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Seznanitev z odločbo Zagovornika in priporočili – Javni razpis za
spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere

Spoštovana ministrica dr. Simona Kustec,
želeli bi vas seznaniti, da je Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) v
preteklem letu vodil postopek ugotavljanja diskriminacije v zvezi z Javnim razpisom za
spodbujanje raziskovalcev1 na začetku kariere, objavljenim dne 13. 7. 2018. Izpostavljen
je bil problem, da pravila razpisa in posledično vodenja izbranega projekta v primeru
koriščenja starševskega dopusta ne omogočajo zamrznitve izvajanja projekta, temveč
reševanje odsotnosti z nadomeščanjem.
Zagovornik je postopek zaključil z izdajo ugotovitvene odločbe št. 0700-14/2019/16 z dne 19.
7. 2019. V odločbi je ugotovil, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), z
objavo Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere 2.1 in prakso
nepodaljševanja obdobja upravičenosti oz. trajanja projektov zaradi dlje časa trajajočih
odsotnosti povezanih z nosečnostjo, starševstvom in zdravstvenim stanjem kršilo prepoved
posredne diskriminacije po ZVarD.
V postopku je MIZŠ pojasnilo, da se zaveda opisane problematike, kar bo v čim večji meri
upoštevalo pri pripravi bodočih instrumentov, namenjenih financiranju raziskovalcev na
začetku karierne poti (dopis MIZŠ št. 007-84/2019/2 z dne 5. 4. 2019).
Prav tako vas seznanjamo, da je po izdaji odločbe na skupnem sestanku predstavnikov
Zagovornika in predstavnikov vašega ministrstva (med drugim sta bila prisotna minister dr.
Jernej Pikalo ter dr. Tomaž Boh) tekla beseda o prihodnjem izvajanju Javnih razpisov za
spodbujanje raziskovalcev na začetku kariere, upoštevaje ugotovitve iz odločbe Zagovornika
ter o uresničevanju ugotovitev iz odločbe v praksi. Minister dr. Jernej Pikalo je v zvezi z
izdano odločbo Zagovornika pojasnil, da ministrstvo ne bo vložilo pravnega sredstva zoper
omenjeno odločbo, tako da je odločba postala pravnomočna ter da bo odločbo v praksi
spoštovalo.

Izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo enakovredno za oba
spola.
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Na Zagovornika v zadnjem času in po izdaji odločbe obrnili še dve stranki z isto
problematiko, zaradi česar nas zanima, ali se zaveze, izrečene na skupnem sestanku, v
praksi MIZŠ udejanjajo.
Odločbo vam posredujemo v prilogi tega dopisa in vas naprošamo, da Zagovornika obvestite
o razlogih in morebitnih okoliščinah, ki ministrstvu preprečujejo izvrševanje ugotovitev iz
odločbe v praksi.
Zagovornikove naloge in pooblastila ureja 21. člen Zakona o varstvu pred diskriminacijo
(Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVarD), ki določa, da je
Zagovornik pristojen za obravnavo primerov domnevne diskriminacije ter nudenje neodvisne
pomoči in svetovanje diskriminiranim osebam pri uveljavljanju njihovih pravic v zvezi z
varstvom pred diskriminacijo. Zagovornik je v okviru svoje sistemske funkcije pristojen tudi za
spremljanje splošnega stanja v Republiki Sloveniji na področju varstva pred diskriminacijo in
položaja oseb z določenimi osebnimi okoliščinami ter pripravo neodvisnih poročil in
priporočil državnim in drugim organom v zvezi z ugotovljenim položajem oseb z določeno
osebno okoliščino, in sicer glede preprečevanja in odpravljanja diskriminacije ter sprejemanja
posebnih in drugih ukrepov za odpravo diskriminacije.
Zato Zagovornik na MIZŠ naslavlja priporočili, da z namenom preprečevanja in odpravljanja
diskriminacije v prihodnje:
-

v konkretnih postopkih, v katerih presojate podaljšanje obdobja upravičenosti oz.
odločate o podaljšanju financiranja raziskovalnega obdobja raziskovalcev, upoštevate
ugotovitve Zagovornika iz pravnomočne odločbe št. 0700-14/2019/16 z dne 19. 7.
2019 ter

-

pri pripravi bodočih instrumentov, namenjenih financiranju raziskovalcev na začetku
karierne poti, upoštevate ugotovitve Zagovornika iz pravnomočne odločbe št. 070014/2019/16 z dne 19. 7. 2019.

Vljudno vas naprošamo, da nas o uresničevanju odločbe Zagovornika in o načinu izvajanja
priporočil obvestite v roku 30 dnih od prejema tega dopisa. Za vaše sodelovanje pri tej za
enakost spolov zelo pomembni temi se vam vnaprej zahvaljujemo.
Lepo pozdravljeni,

Miha Lobnik
ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI

Priloga:
- odločba št. 0700-14/2019/16 z dne 19. 7. 2019.

Poslano:
- naslovniku (po e-pošti),
- zbirka dok. gradiva.

