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POVZETEK 

 
Med ţenskami in moškimi obstajajo razlike, tako v fizičnem in osebnostnem profilu, kot tudi 

v načinu razmišljanja, delovanja, vodenja, komuniciranja, čutenja. 

Sredi leta 2009 je v Sloveniji ţivelo 2.042.335 prebivalcev, med njimi 1.030.568 ţensk in 

1.011.767 moških. Čeprav se v Sloveniji letno rodi manj deklic kot dečkov, je ţensk v 

skupnem številu prebivalstva več kot moških, kajti ţivljenjska doba ţensk je danes zaradi 

genetskih, socioloških, zdravstvenih in drugih razlogov povprečno skoraj devet let daljša kot 

ţivljenjska doba moških (Statistični urad RS, 2010). 

Glede na gostoto prebivalstva v drţavi so ţenske neustrezno zastopane na vseh ravneh 

političnega odločanja; tako v voljenih kot v imenovanih političnih telesih, na drţavni in na 

lokalni ravni. Odsotnost ţensk v politiki je resen problem, ki ga je potrebno rešiti, drţave pa 

ga poskušajo reševati tako na mednarodnem kot na drţavnem in lokalnem nivoju.  

Slovenija je v evropskem in svetovnem merilu drţava z nizkim deleţem ţensk v politiki. Z 

namenom zagotavljanja bolj uravnoteţene zastopanosti ţensk v politiki je bil leta 2006 

spremenjen Zakon o lokalnih volitvah, katerega namen je postopno uvajanje 40 % kvot za 

manj zastopani spol. Za večjo prisotnost in angaţiranost ţensk v politiki je bistvenega 

pomena, da so zagotovljeni mehanizmi, od zakonodaje do posebnih ukrepov znotraj političnih 

strank, ki ţenskam omogočajo laţji vstop in udeleţbo v politiki. Poleg tega je izrednega 

pomena politična kultura znotraj strank ter v političnih telesih na lokalni, drţavni in 

nacionalni ravni. Velik pomen imajo tudi mediji, kultura v drţavi, tradicija, delitev moško − 

ţenskih vlog, ekonomska neodvisnost, izobraţenost.  

Pri procesih odločanja v RS je prisotnost ţensk zelo pomembna, saj ima Drţavni zbor RS 

reprezentativno vlogo in zastopa interese vseh drţavljank in drţavljanov. Odsotnost ţensk 

pomeni, da polovica prebivalstva nima moţnosti izraţati svojih mnenj, stališč, izkušenj ter s 

tem tudi ne moţnosti vpliva na politične predloge, pobude, spremembe in odločitve.  

V dvajsetih letih, od osamosvojitve do danes (2011), je zastopanost ţensk v slovenskem 

parlamentu nizka in se giblje med 7 in 13 %.  

 

KLJUČNE BESEDE: politična prisotnost ţensk v parlamentu, ţenske teme, ţenske kvote, 

politične stranke, volilni sistem, enaka volilna pravica.



ABSTRACT 

 
Women and men are different, both in physical and personality profile as well as in the way 

of thinking, operation, management, communication, feelings. 

In mid-2009 in Slovenia lived 2.042.335 inhabitants (1.030.568 women and 1,011,767 men). 

Although born in Slovenia a year fewer boys, there are more women in the total population 

than men because women's life expectancy today is (due to genetic, sociological, health and 

other reasons) an average of almost nine years longer than life expectancy for men (Statistical 

Office, 2010). 

Women are poorly represented at all levels of political decision-making, both in elected and 

appointed political bodies on state and local level. The absence of women in politics is a 

serious problem that must be resolved; countries are trying to address the international, 

national and local level. 

Slovenia is a country with a low share of women in politics. In order to ensure more balanced 

representation of women in politics in 2006 was revised Law on Local Elections, which aims 

to gradually introduce 40 % quota for under-represented sex. For a greater presence and 

involvement of women in politics is essential that mechanisms are provided, including 

legislation and specific measures within the political parties, that allow women to enter and 

participate in politics. In addition, political culture within parties and political bodies at local, 

state and national level is important. Media culture, the country tradition, the division of 

male/female roles, economic independence, qualifications are also important factors. 

In the decision-making processes in the RS the presence of women is very important because 

the National Assembly represents the interests of all citizens. The absence of women means 

that half of the population has no chance to express their opinions, views, experiences and 

hence no possibility of influence on policy proposals, suggestions, changes and decisions. 

In twenty years, from independence until today (2011), the representation of women in the 

Slovenian parliament is low, ranging between 7 and 13 %. 

 

KEY WORDS: political representation of women in parliament, women’s issues, women’s 

quotas, political parties, electoral system, equal right to vote. 
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1. UVOD 

 

1.1 Opredelitev problematike in predmeta proučevanja 

 

»Statistike kaţejo, da je ena tretjina delovne sile v svetu ţensk. Opravijo dve tretjini vseh 

delovnih ur, zasluţijo pa le eno desetino svetovnega prihodka, so lastnice ene stotine 

svetovnih dobrin ter zasedajo manj kot en odstotek svetovnih vodstvenih poloţajev.« 

(Linehan, 2001: 13) 

Enakost med moškimi in ţenskami mora biti zagotovljena na vseh področjih, vključno z 

zaposlitvijo, delom, plačilom. Načelo enakosti ne preprečuje obstoja ali sprejema ukrepov, ki 

zagotavljajo posebne prednosti v korist zapostavljenega spola (23. člen Listine temeljnih 

pravic v EU, 2002: 800). Enakost spolov opredeljuje Zakon o enakih moţnostih ţensk in 

moških, in govori o  enakem zastopanju ţensk in moških na vseh področjih javnega in 

zasebnega ţivljenja, o enakih pravicah in potencialih za razvoj, delovanje, izobraţevanje.  

Pravno-formalno so v Sloveniji ţenske in moški izenačeni v pravicah, kar pa ne pomeni, da 

imajo enake moţnosti in izhodišča za doseganje enakega poloţaja. 

Pravno-formalno pomeni, da je v zakonu zapisano, da morajo moški in ţenske imeti enake 

moţnosti, pogoje in pravice, vendar pa je zakonodaja samo prvi korak v dolgi vrsti sprememb, 

ki vodijo do cilja, oziroma do resnične enakosti spolov. Po podatkih Statističnega urada RS 

vidimo, da ţenske v določenih pogledih zaostajajo za moškimi. Ţenske imajo v povprečju 93 

% povprečne mesečne bruto plače moških, več ţensk je brezposelnih kot moških, kljub temu 

da imajo v povprečju višjo izobrazbo, veliko manj je podjetnic kot podjetnikov, med 

prebivalci v Sloveniji je z volilno pravico 52,5 % ţensk, izvoljenih ţensk v parlament pa je 

13,3 %.(stanje na dan 15. 10. 2008, Statistični urad RS). 

 

Za politiko velja, da je moško področje, v njej so moški postavili pravila igre, norme, 

obnašanje. Dejstvo, da moške in ţenske razumemo kot različne, ni zadosten razlog, da bi jih 

različno obravnavali v politični sferi (Ross, 2002: 193)! 
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1.2 Namen diplomske naloge 

 

Namen diplomske naloge je opisati in razumeti prisotnost ţensk v slovenskem parlamentu od 

osamosvojitve Slovenije do danes, preveriti prisotnost ţensk v levo, desno in sredinsko 

usmerjenih strankah ter opredeliti razlike in podobnosti med strankami. Zanima nas, kakšna je 

prisotnost ţensk v slovenskem parlamentu v primerjavi s prisotnostjo ţensk v drugih 

parlamentih (primerjava z Avstrijo, Francijo, Nizozemsko in Hrvaško). Zanimalo nas bo tudi, 

ali se ţenske zavzemajo za bolj ţenske teme (šolstvo, druţina, zdravstvo), sodelujejo v 

parlamentu, oziroma, ali so v parlamentu izključno zaradi kvot, pomembnosti poloţaja. 

Menim, da je prisotnost ţensk v reprezentativnih organih pomembna in potrebna. Brez 

sodelovanja ţensk v politiki  lahko pride do zanemarjanja interesov ţensk. Večja prisotnost 

ţensk v parlamentu prinaša posledice, kot je spreminjanje vsebin in prioritet političnega in 

zakonodajnega dela. 

 

Slika 1.1: Trije pomeni pojma politika 

 

 

 

Vir: Fink-Hafner; 2002; 13 

 

Javno politiko lahko opredelimo kot dolgo vrsto bolj ali manj povezanih izbir in moţnosti, 

skupaj z odločitvami ne delovati, ki jih sprejmejo vladna telesa in uradniki (Dunn, 1981: 61; 

povzela Fink-Hafner, 2002:13). Primeri javnih politik so: socialna, druţinska, gospodarska, 

kulturna. Javne politike so politične odločitve oz. pravila obnašanja, ki so zavezujoči na 
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teritoriju, ki ga upravlja in nadzoruje pristojna drţavna avtoriteta. Ključni igralci so drţavni 

(izvršna in zakonodajna oblast), saj imajo monopol nad političnim odločanjem. 

Politics – politika kot boj za oblast je imanentna strankarski politiki, saj so stranke po 

definiciji edine organizacije, ki tekmujejo v volilni areni.  

Polity − politične institucije, ustanove oz. politični odločevalci v ustanovah političnega 

sistema.  

V »črni skrinjici« politike se odvija proces obdelave javnih odločitev oz. javnih politik. Na 

prvi stopnji gre za opredeljevanje politik, pri čemer se vprašanja, predlogi in zahtevki 

preoblikujejo v programe drţavnih ukrepov ali pravnih pravil za nedrţavno področje. V 

nadaljevanju gre za izvedbo javnih politik, se pravi za njihovo udejanjenje prek izdajanja 

izvršilnih aktov, opredeljevanja financiranja. Črna skrinjica v nadaljevanju poskrbi za iznose. 

Stopnji opredeljevanja in stopnji izvedbe sledi stopnja iznosa javnih politik (output sistema), 

stopnja izida politik (policy outcomes) in stopnja povratnih informacij (feedbacks). Iznosi 

(sestavljajo jih ukrepi in odločitve) so pomembni za določanje podpore (Della Porta, 2003: 17-

19). 

 

 

Slika 1.2: Eastonov model političnega sistema 

 

Vir: Fink-Hafner; 2002; 17 
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1.3 Raziskovalna vprašanja ali hipoteze 

 

Splošne hipoteze  

 Prisotnost ţensk v slovenskem parlamentu od osamosvojitve do danes je nizka. 

 Ţenske političarke se zavzemajo za ţenske teme (šolstvo, zdravstvo, sociala, 

izobraţevanje, kultura, dom, druţina). 

 

Specifične hipoteze  

 Prisotnost ţensk v slovenskem parlamentu od leta 1992 do 2010 je nizka v primerjavi 

s prisotnostjo ţensk v drugih parlamentih (Francija, Nizozemska, Avstrija, Hrvaška). 

 Prisotnost ţensk v levo usmerjenih političnih strankah v parlamentu v Sloveniji je 

višja kot prisotnost ţensk v desno usmerjenih političnih strankah. 

 Ţenske v slovenskem parlamentu imajo višjo izobrazbo kot moški 

 Ţenske na vodilnih poloţajih v politiki (predsednice DZ, podpredsednice DZ,  

sekretarke) so zastopane, vendar v bistveno manjšem deleţu kot moški. 

 

1.4 Cilj diplomske naloge 

Cilj diplomske naloge je predstaviti prisotnost in delo ţensk političark v slovenskem 

parlamentu. Ugotoviti ţelimo, ali se je v dvajsetih letih od osamosvojitve do danes prisotnost 

ţensk v slovenskem parlamentu povečala, ali je zaznati večjo prisotnost ţensk znotraj levo oz. 

desno usmerjenih strank in ali političarke zastopajo, se bolj zavzemajo, za ţenske teme, 

interese.  

 

1.5 Metodološki pristop 

V diplomski nalogi smo uporabili naslednje raziskovalne metode:  

 

1. zbiranje, analiza in interpretacija primarnih virov (ustava), poročil, gradiv s konferenc, 

neobjavljenih tekstov, nekaterih publikacij vlade in ministrstev; 

2. zbiranje, analiza in interpretacija sekundarnih virov (statuti političnih strank, knjige, 

revije, poročila, internetni viri);  

3. zbiranje in interpretacija terciarnih virov (enciklopedije, leksikoni), pomagajo nam 

locirati primarne in sekundarne vire, pomagajo pri predstavitvi, razumevanju teme; 
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4. analiza statistik (dostopne javnomnenjske raziskave, statistične obdelave); statistične 

podatke analiziramo in jih uporabimo za primerjanje; uporabimo  kvantitativno 

obdelavo podatkov; dobljene rezultate prikaţemo s številkami, grafi ter tabelami; 

5. opisna metoda;  

6. intervju (intervju s poslankami iz različnih političnih strank); spraševalec je v 

neposrednem stiku z vprašanim, uporabljamo nestrukturirani oz. delno strukturirani 

intervju, imamo oporne točke za vprašalnik, seznam tem, ki nas zanimajo, vprašanemu 

pustimo, da govori o temi, ki nas zanima. 

 

1.6 Struktura dela 

 

Diplomska naloga je razdeljena na uvod, teoretično izhodišče, empirični del in zaključek. 

V prvem, uvodnem delu so opredeljeni problematika, predmet proučevanja, hipoteze in cilj 

diplomske naloge.  

Drugi del je sestavljen iz teoretičnih izhodišč in je razdeljen na podpoglavja. V prvem 

podpoglavju smo definirali pojme politika, spol, feminizem, stranke, participacija, ţenske 

teme. Preučili smo zgodovino ţensk v politiki v Sloveniji in pojasnili proces pridobitve 

volilne pravice ţensk na slovenskih tleh skozi zgodovino. V drugem podpoglavju se 

osredotočimo na politične stranke, kvote in ovire pri političnem napredovanju ţensk. 

Empirični del je sestavljen iz zbiranja, analize in interpretacije sekundarnih virov. Zbrali smo 

podatke o prisotnosti ţensk v parlamentu v Sloveniji po mandatnih obdobjih od 

osamosvojitve do danes in po političnih strankah. Zbrali in primerjali smo podatke o 

prisotnosti ţensk v parlamentih v Franciji, Avstriji, na Nizozemskem in Hrvaškem. Nadalje 

smo se osredotočili na prisotnost poslank v parlamentih drţav EU v letu 2010. Na koncu smo 

analizirali vprašanja, pobude in predloge po poslankah v opazovanih mandatnih obdobjih 

1996-2000 in 2004-2008. Ugotovitve smo analizirali in interpretirali ter tako predstavili 

najpomembnejše izsledke raziskave. Na osnovi teh rezultatov bomo lahko odgovorili na 

postavljene hipoteze na začetku diplomskega dela. V zaključnem delu bomo zdruţili vsa 

pridobljena znanja ter podali sklep. Diplomsko nalogo bomo končali s seznamom literature in 

virov. 
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2. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Opredelitev osnovnih pojmov 

 

Politika − umetnost zdruţevanja ljudi z namenom vzpostavljanja, negovanja in ohranjanja 

druţbenega ţivljenja med njimi. Predmet politike je torej zdruţenje, v katerem se simbioti 

(tisti, ki ţivijo skupaj) zaobljubijo drug drugemu z javnim ali tihim sporazumom o skupni 

komunikaciji o vsem, kar je koristno in nujno za harmonično izvajanje druţbenega ţivljenja 

(Bibič, 1997: 30). 

Politika je nauk o drţavi in upravljanju drţave. V širšem pomenu besede je politika vsako 

druţbeno relevantno delovanje, ki ima za svoj smoter urejanje osnovnega socialnega poloţaja 

ljudi oz. druţbenih grupacij – bodisi v določeni druţbi, bodisi v meddrţavni ali mednarodni 

skupnosti (Sruk, 1995: 256). 

Politiko lahko označimo z bojem za moč, spletkami, naskoki na ugled in tekmovanji med 

posamezniki, a tudi s tovarištvom, enotnostjo, prijateljstvom in razumevanjem. Politika 

ustvarja poraţence in zmagovalce. Politika zadeva vse ljudi v druţbi, to pa pomeni, da mora v 

politiki biti prostor tudi za »navadne ljudi« (Kozmik, 1998: 2 ). 

 

 

Politična stranka – stranke so tvorba modernih in modernizirajočih se političnih sistemov. 

Politična stranka je druţbena skupina, sistem smotrnih dejavnosti, ki potekajo po značilnih 

vzorcih znotraj širše druţbe. Hkrati je stranka tudi polity. To je miniaturen politični sistem s 

svojo strukturo avtoritete, vzorci razporeditve moči in sistemom oblikovanja odločitev (Fink 

Hafner, 2001: 12). 

Stranka je v liberalnem okolju opredeljena kot del celote, ki se bojuje za oblast z drugimi 

strankami na svobodnih volitvah, v socialističnih sistemih pa je slabšalno označena kot 

odtujena oblika politične organizacije druţbe in moči nad drţavljanom (Kardelj, 1977, 

povzeto Fink Hafner, 2001: 13). 

 

Participacija – iz lat. Participare = »deliti s kom, deleţ imeti«; iz ang. Participation = 

»soodločanje, soudeleţba, soupravljanje«. Najsplošnejši pomen: sodelovanje občanov 

oziroma drţavljanov v najrazličnejših procesih odločanja; v gospodarstvu, v javni upravi, v 

političnih strankah, v zdravstvu, v šolstvu, kulturi, medijih itd. (Sruk, 1995: 233). 

Glavne oblike politične participacije:  
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 glasovanje na lokalnih in drţavnih volitvah, 

 glasovanje na referendumih, 

 agitiranje in sodelovanje v volilni kampanji, 

 aktivno članstvo v politični stranki, 

 sodelovanje v političnih demonstracijah, stavkah s političnimi cilji in podobne 

aktivnosti za spremembo javnih zadev, 

 različne oblike drţavne nepokorščine, kot je npr. odklonitev plačila davkov,  

 članstvo v vladnih svetovalnih organih, 

 članstvo v potrošniških svetih za industrijo v javni lasti, 

 klientelistična vključenost v uresničevanje socialne politike in različne oblike 

skupnega delovanja npr. glede okoljevarstvenih problemov na lokalni ravni 

(Brezovšek, 1995: 204). 

 

Emancipacija – različen proces osamosvajanja. Lahko je individualna ali skupinska. V 

politiki je emancipacija predvsem osvoboditev tako ali drugače nesamostojnega političnega 

subjekta iz najrazličnejših odnosov, podrejenosti, izkoriščanja, zlorabljanja, manipuliranja in 

sploh iz vsakršne oblike dominacije (Sruk, 1995: 86). 

 

Enakopravnost − najpogosteje ljudje razmišljajo o enakopravnosti, ko gre za spol, narodnost, 

raso ali vero. S pravnega vidika je namreč nedopustno razlikovanje med ljudmi brez 

utemeljenega razloga, saj prinaša diskriminacijo kot neupravičeno ravnanje, v posledici 

katerega prihaja do manj ugodnega poloţaja posameznika oziroma skupin. Vsi imamo enake 

pravice, torej smo enakopravni. Seveda pa to ne pomeni, da smo tudi enaki, saj je vsak človek 

neponovljivo in enkratno bitje.  

Enakopravnost je odsotnost kakršnegakoli razlikovanja med ljudmi glede pravic. Gre za 

enakopravnost vseh v pravicah in dolţnostih, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, 

veroizpoved, izobrazbo ali druţbeni poloţaj. Bistveni sestavini enakopravnosti sta enakost in 

pravičnost. (Sruk, 1995: 97). 

 

Enakost spolov − enaka prepoznavnost, cenjenje, moč in udeleţbo obeh spolov na vseh 

področjih javnega in zasebnega ţivljenja. Enakost spolov je nasprotje neenakosti in ne 

različnosti spolov ter skuša vzpodbuditi polno sodelovanje ţensk in moških v druţbi. Pomeni 

sprejemanje in enako vrednotenje razlik med ţenskami in moškimi ter njihovih različnih vlog, 

ki jih imajo v druţbi (Kozmik, Salecl, 1999: 1). 
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Enakost med spoloma je temeljna pravica in skupna vrednota Evropske unije ter nujen pogoj 

za uresničitev ciljev EU v zvezi z gospodarsko rastjo, zaposlovanjem in socialno kohezijo. 

Čeprav razlike še vedno so, je EU v zadnjih desetletjih veliko dosegla pri uveljavljanju načela 

enakosti med spoloma, predvsem z zakonodajo o enakem obravnavanju, s splošno politiko 

enakosti med spoloma in posebnimi ukrepi za uveljavitev ţensk. 

Evropska komisija je s časovnim načrtom uveljavljanja enakosti med spoloma določila 

prednostna področja za obdobje 2006–2010 in povezala različne pobude z vključitvijo načela 

enakosti med spoloma v vse politike in dejavnosti EU (Enakosti med spoloma, dostopno na:  

 http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=sl&catId=418Splošna politika). 

 

Ženske teme – prioriteta dela ţensk. Ţenske poslanke bolj skrbijo za socialna vprašanja, 

druţino, delo, dom, kulturo, zanimajo jih okolje, šolstvo, zdravstvo, izobraţevanje. Vidne so 

tudi razlike, ko gre za ocenjevanje pomembnosti sprejetih zakonov. Med poslankami 

prevladuje usmerjenost na vprašanja pravic iz delovnih razmerij, druţinske politike in 

enakosti (Gaber Antič, 2003: 29). 

 

Volilna pravica – zagotovljena je z ustavo in urejena v poglavju o človekovih pravicah in 

temeljnih svoboščinah. Volilna pravica je splošna in enaka. Vsak drţavljan, ki je dopolnil 18 

let, ima pravico voliti in biti voljen (Grad, 1996: 125).  

 

Splošna volilna pravica – je pravica vsakega drţavljana, da ne glede na razredno, etnično, 

ekonomsko ali drugo pripadnost voli predstavnike v predstavniško telo. Obsega pravico voliti 

in biti voljen (Krašovec, 2007: 23).  

 

Omejena volilna pravica – določeni so različni (posebni ali stroţji) pogoji ali cenzusi, kot so 

izobrazba, starost, čas bivanja v drţavi (Grad in drugi, 1999; 266). 

 

Enaka volilna pravica – se nanaša na splošno volilno pravico in pomeni, da ima glas vsakega 

volivca enako vrednost, pri volitvah ima vsak volivec samo en glas in njegov glas nima 

nobene prednosti pred glasovi drugih volivcev (Grad in drugi, 1999; 268). 

 

Svobodna volilna pravica in tajnost glasovanja – o svobodni volilni pravici govorimo takrat, 

ko lahko volivci na volitvah svobodno izbirajo med različnimi kandidati oz. političnimi 

strankami. Načelo svobodne volilne pravice je tesno povezano z načelom tajnosti glasovanja. 
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Tajnost glasovanja je eden temeljnih pogojev za uresničevanje svobode volitev, zato je 

nepogrešljiv element politične demokracije (Grad in drugi, 1999: 268). 

 

Volilni sistem –opredelimo ga kot skup pravnih pravil, ki urejajo volitve. Podrobneje lahko 

volilni sistem opredelimo kot vsoto vseh pravic in obveznosti ter ukrepov in postopkov, 

določenih s predpisi neke drţave, ki se nanašajo na volitve. Volilni sistem v oţjem smislu pa 

pomeni samo razdelitev mandatov. Načela volilnega sistema so: splošna in enaka volilna 

pravica, neposredna volilna pravica, svobodna volilna pravica in tajnost glasovanja (Grad in 

drugi, 1999; 263-265). 

 

Feminizem – predstavlja utemeljeno teoretično pojmovanje o uveljavljanju ţenske 

enakopravnosti z moškimi. Opredeljuje druţbeno-kulturne in moralnopolitične koncepcije, ki 

imajo za cilj osamosvajanje in osvobajanje ţensk. Različni vidiki študija, raziskovanja, 

ocenjevanja, ki se dotikajo stališč feminizma, odpirajo vprašanja povezana z ţensko, njeno 

specifičnostjo in značilnostmi ter umeščenostjo v ekonomsko, politično, kulturno ter zasebno 

sfero. Razvoj feminizma lahko uvrstimo v tri vale feminizma.  

Prvi val feminizma izhaja iz konteksta industrijskih druţb in liberalne politike ter je povezan z 

liberalnim gibanjem za pravice ţensk kakor tudi z zgodnjim socialističnim feminizmom 

poznega 19. stoletja v ZDA in Evropi. Odpiral je vprašanja dostopnosti in enakih moţnosti za 

ţenske.  

Drugi val feminizma se pojavi v šestdesetih in sedemdesetih letih 20. stoletja ter v kontekstu 

zahodnih drţav blaginje. Feministično gibanje se je povezalo z gibanji za emancipacijo drugih 

druţbenih manjšin, kot sta gibanje za pravice temnopoltega prebivalstva ter gibanje za pravice 

gejev in lezbijk.  

Tretji val se je začel v sredini devetdesetih let prejšnjega stoletja in se umešča v kontekst 

postkolonialnega in postsocialističnega svetovnega reda v obdobju informacijske druţbe in 

neoliberalne globalne politike. Tretji val pospešuje pojme, kot je univerzalna ţenskost, ter 

sprejema raznolikost in nedoločenost (Skrt, Bojana: 2007: 160-161, povzeto po Krolokke, 

2005). 

 

2.2 Pridobitev volilne pravice na Slovenskem 

 

V Sloveniji, kot v večini drţav, so bile ţenske kot druţbena skupina stoletja izključene iz 

javnosti, druţbenega ţivljenja in še posebej iz politike. Čeprav je volilna pravica osnovni 
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predpogoj za udeleţbo ţensk v politiki, njena pridobitev ne pomeni, da so se ţenskam z njo na 

široko odprla vrata političnega delovanja. Pri vstopanju in delu so naletele na veliko ovir.  

V Avstro-Ogrski so ţenske dobile volilno pravico najprej na lokalni ravni. Volilno pravico sta 

imeli dve veliki skupini drţavljanov: tisti, ki so plačevali davke, in tisti, ki so imeli v druţbi 

poseben poloţaj zaradi sluţbe ali izobrazbe – učiteljski poklic je bil eden redkih, ki je bil 

spoštovan in odprt tudi za ţenske. (Gaber Antič, 1998: 158). 

Toda kljub priznani volilni pravici ţenske v praksi niso smele glasovati same, ampak so to 

zanje storili pooblaščenci. Prve zahteve po splošni in neposredni volilni pravici za moške in 

ţenske je postavila socialdemokratska stranka leta 1892. Temu so sledila desetletja boja za 

splošno volilno pravico ţensk. Nastajale so posebne ţenske organizacije in društva, tudi 

ţenski časopisi so se zelo angaţirali v boju za volilno pravico ţensk. 

Po razpadu Avstro-Ogrske in po ustanovitvi Kraljevine SHS so zahteve po volilni pravici 

ţensk znova prišle v ospredje političnega delovanja. Ţenske so leta 1921 v javnosti nastopile z 

zahtevo po volilni pravici in enakem plačilu za enako delo. Leta 1926 ustanovljen Ţenski 

pokret je organiziral zborovanja, vendar brez uspeha. Razočaranje nad oblastjo je bilo veliko 

tudi zato, ker so v Avstriji in Nemčiji ţenske s svojo zahtevo uspele in si ţe leta 1918 

zagotovile volilno pravico. Leta 1920 je to uspelo tudi ţenskam na Češkoslovaškem. Med 

ţenskimi organizacijami in društvi, ki so organizirano delovala za volilno pravico ţensk, 

moramo omeniti Slovensko ţensko društvo, Društvo slovenskih učiteljic, Narodni ţenski 

savez Kraljevine Jugoslavije, Ţenski pokret, Aliansa ţenskih pokretov.  V času vojne so bile 

ţenske udeleţenke antifašističnega boja, ustanovile so posebno ţensko organizacijo, in leta 

1942 na osvobojenem ozemlju prvič volile novo oblast (Gaber Antič, 1998: 158-165). 

Slovenke so na splošnih volitvah od 1. do 3. oktobra 1943 v Kočevju prvič volile svoje 

delegate in delegatke za zbor odposlancev slovenskega naroda. Na teh volitvah so Slovenke 

prvič volile in imele pravico biti voljene. Izvršni odbor OF slovenskega naroda je 11. 

septembra 1943 razpisal prve splošne volitve v Sloveniji in v razglasu o razpisu volitev 

zapisal : »Aktivno in pasivno volilno pravico imajo vsi moški in ţenske, ki so izpolnili 17. 

leto svoje starosti in ki so umsko zdravi« (Gaber Antič, 1999: 104). 

Kar zadeva udeleţbo ţensk v samoupravljanju, se njihova aktivnost ni posebej razlikovala od 

aktivnosti moških. Vsi so se primarno angaţirali kot člani oziroma članice Zveze komunistov, 

Socialistične zveze delovnega ljudstva ali Zveze socialistične mladine za interese skupnosti 

kot celote. Tudi ţenske so pri političnem delovanju v prvi vrsti zasledovale cilje in interese 

druţbenopolitičnih organizacij, ne pa ciljev ţensk kot posebne druţbene skupine. Kar zadeva 

druţbeni poloţaj ţensk, je na normativni ravni dolgo časa vladalo splošno zadovoljstvo. 
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Drţava je sprejela vrsto ukrepov, zakonov in ratificirala mednarodne sporazume in 

deklaracije, ki naj bi vplivale na izboljšanje njihovega poloţaja. Čeprav je liberalizacija 

ţivljenja v druţbi kot celoti prinesla tudi številne pomembne rešitve v prid ţensk, so se 

posebej z ţenskimi vprašanji ukvarjale le redke politično aktivne ţenske (Tomšič, 1978: 170). 

Za takšno stanje obstaja več razlogov. Prepričanje, da je v socializmu ţensko vprašanje rešeno 

ţe s tem, ko so bile ţenske formalnopravno enake moškim, je zagotovo eden izmed njih. 

Drţava je ţenskam zagotavljala osnovne socialne pravice in pravice, ki so izhajale iz dela, 

zato so nekateri to obdobje poimenovali drţavni feminizem. Zagovarjanje posebnih ţenskih 

interesov je veljalo za feminizem, feminizem pa za burţoazno ideologijo. V obdobju 

socializma zato teţko govorimo o obstoju posebne ţenske politike. To je bilo obdobje brez 

posebnih ţenskih organizacij. Pri SZDL je sicer delovala Sekcija za druţbeno aktivnost ţensk, 

ki pa jo je lahko − in od časa do časa jo tudi je − vodil moški (Gaber Antič,1998: 162). 

Analize o udeleţbi ţensk v druţbenopolitičnem ţivljenju, ki so nastale v osemdesetih letih, 

kaţejo, da deleţ aktivnih ţensk v politiki ne ustreza njihovemu deleţu v gospodarstvu, kjer 

predstavljajo 45 % celotne delovne sile. Pri ocenjevanju razlogov je prevladalo prepričanje, 

da bi pot do njihove politične emancipacije morala voditi preko ekonomske emancipacije. 

Tudi empirične raziskave so ugotovile visoko stopnjo povezanosti med zaposlenostjo in 

politično aktivnostjo ţensk (Rener, 1986: 126). 

 

V takratnem sistemu so skupščine republik in zvezna skupščina predstavljale zakonodajna 

telesa, torej najvišje organe oblasti. Poleg njih pa so bili pomembni organi odločanja še 

predsedstva ZK in SZDL. Tudi v slovenski skupščini so četrtinsko prisotnost ţenske presegle 

šele v letu 1974, v mandatnem obdobju 1978-1982 pa se je deleţ ţensk gibal med 22 in 29,5 

% (Gaber Antič, 1998: 163). 

Za primerjavo, v letu 1981 je bil deleţ ţensk v parlamentu na Nizozemskem 16,8 %, v 

Avstriji 11,3 % in v Franciji 5,3 %. 

Procesi demokratizacije se niso začeli leta 1989, ampak kar nekaj let prej, ko je bila ZKS pod 

pritiskom različnih organiziranih civilno-druţbenih skupin prisiljena spreminjati svoja 

stališča, ki so se tako vse bolj in postopoma tudi odločilno razlikovala od stališč 

jugoslovanske partije do nekaterih sodobnih gibanj in pojavov. Pri tem so veliko vlogo 

odigrali akterji  zdruţeni predvsem okoli Nove revije in Društva slovenskih pisateljev, pa tudi 

pankovska glasbena scena, Radio Študent, revija Mladina in ZSMS, oziroma vse, kar je sodilo 

v takratno alternativno kulturo (Gaber Antič, 1998: 163). 

 



 12 

Tabela št. 2.1: Kronologija pomembnejših dogodkov v zgodovini ţensk na Slovenskem 

 

Leto Pravica oziroma dogodek 

1848 Fany Hausman objavi svoje pesmi v Celskih novinah in v prvem slovenskem 

političnem listu Slovenija. 

1871 Ministrstvo za znanost z odlokom ustanovi drţavno ţensko učiteljišče v 

Ljubljani. 

1872 V sluţbo sprejeta prva poštna uradnica. 

1896 Ustanovljena višja dekliška šola. 

1897 Začne izhajati prvi ţenski časopis Slovenka. 

1898 Ustanovljeno prvo ţensko društvo. 

1905 Prva ţenska sprejeta v sluţbo na ljubljanskem magistratu. 

1906 

1911 

 

 

1913 

 

1927 

 

Marija Urbas kot prva Slovenka doktorira (iz filozofije) na Univerzi v Gradcu. 

 Prve volitve na občinski ravni, kjer so lahko davkoplačevalke oddale svoj glas 

osebno. 

Potrjen zakon, po katerem lahko ţenske postanejo članice političnih organizacij. 

 

Skupno zborovanje vseh treh političnih taborov za volilno pravico ţensk. 

 

1920 Ana Mayer Kansky kot prva Slovenka obrani prvi doktorat na Univerzi v 

Ljubljani. 

1942 Uzakonjena splošna volilna pravica (pravno-formalno leta 1945). 

1942 Izvoljena v parlament prva članica. 

1945 

 

1960 

 

1973 

Izvoljena prva ministrica. 

V Sloveniji se prvič na recept pojavi oralna kontracepcija. 

 

Izide prva številka tednika JANA. 

1973 Ob dnevu varnosti sprejmejo v slovensko milico prve miličnice (šest). 

1974 

 

V ustavi SFRJ sprejeto določilo o svobodnem odločanju o rojstvu otrok. 

Poskus uvedbe 30 % kvot za volitve v druţbeno-politična telesa. 

1977 Uzakonjena pravica do umetne prekinitve nosečnosti (iz drugih, ne le iz 

zdravstvenih razlogov). 

1977 Opravljena prva umetna oploditev. 
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1986 Porodniški dopust traja eno leto. 

1989 V Ljubljani začne delovati prvi telefon SOS za ţenske in otroke – ţrtve nasilja. 

1992 Pri Vladi RS začne delovati Urad za ţensko politiko. 

1997/1998 V 1. letnik srednje policijske šole se lahko prvič vpišejo tudi dekleta. 

2001 Vlada RS ustanovi Urad za enake moţnosti, ki prevzema naloge Urada za 

ţensko politiko. 

 

Vir: Statistični urad, dostopno prek: www.stat.si/doc/Kronologija.doc 

 

 

2.3 Oblike organiziranega delovanja ţensk 

 

V osemdesetih letih je prišlo do prvih pobud za ureditev ţenske politike na vladni ravni. 

Uresničitvi te pobude smo se najbolj pribliţali leta 1989, ko je tekel postopek za spremembo 

zakonodaje o vladi in delovnih področjih ministrstev ter vladnih sluţb. Takrat je Zveza 

socialistične mladine Slovenije (ZSMS) podprla zahtevo ţenskega gibanja po ustanovitvi 

posebnega ministrstva. Takratna skupščina in vlada sta ta predlog zavrnili (Urad za ţensko 

politiko, 1997: 43). 

 

 

PARLAMENT – Komisija za ţensko politiko 

 

V skupščini RS so julija 1990 ustanovili Komisijo za ţensko politiko, ki si je prizadevala za 

uveljavitev načela »Enakost ne glede na spol«. Komisija za ţensko politiko ima naslednje 

naloge: 

 obravnava zakone in problematiko, ki zadeva poloţaj ţensk, ter spremlja njihovo 

uresničevanje; 

 spremlja, proučuje in obravnava vprašanja v zvezi s poloţajem, enakopravnim 

vključevanjem in uresničevanjem pravic ţensk na vseh področjih druţbenega ţivljenja 

in dela; 

 spremlja uresničevanje mednarodnih dokumentov, ki se neposredno nanašajo na 

poloţaj ţensk in pogoje za ukinitev vseh oblik diskriminacije med spoloma; 

http://www.stat.si/doc/Kronologija.doc
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 daje drţavnem zboru in delovnim telesom predloge za vzpostavitev enakih moţnosti 

ţensk za vstopanje v področja dela, izobraţevanje, politiko (dostopno in povzeto po: 

http://www.uem.gov.si/fileadmin/uem.gov.si/pageuploads/zagovornistvoSlo.pdf). 

 

 

VLADA – Urad Vlade RS za ţensko politiko 

 

Ustanovljen je bil leta 1992 kot samostojna strokovna sluţba Vlade RS in opravlja naslednje 

naloge: 

 spremlja poloţaj ţensk in uresničevanje njihovih z ustavo, zakoni in mednarodnimi 

konvencijami zajamčenih pravic; 

 z vidika poloţaja ţensk obravnava predpise, akte in ukrepe, ki jih sprejemajo Vlada 

RS in resorna ministrstva; 

 sodeluje z ministrstvi pri pripravi predpisov, drugih aktov in ukrepov; 

 daje vladi RS in ministrstvom predloge in pobude;  

 pripravlja analize, poročila in druga gradiva; 

 spodbuja ustvarjanje enakih moţnosti ţensk in moških z informiranjem in 

osveščanjem; 

 obravnava pobude ţenskih organizacij, skupin in gibanj; 

 na podlagi veljavnih predpisov zastopa Vlado Republike Slovenije v mednarodnih in 

regionalnih organizacijah na področju zagotavljanja enakih moţnosti ţensk in moških 

(Urad za ţensko politiko, 1993, dostopno in povzeto po:  

http://www.uem.gov.si/si/o_uradu/pristojnosti). 

 

 

URAD VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC 

 

Decembra leta 1993 je DZ RS sprejel Zakon o varuhu človekovih pravic, urad je z delom 

začel 01.01.1995.  

Zadeve iz pristojnosti varuha delimo na naslednja področja:  

 ustavne pravice, 

 omejitve osebne svobode, 

 socialna varnost, 

 delovno pravne zadeve, 

 upravne zadeve, 
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 sodni postopki, 

 okolje in prostor, 

 gospodarske javne sluţbe, 

 stanovanjske zadeve, 

 varstvo osebnih podatkov, 

 varstvo otrokovih pravic, 

 diskriminacija in nestrpnost. 

 

Na področju diskriminacije obravnavajo predvsem: diskriminacijo nad nacionalnimi in 

etničnimi manjšinami, enakimi moţnostmi po spolu, enakimi moţnostmi pri zaposlovanju 

(Urad varuha človekovih pravic, 2010, dostopno in povzeto po http://www.varuh-rs.si/o-

instituciji/podrocja-dela-varuha/). 

 

 

POLITIČNE STRANKE – Ţenski odbori znotraj strank 

 

Odbori so zasnovani znotraj posameznih strank. Glavne naloge odborov so vključevanje 

ţensk v politiko, povezovanje, izmenjava mnenj, predlogov, pobud. Delovanje zajema 

prostovoljno, humanitarno delo, oblikovanje pobud in vprašanj poslanskemu klubu strank v 

zvezi z zakonodajo. Večina teh odborov skrbi za kulturno, športno in druţabno ţivljenje 

pripadnikov in simpatizerjev stranke. 

Od sedmih političnih strank, ki so z volitvami leta 2008 prišle v parlament, tri stranke nimajo 

posebej organizirane ţenske skupine.  

Delujoče ţenske odbore imajo: 

 

 Ţenska mreţa pri LDS (Liberalni demokraciji Slovenije), 

  Ţenska zveza pri SLS (Slovenski ljudski stranki),  

 Ţenski odbor socialdemokratinj pri SDS, (Socialdemokratski stranki Slovenije),  

 Ţenski forum SD (Socialnih demokratov). 

 

 

 

 

SINDIKATI – Komisija za ţenska vprašanja SKEI  

 

http://www.varuh-rs.si/o-instituciji/podrocja-dela-varuha/diskriminacija/novice/?tx_ttnews%5btt_news%5d=2380&tx_ttnews%5bbackPid%5d=353&cHash=f73be78b78
http://www.varuh-rs.si/o-instituciji/podrocja-dela-varuha/diskriminacija/novice/?tx_ttnews%5btt_news%5d=2380&tx_ttnews%5bbackPid%5d=353&cHash=f73be78b78
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Komisija si ja za svoj temeljni cilj zadala uveljavljanje ţensk in izraţanje njihovih interesov 

na delovnem mestu in v njihovi sindikalni organizaciji. To dosega z organiziranim 

izobraţevanjem. V Sloveniji deluje 34 različnih sindikatov, vendar ima posebej organizirano 

ţensko skupino le en sindikat, in sicer Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije 

(SKEI), ki je julija 1994 na drugem kongresu, ko so se oblikovala delovna telesa, ustanovil 

Komisijo za ţenska vprašanja, ki si je za svoj temeljni cilj zadala uveljavljanje ţensk in 

izraţanje njihovih interesov na delovnem mestu in v njihovi sindikalni organizaciji. 

Politika sindikatov je usmerjena predvsem na splošne probleme zaposlenih, pri panoţnih in 

poklicnih sindikatih pa ozko omejena na probleme matičnih panog in poklicev. Stečaji 

podjetij, odpuščanje delavcev, problemi plač so tako osrednje polje njihovega delovanja.  

Čeprav ostaja zavzemanje za enakopraven poloţaj ţensk sestavni del programskih 

dokumentov sindikatov, ni mogoče govoriti o kakršnikoli načrtni politiki, ki bi podpirala 

njegovo uresničevanje, ker ţenskega vprašanja še niso prepoznali kot posebno področje 

delovanja. Morda k temu prispeva tudi dejstvo, da se tradicionalni patriarhalni vzorci, tako 

kot v drugih institucijah, reproducirajo tudi v organih sindikatov. Tudi v sindikatih so na 

ključnih poloţajih, kjer se sprejemajo odločitve, večinoma moški. (dostopno in povzeto po: 

http://skei.si/enake_moznosti/).  

 

 

NEVLADNE ŢENSKE ORGANIZACIJE 

 

Cilji ţenskih nevladnih organizacij so povezani s političnim, ekonomskim in socialnim 

uveljavljanjem ţensk v različnih okoliščinah, in sicer s stališča zahtev po enakosti in enakih 

moţnostih ţensk in moških (Kozmik,1995: 6): 

 stanovsko organizirane ţenske skupine (Sekcija podjetnic, Zveza kmetic Slovenije, 

Klub poslovnih ţena); 

 neodvisne ţenske skupine (Škuc LL, Iniciativa, Slovensko ţensko društvo za mir v 

svetu, Prenner klub, Društvo Kasandra, Ţenska svetovalnica, Zdruţenje proti 

spolnemu zlorabljanju, Ţenski center na Metelkovi); za neodvisne organizacije je 

značilen način samoorganizacije, ki se odraţa v neodvisnem delovanju; edina omejitev 

je zakonska zahteva, katero mora organizacija izpolnjevati za registracijo, sicer pa je 

popolnoma neodvisna, saj zunanjega nadzora nad njo ni (Kozmik, 1995: 15); 

 ţenske skupine v zamejstvu (Zveza Slovenskih ţena, Katoliško ţensko gibanje); 

http://skei.si/enake_moznosti/
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 krizni telefoni za pomoč ţrtvam nasilja: SOS telefon za ţenske in otroke, Ţenska 

svetovalnica (Kozmik, 1995: 26-27). 

 

 

2.4 Politika enakih moţnosti 

 

Politiko enakih moţnosti lahko definiramo kot politiko ali prizadevanje za uvedbo ukrepov, ki  

zmanjšujejo strukturno pogojeno diskriminacijo neke socialne skupine (v tem primeru ţensk),  

nanaša se lahko na različna področja – na področje dela, sociale, zdravstva, izobraţevanja; 

spremeniti poskuša neustrezno zakonodajo, ki vsebuje elemente institucionalne in strukturne 

diskriminacije (Gaber Antič, 1998: 42). 

Zakon o enakih moţnostih ţensk in moških, je Drţavni zbor Republike Slovenije (z 42 

glasovi za in 3 vzdrţanimi) sprejel na seji 21. junija 2002. 

Z Zakonom o enakih moţnostih ţensk in moških in Zakonom o uresničevanju načela enakega 

obravnavanja se je na področju enakosti spolov povečala tudi vloga vladnega Urada za enake 

moţnosti. Urad je tako postal osrednji organ za področje enakih moţnosti v vladi, ki 

koordinira in spremlja izvajanje politike enakih moţnosti spolov tudi v drugih resorjih. 

Ministrstvom lahko predlaga sprejem različnih predpisov in ukrepov, ministrstva z uradom 

sodelujejo pri izvajanju integracije načela enakosti spolov v politike, urad pa bo na podlagi 

poročil ministrstev pripravljal terminske načrte za izvajanje nacionalnega programa in vladno 

poročilo drţavnemu zboru (Jeram, 2003: 12). 

 

Naloge urada: 

 z vidika načela enakih moţnosti ţensk in moških obravnava predpise, akte in ukrepe, 

ki jih sprejemajo Vlada Republike Slovenije in resorna ministrstva ter h gradivom 

pred sprejemom podaja mnenja in predloge; 

 koordinira oblikovanje politik in pripravo predpisov na področju preprečevanja in 

odpravljanja diskriminacije, predvsem pri prenosu predpisov Evropske unije o 

uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali etnično poreklo 

in o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu; 

 spremlja poloţaj ţensk ter uresničevanje njihovih z ustavo, zakoni in mednarodnimi 

konvencijami zajamčenih pravic; 
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 sodeluje pri pripravi predpisov, drugih aktov in ukrepov, ki jih pripravljajo ministrstva 

in se nanašajo na ustvarjanje enakih moţnosti ţenk in moških; 

 daje Vladi RS in ministrstvom pobude in predloge za ukrepe s področja enakih 

            moţnosti ţensk in moških ter s področja preprečevanja in odpravljanja diskriminacije; 

 pripravlja analize, poročila in druga gradiva s področja enakih moţnosti ţensk in 

moških; 

 spodbuja ustvarjanje enakih moţnosti ţensk in moških z informiranjem in 

osveščanjem; 

 obravnava pobude nevladnih organizacij, ki delujejo na področju enakih moţnosti 

ţensk in moških; 

 na podlagi veljavnih predpisov in postopkov zastopa Vlado RS v mednarodnih in 

regionalnih organizacijah na področju zagotavljanja enakih moţnosti ţensk in moških 

(Povzeto po: Urad za enake moţnosti, 2004, dostopno na: 

http://www.uem.gov.si/si/delovna_podrocja/integracija_nacela_enakosti_spolov/). 

 

Pogosta vprašanja in polemike, zakaj je politična participacija ţensk potrebna in sploh 

pomembna, zakaj ţensk ni v politiki ter kakšne spremembe bo oziroma bi prinesel večji deleţ 

ţensk v politiko, postanejo predmet (ne)političnih razmišljanj ob različnih druţbenih in 

političnih dogajanjih, predvsem pa pred vsakimi volitvami (drţavnozborske, lokalne). 

 

 

2.5 Ţenske v politiki v Evropi 

 

V 70-ih letih se začnejo različna ţenska gibanja, kar privede do naglega vzpona ţensk v 

politiki. Izrazita izpostavljenost vprašanja (glede ţenske v politiki) se pojavi v 90-ih letih 20. 

stoletja; ţenske to vprašanje zelo politizirajo, zato pripeljejo različne skupine z dobrimi 

argumenti do sprememb. 

V nacionalnih parlamentih 27 drţav članic Evropske unije se je odstotek poslank med leti 

1997 in 2007 povečal skoraj za polovico, in sicer s 16 na 24 odstotkov. Vendar deleţ ţensk še 

vedno ostaja pod 30 odstotki, ki sicer predstavljajo minimalno zastavljen cilj zastopanosti 

ţensk v nacionalnih parlamentih drţav EU. Med drţavami obstajajo precejšnje razlike: največ 

ţensk sodeluje v politiki v skandinavskih drţavah, ki ţe tradicionalno najbolj prednjačijo na 

področju enakih moţnosti. Na Finskem po volitvah leta 2007 ţenske zasedajo 42 odstotkov 

vseh mest v parlamentu, še bolje pa je na Švedskem, kjer parlament trenutno sestavlja 47 
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odstotkov ţensk (Predstavništvo Evropske komisije pri RS, 2009, dostopno in povzeto po:  

http://www.euekspres.eu/index.php/euekspres2/podcrtano-z-modro/kje-sozenske/april_2009). 

Španija in Francija (pod Sarkozijem) skrbita za povečanje ţensk v politiki. Na višji odstotek 

zastopanosti ţensk v politiki pomembno vplivata uvedba kvot in sprememba volilnega 

sistema. Tudi v evropskih vladah je vedno več ţensk, po njihovi zastopanosti pa danes najbolj 

izstopata vladi španskega in finskega ministrskega predsednika, v katerih ţenske zasedajo več 

kot polovico ministrskih stolčkov. Pri vodenju vlade je po odstotkih gledano stanje slabo, saj 

med 27 drţavami v EU ministrsko ekipo vodi le ena ţenska, nemška kanclerka Angela 

Merkel. Tudi sicer je doslej le 8 od 27 članic, torej manj kot četrtina drţav Unije, na najvišjo 

vladno pozicijo postavilo ţensko ( dostopno in povzeto po: 

http://www.euekspres.eu/index.php/euekspres2/podcrtano-z-modro/kje-sozenske/april_2009). 

V institucijah Evropske unije so razmere nekoliko bolj optimistične. Zastopanost ţensk v 

Evropskem parlamentu je v zadnjih letih močno narasla. Če je bilo v EP še leta 1984 zgolj 17 

odstotkov ţensk, trenutni sklic Evropskega parlamenta tvori nekaj več kot 31 odstotkov 

evropskih poslank. V sestavi Evropske komisije, ki šteje 27 članov, je deset komisark 

(Predstavništvo Evropske komisije pri RS, 2009, dostopno in povzeto na:  

http://www.euekspres.eu/index.php/euekspres2/podcrtano-z-modro/kje-sozenske/april_2009). 

 

Najpomembnejši razlogi za izključenost ţensk v politiki so kulturno pogojeni. V bolj 

tradicionalnih druţbah so ţenske, ki iščejo pot v vrhove političnega ţivljenja, velikokrat 

diskriminirane, saj volivci ponavadi vidijo moške kot sposobnejše voditelje. Posledično se 

ţenske redkeje odločajo za vstop v politiko, saj jo doţivljajo kot sovraţno in agresivno. 

Obstaja več načinov, kako zagotoviti višji odstotek zastopanosti ţensk v politiki. Na 

Mednarodnem inštitutu za demokracijo in volilno asistenco (IDEA) v Stockholmu menijo, da 

obstajata dva ključna ukrepa, ki lahko pomembno vplivata na višji odstotek zastopanosti 

ţensk v politiki – uvedba kvot in sprememba volilnega sistema. Predvsem uvedba kvot se je 

pokazala kot učinkovit ukrep v večini drţav. V Belgiji na primer se je z uvedbo kvotnega 

sistema deleţ ţensk v spodnjem domu parlamenta z 12 odstotkov leta 1997 dvignil na 35 

odstotkov leta 2007. Takšen rezultat je posledica vladnega ukrepa iz leta 2002, ki je predpisal 

ne le enako zastopanost ţensk in moških med kandidati za poslanske sedeţe, pač pa tudi, da 

prva dva kandidata na listi nista smela biti enakega spola. Pomemben napredek so dosegli tudi 

v Kirgiziji, kjer do volitev leta 2007 v parlamentu ni sedela nobena ţenska. Zato pa so uvedli 

proporcionalni volilni sistem, ki je določil, da mora biti na listi najmanj 30 odstotkov 

kandidatk, kar je dvignilo prisotnost ţensk v parlamentu na 25 odstotkov. V večini drţav po 
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vsem svetu dejansko ni zakonskih ovir za kandidaturo ţensk na volitvah. Zakaj torej v 

političnem ţivljenju še vedno prevladujejo moški? Enostavnega odgovora na to vprašanje ni, 

saj gre za kombinacijo najrazličnejših dejavnikov. Volilni sistem vsekakor pomembno vpliva 

na moţnosti izvolitve ţensk na volitvah. Proporcionalni volilni sistem je namreč bolj 

naklonjen enakomerni porazdelitvi poloţajev med spoloma kot pa večinski volilni sistem. 

Izključenost ţensk iz omreţij vplivnih ljudi, ki imajo stike s finančnimi podporniki 

političnega udejstvovanja, je vsekakor teţava, ki ţenskam oteţuje preboj in onemogoča 

izvedbo učinkovitih predvolilnih kampanj (Predstavništvo Evropske komisije pri RS, 2009, 

dostopno in povzeto po: http://www.euekspres.eu/index.php/euekspres2/podcrtano-z-

modro/kje-sozenske/april_2009). 

 

Tabela št. 2.2: Število ţensk v parlamentu v drţavah po Evropi na dan 31.12.2008 

 

 

 

DRŢAVA 

 

ŠT. SEDEŢEV V 

PARLAMENTU 

 

ŠT. ŢENSK V 

PARLAMENTU 

 

% ŢENSK V 

PARLAMMENTU 

na dan 31.12.2008 

Švedska 349 164 47,0 % 

Finska 200 83 41,5 % 

Nizozemska 150 62 41,3 % 

Danska 179 68 38,0 % 

Španija 350 127 36,3 % 

Norveška 169 61 36,1 % 

Belgija 150 53 35,3 % 

Irska 63 21 33,3 % 

Nemčija 612 197 32,2 % 

Švica 200 57 28,5 % 

Portugalska 230 65 28,3 % 

Avstrija 183 50 27,3 % 

Luksemburg 60 14 23,2 % 

Italija 630 134 21,3 % 

Hrvaška 153 32 20,9 % 

Estonija 101 21 20,8 % 

http://www.euekspres.eu/index.php/euekspres2/podcrtano-z-modro/kje-sozenske/april_2009
http://www.euekspres.eu/index.php/euekspres2/podcrtano-z-modro/kje-sozenske/april_2009
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Latvija 100 20 20,0 % 

Francija 577 105 18,2 % 

Češka 200 31 15,5 % 

Grčija 300 44 14,7 % 

Slovenija 90 12 13,3 % 

Romunija 334 38 11,4 % 

Madţarska 386 43 11,1 % 

Malta 69 6 8,7 % 

Vir: lastni povzetek, povzeto in obdelano po: http://www.ipu.org/wmn-

e/arc/classif311208.htm 

 

Iz grafa je mogoče ugotoviti, da je največja zastopanost ţensk v politiki v skandinavskih 

drţavah, Slovenija je pri dnu lestvice s 13,3 % zastopanostjo, prehitela je Malto, Madţarsko 

in Romunijo. 

 

2.6 Evropska kampanja 50/50 – evropski ţenski lobi, kampanja za demokracijo 

 

EWL – Evropski ţenski lobi. Leta 2009 smo Evropejci izvolili nov Evropski parlament. 

Namen kampanje je bil doseči, da bi enakost spolov zaţivela ne samo kot vrednota in načelo 

Evropske unije ter njenih članic, temveč kot vsakdanja praksa v vseh politikah in programih.  

EWL se zavzema za enakopravno zastopanost spolov pod sloganom »Ni sodobne demokracije 

brez enakosti spolov« (EWL, 50/50 Campaign, dostopno in povzeto na: 

http://www.womenlobby.org/). 

Enakost spolov je pogoj za posodobitev naših političnih sistemov, tako da bi imeli ţenske in 

moški v svoji raznolikosti enakovredne pravice, odgovornosti in moč. Uvedbo enakosti 

spolov bi morala biti v jedru evropskih pobud za vključevanje drţavljanov v odločanje, 

povečanje legitimnosti Evropske unije in napredovanje v smeri politik, ki odraţajo potrebe in 

ţelje vseh Evropejcev. Vse nosilce odločanja, posameznike in organizacije, ki ţelijo 

spodbujanje demokracije in pravice, pozivamo, da podprejo to kampanjo na vseh ravneh ter 

čez meje drţav in političnih strank (EWL, 50/50 Campaign, dostopno in povzeto na: 

http://www.womenlobby.org/). 

http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif311208.htm
http://www.ipu.org/wmn-e/arc/classif311208.htm
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Kako bi bilo, če bi bilo v političnih vrhovih in tudi nasploh v politiki prisotnih več ţensk? 

Španska ministrica za enakopravnost Bibiana Aido pravi, da ţenske v politiko prinesejo druge 

teme in s svojimi pogledi odprejo nova vprašanja, ki jih je treba urediti. Po njenem mnenju z 

ţenskami v politiki politične razprave dobijo večjo kvalitativno in kvantitativno širino 

(Dostopno in povzeto na: http://www.euekspres.eu/index.php/euekspres2/podcrtano-z-

modro/kje-so-zenske/april_2009). 

 

Tabela št. 2.3: Izvoljene ţenske po drţavah članicah v Evropskem parlamentu, volitve 2009 

 

Drţava članica Sedeţi Ţenske Ţenske % 

Finska 13 8 62,00 % 

Švedska 18 10 56,00 % 

Irska 12 6 50,00 % 

Estonija 6 3 50,00% 

Nizozemska 25 12 48,00 % 

Danska 13 6 46,00 % 

Francija 72 32 44,00 % 

Avstrija 17 7 41,00 % 

Bolgarija 17 7 41,00 % 

Slovaška 13 5 38,00 % 

Nemčija 99 37 37,00 % 

Madţarska 22 8 36,00 % 

Portugalska 22 8 36,00 % 

Španija 50 18 36,00 % 

Romunija 33 12 36,00 % 

Belgija 22 8 36,00 % 

UK 72 24 33,00 % 

Ciper 6 2 33,00 % 

Grčija 22 7 32,00 % 

Slovenija 7 2 29,00 % 

Latvija 8 2 25,00 % 

Poljska 50 11 22,00 % 

Italija 72 15 21,00 % 
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Češka 22 4 18,00 % 

Litva 12 2 17,00 % 

Luksemburg 6 1 17,00 % 

Malta 5 0 0 % 

SKUPAJ 736 257 35,00% 

   

Vir: EU, europarl, 2009; dostopno in povzeto po 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.do?id=212&pageRank=12&l

anguage=SL 

 

Največ ţensk prihaja iz skandinavskih drţav (Švedska, Finska), predstavnice v Evropskem 

parlamentu pa nima Malta. 

Tabela št. 2.4: Deleţ moških in ţensk izvoljenih v Evropski parlament po letih 

   

Volilno leto Moški (%) Ţenske (%) 

1979-1984 84 16 % 

1984-1989   82 18 % 

1989-1994 81 19 % 

1994-1999 74 26 % 

1999-2004  70 30 % 

2004-2009 69 31 % 

2009 65 35 % 

 

Vir: EU, europarl, 2009, lastni povzetek, dostopno in povzeto na: 

www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay/ 

 
  

Iz podatkov lahko ugotovimo, da od leta 1979 do 2009 raste deleţ ţensk v Evropskem 

parlamentu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.do?id=212&pageRank=12&language=SL
http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay.do?id=212&pageRank=12&language=SL
http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/staticDisplay/
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3 OVIRE PRI POLITIČNEM NAPREDOVANJU ŢENSK  

 

3.1 Vpliv spola na politiko 

 

Vstopiti in biti v politiki pomeni vstopiti in biti na političnem igrišču. Sprejeti je treba 

določena pravila igre, se po njih ravnati, ob tem pa pokazati in izkoristiti svoj jaz. Politika je 

vseobsegajoča, naporna, zahtevna in mogoče se jo je naučiti (Kozmik, 1998: 1). 

 

Načelo enakosti spolov se nanaša na vse temeljne politike, kot so: zdravstvena politika, 

politika zaposlovanja, socialna politika. Cilj ukrepov je zagotoviti celostne učinke, ki bodo 

trajno presegli neenakosti med spoloma, ki se kaţejo na različnih ravneh: neenakosti v 

stopnjah aktivnosti in brezposelnosti med moškimi in ţenskami, pri ustanavljanju podjetij, 

plačah in pogojih za zaposlitev, pri delitvi domačih opravil in druţinskih obveznostih. 

Integracija načela enakosti spolov je priloţnost za izboljšanje javne administracije ter razvoja 

temeljnih politik. Zahteva kakovostne informacije, s čimer omogoča ravnoteţje v vladi. Po eni 

strani upošteva posameznike in posameznice kot glavni element v procesu odločanja 

(upoštevajoč razlike med njimi), po drugi strani pa razreši problem demokratičnega manjka 

glede neuravnoteţene udeleţbe ţensk v javni sferi. 

 

Raziskava, ki jo je opravila Milica Gaber Antić v slovenskem parlamentu, je pokazala, da 

imajo ţenske drugačne prioritete kot moški. Medtem ko moške zanimajo zunanja politika, 

finance, gospodarstvo ter se osredotočajo na čiste politične teme, se ţenske bolj osredotočajo 

na konkretne primere, zanimajo jih sociala, druţina, šolstvo, zdravstvo, kultura, okolje. 

Najbolj vidne so razlike, ko gre za ocenjevanje sprejetih zakonov. Med poslankami 

prevladujejo vprašanja o pravicah iz delovnega razmerja, druţinske politike, enakosti, 

medtem ko poslanci zastavljajo vprašanja iz področja lokalne samouprave, zunanjih zadev. Iz 

raziskave je razvidno, da poslanke za svoj največji uspeh največkrat omenjajo teme oz. 

vprašanja, povezana z enakostjo med spoloma (Gaber Antič, 1998: 40-46). 

 

3.2 Ovire, ki vplivajo na politično kariero ţensk  

Nizka zastopanost ţensk v političnem ţivljenju v Sloveniji je rezultat različnih dejavnikov. Ti 

so večinoma kompleksni, ne moremo jim pripisati individualnih interesov. Vzgoja, kultura, 

tradicija in mišljenje so tisti dejavniki, ki so nam jih v našem okolju vcepili, katerim se je 
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teţko upirati. Ţenske so nagnjene k temu, da dajejo odnosom in zvezam z drugimi ljudmi 

večjo teţo kot moški. Pogosto jih je strah neprijetnih posledic, ki bi lahko sledile odločilnim 

dejanjem. Bojijo se konfliktov in sporov, zato v mnogih situacijah raje molčijo, kot da bi se 

izpostavljale.  

Teţave in pritiski, s katerimi se morajo spopadati političarke so: 

 breme, ki ga prinaša njihova izpostavljenost, medijska prepoznavnost, 

 pomanjkanje vzornic, 

 premagovanje predsodkov in stereotipov o spolih, 

 odkrita in prikrita diskriminacija, ki jo izvajajo kolegi, organizacijske strukture, 

mediji, javnost (Gaber Antić, 2003: 66-68). 

 

 

Dejavnike lahko razdelimo na različna področja. 

 

Kulturni – v različnih kulturnih okoljih se podoba in funkcija ţensk – političark razlikuje, 

kljub temu pa se daje prednost tistim značilnostim, ki jih posamična kultura primarno 

povezuje z moško domeno. Uspešna politika in delovanje v njej se povezuje z moškostjo. 

Kulturna okolja se med seboj razlikujejo po vlogah moških in ţensk, saj druţba od obojih 

pričakuje določeno vedenje. V številnih kulturah tradicionalno ţenska vloga ohranja lastnosti, 

ki so v nasprotju s tem, kar se pričakuje od tradicionalnih politikov. Kulturne ovire za 

političarke torej še obstajajo. Kulturne tradicije in norme se oblikujejo počasi, spreminjajo se 

še počasneje.  

 

Socialno/ekonomski – najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na vključevanje ţensk v politično 

ţivljenje so socialno-ekonomski pogoji, ki vladajo v določeni drţavi. Tu lahko omenimo 

zakonodajo v določeni drţavi, izobrazbo, sluţbo, finančna sredstva, druţino, dom. Političarke 

se morajo soočati s hujšimi pritiski v iskanju ravnoteţja med zahtevami iz naslova dela 

političarke in druţinskih obveznosti. Raziskava opravljena v Veliki Britaniji kaţe, da 73 

odstotkov ţensk še vedno v celoti prevzame vsa gospodinjska opravila in da imajo moški v 

primerjavi z ţenskami konec tedna v povprečju šest ur več prostega časa (Linehan, 2001: 57). 

 

Politični – lahko jih razdelimo na dve stopnji. 

Politične stranke – pomembno je vprašanje, ali gre za dejansko podporo ţenskam, oziroma za 

podporo ţensk zaradi kvot. 
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Politična kultura − ima velik in pomemben vpliv na zastopanost ţensk v politiki. Politično 

kulturo razumemo kot politično moralo, kjer so ţenske zopet v precepu, ko govorimo o 

glasovalnem stroju. Znajdejo se v dilemi, kakšno odločitev sprejeti: ali tisto, ki jo podpira 

njena stranka, ali tisto, ki se njej osebno zdi primernejša. (Tukaj so lahko zelo velike dileme, 

ko govorimo o problematiki druţine, doma, zdravstva, šolstva.) Pomembno je torej, ali ţenske 

podpirajo tiste odločitve, ki bodo v prid ţenskim interesom in druţbi, ali tiste, kakršne od njih 

pričakuje stranka.  

Med pomemben dejavnik lahko prištejemo tudi medije, ki imajo v sodobni druţbi zelo močan 

vpliv na javno mnenje in ustvarjajo druţbeno klimo. 

 

 

3.3 Vloga in vpliv volilnega sistema 

 

Volilni sistemi so sestavljeni iz volilnih zakonov, ki določajo volilno delovanje. Zakoni 

določajo način glasovanja, volivčevo vlogo, obliko volilnih enot ter volilne formule, ki 

pretvarjajo glasove v sedeţe. Večina teoretikov uvršča volilni sistem med najpomembnejše 

dejavnike, ki lahko vplivajo na izvolitev manj zastopanih druţbenih skupin.  

Gledano s pravnega vidika so volilni sistemi vsota vseh pravic in obveznosti ter ukrepov in 

postopkov, določenih s predpisi neke drţave, ki se nanašajo na volitve (Grad, 1990: 4). 

Poznamo večinski volilni sistem in sisteme sorazmernega predstavništva. Razlika med tema 

sistemoma je, da sorazmerno predstavništvo vodi k oblikovanju mnogih neodvisnih strank,  

medtem ko večinski volilni sistem teţi k temu, da se izoblikuje večstrankarstvo, ki ga 

sestavljajo koalicije. V tem sistemu zmagajo stranke, ki zberejo večino glasov. Za večinski 

volilni sitem je značilno, da se o kandidatih na volitvah odloča z večino glasov. V okviru 

večinskega sistema ločimo sistem relativne večine,  v katerem je izvoljen tisti kandidat, ki 

prejme največ glasov, in sistem absolutne večine, kjer je za zmago treba doseči polovico 

glasov volivk in volivcev. Sistem sorazmernega predstavništva pa teţi k temu, da so sedeţi v 

parlamentu dodeljeni sorazmerno glede na deleţ dobljenih glasov na volitvah. To omogoča 

zastopanost več strank v parlamentu in s tem moţnost, da manjše stranke dobijo moţnost 

vstopa in delovanja v parlamentu.  

Proporcionalni sistem delitve mandatov za parlament pomeni, da lahko volivci odločajo le o 

kandidatih, ki jih je politična stranka uvrstila na kandidatno listo. Mandati, ki jih pridobi 

stranka, se dodelijo kandidatom po vrstnem redu na listi. Pri proporcionalnem sistemu volivci 
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nimajo vpliva na izvolitev posameznega kandidata. Zaradi tega so v proporcionalnih sistemih  

uvedli moţnost preferenčnega glasovanja, kar pomeni, da lahko volivci, ki se odločijo za eno 

stranko, odločajo tudi o tem, katere osebe bodo izvoljene, pod predpostavko, da bo stranka 

dobila dovolj glasov. Preferenčno glasovanje lahko izvajamo na različne načine. Lahko 

glasujemo o listi ali o posameznih kandidatih na listi, volivci lahko dajejo svoj glas enemu ali 

več kandidatom na kandidatni listi. S tem mehanizmom imajo volivci več moţnosti, da 

vplivajo na izbiro kandidatov in niso omejeni le na strankarske okvire (Kaučič, Grad, 2008: 

219-220). 

Proporcionalen ali sorazmeren politični sistem je zaradi svojih elementov bolj ugoden kot 

večinski volilni sistem, vsaj v primerih, ko gre za izvolitev ţensk. V drţavah, ki imajo sistem 

sorazmernega predstavništva, se je pokazalo, da so moţnosti ţensk za izvolitev odvisne od 

tega, kako visoko na kandidatnih listah se pojavljajo. Čim višje jih stranke postavljajo na 

kandidatne liste, večje so njihove moţnosti za izvolitev. Prav tako pa je za izvolitev ţensk na 

volitvah pomembno dejstvo, ali se v volilnem okolju voli več predstavnic in predstavnikov ali 

samo eden. Raziskave so pokazale, da je izvolitev ţensk višja tudi v primeru, če je volilni 

prag postavljen zmerno visoko (Gaber Antić, 1998; 64-66). 

Sistem sorazmernega predstavništva ponavadi vsebuje večje volilne okraje, čemur sledi večje 

število izvoljenih kandidatov v okraju. Število izvoljenih kandidatov v okraju in velikost 

okraja sta pomembna dejavnika, ki vplivata na strategije političnih strank pri izbiri kandidata. 

Politična stranka bo morala v tem primeru poskrbeti za čim bolj raznovrstno kandidatno listo, 

kjer ne smejo manjkati ţenske. Veljaki strank, ki sestavljajo kandidatne liste, morajo sestaviti 

uravnoteţeno kandidatno listo, ki bo nagovorila različne socialne skupine in volivce z 

namenom, da bo stranka pridobila čim večje število glasov. V večinskem volilnem sistemu 

obstaja eno okroţje, kjer lahko stranke predlagajo le enega kandidata. V takšnem volilnem 

sistemu so ţenske neposredne konkurentke moškim. Strankarski veljaki, ki določajo 

kandidata, se v teh primerih praviloma odločajo za moškega (Kaučič, Grad, 2008: 221). 

 

V sodobnih razmerah in druţbah se od ţenskega spola v politiki – od političark, veliko 

zahteva in veliko pričakuje: 

 vedno morajo biti v dobri kondiciji, lepo oblečene, prijazne in ustreţljive, 

 biti morajo ugledne in nepopustljive hkrati,  

 biti morajo idealistke s čvrstimi načeli, a tudi dovolj pragmatične, da najdejo odgovore 

na kompromise, 
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 omiliti morajo spopade in preprečiti teţnje po razdoru v lastnih vrstah. 

 

Lastnosti in vedenja cenjena v političnem svetu: 

 

 sposobnost govora in izraţanja, 

 sposobnost prilagajanja, 

 sposobnost sprejemati prave odločitve, prevzemati zaključke in poiskati rešitve, 

 lojalnost vodstvu in narodu, 

 imeti dobro podobo v medijih, 

 druţabnost,  

 izobraţenost, 

 ohranjati trda načela, 

 znati dobro poslušati, 

 prenašati konflikte in kritike, 

 vzdrţati naporen delovni program in dolg delovnik, 

 znati izkoristiti priloţnosti in si dovoliti tvegati, 

 stati za svojimi dejanji in odločitvami. 

 

 

3.4  Elementi volilnega sistema 

 

Način izvedbe volitev določajo volilni sistemi oziroma volilni zakoni. Volilni sistemi 

določajo, kdo ima volilno pravico, postavljajo okvire organizacije volitev, predpisujejo 

volilne postopke in tehnike ter način pretvorbe glasov volilnega telesa v poslanske sedeţe 

(Lijphart, 1994, 1). Različni avtorji različno opredeljujejo sestavine volilnih sistemov. 

Elemente volilnega sistema po Lijphartu bomo našteli v nadaljevanju. 

   

 Velikost volilne enote 

 

Volilne enote so območja, na katera se pred volitvami razdeli celotno območje, na katerem se 

izvedejo volitve (Grad, 1996: 57). 

Velikost volilne enote je eden od elementov volilnega sistema, ki močno vpliva na moţnost 

za izvolitev ţensk v parlament. Velikost volilne enote oz. število sedeţev, ki pripada volilni 

enoti, določa zakon in se definira kot število predstavnikov, ki jih volimo v parlament. 



 29 

Pri volilnih enotah gre za preračunavanje volilnih glasov v število sedeţev. Volilne enote se 

ne razlikujejo le po velikosti, ampak tudi po številu sedeţev. Ločimo volilne sisteme z 

volilnimi enotami z enim sedeţem, kjer se uporablja matematična formula relativne ali 

absolutne večine, in volilne sisteme, kjer imajo volilne enote več sedeţev in kjer je mogoče 

uporabiti večinske formule kot formule sorazmernih delitev mandatov (Gaber Antić, 1998: 

68). 

Pri volilnih sistemih, ki imajo volilne enote z enim sedeţem, postavijo politične stranke svojo 

kandidatko ali kandidata na kandidatno listo. V teh sistemih gre za dolgo tradicijo, zato 

politične stranke vnaprej vedo, v katerih volilnih enotah imajo t. i. varne sedeţe, oziroma, v 

katerih je pozitiven izid volitev za njih negotov. Povečanje izvoljivosti ţensk bi bilo v tem 

sistemu moţno le, če bi stranke v volilne enote, kjer imajo varne sedeţe, postavile ţenske. 

Praksa kaţe, da je ta sistem zelo neugoden za večjo izvoljivost ţensk, saj ponavadi na volitvah 

v volilnih enotah s t. i. varnimi sedeţi nastopajo vrsto let isti kandidati. 

 

 Volilne formule 

 

Volilne formule so formule, s katerimi glasove volivk in volivcev pretvorimo v dobljene 

sedeţe v parlamentu. Poznamo tri vrste volilnih formul: večinske volilne formule, delno 

sorazmerne formule in formulo sorazmernega predstavništva. 

Formula sorazmernega predstavništva vpliva na večje moţnosti za izvolitev ţensk Po tej 

formuli se sedeţi v parlamentu strankam dodelijo v sorazmerju z deleţem dobljenih glasov 

istoimenske liste na volitvah. Različica tega volilnega sistema, ki uporablja sorazmerno 

predstavništvo s strankarsko listo, je najbolj razširjena in enostavna. Politična stranka mora za 

vsako enoto pripraviti kandidatno listo. Za preračunavanje glasov v sedeţe se uporabljajo 

različne formule: d'Hondtova formula najvišjega povprečja, ki je naklonjena večjim strankam; 

Sainte-Laguëjeva formula najvišjega povprečja, ki je naklonjena manjšim strankam; formula 

največjega povprečja, ki je prav tako naklonjena manjšim strankam (Gaber Antić, 1998: 76). 

 

Za politično stranko je pomembno, da na svoji kandidatni listi ponuja raznovrstne kandidate 

(glede na spol, starost, geografsko lego, izobrazbo, delovne izkušnje itd.) z namenom 

pritegniti čim večje število volivcev. Predvsem se mora politična stranka drţati tega načela v 

sistemih, kjer obstaja večja moţnost, da lahko volivci namenijo svoje glasove kakšni drugi 

sorodni stranki.  
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 Volilni prag 

 

Volilni prag predstavlja minimalni deleţ podpore, ki jo stranka potrebuje za to, da vstopi v 

parlament. Vsi volilni sistemi ne poznajo volilnega praga. Tisti volilni sistemi, ki volilni prag 

poznajo, ga ponavadi določajo na nacionalni ravni, lahko pa tudi na ravni volilnih enot ali na 

lokalni ravni. Volilni prag je ponavadi zakonsko določen. Visoko postavljen volilni prag 

vpliva predvsem na predstavništvo v parlamentu, saj je manjšim strankam vstop v parlament 

oteţen. Manjšim strankam, manjšinam in ţenskam je bolj naklonjen niţje postavljen volilni 

prag.  

Čim višje je postavljen prag, bolj je zmanjšana sorazmernost pri delitvi mandatov, saj so 

favorizirane večje stranke na škodo manjših (Grad, 1996: 81-82). 

 

 Velikost parlamenta 

 

Lijphart velikost parlamenta definirana kot celoto vseh sedeţev v zakonodajnem telesu in 

meni, da gre za integralni in legitimni del sistema − pretvarjanje glasov v sedeţe. Po 

njegovem mnenju velikost parlamenta zelo vpliva na sorazmernost in na stopnjo 

večstrankarstva. Stopnja sorazmernosti in izvolitev ţensk sta tesno povezani spremenljivki; 

hipotetično bi se ob povečanju sedeţev v parlamentu lahko povečalo število ţensk, saj bi se s 

številom sedeţem povečale moţnosti za kandidiranje in izvolitev ţensk. Prav tako pa bi se 

deleţ ţensk hipotetično zniţal, če bi se število sedeţev v parlamentu zmanjšalo. Primer je 

Češka, kjer so leta 1990 zmanjšali število sedeţev z 200 na 100; deleţ ţensk se je zniţal z 

29,5 % na 8,7 % (Gaber Antič, 1998: 62-63). 

Vsi avtorji, ki preučujejo volilne sisteme, se ne strinjajo z dejstvom, da velikost parlamenta 

vpliva na moţnosti izvoljivosti ţensk. To teorijo potrjujejo skandinavske drţave (Norveška, 

Finska, Švedska, Danska), kjer ni prišlo do nobene spremembe v velikosti parlamenta, pa se 

je deleţ ţensk v parlamentu kljub temu konstantno povečeval. Te drţave imajo največji deleţ 

ţensk v politiki na svetu.   

 

Povečanje števila sedeţev v parlamentu še ne pomeni povečanega deleţa ţensk, nekoliko 

večja pa je verjetnost, da bo zmanjšanju števila sedeţev praviloma sledilo zmanjšanje števila 

ţensk (Gaber Antić, 2003: 88). 
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 Način oziroma struktura glasovanja 

 

Po Lijphartu je lahko glasovanje kategorično ali vrstilno. Kategorično glasovanje od volivca 

in volivke zahteva, da svoj mandat dodeli eni stranki. (enemu ali več 

kandidatom/kandidatkam ene stranke) Vrstilno glasovanje volivcu oz. volivki omogoča, da 

svoj glas porazdeli med stranke ali med kandidatke in kandidate različnih strank (Liiphart, 

1996: 72). Vrstilno glasovanje in moţnost oddaje preferenčnega glasu omogočata večjo 

moţnost izvolitve ţensk v parlament, pod pogojem, da se v pomembnem deleţu pojavijo na 

kandidatnih listah. Vrstilno glasovanje omogoča izvolitev kandidatke, tudi ko je na 

strankarski listi uvrščena na niţjih mestih, ob predpostavki, da ima podporo v volilnem telesu 

(Gaber Antič, 1998: 83). 

 

 Drugi dejavniki 

 

Eden od ključnih dejavnikov, ki vpliva na večjo ali manjšo udeleţbo ţensk v parlamentu, je 

tudi moţnost, da se člana parlamenta nadomesti z drugim članom. V parlamentu pride 

ponavadi do potrebe po nadomeščanju članov parlamenta takrat, ko člani vstopijo v vlado ali  

se upokojijo. V teh primerih se lahko spremeni starostna in spolna struktura parlamenta. V 

Sloveniji je funkcija poslanca nezdruţljiva s funkcijo predsednika, podpredsednika ali 

ministra vlade, zato ga je treba nadomestiti. Ponavadi v teh sistemih manjkajočega člana 

zamenja naslednji v vrsti – kandidat z največjim deleţem dobljenih glasov z istoimenske 

strankarske liste. Za ţenske je to potencialno še ena moţnost za vstop v parlament, vendar 

obstaja  večja moţnost, da bo prosto mesto zapolnil moški, če predpostavimo, da ţenske na 

strankarskih listah niso uvrščene dovolj visoko.  

Deleţ zamenjav v parlamentu lahko vpliva na boljše ali slabše moţnosti ţensk pri vstopu v 

parlament in je odvisen od deleţa poslancev, ki ponovno kandidirajo. Če je ta deleţ nizek, se 

moţnosti za izvolitev novincev povečajo. S tem pa se poveča tudi moţnost za izvolitev ţensk.  

Če na strankarskih listah prevladujejo dotedanji poslanci, ki so predvsem moški, za ţenske 

ostane na voljo le malo mest.  
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3.5 Politične stranke 

 

Eno od najbolj znanih opredelitev pojma stranke je podal Max Weber. Po njegovem je treba 

pod strankami pojmovati zdruţenja, ki temeljijo na svobodnem včlanjevanju in ki so 

ustanovljena zato, da bi lastnim voditeljem zagotavljale poloţaj moči v okvirih neke druţbene 

skupine, lastnim aktivnostim pa moţnost za doseganje objektivnih ciljev ali za doseganje 

osebnih prednosti ali obojega hkrati (Della Porta, 2003: 119). 

Delujejo kot posredniki med drţavljani in drţavo ter vplivajo na drţavno odločanje v imenu 

interesov drţavljank in drţavljanov. Na oblast ali v parlament lahko politične stranke vstopijo 

prek volitev, če je podpora s strani drţavljank in drţavljanov dovolj velika. V sodobnih 

demokracijah je vpliv političnih strank na procese odločanja v drţavi zelo velik, saj imajo 

stranke pravico, da  postavljajo njihove kandidate za člane predstavniških teles. Stranke imajo 

tudi velik vpliv na izbor kandidatov, ki bodo predstavljali ljudstvo, saj volivke in volivci na 

volitvah izbirajo med stranko, stranka pa nato določi, kateri kandidat bo predstavljal ljudstvo 

v posameznih drţavnih organih (Grad, 1999: 305). 

Politične stranke so politični akterji, ki imajo tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu 

najvplivnejšo vlogo na volitvah, v parlamentu in v procesu selekcije kandidatov za volitve. 

Vodilo pri izboru kandidata za volitve je načelo, da kandidat ali kandidatka pridobi čim večje 

število glasov. Moţnost ţensk za vključitev na kandidatno listo se poveča v primeru, ko imajo 

stranke formalno določena in znana pravila. Lovenduski je mnenja, da prevlada moških med 

voljenimi predstavniki in predstavnicami ni rezultat glasovanja na splošnih volitvah, temveč  

posledica strankarskih postopkov izbire kandidatk in kandidatov. Njegovo razmišljanje je, da 

sestavo voljenih teles določajo stranke in ne volivke in volivci. 

Pravila in norme, ki veljajo v stranki, vplivajo na postopke izbire kandidata. Če stranka deluje 

po birokratskem sistemu, ki zagotavlja prisotnost ţensk na kandidatnih listah s strankarskimi 

kvotami, potem morajo stranke vključiti predpisano količino ţensk na kandidatno listo. 

Ţenske se lahko enakopravno potegujejo za vključitev na kandidatno listo. Če pa stranka 

deluje po neformalnih pravilih, je ţenskam oteţen dostop na kandidatno listo. Strankarska 

ureditev in sistem je projekcija druţbenega sistema, v katerem stranka deluje. Šibka notranja 

organiziranost stranke, neformalna in nejasna pravila oteţujejo ţenskam uveljavljanje v 

strankah. Delovanje političnih strank v sodobnih demokracijah je odvisno od ekonomskih, 

političnih in zakonskih okvirjev neke drţave. Notranja struktura strank, njihova notranja 

demokracija, postopki kandidiranja, filozofija stranke in pogled na poloţaj ţensk so dejavniki, 
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ki vplivajo na prisotnost ali odsotnost ţensk v politiki. Stranke imajo velik vpliv na izbor 

kandidatk in kandidatov za volitve in vplivajo na moţnosti ţensk za izvolitev (Gaber Antić, 

1998: 102). 

 

Na Slovenskem so prve stranke nastale ob koncu 19. stoletja in so delovale v glavnem kot 

predstavnice dveh velikih blokov in enega manjšega: katoliškega in liberalnega ter 

socialističnega (Brezovšek, Haček, Zver; 2008: 176). 

Po letu 1988, ko so začele nastajati prve politične organizacije na nacionalni ravni, je število 

strank strmo naraščalo in je leta 1992 doseglo število 91, potem pa začelo počasi a vztrajno 

padati (Brezovšek, Haček, Zver; 2008: 182). 

V začetku avgusta 2008 je bilo v Sloveniji registriranih 58 političnih strank (Ministrstvo za 

notranje zadeve, 2008). 

 

Profesor Laponce na torontski univerzi je v svoji knjigi Left and Right (1981) navedel nekaj 

splošnih in sugestivnih pripomb, ki jih uporabljajo v političnem besednjaku in v glavnem 

razlikuje navpično prostorsko ureditev zgoraj-spodaj od vodoravne prostorske ureditve levo-

desno. Navpično ureditev obravnava pisec kot močno, vodoravno pa kot šibko. Ugotavlja, da 

sta izraza desnica in levica nastala med francosko revolucijo, ko naj bi vodoravna ureditev 

nadomestila navpično. Navpična razseţnost in vodoravna razseţnost sta vzporedni, četudi 

predstavljata dve različni in medsebojno neodvisni razmerji v politiki; razmerje med 

vladajočimi in podloţniki na eni strani ter razmerje vladajočih med seboj in podloţnikov med 

seboj na drugi. Navpična razseţnost dejansko ne izloča vodoravne, obe v normalnih 

okoliščinah sobivata, lahko v skrajnih primerih katera ugasne: prva v primeru drţavljanske 

vojne in druga v despotskem sistemu. 

V grobem lahko politične stranke razdelimo na leve, desne in sredinske. Revelli pravi, da sta 

desnica in levica besedi, ki označujeta vsebine, ki so glede na čase in razmere različne. 

»Dejstvo, da sta desnica in levica nasprotji pomeni preprosto to, da ni moč biti hkrati desnica 

in levica. Nič ne pove o vsebinah nasprotujočih si strani. Nasprotje ostaja, četudi se lahko 

vsebine obeh polov spreminjajo« (Bobbio, 1995; 84).  

Nadalje Revelli navaja pet glavnih meril za razlikovanje desnice od levice: 

 

1. na temelju časa – napredek/ohranjanje, 

2. na temelju prostora – enakost/neenakost, 

3. na temelju podanikov – samousmerjanje/usmerjanje od zunaj, 
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4. na temelju funkcije – spodnji razredi/zgornji razredi, 

5. na temelju modela spoznavanja – racionalizem/iracionalizem. 

 

Če je merilo za razlikovanje med levico in desnico različna presoja ideala enakosti, merilo za 

razlikovanje zmernosti od skrajnosti tako na levici kot na desnici pa različen odnos do 

svobode, potem je mogoče politične doktrine in gibanja razdeliti shematično na naslednje štiri 

dele (Bobbio, 1995: 105). 

1. Na skrajni levici so gibanja, ki so hkrati egalitaristična in avtoritarna. 

Egalitarizem − nazor, da so ljudje enaki, enakopravni. 

Avtoritarnost – problematika podrejenosti določeni avtoriteti, oblasti. Avtoritaren je  

postopek socialne kontrole, v katerem nadrejena, dominantna, vodilna oseba daje 

naloge, poveljuje, pri čemer pa ne dovoljuje drugim posameznikom, da bi karkoli 

sodelovali v procesu odločanja (Sruk, 1995: 27). 

 

2. Na levi sredini so doktrine in gibanja ki so hkrati egalitarna in libertarna. Za njih bi 

danes lahko uporabili izraz liberalni socializem. 

Liberalen − politična svoboda za vse drţavljane in enakost vseh ljudi pred zakonom. 

Strpnost, odprtost, tolerantnost. 

 

3. Na desni sredini so doktrine in gibanja, ki so hkrati libertarna in neegalitarna. Sem 

sodijo konservativne stranke, ki se od skrajne desnice razlikujejo zaradi svoje zvestobe 

demokratičnim metodam. 

Neegalitarizem – neenakost, neenakopravnost 

 

4. Na skrajni desnici so protiliberalne in protiegalitarne doktrine in gibanja (v zgodovini 

sta to bila fašizem in nacizem). 

 

Desnica in levica sta antitetična izraza, ki ju uporabljamo za to, da bi opisovali soočanje 

ideologij in gibanj. Označujeta nasprotujoče si programe, zadevajoče vrsto vprašanj, katerih 

reševanje sodi v okvir političnega delovanja, ter navzkriţja, ki niso samo navzkriţja idej, 

marveč tudi navzkriţja interesov (Bobbio, 1995: 99-106). 

 

Leve so politične stranke, ki imajo v parlamentu sedeţe na levi strani, gledano od 

predsednika. Opredelimo jih lahko za politično in idejno usmeritev z demokratično 

naprednejšo vsebino; to je dokaj splošen naziv za komuniste, socialiste in socialne demokrate 

(Sruk, 1995: 182). 
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Desne so politične stranke, ki imajo sedeţe na desni strani. Desnica je sinonim za politično in 

idejno druţbeno nazorsko usmerjenost s preteţno konservativno vsebino. Desničarske stranke 

in gibanja vztrajajo pri druţbenih, nacionalnih in verskih izročilih in so tradicionalistične. V 

drţavah, ki imajo stabilen strankarski sistem, sestavljajo desnico konservativne, 

nacionalistične in tradicionalistične stranke; tako sodijo na desno stranke, ki se nazorsko tesno 

povezujejo z verskimi ustanovami in njihovimi socialnopolitičnimi pojmovanji.  

V novih demokracijah je stvar zelo zapletena. V desnih strankah se pojavljajo izrazito 

levičarske skupine in pojmovanja, deklarirane levičarske stranke neredko zastopajo 

pojmovanja, ki so nedvomno desničarska; stranke z levičarskimi imeni in simboli se 

marsikdaj poskušajo predstaviti kot sredinske stranke. Zato je najbolje proučiti vsako stranko, 

vsako gibanje in poskušati ugotoviti, kaj je v vsaki od njih središčno, kaj levo in kaj desno. Na 

temelju te proučitve je šele mogoče z večjo mero gotovosti uvrstiti določeno grupacijo na njej 

ustrezen prostor nekje med levo in desno skrajnostjo (Sruk, 1995: 63). 

 

 

V parlament so bili leta 2008 izvoljenih poslanci in poslanke iz sedmih političnih strank: 

 

SD – Socialni demokrati, 

SDS – Slovenska demokratska stranka, 

LDS − Liberalno demokratska stranka, 

DESUS − Demokratična stranka upokojencev Slovenije, 

SLS – Slovenska ljudska stranka, 

SNS – Slovenska nacionalna stranka, 

ZARES – Nova politika ZARES. 

 

 

SD – Socialni demokrati (levo sredinska stranka) 

 

Socialni demokrati so pod imenom Zdruţena lista socialnih demokratov nastali po uspešnem 

nastopu volilne koalicije levosredinskih strank "Zdruţena lista" na parlamentarnih volitvah 

konec leta 1992. Zdruţena lista socialnih demokratov je na svojem 2. kongresu, novembra 

1995 v Slovenj Gradcu sprejela moderen evropski socialdemokratski program stranke z 

naslovom "Socialdemokratski program za Slovenijo". ZLSD, zdaj SD, se je z njegovim 

sprejemom in poznejšim uresničevanjem dokončno oblikovala kot edina leva 

socialdemokratska parlamentarna stranka na Slovenskem, ki svoje delo gradi na temeljnih 
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vrednotah sodobne evropske levice − enakosti, socialni pravičnosti in solidarnosti (SD. 

Dostopno in povzeto prek: http://www.socialnidemokrati.si). 

Ţenski forum Socialnih demokratov (ŢF SD) je avtonomno politično in interesno zdruţenje, 

ki zagotavlja stranki moţnost oblikovanja dosledne politike enakih moţnosti za oba spola.  

Forum pomaga krepiti politično moč ţensk znotraj stranke in omogoča civilno druţbenim 

skupinam s sorodnimi cilji neposreden vpliv na politiko Socialnih demokratov na drţavni in 

lokalni ravni. Ţenski forum samostojno določa svojo politiko in enakopravno sodeluje pri 

oblikovanju politike stranke. 

Aktivnosti ţenskega foruma: 

 spremlja uresničevanje zakonodaje, ki spodbuja enakost spolov,  

 se opredeljuje do zakonskih predlogov, 

 daje pobude za dopolnitve in spremembe zakonodaje (SD. Dostopno prek: 

http://www.socialnidemokrati.si/forumi/preberi/19/zenski-forum). 

 

Za SD lahko rečemo, da je vodilna stranka v Sloveniji, ki daje večjo moţnost vstopa ţenskam 

v slovenski parlament. Po zbranih podatkih od osamosvojitve do danes je deleţ ţensk 

prisotnih v parlamentu znotraj te stranke ca. 21 %. 

Poslanka SD ga. Renata Brunskole je prepričana, da je bistvo v vodstvu stranke glede 

prisotnosti in prepoznavnosti ţensk v politiki. Pravi, da se je začela njena politična pot čez 

noč, navdušil jo je tast, pripeljal jo je na sestanek in potem so ji bila vsa vrata za napredovanje 

odprta. Pravi, da je res, da moraš vloţiti veliko truda in dela, vendar si deleţen pohval in 

napredovanja. V samo dveh letih je od popolne neznanke v politiki postala ţupanja in nato 

tudi poslanka. Ga. Brunskole pravi, da se odlično razume z moškimi kolegi, včasih je čutiti 

napetost med samimi ţenskami; meni, da je to posledica tekmovalnosti, ljubosumnosti. 

Diskriminacije po spolu ni nikoli občutila. Meni, da je uvedba kvot dobra, bistvo dobre 

političarke so urejeni odnosi in podpora druţine in partnerja. Ga. Brunskole pravi, da so v naši 

druţbi zelo prisotne socialne in kulturne ovire. Še vedno je zelo usidrano mnenje, da je ţenska 

za dom in otroke, politika pa je moška zadeva. Če so tega mnenja same ţenske, potem je 

teţko kaj narediti in to preseči. Večja prisotnost ţensk v politiki je moţna s povečanjem 

podpore s strani političnih strank, z vzgojo in izobraţevanjem, mreţenjem, podporo medijev 

in s sankcije ob neupoštevanju zakona o enakih moţnostih ţensk in moških (intervju s 

poslanko SD Renato Brunskole). 
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SDS – Slovenska demokratska stranka (desno sredinska stranka) 

 

Slovenska demokratska stranka je kot novonastala politična stranka slovenske pomladi 

nepretrgoma, od njenega začetka do danes, igrala pomembno vlogo. Ţe v zgodnjem obdobju 

slovenske demokratizacije sta bili SDZ in SDSS, njeni predhodnici, ključni akterki 

demokratizacije. Ključni cilj SDS je ustvarjanje nove kakovosti ţivljenja, več demokracije, 

spoštovanja človekovih pravic in medsebojnega spoštovanja, gospodarske učinkovitosti, 

svobode in solidarnosti. SDS se zavzema za druţbo svobodnih in dejavnih posameznikov, 

katera sprejema in ščiti delovanje prostega trga, hkrati pa lajša njegove socialne posledice. 

Politično oblast v SDS sprejemajo kot sredstvo, s katerim bodo v skupno dobro ustvarili 

podlago za čim širšo udeleţbo različnih, doslej odrinjenih, slojev in posameznikov pri 

odločanju (SDS. Dostopno prek: http://www.sds.si/menu/42). 

Prvega maja 2004 je Slovenija postala enakopravna članica EU, zato moramo spoštovati 

Evropsko konvencijo o človekovih pravicah in Deklaracijo o enakosti ţensk in moških, da se 

uveljavijo načela enakosti kot pogoj demokracije. Proces je dolgotrajen, zahteva čas in 

strategijo. 

V ţenskem odboru SDS se  zavzemajo za:   

 skrb za spoštovanje človekovih pravic, s posebnim poudarkom na pravicah ţensk in 

otrok, 

 skrb za uravnoteţeno zastopanost spolov na vseh področjih druţbenih dejavnosti v 

Sloveniji, 

 skrb za enake moţnosti ţensk in moških pri njihovem osebnem ter poklicnem razvoju, 

 krepitev vloge ţensk pri oblikovanju in izvajanju politike v slovenskem in 

mednarodnem prostoru, 

 pospeševanje zavedanja ţensk o njihovi vlogi v druţbi, 

 spodbujanje izobraţevanja ţensk, 

 spodbujanje in organizacijo druţenja ter spoznavanja ţensk, 

 okrepitev ţenskega odbora v okviru Slovenske demokratske stranke, 

 krepitev vloge ţensk pri oblikovanju politik Slovenske demokratske stranke, 

 vključitev Ţenskega odbora SDS v mednarodno mreţo podobnih skupin in podporo 

ţenskim gibanjem v EU in tretjih drţavah (ZO SDS. Dostop prek: 

http://www.sds.si/menu/60). 
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Po podatkih zbranih v empiričnem delu menim, da je SDS ena izmed največjih strank, pa 

kljub temu ima zelo slabo zastopanost ţensk v parlamentu. Od osamosvojitve do danes se 

odstotek ţensk prisotnih v parlamentu iz vrst SDS stranke giblje okoli zanemarljivih 4 %. 

 

Poslanka SDS stranke, ga. Alenka Jeraj, pravi, da je v politiki ţe več kot 10 let. Stanje je 

bistveno boljše kot pred leti, veliko stvari se je spremenilo. Meni, da je večja prisotnost ţensk 

v politiki predvsem na lokalni ravni, manj pa na drţavni ravni. Drţava s predpisi in 

spodbudami podpira vstop ţensk v politiko, dejansko pa ni najbolje. Še vedno prevladuje 

mnenje da je politika moška stvar, na lokalnih volitvah so vedno prisotna vprašanja: »Kaj pa 

ve ţenska o kanalizaciji, o cestah?« Rezultati kaţejo, da ţenske pogosteje volijo moške, kar 

pomeni, da niti same ne verjamemo, da so lahko ţenske dobre in uspešne političarke. Ga. 

Jeraj meni, da nas čaka še veliko dela. Drţava je poskrbela za kvote, torej za minimalno 

prisotnost ţensk, večinsko delo pa čaka nas  – ţenske. Dokazati moramo narodu, da zmoremo, 

in to dobro, drugim ţenskam moramo biti vzgled in spodbuda. Miselnost se mora spremeniti, 

ţenska ţenski naj bo učiteljica. Ga. Jeraj ni nikoli bila deleţna diskriminacije zaradi spola, je 

pa res, da je samo z ţenskami delati teţje kot obratno. Meni, da smo ţenske včasih hujši 

kritiki ţensk kot moški. Za ţenske imamo ponavadi višje zahteve. Kolegice, ki so »orale 

ledino«, so bile bolj v moški druţbi, delale in uveljavljale stališča so bolj moško. Sodobna 

ţenska v politiki pa po njenem mnenju mora nastopiti in uveljaviti bolj »mehka« stališča, več 

pogovora, boljše kompromise, več povezovanja in dogovarjanja. Ga. Jeraj meni, da so 

poglavitni vzroki za nizko zastopanost ţensk v politiki stereotipi in nezanimanje ţensk za 

politiko. Ţenske bi morali bolj spodbujati, da se odločajo za aktivno politiko. Poudariti je 

treba našo skupno odgovornost, predstaviti je treba, kako delujejo institucije in kaj lahko vsak 

posameznik prispeva. Nekdo je učitelj, drugi zdravnik, nekdo je politik.  Vsi skupaj bi se 

morali truditi izboljšati odnos do politike, saj končno le ta kreira veliko področij našega 

ţivljenja. Skratka, politika na koncu sprejme vso potrebno zakonodajo, da delujejo zdravstvo, 

šolstvo, policija, sodišča, gospodarskim sistemi ... − to pa je tisto, kar zanima in zadeva 

vsakega posameznika.  

Velik problem v neizvoljivosti ga. Jeraj vidi tudi v volilnih okrajih. V nekaterih je 25.000 

volivcev, spet v drugih 12.000, uspešnost je odvisna, v katerem okraju te stranka kandidira, 

ali v laţje ali teţje izvoljivem (intervju s poslanko SDS g. Alenko Jeraj). 
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LDS- Liberalna demokracija Slovenije  (levo usmerjena stranka) 

 

Liberalna demokracija Slovenije je stranka, ki na temeljih pozitivne tradicije demokracije in 

liberalizma posebno pozornost namenja  pravni drţavi in zagotavljanju človekovih pravic in 

svoboščin, človekovemu dostojanstvu, suverenosti slovenske drţave, osebni, nazorski, 

duhovni in politični toleranci, trţnemu gospodarstvo ter socialni in laični drţavi, svobodi 

lastništva in podjetništva, varstvu okolja na vseh področjih ţivljenja, zlasti pa ekološko 

usmerjenemu gospodarstvu in utrjevanju ekološke zavesti (LDS. Dostopno prek: 

http://www.lds.si/si/stranka/). 

Liberalna demokracija Slovenije je nastala leta 1994 na kongresu na Bledu. Znotraj LDS 

deluje Odbor za politiko enakih moţnosti, ki si s spodbujanjem, izobraţevanjem in rednim 

sodelovanjem ţeli doseči jasne cilje. Ti so: 

 večja prisotnost ţensk na kandidatnih listah za volitve v Drţavni zbor in v organe 

lokalnih skupnosti in umeščanje ţensk v volilna okolja, kjer imajo realne moţnosti 

izvolitve; 

 integracija načela enakosti spolov pri sprejemanju nacionalne zakonodaje, oblikovanju 

resornih politik in resornih nacionalnih načrtov ter drugih pomembnih predpisov; 

 večja prisotnost ţensk v stranki in organih stranke; 

 upoštevanje vidika enakosti spolov pri oblikovanju celotne politike in področnih 

politik stranke ter ustvarjanje notranje strankine kulture, ki bo temeljila in bila 

prepoznavna tudi po zagotavljanju načela enakih moţnosti (LDS. Dostopno prek: 

http://www.lds.si/si/skupine/zenske/). 

Deleţ ţensk poslank, ki prihajajo iz vrst LDS stranke v obdobju od osamosvojitve do danes, 

je ca. 9 %. Menim, da bi bili rezultati višji in boljši v korist ţensk, vendar so leta 2007 tri 

poslanke izstopile iz vrst LDS stranke in prestopile v druge stranke. Stranka je bila tudi tik 

pred razpadom. Pomemben je podatek, da je predsednica stranke ţenska.   

 

 

DESUS- Demokratična stranka upokojencev Slovenije (levo sredinska stranka) 

 

DeSUS − Demokratična stranka upokojencev Slovenije je neodvisna in nazorsko 

neobremenjena politična stranka, ki s svojim delovanjem uresničuje naslednje cilje in naloge: 

 zavzemanje za suvereno, laično, pravno in socialno drţavo ter za njeno vključevanje v 

Evropsko skupnost in druge mednarodne organizacije;  
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 ustvarjanje takšnih razmer oz. politike, katere bodo zagotavljale sistem zdravstvene in 

socialne varnosti drţavljanov ter sistem pokojninsko invalidskega varstva, ki bo 

temeljil na doslednem uresničevanju pravic iz minulega dela ter spoštoval 

medgeneracijski sporazum med aktivno generacijo in upokojenci oz. invalidi; 

 spoštovanje dostojanstva človeka ter varovanje njegovih pravic in svoboščin; 

 varovanje okolja ter zagotavljanje človeku prijaznih razmer na vseh področjih in 

območjih njegovega ţivljenja;  

 podpiranje uspešnega ter policentrično usmerjenega gospodarskega razvoja drţave;  

 učinkovitejše razvijanje lokalne samouprave v občinah in pokrajinah ter delavskega 

soupravljanja v gospodarskih druţbah;  

 prizadevanje za gospodarsko uspešno in socialno pravično druţbo, humane 

medsebojne odnose, učinkovitost pravnega reda ter za dosledno spoštovanje ţe 

pridobljenih pravic drţavljanov;  

 spoštovanje vrednot narodnoosvobodilnega boja;  

 sodelovanje s političnimi strankami in organizacijami civilne druţbe doma in v svetu s 

ciljem utrjevanja in izvajanja demokratičnih druţbenih odnosov (DESUS. Dostopno 

prek: http://www.desus.si/?nav=90&blog=6&m=1). 

DESUS je stranka, ki je imela v vseh mandatih samo eno predstavnico ţenskega spola.  

 

 

3.6 Vloga in vpliv političnih strank na izvolitev ţensk 

 

Politične stranke so organizacije, ki delujejo kot posredniki med druţbo in drţavo in ki druţbi 

omogočajo vpliv na drţavno odločanje prav zaradi izredno močnega vpliva strank na drţavni 

mehanizem. S tem omogočajo drţavljanom demokratičen vpliv pri odločanju o njihovih 

interesih. Poglavitne funkcije politične stranke so oblikovanje političnih mnenj, stališč in 

zahtev. Sodobne politične stranke imajo navadno piramidalno strukturo. Praviloma so 

organizirane tako, da so sestavljene iz večjega števila osnovnih organizacij, iz višjih 

organizacij in iz vrhovnega organa (Grad, 1996: 29).  

V nadaljevanju bomo našteli pomembne značilnosti strank.  

 

1. Ideološka naravnanost strank – zgodovinsko gledano si tradicionalne in desno 

usmerjene stranke, ki vidijo vlogo ţensk predvsem v njihovem druţinskem okviru 
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(ţene, matere, gospodinje), niso prizadevale za vključitev večjega števila ţensk v 

politiko, ampak so neposredno največkrat pa posredno ţenske diskriminirale v 

kandidacijskem procesu, oz. v procesu iskanja moţnih kandidatov in kandidatk za 

volitve. Nasprotno so bile levo usmerjene, delavske, socialistične in 

socialdemokratske, stranke v večji meri naklonjene prepričanju, da pripada ţenskam 

mesto tudi v politiki in da si morata moški in ţenska deliti tako delo in dom kot  

vodenje politike. Evropske levosredinsko usmerjene stranke so v osemdesetih letih 

naredile velik premik pri kandidiranju večjega števila ţensk na parlamentarnih 

volitvah (Gaber Antić, 1998: 102). 

 

2. Notranja organiziranost strank – centralizirane ali decentralizirane. Jasna notranja 

pravila delovanja stranke, njihova formalizacija in predstavitev strankinemu članstvu, 

je pri tem temeljni pogoj povečanja moţnosti za participacijo ţensk v politiki strank. 

V politični stranki lahko vladajo formalizirani ali neformalizirani procesi odločanja, ki 

jih je  treba obravnavati v povezavi s centralizacijo in decentralizacijo strank. V strogo 

centraliziranih strankah s formalnimi pravili vodstvo stranke sprejema 

najpomembnejše odločitve. V takšnih strankah imajo več moţnosti za prodor tisti 

člani, katerim je vodstvo naklonjeno. V manj centraliziranih strankah oz. 

decentraliziranih strankah pa ima velik vpliv lokalna baza, ki je lahko ţenskam 

nenaklonjena in v kateri ima vodstvo stranke za sprejem formalnih postopkov in 

posebne politike v korist večje prisotnosti ţensk manj moţnosti.  

 

3. Drţavne/regionalne stranke − stranke so lahko organizirane lokalno ali nacionalno. 

Lokalne stranke zastopajo interese določenega dela drţave, medtem ko si nacionalne 

stranke prizadevajo za širše interese. Med drugimi bodo te stranke prej prisluhnile 

interesom ţensk kot regionalne stranke, ki zastopajo nek lokalni interes. 

 

4. Velikost oz. politična moč stranke − velikost stranke in njena uveljavljenost sta 

naslednja kriterija, ki vplivata na moţnost uveljavitve ţenk v politiki. Pri manjših še 

neuveljavljenih strankah imajo ţenske sorazmerno več moţnosti za uvrstitev na 

kandidatne liste, saj imajo te stranke v primerjavi z večjimi in politično ţe 

uveljavljenimi strankami  manj uveljavljenih politikov. Tudi število strank na volitvah 

je kriterij, ki vpliva na večje moţnosti ţensk na volitvah.  
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5. Število tekmujočih strank − v večstrankarskih parlamentarnih demokracijah se 

moţnost za izvolitev ţensk poveča tam, kjer ni ţe vnaprej znano, kateri dve stranki si 

bosta razdelili sedeţe v parlamentu. Prav tako imajo ţenske večje moţnosti za 

kandidiranje v drţavah, kjer se pojavljajo nove stranke (zelene stranke, stranke za 

uveljavitev pravic). Politične stranke vplivajo na izvolitev ţensk v parlament bodisi 

posredno bodisi neposredno (Gaber Antić; 1998: 102-106). 

 

3.7 Strategije za povečanje deleţa ţensk v politiki 

 

Lovenduski govori o treh vrstah strategij za povečanje deleţa ţensk v pomembnih organih 

političnega odločanja (Gaber Antič, 1999: 127- 132). 

 Verbalne strategije so strategije, pri katerih stranka ţenske zahteve sprejme v 

izhodiščih za volilno kampanjo, predstavniki stranke pa večkrat poudarijo pomen 

večje prisotnosti ţensk v organih oblasti. Verbalne strategije predstavljajo dober 

začetek za nadaljnji razvoj ideje o potrebnosti posebnih ukrepov, vendar ni mogoče 

pričakovati izboljšanja stanja oz. zvišanja nizkega deleţa ţensk na kandidatnih listah 

stranke, če ta ostane samo na obljubah in zapisih. 

 Strategija pozitivne akcije so programi usposabljanja in nudenja pomoči, ki ţenskam, 

ki si to ţelijo, omogočajo zasesti določene politične pozicije. Najpogosteje ta 

usposabljanja pripravljajo ţenske organizacije v stranki. C. L. Bacchi definira ukrepe 

pozitivne akcije kot vrsto programov, usmerjenih na ciljne skupine z namenom, da bi 

vzpostavili enakost. Na splošno poznamo dve obliki: politike za spreminjanje 

strukture zaposlenih in politike za povečanje reprezentativnosti drţavnih komisij, 

političnih strank in izobraţevalnih institucij. 

 Strategija pozitivne diskriminacije je zbirka ukrepov, s katerimi je določeno število 

mest oz. pomembnih političnih poloţajev v stranki ali na kandidatnih listah za volitve 

rezerviranih za ţenske.  

 

3.7.1 Kvote 

 

Politične stranke oziroma liste morajo na volitvah v prvo polovico kandidatnih list uvrstiti 

vsaj 30 odstotkov ţensk. To je zakonska zahteva, ki ureja enakopravno zastopanost obeh 
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spolov in bo v celoti uveljavljena šele leta 2014, ko bo predpisanih 40 odstotkov, v prvi 

polovici list pa bodo moški in ţenske razvrščeni izmenično. Predpisa se je oprijelo 

poimenovanje ţenske kvote, saj gre dejansko za zagotavljanje večje zastopanosti ţensk v 

politiki. Sociologinja Milica Antić Gaber pravi, da v zadnjih dveh desetletjih ni zaznati 

napredka, višjega deleţa ţensk v politiki. Mnoge demokratične drţave so prišle do spoznanja, 

da pomembnih premikov na tem področju brez aktivnih politik (tudi zakonov) ni pričakovati, 

zato so sprejele sistemske ali zakonske ukrepe. Tovrstne ukrepe zato označuje za dobrodošle, 

čeprav sami po sebi niso nikakršno zagotovilo, da bo enakost tudi uveljavljena. Za izvolitev je 

namreč zelo pomembno, kje na kandidatni listi je kandidat. Nujno je bilo sprejeti dodatne 

ukrepe (določilo o sestavi prve polovice liste), da bi spolne kvote tudi zares delovale (Antič 

Gaber, 1998: 135-150). 

Glede na pravno moč ločimo pravno zavezujoče kvote in orientacijske kvote, ki niso 

obligatorne in so prostovoljne. Po intenziteti pravne moči pa ločimo: 

-  imperativne kvote, ki so pravno zavezujoče, določa jih zakon, ki ob neupoštevanju predvidi 

sankcije; 

-  indirektne kvote, dajejo tistim, ki jih upoštevajo, določene vzpodbude in ugodnosti; 

-  priporočljive kvote, ki niso zavezujoče in so napisane v obliki priporočil, določene so samo 

s smernicami in imajo le majhno moč.  

Na podlagi kvot lahko opredelimo minimalni deleţ zastopanosti enega od spolov ali pa 

minimalen deleţ zastopanosti vsakega od spolov. Največkrat se uporabljajo kot minimalni 

deleţ prisotnosti ţensk, ki ga je treba doseči. Kvote so največkrat napisane tako, da veljajo za 

sestavo kandidatnih list, kakšen rezultat pa bodo dejansko prinesle, pa je odvisno od volivk in 

volivcev. Strategije za boljši poloţaj ţensk v politiki, ki smo jih navedli, so politični ukrepi, ki 

jih politično telo sprejme, kadar ţeli spremeniti razmerja glede prisotnosti ţensk in  moških, 

ki ga smatrajo za neustreznega, neupravičenega in potrebnega sprememb. Kvote kot tak 

primer so deleţne tudi različnih kritik ne le s strani moških in tistih, ki ţe zasedajo pomembne 

politične poloţaja, ampak se nasprotnice kvot najdejo tudi med ţenskami. Tudi mnoge 

liberalne stranke in njihova ţenska gibanja se ne strinjajo z uvedbo kvot, češ, da se zavzemajo 

za enako obravnavanje in ne za posebno obravnavanje ţensk. Eden izmed najpogostejših 

trditev proti ţenskim kvotam pravi, da so kvote skrajno diskriminatorski ukrep (namenjene so 

odpravi dolgo trajajoče diskriminacije). So političen mehanizem, ki izravnava poloţaj obeh 

spolov tako, da določen spol obravnava na poseben način. Kvotam nasprotuje tudi trditev, ki 

pravi, da moramo politične predstavnike voliti na podlagi njegovih idej in strankarskega 

programa, ne pa na podlagi spola. Določeni avtorji kvote označujejo kot nedemokratične, saj 
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bi morali volivci sami izbrati, koga ţelijo voliti. Prav tako pa opozarjajo, da lahko uvedba 

ţenskih kvot vzpodbudi druge podreprezentirane skupine, da zahtevajo kvote tudi za svojo 

skupino, kar bi zmanjšalo zastopanost interesov večinske javnosti v prid manjšinam. 

Ga. Majda Širca, Ministrica za kulturo, bivša poslanka LDS, meni, da kvote pomagajo pri 

večji zastopanosti ţensk v politiki in bodo pomagale vse dokler ne bo tovrstno razmišljanje 

postalo samoumevno, del etičnega in druţbeno korektnega razmišljanja. Po njenem mnenju je 

ovira volilni sistem glede izvoljivosti ţensk, rešitev vidi v ukinitvi volilnih okrajev in v 

uvedbi preferenčnih glasov (intervju z g. Majdo Širca, 2010). 

 

Ga. Alenka Jeraj, poslanka v DZ RS, pravi, da ni zagovornica ţenskih kvot, je pa dejstvo, da 

bomo le na tak način hitreje dosegli višji odstotek ţensk v politiki. Pomembneje od kvot je, da 

ţenske razbremenimo pri drugih obveznostih (mladi očetje se čedalje bolj vključujejo v 

vzgojo otrok). 

Potrebno je bistveno več vzpodbud, pri čemer veliko vlogo igrajo mediji, saj se prek njih 

ustvarja pozitiven odnos do druţbenega delovanja in angaţiranja (Intervju z g. Alenko Jeraj, 

2010). 

 

Ga. Vida Čadonič Špelič je bila poslanka v DZ RS v mandatnem obdobju 1992-1996 in meni, 

da so trenutno kvote dobra rešitev, dolgoročno pa ne. Kvote so tisti faktor, ki prisili stranko in 

ţenske, da so na vsakem tretjem mestu. Vendar meni, da so neka potuha, saj stranka res 

formalno poskrbi, da je vsako tretje mesto namenjeno ţenski, vendar jih po drugi strani 

postavi na tak okraj, kjer je izvolitev nemogoča. Torej gre v tem primeru za prikrito 

favoriziranje. 

Ga. Čadonič meni, da je zelo pomembno, da ţenske, ki so v politiki, vzpodbudijo ostale 

ţenske, ki šele vstopajo v politiko. Meni, da je potrebno urediti zakon na področju druţinske 

politike. Poudarja vlogo medijev, le ti pa so v večini ţenskam nenaklonjeni, določeni jih ţe v 

osnovi degradirajo (intervju z g. Vido Čadonič Špelič, 2010). 

 

4 EMPIRIČNI DEL 

 

 

V empiričnem delu diplomske naloge smo z metodo statistične analize podatkov in 

primerjavo prikazali prisotnost ţensk v slovenskem političnem prostoru ter primerjali 
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prisotnost ţensk v slovenskem parlamentu z prisotnostjo ţensk v avstrijskem, francoskem, 

nizozemskem in hrvaškem parlamentu.  Za prikaz podatkov smo upoštevali časovno obdobje 

od leta 1992 do 2010. V statistično analizo smo vključili različne dejavnike, s pomočjo 

katerih smo ugotavljali korelacije med njimi in prisotnostjo ţensk.  

 

 

Tabela št. 4.1 : Število izvoljenih ţensk/poslank v slovenskem parlamentu po mandatnem 

obdobju in po stranki. Podatki prikazujejo število izvoljenih ţensk na začetku vsakega 

mandata. 

 1992-1996 1996-2000 2000-2004 2004-2008 2008-2012 

SKD 2 1 0 - - 

DS 1 - - - - 

SDS 0 1 0 2 2 

LDS 3 1 5 3 0 

ZARES - - - 2 1 

SNS 2 1 1 1 0 

SLS 2 1 0 0 0 

ZLSD/SD 2 0 3 3 9 

DESUS - 1 0 0 0 

NSI - - 2 2 - 

SMS - - 0 - - 

POSL. 

NAROD. SK 

1 1 1 1 0 

SKUPAJ 13 7 12 11 12 

DELEŢ 

ŢENSK V % 

14,44 7,77 13,33 12,22 13,33 

Vir: lastni prikaz; povzeto in obdelano po: http://www.dz-rs.si/index.php 

 

 

 

http://www.dz-rs.si/index.php
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Legenda:  

 

* - * stranka ni v parlamentu 

* 0 * stranka je v parlamentu, vendar nima predstavnic 

 

SKD − Slovenski krščanski demokrati 

DS − Demokratska stranka Slovenije 

SDS − Socialdemokratska stranka Slovenije 

LDS − Liberalna demokracija Slovenije 

ZARES – Zares nova politika 

SNS − Slovenska nacionalna stranka 

SLS − Slovenska ljudska stranka 

ZLSD/SD − Zdruţena lista/Socialni demokrati 

DESUS − Stranka upokojencev Slovenije 

NSI − Nova Slovenija 

SMS − Stranka mladih Slovenije 

LIPA 

Poslanci narodne skupnosti 

 

Iz podatkov lahko ugotovimo, da v obdobju od osamosvojitve Slovenije do danes (2010) ni 

povečanja prisotnosti ţensk v slovenskem parlamentu. Zastopanost ţensk je konstanta in se 

giblje okoli 12 %, oz. v povprečju Slovenijo zastopa 11 predstavnic ţenskega spola. Leta 

1992 je bila zastopanost ţensk 14,44 %, danes, 20 let po osamosvojitvi, pa 13,33 %. 

Tabela št. 4.2: Število poslank v stranki LDS po mandatnih obdobjih 

 

 LDS 
št. poslancev št. ţensk % ţensk 

1992-1996 22 3 13,6 

1996-2000 25 1 4,0 

2000-2004 34 5 14,7 

2004-2008 23 3 13,0 

2008- 5 0 0 

Vir: lastni prikaz; povzeto in obdelano po: www.dz-rs.si 

 

http://www.dz-rs.si/
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Deleţ ţensk poslank, ki prihajajo iz vrst LDS stranke v obdobju od osamosvojitve do danes je 

ca. 9 %. 

V mandatnem obdobju 2004-2008 so 3 poslanke iz vrst LDS prešle v drugo/novo politično 

stranko (v Zares, SD): 

Darja Lavtiţar Bebler – prehod iz LDS v SD, 

Majda Širca – prehod iz LDS v ZARES, 

Cveta Zalokar Oraţem – prehod iz LDS v ZARES. 

 

Tabela št. 4.3: Število poslank v stranki SD po mandatnih obdobjih 

 

 ZLSD/SD 

št. poslancev št. ţensk % ţensk 

1992-1996 14 2 14,3 

1996-2000 9 0 0 

2000-2004 11 3 27,3 

2004-2008 10 3 30,0 

2008- 29 9 31,0 

Vir: lastni prikaz; povzeto in obdelano po: www.dz-rs.si 

 

 

Za stranko SD lahko rečemo, da ima največ posluha za ţenske in njihove politične ambicije. 

Povprečna stopnja zastopanosti ţensk je 21 %. Od leta 2000 beleţimo konstantno porast 

ţensk poslank iz vrst SD stranke.  

 

Tabela št. 4.4: Število poslank v stranki SDS po mandatnih obdobjih 

 

 SDS 

št. poslancev št. ţensk % ţensk 

1992-1996 4 0 0 

1996-2000 16 1 6,2 

2000-2004 14 0 0 

http://www.dz-rs.si/
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2004-2008 29 

 

2 6,9 

2008- 28 2 7,1 

Vir: lastni prikaz; povzeto in obdelano po: www.dz-rs.si 

 

 

Povprečna stopnja zastopanosti ţensk znotraj SDS stranke je 4 %. Menim, da je to zelo slabo 

za eno izmed največjih strank v slovenskem parlamentu.  

Tabela št. 4.5: Število poslank v stranki SLS po mandatnih obdobjih 

 

 SLS 

št. poslancev št. ţensk % ţensk 

1992-1996 10 2 20,0 

1996-2000 19 1 5,3 

2000-2004 9 0 0 

2004-2008 7 0 0 

2008- 5 0 0 

Vir: lastni prikaz; povzeto in obdelano po: www.dz-rs.si 

 

Slovenska ljudska stranka v zadnjih treh mandatih nima predstavnice ţenskega spola v 

parlamentu.  

Tabela št. 4.6: Število poslank v stranki SNS po mandatnih obdobjih 

 SNS 

št. poslancev št. ţensk % ţensk 

1992-1996 3 2 66,7 

1996-2000 4 1 25,0 

2000-2004 4 1 25,0 

2004-2008 6 1 16,7 

2008- 5 0 0 

Vir: lastni prikaz; povzeto in obdelano po: www.dz-rs.si 

http://www.dz-rs.si/
http://www.dz-rs.si/
http://www.dz-rs.si/
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SNS ima v povprečju 26 % zastopanost ţensk v parlamentu in je edina stranka, ki je imela (I. 

mandatno obdobje) večje število ţensk poslank kot moških poslancev. 

 

Tabela št. 4.7: Število poslank v stranki ZARES po mandatnih obdobjih 

 

 ZARES 

št. poslancev št. ţensk % ţensk 

1992-1996 - - - 

1996-2000 - - - 

2000-2004 - - - 

2004-2008 7 2 28,6 

2008- 9 1 11,1 

Vir: lastni prikaz; povzeto in obdelano po: www.dz-rs.si 

 

 

Stranka je prisotna v slovenskem parlamentu dve mandatni obdobji s povprečno zastopanostjo 

ţensk 20 %. 

 

Tabela št. 4.8: Število poslank v stranki DESUS po mandatnih obdobjih 

 

 DESUS 

št. poslancev št. ţensk % ţensk 

1992-1996 - - - 

1996-2000 5 1 20,0 

2000-2004 4 0 0 

2004-2008 4 0 0 

2008- 5 0 0 

Vir: lastni prikaz; povzeto in obdelano po: www.dz-rs.si 

 

 

DESUS v vsej svoji zgodovini obstoja beleţil le 1 ţensko poslanko; v zadnjih treh mandatnih 

obdobjih nimajo predstavnice iz svojih vrst.  

http://www.dz-rs.si/
http://www.dz-rs.si/
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Tabela št. 4.9: Število poslank v stranki NSI po mandatnih obdobjih 

 

 NSI 

št. poslancev št. ţensk % ţensk 

1992-1996 - - - 

1996-2000 - - - 

2000-2004 8 2 25,0 

2004-2008 9 2 22,2 

2008- - - - 

Vir: lastni prikaz; povzeto in obdelano po: www.dz-rs.si 

 

NSi − v dveh mandatnih obdobjih, v katerih je bila stranka prisotna v parlamentu, je imela v 

povprečju 24 % zastopanost ţensk.  

Za primerjavo s poslankami v slovenskem parlamentu smo primerjali tudi ţenske poslanke v 

parlamentu Francije, Avstrije, Nizozemske in Hrvaške.  

 

 

FRANCIJA 

 

V Franciji so ţenske dobile volilno pravico z Odlokom z dne 21. aprila 1944. 

Ţenske so glasovale prvič v občinskih volitvah 29. aprila 1945. 

PARLAMENT je dvodomen, ureja lahko samo tisto, kar je predpisano v ustavi. 

Spodnji dom – narodna skupščina, predstavlja ljudstvo kot celoto, mandatna doba je 5 let, 

voljen je neposredno. 

Zgornji dom – senat, zastopnik regionalnih teles, voljen posredno, s strani regionalnih 

departmajev, mandatna doba 9 let, vsaka 3 leta izvolijo 1/3 novih članov, voli ga veliko 

volilno telo sestavljeno iz delegatov občinskih svetov, predstavnikov regionalnih svetov, 

članov departmajskih svetov. Domova sta načeloma enakopravna. 

Tabela št. 4.10: Deleţ ţensk v francoskem parlamentu po letih izvolitve 

 

 Skupno št. poslancev Št. ţensk poslank Deleţ ţensk poslank 

v % 

1993 577 35 6,10 

http://www.dz-rs.si/
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1997 577 63 10,9 

2002 577 71 12,3 

2007 577 107 18,5 

Vir: lasten prikaz, povzeto po: www.assemblee-nationale.fr/elections/femmes-deputees.asp 

 

 

Iz razpredelnice je razvidno, da je deleţ ţensk/poslank v Franciji nizek, pa kljub temu višji 

kot v Sloveniji. Predvsem pa je moţno ugotoviti, da se v vsakem mandatnem obdobju deleţ 

ţensk poviša in je torej moč govoriti o konstantnem porastu ţensk v francoskem parlamentu.  

 

 

AVSTRIJA 

 

Avstrijski parlament je dvodomen. Drţavni zbor (Nationalrat) ima 183 poslancev, ki jih na 

neposrednih volitvah izvolijo za pet let. Zgornji dom je zvezni svet (Bundesrat) z 62 

predstavniki vseh deţelnih zborov, ki imajo štiriletni ali šestletni mandat. 

Tabela št. 4.11: Deleţ ţensk v avstrijskem parlamentu po letih izvolitve 

 

 Sk. število poslancev Št. ţensk poslank Deleţ ţensk poslank v 

parlamentu v % 

1990 183 36 19,7 

1994 183 40 21,8 

1996 183 47 25,7 

1999 183 49 26,8 

2002 183 62 33,9 

2006 183 57 31,1 

2008 183 50 27,3 

 

Vir: lasten prikaz, povzeto po:  

www.parlament.gv.at/SERV/STAT/PERSSTAT/FRAUENANTEIL/entwicklung_frauenantei

lNR.sht 

Pri primerjavi ţensk v slovenskem in avstrijskem parlamentu ugotovimo, da je deleţ ţensk v 

avstrijskem parlamentu enkrat višji kot v slovenskem parlamentu. Avstrija je drţava, v kateri 

ţenske v parlamentu predstavljajo ca. 30 % deleţ.  

 

 

http://www.assemblee-nationale.fr/elections/femmes-deputees.asp
http://www.parlament.gv.at/SERV/STAT/PERSSTAT/FRAUENANTEIL/entwicklung_frauenanteilNR.sht
http://www.parlament.gv.at/SERV/STAT/PERSSTAT/FRAUENANTEIL/entwicklung_frauenanteilNR.sht
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NIZOZEMSKA 

 

Nizozemski parlament (Staten General) je dvodomen. V zgornjem domu (First Chamber − 

Senate) je 75 posredno izvoljenih članov z omejenimi pooblastili, v spodnjem domu (Second 

Chamber – House of representatives) sedi 150 neposredno izvoljenih poslancev. Oba doma 

imata štiriletni mandat. Zaradi številnosti političnih strank vse vlade sestavljajo koalicije. 

 

Tabela št. 4.12: Deleţ ţensk v Nizozemskem parlamentu po letih izvolitve 

 Skupno št. poslancev 

House of representat. 

Št. ţensk poslank Deleţ ţensk poslank 

v % 

1991 150 40 26,66 

1995 150 49 32,66 

1999 150 55 36,66 

2003 150 56 37,33 

2008 150 62 41,33 

 

Vir: lasten prikaz, povzeto po: www.tweedekamer.nl, women in Dutch parliament 1990 – 2010 

 

Nizozemska je drţava z visokim deleţem ţensk v parlamentu. Deleţ ţensk konstantno 

narašča in je leta 2008 dosegel 41 %, kar Nizozemsko uvršča med sam vrh po deleţu ţensk v 

parlamentu.  

 

 

HRVAŠKA 

 

Hrvaški Sabor je predstavniško telo drţavljanov. Na podlagi splošne in enake volilne pravice 

volijo najmanj 100 in največ 160 predstavnikov, ki so voljeni na neposrednih tajnih volitvah. 

Člani hrvaškega Sabora so izvoljeni vsaka štiri leta, nimajo obvezujočega mandata in imajo 

imuniteto.  

 

 

 

Tabela št. 4.13: Deleţ ţensk v hrvaškem Saboru po letih izvolitve 

 

 Sk. število poslancev Št. ţensk poslank Deleţ ţensk poslank v 

parlamentu v % 

1992 137 8 5,84 

http://www.tweedekamer.nl/
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1996 127 9 7,10 

2000 151 34 22,50 

2004 151 33 22,00 

2008 153 39 25,49 

Vir: lasten prikaz, povzeto po SLJH, 2010, posredovala mr. sc. Ivana Čerkez Britvić/Hrvatski 

sabor 

 

Deleţ ţensk poslank v hrvaškem parlamentu narašča in kljub temu, da Hrvaška še ni članica 

EU se deleţ ţensk poslank na Hrvaškem giblje okoli 22 %, kar je zavidljivo in enkrat več kot 

v Sloveniji. 

 

Iz zbranih podatkov o prisotnosti ţensk v parlamentih v opazovanih drţavah menim, da je 

Slovenija na samem dnu zastopanosti ţensk v parlamentu. Ugotavljamo, da se v dvajsetih 

letih, od osamosvojitve pa do danes, na tem področju ni tako rekoč nič izboljšalo. Smo na 

istem mestu, kot smo začeli, oz še na slabšem. Menim, da so nujni ukrepi za večjo prisotnost 

ţensk (uvedba in spoštovanje kvot, medijska prepoznavnost, projekti na drţavni ravni za 

povečanje števila ţensk v parlamentu), predvsem pa sprememba miselnosti ljudi in političnih 

voditeljev za enako zastopanost spolov. 

 

Tabela št. 4.14: Struktura poslank in poslancev po stopnji izobrazbe v opazovanih mandatih 

 

 

 

OBDOBJE 

 

 

SPOL 

Doktorji Magistri Visoka 

šola 

Višja šola  Srednja/ 

poklicna 

šola 

Skupaj 

 

1992-1996 Moški 

Ženske 

12 

1 

6 

0 

34 

8 

13 

2 

12 

2 

77 

13 

Skupaj v % Moški 

Ţenske 

15,59 

7,70 

7,79 

0 

44,16 

61,54 

16,89 

15,38 

15,59 

15,38 

100 % 

100 % 

1996-2000 Moški 

Ženske 

5 

1 

4 

0 

41 

5 

15 

1 

18 

0 

83 

7 

Skupaj v % Moški 

Ţenske 

6,02 

14,28 

4,82 

0 

49,40 

71,44 

18,07 

14,28 

21,69 

0 

100 % 

100 % 

2000-2004 Moški 

Ženske 

7 

1 

7 

1 

39 

7 

8 

2 

17 

1 

78 

12 



 54 

Skupaj v % Moški 

Ţenske 

8,97 

8,33 

8,97 

8,33 

50,00 

58,33 

10,25 

16,66 

21,79 

8,33 

100 % 

100 % 

2004-2008 Moški 

Ženske 

7 

0 

9 

1 

34 

7 

13 

1 

16 

2 

79 

11 

Skupaj v % Moški 

Ţenske 

8,86 

0 

11,39 

9,09 

43,03 

63,63 

16,45 

9,09 

20,25 

18,18 

100 % 

100 % 

2008-2012 Moški 

Ženske 

8 

1 

7 

2 

36 

7 

8 

0 

19 

2 

78 

12 

Skupaj v % Moški 

Ţenske 

10,26 

8,33 

8,97 

16,66 

46,15 

58,35 

10,26 

0 

24,36 

16,66 

100 % 

100 % 

Vir: lastni prikaz, povzeto po: www.dz.rs.si 

 

Iz primerjave je razvidno, da imajo skupno ţenske poslanke višjo izobrazbo kot moški 

poslanci. Univerzitetno, magistrsko ali doktorsko izobrazbo ima v prvem mandatnem obdobju 

67 % poslancev in 69 % poslank. V drugem mandatnem obdobju je situacija bistveno 

drugačna v korist poslankam. Univerzitetno, magistrsko ali doktorsko izobrazbo ima 85 % 

poslank in 60 % poslancev. Lahko rečemo, da so bile najbolj izobraţene ţenske v drugem 

mandatnem obdobju. V mandatnem obdobju 2000-2004 ima univerzitetno, magistrsko ali 

doktorsko izobrazbo 67 % poslancev in  75 % poslank. V četrtem mandatnem obdobju je 

situacija podobna (63 % poslancev in 71 % poslank). V zadnjem – tekočem, mandatnem 

obdobju, pa bi lahko govorili zopet o samih izobraţenkah; univerzitetno, magistrsko ali 

doktorsko izobrazbo ima 66 % poslancev in 83 % poslank. 100 % visoko stopnjo izobrazbe 

rušita poslanki iz vrst SDS stranke z izobrazbo gimnazijski maturant.  

 

»Večja prisotnost ţensk v parlamentu prinaša posledice, kot je spreminjanje vsebin in prioritet 

političnega in zakonodajnega dela« (ţenske v parlamentu/publikacije). 

To vsekakor še ne pomeni, da lahko ţenske na vodilnih funkcijah poskrbijo za interese vseh 

ţensk, lahko pa so pobudnice določenih tem, problemov, ki jih ţenske bolje razumemo kot 

moški.  

Menimo, da se ţenske zavzemajo za bolj »ţenske teme« (sociala, delo, dom, druţina, kultura), 

političarke postavljajo vprašanja vezana na šolo, dom, socialo, zdravstvo ..., ni zanimanja za 

zunanje zadeve. V tabelah 4.15 in 4.16 je predstavljena analiza dveh mandatnih obdobij s 

koalicijo različnih političnih strank. 

http://www.dz.rs.si/
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Tabela št. 4.15: Poslanska vprašanja in pobude po področjih in poslankah v mandatnem 

obdobju 1996-2000 

Vir: povzeto in obdelano po:  www.dz-rs.si/index.php?id=94&mandate 

 

 

 

 

Področje 

vprašanja 

Št. posl. vprašanj in pobud po poslankah; mandat 

1996-2000 

POLONCA 

DOBRAJC 

(SNS) 

HELENA 

HREN 

VENCELJ 

(SKD) 

MAJDA-

ANA 

KREGELJ 

ZBAČNIK 

(SDS) 

DARJA 

LAVTIŢAR 

BEBLER 

(LDS) 

DARINKA 

MRAVLJAK 

(SLS) 

EDA 

OKRETIČ 

SALMIČ 

(DESUS) 

MARIA 

POZSONEC 

(MADŢ. 

N.S.)) 

S 

K 

U 

P 

A 

J 

Finance  1 2  1 1 3 8 

Notranja 

politika 

  1   1 6 8 

Zunanje zadeve    3    3 

Pravosodje       1 1 

Obramba        0 

Delo, druţina, 

sociala 

  4   1 8 13 

Gospodarstvo  2     1 3 

Kmetijstvo, 

prehrana 

      21 21 

Malo gosp. in 

turizem 

       0 

Kultura       1 1 

Okolje in 

prostor 

1  1   1 7 10 

Promet in 

zveze 

  1    5 6 

Šolstvo, 

znanost, šport 

  2  1   3 

Zdravstvo   12    1 13 

Ekonomski 

odnosi-razvoj 

  3     3 

Znanost in 

tehnologija 

       0 

Vlada splošno   6 1 1  22 30 

SKUPAJ 1 3 32 4 3 4 76 123 

http://www.dz-rs.si/index.php?id=94&mandate
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Če analiziramo poslanska vprašanja in pobude po poslancu in vprašanju, pridemo do 

rezultatov, ki so navedeni v nadaljevanju. 

V mandatnem obdobju 1996-2000 sta med poslankami zelo izstopali poslanka SDS stranke 

Majda Ana Kregelj Zbačnik in poslanka madţarske narodne skupnosti Maria Pozsonec. 

Ti dve poslanki sta postavili 87,8 % vseh vprašanj in pobud postavljenih s strani ţensk. 

Največ postavljenih vprašanj je bilo naslovljeno na Vlado splošno, sledijo kmetijstvo in 

prehrana, zdravstvo, okolje in prostor, delo, druţina, sociala, notranja politika in finance. 

Nobeno zastavljeno vprašanje ali pobuda ni bila naslovljena na področje obramba, malo 

gospodarstvo in turizem, znanost in tehnologija.  

 

Tabela št. 4.16: Poslanska vprašanja in pobude po področjih in poslankah v mandatnem 

obdobju 2004-2008 

 

Področje vpr. 

Št. posl. vprašanj in pobud po poslankah; mandat 2004-2008 

E.I. A.J. M.K.D D.L.B B.P. M.P. M. 

POZ 

M.Š. M.U. C.Z.O B.Ţ.T SKUP

AJ 

Finance    1   1 1  5 23 31 

Notranja politika    12 1 3 1 1  3 8 29 

Zunanje zadeve    4  2 2 6    14 

Pravosodje   1 11 2 1  1   23 39 

Obramba    1 1   1 2 1 2 8 

Delo, druţina, 

sociala 

3    1 17 2 8  4 86 121 

Gospodarstvo    3  4 1  1 2 4 15 

Kmetijstvo, 

prehrana 

  1  5 1 8  4 5 2 26 

Javna uprava 1   5  6 2 3  4 6 27 

Kultura  2   1 9  37  2 6 57 

Okolje in prostor 1 2   6 1 7  8 6 11 42 

Promet in zveze 1 1  1 1 3 6  4 5 1 23 

Šolstvo, znanost, šp. 1 1  1 9 29 2 1  2 46 92 

Zdravstvo      11 3 2  16 43 75 
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Ekonomski  odnosi 

in razvoj 

           0 

Znanost in 

tehnologija 

           0 

Vlada - splošno  1  4  18  7 1 6 68 105 

SKUPAJ 7 7 2 43 27 105 35 68 20 61 329 704 

Vir: povzeto in obdelano po: www.dz-rs.si 

 

Legenda:  E.I. = EVA IRGL (SDS);  A.J. = ALENKA JERAJ (SDS);  M.K.D. = MOJCA 

KUCLER DOLINAR (NSi);  

 D.L.B. = DARJA LAVTIŢAR BEBLER (SD); B.P. = BREDA PEČAN (SD); M.P. = 

MAJDA POTRATA (SD);  

 M. POZ. = MARIA POZSONEC (MADŢ. NARODNA SK.); M.Š. = MAJDA ŠIRCA 

(ZARES);   

M.U. = MARJETKA UHAN (NSi);  C.Z.O. = CVETKA ZALOKAR ORAŢEM (ZARES); 

B.Ţ.T. = BARBARA ŢGAJNER TAVŠ (SNS) 

 

Ugotavljamo, da je bilo največ poslanskih vprašanj s strani Barbare Ţgajner Tavš (SNS), 

Majde Potrata (SD), Majde Širca (SD) in Cvete Zalokar Oraţem (ZARES). Vse te poslanke 

so bile v opoziciji. Največkrat so bila izpostavljena področja delo, druţina, dom, Vlada - 

splošna vprašanja, šolstvo,  zdravstvo, kultura, okolje in prostor, pravosodje in finance. Ni 

bilo zastavljenih vprašanj na temi ekonomski odnosi in razvoj, znanost in tehnologija. 

V teh dveh mandatnih obdobjih se je največja razlika pri poslanskih vprašanjih in predlogih 

pokazala pri kmetijstvu in prehrani (padec vprašanj) ter pri kulturi in obrambi (povečanje 

vprašanj). 

Zakonodajno delo poslank in poslancev je vezano na njihovo delo v delovnih telesih in na 

sejah DZ. To je vlaganje, sprejemanje in usklajevanje zakonov na posameznih delovnih 

področjih. Na sejah komisij in odborov, poslanke in poslanci vloţijo veliko trdega dela pri 

usklajevanju predlogov in pripomb v pripravljalnih postopkih za sprejem zakonov. Poslanka 

ali poslanec ima pravico in dolţnost, da se izreče, v katerih telesih DZ ţeli sodelovati. 

 

Hipoteza: ţenske na vodilnih poloţajih v politiki (predsednice DZ, podpredsednice DZ,  

sekretarke) so zastopane, vendar v bistveno manjšem deleţu kot moški. 

 

http://www.dz-rs.si/
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Tabela št. 4.17: Ţenske in moški po funkcijah v Vladi RS  

 

 1992-

1996 

1996-

2000 

2000-

2004 

2004-

2008 

2008- 

M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ M Ţ 

Predsednik/predsednica 

vlade 

1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 

Podpredsednik/podpredsednica 

vlade 

3 0 4 2 3 1 3 0 3 0 

Generalni sekretar/ 

sekretarka 

1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 

 

SKUPAJ 

5 0 5 3 5 2 5 0 4 1 

Vir: lastni povzetek, povzeto po: www.dz-rs.si/index/php; Drţavni zbor 1992-2002; 2000-

2004; 2004-2008. 

 

Rezultati kaţejo na zelo nizko zastopanost ţensk na vodilnih poloţajih, oz. za njihovo 

neizvoljivost. Hipotezo potrjujem, saj je razvidno, da od osamosvojitve Slovenije do danes 

ţenska ni bila nikoli predsednica vlade, dva krat je bila podpredsednica vlade in tri krat 

generalna sekretarka.  

 

Na letošnjih volitvah za ţupane in svetnice se slaba izvolitev ponovno potrjuje. 

 

Tabela št. 4.18: Kandidati/kandidatke in izvoljeni ţupani/ţupanje – lokalne volitve v RS 2010  

Število kandidatov za ţupana (moški): 817 

Število kandidatk za ţupanjo (ţenske): 109 

Število izvoljenih ţenskih kandidatov:  
10 

Število izvoljenih moških kandidatov:  198 

 

Vir: lastni povzetek, povzeto po: http://www.volitve.gov.si/lv2010/rezultati/zupani.html 

 
 

 

 

 

 

http://www.dz-rs.si/index/php
http://www.volitve.gov.si/lv2010/rezultati/zupani.html
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Graf št. 4.1: Število kandidatk/kandidatov za lokalne volitve 2010 
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Vir: www.volitve.gov.si/lv2010/volitve_v_stevilkah.html 

 

 

Graf št. 4.2: Število izvoljenih kandidatk/kandidatov za lokalne volitve 2010 
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Vir: www.volitve.gov.si/lv2010/volitve_v_stevilkah.html 

 

Izvoljenih ţensk za ţupanjo, na lokalnih volitvah v RS leta 2010 je bilo 9,2 %. od vseh ţensk, 

ki so kandidirale.  Izvoljenih moških je bilo okoli 24 % gledajoč na vse moške kandidate.  

 

4.1 Ugotovitve 

 

Slovenski politični prostor se prepočasi odpira za vstop ţensk, kar kaţe tudi dejstvo, da se v 

dvajsetih letih samostojne Slovenije deleţ ţensk v politiki ni povečal, še manj pa naraščal, kot 

to vidimo v drugih drţavah (Francija, Hrvaška). Z zakonom smo sprejeli ukrepe kot so spolne 

kvote, pa tudi to ni obrodilo sadov. Kljub temu ukrepu in dejstvu, da se je deleţ kandidatk na 

http://www.volitve.gov.si/lv2010/volitve_v_stevilkah.html
http://www.volitve.gov.si/lv2010/volitve_v_stevilkah.html
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listah povečal, se deleţ izvoljivosti ni spremenil. Najnovejši rezultati lokalnih volitev – 

oktober 2010, kaţejo na slabo izvoljivost ţensk. Glavni vzrok za to je predvsem v političnih 

strankah, ki formalno podpirajo vstop ţensk v politiko, pa kljub vsemu jim namenjajo 

neizvoljiva mesta oz. volilne okraje. Prav tako ni podpore medijev za vstop ţensk na politični 

oder, ni promocije ţensk v pravem pomenu, ni pravega, pozitivnega povezovanja ţensk. Kot 

ovira za vstop in večje aktivnosti ţensk v politiki v Sloveniji imajo posebno vlogo tradicija-

kultura, neenaka porazdelitev vlog moški-ţenska, neambicioznost ţensk, v zadnjem obdobju 

pa tudi slab prizvok besede politika. 

 

 

5 ZAKLJUČEK 

 

V diplomskem delu smo se osredotočili na prisotnost ţensk v Slovenskem parlamentu od 

osamosvojitve do danes. Osnovno hipotezo, ki pravi, da je prisotnost ţensk v Slovenskem 

parlamentu od osamosvojitve do danes nizka sprejemam in ugotavljam, da se prisotnost ţensk 

od osamosvojitve do danes giblje med 7,77 in 14,44 %. Ob osamosvojitvi Slovenije je bil 

deleţ ţensk v parlamentu v Sloveniji 14,44 %, nakar je v drugem mandatu deleţ ţensk v 

parlamentu padel na 7,77 %. Skrb vzbujajoči pa so podatki naslednji treh mandatnih obdobij, 

ko je deleţ ţensk v parlamentu v Sloveniji nespremenjen (okoli 13 %). Torej se deleţ ţensk v 

parlamentu 11 let nič povišal. Prisotnost ţensk v drţavah, katere smo v nalogi analizirali in 

primerjali s Slovenijo (Avstrija, Francija, Hrvaška, Nizozemska), iz leta v leto narašča.  

Potrjujemo hipotezo, da so ţenske na vodilnih poloţajih v politiki zastopane, vendar v 

bistveno manjšem številu kot moški. V Sloveniji še nismo imeli predsednice vlade, smo pa 

imeli podpredsednico in imamo generalno sekretarko vlade.  

Hipotezo, da je prisotnost ţensk v levo usmerjenih političnih strankah v parlamentu v 

Sloveniji višja kot prisotnost ţensk v desno usmerjenih političnih strankah, lahko potrdimo. 

Večina ţensk v parlamentu prihaja iz levih in levosredinskih strank. Iz vrst največje 

opozicijske stranke – največje desno usmerjene politične stranke, prihaja zanemarljivo število 

ţensk (med 6,2 in 7,1 %). 

Delno potrjujemo hipotezo, da se ţenske političarke zavzemajo za ţenske teme. Iz analize 

ugotavljamo, da so bila največkrat izpostavljena področja delo, druţina, dom, šolstvo,  

zdravstvo, kultura, okolje in prostor, je pa v zadnjem času zaznati zanimanje in postavljanje 

vprašanj, pobud in predlogov tudi na področju obrambe, znanosti in tehnologije ter prometa.  
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Cilj naloge je bil predstaviti prisotnost ţensk v slovenski politiki od osamosvojitve do danes, 

primerjati mandatna obdobja in stranke in ugotoviti, ali so v obdobju dvajsetih let napredki pri 

aktivnem vključevanju ţensk v politiko. Ugotovitve raziskave so potrdile, da se vloge v naši 

druţbi še vedno delijo na ţenske in moške, veliko vlogo imata kultura in tradicija. Ne moremo 

mimo dejstva, da je ţenska zato, da vzgaja otroke, skrbi za druţino, gospodinjstvo in sluţi za 

preţivetje – vendar nikakor v politiki in s politiko. Javnost pravi, da je ţenskam v politiki 

naklonjena, vendar v naslednjem koraku ta ista javnost še ni volila ţenske in misli, da so 

moški primernejši za politiko kot ţenske; ta ista javnost gre še globlje, meni namreč, da 

ţenska ne more biti dobra mati in hkrati dobra političarka. Moški je očitno lahko oče in 

politik?! 

Mediji ţenskam v politiki niso naklonjeni in to je tudi zelo pomemben dejavnik, ki vodi do 

manjše prepoznavnosti političark v slovenski druţbi, manjša prepoznavnost pa vodi do 

manjše izvoljivosti na volitvah. Ogromno vlogo igrajo politične stranke in njihovi voditelji. 

Če ti ţe v začetku niso naklonjene ţenskam,  je to boj z mlini na veter. Vse se začne v stranki 

in od tam gre naprej. Stranka mora ţensko vzpodbuditi, jo predstaviti, vanjo investirati.. Pri 

določenih strankarskih voditeljih je vidno nezanimanje za ţenske in njihov vstop v politiko, 

torej se nam sam od sebe ponuja odgovor, da ţenske lahko največ naredimo same.  

Slovenija je od osamosvojitve naredila velik korak v smeri enakih moţnosti ţensk in moških. 

S spremembo zakonodaje in ustave, ki teţi k politiki enakih moţnosti ţensk in moških, se je 

slovenski politični prostor začel počasi odpirati tudi za ţenske. Pokazalo se je, da samo 

zakonodaja ne bo rešila dejanskega problema, potreben bo velik premik v miselnosti in 

dejanjih vseh akterjev slovenskega političnega sistema.  
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PRILOGE 

 

Intervjuji v sledečih prilogah: 

 

 Renata Brunskole, poslanka v DZ v tekočem mandatu, mlajša generacija poslank. 

 Vida Čadonič Špelič, poslanka v DZ v prvem  mandatu, zadnje leto se zopet aktivno 

vrača v politiko. 

 Alenka Jeraj, poslanka v raziskovalnem mandatu 2004-2008 in v tekočem mandatu. 

 Majda Širca, poslanka v mandatnem obdobju 2004-2008, sedanja ministrica za 

kulturo. 

 Romana Jordan Cizelj, poslanka v EP. 

 

 

Priloga 1: Intervju s poslanko SD, ga. Renato Brunskole  

(Metlika, občina Metlika, 07. 09. 2010) 

 

Kdo vas je navdušil za politiko? Na osnovi česa ste se odločili za vstop v politiko? 

Za politiko  me je navdušil tast. Dolga leta sem bila zaposlena na banki, o politiki nisem 

vedela prav dosti, moţev oče pa je znan gostilničar, v gostilni se marsikdaj dogajajo in 

dorečejo bistvene odločitve,  tast je rekel, da je on za politiko prestar, sin ni tega kova moški, 

v meni pa je videl potencial. Sprva sem se  tej ideji upirala, ko pa sem se udeleţila parih 

sestankov krajevne skupnosti me je politika čisto prevzela, postala sem predsednica KS, čez 

leto sem kandidirala na listi in postala občinska svetnica, potem pa je moja politična kariera 

samo še strmo naraščala. 

 

Začetek Vaše politične kariere - ali se vidijo napredki pri aktivnem vključevanju ţensk v 

politiko, oz., ali se stanje izboljšuje, slabša ... (odnosi političarka - druţba; političarka -

kolegi in kolegice znotraj DZ, povezovanje)  

Stanje se izboljšuje. Ţenskam poskušam biti vzgled,  lahko usklajuješ politično, sluţbeno in 

druţinsko ţivljenje. Pomembno vlogo tu igra partner in druţina, ki ti mora maksimalno 

zaupati in te podpirati. Sem poslanka in ţupanja. Delam bi rekla 20 ur na dan! Zelo sem 

aktivna tudi v raznih  društvih, sem  poročena in imam dva otroka. Prvi mandat, ko sem  bila 

ţupanja so me malo postrani gledali, mislili so si kako bo mlada pa še ţenska vse speljala. 

Sedaj opaţam, da so ţenske zelo na moji  strani, me podpirajo in mi pomagajo. Menim, da 

sem kot ţupanja z dobro in strokovno ekipo v štirih letih veliko naredila. Seveda trudili se 

bomo tudi naprej, načrtov je še ogromno.  

Znotraj DZ pa se z vsemi razumem. Sem namreč zelo odprt in pozitiven človek. Sprejemam 

pohvale in kritike, nisem zamerljiva in če pride do nesoglasij jih sproti rešujem. To pa je 

bistveno za dobro razumevanje in delovanje. 

 

Ali menite da slovenska javnost podpira ţenske političarke?  

Da.



Ali je razlika delati z ţenskami - kolegicami oz. z moškimi – kolegi. ? Če je razlika, jo 

prosim opišite.  

Ne vidim in ne čutim razlike. Z moškimi kot z ţenskami delam enako dobro. Včasih je pri 

ţenskah čutiti napetost, tekmovalnost. Menim, da so včasih ţenske ljubosumne na kolegice. 

Vendar če delaš dobro in pošteno se nimaš česa bati. Moram pa poudariti da pri delu in 

sodelovanju zelo gledam na profesionalnost. Včasih s kom laţje delaš, z drugim spet teţje, 

vendar to te ne sme zmesti, v ospredju moraš imeti cilj delati za dobro naroda. 

Vrsto let sem bila zaposlena v banki in sicer opravljala sem delo od bančne usluţbenke za 

okencem, do vodje oddelka. Seveda, ko sem bila za okenčkom navadna usluţbenka me 

določeni ljudje niso niti pogledali, ko sem postala vodja oddelka, bi me ti isti ljudje kovali v 

zvezde.. In tam sem dobila bistveno šolo dela z ljudmi. Bodi vedno pošten in profesionalen 

enak do vseh ljudi. To menim da je bistvo uspeha; pošten do sebe in do drugih.  

 

Kaj so po vašem mnenju vzroki za slabo zastopanost ţensk v politiki, oz. za neizvoljivost 

in kako jih odpraviti? (v mandatnem obdobju 1992-1996 je bilo 7 ţensk od 90 poslancev, 

v zadnjem mandatu je 12 poslank)?  

Ţenske politika ne zanima, vsaj večino ne, zato sploh ne pomislijo na politično kariero. Ne 

predstavljajo si zdruţljivost politične kariere in druţine. 

V naši druţbi so zelo prisotne socialne in kulturne ovire. Namreč še vedno je zelo usidrano 

mnenje da je ţenska za dom in otroke, politika pa je moška zadeva. In če so tega mnenja same 

ţenske potem je teţko kaj narediti in to preseči.  

Ko pa se ţenska odloči za politiko in ţeli dobro in pošteno delati, tu mislim predvsem na 

dobro v korist naroda, potem je ţenska političarka uspešna in nepremagljiva. In take rabimo. 

   

Ali so kvote primeren način za večjo zastopanost ţensk (naletela sem na primere, ko so 

ţenske ki nimajo veze s politiko in ne ţelijo aktivno sodelovati v politiki, na listah samo 

zato,  da naredijo »prijateljem « uslugo)? Strategije za večjo prisotnost ţensk 

Zelo podpiram kvote, saj so tako v prvi fazi ţenske primorane poseči v politiko. Tu mislim 

predvsem tiste ki se vsaj malo ukvarjajo s politiko. Hočeš nočeš, znotraj stranke mora biti na 

listi vsako tretje mesto namenjeno ţenski. Ko so potem vpete v politiko, se osvobodijo 

stereotipov, mislim, da sledi samo še razcvet. 

Večja prisotnost ţensk v politiki je moţna z povečanjem podpore s strani političnih strank, 

vzgoja in izobraţevanje, vloga mreţenja, podpora medijev, sankcije ob neupoštevanju zakona 

o enakih moţnostih ţensk in moških. 

Zelo dobro je tudi vključevanje in povezovanje ţensk v okviru raznih društev. V Beli Krajini 

jih imamo veliko.  

Slabost kvot bi rekla, da je samo v tem, da je pri nas v večini primerov znotraj občinskega 

sveta cela druţina; to pa zato, ker če ni dovolj prostovoljk, katere politika zanima, vključiš 

svojo druţino, ţlahto ..., pač tiste, katere najlaţje nagovoriš.  

 

Ali lahko dobra političarka usklajuje in kvalitetno ţivi privatno/druţinsko ţivljenje?  

Seveda, to je obvezno. Ne morem reči, da ne gre brez ţrtvovanja, vendar če delaš z ljudmi:  za 

ljudi je to moţno. Npr. z moţem sva dogovorjena da ko delam - delam in ko sem doma sem 

doma. Moţ me kliče samo takrat ko je res kaj narobe. Pomembna je 100 % zaupanje.  

Moram reči, da sem polna optimizma, zelo sem vesela da so ţe vidni naši rezultati na občinski 

ravni,  tako da npr. če pridem ob 21.00 domov in si zaţelita otroka štrudelj, ga jaz brez 

problema zamesim in spečem. Naslednjič spet one razveselita mene in tako se dobro 

dopolnjujemo in shajamo.



Kako bi ocenili politični bonton v Sloveniji?  

Menim, da se zadnje čase  povsod vidi neka napetost, tudi v politiki. Kot sem ţe večkrat 

poudarila, ţelim z vsemi imeti dobre odnose, do vseh se obnašam spoštljivo. Ţelim si, da bi 

bila politiki odraz dobre druţbe, zato so natolcevanja, nagajanja, nespoštovanje slaba 

popotnica.  

 

Ste naleteli kdaj na diskriminacijo oz. posmeh ker ste ţenska?  

Diskriminacije nisem bila nikoli deleţna. Kakšna nevoščljivost, neiskrenost, tekmovalnost je 

vedno prisotna, direktna diskriminacija pa nikakor.  

 

Ali po vašem mnenju drţi da so ţenske premehke za politiko, in če ţelijo uspeti morajo 

prevzeti moški princip?  

Menim, da to ne drţi. Ţenska mora imeti ţenski princip; mora biti odločna, pravična, striktna, 

povezovalna, pa kljub vsemu mora imeti tisto ţensko noto ki zna to pravilno povezati in 

zapakirati. Znam  pokazati  čustva, včasih potočim kakšno solzico, vendar  sem na to 

ponosna.  

 

 

 

Priloga 2: Intervju z bivšo poslanko Krščanskih demokratov, ga. Vido Čadonič Špelič  

(Novo mesto, Bar Totalček, 16. 09. 2010) 

 

Kdo vas je navdušil za politiko? Na osnovi česa ste se odločili za vstop v politiko? 

Za politiko me je navdušil znan meščan Novega mesta, tudi bivši ţupan, G. Franci Koncilja. 

Od malega sem vzgojena po krščanskih vrednotah in celo ţivljenje jih z druţino ţivim. Po 

povabilu je bil samoumeven vstop v stranko Slovenski Krščanski Demokrati. Kot mlada 

doktorica veterine, vsesplošno razgledana in pripravljena vstopiti na politični oder sem bila 

prava izbira za Slovenske krščanske demokrate. Nedvomno oni pa so bili prava izbira zame. 

V stranki so mi dali vedeti, da za njih nisem samo številka vendar človek vreden vsakega 

spoštovanja. Največjo mojo odliko so videli v moji strokovnosti in v tem da se vsakemu upam 

povedati svoje mnenje in stališče. Ţelela sem soustvarjati politiko v Sloveniji, tako da sem ţe 

kmalu po osamosvojitvi Slovenije postala poslanka. Ta leta so mi ostala v zelo lepem 

spominu. Prečudovito sem se počutila, ko smo hodili med ljudmi po podeţelju in ţelela sem 

nekaj narediti za ta narod.  

Dobila sem 19,10% glasov, na kar sem zelo ponosna.  

 

Začetek Vaše politične kariere- ali se vidijo napredki pri aktivnem vključevanju ţensk v 

politiko oz. ali se stanje izboljšuje, slabša ... (odnosi političarka- druţba; političarka-

kolegi in kolegice znotraj DZ, povezovanje).  

Napredki pri vključevanju ţensk v politiko so, menim pa, da je samo stanje v politiki slabo. 

Ne dela se več za dobrobit drţave temveč za dobro posameznika oz. določenih skupin. V 

mandatnem obdobju 1992-1996 ko sem bila poslanka, menim, da je bilo laţje in lepše delati v 

politiki. Če si imel res  dobro idejo ali rešitev  in si jo predstavil, so te poslušali in te včasih 

podprli tudi iz druge politične opcije. Sedaj menim, da čim si druga politična opcija, si 

sovraţnik, nihče te ne posluša, ni več  dopolnjevanja in dela za dobro Slovenije. Kolegi, ki so 

politično še zelo aktivni pravijo, da pripravljajo predloge, v katere je vloţenega več mesecev 

dela, ko jih ţeliš predstaviti, pa te nihče še posluša ne. To je nespoštovanje do ljudi, do dela, 

do domovine. 



Ali menite da slovenska javnost podpira ţenske političarke?  

Menim, da večina javnosti nima  zadrţkov do ţensk v politiki, vsaj tako pravijo, drugače je pa 

potem, ko je treba obkroţiti ţensko ime. Takrat menim, da se malo obotavljajo, saj še vedno 

mislijo da je politika bolj za moške.  

 

Ali je razlika delati z ţenskami - kolegicami oz. z moškimi – kolegi. ? Če je razlika, 

prosim opišite.  

Prepričana sem, da lahko dobro delam z moškimi in z ţenskami.  Mogoče je pri ţenskah čutiti 

večjo tekmovalnost. Sedaj sem direktorica Veterinarske uprave RS in moje pravilo je, da se iz 

sluţbe nikakor ne gre skregan ali slabe volje. V sluţbi, če pride do problema, smo na 

sestanku, za isto mizo do takrat, dokler ni razčiščen najmanjši dvom in odpravljena najmanjša 

slaba volja. Menim, da imamo ljudje dar govora zato, da si vse povemo in razčistimo. Menim,  

da bi bilo dobro tudi v politiki, da se vnese ta način dela. Odnosi se morajo nujno spremeniti.  

V parlamentu sem izredno uţivala. Povem vam primer. Vloţila sem amandma na proračun in 

ga prva podpisala. Zavzemala sem se za novomeško bolnico, telovadnico. Morala sem zbrati 

še 10 podpisov. Z argumenti sem prepričala kolege iz drugih političnih opcij, ki so me 

podprli. Danes menim, da je to nemogoče. Najbolj ponosna sem tudi na amandma, ki sem ga 

dala leta 1994, in sicer da je novomeška občina postala mestna občina. 

 

Kaj so po vašem mnenju vzroki za slabo zastopanost ţensk v politiki oz. za neizvoljivost 

in kako jih odpraviti? (v mandatnem obdobju 1992-1996 je bilo 7 ţensk od 90 poslancev, 

v zadnjem mandatu je 12 poslank)?  

Vzroki so po mojem mnenju kulturne narave. Prepričanje, da je ţensko opravilo dom, 

kuhanje, otroci, je še vedno zelo prisotno. Ne moremo se otresti stereotipov. Zaposlena 

ţenska, ki ţeli imeti poštimano gospodinjstvo in ţeli biti dobra mati, enostavno nima časa za 

nič drugega. Zelo pomemben je tu faktor partner, druţina. Kako se prilagodi, da ţene, matere 

včasih pozno ni, da morajo sami kaj postoriti. 

 

Ali so kvote primeren način za večjo zastopanost ţensk (naletela sem na primere, ko so 

ţenske ki nimajo veze s politiko in ne ţelijo aktivno sodelovati v politiki, na listah samo 

zato,  da naredijo »prijateljem« uslugo)? )? Strategije za večjo prisotnost ţensk. 

Trenutno da, dolgoročno pa ne. Kvote so tisti faktor ki prisili stranko in ţenske, da so na 

vsakem tretjem mestu. Vendar so pa neka potuha, in sicer stranka res poskrbi formalno, da je 

vsako tretje mesto namenjeno ţenski, vendar po drugi strani jih postavi na tak okraj kjer je 

izvolitev nemogoča … Torej prikrito favoriziranje.. 

Ga. Čadonič meni, da je zelo pomembno, da ţenske, ki so v politiki vzpodbudijo ostale 

ţenske, ki šele vstopajo v politiko. Meni, da je potrebno urediti zakon na področju druţinske 

politike. Poudarja vlogo medijev, le ti pa so v večini ţenskam nenaklonjeni, določeni jih ţe v 

osnovi degradirajo.  

 

Ali lahko dobra političarka usklajuje in kakovostno ţivi privatno/druţinsko ţivljenje?  

Absolutno, lahko, vendar  s podporo celotne druţine. Tudi otroci morajo včasih kaj postoriti 

več, saj mame ni doma, ko pa je doma,  je pomembno da so skupaj in ne da mama pospravlja, 

kuha…  

 

 

 



Kako bi ocenili politični bonton v Sloveniji?  

Menim, da je slab, ni nikakršnega spoštovanja. Politika in politiki se morajo ustaviti, se 

vprašati, kaj so, zakaj so tu in kam peljejo to majhno lepo drţavico. Ko jim bo jasno, naj 

začnejo znova, saj drugače to vodi v prepad. Trenutno se mi politiki smilijo.  

Ste naleteli kdaj na diskriminacijo oz. posmeh ker ste ţenska?  

Nisem, pa tudi od drugih kolegic nisem slišala za kakršnokoli diskriminacijo. 

 

Ali po vašem mnenju drţi da so ţenske premehke za politiko, in če ţelijo uspeti morajo 

prevzeti moški princip?  

Ne drţi, ţenska mora biti ţenska z vsemi svojimi plusi in minusi; tako kot mati, gospodinja ali 

političarka. Moški princip je definitivno drugačen od ţenskega in hvala bogu da je tako. 

Ţenska ki prevzame moški princip izpade moţača in to pomeni da se sramuje svoje 

ţenstvenosti.  Pri ţenskah je razvit materinski čut in intuicija, ki nam govori, kaj je prav in kaj 

ne. Malo materinstva in neţnosti pa je potrebnega za obstoj. Prepričana sem, da ţenske s 

svojim čutom lahko doseţemo bistveno več, saj enostavno nismo petelini in se ne šopirimo na 

kupu gnoja, ampak smo kokoši, ki nesemo zlata jajca.   

 

 

Priloga 3: Intervju s poslanko SDS, ga. Alenko Jeraj 

(Ljubljana, DZ RS, 17. 11. 2010) 

 

Kdo vas je navdušil za politiko? Na osnovi česa ste se odločili za vstop v politiko? 

Za politiko sem se navdušila sama in pa moj strankarski kolega, predsednik Mestnega odbora 

Ig-Ljubljana SDS stranke. Torej začela sem na lokalni ravni. Ko sem pred leti prevzela mesto 

predsednice mladine SDS, sem se začela zelo posvečati politiki in jo tudi analizirati, 

preučevati. Bila sem redno zaposlena, imela sem majhnega otroka in večino prostega časa 

sem posvetila politiki. V politiki sem videla velike priloţnosti in moţnosti, vidiš, da lahko 

nekaj narediš za svojo domovino in svoj narod.  

 

Začetek Vaše politične kariere - ali se vidijo napredki pri aktivnem vključevanju ţensk v 

politiko oz. ali se stanje izboljšuje, slabša ... (odnosi političarka - druţba; političarka -

kolegi in kolegice znotraj DZ, povezovanje).  

Stanje je bistveno boljše kot pred leti, veliko stvari se je spremenilo. Rezultati različnih 

ukrepov je večja prisotnost ţensk v politiki, vendar predvsem na lokalni ravni, manj pa na 

drţavni ravni. Menim, da je sedaj na lokalni ravni bistveno več ţensk, ki so zagrete za 

politiko, in čez nekaj let upam, da jih bo več aktivnih tudi na drţavni ravni. 

 

Ali menite da slovenska javnost podpira ţenske političarke?  

S predpisi in spodbudami podpira vstop ţensk v politiko, dejansko pa ne najbolje. Še vedno 

prevladuje mnenje da je politika moška stvar, na lokalnih volitvah so vedno prisotna 

vprašanja; Kaj pa ve ţenska o kanalizaciji, pa o cestah? Rezultati kaţejo, da ţenske pogosteje 

volijo moške, kar pomeni, da niti same ne verjamemo, da so lahko ţenske dobre in uspešne 

političarke.  Menim, da nas čaka še veliko dela.. Drţava je poskrbela za kvote, torej za 

minimalno prisotnost ţensk, menim pa da zdaj čaka večinsko delo nas – ţenske. Dokazati 

moramo narodu da zmoremo in to dobro, drugim ţenskam  moramo biti vzgled in spodbuda. 

Miselnost se mora spremeniti, ţenska ţenski naj bo učiteljica.



Ali je razlika delati z ţenskami - kolegicami oz. z moškimi – kolegi. ? Če je razlika, 

prosim opišite.  

Jaz lahko delam učinkovito z enimi in drugimi, je pa res, da je samo med ţenskami delati 

teţje kot obratno. Zdi se mi, da smo ţenske včasih hujše kritičarke ţensk kot moški. Za 

ţenske imamo ponavadi višje zahteve. Kolegice, ki so »orale ledino«, so bile bolj v moški 

druţbi, menim da so delale in uveljavljale stališča bolj po moško. Menim pa, da morajo 

ţenske nastopiti in uveljaviti bolj »mehka« stališča, več pogovora, boljše kompromise, več 

povezovanja in dogovarjanja. 

 

Kaj so po vašem mnenju vzroki za slabo zastopanost ţensk v politiki oz. za neizvoljivost 

in kako jih odpraviti? (v mandatnem obdobju 1992-1996 je bilo 7 ţensk od 90 poslancev, 

v zadnjem mandatu je 12 poslank)?  

Stereotipi, nezanimanje, to so poglavitni vzroki. Ţenske bi morali bolj spodbujati, da se 

odločajo za aktivno politiko. Poudariti je treba našo skupno odgovornost, predstaviti je treba 

kako delujejo institucije in kaj lahko vsak posameznik prispeva. Nekdo je učitelj, drugi 

zdravnik, nekdo je politik.  Vsi skupaj bi se morali truditi izboljšati odnos do politike, saj 

končno le ta kreira veliko področij našega ţivljenja. Skratka politika na koncu sprejme vso 

potrebno zakonodajo, da funkcionira zdravstvo, šolstvo, policija, sodišča, gospodarskim 

sistemi ..., to pa je tisto, kar zanima in zadeva vsakega posameznika.  

Velik problem so tudi volilni okraji. V nekaterih je 25.000 volivcev, spet v drugih 12.000, 

uspešnost je odvisna v katerem okraju te stranka kandidira, ali v laţje ali teţje izvoljivem. 

 

Ali so kvote primeren način za večjo zastopanost ţensk (naletela sem na primere, ko so 

ţenske ki nimajo veze s politiko in ne ţelijo aktivno sodelovati v politiki, na listah samo 

zato,  da naredijo »prijateljem « uslugo)? )? Strategije za večjo prisotnost ţensk. 

Nisem zagovornica ţenskih kvot, je pa dejstvo, da bomo na tak način hitreje dosegli višji 

odstotek ţensk v politiki. Pomembneje od kvot je, da ţenske razbremenimo pri drugih 

obveznostih (mladi očetje se čedalje bolj vključujejo v vzgojo otrok) 

Potrebno je bistveno več vzpodbud, preko medijev ustvarjanje pozitivnega odnosa do 

druţbenega delovanja in angaţiranja … 

 

Ali lahko dobra političarka usklajuje in kakovostno ţivi privatno/druţinsko ţivljenje?  

Seveda, vendar je potrebno ogromno kompromisov in usklajevanj. Lahko pa bi bila trgovka v 

trgovskem centru odprtem vse nedelje, praznike …, a tukaj pa ni usklajevanja? 

 

Kako bi ocenili politični bonton v Sloveniji?  

Odvisen je od posameznika, tako kot vsaka druga stvar. Eden je pošten, drugi ni; eden je 

kulturen, drugi spet nesramen … 

 

Ste naleteli kdaj na diskriminacijo oz. posmeh ker ste ţenska?  

Ne nikoli. 

 

Ali po vašem mnenju drţi da so ţenske premehke za politiko, in če ţelijo uspeti morajo 

prevzeti moški princip?  

Ne drţi; ţenske kljub svoji mehkobi in milosti znamo biti dosledne, vztrajne, odločne in 

poštene, kar menim, da so vrline vsakega dobrega politika ali političarke.  

 



Priloga 4: Intervju s poslanko in ministrico za kulturo, ga. Majdo Širca 

(Ljubljana, Novo mesto, e-pošta in telefon, 14. 12. 2010) 

 

Kdo vas je navdušil za politiko? Na osnovi česa ste se odločili za vstop v politiko? 

Politika je bilo od nekdaj zame izziv, zato sem si vedno ţelela delati na področju kjer je 

moţnost participacije in odločanja večja. Odločitev za aktivno vključitev in delo v politiki 

sem sprejela sama. K prvi politični funkciji me je povabil takratni minister, sicer osebni 

prijatelj. Na volitvah v DZ sem kandidirala zato, ker sem ţelela, da moja stranka pridobi čim 

več volivcev in s tem čim več glasov.  

 

Začetek Vaše politične kariere - ali se vidijo napredki pri aktivnem vključevanju ţensk v 

politiko oz. ali se stanje izboljšuje, slabša ... (odnosi političarka - druţba; političarka -

kolegi in kolegice znotraj DZ, povezovanje).  

Zaradi bolj odprtih pogovorov, in tem o vprašanju ţensk v političnem in druţbenem ţivljenju 

se stanje na tem področju deloma izboljšuje – še posebej po sprejetju zakona o uporabi 

posebnih metod – kvot pri volitvah. Politične stranke imajo ključno vlogo pri povečanju 

participacije ţensk v politiki. Pri sestavi kandidatne liste morajo stranke upoštevati spolne 

kvote. Dober primer je naša stranka Zares, ki ima v vladi  tri ministrice in enega ministra.  

 

Ali menite da slovenska javnost podpira ţenske političarke?  

Menim, da javnost ni obremenjena s spolom, zaupanje ljudi v ţenske je manjša/večja zaradi 

njihovih rezultatov in učinkov. Torej če bomo me dobre bo to dobra popotnica za bodoče 

političarke.   

 

Ali je razlika delati z ţenskami - kolegicami oz. z moškimi – kolegi. ? Če je razlika, 

prosim opišite.  
Večja solidarnost je med ţenskami. Poznajo več dialoga in odprte komunikacije. Menim 

zatorej, da je laţje sodelovanje z ţenskami.  

 

Kaj so po vašem mnenju vzroki za slabo zastopanost ţensk v politiki oz. za neizvoljivost 

in kako jih odpraviti (v mandatnem obdobju 1992-1996 je bilo 7 ţensk od 90 poslancev, 

v zadnjem mandatu je 12 poslank)? 

Deloma so vzroki v samem narodu, v tradiciji, kulturi, konzervativnem razmišljanju, 

dojemanju politike kot nečesa umazanega. Ţenske smo mnenja da nismo dovolj dobre za 

politiko, da se v njej ne bi znašle, večina ţensk še vedno misli da je politika za moške, in se ţe 

na začetku same izločimo. Še vedno ţenske menijo, da je politika nepredvidljiva, trda, 

neizprosna, one/me pa moramo biti odgovorne do druţine in moramo izpolnjevati svoje 

naloge.  Moški politiki so bolj agresivni pri izpostavljanju svoje vloge.  

 

Ali so kvote primeren način za večjo zastopanost ţensk (naletela sem na primere, ko so 

ţenske ki nimajo veze s politiko in ne ţelijo aktivno sodelovati v politiki, na listah samo 

zato,  da naredijo »prijateljem « uslugo)? Strategije za večjo prisotnost ţensk. 

Kvote pomagajo in bodo pomagale vse dokler ne bo tovrstno razmišljanje postalo 

samoumevno, del etičnega in druţbeno korektnega razmišljanja. Volilni sistem je ovira glede 

izvoljivosti ţensk, rešitev vidim v ukinitvi volilnih okrajev in v uvedbi preferenčnih glasov.   

 

 



Ali lahko dobra političarka usklajuje in kakovostno ţivi privatno/druţinsko ţivljenje?  

Lahko! Npr. managerka v tovarni zdravil ali ekonomistka v prodaji za tuje trge, so v 

povprečju še več zdoma, zelo so obremenjene in tempirane, pa nihče ne reče, kaj se gredo, oz. 

da druţina trpi in da niso dobre ţene, matere ... Za političarke pa se to reče in menim, da je to 

diskriminatorno s strani druţbe.  

 

Kako bi ocenili politični bonton v Sloveniji?  

Bonton je slab, vse je dovoljeno, tudi ţaljenje ţensk! Skrajni čas je da se stvari pri bontonu 

znotraj politike začnejo spreminjati. 

 

Ste naleteli kdaj na diskriminacijo oz. posmeh, ker ste ţenska?  

Sem, večkrat. 

 

Ali po vašem mnenju drţi, da so ţenske premehke za politiko, in če ţelijo uspeti morajo 

prevzeti moški princip?  

Ne drţi, potrebno bi bilo več ţensk, več dogovorov, kompromisov, razumevanja, poslušanja.  

 

 

 

Priloga 5: Intervju s poslanko v Evropskem parlamentu, ga. Romano Jordan Cizelj 

(Domţale, pisarna poslanke, 29. 11. 2010) 

 

Kdo vas je navdušil za politiko? Na osnovi česa ste se odločili za vstop v politiko? 

Za politiko sem se navdušila sama, saj mi je bilo dovolj »gledanja s strani.«. V prvi polovici 

devetdesetih let je bilo ţivljenje v Sloveniji pestro, z večino odločitev se nisem strinjala. 

Veliko sem se o tem pogovarjala s kolegi, prijatelji, znanci, in se v določenem trenutku 

zavedala, da ni dovolj da razmere samo analiziram in o njih razpravljam, temveč je potrebno, 

da poskušam tudi sama s svojim delom in znanjem pomagati pri druţbenem razvoju 

Slovenije.  

 

Začetek Vaše politične kariere - ali se vidijo napredki pri aktivnem vključevanju ţensk v 

politiko oz. ali se stanje izboljšuje, slabša ... (odnosi političarka - druţba; političarka -

kolegi in kolegice znotraj DZ, povezovanje).  

Stanje se izboljšuje. Menim, da se je desetletja vse skupaj vleklo, šlo je prepočasi, sedaj pa 

mislim da bo razcvet. Začelo se je odvijati hitreje. Manj je občutiti delitev na moške-ţenske.  

 

Ali menite, da imajo ţenske v  Sloveniji interes aktivno sodelovati v politiki? 

Menim, da ţenske imajo interes, vendar je problem v tem, da morajo biti pozvane, morajo se 

počutiti zaţelene v politiki. Srečujem se z ogromnim številom ţensk, ki bi šle takoj v politiko, 

takoj so pripravljene delati, vendar bi si ţelele vidnih rezultatov takoj oz. kmalu. V politiki pa 

je tako, da moraš vloţiti veliko truda, volje, znanja, časa, in morda premakneš kakšno majhno 

stvar. Nič se ne zgodi čez noč. Slovenska druţba ni klasična v smislu, da bi ţenska skrbela za 

dom in druţino, moški pa naj bi prinašal denar. Slovenska ţenska skrbi za oboje, dom, 

druţino, obenem pa sluţi denar za preţivetje. Menim, da je slovenska javnost zadrţana glede 

ţensk, in tu bi morali narediti velik korak in premik.



Ali je razlika delati z ţenskami - kolegicami oz. z moškimi – kolegi. ? Če je razlika, 

prosim opišite.  

Ni neke razlike. V Evropskem parlamentu smo ţenske zelo povezane, delamo na različnih 

področjih. V parlamentu je ţensk 31 %. Smo zelo aktivne, delamo na bolj ţenskih področjih, 

kar menim, da je tudi prav. Naj vsak dela na tistem kar ga zanima, tako bo delo boljše in 

učinkovitejše, uspešnejše.  

   

Kaj so po vašem mnenju vzroki za slabo zastopanost ţensk v politiki oz. za neizvoljivost 

in kako jih odpraviti? (v mandatnem obdobju 1992-1996 je bilo 7 ţensk od 90 poslancev, 

v zadnjem mandatu je 12 poslank)  

Izredno pomembna je vloga političnih strank. Vsak politik in političarka morata imeti široko 

podporo in ta se ponavadi začne v stranki. Sam volilni sistem menim, da ne predstavlja ovire 

za neizvoljivost ţensk. Ţelela bi si večjo promocijo ţensk, večjo podporo v medijih. Edina 

sprememba, ki si jo ţelim je, da bi zakonodaja, ki določa volitve v Sloveniji sledila zakonu o 

enakih moţnostih in sicer da bi upoštevala, da so enake moţnosti takrat, kadar imamo me 

ţenske mejo 40%.  

 

Ali so kvote primeren način za večjo zastopanost ţensk (naletela sem na primere, ko so 

ţenske ki nimajo veze s politiko in ne ţelijo aktivno sodelovati v politiki, na listah samo 

zato,  da naredijo »prijateljem « uslugo)? )? Strategije za večjo prisotnost ţensk 

Kvote bodo po mojem prepričanju veliko doprinesle k večjem številu ţensk v politiki. Zaradi 

večjega vključevanja ţensk na kandidatne liste in v lokalno politično ţivljenje se ustvarja 

velik potencial ţensk ki bo aktiven tudi v političnem dogajanju na drţavni ravni. Stranke so 

na svoje kandidatne liste postavile sposobne ambiciozne ţenske. Menim, da je potrebno v 

druţbi vzpostaviti infrastrukturo, ki bo ţenske razbremenila. Ţelim si, da  mediji ne bi 

zapostavljali ţensk in preferirali moških. Ţenske pa nujno morajo biti vzgled ţenskam, ne pa 

izvor ljubosumja.  

 

Ali lahko dobra političarka usklajuje in kakovostno ţivi privatno/druţinsko ţivljenje?  

Seveda da lahko. Če ima razumevajočega moţa, ki se ukvarja z otroci in gospodinjstvom vsaj 

toliko kot ona, je to recept za uspeh.  

 

Kako bi ocenili politični bonton v Sloveniji?  

Politični bonton, obnašanje, delo, je odvisno od vsakega posameznika. Menim, da je potrebno 

veliko narediti za večjo strpnost, razumevanje. Vsak človek ima svoje mnenje, svoj pogled, 

teţa argumentov pa je tista ki vodi k izboljšanju in rešitvam.  

 

Ste naleteli kdaj na diskriminacijo oz. posmeh, ker ste ţenska?  

Nisem, oz. ne vem, saj se s tem ne obremenjujem.  

 

Ali po vašem mnenju drţi da so ţenske premehke za politiko, in če ţelijo uspeti morajo 

prevzeti moški princip?  

Ne strinjam se s tem, ţenske morajo ohraniti svoj način političnega dialoga. Ţenske smo 

drugačne od moških, imamo drug pogled na svet, imamo druge izkušnje, drugačen odnos do 

ljudi, drugačen pogled na prihodnost in na strategijo razvoja druţbe. Z moškimi se moramo 

dopolnjevati in z njimi sodelovati! 

 


