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Zapisnik redne letne skupščine Društva Mlada akademija 2021 
 
Redna letna skuščina društva je potekala v ponedeljek, 13. 12. 2021, prek platforme Zoom.  
 
Pričetek skupščine ob 18:10, konec ob 20:10 
 
Prisotni: Nina Caf, Sebastian Dahle, Marko Drobnjak, Ivana Drventić, Magdalena Gapsa, 
Tjaša Hertiš Petek, Maja Hostnik, Ana Rebeka Kamšek, Katarina Kouter, Žiga Krajnik, Amela 
Kujović, Ajasja Ljubetič, Erik Logar, Matic Lozinšek, Tinca Lukan, Marion van Midden, Jure 
Mravlje, Rok Novak, Daša Okrožnik, Majda Pavlin, Maya Petek, Kristian Radan, Danila 
Rijavec, Tea Romih, Ana Slavec, Andrej Srakar, Nina Vodnjov, Barbara Zagorc, Matja Zalar, 
Vita Zalar 
 
Zapisnik skupščine je pripravila Matja Zalar, zapisnik volitev pa Tinca Lukan. 
 
Predlagani dnevni red: 

1. Pregled dela v letu 2021 in finančno poročilo 
2. Program dela za leto 2022 
3. Predstavitev kandidatov za člane upravnega odbora in nadzornega sveta društva 
4. Volitve 
5. Razno 

– [Vložili člani] Vprašanje plačnih razredov MR-jev 
– [Vložili člani] Nedavni pogovori o (spolnem) nadlegovanju v akademskem prostoru 

 
 
1. Pregled dela v 2021 in finančno poročilo (Tea Romih) 

Glavni dosežki društva v letu 2021: 

• Pobuda mladih raziskovalcev za podaljšanje financiranja. Dodatnih sredstev ni bilo 
zagotovljenih, ministrstvo pa je odobrilo razporeditev neporabljenih sredstev za 
materialne stroške za plače, v kolikor je kandidat že zaključil eksperimentalno delo, ni pa 
še zagovarjal doktorata. 

• V 2021 se je vzpostavila delovna skupina za duševno zdravje, ki zdaj šteje 10 članov. 
Organizirala je dva dogodka: prvega, Duševno zdravje doktorskih študentov in 
raziskovalcev na začetku kariere, v marcu 2021 in drugega, Doktorat - kako pa ti definiraš 
uspeh?, v novembru 2021. 

• V maju smo organizirali dvanajsto podelitev nagrade Mentor leta, ki je potekala virtualno. 
V 2022 bo podelitev predvidoma aprila ali maja. Besedno zvezo Mentor leta smo zaščitili 
kot blagovno znamko. 

• Skupaj z društvom VTIS smo avgusta pripravili odziv na Raziskovalno in inovacijsko 
strategijo Slovenije 2021–2030 (RISS 2030). Informacije MIZŠ na oktobrskem posvetu z 
javnostjo kažejo, da so bile vsaj nekatere pripombe upoštevane. 

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


Društvo Mlada akademija 
info@mladaakademija.si 

http://www.mladaakademija.si 
 

 

• V novembru je delovna skupina za odprto znanost organizirala niz štirih dogodkov. Vsi 
dogodki so dostopni na YouTube kanalu Mlade akademije in bodo sčasoma nadgrajeni s 
podnapisi v angleščini in slovenščini. 

• Novembra smo skupaj z Društvom VTIS, fundacijo ASEF in MIZŠ soorganizirali 
konferenco o programu MSCA (MSCA Fostering Balanced Mobility Flows in Europe). 
Večino dela je opravil Sebastian Dahle, ki je na konferenci sodeloval tudi kot moderator, 
Danila Rijavec pa je sodelovala kot poročevalka. 

 
Tea se je zahvalila vsem, ki so namenili svoj čas in trud za organizacijo vseh izvedenih 
dogodkov in aktivnosti. Iz leta v leto dosegamo višji nivo in uspešno sodelujemo z mnogimi 
inštitucijami na nacionalni in mednarodni ravni.  
 
Finančno poročilo: 
 

Prihodki (EUR) Odhodki (EUR) Stanje (EUR) 

    +396,90 (12/2020) 

  Davek od dohodka pravnih oseb –470,94  

Teina posojila za 2021 +1500,00 
Refundacije Teinih posojil za 2020 in 
2021 

–2734,38  

Nakazilo ARRS za Mentorja 
leta 2019 in 2020 

+1242,50 
+718,46 

Mentor leta 2020 –718,46  

Donaciji SZF in KI za 
marčevsko duševno zdravje 

+1000,00 
Duševno zdravje 2021 v marcu 
(novembra za MA ni bilo stroškov) 

–1032,71  

Povračilo članarine za 
Eurodoc za 2021 (ARRS) 

+300,00 Članarina Eurodoc za 2021 –300,00  

MIZŠ oddali zahtevek za 
MSCA, čakamo na nakazilo, 
ki bo verjetno v 2022 

+1650,00 
Stroški za organizacijo konference o 
MSCA 

0 (vseeno so 
nam ponudili 
plačilo) 

 

 Računovodstvo za 2021 –300,00  

  Stroški Delavske hranilnice –78,18  

  
Registracija blagovne znamke 
(Mentor leta) 

–100,00  

  JN Eventi (neplačan račun iz 2014) –39,65  

Donacije posameznikov +365,00    

Donacije dohodnine +448,09    

SKUPAJ +5574,05 
(realizirano) 

 –5774,55 +196,40 (12/2021) 
+1650,00 (MSCA)  

 
V 2021 po prehodu z NKBM na Delavsko hranilnico beležimo občutno znižanje stroškov 
bančnih storitev. Tea je zamenjala tudi računovodstvo, saj nam je nekdanje računovodstvo 
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delalo napake in zaračunavalo precej visoke stroške storitev. Majanafin d.o.o. nam bo 
zaračunal 250 EUR/leto, torej 50 EUR manj. Davek od dohodka pravnih oseb je verjetno 
preveč obračunan in nam ga bo FURS povrnil ob letnem obračunu v 2022. Za organizacijo 
delavnice o MSCA bomo dobili nepredvidenih 1650 EUR, ki jih bomo ohranili kot sredstva na 
TRR, da predsedniku oz. predsednici ne bo treba več zalagati denarja do refundacije stroškov 
za organizacijo dogodkov. 
 
 
2. Program dela za 2022 (Tea Romih) 
 

JANUAR FEBRUAR MAREC APRIL MAJ JUNIJ 

 Nabor 
prostovoljcev 
za organizacijo 
ML2021, 
sestanek, 
razdelitev vlog 

4 enodnevni 
dogodki na 
temo 
duševnega 
zdravja, 1x 
tedensko 
Odpremo klic 
za vloge za 
ML2021 

Ocenjevanje 
vlog za 
ML2021, 
organizacija 
dogodka 

Podelitev 
nagrade 
Mentor leta 
2021 (v živo, 
če bo šlo) 
Prvo polletno 
srečanje 
Doktorske šole 
UL? 

Razpis ARRS 
za povrnitev 
članarin v 
mednarodnih 
združenjih? 

JULIJ AVGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DECEMBER 

Redno letno 
srečanje 
Eurodoca 

POČITNICE   Dogodek na 
temo 
duševnega 
zdravja ob 
pričetku 
študijskega 
leta 

Odprta 
znanost 2022 
(Mesec 
znanosti MIZŠ) 
Drugo polletno 
srečanje 
Doktorske šole 
UL? 

Dan ARRS 
Redna letna 
skupščina MA, 
izvolitev 
novega 
predsednika/-
ce 

 
Program dela za 2022 je standardni program dela Mlade akademije, s to izjemo, da bomo 
Mentorja leta zaradi pandemije ponovno prestavili na maj, ko bomo poskusili podelitev 
organizirati v živo na prostem. Tea je pozvala vse prisotne, ki bi jih zanimalo sodelovanje pri 
organizaciji Mentorja leta 2021, naj se nam javijo po elektronski pošti. Potrebujemo 
prostovoljce za ocenjevalno komisijo in lokalno organizacijo na terenu, kot sta rezervacija 
prostora, catering ipd. 
 

*** 
 
Prvi del redne letne skupščine se je zaključil ob 18:50. Sledil je 10-minutni odmor, med katerim 
je Danila Rijavec predstavila naše sodelovanje s podjetjem InstaText ter povabila vse prisotne 
k donacijam, v zameno za katere prejmejo brezplačni paket 100.000 znakov v tem programu. 
Predvajala je tudi promocijski filmček: https://www.youtube.com/watch?v=bWVGA-0hskY. 
Drugi del redne letne skupščine se je začel ob 19:00. 
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3. Predstavitev kandidatov za člane upravnega odbora in nadzornega sveta društva 

Kandidati za člane upravnega odbora: 

Kandidatka za predsednico društva je ponovno dr. Tea Romih, članica UO od leta 2017 in 
predsednica od leta 2019. Pomagala je postaviti spletno stran Mlade akademije in bila 
predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2017. Kot članica Mlade akademije je bila gostja 
več okroglih miz in radijskih intervjujev ter moderatorka na dogodkih v organizaciji društva, kot 
so Izkušnje s prijavljanjem projektov Marie Curie, Odprta znanost 2018 in Crowdfunding za 
znanstvenike s Špelo Gorički. Slovenski znanosti redno nastavlja kritično ogledalo na portalih 
Kvarkadabra in Metina lista, še posebej v zvezi s položajem raziskovalcev na začetku kariere. 
Leta 2016 je kot štipendistka Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija 
doktorirala iz nanotoksikologije na Fakulteti za elektrotehniko UL. Po triletnem delu izven 
akademske sfere se je leta 2019 vrnila v znanost kot raziskovalka na Kemijskem inštitutu. 
 
Kandidatka za podpredsednico društva je Maya Petek, PhD (Združeno kraljestvo Velike 
Britanije in Severne Irske), ki prvič kandidira za UO Mlade akademije. Visokošolsko 
izobraževanje od prve stopnje do doktorata je opravila v Veliki Britaniji na Univerzi v 
Cambridgeu, sedaj kot raziskovalka deluje na Medicinski fakulteti v Mariboru. V društvu je 
aktivna od vrnitve v Slovenijo konec leta 2020. Zanima jo področje znanstvene politike, še 
posebej izboljševanje položaja raziskovalcev na začetku kariere, odstranjevanje 
administrativnih ovir ter spodbujanje kroženja ljudi in znanja med Slovenijo ter mednarodnim 
prostorom. 
 
Matja Zalar, PhD (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) je članica Mlade 
akademije od leta 2016, za UO pa kandidira drugič. Zanima jo predsem področje duševnega 
zdravja, prenos dobrih praks iz tujine, integracija tujih in reintegracija slovenskih 
znanstvenikov v Slovensko raziskovalno sfero. Je vodja delovne skupine za duševno zdravje 
znotraj Mlade akademije in članica delovne skupine za duševno zdravje znotraj EURODOC-
a. Matja je bila mlada raziskovalka na Univerzi v Manchestru, kjer je doktorirala iz 
biotehnologije v okviru mednarodnega MC ITN projekta PIPPI, in kjer zdaj nadaljuje s 
podoktorskim raziskovanjem na področju biokemijskega inžinirstva. 
 
Danila Rijavec drugič kandidira za UO Mlade akademije. Zaključuje doktorski študij na 
Fakulteti za upravo Ljubljanske univerze, kjer preučuje upravno znanost skozi prizmo kriznega 
menedžmenta. Pri svojem raziskovanju se osredotoča predvsem na majhne države in njihove 
omejitve pri vzdrževanju primerljivega odziva na sodobne zunanje šoke z večjimi državami. 
Aktivna je v širši mednarodni raziskovalni sferi, predvsem preko Jean Monnet mreže, kamor 
je vključena kot mlada raziskovalka. Je članica fakultetnih komisij za doktorski študij in 
znanstveno-raziskovalno dejavnost. Od julija 2020 vodi delovno skupino za mobilnost in od 
julija 2021 je članica UO ter blagajničarka v združenju Eurodoc. Kot članica združenja Eurodoc 
je bila gostja več dogodkov na temo usposabljanja raziskovalcev na začetku kariere v 
(so)organizaciji z Elsevier, EUA, The Guild in ELIT network. 
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Rok Novak je član Mlade akademije od leta 2019, aktivno pa je v društvu začel sodelovati v 
sredini 2021 in bo prvič kandidiral v UO. Zaposlen je kot mladi raziskovalec na Institutu Jožef 
Stefan, in vpisan v tretji letnik študija Ekotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa 
Stefana (MPŠ IJS). Zanima ga predvsem znanstvena politika, tako z vidika pomena 
sistemskih sprememb znotraj znanosti, kot tudi vezano na odnos država-znanost. Direkten 
stik s problematiko doktorskih študentov ima kot predsednik študentskega sveta na MPŠ IJS 
v letošnjem letu (in kot podpredsednik prejšnje leto). Zadnje dve leti se vedno bolj spušča tudi 
na področje komunikacije znanosti, po pričevanjih njegovih kolegov pa dela vrhunske 
kremšnite in »še kar ok« poje pod tušem. 
 
Jure Mravlje prvič kandidira za UO Mlade akademije. Od leta 2019 je zaposlen kot mladi 
raziskovalec na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete (BF), kjer deluje v Skupini za 
fiziologijo rastlin. Ves čas svojega študija na 1. in 2. stopnji je bil zelo aktiven v študentskem 
predstavništvu, med drugim je bil 3 leta (2016-2019) predsednik Študentskega sveta BF in 2 
leti (2017-2019) del vodstva Študentskega sveta UL. Več let je bil tudi član Senata BF (2014-
2019) in Senata UL (2016-2019) ter mnogih drugih organov tako na BF kot UL, kjer si je 
pridobil veliko izkušenj na področju študijske problematike. Od leta 2020 je predstavnik 
študentov v Komisiji za doktorski študij UL. Poleg svojega raziskovalnega in pedagoškega 
dela na fakulteti, pa veliko sodeluje tudi pri poučevanju nadobudnih učencev in dijakov, ki jih 
zanima biologija oz. Naravoslovje 
 
Kandidati za člane nadzorne komisije: 

Dr. Majda Pavlin je članica nadzornega komisije Mlade akademije od leta 2017. Bila je 
predsednica komisije za izbor Mentorja leta 2018. Kot mlada raziskovalka je bila zaposlena 
na Odseku za znanosti o okolju na Institutu Jožef Stefan. Problematika doktorskih študentov 
ji je blizu, saj je tekom doktorskega izobraževanja dve leti predsedovala Študentskemu svetu 
Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana. Doktorirala je leta 2018 na Mednarodni 
podiplomski šoli Jožefa Stefana, smer Ekotehnologija, sedaj pa je zaposlena kot raziskovalka 
na Zavodu za gradbeništvo. Poleg materinske vloge, ki ji trenutno posveča največ prostega 
časa, je aktivna tudi pri zavodu Znanost na cesti, ki se ukvarja s promocijo znanosti v splošni 
javnosti. 
 
Dr. Matic Lozinšek je član UO od leta 2017. Zanima ga znanstvena politika, predvsem v delu, 
ki se nanaša na raziskovalce na začetku kariere. Leta 2018 je nadomestil dr. Jerneja Zupanca 
kot član delovne skupine za pripravo predloga Zakona o znanstveno-raziskovalni in inovacijski 
dejavnosti. Matic je bil mladi raziskovalec na Odseku za anorgansko kemijo in tehnologijo na 
Institutu “Jožef Stefan” in je leta 2013 doktoriral iz kemije na Fakulteti za kemijo in kemijsko 
tehnologijo UL. V letih 2014 in 2015 se je podoktorsko izpopolnjeval v Kanadi v okviru 
štipendije Marie Curie International Outgoing Fellowship. Zaposlen je kot raziskovalec na 
FKKT UL in IJS, kjer je leta 2019 s sodelavci prejel projekt direktorjevega sklada za 
ustanovitev laboratorija za kemijo pod ekstremnimi pogoji, septembra 2020 pa tudi ERC 
Starting Grant. 
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Marko Drobnjak je v obdobju od leta 2019 do 2021 v društvu opravljal vlogo koordinatorja za 
stike z javnostmi. Zanima ga predvsem znanstvena politika, saj je uspešna in ustrezno 
financirana znanost gonilna sila družbenega razvoja, kjer kot celota pomembno vlogo igrajo 
vse znanstvene discipline. Od leta 2018 je mladi raziskovalec na Inštitutu za kriminologijo pri 
Pravni fakulteti v Ljubljani, njegovo osrednje raziskovalno področje je preučevanje vloge in 
percepcije govora ter na splošno jezika v pravnih postopkih, ukvarja pa se tudi s sistemi za 
avtomatizirano razpoznavanje govora. Pri raziskovalnem delu se opira na metodološke 
pristope računalniškega jezikoslovja, trenutno je na raziskovalnemu izpolnjevanju v ZDA prek 
Fulbright programa, kjer zaključuje disertacijo. V letu 2020 je postal eden izmed voditeljev 
podkasta Meta PHoDcast. 
 
 
4. Volitve 
Ločen zapisnik volitev je vodila Tinca Lukan. 
 
 
5. Razno 

• [Vložili člani] Vprašanje plačnih razredov MR-jev (Erik Logar) 

ZRC SAZU ni dvignil plačnega razreda doktorskim kandidatom, ki so se vpisali na doktorski 
študij leta 2017 in 2018, v zadnjem letniku doktorskega študija, kar je v nasprotju s pravilnikom 
ARRS o plačilnih razredih mladih raziskovalcev. ARRS institucijam zagotovi sredstva za ta 
dvig, ki pa niso nujno izplačana, saj so pogojena z dobro oceno redne delovne uspešnosti. 
Dvig plač bi se moral zgoditi decembra, ocenjevanje pa se zgodi marca, ko nekateri kandidati 
že doktorirajo. Erika je zanimalo, ali se to dogaja samo na ZRC SAZU ali tudi drugod. Glede 
na razpravo, ki se je razvila na skupščini, je situacija očitno odvisna od posamezne institucije. 
Mlada akademija lahko pobudnikom nudi podporno pismo in prostor za objavo pobude na 
društveni spletni strani. Sodelujoči v razpravi so predlagali, naj pobudniki svoja vprašanja 
naslovijo tudi na KoSRIS, zagovornika enakosti in visokošolski sindikat. Erik se bo za začetek 
pozanimal in pogovoril z direktorjem ZRC SAZU. 
 

• [Vložili člani] Nedavni pogovori o (spolnem) nadlegovanju v akademskem 
prostoru (Vita Zalar)  

Na ZRC SAZU so izvedli interno anketo o prisotnosti spolnega nadlegovanja na delovnem 
mestu, saj so direktorji glavnih slovenskih inštitutov na nedavnem javnem posvetu izrazili 
mnenje, da je pojavnost tega na njihovih institucijah v skladu s splošno statistiko (okrog 25%). 
Vita je predlagala, da Mlada akademija pomaga razširiti informacijo o anketi po svojih socialnih 
omrežjih, da se tako doseže večji krog ljudi. Izrazila je tudi pripravljenost, da se bolj intenzivno 
vključi v aktivno delovanje društva, ko zaključi s pripravo doktorske disretacije. 
 
 
Zapisnik skupščine pripravila:     Matja Zalar, PhD 
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Zapisnik volitev novega vodstva Društva Mlada akademija 

za mandatno obdobje 2021–2023 
 
 
Volitve novega vodstva društva Mlada akademija so potekale v okviru virtualne redne 
skupščine društva dne 13. 12. 2021 med 18:10 in 18:35. 
 
Nove člane in članice upravnega odbora in nadzornega sveta društva je volilo 24 volilnih 
upravičencev od 27 prisotnih članov Mlade akademije. Glasovanje je bilo zaradi virtualne 
izvedbe skupščine javno z dvigovanjem rok. 
 
Kandidati za člane upravnega odbora: 
 
• dr. Tea Romih, kandidatka za predsednico društva  (23 glasov za, 1 vzdržan, 0 proti) 
• Maya Petek, PhD, kandidatka za podpredsednico društva (23 glasov za, 1 vzdržan, 0 

proti) 
• Matja Zalar, PhD, kandidatka za splošno članico upravnega odbora (23 glasov za, 1 

vzdržan, 0 proti) 
• Danila Rijavec, kandidatka za splošno članico upravnega odbora (24 glasov za, 0 

vzdržanih, 0 proti) 
• Rok Novak, kandidat za splošnega člana upravnega odbora (23 glasov za, 1 vzdržan, 0 

proti) 
• Jure Mravlje, kandidat za splošnega člana upravnega odbora (24 glasov za, 0 vzdržanih, 

0 proti) 
 
Kandidati za člane nadzorne komisije: 
  
• dr. Majda Pavlin, kandidatka za predsednico nadzorne komisije (24 glasov za, 0 

vzdržanih, 0 proti) 
• dr. Matic Lozinšek, kandidat za podpredsednika nadzorne komisije (23 glasov za, 1 

vzdržan, 0 proti) 
• Marko Drobnjak, kandidat za splošnega člana nadzorne komisije (23 glasov za, 1 

vzdržan, 0 proti) 
 
 
S 23 ali 24 glasovi so bili vsi kandidati za člane upravnega odbora in nadzornega sveta 
potrjeni. Neveljavnih glasov ni bilo. 
 
 
Zapisnik volitev pripravila:       Tinca Lukan 
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