
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Načrt za enakost spolov 
na Inštitutu za celulozo in papir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljubljana, september 2021 
 



 

i 
 

 

Vsebina 
 
Uvod .......................................................................................................................................1 

Stanje .....................................................................................................................................2 

Vizija ......................................................................................................................................3 

Akcijski načrt ..........................................................................................................................6 

Spolna struktura na ICP - pregled stanja .............................................................................. 12 

 



 

1 
 

 

Uvod 
Inštitut za celulozo in papir (ICP) je bil ustanovljen l.1947 kot razvojno raziskovalna inštitucija papirne 
in papirno predelovalne industrije za  pospeševanje raziskovalne dejavnosti in tehnološkega razvoja 
panoge. Od leta 1998 ustanoviteljske pravice uresničuje ZPPI Gospodarske zbornice Slovenije. 
Tradicionalno deluje kot regionalni raziskovalni in izobraževalni center za papirništvo ter referenčni 
laboratorij za testiranje materialov in produktov iz papirja. Z infrastrukturo, ki vključuje laboratorije 
za mehanska, tehnološka, grafična, kemijska in biološka preskušanja ter pilotni papirni in premazni 
stroj zagotavlja celostno preskušanje materialov, odpadkov in procesnih ter odpadnih vod v 
proizvodnji vlaknin, papirja, kartona in lepenke.  
 

Globalni trendi in strateške usmeritve v trajnostni razvoj, učinkovito rabo naravnih virov in 
zmanjševanje vplivov na okolje z nadomeščanjem surovin fosilnega izvora se odražajo v vse večjih 
vlaganjih v raziskave in razvoj na področju pridobivanja, predelave in uporabe materialov na osnovi 
biomase kot najbolj razširjenega naravnega vira. Trajnostni materiali in tehnologije ter učinkovita raba 
naravnih virov so izpostavljeni kot prednostna usmeritev v evropskih in nacionalnih strategijah. 
(Bio)polimerni materiali in tehnologije so prepoznani kot ena ključnih kompetenc slovenskega 
gospodarstva, prav tako je mednarodno primerljivo tudi znanje in vlaganje v raziskave in razvoj na 
tem področju. Skladno s tem je tudi inštitut razširil področje svojega delovanja na preučevanje bio-
osnovanih materialov za različne aplikacije. Na osnovi specifičnih znanj in kompetenc iz papirništva, z 
vzpostavitvijo interdisciplinarne ekipe in z  intenzivnim vlaganjem  v posodobitev in nadgradnjo 
raziskovalne infrastrukture je ustvaril pogoje za celostno preučevanje materialov na osnovi biomase 
in razvoj naprednih bio-osnovanih produktov. Je partner v vrednostnih verigah za napredno 
izkoriščanje biomase in razvoj konkurenčnih produktov v celotnem krogotoku pridobivanja, uporabe 
in re-uporabe naravnih materialov.¸ 
 
ICP je na pobudo Evropske komisije visokošolskim in raziskovalnim organizacijam, da naj v okviru 
programa Obzorje Evropa upoštevajo tudi vidik enakosti spolov, izvedel poglobljeno analizo stanja. 
Vključevanje različnosti ter razumevanje in sobivanje z drugače mislečimi sta osnova odprte družbe 
in kritične skupnosti, ki spoštuje človekove pravice ob hkratni ničelni toleranci do diskriminacije in 
nestrpnosti. Zbrani podatki, ločeni po spolu bodo vključeni v letne preglede izvajanja srednjeročnega 
Programa Inštituta za celulozo in papir 2021 – 2025 ter v letna poročila in letne programe dela. 
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Na podlagi analize stanja je bil sprejet načrt za doseganje enakosti spolov, ki temelji na: 

 enakih možnostih spolov pri izobraževanju, zaposlovanju in kariernem napredovanju, 
 enakovredni in uravnoteženi zastopanosti spolov na vodilnih in odločevalskih položajih, 
 usklajevanju poklicnega, študijskega in zasebnega življenja znotraj organizacijske kulture 

ICP, 
 upoštevanju dimenzije spola v raziskovalnih in študijskih vsebinah, 
 ukrepih za preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem 

 
Poleg omenjenih temeljev sta ključni prvini načrta tudi upravljanje in komuniciranje enakosti. 
Načrt je uraden dokument ICP, ki ga je sprejel Svet ICP in je objavljen na spletni strani inštituta. 
Vsebine in konkretni ukrepi bodo predstavljeni v okviru organiziranih usposabljanj za zaposlene in 
vodilne kadre. Ob tem bodo vsi zaposleni spodbujeni k pogovorom o enakopravni in enaki obravnavi 
ter zagotavljanju varstva pred diskriminacijo. 

Stanje 

Okolje: pregled zakonodaje in politik 

Slovenija se v mednarodnih primerjavah enakosti spolov uvršča zelo visoko. Po lestvici SDG Gender 
Index1, ki jo objavlja mednarodna organizacija Equal Measures 2030, je Slovenija v 2019 zasedala šesto 
mesto med 129 državami, ki v svetovnem merilu najbolje uresničujejo enakost spolov. Tudi po 
Indeksu neenakosti med spoloma2 (2020), ki ga objavlja organizacija Združenih narodov, se Slovenija 
uvršča na visoko 10. mesto med 189 državami. 
Slovenska pravna ureditev, ki je je bila v veliki meri sistemsko vzpostavljena po drugi svetovni vojni je 
ženskam naklonjena in posledično predstavlja temelje za dober položaj žensk v slovenski družbi. 
Ženske so pridobile nove pravice in možnosti ter postajale vedno bolj neodvisne, kar se izkazuje tudi 
v visokem deležu zaposlenih žensk. Med državami članicami OECD je Slovenija po Indeksu zaposlenosti 
žensk3 v letu 2020 zasedala tretje mesto. Navkljub ustreznim pravnim podlagam in pravni ureditvi so 
mnogokje v družbi še vedno prisotna znamenja tradicionalne delitve  vlog po spolu. Slednje se pogosto 
izraža v neenaki zastopanosti spolov v različnih poklicih, na položajih, po njihovem družbenem vplivu... 
Ustava Republike Slovenije (URS) v svojem 14. členu določa, da so v Republiki Sloveniji vsakomur 
zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, 
vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost 
ali katerokoli drugo osebno okoliščino. 
Zakonsko je področje varstva in uresničevanja enakosti v Republiki Sloveniji urejeno s splošnimi 
zakoni: 

 Zakon o varstvu pred diskriminacijo (ZVarD) 
 Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) 
 Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) 
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Poleg v splošnih zakonih, pa so načela enakosti vključena tudi področnih zakonih: 

 Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) 
 Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI) 
 Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) 

 
Na nivoju države deluje samostojen državni organ – Zagovornik načela enakosti. Poleg njega pa v 
Sloveniji z namenom podpore pri zagotavljanju načela enakosti delujejo tudi različne državne in 
nevladne institucije4. Med njimi je tudi Komisija za enake možnosti na področju znanosti (v okviru 
ministrstva pristojnega za področje visokega šolstva), katere naloga je spodbujanje bolj uravnotežene 
zastopanosti spolov v znanosti, poleg tega pa naslavlja tudi druge vrste neenakosti na področju 
znanosti. 

Ureditev področja enakosti na ICP 

Ustava, nacionalna zakonodaja in podzakonski akti, ki urejajo področje enakosti so že sami po sebi 
zavezujoči za raziskovalno organizacijo kakršna je ICP zato jih je le-ta dolžan spoštovati in izvajati. 
Načela enakosti izhajajoča iz omenjenih zakonodajnih aktov so zato vključena v temeljne akte ICP 
(Statut ICP, Program Inštituta za celulozo in papir 2021 – 2025 in drugi). 
Pregled stanja na podlagi trenutno dostopnih spolno segregiranih podatkov je predstavljen na koncu 
tega dokumenta. Analiza podatkov o zastopanosti žensk in moških na ICP je pokazala, da: 

 ima ICP spolno uravnoteženo vodstveno in upravljavsko strukturo, 
 delovna mesta raziskovalcev enakomerno zasedajo moški in ženske, enko velja tudi 

podporna delovna mesta (tehniki, administracija, podorno osebje) 
 najvišje raziskovalne nazive ima več moških, delež pri ostalih raziskovalnih nazivih je 

enakomerno zastopan 
 odsotnosti z dela zaradi nege otrok so pogostejše pri ženskah kot pri moških, a se tudi tu 

kaže trend k enakomernejši porazdelitvi glede na spol 
 odsotnosti dela zaradi bolezni in poškodb so enakomerno porazdeljene po obeh spolih. 

 

Vizija 
ICP je razvojno raziskovalna inštitucija, ki omogoča enake možnosti vsem deležnikom, ne glede na 
njihove osebne ali družbene okoliščine. S tem prispeva svoj delež k ustvarjanju enakopravne in 
pravične družbe, ki zagotavlja dobrobiti posamezniku, družbenim skupinam in širšemu okolju. 

Poslanstvo in načela enakosti 

Poslanstvo ICP na področju enakosti je usklajeno s Strategijo za enakost spolov za obdobje 2020-
2025, ki jo je Evropska unija sprejela marca 2020. V tem okviru ICP predstavlja okolje v katerem so 
aktivno zastopana načela odprtosti, sprejemanja različnosti, enakih možnosti in inkluzivnosti. 
Omenjena načela so eden izmed temeljev za doseganje splošnih ciljev inštituta. 
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Vpliv 

Aktivna politika enakosti ICP poleg področja spola vpliva tudi na naslednja področja: 

 spolna identiteta, 
 kulturna, etnična, verska pripadnost, 
 invalidnost, bolezni ali motnje, 
 starost. 

 
Politika enakosti naslavlja vse zaposlene (vodstvo, raziskovalce, strokovne in druge delavce) ter ima 
posredno tudi vpliv na širše družbeno okolje. 

Strateški cilji 

Strateški cilji načrta za enakost spolov na ICP so: 

 izboljšati zavedanje o pomenu enakosti, 
 vzpostaviti sistem spremljanja kazalnikov ter povratne zanke do ukrepov za 

področje enakosti, 
 spolna uravnoteženost zaposlenih po raziskovalnih področjih, 
 enake možnosti kariernega napredovanja, 
 uspešna integracija podreprezentiranih skupin v poklicno okolje, 
 načrtovanje nasledstva kadra na vodilnih položajih z upoštevanjem spolne enakosti, 
 pogoji dela prilagojeni potrebam posameznika, ki omogočajo uspešno usklajevanje 

poklicnega / izobraževalnega in zasebnega življenja, 
 smiselna vključitev dimenzije spola v nabor raziskovalnih ciljev, 
 znanstvena odličnost, ki vključuje dimenzijo enakosti, 
 varno delovno okolje, 
 boljša preglednost in dostopnost do instrumentov preprečevanja nasilja ter pomoči 

žrtvam na ravni inštituta, 
 komuniciranje, ki odraža vključujočo organizacijsko klimo, 
 družbeno odgovorno delovanje ter širjenjem pozitivnih vrednot v širše okolje in družbo. 

 

Upravljanje 

Načela enakosti so vključena v vse aktivnosti ICP zato je na podlagi z upravljavske strukture in 
organizacije dela vsak posameznik, oddelek ali organ ICP dolžan delovati v skladu s strategijo in 
akcijskim načrtom enakosti. Ob tem pa mora vsak deležnik svoje delovanje tudi vedno znova 
preverjati in verificirati z vidika načel enakosti. 
Za koordinacijo izvedbe in spremljanje strategije in akcijskega načrta za področje enakosti bo na ravni 
IICP   zadolžen skrbnik sistema kakovosti.  
Skrbnik sistema kakovosti bo obenem tudi nosilec funkcije zagovornika enakosti. Njegove naloge 
bodo pomoč in svetovanje zaposlenim v primerih neenake obravnave, oblikovanje priporočil vodstvu 
in zaposlenim na  področju zagotavljanja enakosti.  
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Ukrepi in nosilci, odgovorni za koordinacijo izvedbe posameznega ukrepa so določeni v akcijskem 
načrtu. Izvajanje akcijskega načrta se bo spremljalo enkrat letno, ob pripravi letnega poročila ICP. 
Obstoječe evidence bodo nadgrajene na način, ki bo omogočal spremljanje kazalnikov stanja 
enakosti. Vidik enakosti bo tudi del letne ankete o zadovoljstvu zaposlenih. Analiza tako zbranih 
podatkov in ugotovitev trendov bosta osnova za morebitne dopolnitve obstoječih ali oblikovanje 
novih ukrepov za uveljavljanje enakosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
Viri: 
1 https://data.em2030.org/2019-sdg-gender-index/explore-the-2019-index-data/ 
2 http://hdr.undp.org/en/content/gender-inequality-index-gii 
3 https://www.pwc.com/si/sl/pwc-jev-indeks-zaposlenosti-ensk-2020--slovenija-na-tretjem-mest.html 
4 http://www.zagovornik.si/sodelovanje/ 
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Akcijski načrt 

1. Enake možnosti spolov pri zaposlovanju in kariernem napredovanju  

Cilji: 

 Spolna uravnoteženost zaposlenih po raziskovalnih področjih 
 Enake možnosti kariernega napredovanja 
 Uspešna integracija podreprezentiranih skupin v poklicno okolje 

 
Področje Kategorija Ukrep Šifra 

ukrepa 
Kazalnik Nosilec Sredstva 

Spol Zaposleni Ohranjanje uravnoteženega zaposlovanja glede na spol po 
področjih, je  odločitev pri izbiri je možna le ob primerljivih 
kompetencah kandidatov oz. boljših kompetencah 

1.1. Število zaposlenih po področjih in 
po spolu 

 
Število prijavljenih kandidatov na 
prosta delovna mesta po spolu 

Kadrovsko- 
pravna služba 

Niso potrebna 
dodatna 
sredstva 

Spol Zaposleni Ustanovitev podporne skupine usmerjene v identifikacijo ovir 
pri kariernem napredovanju glede na spol in naslavljanje ovir 

1.2. Število obravnavanih/sproženih 
pobud 

 
Število sestankov skupine 

Vodstvo ICP Niso 
potrebna 
dodatna 
sredstva  

Starost, spol, 
invalidnosti, 
bolezni ali 
motnje, 
kulturna in 
etnična 
pripadnost 

Zaposleni  Vključitev vidika enakosti v sistem pomoči za integracijo novih 
zaposlenih na ICP 

1.3. Število aktivnosti za lažjo 
integracijo novih zaposlenih, s 
poudarkom na vidiku enakosti 

 
 

Kadrovsko- 
pravna služba,  

Niso potrebna 
dodatna 
sredstva 
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2. Uravnotežena zastopanost spolov na vodilnih in odločevalskih položajih 

Cilji: 

 Načrtovanje nasledstva kadra na vodilnih položajih z upoštevanjem spolne enakosti 
 

Področje Kategorija Ukrep Šifra 
ukrepa 

Kazalnik Nosilec Sredstva 

Starost, spol Zaposleni Načrtovanje nasledstva za prepoznavanje zaposlenih, ki kažejo 
potencial in sposobnost za karierni razvoj, ki vključuje 
dimenzijo spola 

2.1. Struktura zaposlenih na vodilnih in 
odločevalskih položajih, po starosti 
in spolu 

Vodstvo ICP  
 

Niso potrebna 
dodatna 
sredstva 

Spol Zaposleni Izvedba dodatnih usposabljanj z vključitvijo vsebin s področja 
enakosti spolov ter razvoj veščin raziskovalcev in raziskovalk, ki 
jih ti potrebujejo za prehod na odgovornejše funkcije 

2.2. Število udeležencev, vključenih v 
usposabljanja 

Vodstvo ICP  
  

Niso potrebna 
dodatna 
sredstva 
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3. Usklajevanje poklicnega, izobraževalnega in zasebnega življenja znotraj organizacijske kulture 

Cilji: 

 Posameznikovim potrebam prilagojeni pogoji dela, ki omogočajo uspešno usklajevanje poklicnega / izobraževalnega in zasebnega življenja 
 Zmanjšanje nesorazmerja v bolniških odsotnostih po spolu 

 
Področje Kategorija Ukrep Šifra 

ukrepa 
Kazalnik Nosilec Sredstva 

Spol Zaposleni Oblike prilagoditev delovnega časa, prostorske prožnosti 
in organizacije dela 

3.1. Število zaposlenih s prilagoditvijo 
delovnega časa, možnostjo dela na 
daljavo in nadomeščanja (po spolu 
zaposlenega) zaradi starševstva 
in/ali skrbi za starostnike  v ožji 
družini  
 

Kadrovsko-pravna 
služba 

Niso 
potrebna 
dodatna 
sredstva 

Spol Zaposleni Vključitev v sistem vzpostavitve in zunanje presoje 
ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

3.2. Pridobitev certifikata Družini 
prijazno podjetje 

Kadrovsko-pravna 
služba 

5.000 EUR 
za stroške 
postopka v 
celotnem 
obdobju 
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4. Upoštevanje dimenzije spola v vsebini raziskav in poučevanja 

Cilji: 
 Smiselna vključitev dimenzije spola v nabor raziskovalnih ciljev 
 Znanstvena odličnost, ki vključuje dimenzijo enakosti 

 
Področje Kategorija Ukrep Šifra 

ukrepa 
Kazalnik Nosilec Sredstva 

Spol Zaposleni,  Vključevanje dimenzije spola v vse faze temeljnih in uporabnih 
raziskav, kjer je smiselno 

4.1. Število raziskovalcev, vključenih v 
usposabljanje za vključevanje 
dimenzije spola v raziskave 

 
Število raziskav, ki vključujejo 
dimenzije spola 

Nosilci 
raziskav,  
 

Niso 
potrebna 
dodatna 
sredstva 
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5. Ukrepi za preprečevanje nasilja na podlagi spola, vključno s spolnim nadlegovanjem 

Cilji: 

 Varno delovno okolje 
 Boljša preglednost in lažja dostopnost do instrumentov preprečevanja nasilja ter pomoči žrtvam na ravni inštituta 

 
Področje Kategorija Ukrep Šifra 

ukrepa 
Kazalnik Nosilec Sredstva 

Spol, spolna 
identiteta 

Zaposleni,  Posodobitev internih pravnih podlag, smernic in priporočil za 
preprečevanje nasilja na podlagi spola 

5.1. Število posodobljenih in novih 
internih pravnih aktov 

Kadrovsko- 
pravna služba 

Niso 
potrebna 
dodatna 
sredstva 

Spol, spolna 
identiteta 

Zaposleni,  Vzpostavitev podporne skupine za žrtve nasilja in prikritih 
spolnih pristranskosti (vključeni tudi pravniki, psihologi, 
zdravstveni delavci ipd) 

5.2. Število podpornega osebja z 
izraženim interesom (in ustreznim 
znanjem ter kompetencami s 
področja) za nudenje pomoči v 
podporni skupini 

Zagovornik 
enakosti 

1.000 EUR / 
leto 

Spol, starost, Zaposleni, Oblikovanje kanalov za anonimno poročanje o nespoštljivem 5.3. Število pobud / prijav Zagovornik Niso 
kulturna,  obnašanju, zlorabi položaja in nadlegovanju na delovnem   enakosti, potrebna 
etnična in  mestu ter vzpostavitev postopkov za preiskavo in za   vodstvo dodatna 
verska  posledično ukrepanje    sredstva 
pripadnosti,       

invalidnost,       

bolezen ali       

motnje,       

spolna       

identiteta,       

spolna       

usmerjenost       
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6. Komuniciranje enakosti 

Cilji: 

 Komuniciranje, ki odraža vključujočo organizacijsko klimo 
 Družbeno odgovorno delovanje s širjenjem pozitivnih vrednot v širšo družbo 

 
Področje Kategorija Ukrep Šifra 

ukrepa 
Kazalnik Nosilec Sredstva 

Spol, 
kulturna, 
etnična in 
verska 
pripadnosti, 
invalidnost, 
bolezen ali 
motnje, 
spolna 
identiteta, 
spolna 
usmerjenost 

Zaposleni,  Aktivnosti ozaveščanja, destreotipizacije in destigmatizacije: 
Mednarodni dan žensk in deklet v znanosti (11. februar), 
Dan žena (8. marec), Mednarodni dan boja proti 
homofobiji, transfobiji in bifobiji (17. maj), Mednarodni dan 
spodbujanja kulturne raznolikosti za dialog in razvoj (21. 
maj), Svetovni dan očetov (18. junij), Svetovni dan 
duševnega zdravja (10. oktober), Mednarodni dan invalidov 
ter oseb s posebnimi potrebami (3. december) 

6.1. Število izvedenih aktivnosti 
ozaveščanja (dogodki, 
informativno gradivo, izjave...) 

Vodstvo ICP  
 

500 EUR / 
leto 
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Spolna struktura na ICP - pregled stanja  

Vodstvena struktura 

Organa upravljanja inštituta sta Svet inštituta in direktor. ICP je od avgusta 2013 do junija 2021 vodila 
direktorica, z julijem 2021 pa je vodenje prevzel direktor. Svet ICP ima predsednico, tri člane in tri 
članice. Oddelke vodijo trije raziskovalci, vodja kadrovske službe, vodja projektne pisarne in vodja 
sistema kakovosti pa so ženske. Vodstvena struktura na ICP je spolno uravnotežena. 

Zaposleni 

Delovna mesta raziskovalcev zaseda 50% žensk in 50% moških      (podatki na dan 30.9. 2021). Medtem 
ko je splošna slika spolne strukture uravnotežena, je opaziti manjšo neuravnoteženost pri najvišjih 
raziskovalnih nazivih (naziv višji strokovni sodelavec imata dva raziskovalca), pri naslednjih nižjih 
raziskovalnih nazivih je struktura po spolih uravnotežena). Ob tem je potrebno je poudariti, da je 
zaradi povezanosti z zaposlovanjem na časovno omejenih projektih (zaposlitve za določen čas), za ICP 
značilna sorazmerno velika fluktuacija zaposlenih, ki ima za posledico tudi nihanja v spolni strukturi 
zaposlenih. 

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

Po podatkih iz leta 2020 ugotavljamo, da so ženske zaradi materinstva in skrbi za otroke več odsotne 
z delovnega mesta (nega in spremstvo otroka) kot moški. Podatki pričakovano odražajo delitev 
spolnih vlog v naši družbi, kjer je skrb za družino še vedno primarna vloga žensk.  

Dimenzije spola pri raziskovanju 

ICP zasleduje spolno uravnoteženost raziskovalnih skupin, k čemer spodbujajo tudi financerji raziskav. 
Pregled spolne strukture vodij raziskovalnih programov in projektov na ICP pokaže, da pri vodenju 
raziskovalnih programov in projektov prevladujejo raziskovalke.  
 
 


