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Zapisnik redne letne skupščine Mlade akademije, 5. 12. 2022 

 

Skupščina se je pričela ob 18:10 in končala ob 19:40. Zapisnik skupščine je pripravila Maya 

Petek, zapisnik volitev pa Ana Rebeka Kamšek. 

 

Prisotni:  

V živo: Sebastian Dahle, Marko Drobnjak, Matic Lozinšek, Tinca Lukan, Jure Mravlje, Tea 

Romih  

 

ZOOM: Alja Čontala, Barbara Drole, Ivana Drventić, Ivana Jovčevska (za točki 1&2), Ana 

Rebeka Kamšek, Katarina Kouter, Rok Novak, Maya Petek, Danila Rijavec, Urška Slapšak, 

Andrej Srakar, Matej Vošnjak, Matja Zalar 

 

Odsotni: Sara Bauman, Maja Dolinar, Maja Hostnik, Katarina van Midden, Marion van 

Midden, Ana Oberlintner, Majda Pavlin, Ana Slavec, Davor Škofič Maurer  

 

 

Dnevni red: 

1) Pregled dela v letu 2022 in finančno poročilo 

2) Program dela za leto 2023 

3) Predstavitev predlaganih sprememb statuta in glasovanje 

○ Skrajšanje mandatov upravnega odbora in nadzorne komisije na 1 leto 

○ Povečanje števila mest v nadzorni komisiji s 3 na 3–5 

4) Predstavitev nadomestnih kandidatov za člane upravnega odbora in nadzornega sveta 

društva ter volitve 

5) Razno 

 

 

Zapisnik: 

 

Ad.1) Pregled dela v letu 2022 in finančno poročilo 

 

Tea Romih predstavi finančno stanje društva v zadnjem letu. Društvo je od leta 2021 na 

pozitivni ničli, dodatne stroške (računovodstvo, banka) pokrivamo z donacijami dohodnine, ki 

so v zadnjem letu dosegle rekordno raven. Sedaj imamo na računu dovolj, da zalaganje 

stroškov pred izvedbo in čakanje na povračilo ni več problem. 

 

● Od leta 2019 je društvo močno zraslo, sedaj ima cca. 30 aktivnih članov.  

● Skupina za duševno zdravje je izjemno aktivna, po zaslugi dela Ane Slavec na 

področju odprte znanosti se je Mlada akademija lahko pridružila Slovenski skupnosti 

odprte znanosti.  

● Mlada akademija se je pridružila koaliciji CoARA, ki bo izvedla reformo vrednotenja 

raziskovalne dejavnosti v Evropi.  

● Sebastiah Dahle je prvi slovenski podpredsednik Eurodoca.  
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● V sodelovanju z Društvom VTIS smo večkrat podali vloge na zakon o 

znanstvenoraziskovalni dejavnosti, ki je letos stopil v veljavo, sodelujemo pa tudi pri 

pripravi Bele knjige o raziskovalni dejavnosti v Sloveniji, ki jo bo Društvo VTIS objavilo 

v kratkem. 

● Tinca Lukan pripravlja posodobitev poročila o trgu dela. 

● Trenutno smo na vseh področjih (finančno, število članstva, mednarodna aktivnost, 

sodelovanje z MIZŠ in ARRs) v odličnem stanju. 

 

Finančno poročilo za 2022 v obliki tabele: 

 
 

 

Ad.2) Program dela za leto 2023 

 

V letu 2023 je pričakovan običajen urnik dogodkov: 

● Mentor leta od februarja naprej 

● Marca dogodki o duševnem zdravju 

● poleti kongres Eurodoc ter povračilo sredstev ARRS 

● jeseni Odprta znanost in drugi dogodek o duševnem zdravju 

● decembra Dan ARRS & redna letna skupščina 

 

Nova iniciativa: projekt na temo dobrega mentorstva, izvirajoč iz pregleda starih vlog za 

mentorja leta. Lahko bi ponovno organizirali piknik ali drugo druženje. 

 

Trenutno aktualne teme za potencialno novo delo: 

● mednarodna mobilnost; veliko dela na tem področju opravlja Društvo VTIS, s katerim 

redno sodelujemo 

● karierni razvoj 

 

Prihajajoči trendi na področju R1 & R2 raziskovalcev: 
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● Od študijskega leta 2022/2023 je financiranje mladih raziskovalcev preneseno v 

institucionalni steber financiranja, kar prinaša razdrobljenost podatkov in odsotnost 

javnih podatkov (ker ima sedaj vsaka institucija svoj pravilnik o MRjih, ki ni nujno javno 

objavljen). 

● Pojavil se je trend zaposlovanja doktorskih kandidatov kot pedagoške asistente in ne 

kot MRje, ker imajo tako za 2 PR višjo plačo. 

● Ostaja trend, da je vedno več doktorskih kandidatov opravlja doktorski študij ob delu. 

● V Sloveniji so prisotni enaki trendi kot v svetu, da se je v zadnjih desetih letih položaj 

dela za raziskovalce na začetku kariere precej poslabšal, veliko je prekarnosti. 

● Narašča delež tujih študentov. 

● Potrebne bo veliko pozornosti za spodbujanje dobre komunikacije z bazo doktorskih 

kandidatov zaradi povečanja avtonomije posameznih univerz in inštitutov. 

 

Program dela za 2023 v obliki tabele: 

 
 

 

Ad.3) Predstavitev predlaganih sprememb statuta in glasovanje 

 

● Skrajšanje mandatov upravnega odbora in nadzorne komisije na 1 leto (20. člen) 

Zaradi sprememb v kariernih poteh članov in dejstva, da marsikdo ne ve, na kakšnem položaju 

bo čez eno leto, kaj šele dve, je predlagano skrajšanje mandatov na eno leto. Skrajšanje 

mandata zadeva samo v prihodnosti izvoljene člane. Sedanjim članom s potrjenim mandatom 

ta velja do prvotno določenega datuma (2 leti od izvolitve). 

 

● Povečanje števila mest v nadzorni komisiji s 3 na 3–5 (23. člen) 

Tea Romih in Danila Rijavec sta podali odstopni izjavi iz upravnega odbora, želita pa naprej 

sodelovati z društvom tudi v uradni obliki. Članstvo društva lahko tudi v prihodnje niha, zato 

želimo sprejeti statut, ki dopušča večjo ali manjšo nadzorno komisijo. 
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Na sestanku je bilo prisotnih 18 članov, od tega je 15 članov glasovalo, 3 člani se glasovanja 

niso udeležili. 

 

Sklep 1: Skrajšanje mandatov je sprejeto soglasno (15 glasov). 

Sklep 2: Povečanje števila mest v nadzorni komisiji je sprejeto soglasno (15 glasov). 

 

Ad.4) Predstavitev nadomestnih kandidatov za člane upravnega odbora in nadzornega 

sveta društva ter volitve 

 

Glej zapisnik o volitvah. 

 

Ad.5) Razno 

● V sredo (7. 12.) bo ob 18h Eurodocovo srečanje z nacionalnimi združenji, udeležil se 

ga bo Jure. 

● Tea je prosila Tinco, naj ji pošlje sliko in predstavitev za spletno stran. 

● Marko mora posodobiti prikazni sliki za posnetka predavanj Anne Abalkine in Elisabeth 

Bik na YouTube. 

● Tea je prosila Mayo in Matica, naj poskusita pridobiti fotografije ali posnetek z Dneva 

ARRS, da lahko objavimo novico o dogodku na spletni strani. 

● Tea je pripravila predlogo za poročanje o dogodkih, o kateri se moramo še pogovoriti, 

ker so mnenja o učinkovitosti deljena. 

 

 

Zapisnik redne letne skupščine pripravila: 

 

dr. Maya Petek 

mailto:info@mladaakademija.si
http://www.mladaakademija.si/

