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Zapisnik redne skupščine društva Mlada akademija 

 

Zavod Bob, 10. 12. 2019 

 

Pričetek skupščine ob 17:20, konec ob 19:05 

 

Prisotni: 

Sebastian Dahle, Marko Drobnjak, Aljaž Gaber, Magdalena Gapsa, Karin Kasesnik, Marina 

Klemenčič, Kristjan Krebelj, Erik Logar, Matic Lozinšek, Marion van Midden, Zarja Muršič, 

Majda Pavlin, Sara Pintar, Žan Luka Potočnik, Matej Račič, Kristian Radan, Tea Romih, Ana 

Slavec in Urška Slapšak. 

 

Zapisnik skupščine pripravila: dr. Kristian Radan in dr. Majda Pavlin 

  

Dnevni red: 

1) Predstavitev zbranih na sestanku 

2) Sprememba statuta društva 

3) Predstavitev kandidatov za člane upravnega odbora in nadzornega sveta društva 

4) Volitve 

5) Razno 

 

1) Predstavitev zbranih na sestanku 

Vsi zbrani smo se, z izjemo nekaj članov, ki so zamudili začetek skupščine, na kratko 

predstavili.  

 

2) Sprememba statuta društva  

Dr. Tea Romih je predlagala nekaj sprememb obstoječega statuta: 

 Predlogi tehničnih sprememb: posodobitve statuta za lažje delovanje. V 1. členu se 

odstrani omemba žiga, ker ga društvo od reforme in preimenovanja leta 2016 ne uporablja 

več. Opredeli se izgled novega logotipa, saj se je v obstoječem statutu še vedno opis 

starega. Popravijo se opažene slovnične napake. V 4. členu je zapisano, da Mlada 

akademija o dogodkih in delovanju društva zainteresirano javnost in člane društva 

obvešča preko spletne strani, kar se sedaj razširi še na Twitter, Facebook in e-mail novice. 

 Posodobitev 6. člena, v katerem je zapisano, kdo je lahko redni in kdo izredni član društva. 

Strinjali smo se, da so lahko redni člani vsi doktorski študenti in raziskovalci na začetku 

kariere, ki delujejo v znanosti, si prizadevajo k vrnitvi vanjo oziroma želijo delovati v njen 

prid. Zaposlitev na raziskovalni instituciji ni pogoj za redno članstvo. Izredni člani so lahko 

nekdanji redni člani društva, ki ne ustrezajo več pogojem za redno članstvo, vendar bi še 

vedno radi aktivno sodelovali v društvu. Samo redni člani lahko volijo in kandidirajo za 

upravni odbor in nazorni svet. Zgornja meja za redno članstvo ostane do 12 let po 

doktoratu, medtem, ko se zaradi diskriminatornosti odstrani starostna omejitev 40 let. V 

združenju Eurodoc se sicer pojavlja vprašanje glede zgornje meje in predlog k znižanju 
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na 10 let, ampak mi se za to ne odločimo, saj so tudi projekti »ERC Consolidator Grant« 

na začetku kariere omejeni na 7 do 12 let po doktoratu. 

 Sestava upravnega odbora; po novem upravni odbor sestavlja 4–6 članov, ki so mladi 

raziskovalci in raziskovalci na začetku kariere. Polovico članov upravnega odbora 

praviloma sestavljajo doktorski študenti, drugo polovico pa raziskovalci na začetku kariere.  

 Prehodne in končne določbe: popravi se datum sprejema statuta. 

Prelogi so bili v celoti sprejeti z glasovanjem, besedilo novih členov smo prisotni uskladili.  

 

3) Predstavitev kandidatov za člane upravnega odbora in nadzornega sveta društva 

Na poziv predsednice društva, dr. Urške Slapšak, so se predstavili kandidati za člane 

upravnega odbora:  

 dr. Tea Romih – kandidatka za predsednico društva,  

 dr. Matic Lozinšek – kandidat za podpredsednika,  

 Marko Drobnjak – kandidat za koordinatorja za stike z javnostmi, 

 Marion van Midden – kandidatka za koordinatorko za problematiko doktorskega študija.  

Odsotni sta bili Danila Rijavec – kandidatka za koordinatorko za organizacijo dogodkov ter 

Matja Zalar – kandidatka za koordinatorko za mednarodno sodelovanje. Njuni prestavitvi je 

prebrala dr. Urška Slapšak. Za tem so se predstavile še kandidatke za članice nadzorne 

komisije:  

 dr. Majda Pavlin – članica nadzorne komisije v mandatnem obdobju 2017–2019, 

 dr. Urška Slapšak – predsednica društva v mandatnih obdobjih 2015–2017 in 2017–

2019, 

 dr. Ana Slavec – članica upravnega odbora v mandatnih obdobjih 2015–2017 in 2017–

2019. 

 

4) Volitve novega vodstva Mlade akademije 

Volilno komisijo sta sestavljala dr. Kristjan Krebelj in dr. Kristian Radan. Volilo je 13 

upravičencev, članov Mlade akademije. S 13-imi glasovi so bili vsi kandidati za člane 

upravnega odbora in nadzornega sveta potrjeni. Neveljavnih glasovnic ni bilo. 

 

5) Razno 

Dr. Tea Romih je predstavila poziv Initiative for Science in Europe, da se preko nacionalnih 

združenj, ki so člani Eurodoca, izvede vseevropska peticija proti krčenju proračuna Evropske 

unije za znanost v obdobju 2021–2027. K podpori je v imenu Društva VTIS povabila dr. Marino 

Klemenčič, ki se je s sodelovanjem strinjala. Seja se je nadaljevala v prednovoletno druženje, 

kjer smo se v sproščenih klepetih dotaknili različnih problemov in načrtov za prihodnost. 
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