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POVZETEK 

 
 
Karierna pot posameznika se prične ob sklenitvi zaposlitvenega odnosa z delodajalcem ter 

traja vse do upokojitve. To je ena razlaga. Lahko pa govorimo o karieri kot osebnostnemu 

razvoju posameznika in ga tako enačimo z uspešno življenjsko zgodbo. V sodobni družbi sta 

tako ženska, kot moški zaposlena, a med njima na trgu dela (še) prihaja do razlik. V Sloveniji 

je bilo v letu 2016 51% prebivalstva žensk. Ženske so v Sloveniji bolj izobražene kot moški. 

Obstoječa zakonodaja v Evropski uniji, Ustava Republike Slovenije in dokumenti 

mednarodnih organizacij so naravnani v smeri enakosti spolov na vseh ravneh življenja. 

Naloga se osredotoča na osvetlitev teme karierne poti ženske v slovenskem prostoru skozi 

poglobljene intervjuje s tremi ženskami, ki delujejo na vodilnih položajih, vsaka na svojem 

področju (javni/zasebni/nevladni sektor). Teoretični del magistrske naloge, v katerem smo 

orisali nekaj ustreznih pojmov za obravnavano temo, smo v empiričnem delu podkrepili s 

tremi polstrukturiranimi intervjuji. Ugotavljali smo, če segregacija po spolu vpliva na izbor 

karierne poti žensk in kako se s segregacijo spopadajo na delovnem mestu. Spolna 

diskriminacija ne vpliva na izbor karierne poti žensk v Sloveniji, s segregacijo pa se 

intervjuvane ženske spopadajo različno; odvisno od panoge, v kateri delujejo. Bolj kot 

ločevanje moško/žensko je ključno, da se človek razvija kot celostno bitje, da je lahko ljubeč 

in ljubljen v svojem zasebni sferi in realiziran, kar vodi v vključujočo in enakopravno družbo.  

 

KLJUČNE BESEDE: spol, spolna neenakost, kariera, poklicna pot, vloga ženske v družbi, 

segregacija po spolu, polstrukturiran intervju  



 

ABSTRACT 

 

Career path of an individual starts with the employment relationship with the employer and 

lasts until retirement. That's one explanation. But we can talk about a career as an individual's 

personal development and thus equate it with a successful life story. In today's society, both 

women and men are employed, but there are still differences in the labor market between 

them. In 2016, there were 51% of the population of women in Slovenia. Women in Slovenia 

are also better educated than men. Existing legislation in the European Union, the 

Constitution of the Republic of Slovenia, and the documents of international organizations are 

oriented towards gender equality at all levels of life. The master's thesis focuses on 

highlighting the topic of women's career path in the Slovenian territory through in-depth 

interviews with three women, who are in the lead positions each in their own field (public/ 

private/non-governmental sector). In the theoretical part, in which we outlined some of the 

relevant concepts for this topic, the empirical part was supported by three semi-structured 

interviews. We have examined whether gender segregation influences the selection of 

women's career paths and how they are confronted with segregation at the workplace. Gender 

discrimination does not affect the selection of women's career paths in Slovenia, while 

segregation of female interviewees is different; depending on the industry in which they 

operate. More than a separation between a man/ a woman is crucial for individual to develop 

as a whole being so that he or she can be loving and beloved in his private sphere and also 

realized, which is leading to an inclusive and equal society. 

 

KEY WORDS: gender, gender inequality, career, career path, role of women in society, 

segregation by gender, semi-structured interview 
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1 UVOD  
 
 
V magistrskem delu se bomo posvetili problematiki karierne poti sodobne slovenske 

(poslovne) ženske. Kariero obravnavamo kot poklicno pot, žensko pa postavimo v aktualni 

čas, v evropski oz. slovenski prostor ter v vlogo karieristke v javnem, oz. zasebnem, oz. 

nevladnem sektorju. 

 

V uvodnem poglavju predstavimo vsebinsko izhodišče, cilj naloge, opredelimo raziskovalno 

vprašanje ter hipoteze. Poglavje zaključimo s pregledom strukture magistrskega dela. 

 

 

 

1.1 Vsebinsko izhodišče  

 
 
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije so ženske v Sloveniji v letu 2016 

predstavljale 51% vsega prebivalstva. V istem letu ženske predstavljajo tudi več kot 60% vseh 

oseb z diplomo terciarne stopnje (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti 2017). Prav tako ženske predstavljajo skoraj polovico delovne sile in večinoma 

delujejo s polnim osem urnim delovnim časom. Upoštevaje izobrazbo, ženske vstopajo na trg 

dela bolje usposobljene kakor moški, vendar pa jih je bistveno manj na najvišjih mestih 

gospodarskega odločanja. Tovrstne pojave v teoretskem delu magistrske naloge povezujemo s 

segregacijo po spolu na trgu delovne sile sledeč primarnim in sekundarnim virom podatkov. 

Delitev panog na ženske in moške nima nič opraviti z biološkimi značilnostmi spolov, niti ni 

pogojena s težino dela ali posebnimi lastnostmi. Gre za dejstvo, da sodobne družbe ženskam 

(še vedno) odrejajo manjvredni položaj (Cigale 1992).  

 

Raziskave kažejo, da se žensko delo ne meri enako kot moško; delo in ustvarjalnost moških se 

ceni bolj kot žensko, tudi če je popolnoma enako. Tovrstni pojav dvojnih standardov, ki je bil 

dokazan v poslovanju, glasbi, znanosti itd., predstavlja najtežjo oviro za doseganje enakosti 

spolov (Drolc 2017). Ker v vseh nas – žensk in moških – ne prepoznamo pristranskosti glede 

na spol - vsi diskriminiramo ženske, ne da bi to sploh vedeli. Velikokrat, ko menimo, da smo 
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objektivni, dejansko nismo. Spreminjanje teh psiholoških in družbenih vzorcev je velik izziv 

naše in generacije (Drolc 2017). 

 

Obstoječa zakonodaja v EU, Ustava Republike Slovenije, in dokumenti mednarodnih 

organizacij so naravnani v smeri enakosti spolov na vseh ravneh življenja. Evropska komisija 

je državam članicam predlagala uvedbo splonih kvot do leta 2020, pri čemer bi zastopanost 

marginalnega spola (največkrat ženskega) v upravnih odborih velikih podjetij (z izjemo 

srednjih in malih podjetij) znašala 40% v primerjavi s prevladujočim spolom. V Sloveniji so v 

letu 2014 v upravah družb ženske zasedale 21% delež, od tega je bilo le 5 % predsednic 

uprav, medtem ko na mestu predsednika uprave v državnih podjetjih ni bilo niti ene ženske. 

(Postružnik 2015). Zadnje raziskave v Evropski uniji (EU) še kažejo, da ženske kar v 61 % 

menijo, da se na svoji karierni poti srečujejo s strožjimi kriteriji kot moški, ki so skoraj v 

100% prepričani, da strožjih kriterijev v primerjavi z ženskami na poti napredovanja v 

organizacijah zanje ni.  (Postružnik 2015) 

 

Izvršna direktorica Združenja Manager, ga. Sonja Šmuc, v intervjuju (Drolc 2017) 

pripoveduje, da je statistično dejstvo, da imajo moški veliko več priložnosti kot ženske, da 

svoje kariere usmerijo na vrh. Omogočanje ženskam, da postanejo del delovne sile in njihovo 

napredovanje skozi institucionalno hierarhijo dejansko koristi tako gospodarskemu kot 

demokratičnemu razvoju države in regije. V Organizaciji združenih narodov (OZN) so 

izračunali, da bi tak trend povečal svetovni BDP za 12% milijard ameriških dolarjev (Drolc 

2017).  

 

Ženske v Evropski uniji zaslužijo povprečno 16% manj od moških (Eurostat 2015). Zaradi 

omenjene razlike, ženske preko celotnega življenja zaslužijo manj. Posledično prejemajo v 

starosti nižje pokojnine in jih tudi bolj ogroža revščina.  

 

Ugotovili bomo, da so Slovenke v Evropski uniji na uglednem položaju, ko govorimo o 

razliki v plačilu med ženskami in moškimi in smo lahko na to upravičeno ponosni. Skozi 

medkulturne primerjave Slovenije s sosedskimi državami: Avstrijo, Italijo, Hrvaško in 

Madžarsko sociologa Geerta Hofstedeja, pa bomo preverili tudi, ali stopnja maskulinosti v 
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slovenski družbi kaže tudi na uravnoteženo porazdelitev vlog med spoloma v primerjavi s 

sosedskimi državami. 

 

 

 

1.2 Cilj raziskovalnega dela 

 
 
Cilj zastavljene kvalitativne raziskave je osvetlitev teme karierne poti ženske v slovenskem 

prostoru skozi poglobljene intervjuje s tremi ženskami, ki delujejo na vodilnih položajih 

vsaka na svojem področju (javni/zasebni/nevladni). Na osnovi sekundarnih virov podatkov 

nas bo zanimalo, ali je v praksi tudi mogoče govoriti o dejstvih, prikazanih skozi dostopne 

statistične podatke in ali ter kako se spopadajo omenjene ženske z morebitno segregacijo na 

svojih delovnih položajih.  

 

Metoda/ tehnika zbiranja podatkov, uporabljena v kvalitativni raziskavi je polstrukturiran 

intervju, ki mu sledijo kodiranje in predstavitev ter interpretacija rezultatov.  

 

 

 

1.3 Opredelitev raziskovalnega vprašanja 

 
 

Temeljni raziskovalni vprašanji magistrskega dela sta:  

1. Ali segregacija žensk v določene poklice in panoge vpliva na izbor karierne poti v 

Sloveniji?  

2. Kako se ženske v Sloveniji spopadajo s segregacijo na delovnem mestu in ali jim le-ta 

predstavlja oviro na karierni poti? 

 

 

 

 



Lampe, Špela. 2017. »Ženska na karierni poti.« Magistrsko delo., 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 4 

1.4 Postavljene hipoteze 

 
 
Postavili smo naslednje hipoteze: 

H1: V javni upravi je zaposlenih več žensk kot moških. 

H2: Razlika v plačilu med moškim in žensko v Sloveniji je najmanjša v Evropski uniji. 

H3: Z uvedbo spolnih kvot v Sloveniji bo dosežena enakopravna udeležba moških in žensk na 

mestih odločanja v gospodarstvu. 

H4: Ženska je bolj kot moški poleg zaposlenosti na delovnem mestu zadolžena za 

vsakodnevne opravke v gospodinjstvu. 

 

 

 

1.5  Struktura magistrskega dela  

 

 

Magistrska naloga je razdeljena na štiri obširnejše sklope s posamičnimi poglavji; prvi sklop 

predstavlja uvod, kjer opredelimo vsebinska izhodišča, cilje, postavimo raziskovalna 

vprašanja in hipoteze, pojasnimo metode proučevanja ter orišemo strukturo magistrskega 

dela. V drugem, teoretskem sklopu predstavimo pojme in konceptualni okvir, relevanten za 

področje raziskovanja. Orišemo pogled na teorijo (ne)enakosti spolov ter kariere in 

predstavimo že obstoječe raziskave s področja. Teoretski sklop temelji na analizi in 

interpretaciji primarnih ter sekundarnih virov ter na zgodovinsko-razvojni metodi.  

 

V tretjem, empiričnemu sklopu predstavimo našo raziskavo sekundarnih virov podatkov in se 

posvetimo kvalitativni raziskavi. Le to predstavimo celovito skozi proces načrtovanja, 

priprave, izvedbe in analize podatkov. V zaključku magistrskega dela povzamemo glavne 

ugotovitve, izpostavimo morebitna odprta vprašanja ter identificiramo možnosti za nadaljnje 

raziskovanje.  
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2 OPREDELITEV POJMOV POVEZANIH S PREDMETOM 
PREUČEVANJA  

 
 
2.1 Spol 

 
 
Pri konceptualizaciji spola so po Richardsonu (citirano v Škerjanc 2015, 17) ključne tri faze, s 

katerimi se na različne načine spoprijemajo različni avtorji in avtorice študij spolov: 

1. biološki spol (moški ali ženski) – tisti, ki definira družbeni spol, tj. moškost ali ženskost, 

2. vzpostavitev razlike med biološkim in družbenim spolom v smislu dualizma (sex/gender), 

pri čemer je družbeni spol družbeni konstrukt, biološki pa je biološka danost, 

3. razumevanje biološkega spola kot konstrukta, tj. družbeni spol ustvarja tudi biološki spol.  

 

Citat De Beauvoirjeve »Ženska se ne rodi: ženska to postane« izraža pogled na družbeni spol 

kot ga opredeljuje avtorica v delu Drugi spol. Konstrukcija spola v zahodni družbi se opira na 

mit ženske kot Druge in služi ohranjanju moške nadmoči v obliki moškega kot subjekta. »On 

je Subjekt, on je Absolutno: ona je Drugi« (De Beauvoir 2013, 15).  

 
 

 

2.2 Enakost spolov  

 
 
Enakost spolov je povsod v svetu večinoma regulirana z zakonom, a kljub temu je 

diskriminacija glede na spol na delovnem mestu še vedno povsod pereč problem. Zakoni se ne 

nanašajo na indirektno diskriminacijo, tj. postopke, družbeno prakso in stereotipe, ki ženske 

postavljajo v drugorazredni položaj, zato smo priče relativni neučinkovitosti teh pravnih aktov 

(Kanjuo Mrčela 1996, 173–175).  

 

V Sloveniji je enakost spolov določena z ustavo (14. člen Ustave Republike Slovenije 

zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin obema spoloma). 

Zakonodajo na področju urejata Zakon o delovnih razmerjih iz leta 2002 in Zakon o enakih 

možnostih žensk in moških iz leta 2002 ter zahtevata odsotnost neposredne in posredne oblike 
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diskriminacije (Državni zbor Republike Slovenije 2017). Zakonsko se torej formalizira vse 

večja enakost spolov pri zaposlovanju in kadrovanju, v praksi pa se še vedno pojavljajo 

odstopanja, ki so odvisna od subjektivnega vrednotenja delodajalcev.  

 
 

 
2.3 Kariera  

 
 
»Izraz kariera (carrière) je francoskega izvora. Po leksikonu Cankarjeve založbe (1994) izraz 

kariera označuje »življenjsko, poklicno pot«, pomeni pa tudi »narediti kariero, naglo 

napredovati« (Brečko 2006, 29). 

 

V slovenski literaturi lahko pojavnost in tolmačenje pojma kariera zasledimo z 

osamosvojitvijo Slovenije. V prejšnjem, socialističnem sistemu, beseda ni bila veliko 

rabljena. Imela je negativni prizvok in se jo je povezovalo s povzpetništvom (Cvetko 2002, 

45). 

 

 

Predstavitev s kariero povezanih pojmov 
 

Ko pojmujemo kariero, le-to povezujemo še z drugimi pojmi kot npr. razvoj kariere, 

planiranje kariere, upravljanje kariere ipd.  

 

Planiranje kariere (career planning) – kariera je lahko skrbno načrtovana, ali pa prepuščena 

naključju s strani posameznika. Planiranje kariere je proces, kjer si posameznik izbira cilje v 

karieri in poti do njih na osnovi lastnih mnenj, interesov in vrednot  (Brečko 2006, 34). 

 

Razvijanje kariere (career development) – pri tej obliki govorimo o naporu ali trudu 

posameznika pri uresničevanju načrta kariere. Gre za stalen proces razvijanja sposobnosti, ki 

morajo biti čim bolj skladna s sposobnostmi, vrednotami in potrebami delovnega mesta 

(Brečko 2006, 36).  
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Upravljanje kariere – v tem primeru govorimo o dialogu med posameznikom in podjetjem, 

pri čemer prihaja do usklajevanja individualnih želja posameznika s potrebami podjetja 

(Brečko 2006, 36).   

 

Uresničevanje kariere – gre za aktivnosti uresničevanja zastavljenih ciljev v karieri. 

 

Karierna pot (career pathing) – pomeni pričakovano poklicno pot posameznika v 

organizaciji. Pogosto se uporablja v povezavi z razvojem kariere. 

 

Karierno sidro (career anchor) – karierno sidro je sistem vrednot, ki posameznika vlečejo v 

določenen poklic in v nadaljnji razvoj kariere. Če je okolje spodbudno in zagotavlja tovrstne 

povratne informacije, se karierno sidro pri posamezniku hitro razvije; največkrat v prvih 

desetih letih zaposlitve.  
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3 TEORETSKI OKVIR 

 
 
3.1 Teorije (ne)enakosti spolov 

 
 
Enakost spolov je prepričanje, da si vsaka oseba zasluži enakopravno 

obravnavo in nediskriminacijo na podlagi svojega spola. Gre za temeljno človekovo pravico 

in en izmed ciljev Splošne deklaracije človekovih pravic, ki jo je sprejela Organizacija 

združenih narodov leta 1948 (OZN 2017). 

 

 

3.1.1 Feminizem 

 
 
Beseda feminizem označuje žensko gibanje (kolektivno delovanje) za pravno in socialno 

emancipacijo žensk. Uvedel jo je Charles Fourier v zgodnjem 19. stoletju navaja Švab 

(citirano v Prijon 2008). Gre za gibanje proti patriarhalno urejeni družbi, kjer so (bile) ženske 

v podrejenem položaju v javni sferi in s tem potisnjene v okolje družine in doma. Produkt 

feminizma so teorije o spolni neenakosti. Obstoja več smeri feminizma, med njimi se 

pojavljajo tudi mnoge neenakosti in nestrinjanja; vodilna struja je zagovarjala družbeno 

enakost med spoloma in skušala odpravljati različne oblike diskriminacije žensk, manjšinska 

pa je bila konzervativna in je poudarjala razlike in drugačnosti (Šalamun 2002, 11).  

 

Sherry B. Ortner poudarja, da biologija kot taka ni tista, ki pripisuje ženskam njihov položaj v 

družbi, pač pa kultura. Kultura je sredstvo, s katerim človeštvo nadzoruje in regulira naravo 

(Haralambos in Holborn 2001, 604). 

 

Michelle Rosaldo je bila prva feministična sociologinja, ki je sklepala, da je ženska 

podrejenost posledica delitve med javnim in zasebnim (domačim) svetom (Haralambos in 

Holborn 2001, 604–605). Domača sfera vključuje družino in življenje v bivališču družine za 

žensko in je bolj ženska sfera. Medtem ko javna sfera vključuje aktivnosti in institucije, 

povezane z rituali in religijo, politiko, gospodarstvom, ki je domena moških. Avtorica trdi, da 
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lahko moški ravno zaradi svoje vključenosti v religiozno in politično življenje, izvajajo 

(nad)moč nad žensko (Haralambos in Holborn 2001, 604–605).  

 
 

3.1.2          Androcentrizem 

 
Skozi zgodovino je v evropskem prostoru prevladovala androcentrična kultura, za katero je že 

leta 1911 nemški sociolog Georg Simmel zapisal: »objektivno = moško« (citirano v Jogan 

1990, 13). Androcentrizem ali moškosrediščnost pomeni vladanje moškega spola nad 

ženskim. »... je oznaka za celoto prepričanj, stališč, vzorcev delovanj in praktičnih vsakdanjih 

delovanj, ki temeljijo na strogem ločevanju dejavnosti po spolu, ter podeljujejo 

posameznikom posebne neenake lastnosti glede na spol« (Jogan 2001, 1).  

 
 

3.1.3          Patriarhat 

 
Beseda »patriarhalen« izvira iz grškega jezika in pomeni očetovski. Iz tega sledi, da je 

patriarhat družbena oblika, ki temelji na štetju sorodstva po očetovskem rodu ter na očetovski 

oblasti.  

 

Patriarhat pripisuje ženski eno samo, a bistveno funkcijo: materinstvo. Lahko bi rekli, da 

ženski namenja usodo, ki v patriarhalni perspektivi izvira iz nje same. Iz normativnega vidika 

ženska ne pripada sebi, temveč drugemu (moškemu): najprej svojemu očetu in nato možu 

(Lapuh 2004, 14). 

 
 

3.1.4          Seksizem 

 
Seksizem je oznaka za celoto prepričanj, stališč, vzorcev in praktičnih urejevalnih (ter 

kontrolnih) delovanj, ki temeljijo na strogem ločevanju dejavnosti po spolu in podeljujejo 

posebne, neenake lastnosti enemu ali drugemu spolu (Jogan 1992). V znanih zgodovinskih 

družbah je (bila) delitev dela in osebnostnih lastnosti po spolu strogo zamejena, utrjevana in 

nadzorovana tako, da je bila moškim dodeljena javna sfera in hierarhično višje mesto ter 
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nadrejen položaj ne le v javni temveč tudi v zasebni sferi. Družbeno nujne in neprekinjene 

dejavnosti pri zagotavljanju obstoja posameznika in vrste so bile določene kot ženska dela in 

nižje vrednotene v primerjavi z javnimi (moškimi) (Jogan 2001, 1). Ženski je bila določena 

vloga (u)domače(ne)ga bitja, ki je primarno ("po naravi") mati in gospodinja ter prenašalka 

(spolno neenakih) vzorcev (Jogan 2001, 1). Seksizem ima veliko pojavnih oblik, ki so se 

skozi zgodovino spreminjale. Primer prikritega seksizma je pokroviteljstvo do žensk, npr.: 

»tega ne zmoreš narediti sama«, ali spodbujanje žensk k izobraževanju na točno določenih 

področjih in žaljive šale na račun žensk. Skrito spolno diskriminacijo lahko opišemo kot 

namerno in pogosto zlobno motivirano delovanje, ki bi rezultiralo v ženski neuspeh – 

predvsem na področju izobraževanja in zaposlovanja (Lapuh 2004, 17).  

 

 

 

3.2 Urejanje enakosti pravic spolov na zakonski ravni  

 
 
Urejanje enakosti pravic spolov na zakonski ravni je skozi zgodovino v Evropi in v svetu zelo 

napredovalo. Od izrazite podrejenosti in patriarhalno določene manjvrednosti, do 

(ne)učinkovitega udejanjanja strategije razvoja enakih možnosti. Naj omenimo nekaj 

vidnejših zgodovinskih mejnikov:  

 

Ø 1789: francoska revolucija; ustanovitev ženskih klubov in zahteve po izenačitvi z 

moškimi političnimi pravicami. 

Ø 1791: zapis Deklaracije o pravici ženske in državljanke avtorice Olympe de Gouges. 

Ø 1848: v komunističnem manifestu je prvič v programu delavske stranke uradno 

sprejeto žensko vprašanje. V Berlinu na delavskem zborovanju zahtevana omejitev 

delavnika na 12 ur. Istega leta se začne gibanje za žensko glasovalno pravico 

(“Women's Rights Convention“) v ZDA. 

Ø 1871: pojavijo se prve ženske stavke v Sloveniji (v Ljubljani). 

Ø 1888: ustanovitev “International Council of Women“ v ZDA, kar pomeni začetek 

internacionalizacije meščanskega boja za žensko glasovalno pravico. 

Ø 1890: delež žensk v glavnih industrijskih panogah doseže 51%. 

Ø 1901: ustanovljeno Splošno (slovensko) žensko društvo. 
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Ø 1948: Generalna skupščina OZN sprejme Splošno deklaracijo človekovih pravic. 

Ø 1962: prvi pojav kontracepcijske tabletke na trgu. 

Ø 1975: prva svetovna konferenca o ženskah, Meksiko. 

Ø 1975: Evropska skupnost sprejme Strategijo razvoja enakih možnosti. 

Ø 1979: Generalna skupščina OZN sprejme Konvencijo o odpravi vseh oblik 

diskriminacije žensk.  

Ø 1980: druga svetovna konferenca o ženskah, Kopenhagen, Danska. 

Ø 1985: tretja svetovna konferenca o ženskah, Nairobi, Kenija. 

Ø 1995: četrta svetovna konferenca o ženskah, Peking, Kitajska. Sprejeta Pekinška 

deklaracija. 

Ø 2000: Varnostni svet OZN sprejeme (zavezujočo) zgodovinsko Resolucijo o ženskah, 

miru in varnosti 1325. 

Ø 2002: Slovenija sprejme Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM). 

Ø 2004: Slovenija sprejme Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja. 

Ø 2006: Svet Evropske unije sprejme Evropski pakt za enakost med spoloma. 

Ø 2008: Varnostni svet OZN sprejeme (zavezujočo) zgodovinsko Resolucijo o ženskah, 

miru in varnosti 1820. 

Ø 2010: Slovenija sprejme Akcijski načrt Republike Slovenije za izvajanje resolucij 

varnostnega sveta OZN 1325 in 1820 o ženskah, miru in varnosti  

v obdobju 2010–2015.  

Ø 2010: vzpostavitev telesa OZN za enakost spolov in opolnomočenje žensk (UN 

Women). UN Women postane osrednje telo OZN tako pri pomoči državam pri 

izvajanju standardov, kot pri podpori medvladnim telesom, kot je Komisija OZN za 

status žensk, pri oblikovanju politik, globalnih standardov in norm ter skrbi za 

koherentnost delovanja sistema OZN na področju enakosti spolov. 

Ø 2011: Svet Evrope sprejme Konvencijo o preprečevanju in boju proti nasilju nad 

ženskami in nasilju v družini.  

Ø 2011: Svet EU sprejme Evropski pakt za enakost spolov (2011–2020). 

Ø 2015: Slovenija sprejme Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk 

in moških 2015–2020 (ReNPEMŽM15–20). 
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3.2.1 Temeljni mednarodni dokumenti za odpravo diskriminacije žensk in delovanje 
mednarodnih organizacij 

 
Enakost spolov in opolnomočenje žensk sta ključna pri doseganju razvoja družbe. Sta temelj 

za spoštovanje človekovih pravic in zagotavljanje družbene pravičnosti. Obenem pa 

spodbujanje enakosti spolov in opolnomočenje žensk pomembno prispevata k učinkovitosti in 

trajnosti razvojnega sodelovanja na mnogih področjih kot so npr. zdravje, izobraževanje in 

zmanjševanje revščine (Ministrstvo za zunanje zadeve 2017). 

 
V nadaljevanju navajamo nekaj temeljnih dokumentov za odpravo diskriminacije žensk v 

različnih mednarodnih organizacijah:  

 

Organizacija združenih narodov (OZN) 

Organizacija združenih narodov in njene agencije so na podočju zagotavljanja enakosti spolov 

sprejele številne dokumente kot sledi (OZN 2017). 

 

Ø Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk 

Sprejeta leta 1979. Je osrednji pravno zavezujoč instrument za varstvo pravic žensk, ki posega 

na vsa področja javnega in zasebnega življenja. 

 

Ø Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah in Mednarodni pakt o 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah 

Sprejeta leta 1966. Sta pomembna univerzalna instrumenta za varstvo pravic žensk ter 

zavezujeta države pogodbenice, da bodo zagotovile moškim in ženskam enakopravnost vseh 

pravic in svoboščin, zagotovljenih z obema paktoma. 

 

Ø Pekinška deklaracija 

Sprejeta 1995. Podpisnice (med njimi tudi Slovenija) so se zavezale k uresničevanju 

enakih pravic in neločljivemu človeškemu dostojanstvu žensk in moških, zagotavljanju 

celovitega uveljavljanja človekovih pravic žensk in deklet ter krepitvi moči in izboljšanju 

položaja žensk. 
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Ø Konvencije Mednarodne organizacije dela 

Nanašajo se na enako plačilo za enako delo, odpravo diskriminacije pri zaposlovanju in 

poklicih, enako obravnavanje delavcev in delavk z družinskimi obveznostmi. 

 

Ø Varnostni svet OZN je sprejel dve Resoluciji o ženskah, miru in varnosti: 1325 (2000) 

in 1820 (2008).  

 

Svet Evrope (SE) 

V okviru SE sta za varstvo pravic žensk najpomembnejši dokumenti naslednji (Ministrstvo za 

delo, družino in enake mžnosti RS 2017) : 

 

Ø Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 

Sprejeta 1950. 

 

Ø Evropska socialna listina 

Sprejeta 1996. Zagotavlja nediskriminatorno uživanje pravic in svoboščin, zagotovljenih z 

listino, ne glede na spol, raso, barvo, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali 

socialno poreklo, pripadnost narodni manjšini, premoženje, rojstvo ali drugo okoliščino. 

Poleg tega listina posebej varuje tudi pravico zaposlenih žensk do porodniškega varstva ter 

pravico do enakih možnosti in enakega obravnavanja v zadevah v zvezi z zaposlitvijo in 

poklicem brez razlikovanja na podlagi spola.  

 

Ø Deklaracija Odbora ministric in ministrov Sveta Evrope o udejanjanju enakosti 

spolov 

 

Evropska unija (EU) 

Enakost žensk in moških je temeljno načelo EU, zagotovljeno s Pogodbama o ustanovitvi. 

Vključitev načela enakosti spolov na vse ravni delovanja in v vse dejavnosti delovanja je 

hkrati en glavnih ciljev Unije. Države EU od leta 2012 sodelujejo na temo sprejetja direktive, 

ki bi posegla na to področje. Namen je povečati število ženskih predstavnic v upravnih 

odborih družb. Minimalni delež za zastopanje marginalnega spola je začrtan na 40% vseh 

oseb na direktorskih mestih družb, ki kotirajo na borzi.  
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3.2.2 Ustava Republike Slovenije 

 

V Sloveniji je enakost spolov določena z ustavo (Uradni list RS 1991). 14. člen ustave 

Republike Slovenije zagotavlja spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin obema 

spoloma.  

 
 

3.2.3 Zakonodaja v Republiki Sloveniji 

 
Zakonodajo na področju enakosti spolov v Republiki Sloveniji urejata Zakon o delovnih 

razmerjih iz leta 2002 in Zakon o enakih možnostih žensk in moških iz leta 2002. Omenjena 

zakona narekujeta odpravo vseh oblik diskriminacije.  

 

Vlada Republike Slovenije je tudi sprejela dve resoluciji; prva Resolucija o nacionalnem 

programu za enake možnosti žensk in moških, je bila sprejela leta 2005 in je zajemala obdobje 

2005–2013. Omenjeni program je »prvič celovito opredelil politike enakosti spolov na šestih 

prednostnih področjih: integracija oziroma vključevanje načela enakosti spolov, delo, družba 

znanja, družbena blaginja, odnosi med spoloma in procesi odločanja« (ReNPEMŽM15–20).  

 

2015 je je bil sprejet nov nacionalni programu v okviru Resolucije o nacionalnem programu 

za enake možnosti žensk in moških 2015–2020 (ReNPEMŽM15–20). »Tako kot prejšnji tudi 

novi nacionalni program določa splošna prednostna področja za izboljšanje položaja žensk in 

moških oz. zagotavljanje trajnostnega razvoja enakosti spolov v Republiki Sloveniji ter 

opredeljuje ključne izzive in probleme za obdobje 2015–2020« (ReNPEMŽM15–20). 

 
 
 
3.3 Ženske na trgu delovne sile 

 
 

Danes poznana tradicionalna delitev dela se je oblikovala skupaj s procesi industrializacije. 

Produkcija se je ločila od potrošnje, s tem pa delovno mesto od doma. Dom in družina sta 

dobila oznako »zasebne«, delo in udejstvovanje v življenju izven doma pa »javne« sfere. S 

tem, ko se je žensko izključilo iz sfere plačanega dela, je dobilo njeno delo – skrb za 
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gospodinjstvo in družino, manjvreden položaj, kot delo za denar, ki so ga opravljali moški. 

Danes je ženska zaposlena in opravlja več funkcij in različnih del hkrati; plačano delo, 

neplačano delo kot gospodinja in mater ter še pogosto dodatna dela v filantropiji oz. 

prostovoljna dela.  

 

Po podatkih Zavoda za zaposlovanje (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 2017) smo 

v 2016 beležili trend zmanjševanj brezposelnih žensk. »Konec decembra 2016 jih je bilo 

6.927 manj kot leto prej«. Število žensk brez zaposlitve, prijavljenih v evidenci je znašalo 

49.707, kar pomeni 49,9% vseh brezposelnih. V istem letu »se je zaposlilo 35.919 

brezposelnih žensk, kar znaša 48% vseh odjav iz evidence brezposelnih zaradi zaposlitve.  V 

letu 2016 so bile ženske brezposelne v povprečju 11,2 meseca, moški pa precej manj (8,3 

meseca)«. 

 

Uvodoma smo postregli s statističnim podatkom, da imajo ženske v Sloveniji »v povprečju 

višjo raven izobrazbe kot moški, zaradi česar posledično kasneje vstopijo na trg dela. Na 

drugi strani ženske tudi prej zapustijo trg dela, saj se v povprečju še vedno upokojujejo prej 

kot moški. Zato ne preseneča, da je med mlajšimi in starejšimi brezposelnimi več moških, v 

najboljših letih pa je brezposelnih več žensk kot moških.  Tako zaradi ravni kot tudi zaradi 

smeri izobrazbe imajo več možnosti za zaposlitev moški«.  

 

Po podatkih Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije se v zadnjem obdobju kaže tudi 

vstopanje žensk v poklice, ki veljajo za tradicionalno moške. Kot ugotavljajo, »na eni strani 

delodajalci v strokah, ki so tradicionalno veljale za moške, ne najdejo primernega kadra, po 

drugi strani pa ženske ne najdejo zaposlitve« in jim tovrstni poklici predstavljajo priložnost za 

zaposlitev. Varilstvo je primer poklica, »v katerem se vse bolj uveljavljajo ženske. Med skoraj 

30 brezposelnimi ženskami, ki so bile v zadnjih dveh letih vključene v usposabljanja za 

varilska dela, se jih je dobrih 60% po zaključku programa tudi zaposlilo«. Danes se ženske na 

trgu delovne sile srečujejo z določenimi ovirami; nižje plačilo za delo, nižji status in 

hierarhično nižji položaj ter horizontalna segregacija v »ženske« poklice (Zavod Republike 

Slovenije za zaposlovanje 2017).  
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3.3.1 Vloga družine 

 

Ženske in moški so zastopani v različnih poklicih in panogah, za katere so značilne razlike v 

položaju, v razmerah za delo in v plačilu. Del razlik pri plačanem delu je povezan s tem, kako 

si moški in ženske delijo neplačano – skrbstveno in gospodinjsko delo. Stereotip, da je ženski 

dana »naravna vloga« matere, žene, negovalke in gospodinje je en največkrat slišanih 

stereotipov. Ženska v Sloveniji se odpove poklicni karieri za krajši čas in se takrat posveča 

negi ter skrbi za otroka in družino. Dvanajst mesecev jo materinstvo okupira v celoti, kasneje 

pa se vrne na delovno mesto. Spomnimo, da imajo ženske v drugih evropskih državah le par 

mesecev porodniškega dopusta na voljo za skrb otroka.  Razumljivo je, da so takrat ženske 

izpostavljene številnim pritiskom (odsotnost zaradi bolniške odsotnosti za nego otroka) in 

stresu ter občutijo razdvojenost.    

 

V Sloveniji je materam omogočeno koriščenje porodniškega dopusta (105 dni) in pod 

posebnimi pogoji tudi očetom (če mati zapusti otroka idr.; 77 dni). Moškim se prizna 

očetovski dopust. Ta je namenjen temu, da bi očetje že v zgodnjem otrokovem življenju 

skupaj z matero sodelovali pri negi in varstvu otroka. Očetje imajo pravico do očetovskega 

dopusta 90 koledarskih dni (Center za socialno delo 2017).  

 

Ženskam s poklicno kariero se pogosto očita, da niso dobre matere, saj se preveč posvečajo 

delu in zato premalo družini. A sodobna ženska je zaposlena ženska, ki dela zato, da pomaga 

prehraniti in ohraniti družino. Hkrati pa še skrbi za domača opravila in vzgojo otrok. 

Cigaletova omenja, da je zmotna tudi zgodovinska predstava moškega kot »edinega hranilca 

družine«, ker naj bi si to odgovornost spola vedno delila. (Cigale 1992).  

 

Empirične raziskave potrjujejo paralelno delovanje delovnih in »spolnih pogodb«, ki moške 

osvobajajo večine zunajdelovnih obveznosti, ženske pa nadobremenjujejo s fizično in 

emocionalno podporo moškim. Slovenska raziskava (Kanjuo Mrčela, 1996) je pokazala, da so 

slovenske menedžerke neprimerno bolj obremenjene z gospodinjskimi obveznostmi, kot 

moški menedžerji, kar tudi na najvišjih položajih potrjuje predpostavko o dvojni 

obremenjenosti zaposlenih žensk.  
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Združenju Manager je v zadnjih 4 letih tvorno sodelovalo kot partner pri dveh obširnih 

projektih s področja (podrobneje v razdelku 3.6.2 magistrskega dela). S projektom 

EQPOWEREC poudarjajo, da je usklajevanje privatnega in s tem družinskega ter poklicnega 

življenja eden najpomembnejših pogojev za ustvarjanje dejanskih enakih možnosti žensk in 

moških v družbi. Razlogi za trenutno stanje zastopanosti moških na vodilnih mestih odločanja 

v Sloveniji, kot navajajo, so strukturni in večplastni, saj temeljijo na tradicionalnih vlogah 

moških in žensk v družbi. Tradicionalna delitev dela, ki se kaže v nasprotovanju moških, da si 

enakovredno delijo naloge, povezane z organizacijo v gospodinjstvu, pri negi in vzgoji otrok, 

je eden pomembnejših dejavnikov, ki ovirajo ženske pri sodelovanju v gospodarskem 

odločanju. Stereotip, da ženska skrbi za družino, moški pa priskrbi finančna sredstva, 

vsekakor predstavlja oviro, da bi ženske lahko napredovale. To doprinese k vertikalni 

segregaciji: ženske so premalo zastopane na mestih upravljanja, s katerih lahko napredujejo 

na vodilne položaje in naprej na izvršne vodstvene položaje. Tako so ženske manj visoko 

usposobljene, saj so jim manjkrat ponujeni srednje odgovorni položaji, ki bi jih pripravili na 

najvišje položaje. »V ta namen je potrebno izvajati nadaljnje ukrepe za spodbujanje enakosti 

spolov«, še menijo v Združenju manager, »in s tem olajšati in pospešiti usklajevanje 

poklicnega, zasebnega in družinskega življenja«. Taki ukrepi, na ravni zakonodaje in politik, 

lahko prispevajo k odpravi tradicionalnih vlog in stereotipov moških in žensk, prav tako pa 

lahko pripomorejo k spremembam v institucijah, da ne temeljijo več na zgodovinsko 

določenih paradigmah moči moških in življenjskih vzorcih (Združenje Manager 2017). 

 

 

3.3.2 Spolna segregacija  

 

SSKJ pojem segregácija -e ž (á) knjiž. tolmači kot ločevanje, zapostavljanje določenega 

družbenega sloja na vseh področjih javnega življenja (Inštitut za slovenski jezik Frana 

Ramovša ZRC SAZU 2017).  

 

V magistrskem delu se bomo sredotočili na segregacijo po spolu na trgu delovne sile. 

 

Segregacija na trgu delovne sile po spolu predstavlja koncentracijo moških in žensk v 

različnih panogah in poklicih je značilen pojav sodobnih družb ter izvira iz zgodovinsko 
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opredeljenih tradicionalnih delovnih vlog ženske in moškega. Ločimo segregacijo po spolu, ki 

je lahko horizontalna (vodoravna) ali vertikalna (navpična). Horizontalna segregacija pomeni, 

da določeni poklici veljajo za bodisi bolj moške, bodisi za bolj ženske. Analiza spolne 

strukture poklicev kaže, da sta npr. vojaški poklic izrazito maskuliniziran, poklic vzgojiteljice 

v vrtcu pa izrazito feminiziran. Segregacijo po spolu merimo z indeksi, ki kažejo, kolikšen del 

delovne populacije bi moral zamenjati dejavnost, poklic ali delovno mesto, da bi se dosegla 

enakopravnost po spolu. Pri spremljanju uresničevanja politik EU na področju zaposlovanja 

se uporablja Karmel-MacLachanov indeks (IP, z vrednostjo od 0 do 50 odstotkov), ki kaže, da 

je bila leta 2009 v 27 državah članicah EU poklicna segregacija po spolu v povprečju 25,8-

odstotna, v dejavnostih pa 19,8-odstotna. V Sloveniji je bila istega leta poklicna segregacija 

nekoliko višja, v dejavnostih pa nekoliko nižja (Kanujo Mrčela 2012). Po podatkih Kanujo 

Mrčelove so ženske v Evropski uniji koncentrirane v manjšem številu poklicev kot moški. 

Predvsem prevladujejo v treh dejavnostih: izobraževanju, zdravstvu in socialnih storitvah. 

Vertikalna poklicna segregacija po spolu poteka tam, kjer moški zasedajo višje položaje 

plačila in imajo večje ugodnosti na delovnem mestu, ženske pa nižje. Dejstvo, da so v 

določeni panogi zaposlene predvsem ženske, pa še ne pomeni, da dejavnost same nadzirajo. 

Kadar gre za menedžersko funkcijo, se tudi v čisto ženskih panogah, praviloma išče moškega 

(Cigale 1992). 

 

Po podatkih Strokovne skupine Evropske komisije za enakost spolov in zaposlovanje (EGGE), 

v kateri kot predstavnica Slovenije sodeluje tudi prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela, so štiri 

države z visoko segregacijo: Estonija, Slovaška, Latvija in Finska, države z nizko segregacijo 

pa so: Grčija, Romunija, Malta in Italija, razvidno iz Slike 3.1. 
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Slika 3.1: Poklicna segregacija v Evropi (2007) 

 
Vir: Bettio and Verashchagina 2009 

 

 

Slika 3.2: Poklicna segregacija po dejavnostih v Evropi (2007) 

 
Vir: Bettio and Verashchagina 2009 

 

 

Slika 3.3: Horizontalna, vertikalna in splošna segregacija v Evropi (2006) 

 
Vir: Bettio and Verashchagina 2009 
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Za kriterij vertikalne segregacije je vzet podatek neenakosti plač, merjen z odstotkom moških 

delavcev v poklicu s povprečnim bruto urnim dohodkom, višjim od povprečnega bruto 

moškega urnega dohodka v gospodarstvu (Bettio and Verashchagina 2009). 

 

 

3.3.3 Steklena arhitektura  

 
Stekleni strop – gre za metaforo za nevidne ovire, ki v obliki predsodkov in stereotipov 

ustavljajo in onemogočajo napredovanje marginalnim družbenim skupinam po hierarhični 

lestvici (ženskam, pripadnikom in pripadnicam rasnih ali etničnih manjšin). Stekleni stropovi 

so prisotni na različnih ravneh v organizacijah in v družbah, toda skupno vsem je, da so trdno 

zasidrani kot nevidni del organizacijske zgradbe in da jih je težko podreti. (Kanujo Mrčela 

2000, 58). Te nevidne prepreke ženskam preprečujejo dostop do vodilnih položajev, 

predvsem na tistih področjih dela, kjer je zahtevana visoka stopnja odgovornosti, s tem pa 

seveda višje plače. Stekleni stropovi so lahko prisotni na različnih nivojih podjetja, odvisno 

od stopnje, do katere ženske napredujejo. Moč občutenja oz. doživljanja steklenih stropov je 

odvisna od vrste dejavnosti in od okolja, izraža pa se na različne načine, ki so povezani s 

subjektivnim dojemanjem posameznih situacij ključnih akterjev na trgu dela. 

 

Steklena stena – ilustrira točko v piramidalni strukturi kot kaže Slika 3.4. Točka predstavlja 

položaje in feminizirana delovna mesta, kjer ženske v primerjavi z moškimi vstopajo v 

organizacije. Gre za spolno segregacijo teh delovnih področij in se v smislu napredovanja 

izkažejo za »slepe ulice«. Zaradi steklenih sten in stropov zaposlene ženske niso enakovredno 

zastopane v poklicnih skupinah, ki tradicionalno veljajo za moške. 
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Slika 3.4: Stekleni stropovi in stene 

 
Vir: Kanujo Mrčela 2000 

 

 

Steklena dvigala – Po Wiliamsu (citirano v Kanjuo Mrčela 1996) lahko kot del nevidne 

steklene arhitekture v sodobnih organizacijah lahko zasledimo tudi pojem steklenih dvigal. To 

so skrite in nevidne prednosti, ki jih imajo moški v feminiziranih profesijah in poklicih. 

Metaforo steklenega dvigala Kanjuo Mrčela pojasnjuje z lažjim, prednostnim dostopom 

pripadnikov privilegiranih družbenih skupin do položajev moči. Po spolu določena 

hierarhična strukturiranost organizacij se tako izraža v lažjem napredovanju moških na 

vodilne položaje v takih primerih. S to metaforo lahko prikažemo npr. položaj moških 

ravnateljev v šolah ali urednikov med novinarkami ali menedžerjev v zdravstvu ipd.  

 

 

3.3.4 Neenako plačilo 

 
Zaslužek posameznika predstavlja vir preživetja, materialni položaj in osebni uspeh. Ženske 

se zaposlujejo iz istih razlogov kot moški. Potrebujejo dohodek za vzdrževanje gospodinjstva, 

otrok in partnerja ter ostalih družinskih članov in tudi za kakovostno in aktivno preživljanje 

prostega časa. Predstavlja jim ekonomsko svobodo in neodvisnost od moških.  

 



Lampe, Špela. 2017. »Ženska na karierni poti.« Magistrsko delo., 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 22 

Razlika v plačilu med spoloma je povprečna razlika bruto plačila na uro med moškimi in 

ženskami. Ženske v EU v povprečju na uro zaslužijo 16% manj kot moški. Razlika v plačilu 

med spoloma med državami članicami varira, kar je razvidno iz Slike 3.5. 

 
 
Slika 3.5: Razlika v plačilu med spoloma v EU (2015) 

 

 
Vir: Eurostat, 2015 
 
 

Podatki Eurostata Slovenijo v letu 2015 uvrščajo na prvo mesto v Eropski uniji z najmanjšo 

razliko v plačilu med ženskami in moškimi. Kot je razvidno iz slike Slovenija, Malta, Poljska, 

Italija, Luksemburg in Romunija beležijo je manjšo razliko od 10%, na Madžarskem, 

Slovaškem in na Češkem, v Nemčiji, Avstriji in Estoniji pa presega 20%. Čeprav se je 

povprečna razlika v plačilu med spoloma v Evropski uniji zadnjem desetletju zmanjšala, se v 

nekaterih državah pravzaprav povečuje (Madžarska, Portugalska). Razlika v plačilu med 

spoloma obstaja, čeprav se ženske na vseh ravneh izobraževanja odrezajo bolje od moških 

tudi v Evropski uniji. Leta 2012 je v EU vsaj srednjo stopnjo izobrazbe doseglo povprečno 

83% mladih žensk in 77,6% moških. Poleg tega ženske predstavljajo 60% univerzitetnih 

diplomatov v EU (Evropska komisija 2014). 
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Vprašanje o razlogih za razlike v plačilu med spoloma je večplastno, saj nanj vpliva več med 

seboj povezanih dejavnikov, in je posledica družbene neenakosti med spoloma. Med 

dejavnike prištevamo:  

Ø diskriminacijo in neenako plačilo za isto opravljeno delo, 

Ø različna obravnavo v zvezi s poklicnim napredovanjem in usposabljanjem, 

Ø spretnosti in kompetence žensk niso dovolj cenjene, 

Ø šibka zastopanost žensk na vodilnih položajih, 

Ø stereotipi in tradicionalno pojmovanje spolov, 

Ø usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti.  

 
 

3.3.5 Ukrep spolnih kvot 

 
Spolne kvote so mehanizem, s katerim je mogoče v relativno hitrem času tam, kjer je proces 

vzpostavljanja enakosti spolov počasen, doseči določen napredek oz. omogočiti hitrejše 

vzpostavljanje ravnovesja obeh spolov.  

 

»Evropska komisija je v okviru Strategije enakih možnosti za moške in ženske že leta 2010 

postavila vprašanje zastopanosti žensk na vodilnih položajih visoko med politične teme« 

(Kanujo Mrčela et al. 2015, 12).  V letu 2011 je izdala poziv podjetjem k samoregulaciji glede 

enakosti spolov v nadzornih svetih. Leto kasneje (2012) je predlagala uvedbo kvot, ki bi 

ženskam omogočile večje možnosti na karierni poti. Predlog Komisije je bil zastopanost 

žensk na vodstvenih položajih vsaj 30% do leta 2015 in vsaj 40% do leta 2020. Leta 2013 je  

Evropski Parlament z večino izglasoval podporo direktivi. Posledično je bilo jeseni tega leta 

na vodstvenih položajih podjetij, ki kotirajo na borzi, 17,8% žensk (Slika 3.6), od tega manj 

kot 3% žensk na položaju izvršnih direktoric teh družb. »Podatki Evropske komisije 

(European Commission 2014) kažejo, da se stanje v Sloveniji in Evropi glede enakosti spolov 

na mestih odločanja v gospodarstvu počasi izboljšuje, saj je delež žensk na vodilnih položajih 

največjih javnih podjetij, ki kotirajo na borzi, oktobra 2013 v primerjavi s podatki iz oktobra 

2010 narasel v 22 od 28 članic Evropske unije « (Kanujo Mrčela et al. 2015, 12).  Največjo 

rast so beležile Francija, Slovenija, Italija, Nizozemska in Nemčija, razvidno iz Slike 3.7. 
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Slika 3.6: Zastopanost žensk in moških v upravah največjih javnih delniških družb v EU  

                 (2013) 

 
      Vir: Kanujo Mrčela et al. 2015 

 

 

V Prilogi 4 magistrskega dela je na voljo preglednica stanja po državah pri izvajanju ukrepov 

v smeri uravnotežene zastopanosti žensk in moških na mestih odločanja v gospodarstvu. 

 

 

Slika 3.7: Sprememba deleža žensk v upravah največjih javnih delniških družb v EU  

                 (oktober  2010 – oktober 2013) 

      
Vir: Kanujo Mrčela et al. 2015 

 

Kot navaja Komisija, bi s trenutnim napredkom trajalo najmanj 20 let, da bi dosegli 

enakopravnost v parlamentih, in najmanj 20 let, da bi dosegli uravnoteženo zastopanost 
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spolov v upravnih odborih podjetij. Čeprav je napredek viden, bo lahko trajalo generacije, da 

bi enakopravnost zares dosegli (citirano v Freidenvall 2015).  

 

 

 
3.4 Predstavitev temeljnih oblik kariere 

 
 
Pojmovanje kariere se je skozi čas spreminjalo in je tako še danes. Gre za živ proces, ki je 

povezan s spreminjanjem družbe; z vlogo (ne)enakosti spolov na karierni poti, z razvijanjem 

novih še ne poznanih delovnih mest in dojemanjem uresničevanja kariere. Kaj uresničevanje 

kariere v splošnem sploh pomeni? Kaj pomeni uspešno poslovno kariero? Na kakšen način je 

to merljivo? Nekateri avtorji poudarjajo posamične sestavine kariere, drugi pa njen proces 

razvoja (Sabadin 2004).  

 

Po Brečkovi ločimo več oblik kariere (Brečko 2006, 39–46): 

 

Birokratska kariera – zanjo je značilna formalna pot do višjega položaja v hierarhični 

strukturi organizacije. Najbolj značilna je za državno in javno upravo, kjer je za napredovanje 

definirana tudi zakonska podlaga.  Pri tej obliki kariere gre za formalne premike iz ene na 

drugo funkcijo – cilj je napredovanje in ne potreba po novem znanju.  

 

Profesionalna kariera – zaznamuje jo »predvsem znanje. Posamezniki, ki so se odločili za to 

obliko kariere, so cenjeni člani družbe – predvsem zaradi količine in vrste znanja, ki ga 

imajo« (Brečko 2006, 40–41). Posameznik ne (nujno) napreduje. Lahko je v isti funkciji 

dolga leta kot npr. zdravniki, profesorji raziskovalci. Kar pa ne pomeni, da v profesionalni 

karieri ne poznamo napredovanja. Napredovanje se smatra kot prevzemanje novih, večjih, 

zahtevnejših projektov in nalog, kar zahteva tudi več znanja in na na nek način priznanje 

posamezniku. Hkrati pa ga sili v nenehno izobraževanje. Posamezniki, ki se odločijo za tak tip 

kariere pogostokrat čutijo tudi potrebo po prenosu pridobljenih znanj na druge, zato 

največkrat delujejo v ustanovah kot so: univerza, inštituti ipd.  
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Podjetniška kariera – glavni dejavnik te oblike kariere je ustvarjanje nove vrednosti – 

inovacije, večje organizacijske zmogljivosti ipd. Če govorimo o napredovanju, gre pri tej 

obliki kariere predvsem v smeri pridobivanja večje odgovornosti in s tem moči posameznika v 

svoji funkciji na poslovni poti, ne pa za spremembo naziva ali delovnega mesta. Lastnik 

startupa ima npr. od ustanovitve podjetja ves čas enak naziv in enako delovno mesto, se ne 

pomika hierarhično navzgor. Posamezniki s podjetniško kariero pojasnjujejo, da je njihovo 

napredovanje na karierni poti zanje vidno takrat, ko se njihovi posli odvijajo dobro, uspešno 

in so sposobni tvegati ob pravem trenutku pri naložbah ipd. Takrat sebe in sodelavce tudi 

nagradijo z denarnimi nagradami, največ pa jim pomeni fleksibilnost delovnega tempa in 

nadzor nad lastnim delom (samoevalvacije ipd.). 

 
Sodobnejše oblike kariere razlikujejo med horizontalno in vertikalno kariero. Pri nas so se 

začele uveljavljati na prelomu zadnjega tisočletja. Ti obliki kažeta predvsem na to, da uspešna 

delovna kariera ne pomeni nujno napredovanja navzgor (vertikalno), temveč lahko pomeni 

premike tudi v stran (horizontalno).  

 

 

 

3.5 Teorije o karieri 

 
 
Enoten pogled na tolmačenje karirere ostaja zamegljen zaradi prej naštetih različnih oblik 

kariere, ki pa se skozi čas tudi dinamično preoblikujejo. V ozadju teh konceptov so očitne 

spremembe dela in delovnih procesov. O prvotnih teorijah kariere govorimo, da so statične, 

medtem ko so novejše že vidneje podkrepljene s kadrovskim, pedagoškim in andragoškim 

znanjem. Prve teorije so se osredotočale na enostavne opise del in sposobnosti posameznika, 

medtem ko se novejše vse bolj ravnajo po vrednotah posameznika in ga usmerjajo k 

samoiniciativnosti, samopotrditvi. V nadaljevanju bomo pregledali po Brečkovi opredeljene 

starejše in novejše teoretične koncepte kariere. 
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3.5.1 Statične teorije  

 
Statične teorije so teorije, ki ne vključujejo vseživljenske dinamike ter ne upoštevajo 

odvisnosti in vplivanja organizacije na posameznika (Brečko, 2006). 

 

Parsonsova teorija 

Frank Parsons je avtor prvega sistematičnega načrta za vodenje razvoja poklica iz leta 1909 

(Citirano v Brečko 2006). Postavil je prvi konceptualni okvir za pomoč pri odločanju o 

karierni poti. Pri izbiri poklica so po Parsonsu ključni trije elementi (Brečko 2006): 

 

1. Poznavanje sebe –svojih prednosti in svojih šibkostih;   

2. Poznavanje zahtev dela delovnega mesta; 

3. Poznavanje pogojev, potrebnih za uspeh. 

 

Najpomembnejši prispevek te teorije je samodiagnoza. Glavni očitek pa, da je statična, saj se 

je usmerila le na ugotavljanje posameznikovih sposobnosti, ne pa tudi na osebnostni razvoj in 

spreminjanje posameznika.  

 

Teorija prilagoditve delu  

Teorija prilagoditve delu poudarja, da gre pri opravljanju dela sočasno tudi za vir zadovoljstva 

ali nezadovoljstva, saj vključuje tudi odnose med posamezniki. Posameznik naj bi imel 

pozitiven odnos do svojega dela in sodelavcev. Najpomembnejši prispevek te teorije je 

zadovoljstvo pri delu. Ta segment je prisotnen in upoštevan na kariernem področju tudi danes. 

Brez iskazanega zadovoljstva pri delu in v odnosu do sozaposlenih težje (če sploh) prihaja do 

uspešnosti realizacije delovnih nalog.  

 

Teorija potreb  

Na oblikovanje teorije potreb je vplivala Teorija motivacije po Maslowu (Brečko 2006). 

Njena predstavnica Ann Roe poudarja pomen zgodnjega otroštva in odnosov v družini za 

kasnejšo izbiro poklica. V družini se posameznik uči osebnih in neosebnih odnosov, 

zadovoljevanja potreb in komunikacije med ljudmi. Tisti, ki si potrebe zadovoljuje z osebnimi 

odnosi se v poklicni karieri znajde bolj v okolju npr. pri delu z ljudmi. Nasprotno se drugi, ki 

svoje lastne potrebe zadovoljujejo neosebno bolje znajdejo v tehničnih poklicih kot so npr.: 
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računalništvo, laboratorijsko delo ipd. Prednost te teorije je v tem, da je opozorila na zgodaj 

razvite karakteristike posameznika, ki vplivajo na izbor poklica. Glavna pomanjkljivost pa je, 

da na poklic gleda kot enkraten dogodek in ne v smeri karierne poti, torej vseživljenjskega 

procesa.  

3.5.2 Razvojne teorije  

 
»Sredi 20. stoletja, leta 1950, so se začele razvijati razvojne teorije o karieri, ki izhajajo iz 

temeljne predpostavke, da je razvoj karirere posameznika stalen in vseživljenjski proces« 

(Brečko 2006, 52).  

 

Teorija zaposlitvenih zmožnosti  

To teorijo je razvil Ginzberg (citirano v Brečko 2006, 52) pri preučevanju zaposlitvenih 

možnosti posameznikov. Po tej teoriji gre posameznik, preden se odloči za poklic in ga tudi 

najde, skozi tri obdobja: a) domišljijsko obdobje (do 11. leta), b) poskusno obdobje (od 11. do 

17. leta), ko mladostnik odkriva svoje interese in c) dejansko obdobje (od 17. leta do dejanske 

zaposlitve). Teorijo zaposlitvenih možnosti velja za bolj dinamično in se danes uporablja pri 

na področju svetovanja pri izbiri poklica (v šolah, zavodih za zaposlovanje ipd.). Temelji tudi 

na vrednotah kot možnemu merilu za izbor poklicne poti. Je tudi prva teorija, ki med 

vrednotami posameznika in uspešnostjo išče paralele za uspešnost ali neuspešnost na karierni 

poti. Brečkova teoriji očita izvzem vplivov učenja in izobraževanja na poklicno odločitev.   

 

Teorija razvoja kariere kot uresničevanje koncepta o sebi   

Teorijo je razvil Donald Super (citirano v Brečko 2006, 53). Karierno pot posameznika 

obravnava kot proces usklajevanja posameznikovega samozavedanja s potrebami dela. Ločil 

je pet obdobij kariernega razvoja:   

 

1. Obdobje rasti (od rojstva do 14. leta). V tem obdobju je pomemben vpliv odraslih 

oseb, s katerimi se otrok identificira.  

2. Raziskovalno obdobje (od 15. do 24. leta). Gre za obdobje težavnosti, saj se 

posameznik sam težko odloča. Gre za raziskovanje sebe in svojih idealov. Obdobje se 

konča s prvo zaposlitvijo.   
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3. Obdobje uveljavljanja (od 25. do 44. leta). V tem obdobju posameznik stremi za 

stabilnostjo in uveljavitvijo. Prihaja do menjave poklicev.   

4. Vzdrževalno obdobje (od 45. do 65. leta). Obdobje, ko posameznik želi zadržati 

mesto, ki si ga je priboril skozi karierno pot.  

5. Obdobje upadanja oz. upokojitveno obdobje (po 65. letu). Obdobje prinaša izziv. 

Bolje se z njim spopadejo tisti, ko so poleg službe opravljali še kakšno drugo 

dejavnost. 

(Brečko 2006, 53–54). 

 

Super je prvi, ki je v teorijo vključil tudi upokojitveno obdobje in s tem na problematiko 

starejših v družbi. V sodobni evropski družbi, kjer je demografska piramida obrnjena na glavo 

in mamo vse več starostnikov oz. upokojencev se kaže to obdobje za družbo še kako 

pomembno. Avtor teorije je tudi opozoril, da je poleg bioloških ter psihološk značilnosti 

posameznika tudi družbeno okolje pomembno pri razvoju kariere posameznika (Brečko 2006, 

54). 

 

Levinsonova teorija  

Levinson v razvoju kariere razlikuje štiri obdobja: zgodnje, srednje in pozno in prehodna 

obdobja. (Brečko 2006). Skozi glavna obdobja si posameznik utrjuje in izboljšuje življenje, v 

prehodnih pa ocenjuje svoj položaj in preučuje možnosti za spremembe. 

Ø Zgodnje odraslo/ prehodno obdobje (17. do 22. leta): prehod iz otroštva v odraslost.   

Ø Vstop v svet odraslosti (22. do 28. leta): obdobje prve službe in obliovanje zamisli o 

poklicnem življenju. ko si posameznik prvič najde službo in si oblikuje prvi model 

poklicnega življenja.   

1. Zgodnje obdobje razvoja kariere: uveljavljanje kariernega položaaj. 

Ø Prehodno obdobje sredi tridesetih (28. do 33. leta): preučevanje dosedanjih dosežkov 

in morebitnih sprememb začetnega kariernega modela.   

Ø Obdobje ustalitve (33. do 40. leta). 

Ø Prehodno obdobje v sredini življenja (40. do 45. leta): ob zaključku zgodnjega 

obdobja kariernega razvoja in z začetkom srednjega obdobja.   

Ø Vstop v srednje karierno obdobje (45. do 50. leta): postavljanje novih temeljev.   

2. Srednje obdobje kariernega razvoja: utrditev novih temeljev, novega položaja. 
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Ø Prehodno obdobje v petdesetih letih (50. do 55. leta): priložnost za spremembe in 

izboljšanje položaja.   

Ø Vrhunec srednjega odraslega obdobja (55. do 60. leta): ob zaključku obdobja srednje 

odrasle dobe.   

Ø Pozno odraslo prehodno obdobje: postavljanje temeljev za upokojitev. 

3. Pozno karierno obdobje: utrjevanje temeljev za upokojitev. 

(Brečko 2006, 54-55). 

 

Največjo vrednost Levinsonove teorije so prehodna obdobja, ki so ključna v poklicnem 

življenju posameznika.   

 

Teorija življenjskih dogodkov  

Teorija življenjskih dogodkov s predstavnico Beatrice Neugarten (citirano v Brečko 2006) 

opozori na razlike med odraslimi. Vsak človek drugače dozoreva na svoji (poklicni) poti in v 

svoji socialnem razvoju. Eni višek kariere dosežejo zelo zgodaj. Spet drugi tik pred 

upokojitvijo. Zatorej zavrže tezo, da je kariero možno deliti na starostna obdobja 

posameznika. Temeljni poudarek teorije je, da vplivajo na posameznikov razvoj pomembni 

življenjski dogodki ne nujno po kronološkem zaporedju. Ugotavitev teorije je, da nam 

kronološka starost zelo malo pove o dejanski socialni zrelosti posameznika. Teoriji Brečkova 

očita premalo poudarka na vrednotah, ki lahko zelo vplivajo na odzive na različne življenjske 

dogodke.  

 

Teorija spolnih razlik  

Na razlike pri zaznavanju razvoja poklicne kariere med moškimi in ženskami je prva 

opozorila Gilinganova (citirano v Brečko 2006). Meni, da ženske doživljajo drugačne izzive 

na karierni poti, kot moški; pri njih gre za dvojno: »poklicno in družinsko kariero in da bi bilo 

za njih potrebno razviti poseben sistem poklicnega razvoja kariere« (Brečko 2006, 57). Iz 

teorije izhaja še, da ženske pri skrbi za družino sproti razvija nove competence.  Govorimo 

zlasti o samostojnosti, ki jo prenaša v službo. 
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3.5.3 Teorije učenja 

 

V sodobni družbi je prilagodljivost posameznika, ki ima ozaveščeno pomembnost 

vseživljenjskega učenja za napredovanje v vseh segmentih življenja, ključna. »Posameznik se 

mora nenehno učiti, sprejemati spremembe in se prilagajati novim zahtevam ter potrebam 

delovnega mesta ter družbe kot celote« (Brečko 2006, 57).  

 

Teorija socialnega učenja  

Teorijo socialnega učenja in razvoja kariere je razvil Krumboltz (citirano v Brečko 2006, 58). 

Zanjo so pomembni štirje dejavniki:  

1. Genske predispozicije in posebne sposobnosti.  

2. Okolje in posebni življenjski dogodki.  

3. Učne izkušnje, pridobljene z neposrednim učenjem ali opazovanjem drugih.   

4. Niz sposobnosti: reševanje konfliktov, čustveno odzivanje na situacije, ipd.   

(Brečko 2006, 58). 

 

Krumboltz opozarja na vpliv okolja pri razvoju kariere. Posamezniki bi si morali prizadevati, 

da bi razširili svoje sposobnosti in znanja (socialno učenje). Kariere ni mogoče graditi le na 

zgoraj naštetih štirih karakteristikah posameznika. Pri tej teoriji Brečkova pogreša glavni 

motiv za razvoj kariere in tudi njene smeri razvoja.  

 

Kolbova teorija učnih stilov  

Kolb je poudarjal, da je učenje osrednja človekova aktivnost. ki poteka v štirih fazah (citirano 

v Brečko 2006, 59), in sicer na podlagi socializacije in izkušenj.  

1. Konvergentni stil učenja:abstraktna konceptualizacija.  

2. Divergentni stil učenja:konkretno opazovanje.  

3. Asimilativni učni stil: abstraktna konceptualizacija in refleksivno opazovanje.  

4. Akomodacijski učni stil: izkušnje in aktivno eksperimentiranje.   

(Brečko 2006, 58–59). 
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Kadar posameznik opravlja delo, ki  mu leži, se največ nauči in je pri njem najbolj 

produktiven. Nasprotno, če se ukvarja z delom, ki mu ne leži, ima manj možnosti, da bo 

napredoval. Učni stil je po Kolbu glavni dejavnik, ki odloča o kariernem razvoju.  

 

 

3.5.4 Tipološke teorije 

 
Tipološke teorije posameznike definirajo glede na tip osebnosti, ki jim pritiče. Na osnovi tega 

preučijejo, kaj in kako vpliva na odločitve teh posameznikov o izboru kariere.  

 

Teorija Johna Hollanda  

John Holland v svoji teoriji (citirano v Brečko 2006) predvideva, da določena smer kariere 

posameznika privlači zaradi njegovih osebnostnih lastnosti. Predpostavil je, da se večina ljudi 

v družbi lahko razvrsti med naslednjih šest tipov osebnosti:  

Ø realistični tip, 

Ø raziskovalni tip, 

Ø umetniški tip, 

Ø socialni tip,  

Ø podjetniški tip,  

Ø konvencionalni tip. 

(Brečko 2006, 61). 

 

»Ljudje v življenju prevzamejo tiste poklicne vloge, ki izražajo njihovo osebnost, sposobnosti 

in interese ter so skladne z njihovim vrednostnim sistemom. Posledično je stopnja 

zadovoljstva odvisna od skladnosti med osebnostnim tipom in delom, ki ga posameznik 

opravlja. Zato je omenjeno teorijo možno uporabljati tudi pri poklicnem usmerjanju.« 

(Sabadin 2004, 20). 

 

Holland je v svoji teoriji glede na tip posameznika in njegove osebnostne značilnosti opredelil 

pripadajoči poklic. Npr. umetniški tip človeka naj bi izbiral med umetniškimi poklici kot so 

urednik, kritik ipd. Socialnemu tipu ležijo bolj socialni poklici kot so: socialni delavec, 

medicinski tehnik, zdravnik ipd. Pri podjetniškem tipu osebnosti je avtor teorije izpostavil 
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poklic managerja, samostojnega podjetnika.  Konvencionalnemu tipu posameznika, ki je 

konzervativen in zadržan, a vljuden, gre pripisati pozicijo bančnika, tajnika ali knjigovodje. 

(Brečko 2006 60-61). 

 

 

Teorija kariernih sider  

»Dvosmernost procesa je v svoji teoriji kariernih sider prvi zajel E.G. Shein in tako precej 

dopolnil Hollandovo teorijo osebnostnih tipov« (v Brečko 2006, 63). Razvoj kariere opredeli 

kot dvosmerni proces, v katerem organizacija in posameznik vplivata en na drugega. V 

začetku kariere organizacija bolj vpliva oz. socializira zaposlenge, ki pa ji z leti, ko se 

uveljavijo v poklicni funkciji, vračajo z znanjem – tako strokovnim kot organizacijskim. Po 

Sheinu je delovno mesto tridimenzionalni prostor, v katerem zaposleni delajo karierne 

premike: hierarhični premiki (napredovanje),  horizontalni ali funkcionalni premiki 

(pridobitev višje strokovnosti oz. ekspertize), premiki, ki se kažejo v večji pripadnosti 

organizaciji (Brečko 2006, 63). Pri oblikovanju kariernega sidra igrajo pomembno vlogo 

posameznikove vrednote, ki si jih je pridobil s socializacijo in v družini. Karierna sidra se 

navadno oblikujejo v prvih desetih letih delovnih izkušenj, ko se posameznik spozna z 

delovnimi procesi in delovnim okoljem do potankosti.  

 

Shein je kot prvi opozoril tudi na iskanje smisla na delovnem mestu in ne le v zasebnem 

življenju. S sodelavci je izvedel 12-letno longitudinalno raziskavo, na podlagi katere je 

opredelil osem različnih kariernih sider, ki se razvijajo pri posamezniku v prvih letih 

poklicnih izkušenj. Karierna sidra po Sheinu so sledeča (Brečko 2006, 64):   

Ø tehnično-funkcionalno sidro (predanost strokovnemu delu),   

Ø managersko sidro (nagnjenje do vodenja),   

Ø sidro samostojnosti in neodvisnosti (samostojnost in neodvisnost pri delu),   

Ø sidro varnosti in stabilnosti (želja po varni zaposlitvi),   

Ø sidro podjetniške ustvarjalnosti (izziv je iskanje novih priložnosti),   

Ø sidro predanosti (predanost določeni vrednoti znotraj poklica),   

Ø sidro izziva (iskanje vedno večjih izzivov pri delu),   

Ø sidro življenjskega stila (uravnoteženost delovnega in družinskega življenja). 

(Brečko 2006). 
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3.5.5 Novejše teorije o karieri  

 
Tehnološka doba je prinesla spremembe na delovnem področju. Danes lahko delavca 

nadomestijo roboti, za upravljanje le-teh pa je ključno znanje.  

 

Teorija spoznavno-informacijskega postopka  

Teorijo so razvili Peterson, Sampson in Reardon leta 1991 (citirano v Brečko 2006). Po tej 

teoriji je reševanje karierne problematike posameznika spoznavni proces, ki ga je mogoče 

dopolniti skozi t.i. postopek KASOI. Vključuje naslednje zaporedne faze:  

1. K-omunikacija – identificiranje potrebe. 

2. A-naliza – umestitev v konceptualni okvir.   

3. S-inteza – oblikovanje alternativ reševanja. 

4. O-cenjevanje – izbiranje/ oblikovanje rešitve. 

5. I-zvedba – uresničevanje izbranih rešitev.   

(Brečko 2006, 66). 

 

Kasneje so teorijo razširili s fazami:  

1. priprava individualnega načrta učenja,   

2. izvedba individualnega načrta učenja,   

3. pregled uresničenega oz. naučenega iz načrta.   

Pomembnost te teorije je, da je posameznik usmerjen h kariernemu cilju s pomočjo 

natančnega učnega načrta. Brečkova teoriji očita, ker zanemari vrednote posameznika. Brez 

vrednost ni osebnostne rasti in tudi ne zagona za učenje.  

 

Holistični model poklicne in življenjske izbire  

Omenjeni model poklicne in življenjske izbire je razvil Brown (citirano v Brečko 2006). Pri 

tej teoriji so vrednote ključne pri izbiri kariernih ciljev. Razvijajo se v medsebojni interakciji 

osebnostnih specifik in življenjskih izkušenj posameznika.  

 

Z opazovanjem otrok je Brown ugotovil, da so le-ti podvrženi vplivom staršev, vrstnikov, 

medijev itd. Znano je, da otroci s posnemanjem razvijajo svoje vrednote, ki predstavljajo 

steber njihovega odraslega obnašanja. Avtor opozarja na možnost konflikta vrednot.  
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Pomemben prispevek modela poklicne in življenjske izbire je konflikt vrednot. Posameznik, 

ki je v konfliktu s samim saboj, se ne more tvorno odločati v zvezi z kariero. Brečkova pri 

teoriji pogreša, da nič ne pove o načinih oblikovanja sistema vrednot skozi življenje.  

 

Teorija samoučinkovitosti  

Teorija samoučinkovitosti po avtorju, Beltzu, (citirano v Brečko 2006) govori o spolnih 

razlikah. Ženske naj ne bi imele enakih možnosti na karierni poti kot moški, saj naletijo na 

»karierno nemobilnost« z manj izbire v kariernem procesu (Brečko 2006, 69). V razdelku 

3.3.3 Steklena arhitektura smo že spoznali nevidne ovire, ki so jim priča ženske, ki v obliki 

predsodkov in stereotipov ustavljajo in onemogočajo njihovo napredovanje na delovnem 

mestu. Teorije kot je ta opozorjajo na pomembnost spoštovanja pravic obeh spolov na karierni 

poti, vendar pa nam z vidika razvoja posameznika ne povedo veliko (Brečko 2006). 
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4 RAZISKAVE S PODROČJA 

 
 

V Sloveniji je bilo v zadnjih letih narejenih nekaj poglobljenih študij in raziskav s področja 

(ne)enakosti spolov.  

 
 
 
4.1 Projekt »Vključi.Vse«  

 
 
Projekt »Vključi.Vse«, ki je potekal med septembrom 2013 in avgustom 2015, se je izvajal z 

namenom spodbujanja uravnotežene zastopanosti in udeležbe žensk in moških na najvišjih 

položajih upravljanja in vodenja v gospodarstvu. Nosilec dvoletnega projekta je bilo 

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poleg Združenja Manager pa 

je v projektu sodelovala tudi Komisija za preprečevanje korupcije. Projekt je bil sofinanciran 

z evropskimi sredstvi programa Progress (Postružnik 2015). Projekt se je ukvarjal s promocijo 

problematike. Organizirani so bili razni dogodki, preko katerih se je osveščalo in širilo 

prednosti višje zastopanosti žensk na vodilnih položajih; projekt je aktiviral tudi seznam 

Vključene, v katerega so vključene ženske s kompetencami, ambicijami in vizijo in tako 

predstavljajo vzor drugim ženskam na trgu delovne sile, ki morda niso dovolj samozavestne, 

da bi same stopile na pot napredovanja. Projekt se je hkrati zavzemal za vzpostavitev 

kompetenčnega centra za mentoriranje menedžerk, ki bo v veliko pomoč predvsem 

novopečenim menedžerkam.  

 

Projekt opozarja na ovire pri spodbujanu enakosti med spoloma: 

Ø pomanjkanje zavedanja splošne javnosti o pomembnosti žensk na vodilnih mestih kot 

pomembni dimenziji gospodarskega uspeha; 

Ø pomanjkanje jasnega zasledovanja spolne uravnoteženosti žensk (npr. delež žensk, ki 

imajo mentorje, sledenje kariernemu razvoju žensk ipd.); 

Ø nizka zavezanost vodilnih k spodbujanju enakosti; 

Ø omejeno znanje in zavedanje o dobrih praksah spodbujanja enakosti; 

Ø pomanjkanje transparentnosti pri zaposlovanju; 
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Ø odsotnost zakonskih določil, oz. internih aktov podjetij na državni ravni v obliki kvot, 

ki bi zagotavljala spolno uravnoteženost. 

(Postružnik 2015). 

 

 

 

4.2 Projekt »EQPOWEREC« 

 

 
Projekt EQPOWEREC nosi polno ime ime »Enakost spolov pri razdelitvi ekonomske moči: 

razumevanje in preseganje ovir enakosti spolov pri odločanju v gospodarstvu« . Potekal 

je med 2015 in 2016. Izvajal se je z namenom ozaveščanja o problematiki enakosti spolov v 

gospodarskem prostoru v Sloveniji. S projektom, ki je preučeval ciljne skupine: politični 

odločevalci, managerji, študentke in spolšna javnost, se je pokrilo področje enakosti spolov 

pri odločanju na gospodarskem področju. Deloval je v sklopu programa Norveškega 

finančnega mehanizma 2009–2014. Koordinator projekta je bila Univerza v Ljubljani, 

Fakulteta za družbene vede. Partnerji na projektu pa so bili Združenje Manager, Slovenska 

kadrovska zveza, BI Norveška poslovna šola (eqpowerec.si 2014). 

 

Skozi projekt se opozarja na dejstva, kot so: 

Ø v Sloveniji ženske in moški predstavljajo vsak po približno polovico prebivalstva. 

Med tistimi, ki diplomirajo na terciarni ravni, je več žensk (60%) kakor moških 

(40%).  

Ø Po podatkih Evropske komisije je v 19 največjih slovenskih podjetjih, ki kotirajo 

na borzi predsednic uprav samo 11%, članic uprav 15%, neizvršnih direktoric 

16% ter izvršnih direktoric 20%.  

Ø Preučevanje ustvarjanja karier na vodilnih položajih je pomembno za 

prepoznavanje ovir in problemov, s katerimi se ženske soočajo.  

Ø Uravnotežena zastopanost žensk in moških v procesih odločanja je načelo 

vključujoče demokracije in predpogoj, brez katerega ni mogoče doseči dejanske 

enakosti spolov. 

  (eqpowerec.si 2017) 
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4.3 Hofstedejeva primerjava maskulinosti kultur sosedskih držav 

 
 

Geert Hofstede je skozi metodološki pristop s 6D modelom preučevanja nacionalnih kultur 

analiziral obseg vrednot (6 dimenzij kulture), ki vodijo družbo. Eno izmed teh imenuje 

»maskulinost/moškost« (MAS), s katero analizira razlike med spolnimi vlogami v družbi.  

Sintagmo maskuline kulture razlaga kot: moški naj bi bili trdi, asertivni in usmerjeni na 

materialni uspeh. V maskuliniziranih kulturah sta spolni vlogi ločeni: od moških se pričakuje, 

da bodo odločni, ambiciozni, tekmovalni, da se bodo potegovali za materialne dobrine in da 

bodo spoštovali vse, kar je močno, veliko in hitro. Na drugi strani so ženske nežne, skromne, 

zadolžene za kvaliteto življenja, poimenuje jih feminilne/feminizirane kulture, kjer naj bi bili 

tako moški kot ženske skromni, nežni in si skrb za kvaliteto življenja v dobršnji meri delili.  

 

V feminiziranih kulturah se po Hofstedeju spolni vlogi ne ločujeta tako izrazito kot v 

maskuliniziranih, bolj je prisotna fluidnost vlog. Tako npr. moškim ni potrebno upoštevati 

ideala močnega, velikega in hitrega, ampak se lahko zanimajo tudi za nematerialne kvalitete, s 

skrbjo za sočloveka ipd. V tovrstnih kulturah torej nobena vloga ni inherentno moška ali 

ženska, ampak je odvisna od situacijskih dejavnikov, pri čemer sta oba spola enako 

vrednotena (Hofstede 2017).  

 

V nadaljevanju predstavljamo primerjavo dimenzije maskulinosti v Sloveniji s sosedskimi 

državami. 
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Slika 3.8: Hofstedejeva primerjava maskulinosti (Slovenija: Avstrija) 

 

 
 
Vir:  geerthofstede.com 2017 
 
 
Slika 3.9: Hofstedejeva primerjava maskulinosti (Slovenija: Hrvaška) 

 

 
Vir:  geerthofstede.com 2017 
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Slika 3.10: Hofstedejeva primerjava maskulinosti (Slovenija: Madžarska) 

 
Vir:  geerthofstede.com 2017 
 
 
 
Slika 3.11: Hofstedejeva primerjava maskulinosti (Slovenija: Italija) 
 

 
Vir:  geerthofstede.com 2017 
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5 EMPIRIČNI DEL 

 

 

Osrednja nit emiričnega dela naloge je izvedba in prikaz načina zbiranja, obdelave, analize ter 

interpretacije rezultatov oz. gradiv, ki smo jih zbrali s primarnim oz. sekundarnim zajemom 

podatkov.  

 

Poglavje ločimo na dve podpoglavji, in sicer na: 

Ø raziskavo sekundarnih virov podatkov in na 

Ø kvalitativno raziskavo. 

 
 
 
5.1 Raziskava sekundarnih virov podatkov 

 

 

Raziskave smo se lotili poglobljeno z raziskovanjem dostopnih podatkov. Viri podatkov so 

pridobljeni na svetovnem spletu, na portalu Statističnega urada Republike Slovenije ter v 

končnem poročilu raziskave Enakost spolov na mestih odločanja v gospodarstvu.  

 

Omenjena raziskava je bila izvedena kot del projekta Vključi.Vse, ki ga je sofinancirala 

Evropska unija. Raziskavo je naročilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti. Avtorice raziskave so bile naslednje ženske: Aleksandra Kanjuo Mrčela, Maša 

Filipovič Hrast, Tina Kogovšek, Barbara Lužar, Tjaša Toni (Kanujo Mrčela et al. 2015). 

 

Na osnovi analize zajetih podatkov smo preverjali nastavljene hipoteze. 
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5.1.1 Predstavitev sekundarnih virov podatkov  

 
 

Ø Tabela 4.2: Delovno aktivno prebivalstvo v javnem sektorju 
 

Sektor Spol Maj 2017 

javni sektor spol skupaj 237.338 

javni sektor ženski 147.257 

javni sektor moški 90.081 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 2017 

 

 

Ø Razlika v plačilu med spoloma v Evropski uniji (Slika 3.5); glej razdelek 3.3.4 

Neenako plačilo tega magistrskega dela. 

 
 

Ø Tabela 4.3: Uvedba kvot za enakopravno udeležbo moških in žensk 
 
 

 
Vir: Kanujo Mrčela et al. 2015 
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Ø Tabela 4.4: Zadolženost za vsakodnevne opravke v gospodinjstvu  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vir: Kanujo Mrčela et al. 2015 

 
 

5.1.2 Metodologija 

 

VRSTA RAZISKAVE 
 
Namen izvedene raziskave je bil »prispevati k razumevanju osebnih, družbenih in 

organizacijskih okoliščin ter dejavnikov, ki vplivajo na napredovanje moških in žensk na 

najvišje položaje v slovenskem gospodarstvu« (Kanujo Mrčela et al. 2015, 5). Z vidika 

enakosti spolov se je analiziralo: 

Ø karierno pot in položaj menedžerk in menedžerjev v Sloveniji,  

Ø usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja poslovnih žensk in moških,,  
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Ø mnenja o ženskah in moških na vodilnih položajih ter o možnih ukrepih za doseganje 

enakosti spolov na mestih odločanja v gospodarstvu.  

(Kanujo Mrčela et al. 2015). 

 

Kot raziskovalni instrument se je uporabil anketni vprašalnik. Zbiranje podatkov je 

potekalo pet mesecev v letu 2014, in sicer v več fazah. Podatki so se zbirali ob pomoči 

Združenja Manager s spletno anketo in tudi osebno na različnih promocijskih 

dogodkih, ki so bili organizirani.  Kumulativno se je pridobilo 194 izpolnjenih 

anketnih vprašalnikov. Po čiščenju podatkov je bilo v končno analizo vključenih 

151enot (Kanujo Mrčela et al. 2015). 

 

DEMOGRAFIJA VZORCA 

 
 
Med vsemi anketiranimi (151) je bilo 74% žensk ter 26% moških. Povprečna starost 

anketiranih je 46 let. Polovica anketiranih ima zaključeno visoko šolo ali fakulteto (51%), 

46% ima zaključen magisterij ali doktorat. Dobra tretjina anketiranih so člani/-ce srednjega 

menedžmenta (36%), druga tretjina je na položaju predsednika/predsednice uprave, upravnega 

odbora, generalne/-ga direktorja/ direktorice (35%), in malo manjši delež anketiranih je na 

položaju člana/-ice uprave, najvišjega menedžmenta, izvršne/-ga direktorja/direktorice (29%) 

(Kanujo Mrčela et al. 2015, 31). 

 
 

5.1.3 Odgovori na hipoteze 

 
Hipoteza 1: V javni upravi je zaposlenih več žensk kot moških. 

Podatki iz Tabele 4.2 kažejo, da je v Sloveniji v javni upravi zaposlenih več žensk (62%), kot 

moških (38%), za kar bomo imeli priložnost povprašati za mnenje o tem tudi sogovornico, 

predstavnico javnega sektorja, v kvalitativni razisavi v naslednjem poglavju. Hipotezo 

potrdimo.  
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Hipoteza 2: Razlika v plačilu med moškim in žensko v Sloveniji je najmanjša v Evropi. 

Slika 3.5. kaže na minimalno diskriminacijo žensk pri plačilu za opravljeno delo v Sloveniji. 

Ženske v Evropski uniji v povprečju na uro zaslužijo 16% manj kot moški. V Sloveniji le 

3,5% manj. Hipotezo potrdimo. 

 

Hipoteza 3: Z uvedbo spolnih kvot v Sloveniji bo dosežena enakopravna udeležba moških 

in žensk na mestih odločanja v gospodarstvu. 

Podatki, predstavljeni v Tabeli 4.3 povedo, da polovica anketiranih kvote podpira, polovica pa 

jim nasprotuje. V poročilu raziskave avtorice navajajo, da ženske bolj kot moški menijo, da bi 

v Sloveniji morali uvesti kvote, ki bi zagotavljale enakopravno udeležbo obeh spolov na 

mestih odločanja v gospodarstvu. Razlika je statistično značilna.  

 

En izmed anketiranih predstavnikov moškega spola je podal svoje videnje o tem, da so ženske 

bolj naravnane k uvedbi spolnih kvot, in sicer je mneja, da ravno ženske same najbolj vedo, 

kako težko je priti do menedžerskih funkcij. Ostali moški anketrianci niso delili tega mnenja. 

Izrazili so negativno stališče glede uvedbe spolnih kvot z argumentum, da: »administrativno 

spodbujanje/omejevanje ne prinaša nobenih pametnih rezultatov; da bi s tem uvedli prisilo, 

diskriminacijo, le formo, onemogočali izbiro najustreznejšega kandidata« (Kanujo Mrčela et 

al. 2015, 46).   

 

Odločimo se, da hipotezo ovržemo, saj je raiskava trenutnega stanja pokazala na precejšen 

razkorak in nestrinjanje o učinkovitosti uvedbe ukrepa splonih kvot med spoloma. 

 

Hipoteza 4: Ženska je bolj kot moški poleg zaposlenosti na delovnem mestu zadolžena za 

vsakodnevne opravke v gospodinjstvu. 

Iz Tabele 4.4. lahko razberemo, da je pri domačih opravilih v gospodinjstvu med spoloma 

statistično značilna razlika. Ženske več kuhajo, pospravljajo, nakupujejo, pomivajo posodo, 

medtem ko moški pogosteje skrbijo za finance (Kanujo Mrčela et al. 2015, 39).  Hipotezo 

potrdimo.  
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5.2 Kvalitativna raziskava 

 

5.2.1 Metodološki pristop  

 

VRSTA RAZISKAVE 

 
Pri izbiri znanstvene metode smo se v samem izhodišču ozirali na dejstvo, da ima vsaka 

izbrana metoda svoje prednosti in slabosti. V družboslovnem raziskovanju sta se izoblikovali 

dve metodologiji: kvantitativna in kvalitativna. Ob preučitvi namena raziskave in cilja, ki smo 

si ga zastavili, smo se odločili za slednjo s polstrukturiranim intervjujem. Kvalitativno 

metodologijo uporabimo pri raziskovanju, ko raziskujemo stvari, ki jih ne moremo 

neposredno meriti ali opazovati. Uporabimo jo predvsem za raziskovanje odnosov, občutkov 

in mišljenja anketiranih oseb, z njo pridobimo vpogled v anketiranca (Ragin 2007). 

Raziskovanje smo  usmerili na proučevanje primerov žensk na karierni poti v Sloveniji (to je 

idiografski pristop) kot navaja Vogrinc (Vogrinc 2008: 14). Tak pristop večinoma poteka kot 

študija majhnega števila primerov, zato so tudi tehnike zbiranja podatkov prilagojene za 

analizo manjšega obsega, raziskovalec pa z njimi spoznava socialni svet neposredno. Težili 

smo k poglobljenemu spoznavanju pojava karierne poti žensk v Sloveniji v čim bolj naravnih 

razmerah in v kontekstu konkretnih okoliščin v vseh treh zajetih sektorjih. 

 

CILJI 

 
V uvodnem delu magistrske naloge smo omenili cilj, ki ga želimo doseči – želimo odgovoriti 

na zastavljena raziskovalna vprašnja in s tem osvetliti temo karierne poti ženske v slovenskem 

prostoru skozi poglobljene intervjuje s tremi ženskami, ki delujejo na vodilnih položajih, 

vsaka na svojem področju (javni/zasebni/nevladni). Ob podpori pridobljenih sekundarnih 

virov podatkov, smo oblikovali vprašalnik: preverjali smo, ali je v praksi tudi mogoče govoriti 

o dejstvih, prikazanih skozi statistično vodene podatke sekundarnih virov.  
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VZOREC 
 

Pri raziskavi smo se odločili za vzorec treh (poslovnih) žensk iz Slovenije, zaposlenih bodisi v 

javnem, bodisi zasebnem, bodisi v nevladnem sektorju na višjih oz. vodstvenih položajih. 

Starost anketirank se giblje od 41, do 55 let. Vse tri intervjuvanke imajo terciarno stopnjo 

izobrazbe. Vse imajo tudi družino; so matere in gospodinje.  

 

OBDELAVA IN ANALIZA PODATKOV 

 
Raziskava poteka kot vrsta kratkih, zaporednih raziskovalnih ciklov ali skvenc, v katerih si 

sledijo formuliranje problema oz. hipotez, zbiranje in analiza (sekvenčna analiza), 

reformulacija problema ali formulacija novega problema itd.  (Mesec 1998:37). Analiza 

gradiva je postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva 

oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo in oblikujemo teoretične modele in 

pojasnitve (Mesec 1998: 104). 

 

OPERACIONALIZACIJA RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ IN POSTAVLJENIH HIPOTEZ  
 
V empiričnem delu smo si zastavili raziskovalni vprašanji ter oblikovali hipoteze.  Naš namen 

je odslikati stanje kariernih poti posameznih žena, njihovih osebnih pogledov in izkušnj na 

osnovi že znanih statistik ter z dodatnim poglobljenim pogovorom.  

 

METODE/ TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV 
 

V raziskavi smo se poslužili tehnike pridobivanja informacij kvalitativnega raziskovanja – 

polstrukturiran oz. delno strukturiran individualen intervju. Zasnova za intervju so bila 

ključna vprašanja in podvprašanja, ki so temeljila na nekaterih sekundarnih podatkih. Pri 

načrtovanju polstrukturiranega intervjuja ima raziskovalec seznam okvirnih tem in vprašanj, 

ki jih namerava zastaviti sodelujočim v raziskavi,vendar pa lahko število in način zastavljenih 

vprašanj varira od intervjuvanca do intervjuvanca (Lamut in Macur 2012, 146).  
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Kvale (Kvale 1998) označuje intervju kot posebno obliko konverzacije. Rezultat je 

sodelovanje med izvajalcem intervjuja in intervjuvancem. V raziskovanju z intervjujem je 

potrebno sam postopek skrbno predvideti. Kvale hkrati našteva v raziskovanju z intervjujem 

sedem stopenj izvedbe, ki smo se jih skozi raziskavo tudi držali: opredelitev teme,  

oblikovanje študije, intervjuvanje, transkripcija ali beleženje, analiziranje, preverjanje in 

dokazovanje (zanesljivost, veljavnost), poročanje, izvlečki.  

 

Za tehniko polstrukturiranega intervjuja smo se odločili z namenom, da bi bile sogovornice 

skozi pogovor usmerjene na vprašanja, ki so nas še posebej zanimala, prav tako pa nam je 

odprta struktura vprašanj omogočila pridobiti nepričakovana dejstva oz. mnenja in pojasnila 

izkušenj intervjuvank situacijsko skozi pogovor. Značilnost tovrstnega spraševanja je, da sta 

spraševanec in sprašvalec v neposrednem stiku iz oči v oči, tako da lahko v največji možni 

meri odkrijeta nesporazume pri komuniciranju in se sporazumeta o pomenu sporočil (Mesec 

1998). Po opravljenih intervjujih smo vprašanja dokončno smiselno oblikovali in zapisali. 

 
 
 
Opisan postopek izvedbe intervjujev 
 
V dogovoru z intervjuvankami in njihovim predhodnim privoljenjem, smo izvedli tri 

intervjuje v razponu treh tednov. Gospe smo na pogovor povabili v prijetno okolje, kjer je 

pogovor stekel poglobljeno v neformalnem vzdušju. Intervjuji so trajali različno od 45 minut 

do ene ure in 30 minut. Snemali smo jih z mobilnim telefonom, o čemer smo spraševalke tudi 

predhodno seznanili. Prav tako smo jih prosili za dovoljenje za objavo transkriptov in 

razkritja njunih osebnih podatkov ter kasneje za avtorizacijo zapisanih intervjujev. Zaradi 

nestrinjanja s poimenskim navajanjem, pri obdelavi gradiva v raziskavi uporabljamo navedbe 

Oseba A, oseba B in oseba C za intervjuvanke, pri čemer je oseba A zaposlena v nevladnem 

sektorju, oseba B v zasebnem in oseba C v javnem sektorju.  

 

Opisan postopek analize intervjujev 

Lamutova in Macurjeva navajata, da izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu z 

izvedbo kvalitativnih metod raziskovanja, tvori izhodiščno empirično gradivo za analizo ter 

naj bi zasledovalo načelo pridobivanja celovitih, natančnih, poglobljenih in izčrpnih 

podatkov, ki odslikavajo realno (življenjsko) sliko proučevanega raziskovalnega problema.  
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Analiza kvalitativnih podatkov je razdeljena na šest točk (Lamut in Macur 2012, 170):  

Ø urejanje gradiva,  

Ø določitev tem in enot kodiranja, 

Ø odprto kodiranje,  

Ø izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij,  

Ø odnosno kodiranje,  

Ø oblikovanje končne analize podatkov. 

 

Pojem kodiranje oz. indeksiranje pomeni pripisovanje abstraktnejših pojmov ob posameznih 

besedah, povedih. Pripišemo pojem, ki povzema dano poved in mislimo, da je v kakšni zvezi 

s problemom, ki ga želimo s tem delom besedila raziskati. Ob tem pojmu se nato spomnimo 

sinonimov, nasprotnih pojmov, nadpomenk, podpomenk itd. Vse zapišemo, a pazimo, da se 

ne oddaljimo preveč od teme, kajti tako asociiranje nas včasih lahko zavede zelo daleč (Mesec 

1998: 355–356).  

 

UREJANJE GRADIVA 

 
Po opravljenih intervjujih smo glasovne posnetke gradiva pretipkali v elektronsko obliko. 

Intervjuvankam smo intervjuje posredovali v avtorizacijo po elektronski pošti. S tem smo po 

potrditvi dobili gradivo, pripravljeno za nadaljnje obdolovanje.  

 

Pomembno je obdelati podatke, ki so za raziskavo relevantni. Zelo pomembno pravilo pri 

urejanju gradiva je, da raziskovalec čim manj vsebinsko preoblikuje empirično besedilo 

(Lamut in Macur 2012). 

 

DOLOC ̌ITEV TEM IN ENOT KODIRANJA 

 
Po avtorizaciji transkriptov intervjujev s strani spraševank je bilo gradivo pripravljeno za 

drugo fazo obdelave. Druga faza kvalitativne analize vsebine temelji na principu selekcije in 

razčlenjevanja prepisanega in urejenega besedila na sestavne dele (Lamut in Macur 2012). 
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Če želimo določiti teme kodiranja, moramo gradivo obvezno razčleniti na sestavne dele, ki so 

bodisi vsebinsko zaokrožene celote ali daljši izsek iz transkripta, imenovane teme kodiranja. 

(Lamut in Macur 2012, 173). Sledili smo usmeritvam in gradivo v drugi fazi podrobneje 

razčlenili. Pri tem smo si pomagali z barvami.  

 

 
Odprto kodiranje  

Empirično gradivo, ki je predhodno razdeljeno na teme kodiranja in enote, je pripravljeno na 

odprto kodiranje. Raziskovalec ima pri procesu kodiranja možnost deduktivnega in 

induktivnega pristopa. Mi smo v raziskavi uporabili induktivni pristop ali »odprto kodiranje«, 

kar pomeni, da smo kode določili med samo analizo besedila . »Odprto kodiranje vsebuje tri 

različne postopke: pripisovanje pojmov empiričnim opisom, združevanje sorodnih pojmov v 

kategorije, analizo značilnosti pojmov in kategorij« (Mesec 1998, 106). Primer našega 

kodiranja se nahaja v Tabeli kodiranja v Prilogi 2 magistrskega dela.   

 
 
Izbor in definiranje relevantnih pojmov in kategorij  

Z izborom relevantnih pojmov in kategorij definiramo in določevimo pomen le-teh. V tem 

koraku smo skrčili enote in pojme kodiranja v kategorije kodiranja. Z definiranjem skuša 

raziskovalec izraziti bistvo pojma in kategorije (Lamut in Macur 2012, 177). Pomembno je, 

da znamo natančno oblikovati v za našo raziskavo pomembne kategorije. 

 

ODNOSNO KODIRANJE  

 
V tem koraku se kategorije poveže med seboj in tako oblikuje začasen teoretični okvir. 

Kategorije oramo povezati tako, da jim določimo mesto znotraj standardne sheme ali 

paradigmatskega modela, ki sta ga kot splošni, najabstraktnejši okvir izdelala Glaser in 

Strauss (Mesec 1998: 118).  

 

Oblikovanje končne analize podatkov  

Raziskovalec se srečuje z veliko količino podatkov, ki jo mora z zapisi opazovanj in s 

transkripcijami intervjujev oblikovati v interpretacijo, smiselno oblikovanje analitičnih 
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zaključkov in veljavnost raziskave. Analitični proces se zaključi z iskanjem vzorcev interakcij 

med različnimi kategorijami, znotraj (paradigmatskega) modela in integracijo odkritij v 

utemeljeni teoriji (Lamut in Macur 2012).   

 

Po zaključeni analizi kodiranih podatkov smo interpretirali dobljene rezultate naše 

kvalitativne raziskave.  

 

 

5.2.2 Rezultati in ugotovitve kvalitativne raziskave 

 

PREDSTAVITEV REZULTATOV KVALITATIVNE RAZISKAVE 

 

Na vprašanje, kakšno je razmerje med moškimi in ženskami v njihovi panogi so odgovorile:   

• 97% moških in 3% žensk v nacionalni panožni zvezi borilnih veščin (nevladni sektor), 

• 30% moških in 70% žensk v javni agenciji (javni sektor), 

• pri zasebnem sektorju od intervjuvanke nismo prejeli odgovora z argumentum, da 

razmerje med moškimi in ženskami v odnosih z javnostmi niso relevantni, pač pa da je 

pomembna profesionalna odgovornost osebe ne glede na spol.  

 

Statistični urad Republike Slovenije za leto 2017 postreže s podatki (razvidno iz Tabele 4.2), 

da je v javni upravi zaposlenih več žensk kot moških v podobnem odstotku, kot nam je stanje 

oslikala sogovornica iz javne agencije. 

 

Kakšne bi bile posledice, če bi bila spolna zastopanost morda obratna v organizacijah, so nam 

sogovornice povedale sledeče: predstavnica nevladnega sektorja s področja športne pange 

pove, da danes (še) ne moremo niti teoretično govoriti o posledicah, saj je v tem trenutku v 

izvršnem odboru zveze borilnih veščin prisotna le ena ženska in trinajst moških 

predstavnikov. Sogovornica iz zasebnega sektorja izpostavi, da vlogo PRa določa uprava 

podjetja, če gre za žensko, ali moškega. Načeloma pa sta zanjo, bolj kot spol, pomembna 

stanje ega in ozaveščenost pri posamezniku. Poudari, da smo vsi iz moškega in ženskega pola. 

Sogovornica iz javnega sektorja, ki predstavlja javno agencijo, pove, da bi ob obratni situaciji 
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statistika zastopanosti v agenciji izgledala takole: 70% moških proti 30% žensk. Hipotetično 

po lastnem mnenju omeni, da bi bil fokus v agenciji usmerjen strogo k doseganju zastavljenih 

ciljev, zdaj, ob večji zastopanosti žensk, pa se več poudarka daje osebnim odnosom med 

zaposlenimi ter zdravemu okolju, v katerem deluje agencija in navzven do strokovnih 

javnosti.  

 

Po mnenju intervjuvank se ženske profesionalno diferencirajo od moških v naslednjih 

karakteristikah ali kompetencah: večja redoljubnost in transparentnost poslovanja ter 

zanimanje za socialne teme (izobraževanje, ekologija, zdravstvo, človekove pravice, enakost 

spolov idr.).  

 

Pri vprašanju o prijaznosti delovnega okolja, v katerem delujejo smo prejeli različne 

odgovore: 

Ø delovno okolje v zvezi borilnih veščin je neprjazno, saj gre za prevlado moškega spola 

in diskriminacijo ženskega spola. 

Ø delovno okolje PRovke je, po mnenju sogovornice odvisno od vodilnih v podjetju, ki 

narekujejo tudi raven komuniciranja in hkrati poudari, da mora vsak posameznik imeti 

visoko raven zavesti in bo le tako lahko sam krojil polje svojega delovanja ne glede na 

delovno okolje, v katero je postavljen.  

Ø delovno okolje sekretarke v javni agenciji je prijazno in enotno zagotovljeno za vse 

zaposlene.  

 

Pojem kariera sogovornice povezujejo prvenstveno s poklicnim delom življenja. Dve 

intervjuvanki ob tem izpostavita, da če posameznik na karierni poti izpolnjuje tudi tisto, kar je 

njegov talent, poslanstvo in strast, lahko takrat govorimo o celostnem pogledu na mesto 

posameznika v družbi.  

 

Pri kariernem sidru, so intervjuvanke izpostavile sistem vrednot, ki posameznika vlečejo v 

določen poklic in v razvoj kariere. Shein v Brečko 2006 karierno sidro posameznika definira 

kot podobo o sebi, njegov lasten pogled na želje in prednosti, zato uresničevanje določenega 

kariernega sidra zanj predstavlja uresničevanje posameznikove samopodobe. Lastna karierna 

sidra naših sogovornice so: 
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Ø mešanica menedžerskega sidra, sidra športnega funkcionarja in sidra čistega izziva, 

Ø moč besede in vera v to, da besede spreminjajo svet, 

Ø podjetniško, organizacijsko sidro. 

 

V povezavi s Sheinovo klasifikacijo bi karierna sidra naših intervjuvank lahko predstavili tudi 

kot jih je povzela Brečkova (Brečko 2006, 64). 

Ø managersko sidro (nagnjenje do vodenja),   

Ø tehnično-funkcionalno sidro (predanost strokovnemu delu),   

Ø sidro izziva (iskanje vedno večjih izzivov pri delu),   

Ø sidro predanosti (predanost določeni vrednoti znotraj poklica),   

Ø sidro podjetniške ustvarjalnosti (izziv je iskanje novih priložnosti).  

 

Dejstvo, da je v določeni panogi zaposlenih več žensk oz. moških (horizontalna segregacija 

po spolu) ni vplivalo na izbor kariere intervjuvank. Odločitve za zaposlitev so bile osebnega 

značaja.  

 

Družina ima veliko vlogo v življenju vseh treh sogovornic, ki hkrati tudi zanikajo, da bi lahko 

družina negativno vplivala na kariero ženske in na prvo mesto postavljajo odnose. Vse 

sogovornice imajo tudi družine in otroke. Sledi nekaj zanimivih prepričanj v povezavi z 

družino: 

Ø odločitev za družino je v ženski karieri lahko pozitivni moment, saj se v tem obdobju 

tudi osebnostno razvija v drugih smereh in to lahko pozitivno vpliva na poklicno pot, 

če to oseba zna izkoristiti in v delo vkomponirati nova znanja.  

Ø Vsaka sprememba v življenju bi naj bila načeloma pozitivna izkušnja, tako bi morali 

gledati vsi na to. 

Ø Družina je še vedno krovna celica. 

 

Da ženske poleg plačanega dela opravljajo tudi neplačano gospodinjsko delo in negujejo 

otroke je pri intervjuvankah sprejeto kot zastarelo, stereotipno. Pozdravljajo prakso, da moški 

danes opravljajo tudi gospodinjska dela in bolj sodelujejo pri vzgoji otrok kot v preteklosti. 

Poudarjajo sodelovanje partnerjev pri skrbi za skupno gospodinjstvo in nego otrok, saj naj bi 

na tak način tudi gradili medsebojne odnose.  
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S projektom EQPOWEREC so je izpostavilo, da stereotip: ženska skrbi za družino, moški pa 

priskrbi finančna sredstva predstavlja oviro pri ženskem napredovanju in doprinaša k 

vertikalni segregaciji: ženske so premalo zastopane na mestih upravljanja, s katerih lahko 

napredujejo na vodilne položaje in naprej na izvršne vodstvene položaje. V ta namen 

poudarjajo pomembnost izvajanja ukrepov za spodbujanje enakosti spolov, saj taki ukrepi, na 

ravni zakonodaje in politik, lahko prispevajo k odpravi tradicionalnih vlog in stereotipov 

moških in žensk, prav tako pa lahko pripomorejo k spremembam v institucijah, da ne 

temeljijo več na zgodovinsko določenih paradigmah moči moških in na zastarelih življenjskih 

vzorcih.  

 

Pomen spolne segregacije je spraševankam poznan. Segregiranost na delovnem mestu pa 

doživljajo različno. Sogovornica, ki prihaja iz panoge borilnih veščin, sveta moških, močno 

občuti segregiranost v lastni funkciji. Omeni horizontalno, kot tudi vertikalno segregiranost 

po spolu.  Pritiski naj bi bili zelo hudi (psihični, finančni, ogrožena je pogosto integriteta 

ženske itd.). Gospa v izvršnem odboru nacionalne panožne zveze predstavlja edino žensko 

predstavnico v zgodovini te organizacije, ostalih trinajst predstavnikov je moških. S funkcijo 

je nastopila v letu 2016, prej ženskih predstavnic v zvezi na odločevalskih funkcijah ni bilo. 

Ženske so v zvezi prisotne le še v dveh strokovnih komisijah – govorimo še o eni ženski. 

Okolje je do žensk (še) neprijazno, tudi plačne razlike obstajajo, nam je zatrdila 

intervjuvanka. V tem pogledu gre za vršenje finančnega pritiska. Intervjuvanka si v svoji 

funkciji prizadeva za izboljšanje položaja žensk in njihovi večji zastopanosti v organizaciji na 

dolgi rok.  

 

Sogovornica, ki deluje na področju zasebnega sektorja – stikov z javnostmi omeni, da je 

panoga PR ženskam prijazna enako kot moškim in horizontalne segregiranosti po spolu v 

svoji panogi ne zaznava, oz. jo do neke mere dopušča kot možnost, pri čemer poudari, da je 

pomembna posameznikova zavest ne glede na spol za dobro delovanje ter v dobro družbe. 

Sama spolno ni segregirana na svoji funkciji in je za delo, ki ga opravlja dobro plačana. Ne 

zaznava plačnih nesorazmerij v primerjavi s panožnimi kolegicami in kolegi. Tudi o vertikalni 

segregiranosti pri delovanju na področju stikov z javnostmi ne moremo govoriti, saj 

vertikalnih premikov na PR področju načeloma ni.  
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Javni sektor velja za prijazno delovno okolje za oba spola. Naša sogovornica ne občuti spolne 

segregiranosti v svoji delovni funkciji sekretarke v javni agenciji. Sekretark kot sekretarjev je 

veliko v državni upravi še omeni. Agencijo, v kateri deluje, vodi moški, a so v sorodnih 

javnih agencijah na čelu le-teh tudi ženske. Omeni še zakonsko podlago (Zakon o sistemu 

plač v javnem sektorju) za vertikalno napredovanje v javni upravi, ki temelji na rezultatih 

preteklega dela. Plačne razlike so možne na vodilnih položajih zaradi političnega nastavljanja 

kadra, sicer pa še meni sogovornica, da so razlike v plačah na uradniških mestih najmanjše, 

večje so na tehničnih področjih v javni upravi. 

 

Sogovornice se zavedajo, da so v Sloveniji ženske višje izobražene kot moški. Izkušnje z 

ženskami, ki kljub terciarni izobrazbi niso prisotne na vodilnih ali vodstvenih funkcijah ter 

videnja tega pojava, pa sklenejo različno. Sogovornica iz nevladnega sektorja meni, da te 

ženske zasedajo funkcije z nižjo zahtevnostjo izobrazbe, saj jim je onemogočeno opravljati 

delo na za njim ustreznem delovnem mestu. Hkrati je izpostavljen še en vidik kot možen 

vzrok za stanje in ga ne smemo mešati s segregacijo: delovna funkcija ni povezana le s 

stopnjo izobrazbe, potrebno je dokazovanje pri delu. Pri tem je sogovornica opozorila na to, 

da mladi po zaključenem izobraževalnem ciklusu (ne glede na spol) ne morejo in ne smejo 

pričakovati takojšnje zasedbe vodstvene oz. vodilne delovne funkcije.  

 

Intervjuvanka zasebnega sektorja iz osebnih izkušenj stikov z ženskami na vodstvenih 

položajih meni, da so ženske dobro in vidno umeščene tako v državni upravi, kot mednarodno 

(ministrice, direktorice javnih zavodov, agencij, komisarka, naravovarstvenice ipd.). Stanje 

povezuje z dejstvom, da ženska nenehoma preigrava svoje različne vloge na poligonu zlasti, 

če je tudi mati (samohranilka) in če je tudi žena. Danes službe v gospodarstvu ne trajajo od 

8.00 do 16.00 ure. Danes službe oz. investiranje časa profesionalno presegajo osem urni 

delavnik, zato je zahtevno izpolnjevati toliko različnih vlog v časovno omejenem dnevu. 

 

Javna uprava ima regulative za zasedanje delovnih mest omejene s stopnjo izobrazbe pri 

razpisnih postopkih ne glede na spol. Ženske s primerno izobrazbo in ob ustrezanju ostalim 

razpisanim pogojem za delovno mesto, zasedejo omenjene pozicije. V primerih, kjer se ne 

najde pravega kandidata, se postopek ponovi. Predstavnica javne agnecije odprto doda, da so 

funkcije v državni upravi pogosto tudi politično nastavljene. Tukaj teoretično išče razlog, da 
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bi bilo ženskam, ki bi sicer bile primerne (pa tudi moškim) za neko funkcionarsko delovno 

mesto zato nedosegljivo. Delovno okolje v javni upravi opiše kot spoloma prijazno in 

dopušča, da prihaja do situacij neenake obravnave spolov v konfliktnih osebnih situacijah. Za 

določene funkcije v tujini naj bi se moški bolj pogosto prijavljali kot ženske, kar povezuje z 

vidikom varnosti in  skrbjo za otroke in družino.  

Na vprašanje njihovega videnja o položaju žensk v panogi, kjer delujejo v prihodnosti, se vse 

pozitivno odzovejo in zrejo z optimizmom v prihodnost ter upajo na voljo za spremembe pri 

strokovnih javnostih.  

Ukrep uvedbe spolnih kvot v gospodarstvu komentirajo kot pozitiven mehanizem sistema 

tehnične narave. Vprašljiva bo volja po spremembi ter zrelost družbe v glavah vsakega 

posameznika. Predstavnica nacionalne panožne zveze borilnih veščin se v svojem trenutnem 

mandatu tudi zavzema za podoben ukrep na področju športa. V zvezi pripravlja podlago za 

uvedbo ukrepa spolnih kvot za zastopanje žensk v izvršnem odboru zveze ter upa, da bi le-ta 

lahko prinesel 20% zastopanost žensk in do 2024 in 35% zastopoanost žensk v izvršnem 

odboru do leta 2018. Časovni okvir je dober, je izpostavila, če pa bo to mogoče, pa je odvisno 

od zavzetosti vseh akterjev.  

 

Tradicionalno vlogo ženske in moškega v družbi vse tri sogovornice označijo kot nekaj 

preteklega, saj tudi ženska doprinaša k finančni podpori družine in ne le moški.  Hkrati je 

moškim omogočeno, da koristijo porodniški dopust ipd. Po podatkih Centra za socialno delo 

je v Sloveniji omogočeno koriščenje porodniškega dopusta materam otrok (105 dni) in pod 

posebnimi pogoji tudi očetom (če mati zapusti otroka idr.; 77 dni) (Center za socialno delo 

2017).  

 

Vlogo moške in ženske plati v posameznikovi identiteti vse spraševanke označujejo kot 

potrebne. Izpostavijo nujnost zdravih vrednot v družbi: varnosti ne prinašajo samo materialne 

dobrine, ampak da je to vprašanje srčne kulture in duhovnosti, sprejemanja tudi tistih 

področij, ki presegajo kognitivno znanost.  

 

S podatkom, da je slovenska družba manj maskulina od sosedskih družb se sogovornice 

strinjajo in izpostavijo, da bi ob izjemnih, mednarodno priznanih posameznicah (športnicah, 
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znanstvenicam, političnim akterkam ipd.) v evropski družbi lahko bili Slovenci za zgled, saj 

smo precej enakopravna družba. Športna predstavnica omeni, da športna javnost v tem 

trenutku še ne odslikava tovrstnega stanja. Sodeč po raziskavah ter tudi po minimalni razliki v 

plačilu med spoloma, slovesnka družba sodi v sam vrh Evropski uniji. Zanimiva je tudi 

paralela, ki jo je ob razpravi povlekla ena izmed intervjuvank, ko je izpostavila lik 

cankarjanske matere s katero primerja vplivno in trdno slovensko žensko z ženskami iz 

sosedskih držav.  
 

Vloga in mesto žensk v sodobni družbi v prihodnosti je po mnenju in željah intervjuvank 

začrtana v smeri približevanja enakosti spolov, v ključujoči družbi zdravih vrednot, kjer bo 

ključno zavedanje, da je pomemben doprinos in znanje ne glede na spol. Gre za generacijski 

proces. Boj kot ločevanje moško/žensko izpostavijo željo, da se bo človek lahko razvijal kot 

celostno bitje, da bo lahko ljubeč in ljubljen v svojem zasebni sferi in da bo realiziran. In če 

bo realiziran in če mu bomo omogočali tudi, da bo svoje talente v profesionalni sferi razvijal, 

potem ne bo več dvomov in skrbi in potrebnih statistik, o tem koliko je moških in koliko 

žensk in kakšna je vloga enega ali drugega.  

 

ODGOVORI NA RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
Raziskovalno vprašanje 1:  

Ali segregacija žensk v določene poklice in panoge vpliva na izbor karierne poti v Sloveniji?  

 

Intervjuvanke pravijo, da horizontalna segregacija žensk v določene poklice ni vplivala na 

izbor njihove karierne poti. Odločitev za zaposlitev na poklicno funkcijo, ki jo opravljajo je 

bila osebna odločitev, oz. strast. Pojem kariere vse tri intervjuvanke prvenstveno povezujejo s 

poklicnim delom življenja. Hkrati pa poudarjajo, da je idealno, da lahko posameznik v 

poklicnem, profesionalnem delu izpolnjuje tisto, kar je njegov talent, njegovo poslanstvo v 

življenju. To pomeni, da se v tem kontekstu o karieri ne razmišlja samo s poklicnega, 

profesionalnega vidika, ampak kot celostni pogled na mesto posameznika v svetu in v družbi.  
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Raziskovalno vprašanje 2:  

Kako se ženske v Sloveniji spopadajo s segregacijo na delovnem mestu in ali jim le-ta 

predstavlja oviro na karierni poti? 

 

Segregacija tako horizontalna, kot vertikalna, sta različno prisotni na delovnih mestih glede na 

sektor v Sloveniji je pokazala naša raziskava. Karmel-MacLachenov indeks iz leta 2009 v 

Sloveniji se giblje nekaj odstotnih točk nad evropskim povprečjem (razvidno iz Slike 3.2). 

Intervjuvanka, ki zastopa nevladni sektor in področje športa (borilne veščine) segregacijo na 

delovnem mestu močno občuti pri vsakdanjem delu in jo pri karierni poti močno ovira. 

Predstavnica stikov z javnosmi iz zasebnega sektorja o segregaciji po spolu na delovnem 

mestu ne govori, saj ocenjuje, da je PR področje enakovredno zasedeno s strani obeh spolov 

in sama nima občutka, da bi bila spolno segregirana. Intervjuvanka, ki deluje znotraj 

sekretarske funkcije v javni agenciji ravno tako postreže s podatkom, da segregacije po spolu 

na delovnem mestu ne zaznava, omenja politično kadrovanje kot morebitni vzrok za 

nezmožnost zasedanja odprtih delovnih  mest za žensko s primernim poslovnim profilom. 

 

DRUGE ZANIMIVE UGOTOVITVE 
 

Izdelava lastnega paradigmatskega modela  

 

Na podlagi raziskave smo izdelali lasten paradigmatski model (razvidno iz Slike 4.12). Pri 

oblikovanju matrike smo se zgledovali po literaturi, služil pa nam je kot končni model pri 

postavljajanju lastnih ugotovitev.  
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Slika 4.12: Paradigmatski model naše raziskave 

 

 
 
Vir: Lampe 2017 
 

 

Iz paradigmatskega modela lahko sklenemo osnovno teorijo, da so dejavniki, ki ključno 

zaznamujejo oz. opredeljujejo žensko karierno pot naslednji: 

 

1. Osebnostni razvoj 

Kariera se v Sloveniji načeloma povezuje s poklicnim delom življenja. Idealno, in kar si 

verjetno želi vsak, pa je, da lahko v tem poklicnem, profesionalnem delu izpolnjuje tisto, kar 

je njegov talent, njegovo poslanstvo v življenju. To pomeni, da se v tem kontekstu o karieri ne 

razmišlja samo s poklicnega, profesionalnega vidika, ampak kot na celostni pogled na mesto 

posameznika in njegov osebnostni razvoj v družbi. 

 

2. Družina 

Družina predstavlja osnovno celico, v kateri se naučimo vrednot in odnosov. Odnosi so, 

kjerkoli delujemo. Odnosi so na delovnem mestu, v skupnosti in v zasebnem kontekstu, ki 

mora prerasti iz razločevanja moško/žensko v vključujoč, strpen odnos med predstavniki 

družbe. 
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3. Segregacija 

Diskriminacija na karierni poti se kaže skozi pritiske, ki so jih ženske deležne pri opravljanju 

svojega poklica. Ključna pri prizadevanjih za odpravo segregacije je zavest vsakega 

posameznika ne glede na spol, ki mora iz cone “razločevanje in diskriminacija“ preiti v cono 

“sodelovanje in vključenost“.  

 

 

Primerljivost razlike v plačilu med spoloma s stopnjo maskulinosti v regiji 

Področje minimalne razlike v plačilu glede na spol v Sloveniji (razvidno iz Slike 3.5) kaže na 

visoko stopnjo enakopravnosti naše družbe v primerjavi z ostalimi evropskimi družbami. 

Podatki govorijo v prid moškemu spolu.  Sosedske države npr. Italija s 7,3% razlike, Hrvaška 

s 7,4%, Madžarka z 18,4% in Avstrijo s kar 23% razliko v plačilu med moškim in žensko za 

isto delo so na lestvici slabše uvrščene kot Slovenija.  

 

Medkulturne razlike predstavljajo pomemben dejavnik pri preučevanju razlik in podobnosti 

med državami oz. različnimi kulturami. Hofstedejeve raziskave kultur in s tem ene izmed 

dimenzij- maskulinosti oz. moškosti kot nasprotje ženskosti, se nanašajo na porazdelitev vlog 

med spoloma v družbi. Družbe z nizko stopnjo maskulinosti so bolj enakopravne in obratno.  

Na osnovi podatkov o razliki v plačilu za delo med spoloma in Hofstedejevih raziskavah 

maskulinosti lahko potegnemo paralele. Družbe z nižjim odstotkom razlike v plačilu za delo 

po spolu predstavljajo tudi družbe z nižjo ravnjo maskulinosti, kar je razvidno iz Grafa 5.1 in 

Grafa 5.2.  
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Graf 5.1: Razlika v plačilu za delo po spolu v sosedskih državah 

 

  

Vir: Eurostat 2015 

 

 

 

Graf 5.2: Stopnja maskulinosti v družbi sosedskih držav 

 

 

Vir: geerthofstede.com 2017 
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6 ZAKLJUČEK 

 
 

Povzetek ugotovitev 

V magistrskem delu smo obravnavali karierno pot žensk in spolno segregacijo na delovnem 

mestu. Zanimal nas je vpliv segregacije na izbor karierne poti in predvesem način spopadanja 

z njo v poklicni funkciji. Ugotovili smo, da je pozicija slovenske ženske v sodobni evropski 

družbi med perspektivnejšimi. Slovenska poslovna ženska v primerjavi z ostalimi ženskami iz 

držav Evropske unije sodi v sam evropski vrh, saj slovenija velja za družbo z najnižjo stopnjo 

maskulinosti v regiji in najnižjo razliko v plačilu za opravljeno delo med moškim in žensko 

(2015). Podatek je (še) v prid moškemu spolu. Načrtovani ukrep uvedbe spolnih kvot v 

gospodarstvu v Sloveniji je različno tolmačen. Sekundarni podatki kažejo na polovično 

podporo temu tehničnemu mehanizmu; večjo naklonejnost ukrepu izkazujejo ženske. Skozi 

poglobljene intervjuje v kvalitativni raziskavi smo prišli do podatkov, da so intervjuvanke z 

ukrepom kvot sicer seznanjene, da pa »govorimo o manevru sistema, ki je bolj tehnične 

narave kot vsebinske.« Skozi odgovore so vse tri intervjuvanke opozarile na ključni element 

zdravih vrednot v družbi in odnosov med ljudmi ne glede na spol. »Kajti, če niso odnosi – če 

ni raven zavesti zrela za implementacijo takšnih tehničnih manevrov, potem tudi ne more biti 

želenega učinka«. 

 

Pod drobnogled smo vzeli karierno pot slovenske ženske. Kariero se načeloma (še) povezuje s 

poklicnim delom življenja žensk, a se vse bolj izpostavlja tudi vidik osebnostnega razvoja v 

družbi. Intervjuvanke v kvalitativni raziskai lahko ločimo glede na obliko njihove kariere: pri 

predstavnici nevladnega sektorja, ki je hkrati direktorica športnega kluba, govorimo o 

podjetniški karieri, pri kateri je glavni dejavnik napredovanja ustvarjanje nove vrednosti. Pri 

sogovornici iz zasebnega sektorja, ki opravlja funkcijo vodje službe za odnose z javnostmi, 

govorimo o profesionalni karieri, ki jo zaznamuje predvsem znanje. Napredovanja pri tej 

obliki kariere vertikalno ni mogoče definirati, zato tudi vertikalne segregiranosti v tem 

poklicu nismo zaznali. V takšnih primerih ob napredovanju posameznik prevzame reševanje 

zahtevnejših problemov ali področij, kar zahteva več znanja in spretnosti. Pri sogovornici, ki 

prihaja iz javnega sektorja, lahko kariero definiramo kot birokratsko. Organizacijam, ki 

razvijajo to obliko kariere je skupno, da imajo formalno in hierarhično opredeljene položaje 
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ter zakonsko določeno napredovanje. Teorija samoučinkovitosti, ki definira spolne razlike na 

karierni poti se je v praksi izkazala kot relevantna. Razloge za to gre iskati v (še vedno) 

prisotnih stereotipnih življenjskih vlogah žensk in moških v sodobni družbi.  

 

Na prvo raziskovalno vprašanje, ali (horizontalna) segregacija žensk v določene poklice in 

panoge vpliva na izbor karierne poti, so intervjuvanke odgovorile negativno. Zato sklenemo, 

da le-ta nima vpliva na izbor poklicne poti v Sloveniji. 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju, kjer nas je zanimalo, kako se ženske spopadajo s 

segregacijo na delovnem mestu in ali jim le-ta predstavlja oviro na karierni poti, 

intervjuvanke niso podale enotnih odgovorov in mnenj. Intervjuvanka, ki zastopa nevladni 

sektor (športno panogo), se na delovnem mestu čuti močno segregirano, ostali dve 

intervjuvanki, ne. Pri tem gre izpostaviti neizbežno okoliščino, da omenjena gospa deluje v 

pretežno moškem svetu, okolju borilnih veščin. V javni upravi je segregacija bolj nadzirana, 

saj ima vertikalno napredovanje zakonsko podlago in je zato manj prostora za subjektivnost in 

stereotipno obravnavanje marginalnega spola. Sogovornica, ki prihaja iz zasebnega sektorja 

se v svoji funkciji prav tako ne čuti segregirane in iz izkušenj poudari, da so kolegi in 

kolegice iz panoge odnosov za stike z javnostmi na trgu zastopani enakopravno. Iz 

navedenega lahko sklenemo, da je segregacija po spolu na karierni poti žensk še prisotna v 

slovenskem prostoru, četudi se kažejo premiki v smeri izboljšav, na kar kažejo tudi splošni 

podatki o visoki stopnji enakopravnosti slovenske družbe v primerjavi z ostalimi državami 

članicami Evropske unije. 

 

Skozi izdelavo lastnega pardigmatskega modela v kvalitativni raziskavi smo prišli do 

pomembnih dognanj, da na žensko karierno pot vplivajo trije ključni dejavniki: osebnostni 

razvoj, družina in segregacija. Vsak človek ima potrebo po osebnostni rasti. Na karierni poti 

je pomembno, da kompetence osebnostne rasti vključuje v poklicno delo. Družina predstavlja 

veliko vlogo v življenju žensk; je osnovna celica, v njej se naučimo vrednot in odnosov. 

Strpni, vključujoči odnosi pa so pogoji za obstoj skupnosti, katere cilj je prerasti razločevanje 

moško/žensko. Diskriminacija na karierni poti žensk se kaže skozi različno obliko pritiskov. 

Odločilna pri prizadevanjih za odpravo segregacije pa je zavest vsakega posameznika ne 



Lampe, Špela. 2017. »Ženska na karierni poti.« Magistrsko delo., 
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici 

 

 64 

glede na spol, ki mora iz cone “razločevanje in diskriminacija“ preiti v cono “sodelovanje in 

vključenost“.  

Omejitve raziskave 

Pri kvalitativni raziskavi o karierni poti slovenskih žensk je potrebno upoštevati določene 

omejitve:  

Ø gre za podroben postopek, ki je časovno in finančno zelo občutljiv.  

Ø Poglobljeno preučevanje zgodb posameznic, ki prihajajo iz različnih sektorjev (vladni, 

nevladni, zasebni), nam je razkrilo določene podrobnosti, ki jih z drugim načinom 

raziskovanja ne bi pridobili. Sledili smo Raginovi teoriji in raziskovali odnose, 

občutke in mišljenja anketirank ter z njimi pridobili vpogled v anketiranke. Vendar pa 

s to raziskavo (še) ne moremo govoriti o realni odslikavi kariernih poti žensk po 

sektorjih v Sloveniji. Skozi raziskavo smo ugotovili, da je bolj kot sektorsko 

raziskovanje pomembna diferenciacija po delovni funkciji posameznic. Kot primer: v 

zasebnem sektorju pri funkciji vodje stikov z javnostmi smo spoznali, da je funkcija 

izredno specifična, saj pri njej ne moremo govoriti o vertikalnem napredovanju in 

posledično tudi ne o vertikalni segregiranosti. Omenjene ugotovitve ne moremo 

poslošiti na celoten zasebni sektor, temveč lahko govorimo o specifičnosti delovnega 

mesta oz. funkcije.  

 

 

Raziskovalne možnosti v prihodnosti 

Prihodnja raziskovanja bi ob širšem časovnem okvirju in finančnemu proračunu lahko 

usmerili v: 

Ø kvantitativno raziskovanje področja po sektorjih ali v 

Ø kvalitativno raziskovanje po delovnih mestih oz. funkcijah znotraj posamičnih 

sektorjev. 

 

 

Sklepne misli 

Zavedamo se, da je odprava segregacije na karierni poti žensk dolgoročen, generacijski 

proces, ki je tudi kulturno pogojen. Vloga slovenske ženske v sodobni evropski družbi je 

stabilna in zgledna. Slovenija premore številne ugledne predstavnice, ki jim je potrebno, 
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četudi z ukrepom spolnih kvot nameniti več prostora v družbi; Hofstedejeve raziskave 

maskulinosti kultur so pokazale, da moške vrednote v družbi označujeta gospodovalnost in 

tekmovalnost, ženske pa skrb za druge. Take odgovore smo v raziskavi prejeli tudi od 

intervjuvank, ki poudarjajo, da je ženska orientirana bolj k socialnim problematikam in k 

skrbi za druge. Ukrepi na ravni zakonodaje in politik, lahko prispevajo k odpravi 

tradicionalnih vlog in stereotipov moških in žensk ter zgodovinsko določenih paradigem moči 

moških. Še bolj pomembno pa je, da se vsak individum v družbi lahko razvija celostno, da je 

lahko ljubeč in ljubljen v svojem zasebni sferi in da je realiziran. Če mu je omogočeno tudi, 

da svoje talente v profesionalni sferi razvija, potem tu ni več dvomov in skrbi in ni več 

potrebnih statistik o tem, koliko moških in koliko žensk in kakšna je vloga enega ali drugega.  
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Priloga 1: Vprašalnik 
 
 
1. del: OSEBNI PODATKI  

Ø Starost:  

Ø Katero stopnjo oz. kakšno izobrazbe imate? 

2. del: SEKTOR IN DELOVNO MESTO 

Ø Kakšen je uradni naziv vaše funkcije/ delovnega mesta?  

Ø Koliko let ali mesecev ste na sedanji funkciji/ delovnem mestu? 

Ø Prihajate iz nevladnega/javnega/zasebnega sektorja? 

Ø Kakšno je razmerje med moškimi in ženskami v vaši panogi (v odstotkih)? Zakaj 

menite, da je tako? 

Ø Kakšne bi bile posledice če bi bila spolna zastopanost morda obratna? 

Ø V čem se po vašem mnenju ženske profesionalno na vaši funkciji diferencirajo od 

moških? 

Ø Kako bi opisali okolje, kjer delujete –je prijazno do obeh spolov? 

 

3. del: KARIERNA POT 

Ø Kaj vam pove beseda kariera? S čim jo povezujete? Ali kariero povezujete zgolj s 

poklicno potjo, ali za vas lahko tudi pomeni življenjsko pot posameznika oz. 

posameznice? 

Ø Pojem karierno sidro pomeni osebni sistem vrednot, ki posameznika oz. posameznico 

vlečejo v določen poklic. Razvija se predvidoma v prvih desetih letih poklicne poti. 

Pri oblikovanju sider so pomembne povratne informacije iz okolja/ organizacije v 

kateri deluje (primer: menedžersko sidro, sidro čistega izziva idr.) Kako bi opisali vaše 

karierno sidro?  

Ø Ali vas je dejstvo, da je v vaši panogi zaposlenih več žensk/moških, zato bolj 

motiviralo pri odločanju za vašo karierno pot? Zakaj?  

 

4. del: VLOGA DRUŽINE IN GOSPODINJSKA OPRAVILA 



 

 

Ø Vloga družine; ali menite, da je lahko družina ovira pri karieri ženske?  

Ø Ali imate družino, otroke? 

Ø Kako bi pokomentirali dejstvo, da ženska poleg plačanega dela opravlja tudi 

neplačano gospodinjsko delo in nego otrok? 

 

5. del: SPOLNA (NE)ENAKOST NA DELOVNEM MESTU 

Ø Kaj razumete pod pojmom spolna segregacija? (Horizontalna segregacija pomeni, 

da določeni poklici veljajo za bolj moške, drugi za bolj ženske, kjer ženske tudi 

vstopajo v organizacije. Vertikalna segregacija poteka tam, kjer moški zasedajo 

višje položaje plačila in imajo večje ugodnosti na delovnem mestu, ženske pa nižje 

in nimajo možnosti napredovanja). Kako bi to komentirali? Ali se vam zdi, da je 

vaša funkcija horizontalno oz. vertikalno omejena? Zakaj menite, da je tako? 

Ø Ženske v Sloveniji imajo višjo izobrazbo od moških (60% vseh oseb s terciarno 

izobrazbo je žensk), pa vendar jih na trgu delovne sile ni toliko prisotnih na 

vodilnih funkcijah. (V l. 2014 so ženske v upravah družb zasedale 21% delež, od 

tega je bilo le 5 % predsednic uprav, medtem ko na mestu predsednika uprave v 

državnih podjetjih ni bilo niti ene ženske). Kaj se po vašem mnenju dogaja s temi 

ženskami? Ali imate kakšno osebno izkušnjo s takimi ženskami? Prosim opišite. 

Ø Ali pri vašem delovanju prihaja do situacij neenake obravnave spolov? V kakšnih 

primerih? Če DA; kako se znajdete v takšnih situacijah?  

Ø Ali menite, da prihaja do razlike v plačilu med predstavniki moškega in ženskega 

spola na vaši funkciji? Zakaj menite, da je tako? 

Ø Kakšna so vaša videnja položaja žensk v vaši panogi v prihodnosti? 

Ø Evropska unija je državam članicam predlagala zakonodajo, katere cilj je doseči 

40% zastopanost marginaliziranega spola na neizvršnih položajih upravnega 

odbora podjetij, ki kotirajo na borzi, z izjemo malih in srednje velikih podjetij. 

Menite, da nam bo ta ukrep prinesel enakopravno udeležbo moških in žensk na 

mestih odločanja? 

 

 



 

 

6. DEL: VLOGA SPOLOV V SODOBNI DRUŽBI 

Ø Tradicionalna vloga moških – prinos hrane za družino, varnost itd. Kam po vašem 

mnenju izginja? 

Ø Iz socioloških raziskav izhaja, da je slovenska družba v primerjavi z drugimi 

evropskimi družbami, denimo s sosedskimi Italijo, Hrvaško, Avstrijo in 

Madžarsko manj maskulilna, kar pomeni, da je vloga spolov bolj enakopravna. 

Kako to komentirate in kaj menite o tem? 

Ø V sodobni družbi smo priča UNISEX zgodbi– ni več razlik med moškim in 

ženskim obnašanjem. To vpliva tudi na odnose. Kaj menite o tem?  

Ø Kje vidite vlogo in mesto žensk v sodobni družbi v prihodnosti?  

  



 

 

Priloga 2: Tabela Kodiranja 
 
 

1. RAVEN: ENOTA 2. RAVEN: POJEM 3. RAVEN: 

KATEGORIJA 

 

• Starost 

• Izobrazba 

• Delovno mesto/ 

funkcija 

• Delovna doba. 

• Sektor. 

• Kompetence, 

odlike. 

• Zaposlovanje. 

• Poklicno delo. 

• Osebnostni razvoj.  

• Poslanstvo. 

• Strast.  

• Karierno sidro. 

 

 

 

 

 

 

 

POKLICNO DELO, 

POSLANSTVO 

 

 

 

 

 

 

OSEBNOSTNI RAZVOJ 

 

• Mati samohranilka.  

• Otrok. 

• Sestavljene 

družine.  

• Moški doprinos. 

• Pozitiven moment. 

• Neprecenljiva 

vrednost. 

• Sodelovanje 

partnerjev.  

• Podpirati se.  

 

 

 

 

 

 

VREDNOTE, ODNOSI 

 

 

 

 

 

 

DRUŽINA 



 

 

• Graditi odnose.  

• Vkomponirati v 

delo.  

 

 

• Diskriminacija. 

• Vertikalna 

segregacija.  

• Ženskam funkcije 

nedostopne. 

• Pritiski.  

• Politično 

kadrovanje. 

• Ogrožanje 

integritete.  

• Materinska vloga. 

• Poklicna vloga. 

• Neenako plačilo. 

• Vprašljiva volja po 

spremembi. 

• Moško/žensko: 

zastarela dikcija.  

• Pomembna zavest 

posameznika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITISKI, ZAVEST 

POSAMEZNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

SEGREGIRANOST 

 
 
  



 

 

Priloga 3: Kodiran intervju 
 
ENOTE – ISKANJE KLJUČNIH POJMOV 

V GRADIVU 

KLJUČNI POJMI KATEGORIJE 

1. ENOTA 

OSEBNI PODATKI 

 

Starost: 

Oseba A: 41 let 

Oseba B: 55 let 

Oseba C: 50 let 

 

Katero stopnjo oz. kakšno izobrazbe imate? 

Oseba A: Zaključeno imam terciano stopnjo 

izobrazbe. Po izobrazbi sem: diplomirana 

trenerka borilnih športov, univerzitetna 

diplomirana organizatorica dela - kadrovski in 

izobraževalni sistemi ter diplomirana 

varstvoslovka.  

Oseba B: Terciarno stopnjo; sem profesorica 

slovenskega jezika s književnostjo in 

diplomirana literarna komparativistka. 

Oseba C: Sem uni. dipl. ekonomist (terciarna 

stopnja). 

SEKTOR IN DELOVNO MESTO 

 

Kakšen je uradni naziv vaše funkcije/ 

delovnega mesta?  

Oseba A: Podpredsednica nacionalne zveze 

borilnih športov, generalna direktorica 

športnega kluba. 

Oseba B: Vodja službe za odnose z javnostmi.  

 

 

 

 

41 let, 55 let, 50 let. 

 

 

 

 

 

 

Terciarna stopnja. 

Trenerka borilnih športov. 

Organizatorica dela. 

Varstvoslovka. 

Profesorica slo. jezika. 

Komparativistka. 

Ekonomistka. 

 

 

 

 

 

 

Podpredsednica 

nacionalne zveze borilnih 

športov, generalna 

direktorica športnega 

kluba. 

Vodja službe za odnose z 

javnostmi. Sekretarka. 

 

 

 

1 leto, 16 let. 

 

 

 

 

STAROST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZOBRAZBA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELOVNO 

MESTO/FUNKCIJA 

 

 

 

 



 

 

Oseba C: Sekretarka v javni agenciji. 

 

 

Koliko let ali mesecev ste na sedanji funkciji/ 

delovnem mestu? 

Oseba A: 1 leto kot podpredsednica, 16 let 

vodim športni klub. 

Oseba B: 10 let.  

Oseba C: 15 let z vmesnim vodenjem sektorja. 

Prihajate iz nevladnega/javnega/zasebnega 

sektorja? 

Oseba A: Iz nevladnega sektorja.  

Oseba B: Iz zasebnega, deloma javnega sektorja 

(večinska last podjetja je družbena). 

Oseba C: Iz javnega, državnega sektorja.  

Kakšno je razmerje med moškimi in 

ženskami v vaši panogi (v odstotkih)? Zakaj 

menite, da je tako? 

Oseba A: Katastrofalno (panožna športna 

zveza). Smeh. Okoli 97% moških in le 3% žensk. 

Oseba B: Ne vem. Vprašanje je po svoje 

paradoksalno, ker mislim, da ni pomembno, ali 

to delo opravlja moški ali ženska. Menim, da je 

predvsem pomembno, kako je odgovorna ta 

oseba, koliko je etično-moralna, kako verjame v 

svoje poslanstvo in v upanju, da verjame in da je 

verodostojna, da ga tako tudi opravlja, zastopa 

in da zna razločevati, kaj je manipulacija, kaj je 

dovoljeno, kaj je nedovoljeno in kaj je zavajanje, 

laž, prikrivanje, kar ne sodi več v profesionalno 

poslanstvo tega poklica ne glede na spol.  

Oseba C: Žensk je več. Razmerje je okoli 30% 

10 let. 

15 let. 

 

 

 

 

 

Sektor zaposlitve. 

 

 

 

 

 

Razmerje  moški:ženske: 

97% :  3%  

 

 

 

Odgovornost  pomembna 

ne glede na spol. 

 

 

 

 

Razmerje  moški:ženske: 

30% :  70%  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

moških proti 70% žensk. To bi morda povezala s 

podatkom, s katerim ste postregli: da imajo 

ženske višjo stopnjo izobrazbe in se posledično 

tudi bolj potegujejo za državniške ali druge 

javne funkcije. Javna agencija, v katerim 

delujem predstavlja podaljšano roko ministrstva 

v smislu izvajanja strategije razvoja. Funkcije, 

ki jih imamo pri nas so predvsem svetovalske in 

sicer na višjih oz. mednarodnih področjih. Gre 

za t.i. visoke javne uslužbence, ki so del 

profesionalnega jedra in so na hierarhični 

lestvici takoj za političnimi funkcionarji. 

Obvezuje nas Zakonu o javnih uslužbencih. 

Delovne skupine in komisije, ki so zadolžene za 

razpisne postopke so heterogeno sestavljene, 

tega se držimo.  

Kakšne bi bile posledice če bi bila spolna 

zastopanost morda obratna? 

Oseba A: Verjetno drugačne, vendar gre za 

špekulacije. Danes ni možno govoriti o 

nikakršnih posledicah, saj ni v zvezi poleg mene 

nobene ženske na nobeni funkciji; v nekaj 

športnih komisijah je še prisotna ena oz. dve 

ženski in to je veliko premalo, da bi lahko, četudi 

hipotetično, govorili o možnih posledicah. 

Oseba B: O tem, kakšna je vloga PRa, odloča 

uprava nekega podjetja. PRovec je komunikator, 

glasnik podjetja navzven za različne ciljne 

skupine. Že dolgo ne ločujemo več marketinga in 

PRa. Danes govorimo o vsebinah. Vsebine pa se 

tvorijo v strateških manevrih nekega podjetja in 

seveda v viziji tega podjetja, če si znamo 

odgovoriti na ključna vprašanja, kdo smo, od 

kod smo, kje smo, kam gremo in kaj želimo. To 

so osnovna vprašanja za identifikacijo tega, kaj 

počnemo. Pri tem je ključen tudi promocijski oz. 

marketinški vidik ter kako to komuniciramo z 

javnostmi. In zdaj se, brez zamere, ponovno 

 

1 ženska v izvršnem 

odboru zveze, 13 moških.  

 

 

 

 

 

Uprava odloča o PR vlogi. 

Pomembnost emocionalne 

inteligence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ženske: socialne teme.  

Moški: doseganje 

zastavljenih ciljev. 

 

 

 

Redoljubnost. 

Transparentnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOŠKI/ŽENSKE 

 

 

 

 



 

 

vračam na distinkcijo, ki sem jo že naredila: 

vsak individuum ima tako žensko kot moško 

komponento v sebi in vprašanje, kje je mesto 

ega. To je odgovor: stanje ega in ozaveščenost, 

da smo vsi iz moškega in ženskega pola. To ni 

neko newage-ersko razpredanje. To so dejstva. 

To se nanaša tudi na komunikacijo. Tisti, ki bo 

imel razvito emocionalno inteligenco, tisti, ki bo 

imel vsa ta dognanja ozaveščena, bo znal svoja 

orodja tudi v profesionlnem smislu tako 

zasukati, da ne bo nihče zapostavljen in da bo 

komunikacija optimalno stekla v dobro dobrih 

stvari. 

Oseba C: Če bi bila zastopanost drugačna, bi to 

pomenilo več dvakrat več moških. Teoretično bi 

lahko rekla, da je vodenje ženske morda z več 

poudarka na osebnih odnosih med zaposlenimi, 

kot pri moškemu vodji, ki je bolj fokusiran 

strogo k doseganju zastavljenih ciljev. V tej 

smeri bi videla razliko pri drugačnem 

zastopanju spolov.  

V čem se po vašem mnenju ženske 

profesionalno na vaši funkciji diferencirajo 

od moških? 

Oseba A: Omenila bi redoljubnost in 

transparentnost ter boj za enakost pravic spolov. 

Vendar pa bi načeloma doprinos moral biti 

ključen za vse, neglede na spol. Mnogo stvari bi 

bilo drugačnih, sem prepričana, če bi bila moč 

žensk večja v moji panogi, vendar pa se moramo 

zavedati, da bi s tem na prste stopili mnogim in 

bi potem bila igra, saj to vendar je igra, zopet 

drugačna: metanje polen pod noge ipd. Gre za 

šport. Velikokrat je načenjena v takih momentih 

osebna itegriteta. Ni pa nujno, da bi v primeru 

vodenja te zveze s strani ženske moral biti tudi 

celoten tim ženski. Nikakor ne mislim tega, 

nasprotno. Pomembno je sodelovanje obeh 

Boj za enakost pravic 

spolov. 

Sodelovanje spolov. 

 

 

 

 

Moški: velike teme 

(politika, gospodarstvo). 

Ženske: socialne teme 

(otroški dodatki, 

vprašanje javnega 

zdravstva, človekovih 

pravic itd.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neprijazno delovno okolje. 

Prevlada moškega spola 

nad ženskim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

spolov. Že samo večji odstotek zastopanosti 

žensk v izvršnem odboru zvez, bi pripomogel k 

uspešnejši zgodbi o enakosti med spoloma v 

svetu borilnih veščin.  

Oseba B: Vprašanja, teme, vsebine, ki bolj 

zaposlujejo žensko kot moškega so znane. O tem 

so bile že narejene analize na področju javnega 

delovanja, tudi politike (npr. zakaj so se 

zavzemale ženske predstavnice v državnem 

zboru, zakaj so se zavzemali moški predstavniki 

ipd.). Moške predstavnike še vedno zanimajo 

velike teme, pomembne teme (politika, 

gospodarstvo idr.). Ženska pa je znala odpirati 

vprašanja, ki so bolj povezana s socialnimi 

temami; od otroških dodatkov, vprašanje 

javnega zdravstva, človekovih pravic itd. 

Verjetno lahko temu še dandanes pritrdimo (v 

upanju, da je ta meja vedno bolj zabrisana).  

Oseba C: Menim, da imamo ženske predvsem 

več posluha za socialna vprašanja – npr. 

kvaliteto delovnega okolja, izobraževanje na 

delovnem mestu, urejanje delovnih prostorov in 

kakovostnih delovnih mest, zdrave malice na 

delu ipd. Moški pogosto omenijo, da je to stvar 

posameznika in da za to navadno ni časa in 

denarja. Sama menim, da je skrb za zaposlene in 

delovno okolje precej pomembna za zdravo 

delovanje agencije oz. organizacije.  

Kako bi opisali okolje, kjer delujete – je 

prijazno do obeh spolov? 

 

Oseba A: Ni prijazno. Gre za športno panožno 

zvezo, kot sem že omenila. Šport v svoji definiciji 

izraža fizično prevlado moškega spola nad 

ženskim spolom in iz te percpcje to tudi izhaja. V 

tem okolju ni tolerance ali strpnosti do žensk kot 

bi si želela, kot je prisotna za moškega oz. do 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vpliv vodilnih na odnose. 

Zavest posameznika. 

Nepomembno 

razločevanje po spolu.  

Ozaveščen posameznik si 

kroji polje svojega 

delovanja sam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urejeno delovno okolje  za 

celoten kader. 

 

Politično kadrovanje v 

javni upravi preferira 

svoje kandidate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

moških. Mlademu moškemu se še daje spodbuda, 

medtem ko pri ženski je hitro percepcija okolja 

češ: “…ah, to bo spet nekaj po pravilih, to bo 

moralo biti vse urejeno in narejeno ter ne bo 

možnosti sive cone, vsaj ne tako velike ipd. “ To 

se po mojem mnenju navezuje dejansko tudi v 

splošnem- v tem je drugačnost delovnega 

procesa žensk, bi rekla.  

Oseba B: Tisti, ki narekuje v podjetju raven 

komuniciranja, tisti tudi odločilno vpliva na 

odnose v podjetju in na nek način hierarhično 

moralno-etično reže platno odnosom. Ampak 

poglejte, odnosi so nekaj živega in vedno znova 

je življenje tisto, ki presega sistem, ki presega 

vzorce, ki nas determinirajo. Pravzaprav se 

svoboda, avtonomnost individuma kažeta v tem, 

kako lahko neko ozko strukturo, ki je lahko tudi 

primitivna in v polju ega, kot sva prej omenjali 

in je zelo radikalna, zelo segregistična, življenje 

pa jo presega. To je še vedno stvar vsakega 

posameznika. In tukaj ni potrebno, da govorimo 

o segregaciji po spolu ali da se vračamo na ta 

stara razločevanja.  Gre, ponovno poudarjam, 

za zavest vsakega posameznika. In ta je vedno 

neulovljiva substanca. Vedno prehiteva ustaljene 

vzorce sistema. In v tem je čar človeštva. V tem 

je čar razvoja posameznikove zavesti in 

posameznikove svobode. Ker tisti, ki je 

ozaveščen, si bo tudi sam krojil polje svojega 

delovanja, ne glede na to v kakšne razmere je 

postavljen.  

Oseba C: Urejeno delovno okolje je 

zagotovljeno enotno celotnemu kadru, ne glede 

na spol. Plače javnih uslužbencev so razdeljene 

v plačne razrede. To ureja Zakon o sistemu plač 

v javnem sektorju (ZSPJS). Uspešnost in 

napredovanje po lestvici pa se ocenjuje na 

podlagi rezultatov dela, samostojnosti ter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

natačnosti pri delu, zanesljivosti. Če je 

(ne)prijazno to oklje, bi to pripisala subjektivnim 

ocenam, zaznavam in delovanju posameznikov. 

Tukaj bi morda spet izpostavila politično 

kadrovanje v državni upravi, ki je zelo 

subjektiveno in preferira svoje kriterije in 

kandidate.  

2. ENOTA 

KARIERNA POT 

Kaj vam pove beseda kariera? S čim jo 

povezujete? Ali kariero povezujete zgolj s 

poklicno potjo, ali za vas lahko tudi pomeni 

življenjsko pot posameznika oz. posameznice?  

Oseba A: Z uspehom na poslovnem področju; v 

športu sicer vezano na rezultat, vendar ravno 

tako. Gre za osebnostni razvoj na poslovnem 

področju, vendar je prepleteno z življenskim 

razvojem posameznika v smeri zorenja. 

Oseba B: Ravno to soboto smo imeli priložnost 

brati intervju z Johnom Malkovichem, ki je 

napravil distinkcijo med dvema pojmoma: kaj je 

strast in kaj so ambicije. Če se navezujem na 

vaše vprašanje: kariero povezujem prej z 

ambicijami kot s strastjo. In če dokončam misel 

Johna Malkovicha – ambicije ga ne zanimajo, 

ker gre za izpolnjevanje tistega, kar misliš, da 

drugi pričakujejo od tebe. Strast pa je tisti 

notranji vzgib, ki ti narekuje tvoj kompas, ki te 

vodi skozi udejanjanje tistega, kar misliš, da je 

tvoje poslanstvo. In zdaj, če govoriva o karieri, 

kariera se načeloma povezuje s poklicnim delom 

življenja. Idealno, in kar si verjetno želi vsak, pa 

je, da lahko v tem poklicnem, profesionalnem 

delu izpolnjuje tisto, kar je njegov talent, 

njegovo poslanstvo v življenju in kar je hkrati 

tudi njegova strast. To pomeni, da se v tem 
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KARIERNA POT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

kontekstu o karieri ne razmišlja samo s 

poklicnega, profesionalnega vidika, ampak kot 

na celostni pogled na mesto posameznika v svetu 

in v družbi. 

Oseba C: Beseda kariera mi pomeni poslovno, 

poklicno pot. Lahko bi rekla, da se skozi 

večletno karierno pot spreminjamo, vendar ne bi 

tega termina povezovala z zato zasebnim 

življenjem, kjer “napredovaje“ merimo z 

uspehom. V svojem življenju ti dve sferi strogo 

ločujem. Služba mi pomeni angažma za 

pridobitev osnovnega dohodka, ki ga potem 

lahko investiram v kvalitetno življenje in aktivno, 

kvalitetno preživljanje prostega časa. 

Pojem karierno sidro pomeni osebni sistem 

vrednot, ki posameznika oz. posameznico 

vlečejo v določen poklic. Razvija se 

predvidoma v prvih desetih letih poklicne 

poti. Pri oblikovanju sider so pomembne 

povratne informacije iz okolja/ organizacije v 

kateri deluje (primer: menedžersko sidro, 

sidro čistega izziva idr.) Kako bi opisali vaše 

karierno sidro?  

Oseba A: Kot mešanico vsega zgoraj naštetega; 

manager kot funkcija sama sicer ima izzive, 

ampak je vpeta še vedno v neke okvire, meni pa 

v takih primerih postane relativno kmalu 

dolgčas. Morajo biti konstantni dodatni izzivi, 

sicer z neko bazo in varnostjo nekje, ampak z 

obilo dinamike. Jaz sem po svoji zaključku svoje 

aktivne športni poti ostala v športu, saj je 

pojavila možnost zaposlitve, ki mi je omogočala 

poslovno nadgraditev športne poti, v katero sem 

bila vpeta. 

Oseba B: Ko sem izzvana, da sama, po tem, kar 

ste povedali, po definiciji kariernega sidra 
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definiram, kaj to je v mojem življenju, bi lahko 

rekla, da je to komuniciranje. Da je to moč 

besede. Da je to poslanstvo, ali pa vera v moč 

besede v smislu, da besede spreminjajo svet. In 

komunikacija, sporočilo, interakcija, vse zgodbe, 

ki jih ustvarjamo, da prepričamo javnosti o tej 

ali oni realnosti; bodisi psevdorealanosti bodisi 

čisto fizični realnosti bodisi da gre za instrument 

v komercialnem smislu bodisi v političnem ali pa 

v smislu etike in morale. Moje sidro je in ostaja 

rdeča nit mojega profesionalnega 

udejstvovanja: moč besede in vera v to, da 

besede spreminjajo svet.  

Oseba C: Po zaključeni fakulteti sem si želela 

zaposlitve v državni upravi. To je pomenilo 

stabilno zaposlitev. Osebno sem se, kot 

ekonomistka hitro znašla v administraciji, 

organizaciji in podjetništvu. Tu sem se počutila 

domače. Menim, da bi to tudi nekako lahko bilo 

moje sidro kot uradnice v javni agenciji: 

podjetniško, organizacijsko sidro. Vodstvenih 

ambicij nikdar nisem imela, pa vendar se mi je 

zgodilo obdobje, ko so me prosili, da prevzamem 

podjetniški sektor. In sem ga. Z vodenjem nisem 

imela večjih težav, je pa res, da s je to delo 

precer razlikovalo od prej bolj uradniškega dela 

sekretarke.  

Ali vas je dejstvo, da je v vaši panogi 

zaposlenih več žensk/moških, zato bolj 

motiviralo pri odločanju za vašo karierno 

pot? Zakaj?  

Oseba A: Ne. Takrat nisem o tem razmišljala pri 

dvajsetih letih. To je vprašanje, ki se pojavlja 

danes, dvajset let kasneje, ko imam položaj 

športnega funkcionarja tudi v panožni zvezi.  

Oseba B: Sploh ne.  
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Oseba C: Ni bila to odločitev. Bila sem na 

pravem mestu v pravem času za pridobitev 

zaposlitve.  

3. ENOTA 

VLOGA DRUŽINE IN GOSPODINJSKA 

OPRAVILA  

Vloga družine; ali menite, da je lahko družina 

ovira pri karieri ženske?  

Oseba A: Menim, da je odločitev za družino v 

ženski karieri lahko pozitivni moment, saj se v 

tem obdobju tudi osebnostno razvija v drugih 

smereh in to lahko pozitivno vpliva na poklicno 

pot, če to oseba zna izkoristiti in v delo 

vkomponirati nova znanja. Vsaka sprememba v 

življenju bi naj bila načeloma pozitivna izkušnja, 

tako bi morali gledati vsi na to.   

Oseba B: Če se tukaj pričakuje načelen 

odgovor, načelnega odgovora ni. Vsaka 

posameznica sama uravnava ta poligon. Sama 

sem si izbrala vlogo matere samohranilke, ki je 

bila še posebej zahtevna, ker moreš nekako 

manevrirati med tema poloma, se pravi 

profesionalne zavzetosti, neoporečnosti, hkrati 

pa je materinstvo nekaj, kart traja 24 ur na dan. 

Zame je družina še vedno krovna celica, ne 

glede na to da sem mati samohranilka, 

predstavlja zame neprecenljivo vrednost. 

Verjamem tudi v sestavljene družine in 

absolutno postavljam na prvo mesto odnose. 

Odnosi pa so, kjerkoli delujemo. Odnosi so na 

delovnem mestu. Odnosi so v skupnosti, kjer 

živimo, in predvsem in na prvem mestu so odnosi 

v zasebnem kontekstu, v dužini in temu nismo 

znali kot družba dati pomembnosti, pozornosti, 

ki si jo zasluži.  

Ne.  

 

Sploh ne. 

 

Ne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družina ni ovira. 

Pozitiven moment. 

Vkomponirati v delo.  

 

 

 

Mati samohranilka.  

Krovna celica. 

Neprecenljiva vrednost. 

Sestavljene družine.  

 

Prvo materinstvo. 

Zasedanje funkcije.  

Porodniški dopust. 

Bolniška odsotnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽINA 

VREDNOTE 

 

 

 

 

 



 

 

Oseba C: Starostna doba s prvim otrokom v 

Sloveniji, če se ne motim, se giblje okoli 34 let. 

To je precej zamaknjeno v primerjavi s starejšo 

“baby boom generacijo“. Danes imajo mladi 

zaposleni prva uvajalna leta po tem statističnem 

podatku nekako že za sabo (tisti, ki službo imajo 

– to je zgodba povsem zase) pri teh letih in že 

zasedajo neko funkcijo. Le-ta jim v javni upravi, 

kot tudi drugod dopušča, da oddidejo na 

porodniški dopust in kasneje ob povratku tudi 

koristijo bolniško odsotnost za nego otroka. Ne 

morem reči, da je družina ovira na karierni poti. 

To bi bilo nesmiselno!  

 

Ali imate družino, otroke? 

Oseba A: Da.  

Oseba B: Da. Sem mati samohranilka. 

Oseba C: Da, imam družino in dve hčeri. 

 

 

Kako bi pokomentirali dejstvo, da ženska 

poleg plačanega dela opravlja tudi neplačano 

gospodinjsko delo in nego otrok? 

Oseba A: Ga opravlja, seveda. Tukaj gre zopet 

za delo, ki je fundamentalno bolj pisano na kožo 

ženski, a vendar ne smemo pozabiti, da danes 

tudi moški opravljajo gospodinjska dela in bolj 

sodelujejo pri vzgoji otrok, kot v preteklosti. Ne 

smemo pozabiti žensk samohranilk. Jaz sem tudi 

tak primer. V teh primerih se dnevne funkcije 

žensk (plačanih ali neplačanih) večkrat dnevno 

prepletajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da.  

Mati samohranilka. 

Družina, dve hčeri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bolj žensko delo. Moški 

tudi opravlja gospodinjska 

dela in vzgoja otroke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Oseba B: Verjamem in želim si, da družine 

danes niso več ločene na strogo ženske in moške 

funkcije. Da partnerji med seboj sodelujejo, se 

podpirajo, da gradijo odnose.  

Oseba C: To izhaja iz preteklosti, ko je ženska 

ob industralizaciji morala za stroj, doma pa jo je 

čakala še posest s kmetijo, otroci itd. Danes v 

21. stoletju gospodinjsko delo ne bi smelo biti 

več strogo žensko delo; partnerja si morata 

obveznosti glede vzgoje otrok in skrbi za 

gospodinsjstvo deliti in si pomagati. Morda nam 

še najbolj v javni upravi delovnik omogoča 

reden prihod in odhod z delovnega mesta ob uri. 

V gospodarstvu tega urnika “od-do“ ni.  

4. ENOTA 

SPOLNA (NE)ENAKOST NA DELOVNEM 

MESTU 

Kaj razumete pod pojmom spolna 

segregacija? Ali se vam zdi, da je vaša 

funkcija horizontalno oz. vertikalno 

omejena? Zakaj menite, da je tako? 

Oseba A: Razumem pojem in da, moja funkcija 

je segregirana (govorim za funkcijo v panožni 

športni zvezi). Gre za šport, veste. Svet borilnih 

veščin je moški svet. Veliko je tekmovalnosti in s 

tem povezanih občutkov ogroženosti 

posameznikov. V primeru, da se ženska z 

znanjem izkaže oz. podkrepi svoj argument pri 

zavzemanju za določene spremembe je 

velikokrat moč zaslediti protiargument: ”Ah, vi 

ženske in vaši pogledi !”  

Oseba B: Spolna segregacija pomeni seveda 

razločevanje, diskriminacijo glede na spol. V 

zgodovini predvsem človekovih pravic ima 

posebno mesto in poseben pomen položaj žensk 

 

Sodelovanje partnerjev. 

Podpirati se. Graditi 

odnose.  

Sodelovanje. Fiksen urnik 

dela- omogočen fiksen 

prihod, odhod. Časovna 

efektivnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svet moških. 
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Razločevanje. 

Zavest  posameznika. 

Ni vertikalnih 
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pri uveljavljanju teh splošnih človekovih pravic. 

Ena izmed teh je bila tudi volilna pravica in 

pravica do enakopravnega dela oz. 

enakopravnega zaslužka v primerjavi z do tedaj 

dominantno moško delovno silo. Če se vrnem v 

svoj etos, lahko rečem, da zame ni prvenstvena 

spolna segregacija, ampak je zame prvenstvena 

zavest vsakega posameznika. Kako se razvija, 

kako je odprta njegova ali njena zavest, kako je 

propulzivna oz. kje v njegovem  ali njenem 

delovanju je mesto ega. Verjetno se s tem 

načinom gledanja izmikam konkretnemu 

vrašanju. Konkreten odgovor je, ali 

prepoznavam diskriminacijo v svojem 

poslovnem okolju. Do neke mere morda. Sama 

nekako ne zaznavam posebnih razlik na vodilnih 

mestih na raznih ministrstvih ali na znanstvenih 

ustanovah itd. So tako ženske kot moški v PR. Je 

pa potrebno izpostaviti, da poklic, kot je PR, 

nima nekega razpona delovanja, kjer bi bilo 

napredovanje praksa. Morda vidim možnost 

nadgradneje PR delovne funkcije kot preskok na 

delovno mesto programskega direktorja ali 

direktorice oz. podobno, vendar kot rečeno, 

vertikalnih premikov na PR področju načeloma 

ni.  

Oseba C: Spolna segregacija pomeni 

diskriminacijo na delovnem mestu, ker si ženska, 

ali pa moški. Težko komentiram v splošnem. Iz 

svoje izkušnje vodenja sektorja lahko z 

gotovostjo trdim, da nismo razločevali med 

ženskim in moškim delom ai preferirali nikogar 

po spolu v agenciji. Če se ozrem na svojo 

poklicno pot, se mi ne zdi, da sem bila kadarkoli 

spolno segregirana. Veste, v javni agenciji, kjer 

delujem težko govorim o horizontalni segregaciji 

po spolu. Žensk je v odstotku v primerjavi z 

moškimi več. Morda ven štrli IT, torej tehniški 

oddelek, kjer je več moških, sicer pa enako delo 
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po pozicijah opravljajo tako moški, kot ženske, s 

tem, da je več žensk, kot omenjeno. Delovna 

mesta oz. pozicije so standardizirani po 

klasifikaciji delovnih mest. Agencijo sicer vodi 

moški, a podobne javne agencije vodijo ali pa so 

vodile tudi ženske. Pri vertikalnem 

napredovanju javnih uslužbencev se držimo 

zakonskih podlag (Zakon o sistemu plač v 

javnem sektorju). Možnosti napredovanja se 

ocenjuje na podlagi rezultatov dela. Tukaj sicer 

je nekaj prostora za subjektivno mnenje, a 

menim, da so postopki standardizirani dovolj, pa 

tudi možnost pritožbe je vedno možna.  

Ženske v Sloveniji imajo višjo izobrazbo od 

moških ...  pa vendar jih na trgu delovne sile 

ni toliko prisotnih na vodilnih funkcijah. Kaj 

se po vašem mnenju dogaja s temi ženskami? 

Ali imate kakšno osebno izkušnjo s takimi 

ženskami? Prosim opišite. 

Oseba A: Menim, da bo še nekaj časa tako. Po 

mojem vedenju, te ženske zasedajo funkcije z 

nižjo zahtevnostjo izobrazbe. So diskriminirane; 

saj jim je onemogočeno opravljati delo na 

ustreznem delovnem mestu. Posamezni primeri 

so različni. Težko rečem v splošnem. Tukaj gre 

omeniti dva vidika; prvi je povezan percepcijsko 

in z vrednotami. Gre za generacijski pojav v 

današnji družbi (pri obeh spolih), in sicer, da po 

opravljenem študiju brez praktičnega znanja 

takoj na začetku kariere ne moremo, ne moški, 

ne ženske pričakovati takoj visoke funkcije v 

organizacijah, kar pa se dogaja. Delovna 

funkcija ni povezana le s pridobljeno stopnjo 

izobrazbe, temveč se je potrebno dokazovati v 

delovnem procesu. Gojenje teh vrednot trdega 

dela pa primanjkuje. Drug vidik, ki bi ga 

omenila pa je odločitev za družino. Ženska je pri 

vzponu kariere nekaj let je v tem obdobju 
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dela. 

Prevelika pričakovanja. 

Dokazovanje. 

 

Združevanje.  

Materinska vloga. 

Poklicna vloga. 
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razpeta med družino in delom, vendar ne menim, 

da je s tem omejena, rada bi le izpostavila, da je 

na drugi strani, torej strani delodajalcev 

prepuščeno osebni presoji in vidikom, ali je 

ženska v tem obdobju enako delovno efektivna 

kot moški. Trdno sem prepričana, da se da 

uskladiti kariero, družino idr., terja pa to včasih 

tudi kakšno neprespano noč zaradi tega, terja to 

visoko organiziranost svojega časa v okviru 

svojih interesov, izpustiti kakšno kavo s 

prijatelji. 

Oseba B: Če pogledam svoj mikrosvet – 

poslovni svet, v katerem se gibljem, se srečujem 

tudi z ženskami na vodilnih položajih. 

Direktorica Turizma Ljubljana, bivša in sedanja, 

je ženska. Direktorica Slovenske turistične 

organizacije je ženska. Če pogledam med 

ministrske resorje, lahko ugotovim, da je v tem 

zadnjem mandatu vlade, mandatar, dr. Miro 

Cerar, dal kar precej mest ženskam. Če 

pogledamo v evropskem, političnem smislu, ali 

pa naravovarstvenem tudi, če želite: mag. 

Violeta Bulc, ki predstavlja Slovenijo tudi v 

mednarodnem kontekstu prav tako ženska, pa dr. 

Lučka Kajfež Bogataj, ki nas zelo verodostojno 

osvešča, kako pomembno je, da smo rahločutni, 

odgovorni do naravnih dobrin. Omenili sva 

ministrici, omenili sva moj mikro svet, lahko bi 

tudi omenili, da je v mestni ljubljanski garnituri 

trenutno kar nekaj žensk; podžupanja, 

direktorica Ljubljanskega gradu, sekretarke ipd. 

Ženske so dobro umeščene. Kaj pa se zgodi in 

kam si kdo želi ter kakšne so ambicije ali strasti, 

če se poigram s tem, kar sva se uvodoma 

pogovarjali – to se mi zdi, da je stvar 

posameznika. Na to ne morem odgovoriti. Je pa 

verjetno res, da se ženska nenehoma odloča ali 

pa preigrava svojo vlogo na poligonu zlasti, če 

je tudi mati in če je tudi žena. Preigrava vse te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulative za zasedanje 

delovnih mest.  

Politično kadrovanje. 
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Neenaka obravnava žensk.  

Pritiski.  

Ogrožanje integritete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

vloge hkrati, in to ni enostavno. Danes službe 

niso od 8.00 do 16.00 ure. Danes službe oz. 

investiranje časa profesionalno presega osem 

urni delavnik, zato je zahtevno izpolnjevati 

toliko različnih vlog v časovno omejenem dnevu.  

Oseba C: Javna uprava ima regulative za 

zasedanje delovneih mest omejene s stopnjo 

izobrazbe pri razpisnih postopkih. Le redko 

katera pozicija je lahko odprta in zaposljiva, če 

kandidat ali kandidatka ne ustrezata razpisnim 

pogojem v postopku. V primerih, kjer se ne 

najde pravega kandidata, se postopek ponovi. 

Funkcije, ki so vodilne v državni upravi ali 

podpora le tej, so pogosto tudi politično 

nastavljene. O tem lahko odprto govoriva. Tukaj 

bi morda iskala razlog, da bi bilo ženskam, ki bi 

sicer bile primerne (pa tudi moškim) za neko 

funkcionarsko delovno mesto, le-to nedosegljivo.  

Ali pri vašem delovanju prihaja do situacij 

neenake obravnave spolov? V kakšnih 

primerih? Če da; kako se znajdete v takšnih 

situacijah?  

Oseba A: Težko je govoriti o enaki obravnavi 

med spoloma, saj je ženska v izvršnem odboru le 

ena, moških je trinajst. V splošnem pogledu v 

športnih panogah prihaja do pritiskov v smeri 

ogrožanja osebne integritete; so finančne 

omejitve, so psihični pritiski. Težko je zdržati te 

pritiske oz. se z njimi boriti oz. proti njim. 

Dejstvo je, da tega izkoreniniti ne moreš. Stvar 

je samo v temu, kako znaš to sprejeti in zapeljati.  

Oseba B: Namenoma želim preseči 

moško/žensko obranavo in zdi se mi, da je to 

odvisno predvsem od zavesti vsakega 

posameznika in s tem sprejemanja odgovornosti. 

Želela bi si, da je tako. Četudi ni tako in ta 

Moško/žensko: zastarela 

dikcija.  

Pomembna zavest 

posameznika. 

 

 

Neenaka obravnava kot 

konflikt.  

Prijavljanje moških na 

funkcije v tujini bolj 

pogosto kot žensko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITISKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

dikcija neenake obravnave spolov postaja na 

nek način zastarela.  

Oseba C: Če pride do situacij neenake 

obravnave spolov, bi si upala trditi, da je to 

konflikt posameznikov ali posameznic. Za 

določene funkcije v tujini pa se moški bolj 

pogosto prijavljajo kot ženske. To je mogoče na 

račun varnosti in pa tudi skrbi za otroke in 

družino.  

Ali menite, da prihaja do razlike v plačilu 

med predstavniki moškega in ženskega spola 

na vaši funkciji? Zakaj menite, da je tako? 

Oseba A: Da, zagotovo prihaja. Gre za vršenje 

finančnega pritiska v smislu: “dajmo 

kontrolirati in vršiti pritisk z vseh strani, ne le s 

finančnega, da se potem umaknejo ženske 

same.“ 

Oseba B: Jaz mislim, da sem za delo, ki ga 

opravljam, dobro plačana in verjetno zato, ker 

sem ženska, nisem plačana manj kot bi bil 

morda kdo drug, ki bi opravljal enako delo. 

Oseba C: Morda na vodilnih položajih ali v 

kabinetih vodilnih funkcij. Bi rekla, da politično 

nastavljanje ali kadrovsko manivriranje prinaša 

tovrstne diskrepance. Na splošno pa so razlike 

po dostopnih statističnih podatkih in mojem 

vedenju v plači med obema spoloma na 

uradniških mestih najmanjše. Večje razlike se 

kažejo na tehničnem področju pri tehnikih in 

drugi strokovni sodelavcih ali upravljavci 

strojev in naprav. 

Kakšna so vaša videnja položaja žensk v vaši 

panogi v prihodnosti? 

Oseba A: Kot se družba spreminja, se tudi delo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plačne razlike obstajajo. 

 

Plača dobra ne glede na 

spol. 

 

 

Plačne razlike možne na 

vodilnih položajih. 

Politično kadrovanje.  

Uradniška mesta 

najmanjša razlika. 

Tehnična mesta, večja 

razlika.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

spreminja. A vse je proces. Sredstev za vključitev 

žensk v zvezo je dovolj ob pametnem načrtu in 

zasnovi dela. Vprašljiva pa je volja v tem 

trenutku.  

Oseba B: Danes so teme zelo obče človeške. 

Vprašanje prihodnosti je vprašanje pokrivanja 

tem naravnih virov, ali pa razprodaje naravnih 

virov, kot smo jim bili deležni v Sloveniji. Potem 

seveda ekološka vprašanja, o tem pišemo 

večinoma ženske. 

Oseba C: Ženske v javnih agencijah v prihodnje 

bodo vse uspešnejše pri oranju ledine. V zadnjih 

50 letih smo bili priča velikemu napredku ženske 

in menim, da bodo trendi tudi v prihodnje 

obrnjeni v napredek. 

Evropska unija je državam članicam 

predlagala zakonodajo, katere cilj je doseči 

40% zastopanost marginaliziranega spola na 

neizvršnih položajih ... Menite, da nam bo ta 

ukrep prinesel enakopravno udeležbo moških 

in žensk na mestih odločanja? 

Oseba A: Menim, da gre za korak naprej k 

enakosti spolov. V mojem segmentu, ki ga 

pokrivam, žal ni takega ukrepa. V zvezi se 

zavzemam in sem pobudnica za oblikovanje 

tovrstnega “preskoka v glavah“ še v tem 

mandatu, ki bi lahko v naslednjem mandatu, če 

bi šlo vse v skladu z načrti in ob sprejetju 

pobude s strani izvršnega odbora zveze, do leta 

2024 prinesel 20% zastopanost žensk, do npr. 

2028 pa s pozitivnim pristopom do 35% 

zastopanosti žensk. Časovni okvir je dober, če 

pa bo to mogoče, pa je odvisno od zavzetosti 

vseh akterjev.  

Oseba B: Poglejte, to je en manever sistema, ki 

je bolj tehnične narave kot vsebinske. Lahko 

 

 

 

 

 

 

 

Pozitivno videnje. 

Vprašljiva volja po 

spremembi. 

 

 

 

Pozitivni premiki v 

zadnjih 50-ih letih.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korak naprej.  

Vprašljiva volja po 

spremembi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

nekaj prispeva. Če niso odnosi, če ni raven 

zavesti zrela za implementacijo takšnih tehničnih 

manevrov, potem tudi ne more biti želenega 

učinka. Vprašanje je tudi, kaj je želeni učinek. V 

tem primeru je to neka kvota. Morda ni 

primerno, pa vendar: saj veste, kaj so stroji 

prinesli na začetku; nek manever, nekaj kar je 

zunanje. Npr. daš delavcem stroj in če ta ne zna 

z njim delati, če ne ve, kakšen napredek tak stroj 

prinaša itd., veva, potem se pojavi ludizem. 

Bistvo je jasno: če smo zreli za to kvoto in nam 

bo prinesla tudi vsebino, če bo to sprememba 

tudi v dobro žensk, ki bodo s tem na takšnih in 

tašnih funkcijah, potem je to nekaj 

dobrodošlega. Ampak, vsebine so tisti premiki, 

ki se dogajajo na zavesti posameznika. Te so 

ključni. Če družba za nekaj ni zrela, potem se ne 

bo bistveno spremenila. 

Oseba C: Bi rekla, da taki ukrepi kažejo na 

zrelost evropskih družb in jih tudi pozdravljam. 

Zagotovo bo s tem več žensk prisotnih na mestih 

odločanja, a vprašanje je, če smo kot družba, za 

to pripravljeni. Če je neka organizacija v sami 

svoji biti v delovanja do žensk neprijazna, bo s 

temi kvotmi in povzdigom žensk na mesta 

odločanja, nekaj časa takim ženskam težko. Če 

se pošalim: potem bodo prebile steklene 

stropove, a bodo morale še vedno orati ledino. 

Smeh. 

VLOGA SPOLOV V SODOBNI DRUŽBI 

5. ENOTA 

Tradicionalna vloga moških – prinos hrane za 

družino, varnost itd. Kam po vašem mnenju 

izginja? 

Oseba A: V zadnjih petdesetih letih smo priča 

spreminjanju družbe in poti v smer enakosti 

  

 

Pozitiven manever sistema 

tehnične narave.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

spolov. Tudi ženska doprinaša k finančni 

podpori družine dandanes. Po eni strani smo še 

na tranzitnem čolnu, kjer je mogoče zaslediti 

opazke: “če želite ženske biti enakopravne, pa 

tudi opravljajte vse enako kot moški“, vendar pa 

sem jaz mnenja, da je potrebno ljudi, predvsem 

mlade, obravnavati in vzgajati enakopravno in 

bolj v smeri spoštovanja človekovih pravic in 

vrednot, neglede na spol. Na vrednotah temelji 

funkcioniranje vsajega posameznika in njegov 

doprinos družbi. To so vrata v zdravo družbo.  

Oseba B: Tukaj ne gre le za hrano. Sociološko 

gledano je v preteklosti res imel moški vlogo, da 

je bil lovec, ženska pa je skrbela za dom, 

družino, ognjišče itd. Danes vemo, da varnosti 

ne prinašajo samo materialne dobrine, ampak 

da je to vprašanje tudi srčne kulture. Da je to 

vprašanje nenazadnje področij, o katerih ne 

govorimo tako zlahka. To je vprašanje srčnosti, 

duhovnosti, sprejemanja tudi tistih področij, ki 

presegajo kognitivno znanost, ki presegajo tisto, 

kar je pozitivistično, merljivo, izmerljivo. 

Oseba C: Moški že dolgo ni edini “bread 

winer“. Ženska že nekaj generacij dela na 

različnih delovnih funkcijah. Mislim, da to 

izginja zgolj, če gledamo površinsko. Načeloma 

vloga moškega, o kateri pripovedujete ne bi 

smela izginjati. Če izginja, potem je to 

navidezno, zaradi pomoči partnerjev v 

gospodinjstvu. Sama vloga, ki pa predstavlja 

“moško“ definicijo pa ne bi smela izumreti. 

Tukaj si ženska in moški ne moreta, ne smeta 

pomagati k spreminjanju. Temveč se morata 

sprejemati v svoji drugačnosti. Ni potrebe, da 

smo enaki, enakovredni prej. Vloge “moške in 

ženske“ plati posameznikove identitete pa naj 

ostanejo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadnjih 50 let 

spreminjanje vloge žensk. 

Pomembnost zdravih 

vrednot.  

 

 

 

 

 

 

 

Nepomembno ločevanje 

moški/ženske.  

Vprašanje srčnosti, 

duhovnosti, sprejemanja.  

 

 

Moška,  ženska plat v 

vsakem posamezniku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Iz socioloških raziskav izhaja, da je slovenska 

družba v primerjavi z drugimi evropskimi 

družbami, denimo s sosedskimi... manj 

maskulilna... Kako to komentirate in kaj 

menite o tem? 

Oseba A: Naša, slovenska družba je sicer precej 

enakopravna, to drži. Vendar v segmentu športa 

o tej enakopravnosti (še) ne moremo govoriti.  

Oseba B: Lahko smo ponosni, da se naša družba 

v tem pogledu obravnava precej enakopravno. 

Imamo vrsto ženskih predstavnic, ki so nas 

zaznamovale, ki nas zaznamujejo, na katere smo 

ponosni. Od športnic, znanstvenic, izjemnih 

žena, ki so se v prelomnih zgodovinskih časih 

izkazale kot pokončne. Vendar, če pogledamo z 

distance, ker ključno je to, da opazujemo, kaj se 

dogaja v nas in zunaj nas in distanca je osnovno 

orodje, da lahko sploh opazujemo. Spet ne bi 

gledala iz stališča te razmejitve moški/ženske, 

pač pa bi pogledala, kaj je Slovenija kot 

samostojna mlada država naredila prelomnega v 

tem obdobju. Kje se je uveljavila, kaj je bilo 

pronicljivega. Kaj je bilo suverenega, 

pokončnega. Žal v večini vsega tega od 1991 do 

danes vidim delovanje Slovenije kot eno 

preigravanje. Kot neko nesuvereno, nepokončno 

prilagajanje glavnemu toku. Tukaj je povsem 

nepomembno ločevanje na moške/ženske. Dokler 

ne znamo odgovoriti na osnovna konstitutivna 

vprašanja neke skupnosti – kdo smo, od kod 

smo, kaj želimo in kam gremo – je ostalo 

brezpredmetno.  

Oseba C: Ženski v naši družbi dandanes je prav 

gotovo lažje kot pred 40 ali 50 leti. Slovenska 

družba je precej odprta in tolerantna, kar 

zadeva spolno razločevanje. Nič posebnega 

danes ne pomeni, če je ženska samostojna, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenska družba precej 

enakopravna.  Ne (še) v 

športu. 

 

 

Izjemne ženske 

predstavnice. 

 

Pomembno opazovati, biti 

kritičen.  

 

Pomembnost zdravih 

vrednot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VREDNOTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

neodvisna; ima lastno stanovanje, službo in se 

sama preživlja. Celo ločenke ali samohranilke 

niso več stigmatizirane. Kar pa ne bi mogli trditi 

za preteklo obdobje. V slovenski družbi je 

zanimiv pojav “cankarjanske matere“, ki daje 

ženskam pridih močne materinske vloge v družbi 

in bi na nek način to lahko bil kulturni vzorec, ki 

ga na Avstrijskem, Hrvaškem, Madžarskem ni 

zaznati. Podobno zgodbo imajo Italijani s 

pomembno vlogo matere, vendar je le-ta po 

mojem poznavanju manj izrazit, če govorimo o 

moči kot trpečem, zgaranem liku s trdo roko. 

Smeh. To se mi za razvoj družbe zdi dobro, da 

ženska prihaja v ospredje. Ženske energije, 

nežnosti in transparentnosti v tem prostoru 

morda malce primanjkuje. Na drugi strani pa ne 

bi rada govorila zgolj o enema li drugem spolu, 

ker smo ustvarjeni zato, da sobivamo in da sta 

spola v dopolnjujočem se razmerju. Mogoče bi 

bila vloga Slovenije v EU na tem področju lahko 

večja in kot zgled poleg skandinavskih držav.  

Kazalniki, s katerimi ste postregli: visoka 

stopnja izobrazbe žensk, najnižja razlika v plači 

med spoloma ipd. so spodbudni. Na drugi strani 

pa jih je težko primerjati neposredno z drugimi 

državami, kulturami – medkulturno. Za Evropo 

je multikulturnost kot idelogojia gotovo izziv! 

V sodobni družbi smo priča UNISEX zgodbi– 

ni več razlik med moškim in ženskim 

obnašanjem. To vpliva tudi na odnose. Kaj 

menite o tem?  

Oseba A: Če govorimo o delu, potem neka 

diferenciacija med moškim in ženskim delom 

seveda obstaja, čeprav gre trend v smeri 

premikov k enakosti spolov. Menim, da je prav, 

da ostajajo določene vloge (bolj moške) še 

vedno moške  - npr. vprašati se je potrebno, ali 

je ženski res potrebno nositi plato mleka v višje 

 

 

 

 

Slovenija zgled. 

 

 

Cankarjanska mater.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodelovanje med spoloma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pomembnost odnosov. 

Sodelovanje. 

 

Družina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

nadstropje ipd. In obratno. Zato pa je potrebna 

zdrava vzgoja mladih generacij. Vrednote! 

Pomembno je sobivati, sodelovati in ne 

tekmovati kdo je boljši, temveč razmišljati v 

smeri, kaj jaz kot posameznik lahko doprinesem 

k boljšim odnosom, k boljši družbi. Način 

mišljenja v smeri prepoznavanja potenciala v 

posamezniku je ključna, neglede na spol. Potem 

tudi ne bo več iskanja, kdo je kaj naredil in česa 

kdo ni, temveč bi v taki družbi iskali pozitiven 

doprinos posameznika ali posameznice. 

Sočlovek ni konkurenca, ampak ga moraš vzeti 

sebi enakega, sopotnika. 

Oseba B: In spet sva tukaj pri odnostih. Pozabili 

smo in zanemarili smo bistveno, to celico ali 

gnezdo, ki je izjemno pomembna za celostno rast 

vsakega posameznika. To je družina. Tisti 

steber, ki nam da varnost, ki nam da mehkobo. 

To sta primarni moški in ženski element. In na 

tem svetu smo, da gremo svojo pot, da 

osmislimo, kar smo v primarni družini dobili, da 

to razvijamo naprej. To so zelo preproste stvari, 

ampak ravno s tem neoliberalnim kapitalizmom, 

ki nas tako razčlovečeno sili k temu, da smo 

popolni, da smo lepi, da izpolnjujemo 

karieristične ambicije zato, da si zagotovimo nek 

socialni položaj, nek ugled v družbi, ki nam 

zopet narekuje neka pravila, da moramo biti lepi 

in ustrezati vsem standardom. Vse to nas 

razčlovečuje. Se pravi, ženska; govoriva o 

stereotipih. O stereotipih je seveda zelo nevarno 

govoriti. Torej ženska, ki je na vodilnem 

položaju, mora biti takorekoč možača. Zanjo je 

neprimerno, če je krhka, če je nežna, občutljiva, 

senzibilna na krivice itd. In zato se sprašujem, 

kakšna je dejanska posameznikova moč. Ali je ta 

moč v tekmovalnosti? Ali je ta moč v tovrstnih 

presežkih? Ali je ta moč v “služenju“ nečesa, 

kar je dobro?“ In človek ve, kaj je dobro. Človek 

Varnost. 

 

Stereotipi. 

Unisex-tekmovalnost med 

spoloma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

v svojem bistvu ve, kaj je dobro.  

Oseba C: Odnosi so zelo pomembni za 

kvalitetno življenje tako zasebno kot na 

delovnem mestu. V prvi vrsti bi odnosi morali 

biti spoštljivi in vključujoči. Kar je seveda 

povezano z osnovnimi vrednotami človeka. 

Unisex zgodba prinaša morda preveč 

tekmovalnosti spoloma, a sama menim, da je v 

odnosu moški:ženska še vedno pomembno, da 

ženske ohranjajo svojo nežnost, občutek za ljudi 

ipd. Moški pa naj ostaja bolj praktičen, 

močnejši. S tem se odnos dopolnjuje; nežnost: 

robustnost, in če želite, teoretičnost:praktičnost. 

Pri vzgoji mladih generacij lahko naredimo 

največ, če bomo gojili zdrave vrednote v tej naši 

prekrasni zeleni deželici in zanamcem pustili 

čisto okolje in prijazno družbo napredka. Odnosi 

med moškim in žensko, ki pomenijo 

prepoznavanje talentov in spodbudo le-teh pri 

obeh spolih prinašajo napredno družbo, ki se 

lahko razvija za boljši jutri. 

Kje vidite vlogo in mesto žensk v sodobni 

družbi v prihodnosti?  

Oseba A: Vidim premik naprej v smer enakosti 

spolov. Prav tako ostajam pozitivna pri 

napredovanju v bolj vključujočo družbo, kjer bo 

ključno zavedanje, da je pomemben doprinos in 

znanje neglede na spol. Tukaj govorimo o 

generacijskem procesu, kjer se bo redifiniralo 

osnovne vrednote na osnovni ravni, potem pa se 

bo dalo iti naprej, a to, kot rečeno, ni mogoče iz 

danes na jutri. 

Oseba B: Živimo v polju daljice in tukaj je ves 

naš poligon. Vsak ima možnost, neglede na spol, 

da uresniči svoje poslanstvo. Ne pristajam na 

moško, žensko. Pristajam na zavest posameznika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Približebanje enakosti 

spolov. 

Vključujoča družba. 

Generacijski proces.  

Doprinos posameznika. 

Znanje. 

Vrednote. 

 

Ne moško/žensko. 

Posameznikova zavest.  

Ljubezen, realiziranost, 

razvoj talentov. 

Pozitivizem. 

 

 

 

 



 

 

in tega, kaj bo z vsem, kar je, kar je prinesel na 

svet, kar predeluje v tem življenju, kar si je 

naložil, kar mu nalagajo drugi oz. si dovoli. Kaj 

bo s tem naredil oz. kako se bo realiziral. To je 

bistvo življenja. Da se bo človek lahko razvijal 

kot celostno bitje, da bo lahko ljubeč in ljubljen 

v svojem zasebni sferi in da bo realiziran. In če 

bo realiziran in če mu bomo omogočali tudi, da 

bo svoje talente v profesionalni sferi razvijal, 

potem tu ni več dvomov in skrbi in ni več 

potrebnih statistik, o tem koliko moških in koliko 

žensk in kakšna je vloga enega ali drugega.  

Oseba C: Čas žensk, kot sem že omenila že 

prihaja. Je že tu. Ženska se vzpenja na različnih 

področjih; političnem, akademskem, 

znanstvenem in vse bolj tudi na tehničnem 

področju. Ni več zapostavljena. Živimo v času, 

ko je lepota cenjena in ženska je tukaj v 

prednosti! Prihodnost vseh nas pa je svetla, če 

bomo znali tako na moškega, kot na žensko 

gledati kot na posameznika, ki je strpen, 

spoštljiv, ljubeč in skrben. Posmaeznikov 

osebnostni razvoj in napredek prinašata korak 

naprej za celotno družbo. Menim, če, smem na 

koncu, da je razločevanje moški:ženska že 

mogoče zastarelo. Statistike nam sicer kažejo 

dejstva, ki so izhodišče za izboljšave in tudi 

kvote prinašajo nek kvantitativni premik. Vendar 

menim, da je tako v javnem sektorju, kjer je 

večja zastopanost žensk, kot npr. v zasebnem, 

npr. v gradbeni panogi, kjer je več moških 

pomembno spoštovanje in vključenost vseh 

marginalnih skupin; gejev, lezbijk skupin s 

posebnimi potrebami oz. drugačnimi 

osebnostnimi lastnostmi, starostnikov (tudi teh je 

vedno več), revnih, etnični in rasne skupin itd.  

 

 

 

 

 

Kvalitativen preboj.  

 

 

 

  



 

 

Priloga 4:  Ukrepi evropskih držav na področju doseganja uravnotežene zastopanosti 

žensk in moških na mestih odločanja v gospodarstvu  

 
 
Država Ukrep Opis Kdaj 

Finska Samourejevalni ukrep  

 

Kodeks vodenja organizacij 

vključuje pravilo izpolni ali pojasni – 

dolžnost razlaganja, kadar ni vsaj ene 

ženske v upravi vsake javne družbe.  

 

2009 

Finska Podzakonski akt  

 

Akcijski načrt za enakost spolov 

določa, da morajo imeti podjetja v 

državni lasti na mestih odločanja 

najmanj 40 % obeh spolov, vidik 

enakosti spolov mora pri imenovanju 

svojih predstavnic/predstavnikov 

upoštevati tudi n- ska vlada.  

2008 

Švedska Samourejevalni ukrep  

 

Pravila vodenja organizacij 

vključujejo priporočilo o spolno 

uravnoteženih upravah po principu 

izpolni ali pojasni.  

2004 

Luksemburg Samourejevalni ukrep  Pravila vodenja organizacij 

vključujejo člene o enakosti spolov v 

upravah, nanašajo pa se na izvršna in 

neizvršna direktorska mesta.  

2009 

Poljska Samourejevalni ukrep  Kodeks upravljanja podjetij 

priporoča podjetjem, ki kotirajo na 

borzi, da zagotovijo spolno 

uravnoteženost v upravnih in 

nadzornih organih. Podje- tja morajo 

o izpolnjevanju določbe poročati.  

2010 

Danska Samourejevalni ukrep  

 

Podpisniki Pravil za več žensk na 

mestih odločanja se zavežejo dvigniti 

de- lež menedžerk in kandidatk za 

nadzorne organe ter povečati naborno 

bazo z doslednim delom za 

2008 



 

 

povečanje števila žensk na 

vodstvenih mestih. Na dve leti 

morajo organizacije poročati o 

napredku.  

Danska Zakon Največja podjetja morajo sama 

postaviti cilje za povečanje deleža 

manj za- stopanega spola na mestih 

najvišjega managementa.  

2012 

Norveška Zakon Najmanj 40 % vsakega spola v 

upravnih odborih družb, ki kotirajo 

na borzi, in podjetij, kjer je lastnica 

država ali občina. Nezagotavljanje 

kvot ima za posledico uradno 

opozorilo, kazen ali likvidacijo 

podjetja.  

2003 

Španija Zakon Spodbuja večja podjetja, da do leta 

2015 spreminjajo zastopanost na ne- 

izvršnih in izvršnih direktorskih 

mestih tako, da bodo dosegli najmanj 

40 % vsakega spola. Kazni za 

neuspeh ni, se pa neuspeh upošteva 

pri dodelje- vanju javnih sredstev.  

2007 

Španija Samourejevalni ukrep  

 

Kodeks upravljanja podjetij 

priporoča spolno raznolikost na 

izvršnih in izvr- šnih direktorskih 

mestih.  

2006 

Belgija Zakon Družbe v državni lasti morajo imeti 

1/3 vsakega od spolov na izvršnih in 

ne- izvršnih direktorskih mestih do 

2012, družbe, ki kotirajo na borzi, do 

2017, majhna in srednja podjetja, ki 

kotirajo na borzi, in podjetja z manj 

kot 50 % kotirajočih delnic pa do 

2019. Sankcije za neizpolnjevanje so 

začasna izguba nančnih in ne nančnih 

2011 



 

 

ugodnosti za članice/člane uprav.  

Belgija Samourejevalni ukrep  

 

Kodeks upravljanja podjetij 

priporoča, da so uprave sestavljene 

spolno raznoliko.  

2009 

Islandija Zakon Javna podjetja in podjetja v javni 

lasti z več kakor 50 zaposlenimi – 

vsak spol najmanj 40 % mest v 3- ali 

veččlanskih upravah do 2013.  

Podjetja z vsaj 25 zaposlenimi 

morajo razkriti, koliko je pri njih 

zaposlenih žensk, koliko moških in 

koliko jih je na vodstvenih položajih.  

2010 

Francija Zakon Do leta 2013 morajo imeti podjetja, 

ki kotirajo na borzi, in podjetja z več 

kakor 500 zaposlenimi 20 %, do leta 

2016 pa 40 % vsakega od spolov na 

neizvršnih direktorskih mestih. Če 

cilj ni dosežen, so volitve 

razveljavljene in članice ter člani ne 

dobijo sejnin – na tak način so 

kaznovani člani in članice, ki v 

uprave ne spustijo žensk, ni pa 

oškodovano podjetje.  

2011 

Nizozemska Zakon Vsa podjetja z več kakor 250 

zaposlenimi ali nad določenim 

dobičkom morajo do 2016 doseči 

vsaj 30 % delež vsakega od spolov 

na izvršnih in neizvršnih direktorskih 

mestih. Sankcij ni, velja pa pravilo 

izpolni ali pojasni.  

2011 

Nizozemska Samourejevalni ukrep  Kodeks upravljanja podjetij vsebuje 

določbe o raznolikosti na neizvršnih 

in izvršnih direktorskih mestih.  

2009 

Italija Zakon Podjetja, ki kotirajo na borzi, in 

podjetja v državni lasti morajo do 

2011 



 

 

2015 ime- ti 33 % vsakega od spolov 

v upravnih odborih. Za neizpolnitev 

določbe so določene kazni, ki se 

stopnjujejo – razpuščena je lahko 

tudi uprava.  

Avstrija Zakon Družbe, ki so v večinski lasti države, 

morajo do leta 2013 imeti vsaj 25 %, 

do leta 2018 pa vsaj 35 % vsakega 

spola v upravnih odborih. Sankcij za 

neizpolnjevanje ni.  

2011 

Avstrija Samourejevalni ukrep Kodeks upravljanja podjetij 

priporoča udeležbo obeh spolov v 

nadzornih svetih.  

2009 

Nemčija Predlog zakona Zakon o kvotah v upravah podjetij 

predvideva vsaj 30 % zastopanost 

vsa- kega od spolov v nadzornih 

svetih velikih podjetij do 2016. Če 

podjetja ne bodo našla primernih 

oseb za zapolnitev mest manj 

zastopanega spola, bodo ta mesta v 

nadzornih svetih morala ostati 

prazna. Parlament naj bi zakon 

obravnaval v začetku 2015.  

2014 

Nemčija Samourejevalni ukrep  Kodeks upravljanja podjetij 

priporoča, da upravni odbor pri 

imenovanju na managerska mesta 

upošteva raznolikost, še posebej spol.  

2010 

Irska Zakon Podjetja v državni lasti morajo v 

upravnih odborih dosegati 40 % 

zastopa- nost vsakega do spolov, rok 

za dosego cilja ni določen.  

2004 

Velika Britanija Samourejevalni ukrep Do leta 2015 mora imeti 100 

največjih podjetij (FTSE 100) 25 % 

žensk v upravnih odborih.  

Podjetja na FTSE 350 so si lahko 

2011 



 

 

sama določila delež žensk, ki jih 

bodo imeli v upravah do 2013 in 

2015.  

Podjetja morajo vsako leto 

posredovati podatke o deležu žensk v 

upravah, na višjih mestih odločanja 

in delež zaposlenih žensk v 

organizaciji, vodje organizacij pa 

morajo posredovati pomembna 

sporočila o spolni raznoli- kosti in 

kadrovanju v letnih poročilih.  

 

Portugalska Podzakonski akt Nanaša se na podjetja v državni lasti, 

ki morajo sprejeti akcijske načrte za 

enakost spolov, v njih pa morajo 

opredeliti dejavnosti za promocijo 

urav- notežene zastopanosti spolov 

na managerskih položajih. Vlada je 

sprejem takšnih načrtov priporočila 

tudi podjetjem, ki kotirajo na borzi.  

2012 

Slovenija Podzakonski akt Uredba o kriterijih za upoštevanje 

načela uravnotežene zastopanosti 

spo- lov določa, da mora biti med 

predstavnicami in predstavniki, ki jih 

v javna podjetja imenuje vlada, 

najmanj 40 % vsakega spola, pri 

čemer velja nače- lo izpolni ali 

pojasni.  

2004 

Slovenija Samourejevalni ukrep Kodeks upravljanja javnih delniških 

družb poudarja raznolikost (tudi 

zaradi spola) pri sestavi nadzornih 

svetov, pri čemer velja načelo izpolni 

ali po- jasni.  

 

2009 
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