višji letnik kot tudi podaljšanje statusa študentov_k starševstvo. Nadalje v Statutu 
daje enako pravico do podaljšanja študentskega statusa tako študentkam materam, ki v 
času študija rodijo, kot študentom, ki v času študija postanejo očetje. Statut ravno tako 
daje izvajalcem_kam izobraževalne, znanstvenoraziskovalne in umetniške dejavnosti 
enakovredno pravico in možnost, da se v dobo izvolitve v naziv ne šteje čas materin-
skega, očetovskega ali starševskega dopusta.

Nadalje UL v svojih merilih za volitve v nazive visokošolskih učiteljev_ic, znanstvenih 
delavcev_k ter sodelavcev_k22 pri posebnih pogojih za izvolitev v naziv priznava izpol-
njevanje pogoja trimesečnega neprekinjenega delovanja v tujini kandidatom_kam, ki 
negujejo in varujejo otroka, potrebnega posebne nege ter varstva s predpisi, ki urejajo 
družinske prejemke. 

V okviru doslednega integriranja načela enakosti spolov UL v svojih smernicah za zapo-
slovanje visokošolskih učiteljev_ic in raziskovalcev_k23 izrecno navaja čim bolj uravnote-
ženo sestavo izbirne komisije glede spola članov, ravno tako v svojih smernicah zapiše, 
da mora izbira kandidata_ke temeljiti izključno na oceni sposobnosti, kvalifikacijah in 
akademskih dosežkih kandidatov_k. Zaradi strateških usmeritev, ki izhajajo iz evropske 
in slovenske zakonodaje, UL v svojih smernicah zahteva navedbo klavzule »UL spodbuja 
enakost spolov pri zaposlovanju in delu« v razpis.

Za enakost spolov skrbi UL tudi z enakomerno zastopanostjo teh na vodilnih mestih ter 
v odločevalskih organih, saj ima v svojem pravilniku o volitvah organov24 zapisano dolo-
čilo, naj si vodstva njenih članic pri spodbujanju zaposlenih h kandidaturam prizadevajo 
za uravnoteženo zastopanost spolov.

In ne nazadnje v svojem etičnem kodeksu za raziskovalce_ke25 UL vključuje načela, ki 
ponazarjajo najvišje standarde pri strokovnem in znanstvenem delu, med drugim razi-
skovalčevo_ino enakopravno obravnavo kolegov_ic, študentov_k ter drugih, ne glede na 
spol.

Enake možnosti, spoštovanje človekovih pravic ter etičen in odgovoren odnos do sveta 
so del vrednot UL in istočasno zaveza UL26 kot delodajalca za preprečevanje spolnega 
(in drugega) nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu. Zaposleni_e na UL tako 
delujemo v skladu z naslednjimi načeli:

21 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)
22 Merila za volitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev ter sodelavcev UL
23 Smernice za zaposlovanje visokošolskih učiteljev in raziskovalcev UL
24 Pravilnik o volitvah organov UL - uradno prečiščeno besedilo
25 Etični kodeks za raziskovalce UL
26 Zaveza zaposlenih na UL

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/mma/pravilnik_o_volitvah_organov_ul__uradno_precisceno_besedilo_z_dne_19_7_2019pdf/2019072207042482/
https://www.uni-lj.si/mma/eticni_kodeks_za_raziskovalce_ul/20141211104120/
https://www.uni-lj.si/mma/zaveza_zaposlenih_na_ul/2018112911115566/
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 ■ vsak_a zaposleni_a ima pravico do enake obravnave, dostojanstva in osebne integri-
tete;

 ■ spolno (in drugo) nadlegovanje ter trpinčenje na delovnem mestu je na UL nespre-
jemljivo;

 ■ vsi_e zaposleni_e smo odgovorni_e za zagotavljanje delovnega okolja, ki je varno 
pred diskriminacijo, nadlegovanjem ter trpinčenjem na delovnem mestu in za 
spoštovanje dostojanstva vseh zaposlenih.

Ravno tako ima UL sprejet pravilnik27, s katerim zagotavlja okolje, v katerem se spoš-
tuje dostojanstvo zaposlenih in študentov_k, načine odpravljanja posledic nespošto-
vanja dostojanstva ter ukrepe zoper lažne prijave nespoštovanja dostojanstva. V takšnem 
okolju ni prostora za nadlegovanje, trpinčenje in spolno nadlegovanje, bodisi s strani 
delodajalca_ke ali predpostavljenih, bodisi s strani sodelavcev_k ali izvajalcev_k visoko-
šolskega procesa, pri čemer se določbe pravilnika smiselno uporabljajo tudi za ravnanja, 
vezana na diskriminacijo zaradi spola. 

UL ima na svoji spletni strani razdelek Varovanje dostojanstva, v okviru katerega ozavešča, 
obvešča in posreduje informacije o prepoznavanju in preprečevanju nasilja v akadem-
skem okolju.28

Zadnji v nizu sprejetih dokumentov so Navodila za občasno delo na daljavo, ki omogo-
čajo lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter tako sledijo uveljavljanju 
enakih možnosti, ki vodijo do enakosti spolov. 

27 Pravilnik o ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih na UL in študentov UL (v veljavi sklad-
no s 195. členom Statuta UL)
28 Varovanje dostojanstva: Prepoznavanje in preprečevanje nasilja v akademskem okolju

https://www.uni-lj.si/mma/pravilnik_o_ukrepih_za_varovanje_dostojanstva_zaposlenih_na_ul_in_studentov_ul/2013070916282525/
https://www.uni-lj.si/o_univerzi_v_ljubljani/varovanje_dostojanstva/



