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Povzetek  

 

Z magistrsko nalogo smo poskušali opozoriti na prisotno diskriminacijo oziroma neenako 

obravnavanje in neenak položaj med spoloma v družbi. Namen pa je bil tudi osvestiti in ne 

pozabiti na položaj žensk v naši družbi, ki je bil še nedolgo nazaj diskriminiran in zaničevan v 

primerjavi z moškim spolom. Na položaj, ki je že skoraj stereotipno pripadal novorojeni 

dojenčici, in na položaj, ki se je predvsem po zaslugi nenehnega boja žensk za uveljavitev 

svojih pravic in težnje po spolni enakosti, uveljavil v zadnjih desetletjih oziroma se še 

oblikuje in približuje absolutnemu spolnemu enačaju.  

 

V magistrski nalogi smo se skoncentrirali na spolno (ne)enakost v slovenski policiji in 

poskušali ugotoviti značilnosti položaja pooblaščenih uradnih oseb ženskega spola, 

zaposlenih v slovenski policiji. Ugotoviti smo hoteli, ali je v slovenski policiji prisotna 

neenakost med spoloma, in ali je, glede na številčno dominantnost, moški spol dominanten 

tudi pri vprašanju spolne privilegiranosti. Tako smo predvsem z uporabo kadrovskih evidenc 

slovenske policije in kvantitativnim delom raziskave poskušali posneti stanje v slovenski 

policiji na obravnavanem področju ter zajeti in identificirati tudi nekatere podatke ter 

ugotovitve širšega spektra, ki nakazujejo oziroma prikazujejo slovensko policistko in njen 

položaj v policijski organizaciji. 

 

Naloga je sestavljena iz osmih poglavij. Po uvodu v prvem poglavju sledi drugo poglavje v 

katerem govorimo o enakopravnosti, diskriminaciji in enakosti. V tretjem poglavju omenjamo 

pravno ureditev enakosti spolov, v četrtem pa opisujemo zgodovinski položaj žensk po svetu. 

O zaposlovanju žensk v policijskih vrstah ter njihovih policijskih združenj govorimo v petem 

poglavju. V šestem poglavju predstavimo organizacijo slovenske policije, metodologijo naše 

naloge ter pridobljene rezultate, na podlagi katerih smo lahko opredelili dejavnike, ki kažejo 

na neenakost med spoloma v slovenski policiji. Prav tako predstavimo položaj žensk v 

angleški policiji. S sklepom, v katerem smo prišli do zaključka, da položaj žensk v slovenski 

policiji ne moremo označiti za slabšega od položaja povprečne ženske v slovenski družbi, 

zaključimo sedmo poglavje. V osmem poglavju navajamo uporabljeno literaturo in vire.  

 

Ključne besede: diskriminacija, (ne)enakost, položaj žensk, slovenska policija, organizacija 

slovenske policije, zaposlitvena struktura v slovenski policiji, policistka 

 



 

 

Abstract 

 

With a master's thesis we tried to point in the society present discrimination or unequal 

treatment and the unequal status between men and women. The purpose was also to alert and to 

not forget the situation of women in our society, which not long ago was still very discriminated 

against and despised in comparison with male gender. A situation that is almost a stereotype 

belonged to the newborn girl baby, and the situation that was mostly thanks to continuous 

struggle of women to exercise their rights and striving for gender equality, established in the 

last decades and is still developing and is approaching absolute gender equality. 

 

In the master’s thesis we concentrated on the gender (in)equality in the Slovenian police and 

tried to determine the position of the authorized officials of female employees in the 

Slovenian police. We wanted to determine whether the Slovenian police is present inequality 

between genders, and whether, given the numerical dominance, male gender dominant on the 

issue of gender inequality. So we mainly used the personnel records of the Slovenian police 

and quantitative work research trying to capture state of Slovenian police in this area and to 

covered and identify some of the data and the findings of a wider spectrum that indicate or 

display Slovenian policewomen. 

 

The task consists of eight chapters. Following an introduction followed by another chapter in 

which we talk about equality, discrimination and gender equality. In the third chapter we 

mention the legal regulation of gender equality, and the fourth describes the historical 

situation of women worldwide. The employment of women in police ranks and their police 

associations is discussed in the fifth chapter. In the sixth chapter we present the organization 

of the Slovenian police, our research methodology and results obtained on the basis of which 

we can identify factors that indicate the gender inequality in the Slovenian police. We also 

present the status of women in the English police. With conclusion, which we come to the end 

that the situation of women in the Slovenian police can not be classified as inferior to the 

average women in the Slovenian society, we finish seventh chapter. In the eighth chapter are 

listed used literature and resources. 

Keywords: discrimination, (in)equality, the status of women, the Slovenian police, the 

organization of the Slovenian police, employment structure in the Slovenian police, 

policewomen. 



 

 

KAZALO 

1. UVOD ............................................................................................................................................. 1 

2. OD ENAKOPRAVNOSTI DO ENAKOSTI .................................................................................. 3 

2.1 Enakopravnost ............................................................................................................................. 3 

2.2 Diskriminacija ............................................................................................................................. 4 

2.2.1 Posredna in neposredna diskriminacija ............................................................................... 5 

2.2.2 Pozitivna diskriminacija ...................................................................................................... 6 

2.3 Poklicna segregacija .................................................................................................................... 8 

2.4 Enakost ........................................................................................................................................ 9 

3. PRAVNA UREDITEV ENAKOSTI SPOLOV ............................................................................ 10 

3.1 Mednarodno pravna ureditev .................................................................................................... 11 

3.1.1 Združeni narodi ................................................................................................................. 11 

3.1.2 Mednarodna organizacija dela........................................................................................... 13 

3.1.3 Svet Evrope ....................................................................................................................... 14 

3.1.4 Evropska unija ................................................................................................................... 15 

3.2 Pravna ureditev v Sloveniji ....................................................................................................... 16 

4. ŽENSKE SKOZI ČAS .................................................................................................................. 18 

4.1 Zgodovinska opredelitev položaja žensk .................................................................................. 18 

4.2 Feminizem ................................................................................................................................. 21 

4.3 Stereotipi o ženskah .................................................................................................................. 23 

4.4 Položaj žensk v današnjem času ................................................................................................ 25 

4.4.1 Vrzel med spoloma ............................................................................................................ 27 

4.4.2 Ženske v Evropski uniji ..................................................................................................... 29 

4.4.3 Slovenke danes .................................................................................................................. 32 

4.5 Spolno nadlegovanje na delovnem mestu ................................................................................. 33 

5. ŽENSKE V POLICIJSKIH VRSTAH .......................................................................................... 34 

5.1 Zgodovina zaposlovanja žensk v policiji .................................................................................. 35 

5.2 Policistka med policisti ............................................................................................................. 37 

5.3 Združenja policistk .................................................................................................................... 38 

6. POLOŽAJ ŽENSK V SLOVENSKI POLICIJI ............................................................................ 40 

6.1 Slovenska policija ..................................................................................................................... 41 

6.1.1  Organizacija slovenske policije ........................................................................................ 43 

6.2  Predstavitev raziskovalne naloge ............................................................................................. 51 



 

 

6.2.1  Namen in cilj .................................................................................................................... 51 

6.2.2  Metodologija raziskovanja ................................................................................................ 51 

6.2.3  Anketni vprašalnik ............................................................................................................ 53 

6.3  Predstavitev rezultatov raziskovalne naloge ............................................................................. 54 

6.3.1  Podatki anketiranih oseb ................................................................................................... 55 

6.3.2  Rezultati raziskovalnega dela po posameznih dimenzijah ................................................ 61 

6.3.3  Rezultati odgovorov na specifična vprašanja ................................................................... 75 

6.3.4  T-test dveh neodvisnih vzorcev ......................................................................................... 79 

6.4  Slovenska policistka - ugotovitve............................................................................................. 86 

6.5  Primerjava - položaj žensk v angleški policiji .......................................................................... 88 

7. SKLEP ........................................................................................................................................... 90 

8. LITERATURA IN VIRI ............................................................................................................... 96 

 

 

PRILOGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KAZALO TABEL 

Tabela 1: Vrzel med spoloma izražen v Index točkah .......................................................................... 28 

Tabela 2: Pooblaščene uradne osebe (po spolu) po posameznih ravneh, na dan 31. 12. 2010 ............. 43 

Tabela 3: Pooblaščene uradne osebe (po spolu) v Generalni policijski upravi, na dan 31.12.2010...... 45 

Tabela 4: Pooblaščene uradne osebe (po spolu) po policijskih upravah, na dan 31. 12. 2010.............. 46 

Tabela 5: Pooblaščene uradne osebe (po spolu) po policijskih postajah za opravljanje specializiranih     

                nalog, na dan 31. 12. 2010 .................................................................................................... 50 

Tabela 6: Število policistk in policistov vpisanih na Višješolski program za pridobitev poklica   

                »policijski inšpektor« ............................................................................................................ 63 

Tabela 7: Razlike med srednjimi vrednostmi podanih odgovorov na zastavljena vprašanja oziroma    

                trditve, med policistkami, ki v policiji nimajo občutka manjvrednosti, zaradi tega ker so   

                ženske in med tistimi policistkami, ki ta občutek imajo ....................................................... 82 

 

KAZALO GRAFOV 

Graf 1: Delež anketirank glede na zaposlitev po posameznih policijskih upravah ............................... 55 

Graf 2: Delež anketirank glede na uniformirano oziroma neuniformirano delovno mesto ................... 56 

Graf 3: Delež anketirank glede na nivo v policiji ................................................................................. 57 

Graf 4: Delež anketirank glede na staž v policiji .................................................................................. 57 

Graf 5: Delež anketirank glede na starost ............................................................................................. 58 

Graf 6: Delež anketirank glede na zakonski stan .................................................................................. 59 

Graf 7: Delež anketirank glede na zaposlitev njihovih partnerjev v policiji ......................................... 59 

Graf 8: Delež anketirank glede na število otrok .................................................................................... 60 

Graf 9: Delež anketirank glede na stopnjo izobrazbe ............................................................................ 61 

Graf 10: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Napredovanje in usposabljanje ........... 62 

Graf 11: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Zadovoljstvo z delom .......................... 64 

Graf 12: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Odnos vodstva ..................................... 65 

Graf 13: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Odnos sodelavcev ............................... 66 

Graf 14: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Diskriminacija in neenakost ................ 67 

Graf 15: Povprečna vrednost vprašanj dimenzije Delo in družina ........................................................ 69 

Graf 16: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Šale in spolno nadlegovanje ................ 70 

Graf 17: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Ženske lastnosti ................................... 71 

Graf 18: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Pogledi na sodobno žensko ................. 72 

Graf 19: Povprečna vrednost splošnih - neopredeljenih vprašanj ......................................................... 73 

Graf 20: V odstotnih deležih izraženi rezultati o primernosti za delo na različnih področjih dela vezano         

               na spol .................................................................................................................................... 75 

Graf 21: Povprečna vrednost vprašanj o razlogih za zaposlitev v policiji ............................................ 76 

Graf 22: Povprečna vrednost vprašanj o odnosih različnih skupin ljudi do policistke ......................... 77 

Graf 23: V odstotnih deležih izražena vrednost vprašanj o ovirah žensk pri zaposlovanju v policiji ... 78 



1 

 

1. UVOD 

 

Enakost med enakimi daje občutek svobode, ki bi morala biti del življenja. Ena temeljnih 

človekovih pravic in načel sodobne demokracije, ki je zapisana v številnih mednarodnih 

dokumentih kot univerzalna pravica, je zagotovo načelo enakosti med spoloma. Zgolj pravna 

zaveza oziroma prepoved diskriminacije zaradi spola pa ne zadostuje za doseganje dejanske 

enakosti, temveč so za to potrebni dodatni ukrepi in prizadevanja, pri katerih morata 

sodelovati oba spola. Tako bo mogoče postopoma zmanjšati in omiliti nastale vrzeli med 

spoloma le z vzajemnim zavzemanjem in sodelovanjem celotne družbe.  

 

Status in položaj žensk se je skozi zgodovino človeštva postopno spreminjal. Spreminjal pa se 

je predvsem zaradi njih samih oziroma njihovih aktivnostih, s katerimi so hotele ženske 

opozoriti nase. V času industrijskega razvoja so ženske začutile svojo priložnost in javno 

izrazile nestrinjanje s svojim položajem. Prve večje demonstracije so izvedle 8. marca 1908 v 

New Yorku, kjer so zahtevale več pravic zase. Dve leti kasneje pa so na predlog nemške 

feministke Clare Zetkin dobile tudi svoj praznik »dan žena«, ki ga obeležujejo ravno na 8. 

marec. V tem času so ženske dosegle ekonomsko, politično in socialno enakopravnost. 

  

Ko so se ženske koncem 19. stoletja oziroma v začetku 20. stoletja pričele združevati v 

različna gibanja in društva, in ko je zaživel feminizem, so ženske pridobile tudi volilno 

pravico. Najprej so volilno pravico pridobile ženske iz Oceanije in Skandinavskih držav, leta 

1920 v ZDA, leta 1928 v Veliki Britaniji, v Sloveniji oziroma bivši Jugoslaviji pa leta 1945, 

ko je bila uzakonjene splošna volilna pravica. Nekako v tem obdobju oziroma med obema 

svetovnima vojnama in po drugi svetovni vojni, so se ženske pričele tudi množično 

zaposlovati in si s tem pričele tlakovati nov družbeni položaj. Kljub dokazovanju, da so lahko 

neodvisne, samostojne in sposobne, ter ne nazadnje tudi številnim pravnimi normami, ki naj 

bi zagotovile enakopravnost in enakost med spoloma, pa je realni družbeni položaj žensk 

drugačen moškemu. Poleg službe prevzemajo, v primerjavi z moškim, še vedno večino 

bremen družinskega življenja.  

 

Če je bila gospodinja pred stotimi leti sinonim za žensko, je danes ta stereotip prerasel vse 

meje in žensko povzdignil bližje moškemu. Žal samo bližje, saj je tudi v 21. stoletju v naši 

družbi še vedno prisotna diskriminacija žensk. Ravno zato je postala odprava vseh oblik 
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spolne diskriminacije in uresničevanje načela enakosti spolov pomembno področje, ki ima 

tudi mednarodne razsežnosti.   

 

Pravice žensk so se omejevale na vseh področjih družbenega življenja, tako je bilo tudi pri 

poskusu vstopa žensk v policijske vrste, ko so naletele na zaprta vrata. Kljub temu jim je v 

začetku 20. stoletja uspelo vstopiti v policijske vrste, za kar gre zasluga ponovno njim – 

ženskam, ki so si morale pravico do opravljanja policijskega dela priboriti same, predvsem s 

pomočjo pritiskov raznih skupin in združenj za pravice žensk.  

 

V zadnjem stoletju se je število policistk po vsem svetu močno povečalo, predvsem v zadnjih 

dvajsetih do tridesetih letih. Kljub temu pa je njihov delež še vedno veliko manjši od deleža 

zaposlenih moških, ki največkrat znaša najmanj 80 odstotkov. S tem policija še vedno ostaja  

tradicionalno moška domena.  

 

V magistrski nalogi se bomo posvetili raziskovanju oziroma ocenjevanju (ne)enakega 

položaja žensk v slovenski policiji. Ker bo tema o razlikah ali enakostih med spoloma, bomo 

v nalogi govorili tudi o načelu enakopravnosti ter pojmu diskriminacije. V nalogi se bomo 

posvetili tudi družbenemu položaju žensk, ki se sicer od konca 19. stoletja, ko so se ženske 

pričele združevati v ženska gibanja in pričele tudi javno izražati svoja mnenja, postopoma 

izboljšuje. Obravnavali bomo tudi pravne ureditve na področju enakosti spolov ter pogledali 

tako v zgodovino kot tudi v današnji čas žensk v policiji. V nalogi bomo predstavili tudi 

združenja oziroma mreže policistk ter organizacijo slovenske policije. 

 

Z zbiranjem podatkov in izvedbo ankete med slovenskimi policistkami, bomo poskušali 

opredeliti tiste dejavnike, ki vplivajo na neenakost med spoloma oziroma ustvarjajo vrzel med 

spoloma v slovenski policiji. Prav tako je naš cilj ugotoviti, kje so ti dejavniki prisotni in v 

kakšni obliki se kažejo. Primarni cilj naloge je tako ugotoviti, ali je med pooblaščenimi 

uradnimi osebami v slovenski policiji prisotna spolna diskriminacija oziroma neenakost med 

spoloma.  

 

Pri pisanju magistrske naloge oziroma raziskovanju smo si zadali dve hipotezi, kateri bomo s 

pomočjo zbranih podatkov in ugotovitev poskušali tudi potrditi oziroma zavreči: 
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Hipoteza 1:  

V slovenski policiji so prisotni dejavniki, ki vplivajo in kažejo na obstoj neenakosti med 

spoloma. Eden izmed dejavnikov, ki kaže na neenakost med spoloma v slovenski policiji je 

nižja zastopanost ženskega spola na vodilnih položajih. Domnevamo, da lahko najdemo 

statistično značilne povezave med spolom zaposlenih in zastopanostjo na višjih delovnih 

položajih v slovenski policiji. 

 

Hipoteza 2: 

Po mnenju policistk imajo le-te slabše oziroma manjše možnosti za napredovanje, kot njihovi 

moški sodelavci. Usklajevanje zaposlitve in družinskega življenja je po mnenju policistk eden 

izmed vzrokov, ki ovira njihovo napredovanje oziroma poklicno kariero. Za omenjene ovire 

pa ne iščemo razlogov v enakopravnosti oziroma v formalnopravnih izhodiščih, temveč v 

neenakosti med spoloma zaradi obstoječih kulturnih vzorcev, ki prevladujejo v naši družbi.  

 

 

2. OD ENAKOPRAVNOSTI DO ENAKOSTI 

 

2.1 Enakopravnost 

 

Načelo enakopravnosti oziroma nediskriminacije je v razmerju do drugih pravnih načel v 

pravu izpeljano iz širšega načela enakosti, ki je povezan s kulturno-civilizacijskim razvojem 

človeštva. Pomen načela enakopravnosti se je vse do danes postopoma spreminjal in naraščal 

ter po drugi svetovni vojni, z Mednarodno listino pravic ter ostalimi mednarodnimi 

dokumenti o človekovih pravicah in svoboščinah, pričel nazorno nakazovati in se usmerjati na 

pomen človekovih pravic (Cerar, 2005: 30-32).  

 

Kljub temu, da imamo vsi enake pravice, torej da smo enakopravni, ne moremo govoriti o 

medsebojni identičnosti. Namreč med ljudmi obstajajo razlike, ki se kažejo tako v značaju kot 

v izgledu, vsak človek je enkraten in neponovljiv. Razlike pa ne smejo povzročati obravnave, 

ki bi temeljila na prepričanju, da je nek posameznik ali skupina boljša ali slabša samo zaradi 

rase, barve kože, spola, spolne usmerjenosti, jezika, invalidnosti, vere, političnega 

prepričanja, narodnega ali družbenega izvora ali zaradi drugih osebnih okoliščin. Če bi do 

različne obravnave prišlo, bi to pomenilo prepovedano diskriminacijo (Devetak et al., 2006: 

8). 
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Enostavno povedano, enakopravnost ali enakopravnost med spoloma pomeni pravno enakost, 

kar pomeni, da že zakonodajalec poskrbi za enakopravnost med spoloma. Praviloma je že z 

Ustavo in zakoni posamezne države določena, ali bolje povedano zapovedana, enakopravnost 

med spoloma. Vsi imamo enake pravice, torej smo enakopravni in enaki pred zakonom. Tako 

je zakonodaja na strani enakopravnosti med spoloma, kar pa še zdaleč ni zagotovilo za 

odpravo neenakosti med spoloma.  

 

 

2.2 Diskriminacija 

 

S pojmom enakopravnosti je tesno povezan tudi pojem diskriminacije, ki pa ima v različnih 

virih različno definicijo.  

 

Pojem diskriminacije se kot kategorija, ki se uporablja v diskurzivnih analizah, sploh ne 

pojavi pred letom 1628. Takrat je pojem diskriminacije začel delovati kot izposojenka iz 

latinske besede »discriminatus«. Vezana je na čas in okoliščine takratnega kolonializma in v 

tistem času naraščajočega pojava rasnega razlikovanja (suženjstvo ipd.). Tako se koncept 

diskriminacije pojavi ravno v tistem zgodovinskem trenutku, ko je bila nujna opredelitev 

takratne razlike in ločitve, ki so se začele pojavljati okrog ljudi različnih ras. Prve rabe 

diskriminacije zasledimo v ameriški angleščini, konceptualne opredelitve pa nastanejo okoli 

leta 1866 (Kuzmanić, 2005: 132). 

 

Flander (2004: 70) meni, da: »Diskriminacija na splošno pomeni dejavnosti oziroma procese, 

ki neupravičeno ustvarjajo manj ugoden pravni, politični, ekonomski ali socialni položaj 

posameznikov ali (in) družbenih skupin.«   

 

Diskriminacija je »neenako obravnavanje posameznice oziroma posameznika v primerjavi z 

nekom drugim zaradi narodnosti, rase, etničnega porekla, spola, zdravstvenega stanja, 

invalidnosti, jezika, verskega ali drugega prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti, izobrazbe, 

gmotnega stanja, družbenega položaja ali katerekoli druge osebne okoliščine. Diskriminacija 

ogroža, omejuje ali onemogoča prizadevanje, uresničevanje ali uveljavljanje človekovih 

pravic in temeljnih svoboščin, zato je različno obravnavanje dopustno le v izjemnih primerih« 

(NEdiskriminacija, 2005: 1). 
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»Etimološko gledano je diskriminacija v svojem izvornem pomenu povsem nevtralna oznaka 

za razlikovanje ali za proces ustvarjanja razlik oziroma razločkov med dvema ali več subjekti 

ali objekti« (Cerar, 2005: 21). 

 

Strojanova (2005:102) predstavi definicijo diskriminacije tudi v obliki, ki je podobna 

definiciji spolnega nadlegovanja, in sicer: »Diskriminacijo predstavlja tudi nadlegovanje, in 

sicer v primeru, da gre za nezaželjeno ravnanje, ki temelji na kateri koli osebni okoliščini, ki 

ustvarja zastrašujoče, sovražno, ponižujoče, sramotilno ali žaljivo okolje za nadlegovano 

osebo in žali njeno dostojanstvo.«  

 

2.2.1 Posredna in neposredna diskriminacija 

 

Diskriminacijo lahko delimo tudi na neposredno (direktno) in posredno (indirektno). O 

neposredni diskriminaciji govorimo takrat, ko je ena oseba obravnavana manj ugodno od 

druge osebe oziroma, če je bila ali bi bila tako obravnavana v primerljivi situaciji na katerikoli 

osnovi, ki prepoveduje diskriminacijo (npr. spol, rasa, starost, spolna usmerjenost idr.). 

Posredna diskriminacija se pa pojavi, kjer na videz nevtralne določbe, kriteriji, merila ali 

prakse delujejo tako, da postavljajo posameznika v slabši položaj kot nekoga drugega zaradi 

njegovega spola, narodnosti, rase ipd. To pa ne drži v primerih, ko je takšna določba, kriterij 

ali praksa objektivno utemeljena z legitimnimi cilji, sredstva za dosego teh ciljev pa so 

primerna in potrebna (Combating Discrimination, 2006: 13–14). 

 

V nalogi bo govora predvsem o spolni neenakosti, zato je prav da omenimo, da govorimo o 

spolni diskriminaciji oziroma diskriminaciji zaradi spola takrat, ko v družbi prihaja do 

razlikovanja, izključevanja in omejevanj zaradi spola, zaradi česar je ogroženo in 

onemogočeno uresničevanje in uveljavljanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin, ki se 

zagotavljajo z načeli enakosti žensk in moških na vseh družbenih področjih. V primeru 

posredne in neposredne diskriminacije lahko tako vezano na spolno diskriminacijo rečemo, da 

neposredna diskriminacija nastopi takrat, kadar je oseba deležna manj ugodne obravnave 

zaradi svojega spola. Posredna diskriminacija pa je tista, kjer na videz nevtralne določbe, 

kriteriji in prakse delujejo tako, da postavljajo osebe določenega spola v slabši položaj v 

primerjavi z osebami drugega spola (Urad za enake možnosti, Pot k enakosti spolov, 2008). 

 



6 

 

Pogost primer neposredne diskriminacije je prekinitev pogodbe o zaposlitvi nosečnici, objava 

oglasov za zaposlitev, kjer delodajalec išče za delo moškega, ali osebo mlajšo od 30 let ipd., 

neenako plačilo moškega in ženske za enako delo idr. Za primer posredne diskriminacije pa bi 

lahko omenili neenako obravnavanje delavcev zaposlenih s krajšim delovnim časom s tistimi, 

ki so zaposleni s polnim delovnim časom ali pa zahteva delodajalca, da kandidatka oziroma 

kandidat za delovno mesto izpolnjuje tiste pogoje, ki dejansko niso potrebni za opravljanje 

dela in s tem postavljajo v slabši položaj določeno skupino v primerjavi z ostalimi (invalide, 

ženske itd.). Kot je razvidno iz naštetih primerov je diskriminacija najbolj razširjena v 

zasebno pravnih razmerjih, in sicer še posebej na področju trga dela (NEdiskriminacija, 2005: 

1-6).   

 

Kot smo v začetku poglavja omenili, in je prav da tudi poudarimo, da vsako različno 

obravnavanje ni diskriminacija. Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja v 2. 

členu namreč dovoljuje različno obravnavanje oziroma omejevanje na podlagi določene 

osebne okoliščine. To je dopustno v primerih, če je le-to objektivno in razumno utemeljeno z 

legitimnim namenom in določeno v posebnih zakonih. 

 

Nekateri primeri takšnega upravičenega različnega obravnavanja so: 

─ določitev najvišje starosti za zaposlitev v nekaterih poklicih (vojska in policija); 

─ prepoved dela otrok, mlajših od 15 let; 

─ različni pogoji za ženske in moške v zvezi z upokojevanjem (dolžina delovne dobe 

oziroma starost ob upokojitvi); 

─ možnost zaposlitve na nekaterih delovnih mestih za državljanke in državljane 

Slovenije idr. (NEdiskriminacija, 2005: 6-7).  

 

2.2.2 Pozitivna diskriminacija 

 

Pozitivna diskriminacija je sorazmerno nov pravni institut, ki označuje »z zakonom določeno 

prednostno pravno obravnavanje določenih kategorij oseb pri uresničevanju pravic, ki so 

pravnim naslovljencem praviloma zagotovljene v enakem obsegu in pod enakimi pogoji« 

(Flander, 2004: 99). 

 

Izraz pozitivna diskriminacija se je uveljavil predvsem v pravni terminologiji, ki je v rabi na 

področju teorije prava. Pravni akti, ki vključujejo podlago za uveljavljanje pozitivne 
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diskriminacije, raje kot pozitivno diskriminacijo, uporabljajo termin pozitivnih ukrepov, 

posebnih in začasnih ukrepov ali celo kombinacijo omenjenih izrazov (Cerar, 2005: 34). 

 

Pozitivno diskriminacijo lahko opredelimo v ožjem in širšem pomenu. V širšem pomenu 

pozitivna diskriminacija pomeni uveljavljanje posebnega pravnega položaja in/ali posebnih 

pravic, ki so namenjene preprečevanju manj ugodnega položaja in spodbujanju oziroma 

ustvarjanju enakih možnosti določenih kategorij oseb (šibkejših, socialno ogroženih članov 

družbe, pripadnikov etničnih manjšin, žensk, starejših, brezposelnih itd.). Glede na omenjeno 

je pozitivna diskriminacija usmerjena tudi k zagotavljanju ukrepov, ki naj bi prispevali zlasti 

k preprečevanju ekonomske, politične in socialne marginalizacije (naj)šibkejših članov 

družbene skupnosti, k bolj sorazmerni porazdelitvi družbenih dobrin in bremen med 

različnimi kategorijami oseb, gospodarskimi subjekti, religijami ipd. Prav tako pozitivna 

diskriminacija zajema ukrepe za učinkovitejšo odpravljanje in preprečevanje revščine, za 

preprečevanju družbenega razslojevanja, zmanjšanje družbenih neenakosti, spodbujanje 

enakih možnosti na področju vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja in delovnih razmerij itd.  

(Flander, 2004: 101). 

 

V ožjem pomenu pa pozitivno diskriminacijo Flander (2004: 102) definira kot pravni 

instrument, s katerim se s prej omenjenimi nameni uveljavlja neenako (prednostno) pravno 

obravnavanje določene kategorije oseb. Z instrumentom pozitivne diskriminacije v ožjem 

pomenu naj bi bili torej na določenih področjih pravnega urejanja pripadniki oziroma 

pripadnice določene rasne, etnične, starostne ali druge družbene skupine oziroma določenega 

spola prednostno obravnavani pri uresničevanju pravic, ki so praviloma vsem osebam 

zagotovljene pod enakimi pogoji in v enakem obsegu. Običajno se pozitivna diskriminacija v 

ožjem pomenu uveljavlja na podlagi zakona, pod določenimi pogoji in za določen čas 

oziroma do izpolnitve cilja, ki ga zasleduje. 

 

Kot tipičen primer pravnega akta oziroma zakonske določbe, ki uveljavlja pozitivno 

diskriminacijo, navaja Cerar (2005: 35) 7. člen Zakona o enakih možnostih žensk in moških 

(Ur. l. RS, št. 59/02), ki opredeljuje posebne ukrepe kot tiste začasne ukrepe, ki so namenjeni 

ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških ter spodbujanju enakosti spolov na posameznih 

področjih družbenega življenja. Tako zakon v navedenem členu med drugim določa, da se s 

posebnimi ukrepi odstranjujejo objektivne ovire za neuravnoteženo zastopanost spolov 

oziroma neenak položaj enega spola.    
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Po mnenju nasprotnikov pozitivne diskriminacije spol, rasno ali etnično poreklo in druge 

osebne okoliščine ne morejo predstavljati podlage za ugodnejše oziroma prednostno 

obravnavanje določenih kategorij oseb. Prednostno obravnavanje naj bi nasprotovalo rasno, 

etnično in spolno nevtralnemu uresničevanju ustavnih in zakonskih določb o prepovedi 

diskriminacije in individualni pravici posameznika do enakega obravnavanja. Drugačnega 

mnenja pa so zagovorniki pozitivne diskriminacije, ki pravijo, da je pozitivna diskriminacija 

pomemben instrument za učinkovito zagotavljanje dejanske enakopravnosti in enakih 

možnosti »šibkejših« kategorij pravnih naslovljencev, npr. žensk, ki so v določenih poklicni 

sferi ali v določenem zaposlitvenem segmentu izrazito podzastopane, pri uresničevanju 

pravice do izobraževanja, do dela oziroma zaposlitve in do javnega udejstvovanja. Pozitivna 

diskriminacija je po njihovem prepričanju pomemben instrument za uveljavljanje dejanske 

enakopravnosti in pravičnosti v družbi (Flander, 2004: 103).  

 

Flander (2004: 99) kot glavni cilj pozitivne diskriminacije navaja, da je le-ta ukrep 

preprečevanja in odpravljanja posledic pretekle diskriminacije, preprečevanja in odpravljanja 

strukturne diskriminacije, uveljavljanja bolj sorazmerne zastopanosti ter s tem socialne 

integracije in emancipacije žensk na vseh področjih družbe. 

 

Znano je, kar bomo tudi omenili v enem izmed naslednjih poglavji, da je bil v družbi pogost 

pojav spolne diskriminacije, saj so bile ženske omejene pri zaposlovanju, poklicni karieri, 

prav tako pa je bil njihov družbeni položaj podrejen moškemu. Omenjeno dejstvo, kot tudi 

težnja družbe po enakosti, nas je privedla do »pojmov« kot je prej omenjena pozitivna 

diskriminacija, kot tudi do poklicne segregacije, ki jo omenjamo v poglavju, ki sledi.  

 

 

2.3 Poklicna segregacija 

 

Poklicna segregacija obstaja, kjer je ženski spol nesorazmerno zastopan v določenih poklicih 

glede na njegovo sorazmerno udeležbo v delovni sili na trgu dela. Obstaja več različnih 

stopenj poklicne segregacije, ki so odvisne od ločitve trga dela v prevladujoče moške in 

ženske poklice (Wilson, 2003: 16). 

 

Wilsonova (2003: 16-17) pravi, da obstajata dve vrsti poklicne segregacije, in sicer 

horizontalna in vertikalna. Horizontalna poklicna segregacija se pojavi, ko se moški in ženske 
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zaposlujejo v različnih poklicih. Tako na primer najdemo ženske na delovnih mestih kot so 

receptorka, čistilka, služkinja, moške pa pretežno na delovnih mestih računalniškega 

operaterja, inženirja, tesarja idr. Določena delovna mesta postajajo spolno določljiva. Tako je 

kar od 95 do 99 odstotkov vseh šoferjev v Evropski uniji moškega spola. Vertikalna poklicna 

segregacija pa orisuje drugačno strukturo, in sicer o vertikalni poklicni segregaciji govorimo 

takrat, ko se moški in ženske zaposlujejo na različnih položajih v okviru istega poklica 

oziroma poklicne skupine. Pri tem velja, da običajno moški zasedajo delovna mesta z višjim 

statusom oziroma družbenim pomenom, medtem ko so ženske zaposlene na nižjih in manj 

zahtevnih delovnih mestih. To velja tudi v tako imenovanih ženskih poklicih. 

 

Segregacijo delovnih mest oziroma segregacijo zaposlovanja lahko označimo kot 

koncentracijo žensk in moških v različnih vrstah in na različnih ravneh dejavnosti in 

zaposlovanja, pri čemer so ženske omejene na ožji sklop poklicev (horizontalna segregacija) 

kot moški in na nižje položaje (vertikalna segregacija) (Sto besed za enakost, 2007). 

  

Segregacija pri zaposlovanju je očitna predvsem pri pojavljanju etničnih in spolnih razlik 

zaposlenih. Tako so predvsem temnopolte ženske soočajo z večjimi težavami pri pridobivanju 

zaposlitve, ravno tako pa se soočajo z nižjim plačilom opravljenega dela, kot pa ostale 

skupine ljudi (Wilson, 2003: 16).  

 

 

2.4 Enakost   

 

Poleg diskriminacije med spoloma velja omeniti pojem enakosti oziroma konkretneje enakosti 

spolov. 

 

Po Rusu (1990: 111) se klasifikacija enakosti začne v izhodišču, kjer naj bi vsi imeli enako 

izhodišče oziroma enake možnosti. Za enake možnosti štejemo enake svoboščine, enakost 

izhodišč, enakost v dostopu, v upravljanju in enakost v možnostih. Klasifikacijo enakosti 

zaključimo s končno enakostjo oziroma enakostjo rezultatov.  

 

Pri predstavitvi oziroma klasifikaciji pojma enakosti spolov lahko rečemo, da enakost spolov 

pomeni, »da so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega 

življenja, da imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj 
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osebnih potencialov, s katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako korist od 

rezultatov, ki jih prinaša razvoj« (Zakon o enakih možnostih žensk in moških, 2002). 

 

Nekoliko drugače povedano, enakost spolov pomeni enako prepoznavnost, moč in udeležbo 

obeh spolov na vseh področjih javnega in zasebnega življenja ter je nasprotje neenakosti 

spolov in skuša spodbuditi polno sodelovanje žensk in moških v družbi. Enakost spolov 

pomeni tudi sprejemanje in enako vrednotenje razlik med spoloma ter njihovih različnih vlog, 

ki jih imajo v družbi (Sto besed za enakost, 2007). 

 

Enakost spolov v pomenu, kot je uporabljena v Pekinški deklaraciji o ženskih vprašanjih 

pomeni, da ženske in moški uživajo enak družbeni status in imajo enake pogoje za 

uresničevanje svojih človekovih pravic in potencialov. Enakost spolov je torej enako 

družbeno vrednotenje podobnosti in različnosti žensk in moških ter njihovih različnih vlog 

(Neubauer, 1996: 29).  

 

Načelo enakosti spolov je v različnih mednarodnih dokumentih opredeljeno kot temeljno 

načelo, ki so ga dolžne spoštovati vse države članice medvladnih in mednarodnih organizacij, 

kot so Evropska unija, Združeni narodi in Svet Evrope. Ti dokumenti poudarjajo, da enakosti 

spolov ne smemo razumeti kot enakosti ali podobnosti žensk in moških, temveč kot 

sprejemanje razlik oziroma drugačnosti med ženskami in moškimi ter enako vrednotenje teh 

razlik in različnih družbenih vlog. To pomeni, da se politika enakosti spolov zavzema za 

resnično partnerstvo med ženskami in moškimi ter delitev odgovornosti pri odpravljanju 

neravnovesij v javnem in zasebnem življenju (Resolucija o nacionalnem programu za enake 

možnosti žensk in moških 2005-2013, 2005).  

 

 

3. PRAVNA UREDITEV ENAKOSTI SPOLOV 

 

V državah razvitega sveta, Evropski uniji in seveda tudi v Sloveniji so bile povzete vrste 

ukrepov s katerimi bi se izboljšal položaj žensk oziroma da bi se razlike med spoloma 

izničile. Med pomembnejše in hkrati prve ukrepe vsekakor spadajo številni mednarodni 

dokumenti, deklaracije, konvencije, zakoni, skratka predpisi, ki zahtevajo od držav podpisnic 

oziroma članic organizacij, ki so sprejele omenjene predpise, enako obravnavo žensk in 

moških.  
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3.1 Mednarodno pravna ureditev 

 

3.1.1 Združeni narodi 

 

Združeni narodi so mednarodna organizacija, katerega formalni začetek sega v leto 1945. 

Združene narode sestavljajo suverene države, ki se jim prostovoljno pridružijo. Prizadevajo si 

za svetovni mir, širijo prijateljstvo med vsemi narodi ter podpirajo gospodarski in družbeni 

napredek (Društvo za Združene narode v Sloveniji, 2010).  

 

Splošna deklaracija človekovih pravic, ki so jo Združeni narodi sprejeli in razglasili na 

Generalni skupščini 10. decembra 1948 v 2. členu določa, da je vsak človek upravičen do 

uživanja vseh pravic in svoboščin, ne glede na kakršnokoli razlikovanje med katerimi je 

opredeljen tudi spol. Prav tako v 23. členu določa, da ima vsak človek pravico do dela in 

proste izbire zaposlitve, do pravičnih in zadovoljivih delovnih pogojev ter enakega plačila za 

enako delo (Splošne deklaracije človekovih pravic, 1948). 

 

Temu dokumentu sta, kot pomembna univerzalna instrumenta za varstvo pravic žensk v letu 

1966, sledila dva mednarodna pakta o človekovih pravicah, in sicer Mednarodni pakt o 

ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki se osredotoča na zagotavljanje enakopravnega 

uživanja vseh ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic za moške in ženske (3. člen) ter 

njihovih pravic do pravičnih in ugodnih delovnih pogojev (7. člen) in Mednarodni pakt o 

državljanskih in političnih pravicah, ki se osredotoča na zagotavljanje enakopravnega 

uživanja vseh državljanskih in političnih pravic za ženske in moške (3. člen). Oba pakta 

prepovedujeta kakršnokoli diskriminacijo glede na spol ter zavezujeta države pogodbenice, da 

zagotovijo moškim in ženskam enakopravno uživanje vseh pravic in svoboščin (Mednarodni 

pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah in Mednarodni pakt o državljanskih in 

političnih pravicah, 1966).  

 

Generalna skupščina Združenih narodov je z resolucijo št. 34/180 z dne, 18. decembra 1979 

sprejela Konvencijo o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in s tem označila 

diskriminacijo kot svetovni problem. Konvencija je osrednji pravno zavezujoči instrument za 

varstvo pravic žensk, ki posega na vsa področja javnega in zasebnega življenja. Konvencija 

obvezuje vse podpisnice, da sprejmejo vse potrebne ukrepe, vključno s pozitivnimi ukrepi, da 

se odpravi diskriminacija in zagotovi polna enakopravnost spolov na vseh področjih, zlasti 
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političnem, družbenem, ekonomskem in kulturnem (Resolucijo o nacionalnem programu za 

enake možnosti žensk in moških 2005-2013, 2005).  

 

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk je najpomembnejši pravno zavezujoči 

instrument Organizacije združenih narodov in posega na vsa področja javnega in zasebnega 

življenja. Je prvi mednarodni in svetovno veljavni pravni instrument, ki je uvedel in vpeljal 

določbo, ki dovoljuje posebne ukrepe za doseganje dejanske enakosti brez diskriminacije. Ti 

ukrepi so začasni in morajo prenehati, ko so doseženi cilji enakih možnosti in enakega 

obravnavanja (Neubauer, 2003: 16-17).  

 

Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk med drugim nalaga državi pogodbenici 

naslednje obveznosti: 

─ oblikovanje ukrepov in politik za odpravo diskriminacije žensk (2. člen), 

─ sprejem zakonodaje za preprečevanje vseh oblik trgovine z ženskami ter izkoriščanja 

prostitucije žensk (6. člen), 

─ zagotovitev volilne pravice in sodelovanja žensk v vladnih in nevladnih dejavnostih 

(7. člen), 

─ podelitev enakih pravic ženskam v zvezi z državljanstvom in državljanstvom njihovih 

otrok (9. člen), 

─ zagotovitev enakih pravic in dostopa žensk do izobraževanja in zaposlovanja (10. in 

11. člen), 

─ zagotovitev enakega dostopa žensk do zdravstvenega varstva in enakost pred zakonom 

(14. in 15. člen) (Urad za enake možnosti, 2010).  

 

Leta 1995 je bila v Pekingu četrta svetovna konferenca Združenih narodov o ženskah. Na 

konferenci je bila z vidika doseganja enakosti spolov in s tem povezanega položaja žensk 

sprejeta pomembna Pekinška deklaracija. V Pekinški deklaraciji so podpisniki potrdili, da 

bodo sprejeli vse potrebne ukrepe za odpravo vseh oblik diskriminacije žensk in odstranitev 

vseh ovir za enakost spolov, ukrepe za krepitev moči žensk in izboljšanje njihovega položaja. 

Na konferenci so bila sprejeta tudi Izhodišča za ukrepanje, katerih cilj je pospešiti 

uresničevanje Nairobijskih dolgoročnih strategij za izboljšanje položaja žensk
1
 ter odstraniti 

vse ovire za dejavno sodelovanje žensk na vseh področjih javnega in zasebnega življenja s 

                                                        
1  Leta 1985 je na Nairobiju pod okriljem OZN potekala tretja konferenca o ženskah, kjer je bila sprejeta 

              Nairobijska dolgoročna strategija za izboljšanje položaja žensk do leta 2000. 
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polnim in enakim deležem v gospodarskem, družbenem, kulturnem in političnem odločanju 

(Urad za enake možnosti, 2010).  

 

V letu 2000, ko so se srečali voditelji držav na vrhu tisočletja Organizacije združenih 

narodov, je bilo sprejetih osem razvojnih ciljev tisočletja. Med osmimi cilji je kot tretji 

naveden cilj, katerega namen je zagotoviti enakost med spoloma in opolnomočiti ženske. 

Omenjeni cilji so znani kot milenijski razvojni cilji. Organizacija združenih narodov si je 

zadala cilj, da bo vse zastavljene cilje dosegla do leta 2015 (Milenijski razvojni cilji, 2010).  

 

3.1.2 Mednarodna organizacija dela 

 

Mednarodna organizacija dela je bila z Versajsko pogodbo ustanovljena leta 1919, leta 1946 

pa je postala prva specializirana agencija Organizacije združenih narodov. Namen 

Mednarodne organizacije dela je uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih 

človekovih in delovnih pravic. 

 

Mednarodna organizacija dela je za odpravljanje diskriminacije žensk na trgu dela sprejela 

številne konvencije in priporočila. Z vidika enakih možnosti žensk in moških izpostavita 

Gortnarjeva in Saleclova (2004: 117) najpomembnejše: 

─ Konvencija številka 100 o enakem nagrajevanju moške in ženske delovne sile za delo 

enake vrednosti, ki je bila sprejeta leta 1951. Opredeljuje in določa enako nagrajevanje 

moške in ženske delovne sile za enako delo. Ob tem dopušča razlike v višini plače v 

določenih primerih, vendar pa morajo temeljiti na objektivnih kriterijih, torej ne smejo 

biti posledica razlik med spoloma. 

─ Konvencija številka 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih, ki je bila 

sprejeta leta 1958. Konvencija št. 111 izrecno poudarja načelo enakih možnosti, za 

uresničevanje katerega je potrebno sprejetje posebni ukrepov, ki spodbujajo doseganje 

enakosti.  

─ Konvencija številka 156 o enakih možnostih delavcev in delavk in njihovem enakem 

obravnavanju (delavci in delavke z družinskimi obveznostmi) iz leta 1981 zagotavlja 

enake možnosti delavec in delavk z družinskimi obveznostmi in njihovo enako 

obravnavanje. Eno izmed pomembnejših določil je, da je treba ženskam in moškim 

zagotoviti uskladitev med zaposlitvijo in družinskimi obveznostmi. 
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─ Konvencija številka 183 iz leta 2000 ureja varstvo žensk v času nosečnosti in 

materinstva na delovnem mestu in v delovnem razmerju. Za nosečnice in doječe 

matere podrobneje regulira področja varnosti in zdravja pri delu, materinski dopust, 

bolniški dopust, denarna nadomestila v času materinskega in bolniškega dopusta ter 

varstvo zaposlitve. 

 

3.1.3 Svet Evrope 

 

Svet Evrope je 5. maja 1949 ustanovilo 10 držav ustanoviteljic. Združuje tako rekoč vso 

evropsko celino, saj danes šteje 47 članic in ima sedež v Strasbourgu, v Franciji. Cilj Sveta 

Evrope je spodbujanje skupnega demokratičnega in pravnega prostora, ki deluje na osnovi 

Evropske konvencije o človekovih pravicah in drugih referenčnih besedilih o zaščiti 

posameznika (Council of Europe, 2010). 

 

V okviru Sveta Evrope je za varstvo pravic žensk najpomembnejša Evropska konvencija o 

varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin sprejeta 4. novembra 1950. Posebnost 

Konvencije ni samo, da določa stvarne norme, ampak tudi uvaja mednarodni nadzorni 

mehanizem, Evropsko sodišče za človekove pravice. Konvencija zagotavlja tako državljanske 

kot tudi politične pravice. Za enakost med spoloma je najpomembnejši 14. člen, ki vsebuje 

klavzulo o nediskriminaciji. Tako v omenjenem členu opredeljuje prepoved diskriminacije in 

določa, da naj bi bilo uživanje pravic in svoboščin zagotovljeno vsem ljudem brez 

kakršnihkoli razlik, med katerimi je izpostavljeno tudi razlikovanje glede na spol (Neubaver, 

2003: 23).  

 

Drugi pomemben dokument Sveta Evrope je Evropska socialna listina, ki je bila sprejeta leta 

1961. Dopolnjena različica Listine z Dopolnilnim protokolom iz leta 1988 in osem novih 

pravic je bila revidirana in dana v podpis 3. maja 1996. Listina se vprašanja enakosti žensk in 

moških loteva z vidika dela in družine. Posamezna določila Evropske socialne listine izrecno 

prepovedujejo diskriminacijo ter predpisujejo pravico do enakih možnosti in obravnavanja 

zaposlenih žensk in moških z družinskimi obveznostmi. Prav tako dodaja, da mora biti 

uživanje vseh pravic, ki so določene v Listini, zagotovljeno brez kakršnegakoli razlikovanja, 

med katere uvršča tudi razlikovanje glede na spol (Neubaver, 2003: 26-28). 
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3.1.4 Evropska unija 

 

V zadnjih letih pomen enakosti spolov znotraj Evropske unije dobiva vse bolj na veljavi. 

Pomen enakosti spolov se je tako okrepil tako v politiki Evropske unije kot tudi v sodstvu, 

kjer so bile razsodbe Evropskega sodišča v tem pogledu še posebej pomembne. Ukrepov za 

zagotavljanje enakosti spolov Evropska unija pred podpisom Amsterdamske pogodbe 

praktično ni dosti omenjala. S posebnimi ukrepi za zagotavljanje enakosti spolov sta se 

ukvarjala predvsem Direktiva o enakem obravnavanju (207/76/EEC) in Priporočilo 

Evropskega sveta (84/635/EEC) o spodbujanju posebnih ukrepov za zagotavljanje enakosti 

žensk (Neubaver, 2003: 31-32).  

 

Amsterdamska pogodba, ki je bila podpisana 17. julija 1997, veljati pa je začela 1. maja 1999, 

je potrdila pomen enakih možnosti. Prav tako je potrdila pomen spoštovanja človekovih 

pravic v procesu integracije ter določila nekaj zelo koristnih zakonodajnih dopolnil na 

področju enakosti spolov. V 2. in 3. členu zavezuje Skupnost, da bo spodbujala visoko 

stopnjo zaposlenosti in socialnega varstva, enakost moških in žensk ter da si bo prizadevala za 

odpravo neenakosti in spodbujala enakost moških in žensk. Poleg uveljavljanja integracije 

načela enakosti spolov (t.i. gender mainstreaming) pa Pogodba v svojem 13. členu daje tudi 

osnovo za sprejem posebnih ukrepov za boj proti diskriminaciji na osnovi spola, rasnega ali 

etničnega porekla, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti. Nadalje 

Pogodba v 137. členu določa obveznost Skupnosti, da podpira in dopolnjuje dejavnosti držav 

članic, in sicer tudi na področju enakosti moških in žensk z ozirom na možnosti na trgu 

delovne sile in obravnavo pri delu. Kot najpomembnejše določilo z vidika zagotavljanja 

enakosti spolov je 141. člen Amsterdamske pogodbe, ki na področju trga zahteva od držav 

članic, da zagotovijo, da bo za zaposlene moške in ženske za enako ali enakovredno delo 

veljalo načelo enakega plačila. Državam članicam tudi dopušča, da z namenom zagotavljanja 

popolne enakosti žensk in moških v praksi in poklicnem življenju, ohranjajo ali sprejemajo 

posebne ukrepe za zagotavljanje dejanske enakosti žensk in moških. Tako državam članicam 

dovoljuje, da uporabljajo ukrepe, ki omogočajo posebne prednosti v poklicnem življenju, če 

slabše zastopanemu spolu olajšajo opravljanje poklica, preprečevanje zapostavljenosti v 

poklicni karieri in kompenzacijo za zapostavljenost v poklicni karieri (Neubaver, 2003: 32-

36). 
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Med pomembnejše dokumente Evropske unije pa spadajo tudi vrste direktiv, ki veljajo za 

države članice in se dotikajo načela enakosti vezanega na spol. Med omenjene direktive 

sodijo: 

─ Direktiva 75/117/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z uporabo 

načela enakega plačila za moške in ženske; 

─ Direktiva 76/207/EGS o izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v 

zvezi z dostopom do zaposlitve, poklicnega usposabljanja in napredovanja ter 

delovnih pogojev; 

─ Direktiva 2002/73/ES o spremembi direktive 76/207/EGS; 

─ Direktiva 79/7/EGS o postopnem izvrševanju načela enakega obravnavanja moških in 

žensk v zadevah socialne varnosti; 

─ Direktiva 86/378/EGS o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk v 

poklicnih sistemih socialne varnosti; 

─ Direktiva 86/613/EGS o uporabi načela enakega obravnavanja moških in žensk, ki se 

ukvarjajo z dejavnostjo, vključno s kmetijstvom ali pa so samozaposleni ter o varstvu 

samozaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom; 

─ Direktiva 92/85/EGS o uvedbi ukrepov za spodbujanje izboljšav na področju varnosti 

in zdravja pri delu nosečih delavk in delavk, ki so pred kratkim rodile ali dojijo; 

─ Direktiva 96/34/ES o okvirnem sporazumu o starševskem dopustu, sklenjenem med 

UNICE, CEEP in ETUC; 

─ Direktiva 97/80/ES o dokaznem bremenu v primerih diskriminacije zaradi spola; 

─ Direktiva 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri 

dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi; 

─ Direktiva 2006/54/ES o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega 

obravnavanja žensk in moških pri zaposlovanju in poklicnem delu (Urad za enake 

možnosti, 2010). 

 

 

3.2 Pravna ureditev v Sloveniji 

 

V Sloveniji je temeljna določba o enakosti med spoloma zapisana v 14. členu Ustave 

Republike Slovenija, ki določa: »V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove 

pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, raso spol, jezik, vero, politično ali 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31976L0207:SL:NOT
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drugo prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali katerokoli drugo 

osebno okoliščino. Vsi so pred zakonom enaki« (Ustava RS, 14. člen).  

 

Z namenom spodbujanja enake obravnave žensk v družbi je bil v Sloveniji leta 1992 

ustanovljen vladni Urad za žensko politiko. Omenjeni Urad se je leta 2001 preimenoval v 

Urad za enake možnosti in s tem prevzel nekatere dodatne naloge, tudi s področja 

nediskriminacije. Po ustanovitvi Urada za enake možnosti je bil v letu 2002 sprejet Zakon o 

enakih možnostih žensk in moških (Ur. l. RS 59/2002) ter v letu 2004 Zakon o uresničevanju 

načela enakega obravnavanja (Ur. l. RS 50/2004 s spremembami in dopolnitvami), ki je širši 

in splošnejši. Oba omenjena zakona sta ključna na področju enakopravnosti med spoloma. S 

prvim zakonom se je vzpostavila zakonska podlaga za določanje skupnih temeljev za 

izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških zlasti s 

preprečevanjem in odpravljanjem neenakega obravnavanja spolov kot oblike diskriminacije v 

praksi. Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja pa je širši in splošnejši in je tako 

še nadgradil pravno podlago za zagotavljanje enakega obravnavanja oseb na vseh področjih 

družbenega življenja, ne glede na osebne okoliščine, vključno s spolom. 

 

Zakon enakih možnostih žensk in moških je namenjen obema spoloma, čeprav v 1. členu 

posebej govori o izboljšanju položaja žensk. V zakonu so podrobno opisani ukrepi, s katerimi 

je mogoče ustvarjati enake možnosti in spodbujati enakost spolov, opredeljen pa je tudi 

postopek njihovega sprejemanja. Praksa v državah članicah Evropske unije je pokazala, da je 

treba poleg rednih (formalnih) postopkov za uveljavljanje pravic zagotoviti poseben postopek 

obravnave primerov domnevne diskriminacije zaradi spola na vseh področjih življenja. Zakon 

tako po zgledu drugih evropskih držav ustanavlja poseben institut zagovornice oziroma 

zagovornika, ki deluje pri Uradu za enake možnosti. Za novega zagovornika načela enakosti 

je Vlada Republike Slovenije na svoji seji 10. junija 2010 imenovala Boštjana Vernika 

Šetinca, katerega mandat traja pet let. 

 

Z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških se je na področju enakosti spolov povečala 

tudi vloga vladnega Urada za enake možnosti. Urad je osrednji organ za področje enakih 

možnosti v vladi, ki koordinira in spremlja izvajanje politike enakih možnosti spolov tudi v 

drugih resorjih. Ministrstvom, ki z uradom sodelujejo pri izvajanju integracije načela enakosti 

spolov v politike, lahko predlaga sprejem različnih predpisov in ukrepov. Prav tako pa 
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pripravlja vladno poročilo državnemu zboru in na podlagi poročil ministrstev tudi periodične 

načrte za izvajanje nacionalnega programa (Jeram, 2003: 23). 

 

Skladno z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških so vse ministrice in ministri 

imenovali uradnico oziroma uradnika v ministrstvu, ki opravlja naloge koordinatorice 

oziroma koordinatorja za enake možnosti žensk in moških. Koordinatorice in koordinatorji 

skrbijo za izvajanje v zakonu opredeljenih nalog ministrstva, ki so predvsem povezane z 

uresničevanjem ciljev zakona na delovnih področjih ministrstva, izvajanjem integracije načela 

enakosti spolov in načela uravnotežene zastopanosti pri sestavi strokovnih svetov (Urad za 

enake možnosti, Analiza stanja, 2005).  

 

Kot pomemben nacionalen dokument, ki je programsko usmerjen k integraciji načela enakosti 

spolov velja omeniti tudi Resolucijo o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in 

moških. Resolucijo je Državni zbor Republike Slovenije sprejel 27. oktobra 2005. Gre za 

strateški dokument, ki določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za uresničevanje 

enakosti spolov na posameznih področjih življenja žensk in moških v Republiki Sloveniji za 

obdobje od leta 2005 do leta 2013. Temeljni namen je izboljšati položaj žensk oziroma 

zagotavljati trajnostni razvoj pri uveljavitvi enakosti spolov. Konkretne naloge in aktivnosti 

za doseganje ciljev in izvajanje ukrepov so opredeljene v periodičnih načrtih, ki se 

pripravljajo vsaki dve leti in tudi natančneje določajo časovni rok ter način izvedbe 

posameznih nalog in aktivnosti. Resolucija temelji na težnjah in obveznosti Vlade republike 

Slovenije za spodbujanje enakosti spolov, h katerim se je zavezala s sprejemom nacionalne 

zakonodaje (15. člen Zakona o enakih možnostih žensk in moških), podpisom različnih 

mednarodnih pogodb ter s sprejemom evropskega pravnega reda s področja enakih možnosti 

in enakega obravnavanja žensk in moških (Urad za enake možnosti, 2010).  

 

 

4. ŽENSKE SKOZI ČAS 

 

4.1 Zgodovinska opredelitev položaja žensk 

 

Diskriminacijo in neenakost med spoloma pozna človeštvo že iz samega zametka razvoja 

človeštva. Tako Ivy in Backlund (2004: 64-65) ugotavljata, da razlike med spoloma segajo 

nekaj tisočletij nazaj v obdobje lovsko-nabiralnih kultur, ko sta si spola razdelila delo na 
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način, da so moški odhajali na lov, skrbeli za svojo družino, jim nudili varstvo in zagotavljali 

hrano, medtem ko so ženske skrbele za otroke, opravljala gospodinjska dela ter izdelovale 

orodja s katerimi so nato nabirale in shranjevale hrano. Ta oblika razdelitve dela je bila vodilo 

in osnova delitev dela tudi za kasnejše generacije, saj se je izkazala kot učinkovita.  

 

Tudi v dobi menjave blaga in kasneje je bila delitev med spoloma očitna. Ženskam je bila še 

naprej predpisana predvsem vloga materinstva in gospodinjstva, medtem ko so bili moški 

nosilci družine, ki so skrbeli za preživetje, varnost in stabilnost družine. Moški in ženske so 

imeli v družbi vsak svojo vlogo, ki je bila izrazito bolj naklonjena moškemu spolu. Ženske se 

praviloma niso zaposlovale in so tako ostajale ekonomsko odvisne od svojega moža (Riputer, 

2007).  

 

S prihodom industrializacije pa lahko obdobje do danes, povezano s položajem žensk v 

družbi, razdelimo na tri sklope. Prvi zajema obdobje od leta 1750 do štiridesetih let 19. 

stoletja, ko je tovarna kot proizvodni prostor čedalje bolj izrivala družino, pri čemer so ženske 

še vedno opravljale svoje tradicionalno delo zunaj doma. Največje spremembe je bilo začutiti 

v tekstilni industriji. Sprva so ženske še vedno opravljale dela doma, vse dokler se niso z 

razvojem tehnologije v tovarnah pojavili stroji na vodni in parni pogon. Le-teh ni bilo moč 

prenašati iz tovarn tako se je povečalo zaposlitev žensk v tovarnah. Ker so bile družinske 

vrednote in tradicija družinskega dela še vedno v ospredju, je delodajalec praviloma zaposlil 

tako moža in ženo, kot tudi njunega otroka. Ker se je proti koncu tega obdobja zaostrila 

zakonodaja glede zaposlovanja otrok, ki so počasi iz neodvisnega prehajali v odvisnega člana 

družine, se je delež zaposlenih žensk povečal, s tem pa sta se dom in delovno mesto ločila in 

postala dvoje ločenih pojmov. Drugo obdobje je trajalo nekako od štiridesetih let 19. stoletja 

do začetka prve svetovne vojne oziroma leta 1914, ko se je upadanje zaposlovanja poročenih 

žensk zunaj doma povezalo z naraščajočim splošnim prepričanjem, da je domestifikacija 

žensk popolnoma naravna. Omenjeno obdobje je ženskam prineslo delo v uradih. Čeprav je 

bilo delo služkinje poleg dela v tekstilstvu najpogostejša zaposlitev žensk, pa je proti koncu 

tega obdobja pričel delež služkinj upadati. V tretje obdobje pa umestimo čas med letom 1924 

in petdesetimi leti 20. stoletja, ko je opazno, četudi neenakomerno prizadevanje za čedalje 

večje zaposlovanje žensk povezalo s prizadevanjem, da gospodinjenje postane primarna vloga 

žensk. V obdobju med oziroma po obeh svetovnih vojnah je prevladalo splošno mišljenje, da 

je ženska odvisna od moškega. Zaradi nenadnega povpraševanja po ženskem delu, ki ga je 

povzročila prva svetovna vojna, je bil med leti 1916 in 1918 delež zaposlenih ženk najvišji do 
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tedaj, saj je znašal 22,5 odstotka. Žensko delo se je pričelo vrednotiti, kar so občutile 

predvsem ženske iz srednjega razreda. Tudi druga svetovna vojna je prinesla veliko 

povpraševanje po ženski delovni sili, delež zaposlenih žensk se je do leta 1945 povzpel na 39 

odstotkov, povečalo se je število vrtcev, položaj žensk pa je odseval vlogo gospodinje in 

delavke (Oakley, 200: 46-73). 

 

Kljub povečanem zaposlovanju žensk in njeni postopni neodvisnosti je med spoloma 

obstajala še vedno velika vrzel. Ženske so se zaposlovale na slabših, nižjih in manj zahtevnih 

delovnih mestih, prav tako pa so prejemale nižje plačilo, kot so ga prejemali njihovi možje. 

Koncem 19. stoletja oziroma v začetku 20. stoletja so se ženske pričele združevati v različna 

gibanja in društva, zaživel je feminizem. Ženske so si končno pridobile volilno pravico in 

postopoma pričele pridobivati na družbenem položaju. Po dolgoletnem boju za pravice in 

enakopravnost žensk so na predlog in pobudo nemške feministke Clare Zetkin, ženske 

pridobile tudi svoj praznik, dan praznovanja ekonomske, politične in socialne enakopravnosti 

ter dosežkov žensk, ki ga praznujejo na 8. marec. Večina držav po svetu je v svoje pravne 

sisteme uzakonilo pravice žensk in poskušalo z zakoni doseči enakopravnost med spoloma. 

Toda, kot ugotavlja Joganova (2004: 266), je pot do popolne enakosti med spoloma 

dolgotrajen proces, saj je odpravljanje diskriminacije žensk izredno zapleteno in ga določa 

vrsta med seboj povezanih dejavnikov na različnih področjih in ravneh.  

 

Kot smo omenili, neenakost med spoloma izhaja že iz človeške zgodovine in se ponekod 

odraža tudi v družbenem prepričanju, da si spola nista enakovredna in enaka. Pravzaprav gre 

za ostra družbena prepričanja o ženski, kot manjvrednemu bitju in to še predno to ta sploh 

postane. Tako Vlachova in Biason (2005) ugotavljata, da so razlike med spoloma šle tako 

daleč, da so se v nekaterih državah »tretjega sveta« v človekovo zavest vrinile tudi zavestna 

dejanja, ki uvajajo moško superiornost ter na drugi strani skrbijo celo za propagando in vrsto 

ukrepov za dosego demografskega deficita prebivalcev ženskega spola. V teh primerih gre za 

tako imenovani fenomen dojenčica. Omenjeni fenomen, ki se je pojavil v prejšnjem stoletju in 

je prisoten ponekod tudi še danes, je najbolj skoncentriran v Indiji ter na Kitajskem. Za 

fenomen dojenčica je značilna spolna selekcija splavov za dosego demografskega deficita 

prebivalcev ženskega spola. Izvajajo se tudi umori že rojenih otrok ženskega spola s tem, da 

jih zastrupijo, zadušijo ali jih hranijo z neoluščenim rižem, kateri prebode otrokov sapnik. V 

skoraj vseh primerih so storilke matere otrok, ki se odločijo za tako potezo zaradi položaja in 

statusa žensk v njihovi družbi, zaradi propagande, ki se širi, kot tudi zaradi socialnega 
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položaja. Na Kitajskem je tako letno rojenih več dečkov kot deklic, kar se danes odraža v 

oblikah nasilnih dejanj, kot so ugrabitve, suženjstvo, prisilne poroke, saj je zaradi 

pomanjkanja žensk več kot 100 milijonov Kitajcev, ki ne morejo najti svojih žena. Omenjeno 

nazorno prikazuje status žensk oziroma njihovo družbeno (ne)veljavo v nekaterih državah 

»tretjega sveta« in ne nazadnje nas omenjeni fenomen opozarja, da v družbi ne bi bilo 

prisotnih takih in podobnih fenomenov, če bi družba oba spola sprejemala enako oziroma, če 

bi bil v družbi ženski in moški spol obravnavan enako.   

 

 

4.2 Feminizem  

 

Leta 1791 je Olympe de Gourges z Deklaracijo o pravicah ženske in državljanke izrazila 

zahtevo po spoštovanju in upoštevanju načela enakosti za oba spola. Nosilke ženskega 

gibanja, kakor lahko tudi označimo feminizem, ki se pričnejo ustanavljati v začetku 18. 

stoletja, so bile predvsem samostojne ženske organizacije, kot tudi ženski odseki mešanih 

političnih strank ali organizacij. V 19. stoletju se je žensko gibanje razvijalo predvsem v 

Evropi in severni Ameriki. Vrhunec je doseglo v 20. stoletju, ko se je žensko gibanje razširilo 

po vsem svetu. Ker pa se je feminizem vse bolj širil in razvijal, so se znotraj le-tega pojavljali 

različni pogledi. Na eni strani je vodilna struja zagovarjala družbeno enakost med spoloma in 

težila k odpravljanju različnih oblik diskriminacije žensk, na drugi strani pa je manjšinska 

izpostavljala razlike, ki temeljijo zlasti na področju materinstva in drugih posebnosti žensk 

(Jogan, 2001: 229). 

  

Kljub nekaterim razlikam med ženskimi gibanji pa je feminizem ohranil nekakšen skupen 

pogled in interes ženskih gibanj. Med leti 1971 in 1978 so se odvijale nacionalne konference 

ženskega gibanja, kjer so z resolucijo sprejeli in predstavili sledečih sedem pravic za ženske:  

─ enake plače;  

─ enake možnosti pri izobraževanju in zaposlovanju;  

─ splav na zahtevo ženske in brezplačna kontracepcija; 

─ brezplačni otroški vrtci 24 ur na dan; 

─ pravna in finančna neodvisnost žensk;  

─ odprava diskriminacije lezbijk; 

─ osvoboditev žensk od uporabe fizičnega ali spolnega nasilja moških ali groženj s 

takim nasiljem (Haralambos in Holborn, 1999: 646). 
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Konec 20. stoletja se je uveljavila delitev ženskega gibanja na feminizem prvega vala, ki je 

trajal do šestdesetih let dvajsetega stoletja in feminizem drugega vala, ki je trajal od konca 

šestdesetih let naprej. »V prvem valu si je žensko gibanje prizadevalo zlasti za enake pravice 

žensk v primerjavi z moškimi na ekonomskem, političnem in socialnem področju, v drugem 

valu pa je poudarek na celovitem ustvarjanju okoliščin za enake možnosti uresničevanja 

pridobljenih pravic ter na prizadevanjih za nove pravice (npr. spoštovanje dostojanstva in 

nedotakljivost na delovnem mestu, pravica do nenasilja v zasebnem in javnem življenju, itd.)« 

(Jogan, 2001: 230).  

 

Najbolj provokativne poteze so ženska gibanja izvajala v poznih šestdesetih in sedemdesetih 

letih prejšnjega stoletja. Tako so Američanke leta 1968 ob izboru za miss Amerike kronale 

ovco, v javne koše za odpadke pa so metale modrčke, navijalke za lase in kozmetiko. Danske 

feministke so v večini vstopale na avtobuse in plačevale le osemdeset odstotkov cene, ki je 

bila ustrezna deležu ženskih plač v primerjavi z moškimi. V Veliki Britaniji so ženske 

protestirale proti izboru miss sveta, Nemke pa so s paradižniki napadle člane Socialistične 

nemške študentske zveze, ki niso resno vzeli ženske osvoboditve. Po zgledu, ki je prihajal iz 

Amerike, so tudi Evropejke ustanavljale skupine za samopomoč (Bock, 2004: 361-363). 

 

Na Slovenskem se prvi zametki boja za enakopravnost in enakost med spoloma pojavijo v 19. 

stoletju. Ženskam na Slovenskem je bilo dovolj sadističnih smrtnih kazni za detomorilke, 

zaničljivega odnosa do nezakonskih mater, onemogočanja dostopa do šolanja ali delovnega 

mesta. Ko pa so določena delovna mesta ženska vendarle dobile, so morale le-te pristati na 

diskriminacijo, ki se zdi danes nepojmljiva. Namreč, ženske so bile za enako delo slabše 

plačane kot moški, učiteljice so morale živeti v celibatu ipd. Šele niz socialnih bojev je 

privedel do tega, da so nekatere oblike diskriminacije sčasoma postale manj brutalne. Če ne bi 

bilo niza socialnih bojev, ženske ne bi imele pravice do razpolaganja z lastnino. Materinstvo 

ne bi bilo razumljeno kot pravica, pač pa kot dolžnost (Leskošek, 2002). 

 

Sicer pa so bile v tem času, oziroma konec 19. stoletja in začetek 20. stoletja ženske še kako 

prisotne v javnem življenju. O tako imenovanem ženskem vprašanju se je dosti razpravljalo, 

saj so ženske hotele dejavneje poseči v javni prostor. Pojavilo se je vseslovensko žensko 

gibanje. V Trstu je med leti 1897 in 1902 izhajala tudi ženska revija Slovenka, skozi katero so 

ženske izražala svoja mnenja (Leskošek, 2002).  
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4.3 Stereotipi o ženskah  

 

Pomemben razlog za spolno neenakost se vsekakor skriva tudi v stereotipih, ki so se 

zakoreninili v družbi. Pravzaprav so le-ti produkt nas samih in so tako univerzalni, da se jih 

vsi poslužujemo. 

 

Beseda stereotip izhaja iz grške besede »stereos« in »typos«, in se uporabljata v terminologiji 

tiskanja (matrika). Šele leta 1922 je Walter Lippman združil besedi in jo uporabil kot besedo 

»stereotype«. Beseda stereotip kot taka se najpogosteje uporablja v sociologiji ter pomeni zbir 

univerzalnih spoznanj povezanih z drugačnimi karakteristikami določene skupine ljudi. Z 

drugimi besedami povedano, stereotipi so prepričanja, ki so sprejeta vnaprej, v zvezi z 

različnimi lastnostmi posameznika ali skupine. So vzorec lastnosti posamezne družbene 

skupine (Ksieniewicz, 2008: 102).   

 

Stereotipi ne upoštevajo individualnih razlik med posamezniki, pač pa te na osnovi delnih in 

površinskih sodb razvrščajo v posamezne skupine, zato bi lahko stereotipe enačili z 

tipiziranimi sodbami. Gre torej za oblike miselnih sodb, ki jih dobimo na osnovi delnih 

informacij. To pa nas vodi do dveh značilnih napak. Prvo storimo s tem, da ljudi, o katerih 

imamo stereotipne predstave, praviloma obravnavamo kot bolj podobne skupini, ki ji 

pripadajo, in kot bolj različne od članov drugih skupin, kot v resnici so. Drugo napako pa 

storimo s tem, da praviloma skupino, ki ji pripadamo, ocenjujemo kot boljšo od tistih, ki jim 

ne pripadamo, kar pa nas pripelje do izhodišča diskriminatorne obravnave (Kuhar, 2009: 36). 

 

Stereotip ne izraža vedno negativnega odnosa, temveč je lahko tudi pozitiven. Stereotipi so 

slika o svetu, kateremu smo prilagodili svoje navade in okus. Slednji so jamstvo za 

spoštovanje nas samih. Bistvena narava stereotipov je lahkovernost, s katero jih uporabljamo 

(Lippmann, 1999: 86). 

 

»Do stereotipov je treba biti kritičen, saj se bo v nasprotnem primeru skoraj gotovo zgodilo, 

da ne bo le cenzuriral mnogo tega, kar je bilo treba upoštevati, ampak bo na dan obračuna, ko 

se bo stereotip sesul, šlo po vodi tudi tisto, kar je bilo v stereotip modro vključeno« (Lippman, 

1999: 89-95). 
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Eden izmed pogostih stereotipov v družbi so stereotipi, ki se nanašajo na spol. Gre za 

stereotipe, ki so prepoznani kot eden najtrdovratnejših vzrokov neenakosti med ženskami in 

moškimi na vseh področjih življenja in v vseh življenjskih obdobjih, ki vplivajo na izbiro 

programov izobraževanja in usposabljanje ter zaposlovanje, delitev gospodinjskih in 

družinskih obveznosti, udeležbo v javnem življenju ter sodelovanje in zastopanost na vodilnih 

položajih v politiki in gospodarstvu. Ravno zaradi omenjenega jim politika enakosti spolov v 

Evropski uniji posveča vedno večjo pozornost. Preseganje spolnih stereotipov na različnih 

področjih, predvsem v izobraževanju, usposabljanju in kulturi, na trgu dela ter v medijih, so 

med prednostnimi cilji Evropske unije (Urad za enake možnosti, Odprava spolnih stereotipov 

v družbi, 2010). 

 

Kot enega najbolj tipičnih stereotipov bi lahko omenili prepričanje, da je glavna odgovornost 

moških, da hodijo v službo, medtem ko je glavna naloga žensk, da ostajajo doma in skrbijo za 

otroke oziroma družino. Ta stereotip lahko predstavlja enega od razlogov za podcenjevanje 

dela žensk, za zagovarjanje nižjega plačila žensk in za višje vrednotenje pomembnosti karier 

moških od karier žensk (Archer in Lloyd, 1992: 242). 

 

Podobno razmišljala Joganova (1990: 7), ki ravno tako pravi, da je v naši družbi dolgo časa 

vladalo stereotipno in zmotno prepričanje, da bi večina žensk rada ostala doma in skrbela za 

družino. Te razlage temeljijo na enostranskih ideoloških predstavah o pretekli družbi kot 

harmonični celoti, v kateri bi naj družina, polna ljubezni, predstavljala sveti kraj za ženske.  

 

Ravno zaradi stereotipov so v družbi prisotni primeri neracionalnosti v razmerju delo – plača. 

Še več, ta neracionalnost se nadaljuje, s čimer nakazuje na neko vrsto prekritega nasilja, ki se 

dogaja pod krinko družbenega reda. Teža tega ideološkega nasilja se dogaja v srži ekonomije 

kot take in se odraža tudi na ugotovitvah, da je odstotek brezposelnih različen glede na spol. 

Kriterijev za tovrstno odločitev pa delodajalec s pogleda rentabilnosti ali dobička ne more 

opravičiti, saj je ženska delovna sila po navadi bolj vestna in bolj učinkovita. Ženske manj 

pijejo in se manj drogirajo ter so nasploh manj nagnjene k izvrševanju kaznivih dejanj. 

Vendar kljub temu je glede dela in plačila prednost na strani moških (Irigaray, 1995: 118-

119). 
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4.4 Položaj žensk v današnjem času 

 

V današnji družbi se družbeni procesi intenzivno in nepredvidljivo spreminjajo tako, da se 

spreminjajo tudi vloge in položaji moških in žensk. Ideal enakosti spolov, ki zadeva enake 

zaposlitvene možnosti in enake delitve odgovornosti za vzgojo otrok med ženskami in 

moškimi žal še ni dosežen, a vendar se je stanje na tem področju že precej izboljšalo. Nova 

tehnologija je začela ženske osvobajati tradicionalnih bremen v gospodinjstvu. Danes vse več 

moških prevzema obveznosti gospodinjskih in družinskih del, čeprav je breme opravljanja 

gospodinjskih del, skrbi za otroke in ostarele starše ter zaposlitve za številne ženske še vedno 

ogromno. Slednje potrjuje tudi Seider (1998: 233-238), ki ugotavlja, da so preobremenjene 

predvsem zaposlene ženske, katerih preobremenitev izhaja ravno iz tradicionalno »spolno 

določenih vlog« oziroma njihove nezadostne razbremenitve v gospodinjstvu in družini. Sicer 

ima pri moških pridobitna dejavnost še vedno absolutno prednost, se pa ji je pridružila tudi 

dejavnost, skrb za otroka. Slednja dejavnost moških je zaradi zahtevnosti in pritiskov 

poklicnega življenja, visoke telesne in duševne obremenitve na delovnem mestu omejena, 

tako da so še vedno ženske tiste, ki povečini vzgajajo svoje otroke. So pa moški od šestdesetih 

oziroma sedemdesetih let naprej, ko se je delitev dela med moškim in žensko najbolj 

spodbujalo, bolj prisotni oziroma bolj v oporo svojim ženam pri vzgoji in varstvu otrok, kot 

pa pri gospodinjskih opravilih.  

 

Spol vpliva na izbiro in opravljanje družbenih vlog posameznikov in posameznic in ju tako 

tudi določa. Že zaradi svojega spola ženske predstavljajo posebno kategorijo, od katere 

družba pričakuje določeno obnašanje (porod, materinstvo, nežnost), toda od vsake 

posameznice je odvisno, kako se bo na določeno situacijo odzvala. V moderni družbi so 

vloge, ki naj bi jih opravljale ženske povezane s privatnim življenjem, vloga moških pa je 

začrtana v javnem. Kljub temu ženske tudi zunaj privatne sfere navadno opravljajo dela, ki so 

nadaljevanje domačih opravil. Dela, ki jih opravljajo ženske so v družbi slabše ovrednotena, 

tako, da imajo tudi v hierarhiji družbenih vlog ženske manjši ugled, manjšo moč in so tudi 

manj plačane za svoje delo (Jogan, 2001).  

 

Družba ženske umešča na oziroma med položajem v družini in zunaj nje. Na eni strani družba 

vidi ženske kot spolno kategorijo, in jim zato pripisuje tradicionalne ženske vloge, kot je 

gospodinjenje s temeljnim statusom, da je žena možu in mati otrokom. Te vrednote so seveda  

del tradicije, ki se prenašajo iz roda v rod, vendar ravno te vrednote diskriminirajo spol. Na 
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drugi strani pa družba vidi ženske kot ljudi, ki so se zmožni osebno izpopolnjevati in so 

svobodni in enaki ne glede na spol (Oakley, 2000, str. 95). 

 

Zagotovo pa se v zadnjih obdobjih spreminja vloga moškega, ki tradicionalno v večji meri ni 

bil povezan z gospodinjstvom in skrbjo ter vzgojo otrok. Namreč splošna ugotovitev je, da so 

ženske zaradi svojih tradicionalnih vlog prikrajšane pri javnem delovanju (izobraževanje, 

poklicno delovanje, politično življenje, kultura itd.), zato je družba oziroma zakonodajalec 

poskrbel, da se tudi moški aktivneje vključijo v »tradicionalno ženska opravila«. Tako 

Joganova (2001: 183-194) omenja »novo očetovstvo«, o katerem se je začelo govoriti s 

koncem 20. stoletja. V novo očetovstvo spadajo vrste vlog, s katerimi se očetje neposredno 

vključujejo v vsa dela, ki so nujna sestavina družinskega življenja. Z novim očetovstvom se 

poskuša tudi odpraviti očetovstvo oziroma moškost kot gospodovanje nad odvisnimi, kamor 

spadajo žene in otroci. V tem obdobju so številne države po svetu pričele vsestransko 

spodbujati večjo razdelitev starševskih obveznosti na oba spola. Tako na primer na Švedskem 

že od leta 1995 zakonska določba obvezuje očete na enomesečni očetovski dopust z 90 

odstotnim nadomestilom plače, pri čemer so očetje predhodno deležni tudi posebnega 

očetovskega izobraževanja. V Sloveniji ima oče zgolj pravico do izrabe 15 dnevnega 

plačanega očetovskega dopusta, katerega mora izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. 

Ima pa pravico tudi do 75 dni neplačanega dopusta do izpolnjenega tretjega leta otrokove 

starosti. S takimi in podobnimi posegi se poskuša žene ne samo razbremeniti gospodinjskih in 

družinskih del temveč se pripomore tudi k boljšemu zaposlovanju žensk, saj je bil s koncem 

20. stoletja velik delež delodajalcev nenaklonjen zaposlovanju žensk, ker so le-te v veliki 

večini tiste, ki koristijo porodniški dopust in dopust za nego in varstvo otroka. Novo 

očetovstvo je nujno potrebno za razbremenitev žensk od družinskih in gospodinjskih del 

oziroma za zagotovitev simetrično razporejene odgovornosti in del med spoloma. Zagotovo 

pa lahko z novim očetovstvom kot neločljivo sestavino vsakdanjega delovanja moških 

pričakujemo, da bo demokracija zgubljala svojo enospolno podobo.     

 

Spremembe današnje družbe so v povezavi z izobraževanjem in zaposlovanjem žensk vidne 

tudi v tesni povezavi z vzorcem rodnosti. Upadanje rodnosti in zvišanje starosti matere ob 

rojstvu otrok, tako starosti ob rojstvu prvega otroka kot povprečne starosti matere ob rojstvu 

otrok, sta značilnosti rodnega obnašanja danes. Za 21. stoletje je tudi značilno, da poleg 

tradicionalne obstajajo še številne oblike družine in številne oblike odnosov znotraj družine, 

in sicer družine z neporočenimi starši, družine samohranilk in samohranilcev, družine s 
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ponovno poročenimi starši, družine istospolnih partnerjev in druge (Hughess in Fergusson, 

2004). 

 

4.4.1 Vrzel med spoloma 

 

Kljub mnogim konvencijam, direktivam in zakonom, s katerimi se poskuša zagotoviti enakost 

med spoloma, pa med njima še vedno obstaja vrzel, ki se kaže v obliki neenakosti. Danes, 

predvsem v razvitem svetu, ne moremo reči, da si nista spola pred zakonom enaka, da so 

ženskam omejene pravice oziroma naložene dodatne dolžnosti, vendar kljub temu je med 

spoloma prisotna vrzel. To je najpogosteje posledica stereotipov, družbenega položaja žensk 

ter posledica samih tipičnih lastnosti tako enega kot drugega spola. Tako imenovano vrzel 

najbolj nazorno prikazuje poročilo Svetovno gospodarskega foruma.  

 

Svetovni gospodarski forum (World Economic Forum), neodvisna mednarodna organizacija s 

sedežem v Ženevi v Švici, je poleg mnogih dejavnosti, ki jih izvaja, aktiven tudi na področju 

zagotavljanja enakosti med spoloma. Svetovni gospodarski forum je zavezan, da spodbuja 

dejavnosti, ki vodijo do odprave svetovne razlike med spoloma. Prizadeva se za povečanje 

udeležbe žensk in vabi vplivne voditeljice tako v politiki kot gospodarstvu ter na drugih 

področjih, naj dejavno prispevajo k globalnemu dialogu. Spremlja tudi napredek držav s 

pomočjo primerjalne analize orodij, ki merijo globalno vrzel med spoloma. Tako je tudi avtor 

Global Gender Gap Report - Globalnega poročila o vrzelih/neenakosti med spoloma. Od leta 

2006 vsakoletno objavlja letna poročila o vrzelih med spoloma v večini gospodarsko razvitih 

držav oziroma držav v vzponu. Poročilo proučuje neenakosti med moškimi in ženskami na 

več kot 130 gospodarstvih po vsem svetu, ki predstavljajo več kot 92 odstotkov svetovnega 

prebivalstva (World Economic Forum, 2010).  

 

Poročilo proučuje štiri ključna področja neenakosti med moškimi in ženskami (Hausmann et 

all, 2010): 

1. Economic participation and opportunity (Gospodarsko sodelovanje in priložnost): rezultati 

v zvezi s plačami, ravnijo udeležbe in možnostjo dostopa do visoko kvalificiranih delovnih 

mest.  

2. Educational attainment (Izobrazba): rezultati glede dostopa do osnovne in višje stopnje 

izobrazbe. 
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3. Political empowerment (Politično opolnomočenje): proučitev rezultatov o zastopanju v 

odločujočih strukturah. 

4. Health and survival (Zdravje in preživetje): rezultati, ki zadevajo pričakovano življenjsko 

dobo glede na spol. 

 

Na podlagi Globalnega poročila o vrzelih med spoloma za leto 2010 lahko ugotovimo, da je 

na Bližnjem Vzhodu ter severni Afriki največja vrzel med spoloma, medtem ko velja Zahodna 

Evropa ter Oceanija za dežele, kjer se ženski spol najbolj približa pojmu enakopravnosti med 

spoloma. Največja vrzel med spoloma je zabeležena v Jemnu, Čadu in Pakistanu, najmanjša 

pa v vseh skandinavskih državah z Islandijo na čelu (Hausmann et all, 2010). 

 

Tabela 1: Vrzel med spoloma izražen v Index točkah 

DRŽAVA 
ZASEDENO 

MESTO 
INDEX 

Islandija 1 0,8496 

Norveška 2 0,8404 

Finska 3 0,8227 

Švedska 4 0,8024 

Nova Zelandija 5 0,7808 

Nemčija 13 0,7530 

ZDA 19 0,7411 

Avstralija 23 0,7271 

Avstrija 37 0,7091 

Slovenija 42 0,7047 

Hrvaška 53 0,6939 

Italija 74 0,6765 

Japonska 94 0,6524 

Indija 112 0,6155 

Turčija 126 0,5876 

Saudska Arabija 129 0,5713 

Pakistan 132 0,5465 

Čad 133 0,5330 

Jemen 134 0,4603 

Vir: The Global Gender Gap Report 2010 

 

Pri vrzeli med spoloma v posamezni državi pa je poleg področja neenakosti med moškimi in 

ženskami, ki jih obravnava Svetovni gospodarski forum, pomembno tudi upoštevanje kulturne 

značilnosti posamezne države. Pri upoštevanju slednjih značilnosti v smislu družbeno-
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življenjskih navad in s tem morebitnih raznolikosti med državami, je Geert Hofstede (2001) v 

svoji študiji prišel do petih dimenzij kulturnih razlik med državami, med katere sodi tudi 

moškost in ženskost. Ta dimenzija se nanaša na porazdelitev vrednot med spoloma, ki je eno 

temeljnih vprašanj vsake družbe. Rezultati študije so odkrili dve glavni značilnosti. Prva je, da 

se ženske vrednote med posameznimi kulturami razlikujejo manj kot moške vrednote. Druga 

značilnost pa, da se moške vrednote od države do države spreminjajo. V družbah z bolj 

ženskimi vrednotami, kamor sodijo predvsem skandinavske države, so tako manjše čustvene 

in socialne razlike med spoloma, pomembna je uravnoteženost med delom in družino, več 

žensk je izvoljenih na politične položaje. V državah s poudarjeno moško dimenzijo kulture, 

kamor sodijo Japonska, Madžarska, Avstrija idr., je razlika med emocionalno in socialno 

vlogo moškega in ženske zelo izrazita. Večja je samozavest, oblastnost in ambicioznost žensk 

in še bolj moških, delo prevladuje nad družino, značilno je občudovanje močnih in uspešnih, 

očetje so pooblaščeni za dejstva, matere za čustva. Najmanjšo vrzel med spoloma je tako 

zaslediti v državah, kjer je stopnja ženskosti najvišja, tam kjer razdelitev vlog ni več 

tradicionalno pogojena.  

 

4.4.2 Ženske v Evropski uniji 

 

Enakost med spoloma je temeljna pravica ter hkrati skupna vrednota Evropske unije. Je nujen 

pogoj za uresničitev ciljev Evropske unije v zvezi z gospodarsko rastjo, zaposlovanjem in 

socialno kohezijo. Kljub razlikam, je Evropska unija v zadnjih desetletjih veliko dosegla pri 

uveljavljanju načela enakosti med spoloma, predvsem z zakonodajo o enakem obravnavanju, 

s splošno politiko enakosti med spoloma in posebnimi ukrepi za uveljavitev žensk. Tako na 

področju zakonodaje veliko zakonodajnih besedil Evropske unije govori o enakosti med 

moškimi in ženskami, predvsem posamezne določbe Pogodbe EU in več direktiv o 

zaposlovanju, zaščiti zaposlenih mater, starševskem dopustu, enakem plačilu, socialni 

varnosti in socialni varnosti zaposlenih, dokazovanju diskriminacije in samozaposlitvi 

(European Commission, 2010). 

 

Evropska komisija vsako leto poroča o napredku pri doseganju enakosti spolov ter predstavi 

izzive in prednostne naloge za prihodnost. V poročilu iz leta 2009 za leto 2008 (Evropska 

komisija, 2009) je bilo ugotovljeno, da so skupna prizadevanja dala pozitivne rezultate, zlasti 

v zvezi z zaposlovanjem žensk, vendar pa je splošen napredek na večini področij še vedno 

prepočasen, enakost spolov pa nikakor še ni dosežena. Še vedno je več žensk kot moških 
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zaposlenih za krajši delovni čas od polnega, prevladujejo v manj cenjenih poklicih in 

sektorjih, v povprečju so slabše plačane kot moški in zasedajo manj odgovornih delovnih 

mest. Danes je v Evropski uniji skoraj 60 odstotkov vseh univerzitetnih diplomantov žensk, 

toda njihov odstotek na področju naravoslovja in tehnike ostaja nizek. Še vedno pa obstajajo 

ovire, ki ženskam preprečujejo izrabo vseh njihovih zmogljivosti in zaposlitev na delovnih 

mestih in položajih, za katere so usposobljene. Ena od glavnih ovir za zaposlovanje in 

poklicno napredovanje žensk je težava z usklajevanjem zaposlitve in družinskega življenja. 

Izbiro študija in poklicne poti žensk in moških omejujejo tudi trdovratne stereotipne predstave 

v zvezi s spolom, kar vodi do ločevanja trgov dela glede na spol. Poleg tega bo upočasnitev 

gospodarske rasti bolj prizadela ženske kot moške, ker so ženske pogosteje zaposlene na 

negotovih delovnih mestih. 

 

V Evropski uniji je pogled ostro usmerjen v zagotavljanje človekovih pravic in seveda na 

enakopravnost med spoloma. Demokratična načela so na omenjenem področju močno 

izrazita, saj želi Evropska unija zagotoviti enakopravnost med spoloma oziroma se prizadeva 

k uveljavljanju pravic žensk. Bistveni pomen pri spodbujanju pravic žensk in zagotavljanju 

enakopravnosti med spoloma Evropska unija vidi v tem, da se spodbudi k večji usklajenosti 

zasebnega in družbenega življenja in premagovanje stereotipov (European Commission, 

2010). 

 

4.4.2.1 Zaposlovanje 

 

Zaposlenost žensk v Evropski uniji narašča in se približuje lizbonskemu cilju, v skladu s 

katerim naj bi do leta 2010 dosegla 60 odstotkov, saj je bilo v letu 1997 zaposlenih 

58,3 odstotkov žensk. Seveda pri tem ne smemo zanemariti razlik med posameznimi 

državami Evropske unije, ki se gibljejo med 36,9  in 73,2 odstotki. Povprečna razlika med 

stopnjami zaposlenosti žensk in moških se je znižala iz 17,1 odstotne točke v letu 2000 na 

14,2 odstotne točke v letu 2007. Toda če primerjamo stopnjo zaposlenosti žensk in moških z 

otroki, mlajšimi od 12 let, za katere skrbijo, vidimo, da se ta razlika med spoloma skoraj 

podvoji. Stopnja zaposlenosti žensk se zniža za 12,4 točke, če imajo otroke, stopnja 

zaposlenosti moških z otroki pa se zviša za 7,3 točke, kar odraža razlike v prevzemanju 

odgovornosti pri skrbi za otroke ter pomanjkanje možnosti za otroško varstvo in politik za 

uravnoteženje zaposlitve in zasebnega življenja. Prav tako je bilo v letu 2007 31,2 odstotkov 

žensk zaposlenih za krajši delovni čas od polnega, kar je štirikrat več kot moških. Čeprav 
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lahko zaposlitev za krajši delovni čas in drugi prilagodljivi načini dela odražajo osebno izbiro, 

pa se zaradi neenake obremenitve z gospodinjskim delom in družinskimi obveznostmi za take 

ureditve odloča več žensk kot moških. V Evropski uniji več kot 6 milijonov žensk v starosti 

od 25 do 49 let zatrjuje, da so se zaradi družinskih obveznosti prisiljene zaposliti s krajšim 

delovnim časom od polnega (Evropska komisija, 2009).  

 

4.4.2.2 Usklajevanje dela in zasebnega življenja 

 

Eden pomembnejših ciljev za dosego enakosti spolov je zagotovo zagotovitev dosegljivega in 

kakovostnega otroškega varstva. Namreč v številnih raziskavah in realnih pogledih se je 

ugotovilo, da je ključnega pomena pri zagotavljanju enakosti oziroma enakopravnosti med 

spoloma razbremenitev žensk »ženskih« opravil. Ženske ne morejo graditi na karieri, 

družbenemu življenju in enakopravnosti z moškimi največkrat ravno zaradi varstva otrok, 

gospodinjstva idr., zato je nujno, da se obema staršema omogoči združevanje dela z 

družinskim življenjem. Pri doseganju ciljev, ki so jih države članice Evropske unije opredelile 

za razvoj otroškega varstva, tj. barcelonskih ciljev
2
, je treba še veliko narediti, da bi dosegli 

zadovoljivo raven varstva, zlasti za otroke do treh let starosti.  

 

4.4.2.3 Izobraževanje 

 

Ženske v Evropski uniji so v zadnjih letih dosegle napredek predvsem v izobraževanju. Leta 

2006 je bilo v Evropski uniji že 58,9 odstotkov žensk z univerzitetno izobrazbo. Trenutno je z 

univerzitetno diplomo v Evropski uniji več žensk kot moških. Vendar pa se razlike med 

spoloma ohranjajo pri študijskih področjih, zlasti pri tehniških vedah (18 odstotkov 

diplomantov ženskega spola) in računalništvu (20 odstotkov), medtem ko ženske prevladujejo 

pri študiju poslovanja, uprave in prava (60 odstotkov). Ženske še vedno zaostajajo za 

moškimi pri uporabi novih tehnologij in imajo težave pri zaposlovanju na bolj specializiranih 

delovnih mestih. Visoka stopnja izobrazbe žensk ne ustreza povsem položajem, ki jih 

zasedajo na trgu dela. Ženske so zaposlene predvsem v „feminiziranih“ sektorjih in poklicih 

ter ostajajo na nižjih delovnih mestih z manjšo možnostjo dostopa do višjih položajev. 

                                                        
2
 Marca 2002 je Evropski svet na zasedanju v Barceloni države članice pozval, naj „odpravijo ovire, ki 

ženske odvračajo od udeležbe na trgu dela, ter si ob upoštevanju povpraševanja po otroškem varstvu in 

v skladu z nacionalnimi vzorci njegovega zagotavljanja prizadevajo, da bi do leta 2010 zagotovile 

otroško varstvo za najmanj 90 % predšolskih otrok v starosti od 3 let do začetka šolske obveznosti ter 

za najmanj 33 % otrok, mlajših od treh let“. 
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Poklicno in sektorsko ločevanje je v večini držav članic ostalo skoraj nespremenjeno, kar 

nakazuje, da se je zaposlenost žensk povečala v sektorjih, v katerih ženske že prevladujejo 

(Evropska komisija, 2009).  

 

4.4.2.4 Plača in delovna mesta 

 

Plača velja za enega izmed glavnih razlogov ločevanja med spoloma na trgu dela, saj je plača 

moškega v Evropski uniji za povprečno 17,4 odstotkov višja, kot pa plača žensk. Kot 

posledico plačnih razlik bi lahko šteli, da je večina žensk zaposlenih na manj cenjenih 

delovnih mestih in položajih od tistih, ki jih zasedajo moški. Kljub temu, da je več žensk z 

univerzitetno izobrazbo oziroma da so bolje izobražene, so moški še vedno veliko številnejši 

na odgovornih položajih v politiki in poslovnem svetu, zlasti na najvišji ravni. V Evropski 

uniji znaša delež žensk na direktorskih položajih v upravnih odborih najuspešnejših podjetij 

3 odstotke, medtem ko je eden od desetih članov upravnih odborov v podjetjih ženskega 

spola. Podoben delež žensk je tudi v politiki, saj je povprečen delež poslank v nacionalnih 

parlamentih 24 odstotkov, medtem ko ta delež v Evropskem parlamentu znaša 30 odstotkov. 

Ker ženske pogosteje delajo s krajšim delovnim časom od polnega in zaradi družine prekinejo 

svojo poklicno pot, pogosteje občutijo negativne posledice pri plači, poklicnem napredovanju 

in pridobljenih pravicah iz pokojninskega zavarovanja (Evropska komisija, 2009).   

 

4.4.3 Slovenke danes 

 

Družbeni položaj žensk v Sloveniji se iz leta v leto izboljšuje. Vse več je zaposlenih in vse 

manj brezposelnih. Vedno več žensk v slovenski družbi najdemo v političnih vodah oziroma 

na vidnih političnih položajih, prav tako pa tudi vse več žensk zaseda vodilna menedžerska 

mesta.  

 

V Sloveniji je bila pred 35 leti višje ali visokošolsko izobražena vsaka petdeseta ženska, danes 

je že vsaka peta. Do leta 1980 so bile ženske v Sloveniji med študentsko populacijo v 

manjšini, po tem obdobju pa se je razmerje obrnilo in v študijskem letu 2008/09 je bilo med 

študenti, vpisanimi v visokošolske študijske programe na univerzah in samostojnih 

visokošolskih zavodih že 60 odstotkov žensk (Statistični urad Republike Slovenije, 2010). 
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Kljub temu, da gre za povprečja in da do razlik prihaja tudi zaradi različne izobrazbene, 

starostne in poklicne strukture prejemnikov je bila v letu 2008 povprečna mesečna bruto plača 

žensk 92,4 odstotkov povprečne mesečne bruto plače moških, kar pomeni, da je bila 

povprečna plača žensk za dobrih 110 EUR bruto manjša od moških. Je pa bil decembra 2009 

med nezaposlenimi v Sloveniji delež žensk 48,1 odstotkov, kar je v zadnjih desetih letih 

najnižji odstotek. Med direktorji in menedžerji v Sloveniji je 30,6 odstotkov žensk (Statistični 

urad Republike Slovenije, 2010).  

 

Z družbenimi spremembami pa se ni spremenila le vloga žensk, pač pa tudi vloga mater. Tako 

je bilo pred 50 leti več kot polovica mater v Sloveniji brezposelnih in so skrbele za dom, 

družino in gospodinjstvo. Danes pa je delež zaposlenih med slovenskimi materami večji od 

povprečja v Evropski uniji. Kljub temu pa še vedno nosijo glavnino bremena gospodinjskega 

dela. V Sloveniji je za zadnjih 150 let značilno, da se število živorojenih otrok znižuje, 

obenem pa se število žensk, ki postajajo matere, povečuje. Rojeva se torej vedno manj otrok, 

izkušnjo materinstva pa doživlja vedno več žensk (Statistični urad Republike Slovenije, 

2010).  

 

 

4.5 Spolno nadlegovanje na delovnem mestu 

 

Prisotnost spolnega nadlegovanja ni samo znak za nadlegovanje kot tako, temveč je lahko tudi 

znak neenakosti. S spolnim nadlegovanjem, ki ga bomo, zaradi obravnavane tematike 

magistrske naloge, povezali z delovnim mestom, se ogroža žensko ali moško dostojanstvo, s 

čimer lahko nastopi tudi neenakost med spoloma. 

 

Spolno nadlegovanje na delovnem mestu lahko označimo za širši družbeni problem, ki kot 

ena izmed oblik spolne diskriminacije, praviloma prizadene ženske. Čeprav gre za pojav, ki je 

v družbi prisoten že dlje časa, se je začelo o njem govoriti šele v poznih 70-tih letih prejšnjega 

stoletja in je prisoten po vsem svetu, praktično v vsaki organizaciji.  

  

Joganova (2001: 149) navaja, da: »Spolno nadlegovanje pomeni nezaželeno ravnanje spolne 

narave ali drugo ravnanje, temelječe na spolu, ki ogroža dostojanstvo žensk in moških na 

delovnem mestu; vključuje nezaželeno fizično, verbalno ali neverbalno ravnanje.« 
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Glavne vzroke za spolno nadlegovanje žensk s strani moških prepoznamo v neenaki 

porazdelitvi družbene in/ali organizacijske moči med ženske in moške, množičen vstop žensk 

na trg plačanega dela ter vstopanje žensk v nekatere tradicionalno moške poklice (Robnik, 

2006). 

 

Spolno nadlegovanje na delovnem mestu pa ne ostane brez posledic. V prvi vrsti se s 

tovrstnim pojavom v delovnem okolju zmanjšuje predstava o enakih možnostih, ki je 

največkrat vezana na spol. Spolno nadlegovanje pri prizadetih največkrat povzroča nižjo 

moralo, zmanjšuje se zadovoljstvo z delom, pojavi se absentizem, prav tako pa spolno 

nadlegovanje na delovnem mestu škoduje medsebojnim odnosom. Seveda pa so pri žrtvah 

prisotne psihofizične posledice v obliki stresov, depresija, strahu, motnjami spanja idr. 

(Welsh, 1999: 183). 

 

 

5.  ŽENSKE V POLICIJSKIH VRSTAH 

 

Ženska v policiji? Tabu ali realnost? Ja, tabu pred desetletji, danes pa realnost. Kot večino 

ostalih pravic, so si ženske izborile tudi svojo prisotnost in status v poklicih, kot je poklic 

policista. Ob tem prehodu žensk v policijske vrste, za katerega bi lahko ocenili, da še vedno 

traja, se ženske srečujejo z raznimi težavami in ovirami. Le-te bi lahko identificirali oziroma 

jim pripisali predznak spolne neenakosti in diskriminacije. Kakšen je trenutni položaj žensk v 

policiji, ali so zadovoljne s svojo odločitvijo, da postanejo policistke, ali je v policiji prisotna 

neenakost med spoloma oziroma kateri dejavniki vplivajo na neenak položaj med spoloma? 

Vse to in še več bomo poskušali ugotoviti ter predstaviti v naslednjih poglavjih. 

 

Policijsko delo je bilo že od samega začetka rezervirano za moške. Tako je z leti med ljudmi 

prevladalo mišljenje, da gre za tradicionalno moški poklic. Ne glede nato, da v tem poklicu še 

danes prevladujejo moški in bodo tudi v bližnji prihodnosti, lahko rečemo, da je z razliko od 

preteklih obdobjih danes ženska v policiji bolj pravilo kot pa izjema.  

 

Tako je danes ženska v policijskih vrstah nekaj povsem običajnega. Pravzaprav si danes 

policije več ne moremo predstavljati brez ženske, ki s svojo »ženskostjo« še kako pripomore k 

uspešnemu opravljanju policijskega dela. Če je odstotek žensk v policijskih vrstah v 

osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja znašal le nekaj odstotkov, je danes ta 
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delež povsem drugačen. Po internih podatkih FRONTEX-a in notranjih internih podatkih 

posameznih držav je v letu 2008 oziroma 2009 znašal delež žensk v policijskih vrstah nekje 

med desetimi in petindvajsetimi odstotki. Za primerjavo lahko navedemo razpon tega deleža v 

nekaterih evropskih državah. V Španiji in na Nizozemskem znaša delež žensk v policiji 12 

odstotkov, v Avstriji 13 odstotkov, v Sloveniji 14,87 odstotkov, v Bolgariji 16 odstotkov, na 

Poljskem 16,5 odstotkov, v Italiji 20 odstotkov, v Angliji 25 odstotkov ter na Norveškem kar 

33 odstotkov.  

 

Pravzaprav v zadnjih desetletjih rastoč delež žensk v policijskih vrstah sploh ne preseneča, saj 

so bili s številnimi analizami identificirani številni pozitivni učinki zaposlovanja žensk v 

policijskih vrstah. Ženske so nenadomestljive pri postopkih z mladoletniki, starejšimi občani, 

z žrtvami spolnih kaznivih dejanjih ter zlorabljenimi otroci. Praksa je tudi pokazala, da so 

policistke uspešnejše pri pomirjanju nasilnih kršiteljev ne da bi uporabile silo. Seveda pa 

lahko enakovredno z moškimi kolegi opravljajo tudi večino drugih policijskih nalog (Mužič, 

1995: 20). 

 

 

5.1 Zgodovina zaposlovanja žensk v policiji 

 

V 19. stoletju je bilo v številnih okrajih v Združenih državah Amerike zaposlenih več žensk, 

ki so opravljala dela varnostnic oziroma so pomagale pri izročitvah žensk in otrok v zapore in 

v ustanove za duševne bolnike. Do leta 1840 je za ta namen večina policijskih enot v 

Združenih državah Amerike imela zaposlene ženske. Vendar te ženske niso imele naziva 

policistka oziroma niso opravljala dela policistke, kot to poznamo danes, saj niso bile 

oborožene, prav tako pa niso imele pooblastil za odvzem prostosti. Prav zagotovo pa so bile 

predhodnice policistk, ki so ženskam utirale pot v policijske vrste in v polnopravni položaj s 

policisti (Bennett, 2010).   

 

Prvi začetki žensk v policijskih vrstah segajo na območje Združenih držav Amerike v konec 

19. stoletja. Leta 1893 je župan Chicaga policistovo vdovo Marie Owens postavil na delovno 

mesto policista s pooblastilom odvzema prostosti. Kot prva ženska v policijskih vrstah na 

območju Združenih držav Amerike  na delovnem mestu s klasifikacijo »policistka« pa je bila 

leta 1910 Alice Stebbins Wells iz Los Angelesa. Sprva so policistke opravljale 

neuniformirana dela povezana predvsem z otroci in mladoletniki. Delale so z mladoletnimi 
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prestopniki, zlorabljenimi ali zanemarjenimi otroki žrtvami spolnih deliktov, ženskimi 

storilkami in podobno. Opisana dela so policistke v večini opravljale vse do leta 1969. Šele to 

leto je prva policistka nastopila delo v policijski patrulji in oblekla uniformo, namreč do tedaj 

povečini policistke sploh niso imele uniforme (IAWP, 2010). 

 

Podobno je bilo na Evropskih tleh, ko je bilo leta 1914 na pobudo Margaret Damer Dawson in 

Nine Boyle v Angliji ustanovljena prva Ženska policija. Dawsonova je z ženskami v policiji 

želela ustanoviti uniformirano organizacijo žensk, ki bi delale predvsem z ženskami. Njihova 

naloga bi bila predvsem odvračanje zvodnikov oziroma preprečevanje vstopa mladih žensk v 

svet prostitucije. Nina Boyle pa je želela izkoristiti vojne razmere in je zagovarjala stališče, da 

v času vojne moška delovna mesta v policiji začasno zasedejo ženske, s pričakovanjem, da bi 

njihova uporabnost privedla do stalnega zaposlovanja žensk v čas po vojni. Po prvih vstopih 

žensk v vrste angleške policije je leta 1915 Edith Smith postala prva policistka v Angliji s 

polnim pooblastilom za odvzem prostosti. Policistke, ki so z razliko od večine ostalih policij 

po svetu nosile uniformo, so sprva obravnavale oziroma delale le z ženskami in mladoletniki, 

z leti pa se je njihovo delovno področje širilo na ostala policijska dela (Metropolitan Police, 

2010).   

 

V danski policiji je bilo do konca dvajsetih let 20. stoletja v treh mestih zaposlenih 7 žensk, ki 

pa niso zaprisegle, prav tako pa niso imele uniform. Do leta 1930 so bile v policiji na Irskem 

zaposlene štiri policistke, ki ravno tako niso zaprisegle in niso nosile uniform, prav tako pa so 

prejemale tudi nižje plačilo od svojih moških kolegov. So pa enako plačilo prejemale 

policistke zaposlene v policiji na Nizozemskem. Tam je bilo v šestih mestih po državi do leta 

1930 zaposlenih 24 policistk, ki niso bile uniformirane. V Nemčiji pa prve policistke najdemo 

v letu 1923, ko so morale sodelovati z angleškimi policistkami, katere so bile po Britanski 

okupaciji Nemčije nameščene na Generalni sedež v Kolnu. Do konca dvajsetih let 20. stoletja 

je bilo v Nemčiji zaposlenih že 98 policistk, ki so bile v nekaterih mestih tudi uniformirane 

(Criminal Justice Center, 2010). 

 

Na Slovenskem oziroma v takratni Jugoslaviji je v policijske vrste policistka stopila prvič v 

letu 1936. Danica Melihar Lovrenčič je bila prva policistka, ki si je po končanem študiju na 

pravni fakulteti v Ljubljani priborila delo v policiji. To ni bil velik korak samo za njo, temveč 

za celotno družbo. Veliko zaslug za to je imelo tudi Splošno žensko društvo, ki se je kmalu po 

koncu prve svetovne vojne začelo sistematično truditi, da bi na razna ključna mesta prišle tudi 
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ženske. Za zaposlitev ženske v policiji so trdili, da bi le-ta znala bolje obravnavati  posebne 

stranke, kot so delinkventni otroci ali prostitutke. Tako se je zaposlila na socialnem odseku 

kriminalističnega oddelka in opravljala delo vse do leta 1945 (Šelih et al., 2007: 478-479). 

 

Prvo skupino uniformiranih policistk oziroma takratnih miličnic smo v Sloveniji dobili leta 

1973. Tistega leta je delo v slovenski policiji nastopilo 6 policistk. V letu 1975 je v šolske 

klopi Šole za miličnike na Kotnikovi ulici v Ljubljani vstopilo 47 žensk. Pričel se je redni 

izobraževalni program za miličnice, katerega je v naslednjih letih uspešno zaključilo 176 

žensk, ki so nato nastopile delo v policiji. Poleg omenjenih so nekatere postale miličnice tudi 

z opravljanjem tečaja za pooblaščeno uradno osebo, ker so že predhodno pridobile ustrezno 

stopnjo izobrazbe. Ko je bilo v letu 1983 v slovenski policiji zaposlenih že 187 uniformiranih 

policistk se je njihovo zaposlovanje v uniformirani policiji prekinilo, kar je imelo za posledico 

le še 152 zaposlenih policistk v letu 1993. Ker so ženske po tem letu pokazale velik interes za 

zaposlitev v slovenski policiji, je policija po svojih enotah po Sloveniji pričela zbirati potrebe 

po zaposlitvi ženskega kadra. Pokazalo se je, da večina enot potrebuje žensko v svojih vrstah, 

zato je sledil razpis za zaposlitev žensk v policiji na katerega se je prijavilo kar 460 policistk. 

Pogodbo o zaposlitvi je podpisalo oziroma na šolanje poslanih je bilo 24 žensk (Mužič, 1995: 

20-21). Če je v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja znašal delež policistk v 

slovenski policiji približno 4-5 odstotkov je danes ta številka povsem druga, namreč danes 

slovenska policija zaposluje prek 1100 policistk, ki predstavljajo skoraj 15 odstoten delež 

vseh zaposlenih pooblaščenih uradnih oseb v slovenski policiji.  

 

 

5.2 Policistka med policisti 

 

Ugotovitev, da je policijska subkultura izrazito moška sploh ne preseneča, saj nam prepričanje 

o naravi policijskega dela, vrednote v širšem socialnem okolju in uveljavljena filozofija 

policijskega dela, kakor tudi dejstvo, da policijo sestavlja pretežno moška populacija, to 

potrjuje. Vsaka subkultura ima svoj vzorec, tako je za policijsko subkulturo značilno  

agresivno vedenje, tekmovalnost, fizična moč, visoka stopnja solidarnosti, doživljanje žensk 

kot spolnih objektov ter spolno obarvani humor in šale. V tovrstnih subkulturah, kjer so 

glavni tvorci le-te moški, se visoko vrednotene tipične moške značilnosti in lastnosti enačijo s 

pogoji za uspešno opravljanje policijskega dela, kljub odsotnosti vsakršnih empiričnih 
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dokazov, da med posedovanjem teh značilnosti in uspešnostjo pri opravljanju policijskega 

dela obstaja kakršna koli statistično pomembna povezanost (Pagon in Lobnikar, 1993: 76). 

 

Med moško populacijo v policijskih vrstah so nastali in se širili tudi stereotipi o ženskah v 

policiji. Najpogostejši med njimi, ki veljajo tako za policistke, kot tudi za ostale ženske na 

splošno so, da so preveč čustvene, neobjektivne, neodločne, iracionalne, pasivne, vztrajno 

nelogične, nezanesljive, neučinkovite, manj prilagodljive in fizično šibke, zaradi česar ne 

vzdržijo emocionalnih, fizičnih in psiholoških zahtev policijskega poklica (Pagon in 

Lobnikar, 1993: 78).  

 

Čeprav je policija dolgo časa veljala za organizacijo, v kateri imajo izključno domeno moški, 

se je z razvojem demokratizacije in vedno večjim poudarjanjem človekovih pravic, 

nediskriminacije in enakih možnosti za zaposlovanje ne glede na spol, mnenje o policiji kot 

organizaciji začelo postopoma spreminjati. Dejstva, da danes v policijskih vrstah po vsem 

svetu ženske predstavljajo le manjši odstotek vseh zaposlenih v policiji, ne gre pripisati 

spremembi mnenj in stališč policijskih menedžerjev oziroma vodij o potrebi po zaposlovanju 

policistk in potrebi, da le-te pripomorejo h kvalitetnejšem opravljanju policijskega dela, 

temveč vedno večji aktivnosti skupin, ki se borijo za pravice žensk. Vendar so kljub temu 

ženske v policiji danes še vedno deležne diskriminacije s strani moških kolegov, ki ženske 

omejujejo tako pri samem delu, kot tudi pri možnostih za napredovanje (Štokelj, 2001). 

 

 

5.3 Združenja policistk 

 

V zahodnih državah oziroma na evropskih tleh se je delež policistk najbolj povečal v 

osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Takrat so se policistke pričele tudi 

organizirano združevati z namenom uveljavljanja svojih pravic, s čimer so želele biti 

obravnavane nediskriminatorno in enako svojim moškim sodelavcem. Pričele so ustanavljati 

združenja oziroma mreže policistk, preko katerih si med seboj delijo izkušnje, prav tako pa 

preko združenj in mrež želijo opozoriti na preslabo zastopanost na določenih področjih dela in 

ravneh znotraj policije, povečati njihove možnosti za napredovanje, preprečevati 

diskriminacijo zaradi spola ter ne nazadnje opozoriti družbo in delodajalca, da so nepogrešljiv 

člen policijskega sistema. 
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Po svetu poznamo številna državna, regionalna, nacionalna in mednarodna združenja, ki so se 

ustanovila z namenom dajanja podpore ženskam zaposlenim v policiji in se organizirano 

zavzemati za interese policistk. Najstarejšo nacionalno združenje je Mednarodno združenje 

žensk v policiji (International Association of Women Police - IAWP). To združenje je bilo 

ustanovljeno v Združenih državah Amerike leta 1956 kot nadaljevanje Mednarodnega 

združenja policistk (IAP), ko je bilo ustanovljeno leta 1915 z Alice Wells, kot prvo policistko 

v Združenih državah Amerike, na čelu (Horne, 2006). Njihov glavni cilj je, na mednarodni 

ravni, združiti, krepiti in povečati prepoznavnost žensk v pravosodnih organih oziroma 

policiji. Prav tako želijo preko svojega združenja prepreči diskriminacijo žensk ter zagotoviti, 

da se vrednoti njihov prispevek. Poleg spoštovanja žensk pa želijo zagotoviti tudi harmonično 

delovno mesto (IAWP, 2010). 

 

Na evropskih tleh je največje združenje policistk Evropska mreža policistk (European 

Network of Policewomen - ENP). Ustanovljena je bila 23. marca 1989 na mednarodni 

konferenci policistk na Nizozemskem. Evropska mreža policistk je bila ustanovljena kot 

strokovna mreža, ki bi zagotavljala informacijski kanal, skozi katerega se bi policistke in 

policisti konstruktivno povezovali na področju enakih možnosti. Od leta 1994 je ENP 

neprofitna organizacija, registrirana na Nizozemskem. Med glavnimi nalogami ENP so 

izmenjava najboljših praks, mnenj, izkušenj in dosežkov med policijami, stimuliranje in 

sinhronizacija sodelovanja med različnimi policijskimi organizacijami po Evropi na področju 

zagotavljanja enakih možnosti, stimuliranje enakosti napredovanja v policijski strukturi, 

pomoč pri profesionalnemu razvoju svojih članic in članov ter zagotavljanje prisotnosti žensk 

na vseh delovnih področij policije (ENP, 2010).  

 

Eno večjih in aktivnejših nacionalnih združenj policistk je Britansko združenje za ženske v 

policiji (British Association for Women in Policing - BAWP). Ustanovljeno je bilo leta 1987 

in je edina organizacija v Veliki Britaniji, ki ima člane (moške in ženske), iz vseh nazivov in 

razredov v policiji in z njo povezanih organizacij. Svoja predstavništva oziroma predstavnike 

ima po vsej Angliji, Škotski, Walesu in Severni Irski. Je edina nacionalna organizacija, ki v 

okviru policijskega dela zajema ženske vseh razredov in področij dela, katere poslanstvo je 

zagotoviti, da so ženske »slišane« (BAWP, 2010).  

 

V evropskem prostoru imamo tudi mednarodno evropsko mrežo policistk, ki so jo ustanovile 

in so hkrati tudi članice le-te vse skandinavske in baltske države, in sicer: Švedska, Norveška, 
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Finska, Islandija, Danska, Estonija, Latvija in Litva. Omenjene države so aprila 2001 v 

glavnem mestu Latvije Riga ustanovile Nordijsko-baltsko mrežo policistk (Nordic-baltic 

network of policewomen - NBNP). Osnovni cilj NBNP-ja je okrepiti profesionalni odnos ter 

stike med državami članicami in v okviru nacionalnih policijskih organizacij izboljšati enake 

možnosti med spoloma. Pomen zastavljenih ciljev vidijo med drugim tudi v izgradnji 

nacionalnih omrežij za izmenjavo informacij in znanj, v organiziranju seminarjev in 

konferenc (NBNP, 2010). 

 

V slovenski policiji smo imeli od leta 1995 tudi svojo Mrežo slovenskih policistk, ki je bila 

vključena oziroma je aktivno sodelovala z Evropsko mrežo policistk. Mreža slovenskih 

policistk je z upokojitvijo njene glavne snovalke in vodje kriminalistke Katje Bašič ter še 

nekaterih drugih policistk po nekaj letih delovanja razpadla s čimer se je tudi prekinila aktivna 

vez z Evropsko mrežo policistk (Policija, 2010). 

 

 

6. POLOŽAJ ŽENSK V SLOVENSKI POLICIJI 

 

Neenakost med spoloma in z njo povezano diskriminacijo lahko srečamo v vseh družbenih 

krogih in vseh organizacijah. Kljub temu pa bi bilo prav in nujno, da je organ pregona 

oziroma policija, kot predstavnica države, zaveznica enakosti in enakega obravnavanja ter da 

enakost in nediskriminatornost zagotavlja in ohranja tudi znotraj svojega sistema. 

 

Iz Poročila Evropske komisije iz leta 2009 za leto 2008 (Evropska komisija, 2009) je 

razvidno, da v državah Evropske unije enakost spolov še nikakor ni dosežena. Še vedno so 

ženske v povprečju slabše plačane kot moški in zasedajo manj odgovornih delovnih mest. 

Prav tako še vedno obstajajo ovire, ki ženskam preprečujejo izrabo vseh njihovih zmogljivosti 

in zaposlitev na delovnih mestih in položajih, za katere so usposobljene. Ena od glavnih ovir 

za zaposlovanje in poklicno napredovanje žensk je težava z usklajevanjem zaposlitve in 

družinskega življenja. Izbiro študija in poklicne poti žensk in moških omejujejo tudi 

trdovratne stereotipne predstave v zvezi s spolom, kar vodi do ločevanja trgov dela glede na 

spol.  
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Iz omenjenega lahko sklepamo, da je neenak položaj med spoloma v slovenski policiji lahko 

razviden iz politike kadrovanja, izobraževanja in usposabljanja ter posledično zasedbe višjih 

delovnih mest. Prav tako so lahko prisotni tudi drugi dejavniki, katere bomo poskušali 

identificirati. V nadaljevanju pa bomo predstavili organizacijo slovenske policije in njene 

naloge, s čimer bomo poskušali prikazati delo policista/policistke in njihovo številčno 

prisotnost po posameznih ravneh dela.  

 

 

6.1 Slovenska policija 

 

Slovenska policija je z Zakonom o policiji, ki je začel veljati 18. julija 1998, postala organ v 

sestavi Ministrstva za notranje zadeve. Z leti je slovenska policija postala moderna in po 

evropskih merilih oblikovana policijska organizacija, ki je sposobna učinkovito odgovoriti na 

izzive sodobnega življenja in zagotoviti visoko stopnjo varnosti. Policija je pri svojem delu 

samostojna, pri čemer ministrstvo določa razvojne, organizacijske, kadrovske in druge 

temeljne usmeritve za njeno delo, skrbi za njeno finančno poslovanje in investicije ter 

koordinira in usklajuje policijski informacijski in telekomunikacijski sistem s sistemi drugih 

državnih organov. Poleg omenjenega Ministrstvo za notranje zadeve tudi usmerja in nadzira 

izvajanje nalog policije (Slovenska policija, 2010). 

 

Temeljne naloge policije določa 3. člen Zakona o policiji. Te so (Zakon o policiji, 3. člen): 

─ varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja ljudi;  

─ preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj in prekrškov, odkrivanje in 

prijemanje storilcev kaznivih dejanj in prekrškov, drugih iskanih oseb ter njihovo 

izročanje pristojnim organom in zbiranje dokazov ter raziskovanje okoliščin, ki so 

pomembne za ugotovitev premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj in 

prekrškov;  

─ vzdrževanje javnega reda;  

─ nadzor in urejanje prometa na javnih cestah in nekategoriziranih cestah, ki so dane v 

uporabo za javni promet;  

─ varovanje državne meje in opravljanje mejne kontrole;  

─ opravljanje nalog, določenih v predpisih o tujcih;  

─ varovanje določenih oseb, organov, objektov in okolišev;  
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─ varovanje določenih delovnih mest in tajnosti podatkov državnih organov, če z 

zakonom ni drugače določeno;  

─ izvajanje nalog, določenih v tem in drugih zakonih in podzakonskih predpisih.  

 

V policiji je bilo na dan 31. 12. 2010 sistemiziranih 10.592 delovnih mest, zasedenih pa je 

bilo 8.989 delovnih mest. Od vseh zasedenih delovnih mestih jih 6.075 zaseda delovno mesto 

uniformiranega policista, 1.701 jih zaseda delovno mesto neuniformiranega policista, 1.213 

pa je delavcev brez statusa policista. Tako je bilo konec leta 2010 oziroma v začetku leta 2011 

v slovenski policiji zaposlenih 7.776 policistov oziroma pooblaščenih uradnih oseb. Od tega 

je 1.156 žensk ali 14,87 odstotkov vseh pooblaščenih uradnih oseb v slovenski policiji. 872 

ali 14,35 odstotkov vseh uniformiranih policistov predstavljajo ženske, medtem ko je delež 

žensk med neuniformiranimi policisti 16,68 odstoten. Kot zanimivost omenimo, da je med 

1.213 delavci brez statusa policista kar 1.000 žensk ali 82,44 odstotkov vseh delavcev brez 

statusa policista, ki opravljajo predvsem administrativno delo. Na dan 31. 12. 2010 je bila 

povprečna starost policistov v slovenski policiji 36,4 leta (Poročilo o delu policije za leto 

2010). 

 

Kot smo že omenili so bili na posameznih ministrstvih v skladu s Zakonom o enakih možnosti 

žensk in moških določene uradnice oz. uradniki, ki ob svojem delu opravljajo tudi naloge 

koordinatorice oz. koordinatorja za enake možnosti žensk in moških, kateri sodelujejo z 

Uradom za enake možnosti.  

 

Ker so v preteklosti v slovenski policiji prevladovali moški, danes pa se število zaposlenih 

žensk v policiji povečuje, je še toliko bolj pomembno aktivno delovanje koordinatorjev. Na 

Ministrstvu za notranje zadeve je bila tako za koordinatorico imenovana ga. Marina Vrečar, 

podsekretarka v Službi za organizacijo in kadre, koordinatorica za enake možnosti v policiji 

pa je ga. Martina Stergar iz Policijske uprave Ljubljana. Njune glavne naloge so spremljanje 

problematike neuravnoteženega položaja obeh spolov in osveščanja zaposlenih ter 

prizadevanje za enake možnosti žensk in moških v policiji. S konstruktivnim sodelovanjem 

vseh služb in enot v policiji pa je potrebno z ustreznimi ukrepi spodbuditi večje vključevanje 

žensk predvsem na področju šolanja za delo v policiji, zaposlovanja in odločanja, povečati 

možnosti za njihovo napredovanje, preprečevati posredno ali neposredno diskriminacijo 

zaradi spola ter spolno nadlegovanje na delovnem mestu. S podobnimi nalogami pa se srečuje 

tudi posvetovalno telo za integracijo načela enakosti spolov v Ministrstvu za notranje zadeve 
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z organoma v sestavi, ki je bil po sklepu o imenovanju ministrice za notranje zadeve, 

oblikovan oziroma ustanovljen v letu 2009. Istega leta pa je bila sprejeta tudi Uredba o 

ukrepih za varovanje dostojanstva zaposlenih v organih državne uprave (Ur. l. RS, št. 36/09), 

na podlagi katere so bili v policiji določeni svetovalci za pomoč in informiranje o ukrepih, ki 

so na voljo v zvezi z varstvom pred spolnim in drugim nadlegovanjem in trpinčenjem 

(Intranet slovenske policije, 2010).  

 

6.1.1  Organizacija slovenske policije 

 

Policija kot organ v sestavi Ministrstva za notranje zadeve je organizirana tri nivojsko in tako 

opravlja naloge na treh ravneh, in sicer: 

─ državni (generalna policijska uprava), 

─ regionalni (policijske uprave) in  

─ lokalni ravni (policijske postaje).  

 

Policijo vodi generalni direktor policije, ki jo tudi predstavlja, koordinira, usmerja in 

nadzoruje delo organizacijskih enot policije in notranje organizacijskih enot generalne 

policijske uprave. Za svoje delo je odgovoren ministru, zato ga lahko Vlada Republike 

Slovenije razreši na njegov predlog.  

 

Po internih podatkih kadrovskih evidenc slovenske policije je delež pooblaščenih uradnih 

oseb ženskega spola po posameznih ravneh, na dan 31. 12. 2010, prikazan v spodnji tabeli. 

 

Tabela 2: Pooblaščene uradne osebe (po spolu) po posameznih ravneh, na dan 31. 12. 2010 

 moški ženske Skupaj delež žensk 

Državna raven 1083 225 1308 17,2% 

Regionalna raven 1128 130 1258 10,33% 

Lokalna raven 4409 801 5210 15,37% 

Skupaj 6620 1156 7776 14,87% 

Vir: Interni podatki kadrovskih evidenc slovenske policije, 2011 

 

 

 



44 

 

6.1.1.1 Državna raven – Generalna policijska uprava 

 

Na državni ravni naloge policije opravlja generalna policijska uprava. Njene naloge so 

opredeljene v 6. členu Zakona o policiji. Generalno policijsko upravo, ki ima sedež v 

Ljubljani, kot tudi policijo kot celoto, vodi generalni direktor policije.  

 

Generalna policijska uprava opravlja svoje naloge v notranjih organizacijskih enotah. Z 

Aktom o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki je začel 

veljati 1.8.2008 ter z Aktom o spremembah in dopolnitvah akta o notranji organizaciji, 

sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v Policiji, ki se je pričel uporabljati z 1. 7. 2010,  je 

generalna policijska uprava razdeljena na 7 in ne več na 11 notranje organizacijskih enot, kot 

je veljalo do leta 2010. 

 

Notranje organizacijske enote generalne policijske uprave so tako: 

1. Služba generalnega direktorja (Sektor za razvoj in sistemske naloge, Sektor za 

policijska pooblastila in preventivo, Sektor za nadzor in notranjo varnost, Sektor za 

odnose z javnostmi, Sektor za mednarodne policijske operacije in Policijski orkester). 

2. Uprava uniformirane policije (Sektor splošne policije, Sektor prometne policije, 

Sektor mejne policije in Center za tujce); 

3. Uprava kriminalistične policije (Sektor za organizirano kriminaliteto,Sektor za splošno 

kriminaliteto, Sektor za gospodarsko kriminaliteto, Sektor za posebne naloge, Sektor 

za mednarodno policijsko sodelovanje, Center za kriminalistično obveščevalno 

dejavnost, Center za računalniško preiskovanje in Nacionalni preiskovalni urad); 

4. Nacionalni forenzični laboratorij; 

5. Uprava za policijske specialnosti (Letalska policijska enota, Specialna enota, 

Operativno-komunikacijski center in Center za varovanje in zaščito); 

6. Policijska akademija (Višja policijska šola, Šola za policiste, Sektor za varovanje in 

podporo, in Center za izpopolnjevanje in usposabljanje); 

7. Urad za informatiko in telekomunikacije. 
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Tabela 3: Pooblaščene uradne osebe (po spolu) v Generalni policijski upravi, na dan 31.12.2010 

 moški ženske skupaj delež žensk 

Vodstvo policije 5 2 7 28,57% 

Služba generalnega direktorja  94 21 115 18,26% 

Uprava uniformirane policije 147 22 169 13,01% 

Uprava kriminalistične policije 167 81 248 32,66% 

Nacionalni forenzični laboratorij 28 36 64 56,25% 

Uprava za policijske specialnosti 381 29 410 7,07% 

Policijska akademija 126 24 150 16% 

Urad za informatiko in telekomunikacije 135 10 145 6,89% 

Vir: Interni podatki kadrovskih evidenc slovenske policije, 2011 

 

Največji delež zaposlenih žensk na generalni policijski upravi ter hkrati v katerikoli enoti 

znotraj slovenske policije ima Nacionalni forenzični laboratorij, kjer znaša delež zaposlenih 

pooblaščenih uradnih oseb ženskega spola 56,25 odstotkov. Tako je Nacionalni forenzični 

laboratorij tudi edina enota znotraj policije, kjer delež zaposlenih ženk presega delež 

zaposlenih moških. Visok delež zaposlenih žensk najdemo tudi v Upravi kriminalistične 

policije, medtem ko je delež zaposlenih žensk v Uradu za informatiko in telekomunikacije ter 

Upravi za policijske specialnosti najnižji znotraj Generalne policijske uprave. Znotraj Uprave 

za policijske specialnosti je tudi Specialna enota policije, ki zaposluje le eno uniformirano ter 

eno neuniformirano žensko oziroma je njun delež 2,2 odstotka vseh slovenskih policijskih 

specialcev. Pomemben je tudi podatek, da so vsa delovna mesta v Nacionalnem forenzičnem 

laboratoriju in Upravi kriminalistične policije, kjer je delež zaposlenih žensk najvišji, 

neuniformirana.  

 

6.1.1.2 Regionalna raven – Policijska uprava 

 

Policijska uprava je območna organizacijska enota policije, ki jo vlada ustanovi na določenem 

območju države, določi pa tudi njen sedež. Policijske uprave so z Generalno policijsko upravo 

povezane organizacijsko in funkcionalno. Slovenija je na regionalni ravni razdeljena na 11 

policijskih uprav (Ljubljana, Maribor, Celje, Kranj, Postojna, Krško, Koper, Nova Gorica, 

Novo mesto, Murska Sobota in Slovenj Gradec), ki skrbijo za varnost ljudi in njihovega 

premoženja. Vodijo jih direktorji, katere imenuje in razrešuje minister na predlog generalnega 

direktorja policije (Kolenc, 2002: 113). 
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Členitev notranje organizacijskih enot na policijskih upravah je smiselno prilagojena strukturi 

notranje organizacijskih enot generalne policijske uprave. Policijske uprave imajo naslednje 

organizacijske enote: 

─   Sektor uniformirane policije; 

─   Sektor kriminalistične policije; 

─   Služba direktorja; 

─   Operativno komunikacijski center; 

─   Služba za operativno podporo. 

 

Na tem mestu velja omeniti, da trenutno v slovenski policiji aktivno poteka projekt Libra, ki 

je že v zaključni fazi. Projekt Libra predvideva reorganizacijo policijskih uprav oziroma 

uravnoteženo organiziranost policijskih uprav in organiziranost regionalne ravni. Tako bo iz 

trenutno obstoječih 11 regionalna raven tvorila le še 8 policijskih uprav. Ukinjajo se Policijski 

uprave Slovenj Gradec, Krško in Postojna. Po projektu Libra se bo Policijska uprava Slovenj 

Gradec združila s Policijsko upravo Celje, Policijska uprava Krško s Policijsko upravo Novo 

mesto, del Policijske uprava Postojna pa se bo združil s Policijsko upravo Ljubljana, drugi del 

pa s Policijsko upravo Koper. Projekt naj bi bil zaključen 1. 6. 2011. 

 

Tabela 4: Pooblaščene uradne osebe (po spolu) po policijskih upravah, na dan 31. 12. 2010 

Policijske uprave moški ženske Skupaj delež žensk 

PU Celje 

Regionalni del 134 18 152 11,84% 

Lokalni del 484 68 550 12,36% 

skupaj 616 86 702 12,25% 

PU Koper 

Regionalni del 101 15 116 12,93% 

Lokalni del 407 64 471 13,59% 

skupaj 508 79 587 13,46% 

PU Kranj 

Regionalni del 77 13 90 14,44% 

Lokalni del 288 39 327 11,93% 

skupaj 365 52 417 12,47% 

PU Krško 

Regionalni del 57 4 61 6,56% 

Lokalni del 356 88 444 19,82% 

skupaj 413 92 505 18,22% 
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PU Ljubljana 

Regionalni del 264 31 295 10,51% 

Lokalni del 877 205 1082 18,95% 

skupaj 1141 236 1377 17,14% 

PU Maribor 

Regionalni del 169 17 186 9,14% 

Lokalni del 798 106 904 11,73% 

skupaj 967 123 1090 11,28% 

PU Murska Sobota 

Regionalni del 77 9 86 10,47% 

Lokalni del 380 42 422 9,95% 

skupaj 457 51 508 10,04% 

PU Nova Gorica 

Regionalni del 70 2 72 2,78% 

Lokalni del 171 24 195 12,31% 

skupaj 241 26 267 9,74% 

PU Novo mesto 

Regionalni del 72 11 83 13,25% 

Lokalni del 278 77 355 21,69% 

skupaj 350 88 438 20,09% 

PU Postojna 

Regionalni del 52 5 57 8,77% 

Lokalni del 255 77 332 23,19% 

skupaj 307 82 389 21,08% 

PU Slovenj Gradec 

Regionalni del 55 5 60 8,33% 

Lokalni del 117 11 128 8,59% 

skupaj 172 16 188 8,51% 

Vir: Interni podatki kadrovskih evidenc slovenske policije, 2011 

 

Največji delež pooblaščenih uradnih oseb ženskega spola je na Policijskih upravah Postojna, 

Novo mesto, Krško in Ljubljana, kjer povprečen delež zaposlenih žensk znaša 19,13 

odstotkov. Najnižji delež zaposlenih ženk pa najdemo na Policijskih upravah Muska Sobota 

Nova Gorica in Slovenj Gradec, kjer v povprečju delež zaposlenih žensk znaša 9,43 

odstotkov. Iz predstavljenih rezultatov vidimo velika odstopanja v deležu zaposlenih žensk po 

posamezni policijski upravi, saj ima Policijska uprava Postojna delež zaposlenih žensk 21,08 

odstotkov, Policijska uprava Slovenj Gradec pa le 8,51 odstotkov. Omenjena odstopanja med 

policijskimi upravami so zanimiva, sploh če upoštevamo dejstvo, da se praviloma 

organiziranost, naloge in cilji med policijskimi upravami ne razlikujejo.  
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Kot smo že omenili je policijska uprava sestavljena iz notranje organizacijskih enot, kot so  

sektor uniformirane policije, sektor kriminalistične policije, služba direktorja, operativno 

komunikacijski center in služba za operativno podporo ter iz policijskih postaj, ki delujejo 

znotraj posamezne policijske uprave. Notranje organizacijske enote policijske uprave oziroma 

delovna mesta znotraj le-teh pripišemo regionalni ravni, policijske postaje pa lokalni ravni.  

Ko govorimo o delovnih mestih na regionalni in lokalni ravni moramo upoštevati tudi, da so v 

povprečju delovna mesta znotraj regionalne ravni vrednotena višje, so zahtevnejša, zahtevajo 

višjo izobrazbo in so tako posledično temu tudi bolje plačana od delovnih mest na lokalni 

ravni, kjer je le delovno mesto komandirja in pomočnika komandirja lahko višje rangirano od 

nekaterih delovnih mest na regionalni ravni. Namreč, če večji delež delovnih mest na 

regionalni ravni zahteva najmanj visokošolsko izobrazbo, je na lokalni ravni omenjena 

zahteva le za prej omenjenega komandirja in pomočnika komandirja. Omenjeno dejstvo o 

rangu delovnega mesta je s stališča spolne diskriminacije pomembno, predvsem če 

primerjamo delež žensk oziroma moških na delovnih mestih na regionalni oziroma lokalni 

ravni. Tako nam Tabela 4 prikazuje, da je na večini policijskih uprav delež pooblaščenih 

uradnih oseb ženskega spola sorazmerno razporejen po delovnih mestih na regionalni oziroma 

lokalni ravni. Iz povprečja negativno odstopajo policijske uprave Novo mesto, Nova Gorica in 

Ljubljana, na katerih, glede na delež zaposlenih žensk, delež žensk zaposlenih na regionalnem 

nivoju negativno odstopa med 8 in 10 odstotki glede na delež zaposlenih žensk na lokalnem 

nivoju. Še večja odstopanja pa je moč najti na policijski upravi Krško in Postojna, kjer je 

zaposlenih 82 oziroma 92 žensk, pri čemer jih je na lokalnem nivoju zaposlenih kar 93,9 

oziroma 95,65 odstotkov,  na regionalnem pa le 6,1 oziroma 4,35 odstotka. Najvišji delež 

zaposlenih žensk na regionalnem nivoju, glede na absolutni delež zaposlenih ženk na 

posamezni policijski upravi, je dosežen na policijski upravi Kranj, kjer je delež zaposlenih 

žensk na regionalnem nivoju za 2,5 odstotka višji od deleža žensk zaposlenih na lokalnem 

nivoju, ali povedano drugače, na policijski upravi Kranj je od 52 žensk, 25 odstotkov 

zaposlenih na regionalnem in 75 odstotkov na lokalnem nivoju. Policijski upravi Kranj in 

Murska Sobota sta tudi edini policijski upravi, kjer se delež žensk primerjalno z deležem 

moških iz lokalne ravni poveča v regionalni ravni. Sicer je povečanje deleža minimalno, pa 

vendarle. Je pa zato na vseh ostalih devetih policijskih upravah omenjeni delež zmanjšan, na 

nekaterih (prej omenjeni Policijski upravi Postojna in Krško) celo zelo občutno. 
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6.1.1.3 Lokalna raven – Policijska postaja 

 

Policijska postaja je osnovna organizacijska celica, območna organizacijska enota policije, 

ustanovljena za neposredno opravljanje nalog policije na določenem območju ali za določeno 

področje dela policijske uprave. Njeno območje in sedež postaje določi minister. Vodi jo 

komandir, ki ga imenuje generalni direktor policije na predlog direktorja policijske uprave. 

Kakorkoli je že razvejana policijska organizacija, temelji policijskega dela so vedno ''na 

terenu'', med ljudmi. Policijske postaje skrbijo za varnost na lokalni ravni in opravijo več kot 

90 odstotkov vseh policijskih nalog. Današnje naloge policijske postaje se v primerjavi z 

nalogami orožnikov in nekdanjih miličnikov v osnovi niso veliko spremenile. Še vedno je 

njena temeljna naloga varovanje življenja, osebne varnosti in premoženja, spremenili pa so se 

koncept in metoda dela. Naloge so postale številčnejše in kompleksnejše (Kolenc, 2002: 131-

132). 

 

»Posebna metoda policijskega dela so policijske pisarne. Gre za delovni prostor, namenjen 

policijskemu delu. Poudarek pri tej metodi dela je na svetovanju, sprejemanju obvestil, 

zbiranju informacij in na drugih opravilih, ki niso vezana na interventno ukrepanje policije. 

Tipičen primer lokacije policijske pisarne je na primer smučišče« (Slovenska policija, 2010). 

 

Dejstvo je, da se vse policije soočajo s situacijami, ki poleg klasičnih zahtevajo tudi 

specializirana znanja, sposobnosti in opremo, včasih pa tudi pomoč. Tako so v Sloveniji za 

določena področja dela ustanovljene tudi policijske postaje za opravljanje specializiranih 

nalog. Tako imamo poleg »klasične« policijske postaje tudi, specializirana delovna področja, 

ki jih izvajajo: 

─ Postaja prometne policije; 

─ Postaja mejne policije; 

─ Postaja pomorske policije; 

─ Postaja letališke policije; 

─ Postaja konjeniške policije; 

─ Postaja vodnikov službenih psov; 

─ Policijska postaja za izravnalne ukrepe. 
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Tabela 5: Pooblaščene uradne osebe (po spolu) po policijskih postajah za opravljanje 

specializiranih nalog, na dan 31. 12. 2010 

 moški ženske skupaj delež žensk 

Postaja prometne policije 372 20 392 5,1% 

Postaja mejne policije 721 133 854 15,57% 

Postaja pomorske policije 52 8 60 13,33% 

Postaja letališke policije 57 6 63 9,52% 

Postaja vodnikov službenih psov
3
 in 

konjeniške policije 

60 3 63 4,76% 

Policijska postaja za izravnalne ukrepe 165 19 184 10,33% 

Vir: Interni podatki kadrovskih evidenc slovenske policije, 2011 

 

Glede specializiranih nalog je največji delež žensk zaposlenih na področju varovanja državne 

meje oziroma izvajanju mejne kontrole, saj je delež žensk največji na postajah mejne oziroma 

pomorske policije. Najmanj policistk pa najdemo na slovenskih avtocestah in na službenih 

konjih oziroma ob službenih psih. Na slednjih delovnih mestih znaša delež žensk le okoli 5 

odstotkov. Ostale policistke opravljajo naloge na splošnih policijskih postajah. 

 

Po podatkih kadrovskih evidenc slovenske policije 2011 je najvišji delež žensk na posamezni 

policijski postaji, na dan 31. 12. 2010, na policijskih postajah Brežice (33,09%), Metlika - 

postaja mejne policije (32%), Ilirska Bistrica (29,13%), Jelšane - postaja mejne policije  

(28,07%), Metlika (27,85%), Gorišnica (26,23%), Vič (25,29%) in Domžale (25%). Imamo 

pa tudi 7 policijskih postaj, ki sicer skupaj zaposlujejo 156 policistov ali več kot 22 policistov 

na enoto, pa nimajo zaposlene nobene policistke. To so:  Policijska postaja Mozirje, Policijska 

postaja Gornji Petrovci, Policijska postaja vodnikov službenih psov in konjenikov Maribor, 

Postaje prometne policije Krško, Murska Sobota, Nova Gorica in Slovenj Gradec. Iz 

kadrovskih podatkov je tako razvidno, da je razpršenost policistk po policijskih enotah po 

Sloveniji neenakomerno. Omenjeno ugotovitev potrjujejo tudi primerjave med policijskimi 

postajami, ki izvajajo identične naloge oziroma so si organizacijsko in vsebinsko podobne. 

Tako je na primer na Postaji mejne policije Metlika od 75 zaposlenih kar 24 ali 32 odstotkov 

žensk, na Postaji mejne policije Središče ob Dravi pa imajo od 65 zaposlenih le 4 ženske 

                                                        
3
          Samo PU Ljubljana in PU Maribor imata samostojni policijski postaji vodnikov službenih psov, na 

preostalih policijskih upravah vodniki službenih psov spadajo pod Sektor uniformirane policije. 
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oziroma je njihov delež le dobrih 6 odstotkov. Zaradi specifike dela in vrste nalog policije, kot 

tudi zaradi spoštovanja človekovih pravic (pri tem mislimo predvsem stranke v postopku), 

smo mnenja, da bi morala biti razpršenost policistk bolj enakomerna, saj lahko odsotnost 

policistke predstavlja večkrat tudi organizacijski problem oziroma oviro v delovnem procesu.  

 

 

6.2  Predstavitev raziskovalne naloge 

 

6.2.1  Namen in cilj 

 

Namen in cilj magistrske naloge je identifikacija dejavnikov, ki vplivajo na neenakost med 

spoloma oziroma ustvarjajo vrzel med spoloma v slovenski policiji. Ugotoviti želimo, ali je 

med pooblaščenimi uradnimi osebami v slovenski policiji prisotna spolna diskriminacija 

oziroma neenakost med spoloma. Prav tako pa z nalogo prikazujemo del kadrovskih 

podatkov, ki so oblikovani in obdelani za potrebe naše magistrske naloge. Le-ti prikazujejo 

status, razpršenost, naloge in položaj žensk v slovenski policiji v primerjavi z moškimi kolegi. 

 

6.2.2  Metodologija raziskovanja 

 

Raziskovalni del zajema poleg podatkov iz kadrovskih evidenc tudi mnenja policistk. Tako so 

rezultati pridobljeni iz ženskih, in ne moških, mnenj oziroma subjektivnih ocen glede enakosti 

med spoloma v slovenski policiji.   

 

V nalogi smo uporabili kvantitativni način pridobivanja podatkov, s tem da smo med 

policistke, zaposlene v slovenski policiji, razdelili anketne vprašalnike (priloga 1). Ocenili 

smo, da je bilo anketiranje oziroma kvantitativni pristop pridobivanja podatkov v danem 

primeru najprimernejša izbira, saj smo lahko v izhodišču zajeli celotno populacijo in s tem 

pridobili globalni vpogled v raziskovalno temo. Zaradi zanesljivosti in popolnega pogleda v 

obravnavano tematiko, hkrati pa ob upoštevanju odsotnosti zaradi objektivnih razlogov  

(bolniški in porodniški dopust, letni dopust, izobraževanja in druge službene odsotnosti ipd.), 

je bilo anketiranje izvedeno oziroma je zajemalo 72 odstotkov celotne populacije. Tako je bilo 

med 1156 zaposlenih pooblaščenih uradnih oseb ženskega spola v slovenski policiji 

razdeljenih 832 anketnih vprašalnikov. Pred izvedbo anketiranja smo si za cilj zadali vsaj 30 

odstotno udeležbo celotne populacije, saj bi lahko na podlagi več kot 30 odstotnega deleža 
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izpolnjenih in vrnjenih vprašalnikov sklepali, da pridobljeni odgovori sorazmerno 

verodostojno odražajo razmere in položaj, v katerem se nahajajo policistke v Republiki 

Sloveniji.  

 

Po odobritvi anketiranja s strani Generalne policijske uprave smo z njihovo logistično 

pomočjo v mesecu decembru 2010 pričeli z izvedbo anketiranja po vseh policijskih upravah, 

vključno z generalno policijsko upravo. Anketni vprašalniki, ki so bili zaradi zagotovljene 

anonimnosti pri anketiranju pospremljeni s kuvertami, so bili razposlani po posameznih 

upravah sorazmerno glede na število zaposlenih žensk na upravi. Zaradi manjših težav smo 

anketne vprašalnike zbirali vse do meseca marca 2011. V tem času smo dobili vrnjenih kar 

491 anketnih vprašalnikov. Tako je v anketi sodelovalo kar 42,5 odstotkov vseh zaposlenih 

žensk v slovenski policiji. Glede na 832 poslanih anketnih vprašalnikov, je bila udeležba pri 

anketiranju skoraj 60 odstotna.   

 

Z anketiranjem pridobljene podatke smo statistično obdelali in jih analizirali. Pri statistični 

obdelavi podatkov smo si pomagali z Microsoftovim programom Excel. Podatke smo 

prikazali v obliki povprečnih vrednosti in jih predstavili v tabelah ter grafikonih. V skladu s 

cilji statističnega raziskovanja smo pri vsaki enoti opazovali njene lastnosti – spremenljivke. 

Ker pa so vrednosti spremenljivk različne, je pomembna razvrstitev spremenljivk glede na 

tako imenovano raven meritev. Večjo količino podatkov najpogosteje predstavljamo s srednjo 

vrednostjo. Namesto številnih posameznih podatkov izračunamo srednjo vrednost in s tem 

poenostavimo prikaz podatkov. Parametri, ki pokažejo srednjo vrednost so mediana (Me), 

modus (Mo), aritmetična sredina ( X ), harmonična sredina (H) ter geometrična sredina (G). V 

magistrsko nalogo smo vključili izračun aritmetične sredine, ki jo dobimo, če vsoto vseh 

posameznih vrednosti delimo s številom opazovanih enot. Prav tako smo izdelali frekvenčno 

porazdelitev v odstotkih, s katero prikažemo pogostost vrednosti, ki jih lahko zavzame 

(priloga 2).  

 

V magistrski nalogi pa smo prav tako poskušali ugotoviti, ali se statistično značilno 

razlikujejo mnenja tistih policistk, ki se v policiji, zaradi tega ker so ženske, počutijo 

manjvredne, in policistk, ki se počutijo enakovredne. S tem smo poskušali tudi dodatno 

identificirati oziroma potrditi/ovreči dejavnike, ki kažejo na neenak položaj oziroma neenako 

obravnavo policistk v slovenski policiji. Da bi preverili ali obstaja statistično značilna razlika 

med odgovori ene in druge skupine smo s pomočjo statističnega programa SPSS (Statistical 
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package for Social Sciences) izvedli t-test za dva neodvisna vzorca (Independent Samples T-

test), s pomočjo katerega preverjamo ali je povprečna vrednost iste spremenljivke v eni 

skupini različna od povprečja vrednosti v drugi skupini (Kropivnik et al., 2006: 47). Za 

povprečji smo vzeli aritmetični sredini odgovorov na posamezna vprašanja oziroma trditve, 

pred samo izvedbo t-testa pa je bilo potrebno izvesti še Levenov test (Levene's Test for 

Equality of Variances) oziroma F-preizkus o enakosti varianc v obeh skupinah (priloga 3). Za 

slednji preizkus velja: 

 

H0: σ1
2
 = σ2

2
   

  
H0:  varianci odvisne spremenljivke sta na populaciji enaki. 

H1: σ1
2
 ≠ σ2

2
    H1:  varianci odvisne spremenljivke sta na populaciji različni.  

 

Določili smo tudi 95 odstotni interval zaupanja za razliko povprečnih vrednosti na populaciji, 

zato sledi: 

signifikanca: F < 0,05; zavrnemo H0 in sprejmemo H1 

signifikanca: F > 0,05; sprejmemo H0  

 

Po izvedenem Levenovem testu smo izvedli t-test oziroma razbrali ustrezno vrednost sig. t, za 

katero velja: 

 

H0: Povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji enaki (spremenljivki nista 

statistično značilno povezani). 

H1: Povprečji odvisne spremenljivke v skupinah sta na populaciji različni (spremenljivki sta 

statistično značilno povezani). 

 

sig t < 0,05; zavrnemo H0 in sprejmemo H1 

sig t > 0,05; sprejmemo H0 

 

6.2.3  Anketni vprašalnik 

 

Anketni vprašalnik smo sestavili na podlagi zbranih podatkov iz kadrovskih evidenc ter s 

pomočjo domače in tuje strokovne literature oziroma s pomočjo raziskovalnih del, ki 

obravnavajo našo raziskovalno temo oziroma temo neenakosti spolov (predvsem spolov v 

policiji). Namreč z omenjenim pristopom smo oblikovali verodostojna ter na teoriji in praksi 
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temelječa vprašanja, ki razkrivajo dejavnike, kateri lahko vplivajo na nastanek in prisotnost 

neenakosti med spoloma.  

 

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov. V uvodnem delu je pozdravni govor anketirankam, prav 

tako pa je opredeljen namen ankete. Osrednji del vprašalnika je sestavljen iz dveh sklopov 

vprašanj. Prvi sklop zajema 50 splošnih trditev, ki vsebinsko tvorijo 9 dimenzij. Posamezno 

dimenzijo sestavlja pet vprašanj, katera zajemajo teme, ki so največkrat tudi kazalci 

neenakosti med spoloma. V eni izmed dimenzij smo ugotavljali tudi splošne poglede policistk 

o sodobni ženski oziroma vlogi žensk v družbi in družini. Dimenzije smo poimenovali 

oziroma zajemajo sledeče teme: napredovanje in usposabljanje, zadovoljstvo z delom, odnos 

vodstva, odnos sodelavcev, diskriminacija in neenakost, delo in družina, šale in spolno 

nadlegovanje, pogledi na sodobno žensko ter žensko-moške lastnosti. Ostalih 5 vprašanj v 

osrednjem delu je ostalo dimenzijsko neopredeljenih. Vseh 50 trditev oziroma vprašanj je z 

razlogom, da se anketiranec ne skoncentrira na posamezno dimenzijo, med seboj pomešanih 

oziroma si ne sledijo po posameznih dimenzijah (priloga 4). Pri omenjenem sklopu 50. 

vprašanj anketiranci na 5-stopenjski Lickertovi lestvici izrazijo svoje strinjanje ali nestrinjanje 

s trditvami. Drugi sklop osrednjega dela pa je sestavljen iz 4. specifičnih vprašanj, na katere 

anketiranke odgovarjajo po danih navodilih ob vsakem vprašanju posebej. V zaključnem delu 

anketnega vprašalnika anketiranke sprašujemo po posamezni policijski upravi v kateri je 

zaposlena ter ostalih demografskih podatkih. Pri nekaterih vprašanjih, ki se nanašajo na 

demografske značilnosti anketirank (staž v organizaciji, starost) smo uporabili v naprej 

izdelane odgovore v vrednostnem razponu, s čimer smo dodatno zagotovili večjo oziroma 

boljšo anonimnost anketirank.  

 

 

6.3  Predstavitev rezultatov raziskovalne naloge 

 

V tem delu magistrske naloge so predstavljeni zbrani podatki raziskave in njihova 

interpretacija. Vzorec zajema 491 anketiranih pooblaščenih uradnih oseb ženskega spola 

zaposlenih v slovenski policiji, ki predstavljajo več kot 42 odstotkov vseh zaposlenih 

pooblaščenih žensk. Zaradi deleža odgovorov, ki je sorazmerno visok, lahko sklepamo, da 

odgovori odražajo realne razmere v slovenski policiji, zato lahko dobljene rezultate 

posplošimo in jih pripišemo celotni organizaciji – slovenski policiji. 
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6.3.1  Podatki anketiranih oseb 

 

Anketni vprašalnik je zajemal tudi nekatera demografska vprašanja, in sicer: policijsko 

upravo v kateri je anketiranka zaposlena, delovno mesto (uniformirano, neuniformirano), nivo 

v organizaciji, staž, starost, zakonski stan, morebitno partnerjevo zaposlitev v policiji, število 

otrok in stopnjo izobrazbe. Strukturo anketirank prikazujejo grafi, predstavljeni v 

nadaljevanju. 

 

Graf 1: Delež anketirank glede na zaposlitev po posameznih policijskih upravah 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

V anketi je sodelovalo 491 policistk, ki so zaposlene na Generalni policijski upravi in enajstih 

območnih policijskih upravah. 4 policistke niso opredelile kje so zaposlene, iz ostalih 

anketnih vprašalnikov pa je razvidno, da je največ anketirank iz Generalne policijske uprave 

ter Policijske uprave Ljubljana in Maribor, ki skupaj predstavljajo več kot 50 odstotkov vseh 

anketiranih. Prav v slednjih treh upravah je tudi sicer zaposlenih največ policistk, zato je 
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pomembno, da se navede tudi delež, ki ga predstavljajo anketirane policistke za svojo 

policijsko upravo. Tako je bila najvišja udeležba policistk pri izpolnjevanju anketnih 

vprašalnikov na Policijski upravi Maribor (59,35%), sledi ji Novo mesto (48,86%), Postojna 

(48,78%), Ljubljana (46,19%), Slovenj Gradec (43,75%), Kranj (42,31%), Murska Sobota 

(41,18%), Nova Gorica (38,46%)  in Celje (38,37%). Na Generalni policijski upravi je bila 

udeležba 35,11 odstotna, najnižja pa je bila udeležba na Policijski upravi Krško (30,43%) in 

Koper (27,85%).  Povprečna udeležba po posamezni policijski upravi je bila zelo visoka, saj 

je znašala skoraj 42 odstotkov. 

 

Graf 2: Delež anketirank glede na uniformirano oziroma neuniformirano delovno mesto 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

V anketi je sodelovalo slabih 80 odstotkov uniformiranih in dobrih 20 odstotkov 

neuniformiranih policistk. To razmerje je tudi zelo podobno dejanskemu razmerju 

uniformiranih in neuniformiranih delovnih mest v slovenski policiji, ki jih zasedajo ženske. 

Namreč po podatkih Poročila o delu policije za leto 2010 je v slovenski policiji zaposlenih 

dobrih 75 odstotkov uniformiranih ter slabih 25 odstotkov neuniformiranih žensk.  4 

anketiranke se glede omenjenega vprašanja niso opredelile. 
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Graf 3: Delež anketirank glede na nivo v policiji  

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

Pri anketiranju je sodelovalo 298 policistk oziroma 61 odstotkov vseh anketiranih, 108 

samostojnih strokovnih kadrov (starejša policistka, policistka-kriminalistka, VPO, vodja 

izmene in dežurna), ki predstavljajo 22 odstotkov vseh anketiranih, 33 operativnih vodij 

(pomočnica komandirja, kriminalistična – policijska inšpektorica) ali 7 odstotkov vseh 

anketiranih ter 46 višjih oziroma srednjih menedžerjev (komandirka, inšpektorica, sv tnica), 

ki predstavljajo 9 odstotkov vseh anketiranih.  

 

Graf 4: Delež anketirank glede na staž v policiji 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 
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Vzorec zajema 12 odstotkov tistih, ki so v policiji zaposlene do 2 leti, tistih, ki so v policiji 

zaposlene od 2 do 5 let je 25 odstotkov. Največji delež je tistih, ki so v policiji zaposlene od 5 

do 10 let, in sicer jih je 32 odstotkov. 24 odstotni delež predstavljajo tiste, ki so v policiji 

zaposlene od 10 do 20 let, medtem ko najnižji delež predstavljajo policistke, ki so zaposlene 

nad 20 let, slednjih je 6 odstotkov. Policijske uprave, ki imajo največji delež policistk s 

stažem do 2 let so Policijska uprava Kranj, Ljubljana, Postojna in Krško. Na omenjenih 

policijskih upravah je zaposlenih najmanj 14 odstotkov policistk, ki imajo delovni staž manjši 

od dveh let. Največji delež policistk z delovnim stažem nad 20 let pa ima Generalna policijska 

uprava, kjer je zaposlenih kar 19 odstotkov najbolj »modrih« policistk.  

 

Graf 5: Delež anketirank glede na starost  

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

Na vprašalnik je odgovorilo 9 odstotkov policistk starih do 25 let. 36 odstotni delež 

predstavljajo policistke stare med 25 in 30 let, največji delež pa je tistih, ki so stare med 30 in 

40 let, teh je 43 odstotkov. Tistih, ki so stare nad 40 let je 11 odstotkov. Iz pridobljenih 

podatkov je razvidno, da so v policiji zaposlene in zastopane ženske vseh generacij, med 

katerimi izstopa starostna skupina med 30 in 40 let, kar sovpada s podatkom iz Poročilo o 

delu policije za leto 2010, ki pravi, da je povprečna starost slovenskega policista 36,4 leta. 

Največji delež anketirank starih do 25 let prihaja iz Policijske uprave Celje, Ljubljana, Novo 

mesto in Krško. Omenjeni delež znaša najmanj 14 odstotkov zaposlenih na posamezni 

policijski upravi. Največji delež (34%) policistk, ki so starejše od 40 let pa prihaja iz 

Generalne policijske uprave. 
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Graf 6: Delež anketirank glede na zakonski stan 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

Največji delež, in to kar več kot 51 odstotkov anketirank živi v izvenzakonski zvezi, medtem 

ko je v zakonski zvezi skoraj četrtina policistk. 5 odstotkov jih predstavljajo ločenke, 18 

odstotkov pa je še samskih oziroma trenutno nimajo partnerja. Kot zanimivost povejmo, da je 

večina ločenk starejših policistk oziroma policistk z daljšim stažem v policiji, ki praviloma 

zasedajo delovna mesta na nižjih nivojih. 

 

Graf 7: Delež anketirank glede na zaposlitev njihovih partnerjev v policiji 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 
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Ena izmed najbolj presenetljivih ugotovitev naše naloge je vezana na zaposlitev partnerja. 

Namreč kar 30 odstotkov anketirank je odgovorilo, da je njihov partner tudi policist. 11 

odstotkov jih na vprašanje ni odgovorilo, kar je razumljivo, saj jih večina tistih, ki niso podale 

odgovora, samskih. Če med vsemi anketirankami izločimo tiste, ki so samske, pridemo do 

izjemne ugotovitve. V slovenski policiji je skoraj 37 odstotkov policistk, ali več kot vsaka 

tretja policistka, v partnerski zvezi oziroma živi s svojim stanovskim kolegom. Če 

upoštevamo odgovore, ki so jih podajale policistke pri višini plače svojih partnerjev, in če 

glede na višino plače smatramo tudi položaj v policiji, pa pridemo do ugotovitev, da so 

policistke, ki so v zvezi s policistom, praviloma na nižjih delovnih mestih od svojih 

partnerjev. Takih je kar 71 odstotkov, medtem ko je takih, ki so bolje plačane in s tem 

potencialno tudi na višjih delovnih mestih le 9 odstotkov. Ostalih 20 odstotkov policistk pa je 

nekako na istih delovnih položajih oziroma prejemajo približno enako visoko mesečno plačilo 

za opravljeno delo, kot njihovi partnerji.   

 

Graf 8: Delež anketirank glede na število otrok 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

Skoraj polovica anketirank nima otrok. Enega otroka ima 29 odstotkov anketirank, dva jih 

ima 22 odstotkov, tri otroke pa ima 3 odstotkov anketirank. Le 1 anketiranka ima 4 ali več 

otrok. Ob upoštevanju, da ima slednja policistka 4 otroke, imajo matere, ki so zaposlene kot 

pooblaščene uradne osebe v slovenski policiji (policistka), v povprečju le 1,52 otroka. 

Omenjena številka je nižja od slovenskega povprečja, saj je, po podatkih Statističnega urada 
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Republike Slovenije (2010), leta 2002 ob popisu prebivalstva imela vsaka mater v povprečju 

2,1 otroka. Še zanimivejša ugotovitev pa je, da je bila, po podatkih Statističnega urada 

Republike Slovenije (2010), leta 2008 v Republiki Sloveniji stopnja rodnosti 1,53 otroka na 

žensko v rodni dobi (od 15 do 49 let), med policistkami pa je zgolj 0,83 otroka na policistko. 

 

Graf 9: Delež anketirank glede na stopnjo izobrazbe 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji  

 

Vzorec zajema 311 policistk, ki imajo dokončano srednješolsko izobrazbo. Njihov delež tako 

znaša 63 odstotkov. Takih, ki imajo dokončano višjo šolo je 7 odstotkov, skoraj tretjina 

oziroma 29 odstotkov pa je takih, ki imajo dokončano najmanj visoko šolo. Iz pridobljenih 

podatkov tudi ugotovimo, da skoraj 24 odstotkov policistk, ki imajo dokončano višjo oziroma 

najmanj visoko šolo, opravlja naloge na delovnem mestu, ki zahteva le srednješolsko 

izobrazbo.   

 

6.3.2  Rezultati raziskovalnega dela po posameznih dimenzijah 

 

Kot smo že omenili, smo 50 vprašanj, ki smo jih zastavili v anketnem vprašalniku, razdelili na 

9 dimenzij. Tako smo pridobili preglednejši, bolj organiziran in kakovostnejši vpogled v 

rezultate raziskovale naloge. K predstavitvi rezultatov pri nekaterih posameznih dimenzijah, 

pa bomo za lažje oziroma nazornejše tolmačenje rezultatov dodali tudi nekatere komentarje, 

ki so jih policistke podale pri izpolnjevanju anketnih vprašalnikov. 
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Graf 10: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Napredovanje in usposabljanje 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

Policistke pri svojem delu niso privilegirane v primerjavi s policisti, saj jih velika večina 

meni, da nimajo boljših možnosti za napredovanje. Prav tako jih samo slaba 2 odstotka meni, 

da pridejo lažje na vodilne položaje, kot pa policisti. So pa razlike med policistkami 

zaposlenimi na različnih nivojih, saj jih skoraj 44 odstotkov meni, da policistke med seboj 

nimajo enakih možnostih za napredovanje. Od omenjenega 44 odstotnega deleža anketirank je 

kar 80 odstotkov takih, ki zasedajo delovna mesta na najnižjih nivojih oziroma na delovnih 

mestih s srednjo izobrazbo. Na podlagi povprečja odgovorov na omenjeno vprašanje (2,76) 

lahko sklepamo, da so policistke mnenja, da lažje napredujejo, če že zasedajo višje delovne 

položaje. Po mnenju večine policistk se pri usposabljanju želje policistk upošteva enako 

željam policistov (3,33), prav tako pa je letna delovna ocena policistk v poprečju sorazmerna 

s policistovo (3,25).  
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Tabela 6: Število policistk in policistov vpisanih na Višješolski program za pridobitev 

poklica »policijski inšpektor« 

Generacija, šolsko leto Število vpisanih policistk Število vpisanih policistov 

VII., 2006/2008 0 28 

VIII., 2007/2009 2 28 

IX., 2008/2010 0 27 

X., 2009/2011 1 26 

XI., 2010/2012 1 26 

Vir: Interni podatki kadrovskih evidenc slovenske policije, 2011 

 

Po mnenju večine policistk na področju usposabljanj in napredovanj ni večjih razlik oziroma 

neenakosti med policistkami in policisti. Razlike nastanejo le med policistkami na različnih 

delovnih nivojih. Pri tem bi radi poudarili tudi na statistični podatek kadrovskih evidenc 

policije. Ta pravi, da so v letu 2010 zaposlili 188 kandidatov za policista med katerimi je kar 

52 žensk, ki predstavljajo skoraj 28 odstotni delež vseh kandidatov. Na drugi strani pa je v 

zadnjih petih letih delež žensk, ki so bile poslane na šolanje na Višješolski program za 

pridobitev poklica »policijski inšpektor«, le nekaj manj kot 3 odstoten (Tabela 6). Mnenja o 

kandidatu, ki se prijavi za višješolski program praviloma poda komandir policijske postaje, o 

izbranih kandidatih pa nato odloča vodstvo policijske uprave.  

 

Glede na podatek, ki je prikazan v Tabeli 6, bi lahko govorili tudi o prisotnosti fenomena 

otežene vertikalne mobilnosti, ki ga imenujemo »glass ceiling« oziroma »stekleni strop«. Gre 

za pojem, ki se je v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja pojavil v ZDA in pomeni točko, kjer 

sicer ni objektivnih razlogov, ki bi onemogočali napredovanje, vendar so kljub temu prisotne 

ovire v obliki predsodkov in stereotipov, ki onemogočajo napredovanje določenim družbenim 

skupinam (etnične manjšine, ženske idr.) (Kanjuo Mrčela, 2000: 58). Glede na to, da se za 

vpis v Višješolsko izobraževanje vsako leto pozove vse zaposlene z razpisom, ki ni 

diskriminatoren do nobenega izmed spolov, in glede na to, da nimamo podatka o številu 

podanih prijav ločenih po spolu, lahko dopustimo možnost, da so v »glass ceiling« oziroma 

izoblikovan kulturni vzorec, ki ženskam preprečuje, da bi napredovale, socializirane tudi 

ženske same. Torej, da si ženske same ne dovolijo razmišljati o napredovanju na delovnem 

mestu, ker menijo, da je to domena njihovih moških kolegov. 
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Pomembno pa je tudi opozoriti na določbe Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v 

plačne razrede (Ur. l. RS 51/2008), na podlagi katerih veliko policistk mater, v letu, ko so 

koristile porodniški dopust, ni bilo ocenjenih oziroma so bile zaradi materinstva prikrajšane 

pri napredovanju. Iz tega izhaja tudi več komentarjev anketiranih policistk. Ena izmed njih 

pravi: »Vse ženske smo v policiji do sedaj bile prikrajšane pri letnem ocenjevanju in s tem pri 

napredovanju zaradi porodniške, vsaj enkrat letno (na naši PU), zato zaostajamo za svojimi 

sošolci v plačnih razredih.« V danem primeru gre po našem mnenju za nedopustno zadevo, ki 

nakazuje na, z ustavo prepovedano, segregacijo. Ker so lahko ženske zaradi nosečnosti 

oziroma rojstva otroka odsotne z dela tudi več kot leto dni (bolniška odsotnost, ki se podaljša 

s porodniškim dopustom) bi po našem mnenju morala država pravno urediti vprašanje 

napredovanj policistk za obdobje njihove odsotnosti z dela, ki je povezana z rojstvom otrok.  

 

 Graf 11: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Zadovoljstvo z delom 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

Skoraj 70 odstotkov policistk je mnenja, da so se pravilno odločile za svojo poklicno pot 

oziroma da postanejo policistke. Za omenjeno trditev znaša povprečna vrednost na lestvici od 

1 do 5, 3,98. Prav tako policistke niso kritične do delovnega časa, ki ga opravljajo v policiji 

(3,51). Med tem ko so policistke ponosne, da so zaposlene v policiji (3,8), pa so nekoliko bolj 

razočarane z dosedanjim osebnim razvojem v policiji (3,08). Na slednje vprašanje je z 

najnižjo možno oceno 1 (sploh se ne strinjam) odgovorilo skoraj 14 odstotkov vseh 
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anketiranih, med katerimi je kar 91,2 odstotka takih, ki so zaposlene na delovnem mestu s 

srednješolsko izobrazbo. Med njimi je tudi 36,8 odstotkov takih, ki imajo zaključeno višjo 

oziroma najmanj visokošolsko izobrazbo. Če so policistke ponosne na svoj poklic, pri tem pa 

tudi zadovoljne s svojo poklicno odločitvijo in delovnim časom, pa je trenutno stanje nekoliko 

manj zaželeno, saj so se s povprečno vrednostjo 2,91 na 5-stopenjski lestvici izrazile, da 

novega delovnega dne v policiji ne pričakujejo nestrpno. Le dobrih 7 odstotkov anketiranih je 

na slednje vprašanje odgovorilo z oceno 5 oziroma, da se popolnoma strinjajo, da nestrpno 

pričakujejo nov delovni dan. Na podlagi omenjenih ugotovitev, ko imamo na eni strani ponos 

in zadovoljstvo z odločitvijo za izbiro poklica policistke, na drugi strani pa tesnobno 

pričakovanje novega delovnega dne, bi lahko ocenili, da je obstoječa klima v slovenski 

policiji slaba. 

 

Ena izmed nezadovoljnih anketirank pravi: »Danes se v policiji delo ne upošteva kot 

vrednota, kar me zelo moti. Odnosi so zelo slabi. Ni motivacije za delo. Napačno kadrovanje 

v policiji, zaposli se lahko vsakdo kdor želi, ni kriterijev in pogojev. Če bi se še enkrat 

odločila, ne bi šla v policijo.«   

 

Graf 12: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Odnos vodstva 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 
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Policistke v odnosu do svojih nadrejenih nimajo težav oziroma se praviloma ne soočajo z 

dvojnimi merili. Tako so se v anketi izrazile (3,87), da se njihov neposredni vodja z njimi 

pogovarja sproščeno, prijateljsko in enakopravno. Nadrejeni tudi upoštevajo želje policistk 

glede razporeda službe, saj so na to vprašanje odgovorile z najvišjo povprečno vrednostjo 

izmed vseh, tj. povprečno vrednost 4,03. Če se nadrejeni do policistk obnašajo enakopravno, 

pa so enakopravni tudi do policistov, saj policistke s svojimi podanimi ocenami potrjujejo, da 

zaradi tega ker so ženske nimajo manj nočnih služb, da jim nadrejeni zaradi spola ne odreja 

manj zahtevnih del, prav tako pa v primerjavi s policisti niso hitreje pohvaljene za dobro 

opravljeno delo.   

 

O odnosih s strani vodstva je anketiranka v komentar anketnega vprašalnika napisala: »Odnos 

je odvisen od enote do enote. V prejšnji enoti je bil odnos zelo negativen in sem to občutila z 

razporedom in neenakim obravnavanjem s strani vodstva. V zdajšnji enoti je odlično. Vsi smo 

enaki. Ocenjujejo nas glede na delo, ne na spol.« 

 

Graf 13: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Odnos sodelavcev 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

Anketiranke so na vprašanje ali so policisti na terenu zaščitniški do njih na lestvici od 1 do 5 

odgovorile s povprečno vrednostjo 3,06. 35 odstotkov jih meni, da policisti niso oziroma niso 

povsem zaščitniški, 39 odstotkov pa jih meni, da so. Preostale so bile nevtralne oziroma so 

odgovorile z oceno 3. Z visoko povprečno vrednostjo 3,43 oziroma 3,83 so se policistke na 
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lestvici od 1 do 5 izrazile, da jih policisti sprejemajo njim enakopravno oziroma, da so bile s 

strani policistov ob vstopu v policijo dobro sprejete. Prav tako pa so policistke mnenja, da se 

odnos policistov do policistk v zadnjih letih, ko narašča tudi število zaposlenih policistk, 

izboljšuje (3,49). Kljub temu, da je odnos policistov do policistk praviloma korekten in 

enakopraven, pa policisti v svojih interakcijah s policistkami dajejo občutek, da ženske niso 

povsem primerne za poklic policista. Namreč na vprašanje oziroma trditev, da so policisti 

mnenja, da so ženske primerne za poklic policista, so policistke odgovorile le s povprečno 

vrednostjo 2,52. Pozitivno je na to vprašanje odgovorilo le 16 odstotkov anketirank, medtem 

ko jih je negativno odgovorilo kar 47 odstotkov. Na podlagi rezultatov slednje trditve lahko 

govorimo o prisotnosti kulturnega vzorca za katerega je značilno, da je za poklic policista 

primernejši moški spol.  

 

Komentar dveh policistk na odnos njihovih sodelavcev: »Policisti policistke sprejemajo 

dobro, saj jim je všeč ženska družba. Nekateri policisti so še vedno mnenja, da ženska ne sodi 

v policijo, vendar se ta procent moških zmanjšuje, ali pa nestrinjanja ne pokažejo« in »Na 

začetku (jaz sem prišla leta 2003) je bil položaj ženske zelo slab. Policisti so imeli predsodke, 

potrebno je bilo nenehno dokazovanje itd. Danes je bolje, ker so se nas moški navadili in tudi 

dojeli, da to delo lahko opravljamo.«  

 

Graf 14: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Diskriminacija in neenakost 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 
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Po mnenju policistk je v slovenski policiji prisotna razlika med moškimi in ženskami. Tako 

ocenjuje kar 55 odstotkov anketirank, medtem ko jih le 17 odstotkov meni, da razlik ni. 

Največji delež policistk, ki ocenjujejo, da v slovenski policiji obstajajo razlike med spoloma, 

prihaja iz Policijske uprave Novo mesto (72%) in Slovenj Gradec (71%), najmanjši pa iz 

Policijske uprave Postojna (45%) in Ljubljana (47%). Kljub temu, da so po mnenju policistk 

razlike med spoloma v policiji prisotne, pa so policistke mnenja, da pri zaposlovanju v policiji 

ni prisotne diskriminacije žensk (3,45). Največji delež policistk, ki se večinoma (ocena 4) 

oziroma popolnoma (ocena 5) strinjajo, da pri zaposlovanju v policiji ni prisotne 

diskriminacije žensk, prihaja iz Policijske uprave Nova Gorica (70 %), Kranj (64%) in 

Postojna (62,5%), najmanjši pa iz Policijske uprave Novo mesto (42%) in Celje (45%). 

Podobno ocenjujejo pri vprašanju oziroma trditvi, da je v slovenski policiji dovolj žensk 

(3,34) ter da je razmerje plač policistk in policistov na istem položaju primerljivo (3,73). 

Policistke v službi tudi nimajo občutka manjvrednosti, zaradi tega ker so ženske (3,37). 

Takega mišljenja jih je več kot 50 odstotkov. Sicer pa največji delež policistk, ki se večinoma 

(ocena 4) oziroma popolnoma (ocena 5) strinjajo, da v službi nimajo občutka manjvrednosti, 

zaradi tega ker so ženske, prihaja iz Policijske uprave Krško (61%), Nova Gorica (60 %) in 

Generalne policijske uprave (54%), najmanjši delež žensk pa prihaja iz Policijske uprave 

Slovenj Gradec (29%) in Murska Sobota (38%). 

 

Po to dimenzijo, ki govori o neenakosti, bi uvrstili naslednji komentar, ki je vsebinsko 

podoben več podanim komentarjem: »Ženske v policiji se moramo veliko bolj dokazovati kot 

moški, ne glede na delovno mesto. Moškim se več nepravilnosti spregleda kot ženskam.«  

 

Podani pa so tudi komentarji anketirank o izboljšanem položaju žensk v slovenski policiji. 

Taka sta: 

─ »Z vedno večjim številom policistk v policiji, se je naš položaj izboljšal, verjetno pa bi 

se našla kakšna izjema.«  

─ »Odkar se v policiji zaposluje več žensk, je občutiti večjo solidarnost moških 

kolegov.«  
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Graf 15: Povprečna vrednost vprašanj dimenzije Delo in družina 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

Iz odgovorov na vprašanja znotraj dimenzije Delo in družina je razvidno, da se tudi policistke 

srečujejo s težavami pri usklajevanju dela in družine. Tako ima kar 46 odstotkov policistk 

težave pri usklajevanju svoje kariere z družinskim življenjem. Na omenjen podatek zagotovo 

vpliva tudi večja odsotnost policistk z dela zaradi družinskih obveznosti. Policistke so se 

izrazile, da so rahlo bolj odsotne od policistov, namreč povprečna vrednost na lestvici od 1 

(sploh se ne strinjam) do 5 (popolnoma se strinjam) znaša 2,93. Pri tem je 40 odstotkov 

anketirank obkrožilo odgovor 1 oziroma 2, odgovor 4 oziroma 5 pa jih je obkrožilo 38 

odstotkov. Da jim zaradi njihove zaposlitve trpi njihovo družinsko življenje, je izrazilo 25 

odstotkov anketirank, medtem ko jih polovica pravi, da temu ni povsem tako. Relativno velik 

delež policistk navaja, da njihovi partnerji niso nenaklonjeni njihovemu poklicu (1,82), jih je 

pa 8 odstotkov takih, ki so nasprotnega mnenja oziroma takih, ki so deležne odklonilnih 

odnosov s strani svojih partnerjev/družine. Zanimiv pa je podatek, da kar 65 odstotkov 

policistk prejema nižjo plačo od svojega partnerja, le 16 odstotkov pa jih prejema višjo. Tako 

lahko ugotovimo, da so policistke sicer finančno preskrbljene oziroma neodvisne od svojega 

partnerja, vendar v skupno gospodinjstvo prispevajo manj od svojih partnerjev, kar jih lahko 

uvršča tudi v podrejen položaj. Prav tako pa lahko tudi iz omenjene ugotovitve pritrdimo 

dejstvu, ki smo ga že navedli v naši nalogi, da ženske v primerjavi z moškimi zasedajo nižje 

delovne položaje ter da povprečno prejemajo tudi nižjo plačo.  
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Graf 16: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Šale in spolno nadlegovanje 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

Šale na račun žensk so prisotne tudi v slovenski policiji (2,99), takšnega mnenja je 36 

odstotkov anketirank, medtem ko jih je 28 odstotkov odgovorilo z oceno 3 oziroma 

odgovorom niti da, niti ne. Šale na račun žensk večino policistk oziroma 45 odstotkov 

anketirank ne motijo, slaba tretjina pa jih pravi, da jih tovrstne šale vsaj malo motijo. Skupna 

povprečna vrednost odgovorov na lestvici od 1 do 5 znaša 3,26. Policistke po večini nimajo 

občutka, da jih policisti obravnavajo kot spolni objekt (2,28), tako jih meni 61 odstotkov. 

Slednja ugotovitev pa ne pomeni, da o obstoju spolnega nadlegovanja v slovenski policiji ne 

moremo govorili, saj 40 odstotkov anketirank meni, da je spolno nadlegovanje na delovnem 

mestu v policiji prisotno, slabih 35 odstotkov pa jih je nasprotnega mnenja. Zgovorno pa priča 

odgovor policistk na trditev, da si ženske spolnega nadlegovanja v resnici želijo. Namreč, na 

omenjeno vprašanje, katerega povprečna vrednost na lestvici od 1 do 5 znaša 1,1, je kar 97 

odstotkov anketirank jasno izrazilo, da si ženske spolnega nadlegovanja ne želijo. Je pa dober 

odstotek policistk, ki navajajo, da si ženske spolnega nadlegovanja v resnici želijo. Gre za 

uniformirane policistke zaposlene na nižjih nivojih. 
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 Graf 17: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Ženske lastnosti 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

V dimenziji Ženske lastnosti smo poskušali ugotoviti ali predstavljajo lastnosti, značilne za 

povprečno žensko, oviro pri opravljanju policijskega dela, s čimer bi bil moški spol tudi 

privilegiran za opravljanje tovrstnega dela. Splošna ugotovitev oziroma mnenje policistk je, 

da jim to ne predstavlja prevelike ovire. Tako je kar 66 odstotkov policistk mnenja, da dela 

zaradi fizične zahtevnosti ne opravljajo težje kot moški, 10 odstotkov anketirank pa meni 

nasprotno. Podobnega mnenja so policistke pri trditvi, da jih med opravljanjem policijskega 

dela čustva pogosto izdajo (1,98). Trditvi je pritrdilo slabih 9 odstotkov policistk, 70 

odstotkov pa se jih s trditvijo ni strinjalo. Policistke so tudi mnenja, da večja fizična moč in 

agresivnost ne pomeni tudi večje učinkovitosti pri opravljanju policijskega dela (2,13). Tudi 

če so policistke na terenu same, ne naletijo na težave hitreje, kot pa če bi bil z njimi policist. 

Nasprotno meni le slabih 15 odstotkov anketiranih, pri čemer močno izstopajo policistke iz 

Policijske uprave Kranj. Iz omenjene policijske uprave je kar 41 odstotkov policistk pritrdilo 

naši trditvi, da na terenu naletijo policistke na težave hitreje, če ob njih ni policista. S 

povprečno vrednostjo 2,08 pa so se policistke na vprašanje oziroma trditev, da tudi same 

verjamejo, da je za poklic policista primernejši moški, jasno izrazile, da je za poklic policista 

primeren tudi ženski spol. Nasprotno meni le 14 odstotkov vseh anketirank.   
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Predstavljeni odgovori pričajo o tem, da se je velik delež policistk odmaknil od 

tradicionalnega, stereotipnega pojmovanja, da ženska ni primerna za ta »moški« poklic, kar je 

zelo pozitivno. O tem oziroma o primernosti žensk za poklic policista pa nadzorno govorita 

tudi komentarja anketirank, ki pravita:  

─ »Večinoma je položaj žensk v slovenski policiji zelo dober. Težave s katerimi se 

nekatere soočajo so v tem, da so mišljenja, da zaradi svoje šibkosti ženska ne bo 

opravila določene naloge tako dobro, kot moški. Kar se drugega tiče, pa je marsikatera 

policistka pri svojih nalogah veliko boljša in odločnejša, strokovnejša..., kot 

marsikateri policist, kar ima za posledico tudi boljše rezultate dela.« 

─ »Zelo žalostno je prepričanje nekaterih moških, da ženske niso za policijo, čeprav je 

dosti policistk boljših "policajev" kot kar nekaj kolegov policistov (ne glede na delo).«  

 

Graf 18: Povprečna vrednost posameznih vprašanj dimenzije Pogledi na sodobno žensko 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

V nalogi nas je tudi zanimalo, kako na sodobno žensko oziroma njeno vlogo v sodobni družbi 

gledajo slovenske policistke. Ali se čutijo enakopravne in predvsem enake moškim ter ali 

pričakujejo večjo podporo svojih partnerjev pri opravljanju gospodinjskih del in skrbi za 

otroke. Pri anketiranju je 44 odstotkov policistk odgovorilo, da bi moški morali več časa 

posvetiti skrbi za otroke, kot ga posvečajo sedaj. Enak odstotek žensk je tudi odgovorilo, da bi 
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morali moški več časa posvetiti tudi za gospodinjstvo. Pri obeh omenjenih trditvah, ki sta na 

5-stopenjski Lickertovi lestvici prejeli relativno visoki vrednosti 3,28 oziroma 3,36, je 26 

odstotkov takih, ki je odgovorilo, da moški posvečajo dovolj časa skrbi za otroke in 

gospodinjstvu. Se pa anketiranke ne strinjajo povsem s trditvijo, da je sicer v redu, da so 

ženske zaposlene, toda tisto kar si najbolj želijo, so dom in otroci (2,42). Nikakor pa se ne 

strinjajo s trditvijo o tradicionalni delitvi dela oziroma da je naloga moža v zakonu, da služi 

denar, žene pa, da skrbi za gospodinjstvo in družino (1,24). Pritrdilno je odgovorilo manj kot 

odstotek anketirank, vse pa so zaposlene na uniformiranih položajih nižjega nivoja. Pri trditvi, 

da je položaj žensk v Sloveniji dober, so policistke po večini (37%) ostale neopredeljene 

oziroma so najpogosteje odgovorile s sredinskim odgovorom 3 (niti da, niti ne). Pri povprečni 

vrednosti 3,06 je več kot 36 odstotkov žensk podalo odgovor 4 (večinoma se strinjam) 

oziroma 5 (popolnoma se strinjam), tako da lahko sklepamo, da so vendarle bolj nagnjene k 

oceni, da je položaj žensk v Slovenije prej boljši, kot pa slabši. 

 

Graf 19: Povprečna vrednost splošnih - neopredeljenih vprašanj 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

Vprašanja predstavljena v zgornjem Grafu 19 so ostala neopredeljena oziroma jih nismo 

mogli uvrstiti v samostojno dimenzijo, je pa zato iz njih možno ugotoviti marsikatero 

zanimivost. Tako lahko ugotovimo, da so medsebojni odnosi med spoloma v policiji dobri. 

Takega mnenja je skoraj 63 odstotkov anketiranih policistk, medtem ko se jih 19 odstotkov s 
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tem ne strinja. Prav tako je zanimiva ugotovitev, da skoraj polovica (47%) slovenskih 

policistk v službi raje dela s policistom, kot pa s policistko. 30 odstotkov je neopredeljenih, 23 

odstotkov pa jih raje dela s policistko. Več kot polovica policistk, med katerimi je kar 37 

odstotkov takih, ki so podale najnižjo možno oceno, tj. 1, niso zadovoljne s službeno 

uniformo oziroma jo ocenjujejo kot neustrezno in neprimerno. Zelo zanimivo je tudi mnenje 

policistk o tem, kako jih kot policistko sprejema javnost. Ob tem, da ji je kar 47 odstotkov 

podalo nevtralno mnenje oziroma oceno 3, jih je kar 43 odstotkov mnenja, da jih javnost kot 

policistko ne sprejema boljše kot pa policista, le 10 odstotkov pa jih je nasprotnega mišljenja. 

Pri vprašanju oziroma trditvi, da ne bi zapustile policije, če bi se jim zaradi poslovnih težav 

znižale plače, je le 12 odstotkov anketirank pritrdilo trditvi. Na drugi strani pa jih je kar 44 

odstotkov mnenja, da bi v takem primeru zamenjale službo. 

 

Med splošnimi vprašanji je bilo tudi vprašanje o medsebojnih odnosih med spoloma v 

slovenski policiji. Zato bi na tem mestu radi poudarili tudi poglede policistk na položaj, status 

oziroma predvsem na mnenja policistk o svojih sodelavkah. Namreč v komentarje anketnega 

vprašalnika so policistke podale veliko negativnih mnenj glede nekaterih svojih sodelavk. 

Nekateri izmed njih so: 

─ »Moje mnenje je, da je trenutno zaposlenih dovolj žensk v policiji in bi morali kako 

generacijo usposobiti samo moške!! Je pa veliko takih, da se sprašujem kako so prišle 

v policijo – nesposobne!!« 

─ »Dogajajo se nepravičnosti, policistke smo v neenakopravnem položaju s policisti (v 

primerjavi s kolegi moškimi). Je pa res, da imam v patrulji raje moškega spremljevalca 

kot žensko (žal niso vse ženske v policiji primerne).« 

─ »Bolj ko se ženska znajde v policiji, lažje pride do napredovanja. Povezave: po zelo 

kratkem času hitro prilezejo višje (koketiranje, zapeljevanje…).« 

─ »Žensk v policiji je že preveč, sploh pa zdaj, ko si lastijo neke pravice glede 

dopoldanskih šihtov! To ni pošteno do moških-očetov, ki potem delajo samo popoldan 

in potem očetje ne vidijo svojih otrok (enako so prizadete mame, ki imajo otroke 

starejše od 3 let). Matere, ki se poslužujejo tega, ne sodijo v policijo. Zakaj so se 

odločile za policijo? Dobro so vedele kam gredo in kaj jih čaka. Na naši postaji to 

počnejo tiste, ki se jim ne dela - lenobe!« 
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6.3.3  Rezultati odgovorov na specifična vprašanja 

 

Pri specifičnih vprašanjih, ki smo jih zastavili v anketnem vprašalniku, nas je zanimalo 

mnenje policistk o področjih dela, ki so bolj primerna za delo policista oziroma policistke in o 

razlogih za odločitev, da postanejo policistke. Zanimalo pa nas je tudi kakšne odnose do njih 

goji več v naprej določenih družbenih skupin ljudi ter kakšne so ovire pri zaposlovanju žensk 

v policiji.  

 

Graf 20: V odstotnih deležih izraženi rezultati o primernosti za delo na različnih področjih 

dela vezano na spol  

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

Iz rezultatov prikazanih v Grafu 20 je razvidno mnenje anketirank, da sta oba spola enako 

primerna za delo v cestnem prometu, v patrulji, obravnavanju kaznivih dejanj, varovanju 

državne meje in izvajanju mejne kontrole, kot tudi pri delu s službenimi psi in konji. Takega 

mišljenja je od 76 do 89 odstotkov anketirank. Večjo primernost oziroma prednost svojemu 

spolu dajejo policistke na področju dela z otroki in mladostniki, pri obravnavanju spolnih 
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deliktov, družinskega nasilja in pisarniškega dela. Pri nalogah oziroma delovnih področjih, 

kjer pride bolj do izraza fizična moč, kot je varovanje javnega reda in miru ter pri delu v 

posebni policijski enoti in specialni enoti policije, pa so anketiranke mišljenja, da so 

omenjenim nalogam bolje kos moški. Pomembna je že predhodno omenjena statistična 

ugotovitev, da je delež žensk, ki opravljajo naloge nadzora cestnega prometa le 5 odstoten, pri 

čemer pa so policistke mnenja, da so za tovrstne naloge celo bolj primerne od moških. Glede 

na rezultate ankete, si policistke zagotovo želijo večjo prisotnost oziroma zastopanost pri 

nalogah nadzora cestnega prometa.  

 

 Graf 21: Povprečna vrednost vprašanj o razlogih za zaposlitev v policiji 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

Želja pomagati ljudem (3,65) in sama vrsta ter narava dela (3,63), ki jo prinaša poklic, je 

najpogostejši razlog, ki so ga navedle anketiranke, da so sprejele odločitev o poklicu 

policistke. Kar 29 odstotkov anketirank je na 5-stopenjski lestvici odgovorilo z najvišjim 

možnim odgovorom strinjanja, da je želja iz otroštva vplivala na odločitev, da postanejo 

policistke, oziroma so pri slednjem razlogu odgovorile z odgovorom 5 (najbolj vplival). Sicer 
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pa so želja iz otroštva (3,14), samozadovoljstvo (3,10) in želja po akciji in adrenalinu (3,15) 

razlogi, ki so tudi zelo pripomogli k odločitvi, da anketiranke prestopijo v policijske vrste. Na 

odločitev, da postanejo policistke pa so manj vplivali finančni razlog (2,22), stik z uniformo 

in orožjem (2,33) ter avtoriteta, ki jo prinaša poklic (1,94). Najmanj pa so na odločitev 

anketirank vplivali razlogi, da ni bilo druge možnosti (1,63), družinska tradicija (1,35) in 

razlog, da je v policiji zaposlenih več moških kot žensk (1,31). Slednjemu razlogu sta pritrdila 

le 2 odstotka anketiranih, medtem ko je takih, ki so se za poklicno pot odločile zaradi 

družinski tradicije 5 odstotkov. 

 

Graf 22: Povprečna vrednost vprašanj o odnosih različnih skupin ljudi do policistke 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

  

Z anketnim vprašalnikom je bilo ugotovljeno, da so policistke pri svojem delu praviloma 

deležne dobrega in prijaznega odnosa s strani različnih družbenih skupin ljudi. Policistke 

ocenjujejo, da so najboljšega oziroma najbolj vljudnega in prijaznega odnosa deležne s strani 

svojih sodelavk, policistk (3,82). Takoj za njimi pa sledijo njihovi sodelavci (3,77) in 

nadrejeni (3,55). Zelo dober odnos imajo do policistk tudi tujci, saj ga na 5-stopenjski lestvici 

ocenjujejo s povprečno vrednostjo 3,47. Policistke so dobrega odnosa deležne tudi s strani 

strank v postopku, in sicer moških (3,44), žensk (3,37) in mladostnikov (3,36). Za najslabši 

odnos pa so policistke ocenile, da so ga deležne s strani pripadnikov večetničnih skupnosti 

(3,29). Kljub temu, da je slednji odnos v povprečni oceni ocenjen kot najslabši, pa ga ne 
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moremo označiti za slabega oziroma dejansko najslabšega, saj ga je kot slabega ocenilo le 

7,64 odstotkov vseh anketirank, odnos z mladostniki pa je kot slabega ocenilo 8,61 odstotkov 

anketirank. Ob upoštevanju posameznih ocen po posameznih družbenih skupinah ljudi pa je 

zanimiva ugotovitev, da je 4,09 odstotkov anketirank odgovorilo, da so deležne slabega 

odnosa s strani svojih sodelavk. Da so deležne slabega odnosa s strani svojih sodelavcev in 

tujcev pa je ocenilo le 2,44 oziroma 2,94 odstotkov anketirank.  

 

Graf 23: V odstotnih deležih izražena vrednost vprašanj o ovirah žensk pri zaposlovanju v policiji 

 
Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

Večji del ponujenih odgovorov, katerih rezultati so prikazani v zgornjem grafu, je v današnji 

družbi oblikovan v kulturni vzorec ali stereotipne predstave, ki jih ima družba o vlogi in 

lastnostih žensk. Slednjega dejstva se zavedajo tudi ženske same, kar izražajo tudi v svojih 

odgovorih, čeprav se zavedajo, da so lahko v policijskem poklicu povsem konkurenčne in 

enake svojim moškim sodelavcem. Kot največjo oviro ženskam pri zaposlovanju v slovenski 

policiji vidijo anketiranke v manjši fizični moči žensk. Tako jih meni kar 20,46 odstotkov 
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Ovire žensk pri zaposlovanju v policiji 
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premajhni ambicioznosti v primerjavi z moškimi (3,16%). Pod drugo je odgovorilo 2,53 

odstotka anketiranih, ki so podale različna mnenja. Tako je skupno 77,43 odstotka anketirank 

našlo enega izmed razlogov, ki naj bi predstavljal oviro ženskam pri zaposlovanju v policiji, 

ostalih 22,57 odstotka policistk pa je mnenja, da ovir pri zaposlovanju žensk v policiji ni. 

 

6.3.4  T-test dveh neodvisnih vzorcev 

 

Da bi ugotovili, ali obstajajo statistično značilne razlike med ženskami, ki se počutijo 

enakovredne v policiji in med tistimi, ki se ne, ter da bi preko tistih anketirank, ki se čutijo 

manjvredne v policiji ugotovili, kateri so dejavniki neenake obravnave, smo izvedli t-test 

dveh neodvisnih vzorcev.  

 

Tako smo vseh 491 anketirank, na podlagi podanega odgovora na 25. trditev našega 

anketnega vprašalnika (V policiji nimam občutka manjvrednosti, zaradi tega ker sem ženska), 

razdelili v dva vzorca oziroma dve skupini. V prvo skupino smo uvrstili 129 anketirank, ki so 

na prej omenjeno trditev obkrožile odgovor 1 (sploh se ne strinjam) in 2 (delno se strinjam), v 

drugo skupino pa tistih 246, ki so obkrožile odgovor 4 (večinoma se strinjam) in 5 

(popolnoma se strinjam). Ostalih 116 anketirank, ki na omenjeno trditev niso podale odgovora 

oziroma so ostale nekako nevtralne, saj so obkrožile odgovor 3 (niti da niti ne), smo iz 

omenjene analize izločili. 

 

Tako nastali dve skupini smo nato primerjali med sabo pri podanih odgovorih na preostalih 49 

trditev prvega sklopa osrednjega dela našega vprašalnika. Kot smo že omenili, smo za 

ustrezno statistično primerjavo uporabili t-test, pri katerem smo primerjali srednje vrednosti 

podanih odgovorov obeh skupin in pri tem ugotavljali, ali je statistično značilna razlika med 

odgovori ene in druge skupine. 

 

Glede na rezultate odgovorov policistk, lahko na podlagi prikazanega statističnega izračuna v 

Tabeli 7 povzamemo, da pri več trditvah med omenjenima skupinama policistk obstaja 

statistično značilna razlika. Tako smo na podlagi primerjave povprečnih vrednosti odgovorov 

na posamezne trditve obeh skupin policistk tudi natančneje identificirali dejavnike, ki kažejo 

na neenak položaj oziroma neenako obravnavo policistk v slovenski policiji.  
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Na podlagi izračunanih podatkov, prikazanih v Tabeli 7, lahko zavrnemo ničelno hipotezo kar 

pri 35 trditvah, saj pri le-teh obstaja statistično značilna razlika med odgovori ene in druge 

skupine. Torej lahko trdimo, da so povprečja odvisne spremenljivke v skupinah na populaciji 

različna pri 35 trditvah. Ob upoštevanju velikosti razlik v srednji vrednosti (prikazane so na 

koncu posamezne trditve) trditev oziroma spremenljivk, ki so jih podale obe skupini policistk, 

si te sledijo po sledečem vrstnem redu:    

─ Policistke na vseh nivojih imamo realne možnosti za napredovanje (1,35). 

─ Policisti me sprejemajo sebi enakopravno (1,23). 

─ Medsebojni odnosi med spoloma v policiji so dobri (1,2). 

─ V policiji ni prisotnih razlik med moškimi in ženskami (1,13). 

─ Pri usposabljanju se želje policistk upošteva enako željam policistov (1,1). 

─ Odnos policistov do policistk se z naraščanjem števila žensk v policiji izboljšuje 

(1,07). 

─ Zadovoljna sem z dosedanjim osebnim razvojem v policiji (1,01). 

─ Letna delovna ocena policistk je v poprečju sorazmerna s policistovo (1,01). 

─ Policisti so mnenja, da smo ženske primerne za ta poklic (0,96). 

─ Položaj žensk v Sloveniji je dober (0,93). 

─ Pri zaposlovanju v policijske vrste ni prisotna diskriminacija žensk (0,92). 

─ V policiji se moj neposredni vodja z mano pogovarja sproščeno, prijateljsko in 

enakopravno (0,88). 

─ Spolnega nadlegovanja na delovnem mestu v policiji ni (0,86). 

─ Ob vstopu v policijo sem bila s strani policistov dobro sprejeta (0,86). 

─ Delovni čas, ki ga opravljam v policiji, mi ustreza (0,78). 

─ Policistke (matere) lahko usklajujejo svojo kariero z družinskim življenjem (0,76). 

─ Med zaposlenimi v policiji so šale na račun žensk pogoste (0,75). 

─ Šale na račun žensk me ne motijo (0,69). 

─ Razmerje plač policistk in policistov na istem položaju je primerljivo (0,68). 

─ Policisti ženske v policiji obravnavajo kot spolni objekt (0,65). 

─ Ponosna sem, da sem zaposlena v policiji (0,63). 

─ Nadrejeni upošteva moje želje glede razporeda službe (0,61). 

─ Veselim se in z nestrpnostjo pričakujem nov delovni dan v policiji (0,59). 

─ Zaradi moje zaposlitve trpi moje družinsko življenje (0,56). 

─ Policistke imamo ustrezno ter primerno uniformo (0,55). 

─ Policisti so pri delu na terenu zaščitniški do nas policistk (0,52). 
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─ Odločitev, da postanem policistka, je bila pravilna (0,52). 

─ Policije ne bi zapustila, če bi se mi zaradi poslovnih težav znižala plača (0,47). 

─ V policiji je dovolj žensk (0,44). 

─ V policiji smo policistke, s strani naših vodij, hitreje pohvaljene za dobro opravljeno 

delo, kot pa so policisti (0,37). 

─ Moški bi morali opravljati več gospodinjskih del, kot jih opravljajo sedaj (0,36). 

─ Družina/partner ima odklonilen odnos do mojega poklica (0,31). 

─ Javnost me kot policistko sprejema boljše kot pa policista (0,27). 

─ Policistke pridemo lažje na vodilne položaje kot pa policisti (0,19). 

 
 
Pri preostalih 15 trditvah pa nismo našli statistično značilnih razlik med odgovori prve in 

druge skupine anketirank, zato pri omenjenih trditvah nismo mogli zavrniti ničelne hipoteze. 

Te trditve, ki hkrati ne vplivajo na neenak položaj oziroma ženskam zaposlenih v slovenski 

policiji na vlivajo občutka neenakopravnosti, so:  

─ Moja plača je višja od plače mojega partnerja (0,21). 

─ Odrejeno delo policistkam je manj zahtevno kot delo odrejeno policistom (0,17). 

─ Moški bi morali več časa posvetiti skrbi za otroke, kot ga posvečajo sedaj (0,15). 

─ Policistke smo zaradi družinskih obveznosti pogosteje odsotne z dela kot policisti 

(0,12). 

─ Delo zaradi fizične zahtevnosti opravljam težje kot policisti (0,11). 

─ Med opravljanjem policijskega dela me čustva pogosto izdajo (0,1). 

─ Nadrejeni mi odreja manj nočnih služb med vikendi zato ker sem ženska (0,09). 

─ V službi raje delam s policistom, kot pa s policistko (0,07). 

─ Že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom in 

otroci (0,06). 

─ Policistke imajo v primerjavi s policisti boljše možnosti za napredovanje (0,06). 

─ Če delo na terenu opravljam sama, naletim na »težave« hitreje, kot če bi ob sebi imela 

policista (0,04). 

─ Tudi sama verjamem, da so za poklic policista primernejši moški (0,03). 

─ Ženske si spolnega nadlegovanja v resnici želijo (0,03). 

─ Naloga moža v zakonu je, da služi denar, žene pa, da skrbi za gospodinjstvo in družino 

(0,02). 

─ Z večjo fizično močjo in agresivnostjo si v policiji učinkovitejši (0,01). 
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Tabela 7: Razlike med srednjimi vrednostmi podanih odgovorov na zastavljena vprašanja 

oziroma trditve, med policistkami, ki v policiji nimajo občutka manjvrednosti, zaradi tega ker 

so ženske in med tistimi policistkami, ki ta občutek imajo 

 
V policiji 

nimam občutka 

manjvrednosti, 

zaradi tega ker 

sem ženska. N Mean 

Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean t Sig. t 

Nadrejeni mi odreja manj nočnih služb 

med vikendi zato ker sem ženska. 

se ne strinjam 127 1,50 ,967 ,086 
,938 ,349 

se strinjam 238 1,41 ,917 ,059 

Policisti ženske v policiji obravnavajo 

kot spolni objekt.  

se ne strinjam 129 2,60 1,246 ,110 
5,405 ,000 

se strinjam 246 1,95 1,046 ,067 

Policistke (matere) lahko usklajujejo 

svojo kariero z družinskim življenjem.  

se ne strinjam 129 2,31 1,095 ,096 
-5,844 ,000 

se strinjam 242 3,07 1,242 ,080 

Policistke imajo v primerjavi s policisti 

boljše možnosti za napredovanje. 

se ne strinjam 129 1,37 ,911 ,080 
-,605 ,546 

se strinjam 246 1,43 ,886 ,056 

Policisti so pri delu na terenu zaščitniški 

do nas policistk.  

se ne strinjam 128 2,73 1,127 ,100 
-4,192 ,000 

se strinjam 242 3,25 1,143 ,074 

V policiji se moj neposredni vodja z 

mano pogovarja sproščeno, prijateljsko 

in enakopravno. 

se ne strinjam 129 3,38 1,213 ,107 
-6,993 ,000 

se strinjam 
246 4,26 1,045 ,067 

Delo zaradi fizične zahtevnosti 

opravljam težje kot policisti. 

se ne strinjam 128 1,98 1,072 ,095 
,953 ,341 

se strinjam 244 1,87 1,072 ,069 

Odločitev, da postanem policistka, je 

bila pravilna.  

se ne strinjam 129 3,67 1,219 ,107 
-4,157 ,000 

se strinjam 244 4,19 ,990 ,063 

Policisti me sprejemajo sebi 

enakopravno. 

se ne strinjam 128 2,71 1,198 ,106 
-10,066 ,000 

se strinjam 246 3,94 ,963 ,061 

Medsebojni odnosi med spoloma v 

policiji so dobri. 

se ne strinjam 128 2,82 1,125 ,099 
-10,544 ,000 

se strinjam 245 4,02 ,866 ,055 

V službi raje delam s policistom, kot pa s 

policistko. 

se ne strinjam 129 3,29 1,354 ,119 
-,413 ,680 

se strinjam 242 3,36 1,347 ,087 

V policiji ni prisotnih razlik med 

moškimi in ženskami. 

se ne strinjam 128 1,68 ,980 ,087 
-9,486 ,000 

se strinjam 246 2,81 1,146 ,073 

Delovni čas, ki ga opravljam v policiji, 

mi ustreza. 

se ne strinjam 129 3,06 1,385 ,122 
-5,447 ,000 

se strinjam 245 3,84 1,191 ,076 

Nadrejeni upošteva moje želje glede 

razporeda službe.  

se ne strinjam 128 3,75 1,242 ,110 
-4,844 ,000 

se strinjam 245 4,36 ,932 ,060 
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Pri zaposlovanju v policijske vrste ni 

prisotna diskriminacija žensk. 

se ne strinjam 129 2,95 1,295 ,114 
-6,993 ,000 

se strinjam 245 3,87 1,044 ,067 

Spolnega nadlegovanja na delovnem 

mestu v policiji ni.  

se ne strinjam 127 2,33 1,254 ,111 
-6,110 ,000 

se strinjam 246 3,19 1,306 ,083 

Med opravljanjem policijskega dela me 

čustva pogosto izdajo. 

se ne strinjam 129 1,95 1,045 ,092 
,957 ,339 

se strinjam 246 1,85 1,034 ,066 

Moški bi morali več časa posvetiti skrbi 

za otroke, kot ga posvečajo sedaj.  

se ne strinjam 127 3,32 1,174 ,104 
1,233 ,218 

se strinjam 243 3,17 1,077 ,069 

Policistke smo zaradi družinskih 

obveznosti pogosteje odsotne z dela kot 

policisti. 

se ne strinjam 128 2,83 1,392 ,123 

-,862 ,389 se strinjam 
243 2,95 1,318 ,085 

V policiji je dovolj žensk. se ne strinjam 129 3,07 1,353 ,119 
-3,259 ,001 

se strinjam 246 3,51 1,191 ,076 

Zaradi moje zaposlitve trpi moje 

družinsko življenje. 

se ne strinjam 128 2,80 1,276 ,113 
4,046 ,000 

se strinjam 243 2,24 1,257 ,081 

Že v redu, če je ženska zaposlena, toda 

tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom 

in otroci. 

se ne strinjam 128 2,43 1,520 ,134 
,397 ,692 

se strinjam 
246 2,37 1,387 ,088 

Z večjo fizično močjo in agresivnostjo si 

v policiji učinkovitejši. 

se ne strinjam 129 2,02 1,234 ,109 
-,041 ,967 

se strinjam 245 2,03 1,168 ,075 

Policistke na vseh nivojih imamo realne 

možnosti za napredovanje.  

se ne strinjam 128 1,97 ,988 ,087 
-11,691 ,000 

se strinjam 245 3,32 1,182 ,076 

Odnos policistov do policistk se z 

naraščanjem števila žensk v policiji 

izboljšuje. 

se ne strinjam 129 2,84 1,351 ,119 
-7,943 ,000 

se strinjam 
246 3,91 1,006 ,064 

Policistke imamo ustrezno ter primerno 

uniformo. 

se ne strinjam 128 2,09 1,328 ,117 
-3,752 ,000 

se strinjam 244 2,64 1,379 ,088 

Ponosna sem, da sem zaposlena v 

policiji. 

se ne strinjam 129 3,44 1,145 ,101 
-5,233 ,000 

se strinjam 246 4,07 1,039 ,066 

Moja plača je višja od plače mojega 

partnerja. 

se ne strinjam 126 1,96 1,455 ,130 
-1,312 ,190 

se strinjam 238 2,17 1,473 ,095 

Odrejeno delo policistkam je manj 

zahtevno kot delo odrejeno policistom. 

se ne strinjam 129 1,60 ,896 ,079 
-1,617 ,107 

se strinjam 243 1,77 1,069 ,069 

Moški bi morali opravljati več 

gospodinjskih del, kot jih opravljajo 

sedaj.  

se ne strinjam 127 3,53 1,314 ,117 

2,608 ,009 se strinjam 
244 3,17 1,231 ,079 

Policistke pridemo lažje na vodilne se ne strinjam 129 1,23 ,619 ,054 -2,430 ,016 
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položaje kot pa policisti. se strinjam 244 1,42 ,835 ,053 

Družina/partner ima odklonilen odnos do 

mojega poklica. 

se ne strinjam 128 1,98 1,217 ,108 
2,667 ,008 

se strinjam 245 1,67 1,029 ,066 

Med zaposlenimi v policiji so šale na 

račun žensk pogoste. 

se ne strinjam 129 3,40 1,337 ,118 
5,323 ,000 

se strinjam 246 2,65 1,272 ,081 

Naloga moža v zakonu je, da služi denar, 

žene pa, da skrbi za gospodinjstvo in 

družino. 

se ne strinjam 128 1,20 ,607 ,054 

-,252 ,801 se strinjam 
245 1,22 ,640 ,041 

Ženske si spolnega nadlegovanja v 

resnici želijo. 

se ne strinjam 129 1,09 ,415 ,037 
-,626 ,532 

se strinjam 246 1,12 ,509 ,032 

Javnost me kot policistko sprejema 

boljše kot pa policista. 

se ne strinjam 129 2,28 1,023 ,090 
-2,066 ,039 

se strinjam 244 2,51 1,016 ,065 

Ob vstopu v policijo sem bila s strani 

policistov dobro sprejeta. 

se ne strinjam 128 3,34 1,159 ,102 
-7,094 ,000 

se strinjam 244 4,20 1,033 ,066 

Policije ne bi zapustila, če bi se mi 

zaradi poslovnih težav znižala plača. 

se ne strinjam 128 2,38 1,262 ,112 
-3,279 ,001 

se strinjam 241 2,85 1,309 ,084 

Pri usposabljanju se želje policistk 

upošteva enako željam policistov. 

se ne strinjam 129 2,66 1,266 ,111 
-8,317 ,000 

se strinjam 246 3,76 1,136 ,072 

Policisti so mnenja, da smo ženske 

primerne za ta poklic.  

se ne strinjam 129 1,98 1,008 ,089 
-8,464 ,000 

se strinjam 244 2,94 1,056 ,068 

Zadovoljna sem z dosedanjim osebnim 

razvojem v policiji. 

se ne strinjam 128 2,50 1,171 ,103 
-7,709 ,000 

se strinjam 245 3,51 1,210 ,077 

Položaj žensk v Sloveniji je dober. se ne strinjam 127 2,46 1,090 ,097 
-8,130 ,000 

se strinjam 246 3,39 ,958 ,061 

Razmerje plač policistk in policistov na 

istem položaju je primerljivo. 

se ne strinjam 128 3,36 1,266 ,112 
-5,245 ,000 

se strinjam 246 4,04 1,059 ,067 

V policiji smo policistke, s strani naših 

vodij, hitreje pohvaljene za dobro 

opravljeno delo, kot pa so policisti.  

se ne strinjam 129 1,45 ,790 ,070 
-3,817 ,000 

se strinjam 
243 1,82 1,048 ,067 

Letna delovna ocena policistk je v 

poprečju sorazmerna s policistovo.  

se ne strinjam 126 2,64 1,223 ,109 
-7,745 ,000 

se strinjam 243 3,65 1,123 ,072 

Veselim se in z nestrpnostjo pričakujem 

nov delovni dan v policiji. 

se ne strinjam 129 2,57 1,074 ,095 
-4,712 ,000 

se strinjam 245 3,16 1,210 ,077 

Če delo na terenu opravljam sama, 

naletim na »težave« hitreje, kot če bi ob 

sebi imela policista.  

se ne strinjam 127 2,09 1,237 ,110 

-,289 ,773 se strinjam 
240 2,13 1,220 ,079 
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Šale na račun žensk me ne motijo. se ne strinjam 129 2,87 1,221 ,107 
-5,066 ,000 

se strinjam 245 3,56 1,294 ,083 

Tudi sama verjamem, da so za poklic 

policista primernejši moški. 

se ne strinjam 128 2,04 1,276 ,113 
,228 ,820 

se strinjam 245 2,01 1,225 ,078 

Vir: Lastna raziskava (ne)enakosti žensk v slovenski policiji 

 

Na podlagi izvedenega t-testa smo prišli do ugotovitev, da so največje razlike med 

policistkami, ki imajo občutek manjvrednosti in tistih, ki tega občutka nimajo v tem, da so 

policistke, ki imajo v policiji zaradi svojega spola občutek manjvrednosti, dosti bolj kritične 

do samega odnosa med spoloma v policiji, kot pa policistke, ki v policiji zaradi svojega spola 

nimajo občutka manjvrednosti. Tako so policistke z občutkom manjvrednosti, v nasprotju s 

policistkami, ki tega občutka nimajo, navedle, da so medsebojni odnosi med spoloma v 

policiji slabi (2,82~4,02), da v slovenski policiji policistke na vseh nivojih nimajo realnih 

možnosti za napredovanje (1,97~3,32), da jih policisti ne sprejemajo sebi enakopravno 

(2,71~3,94), da se odnos policistov do policistk z naraščanjem števila žensk v policiji ne 

izboljšuje (2,84~3,91), da se pri usposabljanju želje policistk ne upošteva enako željam 

policistov (2,66~3,76), da letna delovna ocena policistk ni v poprečju sorazmerna s 

policistovo (2,64~3,65) in ne nazadnje tudi, da niso zadovoljne z dosedanjim osebnim 

razvojem v policiji (2,50~3,51). Kljub temu, da prednjačijo policistke z občutkom 

manjvrednosti, pa so vse policistke mnenja, da so v policiji prisotne razlike med moškimi in 

ženskami (1,68~2,81), prav tako pa ocenjujejo, da so policisti mnenja, da ženske niso 

primerne za poklic policista (1,98~2,94). 

 

Ne glede na to, ali imajo občutek manjvrednosti ali ne, policistke enotno ocenjujejo (kar 

hkrati predstavlja tudi najmanjšo razliko obeh skupin policistk v povprečni vrednosti ocen 

posameznih trditev), da svoje delo zaradi fizične zahtevnosti ne opravljajo težje kot policisti, 

da jih med delom ne izdajo čustva, da s strani nadrejenih zaradi svojega spola niso prikrajšane 

nočnih služb med vikendi, da raje delajo s policistom, kot pa s policistko, da v primerjavi s 

policisti nimajo boljših možnosti za napredovanje, da si ne želijo spolnega nadlegovanja in da 

za večjo učinkovitost pri opravljanju policijskih nalog ni pogoj večja fizična moč in 

agresivnost.  

 

V nalogi smo z bivariatno analizo poskušali ugotoviti tudi, ali lahko glede na demografske 

podatke, ki smo jih zbirali z anketnim vprašalnikom, identificiramo skupino policistk, ki se 
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zaradi spola počutijo manjvredne. Ali se ta skupina policistk, po demografskih podatkih, 

razlikuje od policistk, ki se v policiji zaradi svojega spola ne počutijo manjvredne. Pri tem 

smo prišli do ugotovitev, da med občutkom manjvrednosti zaradi ženskega spola in 

demografskimi spremenljivkami ni statistično značilnih povezav. Da bi lahko govorili o 

statistično značilni povezavi bi morala signifikanca 
2
 znašati manj kot 0,05, pri čemer bi 

zavrnili H0 ter potrdili H1, kar bi pomenilo, da sta spremenljivki povezani. V našem primeru 

pa nobena od demografskih spremenljivk ne vpliva na odvisno spremenljivko (občutek 

manjvrednosti zaradi spola), saj je signifikanca 
2 

spremenljivk policijska uprava zaposlitve 

(0,883), uniformirano delovno mesto (0,466),  nivo v organizaciji (0,840), staž v organizaciji 

(0,590), starost (0,800), zakonski stan (0,393), partner zaposlen v policiji (0,129), število 

otrok (0,620) in stopnja izobrazbe (0,520), večje od 0,05. 

 

 

6.4  Slovenska policistka - ugotovitve 

 

V tem poglavju bomo predstavili nekatere najzanimivejše ugotovitve, do katerih smo prišli v 

naši nalogi, ki kar najbolje orisujejo povprečno policistko zaposleno v slovenski policiji. Sicer 

so bile nekatera dejstva že predstavljena v naši nalogi, vendar jih bomo zaradi boljše 

preglednosti in zanimivejšega branja predstavili še enkrat. Namen tega poglavja pa je tudi, da 

lahko vsakdo, z bežnim pregledom nanizanih podatkov, pride tudi do zamisli o potrebi ali 

področju in načinu izboljšanja stanja za zagotovitev enakosti med spoloma v policijskih 

vrstah v Republiki Sloveniji, posredno pa tudi v družbi. 

 

Povprečno slovensko policistko oziroma njihov položaj orisujejo sledeča dejstva: 

─ S slabim 15 odstotnim deležem pooblaščenih uradnih oseb ženskega spola, bi lahko 

slovensko policijo uvrstili med povprečne evropske policije. 

─ Največji delež policistk predstavljajo policistke, ki so v policiji zaposlene od 5 do 10 

let, oziroma tiste, ki so stare med 30 in 40 let. Vsaka druga policistka živi v 

izvenzakonski skupnosti, kar je dandanes običajno v visoko razvitih družbah. Skoraj 

polovica (44%) policistk še nima otrok, tiste ki pa jih imajo, pa imajo v povprečju le 

1,52 otroka.  

─ V slovenski policiji ima več kot vsaka tretja policistka (37%), ki je v zakonski ali 

izvenzakonski zvezi, za življenjskega partnerja policista. Slednji pa v več kot 70 
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odstotkov primerih prejemajo višjo plačo oziroma so na višjem delovnem položaju od 

svoji življenjskih partneric-policistk.  

─ Preko 80 odstotkov pooblaščenih uradnih oseb ženskega spola je v slovenski policiji 

zaposlenih na delovnem mestu z zahtevano srednješolsko izobrazbo. Od tega znaša 

delež tistih policistk, ki zasedajo delovno mesto z zahtevano srednješolsko izobrazbo 

in imajo dokončano višjo oziroma najmanj visoko šolo, skoraj 24 odstotkov. 

─ Nacionalni forenzični laboratorij je edina enota znotraj policije, kjer delež zaposlenih 

žensk presega delež zaposlenih moških.  

─ Najvišji delež zaposlenih policistk (preko 20%) je na Policijski upravi Postojna in 

Novo mesto, najnižji (pod 10%) pa na Policijski upravi Nova Gorica in Slovenj 

Gradec. 

─ Glede na delež zaposlenih na regionalnem in lokalnem nivoju, in ob upoštevanju, da 

so na regionalnem nivoju povprečno višja in zahtevnejša delovna mesta, lahko 

označimo Policijski upravi Krško in Postojna za najmanj ter Policijsko upravo Kranj 

za najbolj policistki »naklonjeno« policijsko upravo (Tabela 4).  

─ Delež žensk po posameznih policijskih postajah je zelo razpršen in neuravnotežen. Od 

policijskih postaj imata preko 30 odstotni delež žensk le Policijska postaja Brežice in 

Postaja mejne policije Metlika. Hkrati pa, od 111 policijskih postaj v Sloveniji, na 

sedmih ne bomo našli niti ene policistke.  

─ Ob skoraj 400 prometnih policistov najdemo zgolj 20 policistk, čeprav so se policistke 

v anketi izrazile, da sta za delo nadzora cestnega prometa enako primerna oba spola 

(84%), v 10 odstotkih, da so bolj primerne ženske in le v 6 odstotkih, da so za tovrstno 

delo najbolj primerni moški.  

─ Skoraj vsaka druga policistka v službi raje dela s policistom, kot pa s policistko. 

─ Med policistkami je prisotna želja po novih uniformah, saj ocenjujejo, da je le-ta 

neprimerna in neustrezna. V tem primeru ne gre za problem spolne neenakosti temveč 

za problem organizacijske narave, s katerim pa se najverjetneje srečujejo tudi policisti.   

─ Policistke si ne želijo spolnega nadlegovanja na delovnem mestu, v 40 odstotkih pa 

ocenjujejo, da je le-to prisotno.  

─ Pretežna večina policistk se je odločila za svoj poklic zaradi narave dela in želje 

pomagati ljudem. 

─ Policistke ocenjujejo, da so medsebojni odnosi med spoloma v policiji dobri ter da se 

je odnos do njih v zadnjih letih s povečanjem števila zaposlenih policistk še izboljšal. 
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Kljub povedanemu, pa imajo policistke občutek, da so v slovenski policiji prisotne 

razlike med moškimi in ženskami. 

─ Večina policistk je zadovoljnih s svojim delom, so ponosne na svoj poklic in 

odločitev, da so postale policistke, ocenjujejo kot pravilno. So pa nekoliko bolj 

razočarane s svojim dosedanjim razvojem v policiji.  

─ Glede na dejstva in ocene anketirank lahko sklepamo, da na položaj žensk v 

policijskih vrstah vplivajo tudi stereotipi oziroma kulturni vzorci, ki so povezani s 

pojmovanjem vloge ženske v posameznih poklicih, v družinskem življenju ter s 

splošnim položajem ženske v družbi. Ti se lahko pojavljajo v naslednjih točkah:  

 Skoraj polovica policistk ima težave pri usklajevanju svoje kariere z družinskim 

življenjem, prav tako pa zaradi zaposlitve trpi njihovo družinsko življenje.  

 Skoraj polovica policistk je navedla, da so po njihovi subjektivni oceni policisti 

mnenja, da ženske niso primerne za poklic policista. 

 Po mnenju anketirank največjo oviro ženskam pri zaposlovanju v slovenski 

policiji predstavlja manjša fizična moč žensk, večja zanesljivosti in učinkovitosti 

moških v očeh delodajalca ter nosečnost in porodniški dopust. 

 Mnenje policistk je, da imajo le-te slabše oziroma manjše možnosti za 

napredovanje, kot njihovi moški sodelavci.  

 V veliki večini policistke ocenjujejo, da je v njihovem delovnem okolju prisotno 

spolno nadlegovanje. 

 

 

6.5  Primerjava - položaj žensk v angleški policiji 

 

V angleški policiji (Anglija in Wales) je zaposlenih približno 145.000 policistk in policistov. 

Z 25 odstotnim deležem žensk (36.000) se Anglija uvrša med tiste evropske države, ki imajo 

največji delež žensk v policiji (Home Office, 2010). 

 

Kljub upoštevanju vseh svetovnih smernic za zagotovitev enakopravnosti oziroma enakosti 

med spoloma, pa tudi v angleški policiji ne moremo govoriti o popolni enakosti med spoloma. 

Podobno kot v slovenski policiji se tudi v angleški policiji policistke srečujejo s spolno 

neenakostjo, ki se najpogosteje kaže skozi manjši odstotek napredovanj žensk, manjši 

odstotek žensk, ki se zaposlijo v posebnih specialističnih oddelkih oziroma pomembnejših 
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delovnih mestih. Prav tako pa večji delež zaposlenih, ki zapustijo policijo zaradi družinskih 

obveznosti, predstavljajo ženske oziroma policistke. Kljub temu je status oziroma položaj 

žensk v angleški policiji na dokaj visoki ravni ali povedano drugače, policistke se stopnji 

popolni enakosti med spoloma bolje približajo, kot pa njihove stanovske kolegice iz nekaterih 

ostalih državah po svetu in Evropi. Zasluge za takšen položaj žensk v policiji bi lahko 

pripisali prav zagotovo tudi organizaciji BAWP (British Association for Women in Policing).  

 

Ne glede na povedano, se je položaj žensk v angleški policiji v zadnjih desetih letih močno 

izboljšal. V tem obdobju se je povečalo število zaposlenih žensk v policijskih vrstah, katerih 

delež novo zaposlenih znaš kar okoli 35-40 odstotkov. Delež žensk v policiji je tako iz leta 

2000, ko je znašal 17 odstotkov, v letu 2009 narasel na 25 odstotkov vseh zaposlenih. Kljub 

temu pa je odstotek žensk, ki zasedajo manj rangirana delovna mesta večji od odstotka 

moških. Je pa res, da je v zadnjih letih odstotek žensk, ki so napredovale na višje rangirana 

delovna mesta oziroma policijske nazive višji od odstotka moških, kar pomeni, da so ženske v 

zadnjih letih hitreje napredovale od moških. Angleške policistke so, podobno kot slovenske 

policistke, najmanj zastopane v specialnih oddelkih oziroma delovnih mestih, ko so: promet, 

narkotiki, potapljači, piloti, vodniki službenih psov idr. Policistke v Angliji so v najvišjem 

deležu zastopane v konjenici, pristaniščih ter v kriminalističnih oddelkih, ki se ukvarjajo z 

mladoletniško kriminaliteto, posilstvi in pogrešanimi osebami. Prav na slednjih oddelkih 

kriminalistične policije oziroma pri opravljanju tovrstnih nalog slovenske policistke 

ocenjujejo, da so primernejše od moških kolegov. Glede delovnih pogojev so angleške 

policistke, podobno kot slovenske, najmanj zadovoljne s svojo uniformo, zato se predlaga, da 

se pri nabavljanju uniforme v bodoče da večji poudarek na ženski primerni uniformi in da se 

nabavi tako enotna uniforma za vse policistke kot tudi enotna uniforma za vse policiste. Kljub 

izboljšanju stanja je še vedno prisotna neenakost med spoloma, in sicer je največjo neenakost 

med spoloma v angleški policiji zaznati do BME (Black and Minority Ethnic) žensk, tj. do 

temnopoltih žensk ter žensk, ki so pripadnice katere izmed etničnih manjšin. 4,6 odstotkov 

vseh zaposlenih je BME policistov oziroma policistk, pri čemer je 1533 policistk, ki 

predstavljajo 1,1 odstotka vseh zaposlenih. Največ težav pri svojem zaposlovanju in delu 

občutijo policistke iz dežel Južne Azije, ki se srečujejo tako z zunanjimi kot tudi z notranjimi 

kulturnimi zaprekami. Namreč v prvi vrsti se srečujejo z zaprekami kulturne narave v krogu 

družine in skupnosti, kasneje pa se s kulturnimi zaprekami srečujejo tudi znotraj policije, kje 

se spopadajo z grožnjami v obliki ovir do uspešne poklicne kariere. BME policistke se 

morajo, v nasprotju z ostalimi svojimi sodelavkami, pri svojem delu dosti bolj potruditi, da je 
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njihovo delo opaženo oziroma da so uspešne v svoji poklicni karieri. Po drugi strani pa so 

ravno te policistke s strani sodelavcev in seveda nadrejenih pri svojem delu dosti bolj 

nadzirane. BME policistke so pogosto tudi seksualne podobe oziroma vzbujajo seksualna 

poželenja »belih« policistov, ki v omenjenih policistkah vidijo eksotiko in s tem povezano 

seksualno radovednost. Pri tem se BME policistke pogosto počutijo, kot nekakšna trofeja, kar 

pa pri njih sproža občutek manjvrednosti. Prav tako o položaju BME policistk nadzorno 

prikazuje podatek, da je velika večina BME policistk na ravni policista in le peščica je tistih, 

ki so na ravni inšpektorja ali višje (Assessment of women in the police service, 2010). 

 

 

7. SKLEP 

 

V magistrski nalogi smo se posvetili raziskovanju oziroma ocenjevanju (ne)enakega položaja 

žensk v slovenski policiji. Ker obravnavana tema zajemala razlike oziroma enakosti med 

spoloma, smo v nalogi govorili tudi o načelu enakopravnosti ter pojmu diskriminacije. 

Neenakopravnost med spoloma, ki je ponekod, predvsem v nerazvitih in nedemokratičnih 

družbah, še danes prisotna, sega že tisočletja nazaj. Zato je za enakopravnost med spoloma 

velikega pomena uvid človeštva ter povzeti ukrepi za izboljšanje položaja žensk oziroma 

sprejetje listin, kot so: Splošne deklaracije človekovih pravic, Evropska konvencija o varstvu 

človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Evropska socialna listina, Konvencijo o odpravi 

vseh oblik diskriminacije žensk ter v Sloveniji sprejet Zakon o enakih možnostih žensk in 

moških in Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja. Z omenjenimi listinami je 

demokratična družba poskrbela, da bi se iz njene družbe odpravila spolna diskriminacija in 

zagotovila polna enakopravnost spolov na vseh področjih. Kljub omenjenim ukrepom pa je 

med spoloma še vedno prisotna vrzel oziroma neenakost, katero pa ne smemo enačiti z 

neenakopravnostjo. Če je enakopravnost mogoče doseči s sprejetjem ustreznih 

formalnopravnih določil, pa je na drugi strani enakost odvisna tako od formalnopravnih 

določil kot tudi od kulturnih vzorcev, ki nastopajo v družbi. Kot je razvidno tudi iz The 

Global Gender Gap Report 2010 je v Sloveniji in bližnjih državah s formalnopravno 

ureditvijo zagotovljena enakopravnost med spoloma, ne pa tudi popolna enakost med 

spoloma, saj so v naši družbi še vedno prisotni kulturni vzorci, ki to onemogočajo. Prav 

nasprotno pa je v skandinavskih državah, kjer so družbeni vzorci ženskam veliko bolj 

naklonjeni, s čimer se spola tudi bolje približa pojmu popolne enakosti med spoloma. 
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V nalogi smo omenili tudi položaj žensk v družbi in ugotovili, da se le-ta nekako od konca 19. 

stoletja, ko so se ženske pričele združevati v razna ženska gibanja in pričele tudi javno izražati 

svoja mnenja, iz leta v leto izboljšuje. 

 

V nalogi smo s pomočjo nekaterih kadrovskih evidenc slovenske policije in izvedbo 

kvantitativne raziskave med zaposlenimi pooblaščenimi uradnimi osebami ženskega spola v 

slovenski policiji ugotavljali prisotnost dejavnikov, ki kažejo na neenak položaj žensk v 

slovenski policiji.  

 

Po opravljeni analizi zbranih podatkov smo prišli do ugotovitev, da je v slovenski policiji, s 

skoraj 15 odstotnim deležem, zaposlenih povprečno število policistk. Je pa spodbuden 

podatek, da število policistk v zadnjih letih narašča. Tako se je v letu 2010, od 188 kandidatov 

za policista, zaposlilo skoraj 28 odstotkov žensk. Število policistk je dokaj neenakomerno 

razporejeno tako po organizacijskih ravneh policije, kot tudi po policijskih upravah in 

policijskih postajah. Sicer pa so policistke prisotne na vseh delovnih področjih policije, s 

poudarkom na zelo nizki prisotnosti (glede na izraženo mnenje policistk o primernosti spola 

za delo na posameznem delovnem področju) ženskega spola na postajah prometne policije.   

 

Slovenske policistke, ki so v večini oziroma v večjem deležu zadovoljne in ponosne na svoj 

poklic, si želijo biti enakopravne svojim partnerjem in nikakor ne prisegajo na tradicionalno 

delitev dela, katera žensko postavlja med »štiri stene«, saj se v veliki večini niso strinjale s 

trditvijo, da je naloga moža v zakonu, da služi denar, žene pa, da skrbi za gospodinjstvo in 

družino. Sicer pa so policistke, s strani svojih partnerjev in družine, deležne podpore na svoji 

poklicni poti. Poudariti pa moramo tudi, da policistke praviloma prejemajo nižjo plačo od 

svojih partnerjev, s čimer prispevajo manjši delež v skupno gospodinjstvo. Ko govorimo o 

družinskem življenju slovenskih policistk, je zanimiva ugotovitev o »družinski policiji«, 

namreč 30 odstotkov vseh policistk oziroma 37 odstotkov policistk, ki so v partnerski zvezi, 

ima za življenjskega sopotnika svojega stanovskega kolega. Največji delež policistk, ki imajo 

za partnerja policista, prihaja iz Policijskih uprav Nova Gorica, Celje, Murska Sobota, 

Postojna in Koper, najmanjši delež pa jih je iz Policijske uprave Kranj in Slovenj Gradec.   

  

Glede na povprečne vrednosti odgovorov na v vprašalniku postavljene trditve, smo ugotovili, 

da so policistke praviloma dobro sprejete s strani svojih stanovskih kolegov, da zaradi spola 

nimajo večjih težav pri opravljanju policijskih nalog, da se v veliki večini ne čutijo 
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diskriminirane oziroma neenake svojim moškim sodelavcem. Policisti policistke jemljejo sebi 

enakopravno, prav tako pa so policistke s strani vodji obravnavane enako kot moški 

sodelavci. Tudi šale na račun žensk, ki so v policiji prisotne v razumni meri, praviloma, 

policistk ne motijo.  

 

Do popolnoma drugačnih rezultatov pa smo prišli, ko smo razdelili anketiranke na skupino 

policistk, ki se zaradi svojega spola v policiji počutijo manjvredne, in na skupino policistk, ki 

občutka manjvrednosti ne zaznavajo. Po primerjavi povprečnih vrednostih odgovorov 

podanih na trditve prvega sklopa osrednjega dela našega vprašalnika smo prišli do ugotovitev, 

da se policistke, ki se počutijo manjvredne (teh je dobrih 26%), v primerjavi s policistkami, ki 

občutka manjvrednosti ne zaznavajo, v prvi vrsti počutijo neenake svojim moškim 

sodelavcem, pri čemer ocenjujejo, da so medsebojni odnosi med spoloma v policiji slabi, da 

jih policisti ne sprejemajo sebi enakopravno in da se odnos policistov do policistk z 

naraščanjem števila žensk v policiji ne izboljšuje. Pri tem je tudi zanimiva ugotovitev, da med 

občutkom manjvrednosti in demografskimi spremenljivkami ni statistično značilnih 

povezav. Tako ne moremo identificirati oziroma označiti policistke, ki se v policiji zaradi 

spola počutijo manjvredno, kot policistke, ki imajo manj ali več otrok, ki so bolj ali manj 

izobražene, kot starejše ali mlajše oziroma policistke s krajšim ali daljšim delovnim stažem, 

predvsem pa ne kot policistke, ki bi zasedale nižje ali višje delovne položaje. Policistke z 

občutkom manjvrednosti, zaradi tega ker so ženske, so tako enakomerno zastopane v vseh 

starostnih skupinah ter na vseh nivojih dela, tudi na najvišjih delovnih položajih. 

 

Poleg navedenega smo v nalogi prišli do ugotovitev, da lahko opredelimo dejavnike, ki kažejo 

na neenakost med spoloma. Tudi po subjektivni oceni več kot polovice anketirank izhaja, da 

so v policiji prisotne razlike mod moškimi in ženskami.  

 

Policistke so v primerjavi s policisti v slabšem položaju pri napredovanju in izobraževanju. 

Namreč, velika večina policistk je mnenja, da, v primerjavi s policisti, nimajo boljših 

možnosti za napredovanje in le slaba 2 odstotka jih meni, da pridejo lažje na vodilne položaje, 

kot pa policisti. Prav tako je dovolj zgovoren objektiven podatek, ki potrjuje subjektivne 

ocene policistk, o le 3 odstotnem deležu policistk in 97 odstotnem deležu policistov, ki jih je 

delodajalec v zadnjih 5 letih poslal na nadaljnje izobraževanje na Višjo policijsko šolo. Kljub 

temu je kar 24 odstotkov policistk, ki imajo najmanj višješolsko izobrazbo, a zasedajo 

delovna mesta, ki zahtevajo srednješolsko izobrazbo. Oviro pri napredovanju policistk pa prav 



93 

 

zagotovo predstavlja tudi materinstvo, saj so policistke v času porodniške odsotnosti 

najpogosteje neocenjene ali jih zaradi daljše odsotnosti neposredni vodja ne more oceniti z 

višjo delovno oceno. Višje delovne ocene pa ne prinašajo samo hitrejšega napredovanja v 

plačne razrede, temveč so tudi pogosto eden izmed pogojev internih in javnih razpisov za 

zasedbo prostih delovnih mest. Ne nazadnje pa je neposrednemu vodji oziroma delodajalcu v 

primeru potreb po novih vodij ali zasedb prostih delovnih mest na višjih položajih, tudi lažje 

določiti in izbrati kandidata, ki je vseskozi prisoten.  

 

V povezavi z materinstvom, policistkam pri poklicni karieri predstavlja oviro tudi 

usklajevanje zaposlitve in družinskega življenja. Tako ima skoraj polovica policistk težave pri 

usklajevanju svoje kariere z družinskim življenjem, prav tako pa zaradi zaposlitve trpi njihovo 

družinsko življenje. Razloge za tovrstno stanje, ki je prisotno v večini poklicev, je moč iskati 

v širši družbi oziroma v načinu in tempu življenja, ki je značilen za današnjo družbo. Gre za 

eno od ključnih značilnosti položaja žensk v sodobnih družbah, ko imamo na eni strani 

formalnopravna enakost ter zaposlovanje, na drugi pa prevladujoči kulturni vzorec, ki žensko 

še zmeraj obremenjuje z družinskimi obveznostmi, medtem ko moški ne prevzemajo 

sorazmernega deleža družinskih obveznosti. Tako so ženske lahko tudi dvojno ali celo trojno 

obremenjene, torej preobremenjene. Da so predvsem zaposlene ženske preobremenjene v 

svojem delu Socialna zgodovina družine ugotavlja tudi Reinhardt Sieder (1998), ki pravi, da  

preobremenitev žensk izhaja ravno iz tradicionalno kulturnih vzorcev, ki opredeljujejo naloge 

žensk.  

 

Glede na visok delež policistk, ki so v razmerju s policisti, in glede na dejstvo o »policijskem 

delavniku«, lahko kot enega izmed razlogov za trpljenje družinskega življenja policistk zaradi 

zaposlitve označimo tudi skrb za otroke oziroma oviro pri varstvo otrok. Pri tem lahko 

govorimo o kulturnih dejavnikih, ki znižujejo raven možnosti, ki jih imajo policistke, da bi 

udejanjale ne le svojo formalnopravno enakopravnost, temveč tudi dejansko enakost na 

delovnem mestu.  

 

Po navedbah v zadnjih treh odstavkih se lahko vprašamo, prav zagotovo pa bi bila tudi 

zanimiva tema raziskovalne naloge, ali je razlog za zgolj 1,52 otroka na policistko mater 

oziroma le 0,83 otroka na policistko moč najti v teh navedbah. Zanimivo bi bilo primerjati 

stopnjo rodnosti policistk ter stopnjo rodnosti žensk v nekaterih drugih poklicih, saj je glede 

na zbrane podatke stopnja rodnosti med policistkami precej nižja od slovenskega povprečja, 
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ki je po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije (2010) za leto 2008 znašala 1,53 

otroka na žensko v rodni dobi. Predvsem bi nas pri tem zanimali razlogi za zatečeno stanje. 

 

Na podrejenost oziroma na neenak položaj lahko vpliva tudi spolno nadlegovanje na 

delovnem mestu. Čeprav si policistke spolnega nadlegovanja na delovnem mestu ne želijo, pa 

je žal prevladala ocena, ki je sicer subjektivna, vendar zagotovo odraža realne razmere, da je 

spolno nadlegovanje na delovnem mestu v policiji prisotno. Da je spolno nadlegovanje na 

delovnem mestu v policiji prisotno, je navedlo več kot 50 odstotkov policistk na Policijskih 

upravah Novo mesto, Murska Sobota in Slovenj Gradec, manj kot 20 odstotkov pa jih je 

navedlo le na Policijski upravi Krško. Domnevamo lahko, da je večina policistk, ki so se 

opredelile o prisotnosti spolnega nadlegovanja na delovnem mestu v policiji, svoj odgovor 

podalo glede na lastne izkušnje ali na izkušnje, ki so jim bile zaupane s strani njihovih 

stanovskih kolegic. Spolno nadlegovanje je zelo občutljiva tema, a hkrati lahko tudi zelo 

moteč faktor, ki ne nazadnje vpliva tako na neenakost med spoloma, kot tudi na človekove 

pravice in njegovo dostojanstvo ter na organizacijsko klimo. Prav tako pa je odraz realnega 

stanja oziroma je izraz obstoječih kulturnih  vzorcev. Zato predlagamo, da se za podrobnejše 

podatke oziroma posnetek stanja na tem področju izpelje raziskovalna naloga, ki bo 

obravnavala spolno nadlegovanje v bolj vsebinsko skoncentrirani in hkrati obširni obliki 

oziroma bo vsebinsko zajemalo samo problematiko spolnega nadlegovanja na delovnem 

mestu.  

 

Na koncu lahko zaključimo, da v uvodu postavljeno hipotezo 1 lahko deloma potrdimo, saj 

smo evidentirali dejavnike, ki vplivajo in kažejo na neenakost med spoloma. V popolnosti pa 

ne moremo potrditi hipotezi v delu, kjer domnevamo, da je eden izmed dejavnikov, ki kaže na 

neenakost med spoloma v slovenski policiji nižja zastopanost ženskega spola na vodilnih 

položajih. Namreč od skoraj 15 odstotnega deleža žensk v slovenski policiji, je njihova 

zastopanost na najvišji ravni, tj. državni ravni 17,2 odstotna, na regionalni dobrih 10 

odstotkov, na lokalni pa 15,37 odstotkov. Pri tem delež zastopanosti žensk na državni ravni še 

ne pomeni, da le-te zasedajo tudi enak odstotek vodilnih položajev. Lahko pa z gotovostjo 

rečemo, da je absolutno več vodilnih delovnih mest oziroma delovnih mest, ki so rangirana 

višje na regionalni ravni in občutno manj na lokalni ravni. Na podlagi povedanega oziroma na 

podlagi deleža žensk, ki se iz lokalnega na regionalni nivo občutno (33%) zmanjša, bi lahko 

tako tudi zaključili, da je dejansko nižja zastopanost ženskega spola na vodilnih oziroma višje 

rangiranih položajih. Za podrobnejše in verodostojnejše podatke bi potrebovali za naš namen 
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oblikovane podatke kadrovskih evidenc slovenske policije, katere pa zaradi zasedenosti 

delavcev Urada za upravljanje s človeškimi viri na Ministrstvu za notranje zadeve z več 

reorganizacijskimi projekti slovenske policije v letu 2010 in 2011, kljub zaprosilu, nismo 

dobili.   

 

Lahko pa potrdimo hipotezo 2. Namreč, v nalogi smo ugotovili, da je mnenje policistk, da 

imajo le-te slabše oziroma manjše možnosti za napredovanje, kot njihovi moški sodelavci. 

Prav tako pa potrjujemo hipotezo v delu, kjer smo ocenili, da usklajevanje zaposlitve in 

družinskega življenja po mnenju policistk predstavlja enega izmed vzrokov, ki ovira njihovo 

napredovanje oziroma poklicno kariero. Seveda lahko pri tem potrdimo oziroma prepoznamo 

obstoječe kulturne vzorce, ki prevladujejo v naši družbi, kateri s preobremenjenostjo na domu 

oziroma z družinskimi nalogami gotovo vplivajo na možnosti napredovanja policistk. Naša 

družba sicer zagotavlja formalnopravno enakopravnost med spoloma, s čimer so policistke 

enakopravne, vendar je prevladujoča kultura takšna, da jim onemogoča, da bi se vzpostavile 

kot enake s svojimi moškimi kolegi.  

 

V policijskih vrstah, ki se v zadnjih letih ženskam bolj odpira, bi bil eden izmed prvih 

primernih ukrepov spodbujanje večje stopnje zaupanja v organizacijske in operativne 

sposobnosti policistk ter s tem povezanim višjim deležem zasedenih delovnih mest na 

vodilnih položajih v slovenski policiji. Predvsem se pogreša več vodij na policijskih postajah 

in na regionalni ravni. Prej omenjeno spodbujanje in zaupanje je seveda povezano tudi s 

spremembo organizacijske kulture ter kulturnih vzorcev, ki prevladujejo na vseh nivojih dela 

v policiji in so zagotovo odraz razmer in kulturnih vzorcev, ki prevladujejo v družbi. Zatorej 

bi bilo primerno razvijati in oblikovati vzorce družbene kulture oziroma organizacijsko 

kulturo v smeri zagotavljanja popolne spolne enakosti.  

 

S splošno oceno lahko zaključimo, da so vse pooblaščene uradne osebe v slovenski policiji, 

ne glede na spol, praviloma deležne enake obravnave, in da v slovenski  policiji ni prisotne 

diskriminacije žensk, ki bi bila bolj diskriminatorna od diskriminacije, ki jo je deležna 

povprečna ženska v slovenski družbi. Za popolno odpravo neenakosti med spoloma, kateri 

smo se v zadnjih letih močno približali, pa bo najverjetneje potrebno še nekaj časa in še kar 

nekaj povzetih ukrepov. Predvsem bo potrebno spremeniti že omenjene kulturne vzorce, 

katerih spreminjanje je zelo težko in predvsem zelo dolgotrajno.  
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Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

 

 

Spoštovane, 

 

Pred vami je anketni vprašalnik, ki je del moje magistrske naloge, ki jo opravljam na Fakulteti 

za uporabne družbene študije. V nalogi sem se posvetil vam, uniformiranim in 

neuniformiranim policistkam. V magistrski nalogi proučujem, kakšen je položaj žensk v 

slovenski policiji. Primarni cilj naloge je ugotoviti, ali je med pooblaščenimi uradnimi 

osebami v slovenski policiji prisotna spolna diskriminacija oziroma neenakost med spoloma. 

Izpolnjeni anketni vprašalniki, ki so bili razdeljeni med vse policistke v slovenski policiji, mi 

bodo v veliko pomoč pri izdelavi naloge, zato vas naprošam, da ga izpolnite. Z izpolnitvijo 

vprašalnika je zagotovljena tudi vaša anonimnost. 

 

Za sodelovanje se vam prav lepo zahvaljujem! 

 

Tomaž Pavček 

 

 

 

Prosim vas, da s pomočjo navedene lestvice izrazite svoje strinjanje oziroma nestrinjanje s posameznimi 

trditvami. Odgovor ustrezno obkrožite. 

 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Niti da niti ne Večinoma  

se strinjam 

Popolnoma  

se strinjam 

 

1.  Nadrejeni mi odreja manj nočnih služb med vikendi zato ker sem ženska. 1    2    3    4    5 

2.  Policisti ženske v policiji obravnavajo kot spolni objekt.  1    2    3    4    5 

3.  Policistke (matere) lahko usklajujejo svojo kariero z družinskim življenjem.  1    2    3    4    5 

4.  Policistke imajo v primerjavi s policisti boljše možnosti za napredovanje. 1    2    3    4    5 

5.  Policisti so pri delu na terenu zaščitniški do nas policistk.  1    2    3    4    5 

6.  V policiji se moj neposredni vodja z mano pogovarja sproščeno, prijateljsko in 

enakopravno. 

1    2    3    4    5 

7.  Delo zaradi fizične zahtevnosti opravljam težje kot policisti. 1    2    3    4    5 

8.  Odločitev, da postanem policistka, je bila pravilna.  1    2    3    4    5 

9.  Policisti me sprejemajo sebi enakopravno. 1    2    3    4    5 

10.  Medsebojni odnosi med spoloma v policiji so dobri. 1    2    3    4    5 

11.  V službi raje delam s policistom, kot pa s policistko. 1    2    3    4    5 

12.  V policiji ni prisotnih razlik med moškimi in ženskami. 1    2    3    4    5 

13.  Delovni čas, ki ga opravljam v policiji, mi ustreza. 1    2    3    4    5 

14.  Nadrejeni upošteva moje želje glede razporeda službe.  1    2    3    4    5 

15.  Pri zaposlovanju v policijske vrste ni prisotna diskriminacija žensk. 1    2    3    4    5 

16.  Spolnega nadlegovanja na delovnem mestu v policiji ni.  1    2    3    4    5 

17.  Med opravljanjem policijskega dela me čustva pogosto izdajo. 1    2    3    4    5 



 

 

1 2 3 4 5 

Sploh se ne 

strinjam 

Delno se 

strinjam 

Niti da niti ne Večinoma  

se strinjam 

Popolnoma  

se strinjam 

 

18.  Moški bi morali več časa posvetiti skrbi za otroke, kot ga posvečajo sedaj.  1    2    3    4    5 

19.  Policistke smo zaradi družinskih obveznosti pogosteje odsotne z dela kot policisti. 1    2    3    4    5 

20.  V policiji je dovolj žensk. 1    2    3    4    5 

21.  Zaradi moje zaposlitve trpi moje družinsko življenje. 1    2    3    4    5 

22.  Že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom 

in otroci. 

1    2    3    4    5 

23.  Z večjo fizično močjo in agresivnostjo si v policiji učinkovitejši. 1    2    3    4    5 

24.  Policistke na vseh nivojih imamo realne možnosti za napredovanje.  1    2    3    4    5 

25.  V policiji nimam občutka manjvrednosti, zaradi tega ker sem ženska. 1    2    3    4    5 

26.  Odnos policistov do policistk se z naraščanjem števila žensk v policiji izboljšuje. 1    2    3    4    5 

27.  Policistke imamo ustrezno ter primerno uniformo. 1    2    3    4    5 

28.  Ponosna sem, da sem zaposlena v policiji. 1    2    3    4    5 

29.  Moja plača je višja od plače mojega partnerja. 1    2    3    4    5 

30.  Odrejeno delo policistkam je manj zahtevno kot delo odrejeno policistom. 1    2    3    4    5 

31.  Moški bi morali opravljati več gospodinjskih del, kot jih opravljajo sedaj.  1    2    3    4    5 

32.  Policistke pridemo lažje na vodilne položaje kot pa policisti. 1    2    3    4    5 

33.  Družina/partner ima odklonilen odnos do mojega poklica. 1    2    3    4    5 

34.  Med zaposlenimi v policiji so šale na račun žensk pogoste. 1    2    3    4    5 

35.  Naloga moža v zakonu je, da služi denar, žene pa, da skrbi za gospodinjstvo in 

družino. 

1    2    3    4    5 

36.  Ženske si spolnega nadlegovanja v resnici želijo. 1    2    3    4    5 

37.  Javnost me kot policistko sprejema boljše kot pa policista. 1    2    3    4    5 

38.  Ob vstopu v policijo sem bila s strani policistov dobro sprejeta. 1    2    3    4    5 

39.  Policije ne bi zapustila, če bi se mi zaradi poslovnih težav znižala plača. 1    2    3    4    5 

40.  Pri usposabljanju se želje policistk upošteva enako željam policistov. 1    2    3    4    5 

41.  Policisti so mnenja, da smo ženske primerne za ta poklic.  1    2    3    4    5 

42.  Zadovoljna sem z dosedanjim osebnim razvojem v policiji. 1    2    3    4    5 

43.  Položaj žensk v Sloveniji je dober. 1    2    3    4    5 

44.  Razmerje plač policistk in policistov na istem položaju je primerljivo. 1    2    3    4    5 

45.  V policiji smo policistke, s strani naših vodij, hitreje pohvaljene za dobro 

opravljeno delo, kot pa so policisti.  

1    2    3    4    5 

46.  Letna delovna ocena policistk je v poprečju sorazmerna s policistovo.  1    2    3    4    5 

47.  Veselim se in z nestrpnostjo pričakujem nov delovni dan v policiji. 1    2    3    4    5 

48.  Če delo na terenu opravljam sama, naletim na »težave« hitreje, kot če bi ob sebi 

imela policista.  

1    2    3    4    5 

49.  Šale na račun žensk me ne motijo. 1    2    3    4    5 

50.  Tudi sama verjamem, da so za poklic policista primernejši moški. 1    2    3    4    5 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

51. Na katerih področjih dela lahko po vašem mnenju bolje opravljajo delo policistke oziroma 

policisti. Odgovor ustrezno označite s križcem. 

 

 VRSTA DELA POLICISTI POLICISTKE ENAKO 

1.  Varovanje javnega reda in miru    

2.  Nadzor cestnega prometa    

3.  Pisarniško delo    

4.  Delo v patrulji    

5.  Obravnavanje kaznivih dejanj (splošno)    

6.  Varovanje državne meje in izvajanje mejne kontrole    

7.  Delo v posebni policijski enoti ali specialni enoti 

policije 

   

8.  Delo s psi    

9.  Delo s konji    

10.  Delo z otroki in mladostniki    

11.  Obravnavanje spolnih deliktov    

12.  Obravnavanje družinskega nasilja    

13.  Sporočanje slabih novic    

  

52. Ali so na vašo odločitev, da postanete policistka, vplivali spodaj navedeni razlogi? V kolikšni 

meri? Odgovore ustrezno označite s križcem. 

 

 RAZLOG NI 

VPLIVAL 

NAJMANJ  

VPLIVAL 

SREDNJE 

VPLIVAL 

VELIKO 

VPLIVAL 

NAJBOLJ 

VPLIVAL 

1.  Družinska tradicija      

2.  Želja pomagati ljudem      

3.  Finančni razlogi      

4.  Ni bilo druge možnosti      

5.  Samozadovoljstvo        

6.  Želja po akciji in adrenalinu        

7.  Stik z uniformo in orožjem      

8.  Želja iz otroštva      

9.  Zaradi vrste in narave dela      

10.  Avtoriteta, ki jo prinaša poklic       

11.  Ker je v policiji več moških kot 

žensk 

     

 

53. Kakšen odnos (spoštljivost, prijaznost ipd.) do vas kot policistko imajo spodaj naštete 

skupine ljudi? Odgovor ustrezno označite s križcem.  

 

 SKUPINA ZELO 

SLAB 

SLAB DOBER ZELO 

DOBER 

ODLIČEN 

1.  Sodelavke (policistke)      

2.  Sodelavci (policisti)      

3.  Nadrejeni       

4.  Stranke v postopku - moški      

5.  Stranke v postopku - ženske      

6.  Stranke v postopku - mladostniki       

7.  Tujci       

8.  Pripadniki večetičnih skupnosti      



 

 

54. Kaj menite, katera je največja ovira žensk pri zaposlovanju v policiji? (obkrožite le 

en odgovor)  

1) nosečnost in porodniški dopust 

2) večja čustvenost in pripadnost k družinskemu življenju 

3) premajhna ambicioznost v primerjavi z moškimi 

4) večja zanesljivost in učinkovitost moških v očeh delodajalca 

5) manjša fizična moč žensk 

6) širša družba sprejema in želi samo moške v policiji 

7) ni ovir  

8) drugo:_____________________________________ 
 

 

Podatki o anketirancu: (Prosim, da obkrožite ustrezno vrednost glede sledečih podatkov). 

 

1. Zaposlena na (ustrezno obkrožite):    GPU,    PU LJ,    PU MB,    PU CE,    PU NM,    

PU KK,    PU NG,    PU MS,    PU KR,    PU PO,    PU KP,    PU SG 

 

2. Uniformirano delovno mesto 

1) Da 

2) Ne 

 

3. Nivo v organizaciji 

1) višji in srednji managerji (komandirka, 

inšpektorica, sv tnica)  

2) operativni vodje  

(pomočnica komandirja,  kriminalistična - 

policijska inšpektorica) 

3) samostojni strokovni kadri  

(starejša policistka, policistka-kriminalista, 

VPO, vodja izmene, dežurna) 

4) izvajalci (policistka) 

 

4. Staž v organizaciji 

1) do 2 leti 

2) od 2 do 5 let 

3) od 5 do 10 let 

4) od10 do 20 let 

5) nad 20 let 

 

5. Starost 

1) do 25 let 

2) od 25 do 30 let 

3) od 30 do 40 let 

4) nad 40 let 

 

 

 

6. Kakšen je vaš zakonski stan? 

1) samska 

2) izzvenzakonska zveza 

3) zakonska zveza 

4) ločena 

 

6.1 Moj partner je policist:  da   ne 

 

7. Koliko otrok imate? 

1) nimam otrok 

2) enega 

3) dva 

4) tri  

5) več kot tri 

 

8. Stopnja izobrazbe 

1) srednja šola 

2) višja šola  

3) visoka in več 

 

9. Komentarji (ali bi želeli dodati še 

kaj v zvezi s položajem žensk v 

slovenski policiji):  

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________



 

 

 

Priloga 2: Prikaz frekvenčne porazdelitve po posameznih vprašanjih 

1. Nadrejeni mi odreja manj nočnih služb med vikendi zato ker sem ženska.   

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 370 77,24 

 2  Delno se ne strinjam 22 4,59 

 3  Niti da niti ne 65 13,57 

 4  Večinoma se strinjam 8 1,67 

 5  Popolnoma se strinjam 14 2,92 

 Skupaj 479 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 12 

2. Policisti ženske v policiji obravnavajo kot spolni objekt. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 152 30,96 

 2  Delno se ne strinjam 149 30,35 

 3  Niti da niti ne 110 22,40 

 4  Večinoma se strinjam 60 12,22 

 5  Popolnoma se strinjam 20 4,07 

 Skupaj 491 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 0 

3. Policistke (matere) lahko usklajujejo svojo kariero z družinskim življenjem.  

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 88 18,11 

 2  Delno se ne strinjam 134 27,57 

 3  Niti da niti ne 118 24,28 

 4  Večinoma se strinjam 105 21,60 

 5  Popolnoma se strinjam 41 8,44 

 Skupaj 486 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 5 

4. Policistke imajo v primerjavi s policisti boljše možnosti za napredovanje. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 386 78,62 

 2  Delno se ne strinjam 37 7,54 

 3  Niti da niti ne 48 9,78 

 4  Večinoma se strinjam 8 1,63 

 5  Popolnoma se strinjam 12 2,44 

 Skupaj 491 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 0 

5. Policisti so pri delu na terenu zaščitniški do nas policistk. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 42 8,66 

 2  Delno se ne strinjam 126 25,98 

 3  Niti da niti ne 126 25,98 

 4  Večinoma se strinjam 143 29,48 

 5  Popolnoma se strinjam 48 9,90 

 Skupaj 485 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 6 

6. V policiji se moj neposredni vodja z mano pogovarja sproščeno, prijateljsko in enakopravno.  

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 29 5,91 

 2  Delno se ne strinjam 46 9,37 

 3  Niti da niti ne 64 13,03 

 4  Večinoma se strinjam 171 34,83 

 5  Popolnoma se strinjam 181 36,86 

 Skupaj 491 100,00 



 

 

 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 0 

7. Delo zaradi fizične zahtevnosti opravljam težje kot policisti. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 226 46,41 

 2  Delno se ne strinjam 94 19,30 

 3  Niti da niti ne 120 24,64 

 4  Večinoma se strinjam 36 7,39 

 5  Popolnoma se strinjam 11 2,26 

 Skupaj 487 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 4 

8. Odločitev, da postanem policistka, je bila pravilna. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 20 4,09 

 2  Delno se ne strinjam 27 5,52 

 3  Niti da niti ne 101 20,65 

 4  Večinoma se strinjam 134 27,40 

 5  Popolnoma se strinjam 207 42,33 

 Skupaj 489 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 2 

9. Policisti me sprejemajo sebi enakopravno. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 31 6,33 

 2  Delno se ne strinjam 81 16,53 

 3  Niti da niti ne 112 22,86 

 4  Večinoma se strinjam 177 36,12 

 5  Popolnoma se strinjam 89 18,16 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

10. Medsebojni odnosi med spoloma v policiji so dobri. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 24 4,91 

 2  Delno se ne strinjam 69 14,11 

 3  Niti da niti ne 90 18,40 

 4  Večinoma se strinjam 228 46,63 

 5  Popolnoma se strinjam 78 15,95 

 Skupaj 489 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 2 

11. V službi raje delam s policistom, kot pa s policistko. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 72 14,81 

 2  Delno se ne strinjam 39 8,02 

 3  Niti da niti ne 147 30,25 

 4  Večinoma se strinjam 104 21,40 

 5  Popolnoma se strinjam 124 25,51 

 Skupaj 486 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 5 

12. V policiji ni prisotnih razlik med moškimi in ženskami. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 151 30,82 

 2  Delno se ne strinjam 119 24,29 

 3  Niti da niti ne 134 27,35 

 4  Večinoma se strinjam 66 13,47 

 5  Popolnoma se strinjam 20 4,08 

 Skupaj 490 100,00 



 

 

 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

13. Delovni čas, ki ga opravljam v policiji, mi ustreza. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 42 8,57 

 2  Delno se ne strinjam 76 15,51 

 3  Niti da niti ne 99 20,20 

 4  Večinoma se strinjam 137 27,96 

 5  Popolnoma se strinjam 136 27,76 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

14. Nadrejeni upošteva moje želje glede razporeda službe. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 20 4,10 

 2  Delno se ne strinjam 42 8,61 

 3  Niti da niti ne 57 11,68 

 4  Večinoma se strinjam 153 31,35 

 5  Popolnoma se strinjam 216 44,26 

 Skupaj 488 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 3 

15. Pri zaposlovanju v policijske vrste ni prisotna diskriminacija žensk. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 42 8,57 

 2  Delno se ne strinjam 59 12,04 

 3  Niti da niti ne 131 26,73 

 4  Večinoma se strinjam 154 31,43 

 5  Popolnoma se strinjam 104 21,22 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

16. Spolnega nadlegovanja na delovnem mestu v policiji ni. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 111 22,75 

 2  Delno se ne strinjam 83 17,01 

 3  Niti da niti ne 126 25,82 

 4  Večinoma se strinjam 110 22,54 

 5  Popolnoma se strinjam 58 11,89 

 Skupaj 488 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

17. Med opravljanjem policijskega dela me čustva pogosto izdajo. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 213 43,38 

 2  Delno se ne strinjam 130 26,48 

 3  Niti da niti ne 106 21,59 

 4  Večinoma se strinjam 30 6,11 

 5  Popolnoma se strinjam 12 2,44 

 Skupaj 491 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 0 

18. Moški bi morali več časa posvetiti skrbi za otroke, kot ga posvečajo sedaj. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 25 5,14 

 2  Delno se ne strinjam 103 21,19 

 3  Niti da niti ne 145 29,84 

 4  Večinoma se strinjam 137 28,19 

 5  Popolnoma se strinjam 76 15,64 

 Skupaj 486 100,00 



 

 

 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 5 

19. Policistke smo zaradi družinskih obveznosti pogosteje odsotne z dela kot policisti. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 102 20,94 

 2  Delno se ne strinjam 91 18,69 

 3  Niti da niti ne 110 22,59 

 4  Večinoma se strinjam 107 21,97 

 5  Popolnoma se strinjam 77 15,81 

 Skupaj 487 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 4 

20. V policiji je dovolj žensk. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 47 9,59 

 2  Delno se ne strinjam 79 16,12 

 3  Niti da niti ne 132 26,94 

 4  Večinoma se strinjam 124 25,31 

 5  Popolnoma se strinjam 108 22,04 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

21. Zaradi moje zaposlitve trpi moje družinsko življenje. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 136 27,93 

 2  Delno se ne strinjam 112 23,00 

 3  Niti da niti ne 117 24,02 

 4  Večinoma se strinjam 77 15,81 

 5  Popolnoma se strinjam 45 9,24 

 Skupaj 487 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 4 

22. Že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 187 38,16 

 2  Delno se ne strinjam 102 20,82 

 3  Niti da niti ne 81 16,53 

 4  Večinoma se strinjam 47 9,59 

 5  Popolnoma se strinjam 73 14,90 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

23. Z večjo fizično močjo in agresivnostjo si v policiji učinkovitejši. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 217 44,29 

 2  Delno se ne strinjam 81 16,53 

 3  Niti da niti ne 128 26,12 

 4  Večinoma se strinjam 39 7,96 

 5  Popolnoma se strinjam 25 5,10 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

24. Policistke na vseh nivojih imamo realne možnosti za napredovanje. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 94 19,26 

 2  Delno se ne strinjam 119 24,39 

 3  Niti da niti ne 126 25,82 

 4  Večinoma se strinjam 108 22,13 

 5  Popolnoma se strinjam 41 8,40 

 Skupaj 488 100,00 



 

 

 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 3 

25. V policiji nimam občutka manjvrednosti, zaradi tega ker sem ženska. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 58 11,84 

 2  Delno se ne strinjam 71 14,49 

 3  Niti da niti ne 115 23,47 

 4  Večinoma se strinjam 125 25,51 

 5  Popolnoma se strinjam 121 24,69 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

26. Odnos policistov do policistk se z naraščanjem števila žensk v policiji izboljšuje. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 35 7,13 

 2  Delno se ne strinjam 60 12,22 

 3  Niti da niti ne 130 26,48 

 4  Večinoma se strinjam 159 32,38 

 5  Popolnoma se strinjam 107 21,79 

 Skupaj 491 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 0 

27. Policistke imamo ustrezno ter primerno uniformo. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 181 37,17 

 2  Delno se ne strinjam 86 17,66 

 3  Niti da niti ne 91 18,69 

 4  Večinoma se strinjam 90 18,48 

 5  Popolnoma se strinjam 39 8,01 

 Skupaj 487 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 4 

28. Ponosna sem, da sem zaposlena v policiji. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 19 3,87 

 2  Delno se ne strinjam 45 9,16 

 3  Niti da niti ne 113 23,01 

 4  Večinoma se strinjam 151 30,75 

 5  Popolnoma se strinjam 163 33,20 

 Skupaj 491 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 0 

29. Moja plača je višja od plače mojega partnerja. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 292 60,83 

 2  Delno se ne strinjam 22 4,58 

 3  Niti da niti ne 90 18,75 

 4  Večinoma se strinjam 25 5,21 

 5  Popolnoma se strinjam 51 10,63 

 Skupaj 480 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 11 

30. Odrejeno delo policistkam je manj zahtevno kot delo odrejeno policistom. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 280 57,38 

 2  Delno se ne strinjam 92 18,85 

 3  Niti da niti ne 89 18,24 

 4  Večinoma se strinjam 17 3,48 

 5  Popolnoma se strinjam 10 2,05 

 Skupaj 488 100,00 



 

 

 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 3 

31. Moški bi morali opravljati več gospodinjskih del, kot jih opravljajo sedaj. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 42 8,64 

 2  Delno se ne strinjam 84 17,28 

 3  Niti da niti ne 144 29,63 

 4  Večinoma se strinjam 91 18,72 

 5  Popolnoma se strinjam 125 25,72 

 Skupaj 486 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 5 

32. Policistke pridemo lažje na vodilne položaje kot pa policisti. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 385 78,73 

 2  Delno se ne strinjam 40 8,18 

 3  Niti da niti ne 56 11,45 

 4  Večinoma se strinjam 5 1,02 

 5  Popolnoma se strinjam 3 0,61 

 Skupaj 489 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 2 

33. Družina/partner ima odklonilen odnos do mojega poklica. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 282 57,79 

 2  Delno se ne strinjam 75 15,37 

 3  Niti da niti ne 91 18,65 

 4  Večinoma se strinjam 18 3,69 

 5  Popolnoma se strinjam 22 4,51 

 Skupaj 488 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 3 

34. Med zaposlenimi v policiji so šale na račun žensk pogoste. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 88 17,92 

 2  Delno se ne strinjam 89 18,13 

 3  Niti da niti ne 138 28,11 

 4  Večinoma se strinjam 94 19,14 

 5  Popolnoma se strinjam 82 16,70 

 Skupaj 491 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 0 

35. Naloga moža v zakonu je, da služi denar, žene pa, da skrbi za gospodinjstvo in družino. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 423 86,50 

 2  Delno se ne strinjam 27 5,52 

 3  Niti da niti ne 31 6,34 

 4  Večinoma se strinjam 6 1,23 

 5  Popolnoma se strinjam 2 0,41 

 Skupaj 489 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 2 

36. Ženske si spolnega nadlegovanja v resnici želijo. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 459 93,48 

 2  Delno se ne strinjam 16 3,26 

 3  Niti da niti ne 10 2,04 

 4  Večinoma se strinjam 4 0,81 

 5  Popolnoma se strinjam 2 0,41 

 Skupaj 491 100,00 



 

 

 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 0 

37. Javnost me kot policistko sprejema boljše kot pa policista. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 124 25,36 

 2  Delno se ne strinjam 89 18,20 

 3  Niti da niti ne 228 46,63 

 4  Večinoma se strinjam 37 7,57 

 5  Popolnoma se strinjam 11 2,25 

 Skupaj 489 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 2 

38. Ob vstopu v policijo sem bila s strani policistov dobro sprejeta. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 21 4,30 

 2  Delno se ne strinjam 55 11,27 

 3  Niti da niti ne 69 14,14 

 4  Večinoma se strinjam 183 37,50 

 5  Popolnoma se strinjam 160 32,79 

 Skupaj 488 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 3 

39. Policije ne bi zapustila, če bi se mi zaradi poslovnih težav znižala plača. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 129 26,60 

 2  Delno se ne strinjam 84 17,32 

 3  Niti da niti ne 155 31,96 

 4  Večinoma se strinjam 71 14,64 

 5  Popolnoma se strinjam 46 9,48 

 Skupaj 485 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 6 

40. Pri usposabljanju se želje policistk upošteva enako željam policistov. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 50 10,20 

 2  Delno se ne strinjam 72 14,69 

 3  Niti da niti ne 133 27,14 

 4  Večinoma se strinjam 136 27,76 

 5  Popolnoma se strinjam 99 20,20 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

41. Policisti so mnenja, da smo ženske primerne za ta poklic. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 110 22,49 

 2  Delno se ne strinjam 120 24,54 

 3  Niti da niti ne 179 36,61 

 4  Večinoma se strinjam 56 11,45 

 5  Popolnoma se strinjam 24 4,91 

 Skupaj 489 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 2 

42. Zadovoljna sem z dosedanjim osebnim razvojem v policiji. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 68 13,91 

 2  Delno se ne strinjam 88 18,00 

 3  Niti da niti ne 137 28,02 

 4  Večinoma se strinjam 130 26,58 

 5  Popolnoma se strinjam 66 13,50 

 Skupaj 489 100,00 



 

 

 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 2 

43. Položaj žensk v Sloveniji je dober. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 48 9,82 

 2  Delno se ne strinjam 83 16,97 

 3  Niti da niti ne 180 36,81 

 4  Večinoma se strinjam 147 30,06 

 5  Popolnoma se strinjam 31 6,34 

 Skupaj 489 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 2 

44. Razmerje plač policistk in policistov na istem položaju je primerljivo. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 31 6,34 

 2  Delno se ne strinjam 42 8,59 

 3  Niti da niti ne 95 19,43 

 4  Večinoma se strinjam 179 36,61 

 5  Popolnoma se strinjam 142 29,04 

 Skupaj 489 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 2 

45. V policiji smo policistke, s strani naših vodij, hitreje pohvaljene za dobro opravljeno delo, kot pa so 

policisti.   Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 290 59,43 

 2  Delno se ne strinjam 64 13,11 

 3  Niti da niti ne 112 22,95 

 4  Večinoma se strinjam 15 3,07 

 5  Popolnoma se strinjam 7 1,43 

 Skupaj 488 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 3 

46. Letna delovna ocena policistk je v poprečju sorazmerna s policistovo. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 53 10,93 

 2  Delno se ne strinjam 79 16,29 

 3  Niti da niti ne 119 24,54 

 4  Večinoma se strinjam 164 33,81 

 5  Popolnoma se strinjam 70 14,43 

 Skupaj 485 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 6 

47. Veselim se in z nestrpnostjo pričakujem nov delovni dan v policiji. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 82 16,73 

 2  Delno se ne strinjam 89 18,16 

 3  Niti da niti ne 145 29,59 

 4  Večinoma se strinjam 138 28,16 

 5  Popolnoma se strinjam 36 7,35 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

48. Če delo na terenu opravljam sama, naletim na »težave« hitreje, kot če bi ob sebi imela policista. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 205 42,62 

 2  Delno se ne strinjam 70 14,55 

 3  Niti da niti ne 134 27,86 

 4  Večinoma se strinjam 47 9,77 

 5  Popolnoma se strinjam 25 5,20 

 Skupaj 481 100,00 



 

 

 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 10 

49. Šale na račun žensk me ne motijo. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 56 11,43 

 2  Delno se ne strinjam 87 17,76 

 3  Niti da niti ne 128 26,12 

 4  Večinoma se strinjam 111 22,65 

 5  Popolnoma se strinjam 108 22,04 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

50. Tudi sama verjamem, da so za poklic policista primernejši moški. 

  Frekvenca Odstotek 

 1  Sploh se ne strinjam 233 47,65 

 2  Delno se ne strinjam 81 16,56 

 3  Niti da niti ne 106 21,68 

 4  Večinoma se strinjam 42 8,59 

 5  Popolnoma se strinjam 27 5,52 

 Skupaj 489 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 2 

51. Na katerih področjih dela lahko po vašem mnenju bolje opravljajo delo policistke oziroma policisti. 

  Frekvenca Odstotek 

 
1. Varovanje javnega reda in miru 

Policisti 320 65,31 

 Policistke  2 0,41 

 Enako  168 34,29 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

 
2. Nadzor cestnega prometa 

Policisti 28 5,71 

 Policistke  52 10,61 

 Enako  410 83,67 

 Skupaj 490 100,00 

  1 

 
3. Pisarniško delo 

Policisti 0 0,00 

 Policistke  262 53,47 

 Enako  228 46,53 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

 
4. Delo v patrulji 

Policisti 50 10,27 

 Policistke  10 2,05 

 Enako  427 87,68 

 Skupaj 487 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 4 

 5. Obravnavanje kaznivih dejanj 

(splošno) 

Policisti 31 6,34 

 Policistke  28 5,73 

 Enako  430 87,93 

 Skupaj 489 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 2 

 6. Varovanje državne meje in 

izvajanje mejne kontrole 

Policisti 25 5,13 

 Policistke  30 6,16 

 Enako  432 88,71 

 Skupaj 487 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 4 

 7. Delo v posebni policijski enoti ali 

specialni enoti policije 

Policisti 400 81,63 

 Policistke  6 1,22 

 Enako  84 17,14 



 

 

 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

 
8. Delo s psi 

Policisti 107 21,84 

 Policistke  11 2,24 

 Enako  372 75,92 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

 
9. Delo s konji 

Policisti 96 19,59 

 Policistke  20 4,08 

 Enako  374 76,33 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

 
10. Delo z otroki in mladostniki 

Policisti 2 0,41 

 Policistke  332 67,76 

 Enako  156 31,84 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

 
11. Obravnavanje spolnih deliktov 

Policisti 2 0,41 

 Policistke  300 61,22 

 Enako  188 38,37 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

 12. Obravnavanje družinskega 

nasilja 

Policisti 13 2,65 

 Policistke  237 48,37 

 Enako  240 48,98 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

 
13. Sporočanje slabih novic 

Policisti 42 8,57 

 Policistke  131 26,73 

 Enako  317 64,69 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

52. Ali so na vašo odločitev, da postanete policistka, vplivali spodaj navedeni razlogi? V kolikšni meri? 

  Frekvenca Odstotek 

 

1. Družinska tradicija 

Ni vplival 411 83,71 

 Najmanj vplival  24 4,89 

 Srednje vplival 31 6,31 

 Veliko vplival 16 3,26 

 Najbolj vplival 9 1,83 

 Skupaj 491 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 0 

 

2. Želja pomagati ljudem 

Ni vplival 36 7,38 

 Najmanj vplival  14 2,87 

 Srednje vplival 126 25,82 

 Veliko vplival 219 44,88 

 Najbolj vplival 93 19,06 

 Skupaj 488 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 3 

 

3. Finančni razlogi 

Ni vplival 199 40,78 

 Najmanj vplival  79 16,19 

 Srednje vplival 131 26,84 

 Veliko vplival 60 12,30 

 Najbolj vplival 19 3,89 

 Skupaj 488 100,00 



 

 

 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 3 

 

 4. Ni bilo druge možnosti 

Ni vplival 346 71,19 

 Najmanj vplival  49 10,08 

 Srednje vplival 42 8,64 

 Veliko vplival 25 5,14 

 Najbolj vplival 24 4,94 

 Skupaj 486 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 5 

 

5. Samozadovoljstvo 

Ni vplival 106 21,77 

 Najmanj vplival  28 5,75 

 Srednje vplival 146 29,98 

 Veliko vplival 127 26,08 

 Najbolj vplival 80 16,43 

 Skupaj 487 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 4 

 

6. Želja po akciji in adrenalinu   

Ni vplival 81 16,60 

 Najmanj vplival  44 9,02 

 Srednje vplival 151 30,94 

 Veliko vplival 146 29,92 

 Najbolj vplival 66 13,52 

 Skupaj 488 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 3 

 

7. Stik z uniformo in orožjem 

Ni vplival 179 36,61 

 Najmanj vplival  97 19,84 

 Srednje vplival 119 24,34 

 Veliko vplival 63 12,88 

 Najbolj vplival 31 6,34 

 Skupaj 489 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 2 

 

8. Želja iz otroštva 

Ni vplival 138 28,28 

 Najmanj vplival  32 6,56 

 Srednje vplival 82 16,80 

 Veliko vplival 94 19,26 

 Najbolj vplival 142 29,10 

 Skupaj 488 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 3 

 

9. Zaradi vrste in narave dela 

Ni vplival 47 9,63 

 Najmanj vplival  23 4,71 

 Srednje vplival 123 25,20 

 Veliko vplival 165 33,81 

 Najbolj vplival 130 26,64 

 Skupaj 488 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 3 

 

10. Avtoriteta, ki jo prinaša poklic 

Ni vplival 242 49,49 

 Najmanj vplival  101 20,65 

 Srednje vplival 92 18,81 

 Veliko vplival 42 8,59 

 Najbolj vplival 12 2,45 

 Skupaj 489 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 2 

 
11. Ker je v policiji več moških kot 

žensk 

Ni vplival 397 81,02 

 Najmanj vplival  48 9,80 

 Srednje vplival 34 6,94 

 Veliko vplival 6 1,22 



 

 

 

 Najbolj vplival 5 1,02 

 Skupaj 490 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 1 

53. Kakšen odnos (spoštljivost, prijaznost ipd.) do vas kot policistko imajo spodaj naštete skupine ljudi? 

  Frekvenca Odstotek 

 

1. Sodelavke (policistke) 

Zelo slab 3 0,61 

 Slab 17 3,48 

 Dober 166 33,95 

 Zelo dober 183 37,42 

 Odličen 120 24,54 

 Skupaj 489 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 2 

 

2. Sodelavci (policisti) 

Zelo slab 2 0,41 

 Slab 10 2,04 

 Dober 175 35,64 

 Zelo dober 218 44,40 

 Odličen 86 17,52 

 Skupaj 491 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 0 

 

3. Nadrejeni 

Zelo slab 7 1,43 

 Slab 22 4,48 

 Dober 227 46,23 

 Zelo dober 164 33,40 

 Odličen 71 14,46 

 Skupaj 491 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 0 

 

4. Stranke v postopku - moški 

Zelo slab 1 0,21 

 Slab 25 5,21 

 Dober 254 52,92 

 Zelo dober 162 33,75 

 Odličen 38 7,92 

 Skupaj 480 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 11 

 

5. Stranke v postopku - ženske 

Zelo slab 8 1,67 

 Slab 25 5,21 

 Dober 269 56,04 

 Zelo dober 137 28,54 

 Odličen 41 8,54 

 Skupaj 480 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 11 

 

6. Stranke v postopku - mladostniki 

Zelo slab 9 1,89 

 Slab 32 6,72 

 Dober 255 53,57 

 Zelo dober 137 28,78 

 Odličen 43 9,03 

 Skupaj 476 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 15 

 

7. Tujci 

Zelo slab 2 0,42 

 Slab 12 2,52 

 Dober 272 57,02 

 Zelo dober 140 29,35 

 Odličen 51 10,69 

 Skupaj 477 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 14 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

8. Pripadniki večetičnih skupnosti 

Zelo slab 11 2,34 

 Slab 25 5,31 

 Dober 284 60,30 

 Zelo dober 118 25,05 

 Odličen 33 7,01 

 Skupaj 471 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 20 

54. Kaj menite, katera je največja ovira žensk pri zaposlovanju v policiji? (obkrožite le en odgovor) 

  Frekvenca Odstotek 

 1  nosečnost in porodniški dopust 

 

71 14,98 

 2  večja čustvenost in pripadnost k družinskemu življenju 

 

51 10,76 

 3  premajhna ambicioznost v primerjavi z moškimi 

 

15 3,16 

 4  večja zanesljivost in učinkovitost moških v očeh delodajalca 

 

82 17,30 

 5  manjša fizična moč žensk 

 

97 20,46 

 6  širša družba sprejema in želi samo moške v policiji 

 

39 8,23 

 7  ni ovir  

 

107 22,57 

 8  drugo 12 2,53 

 Skupaj 474 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 17 

 

PODATKI O ANKETIRANKI 

 

1. Zaposlena na: 

  Frekvenca Odstotek 

 1  GPU 79 16,22 

 2  PU Ljubljana 109 22,38 

 3  PU Maribor 73 14,99 

 4  PU Celje 33 6,78 

 5  PU Novo mesto 43 8,83 

 6  PU Krško 28 5,75 

 7  PU Nova Gorica 10 2,05 

 8  PU Murska Sobota 21 4,31 

 9  PU Kranj 22 4,52 

 10  PU Postojna  40 8,21 

 11  PU Koper 22 4,52 

 12  PU Slovenj Gradec 7 1,44 

 Skupaj 487 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 4 

2. Uniformirano delovno mesto 

  Frekvenca Odstotek 

 1  da 388 79,67 

 2  ne 99 20,33 

 Skupaj 487 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 4 

3. Nivo v organizaciji   

  Frekvenca Odstotek 

 1  višji in srednji managerji (komandirka, inšpektorica, sv tnica) 46 9,48 

 2  operativni vodje (pomočnica komandirja, kriminalistična/policijska 

inšpektorica) 

33 6,80 

 3  samostojni strokovni kadri (starejša policistka, policistka-kriminalistka, 

vodja policijskega okoliša, vodja izmene, dežurna) 
108 22,27 

 4  izvajalci (policist) 298 61,44 

 Skupaj 485 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 6 

4. Staž v organizaciji   



 

 

 

  Frekvenca Odstotek 

 1  do 2 leti 58 11,96 

 2  od 2 do 5 let 123 25,36 

 3  od 5 do 10 let 156 32,16 

 4  od 10 do 20 let 118 24,33 

 5  nad 20 let 30 6,19 

 Skupaj 485 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 6 

5. Starost   

  Frekvenca Odstotek 

 1  do 25 let 45 9,26 

 2  od 25 do 30 let 175 36,01 

 3  od 30 do 40 let 211 43,42 

 4  nad 40 let 55 11,32 

 Skupaj 486 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 5 

6. Kakšen je vaš zakonski stan   

  Frekvenca Odstotek 

 1  samska 88 18,22 

 2  izvenzakonska zveza 250 51,76 

 3  zakonska zveza 120 24,84 

 4  ločena 25 5,18 

 Skupaj 483 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 8 

6.1 Moj partner je policist   

  Frekvenca Odstotek 

 1  da 149 33,86 

 2  ne 291 66,14 

 Skupaj 440 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 51 

7. Koliko otrok imate?    

  Frekvenca Odstotek 

 1  nimam otrok 217 45,21 

 2  enega 143 29,79 

 3  dva  105 21,88 

 4  tri 14 2,92 

 5  več kot tri 1 0,21 

 Skupaj 480 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 11 

8. Stopnja izobrazbe   

  Frekvenca Odstotek 

 1  srednja šola 311 63,86 

 2  višja šola 33 6,78 

 3  visoka in več 143 29,36 

 Skupaj 487 100,00 

 Ni podanega odgovora oziroma je le-ta neveljaven 4 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 3: Levenov test oziroma F-preizkus o enakosti varianc (izpis iz SPSS-a) 

Independent Samples Test 

  
Levene's Test 

for Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

  

  

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

 Equal 

variances… 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference Lower Upper 

Nadrejeni mi odreja manj nočnih služb 

med vikendi zato ker sem ženska. 

assumed 2,325 ,128 ,938 363 ,349 ,096 ,103 -,106 ,298 

not assumed   ,923 246,001 ,357 ,096 ,104 -,109 ,302 

Policisti ženske v policiji obravnavajo 

kot spolni objekt.  

assumed 13,799 ,000 5,405 373 ,000 ,657 ,122 ,418 ,897 

not assumed   5,120 224,132 ,000 ,657 ,128 ,404 ,911 

Policistke (matere) lahko usklajujejo 

svojo kariero z družinskim življenjem.  

assumed 3,231 ,073 -5,844 369 ,000 -,760 ,130 -1,016 -,504 

not assumed   -6,071 290,978 ,000 -,760 ,125 -1,007 -,514 

Policistke imajo v primerjavi s policisti 

boljše možnosti za napredovanje. 

assumed ,568 ,452 -,605 373 ,546 -,059 ,097 -,250 ,132 

not assumed   -,600 253,935 ,549 -,059 ,098 -,252 ,134 

Policisti so pri delu na terenu 

zaščitniški do nas policistk.  

assumed ,520 ,471 -4,192 368 ,000 -,521 ,124 -,766 -,277 

not assumed   -4,210 261,935 ,000 -,521 ,124 -,765 -,278 

V policiji se moj neposredni vodja z 

mano pogovarja sproščeno, prijateljsko 

in enakopravno. 

assumed 9,310 ,002 -7,326 373 ,000 -,880 ,120 -1,117 -,644 

not assumed   -6,993 228,811 ,000 -,880 ,126 -1,128 -,632 

Delo zaradi fizične zahtevnosti 

opravljam težje kot policisti. 

assumed ,009 ,925 ,953 370 ,341 ,111 ,117 -,119 ,341 

not assumed   ,952 257,983 ,342 ,111 ,117 -,119 ,342 

Odločitev, da postanem policistka, je 

bila pravilna.  

assumed 12,231 ,001 -4,431 371 ,000 -,518 ,117 -,748 -,288 

not assumed   -4,157 218,683 ,000 -,518 ,125 -,764 -,273 

Policisti me sprejemajo sebi 

enakopravno. 

assumed 21,915 ,000 -10,776 372 ,000 -1,232 ,114 -1,457 -1,007 

not assumed   -10,066 214,186 ,000 -1,232 ,122 -1,473 -,991 

Medsebojni odnosi med spoloma v 

policiji so dobri. 

assumed 34,506 ,000 -11,432 371 ,000 -1,200 ,105 -1,407 -,994 

not assumed   -10,544 207,353 ,000 -1,200 ,114 -1,424 -,976 

V službi raje delam s policistom, kot pa 

s policistko. 

assumed ,031 ,861 -,413 369 ,680 -,061 ,147 -,350 ,229 

not assumed   -,413 260,190 ,680 -,061 ,147 -,351 ,229 

V policiji ni prisotnih razlik med 

moškimi in ženskami. 

assumed 3,482 ,063 -9,486 372 ,000 -1,129 ,119 -1,363 -,895 

not assumed   -9,966 294,890 ,000 -1,129 ,113 -1,352 -,906 

Delovni čas, ki ga opravljam v policiji, 

mi ustreza. 

assumed 9,035 ,003 -5,707 372 ,000 -,783 ,137 -1,053 -,513 

not assumed   -5,447 228,888 ,000 -,783 ,144 -1,066 -,500 



 

 

 

Nadrejeni upošteva moje želje glede 

razporeda službe.  

assumed 25,082 ,000 -5,290 371 ,000 -,605 ,114 -,830 -,380 

not assumed   -4,844 203,569 ,000 -,605 ,125 -,851 -,359 

Pri zaposlovanju v policijske vrste ni 

prisotna diskriminacija žensk. 

assumed 11,021 ,001 -7,471 372 ,000 -,924 ,124 -1,167 -,681 

not assumed   -6,993 217,223 ,000 -,924 ,132 -1,184 -,663 

Spolnega nadlegovanja na delovnem 

mestu v policiji ni.  

assumed ,002 ,961 -6,110 371 ,000 -,860 ,141 -1,137 -,583 

not assumed   -6,190 264,095 ,000 -,860 ,139 -1,134 -,587 

Med opravljanjem policijskega dela me 

čustva pogosto izdajo. 

assumed ,141 ,707 ,957 373 ,339 ,108 ,113 -,114 ,330 

not assumed   ,954 257,813 ,341 ,108 ,113 -,115 ,331 

Moški bi morali več časa posvetiti skrbi 

za otroke, kot ga posvečajo sedaj.  

assumed 2,044 ,154 1,233 368 ,218 ,150 ,122 -,089 ,389 

not assumed   1,200 237,266 ,231 ,150 ,125 -,096 ,396 

Policistke smo zaradi družinskih 

obveznosti pogosteje odsotne z dela kot 

policisti. 

assumed 1,195 ,275 -,862 369 ,389 -,127 ,147 -,415 ,162 

not assumed   -,848 246,400 ,397 -,127 ,149 -,421 ,168 

V policiji je dovolj žensk. assumed 2,401 ,122 -3,259 373 ,001 -,442 ,136 -,709 -,175 

not assumed   -3,132 233,011 ,002 -,442 ,141 -,721 -,164 

Zaradi moje zaposlitve trpi moje 

družinsko življenje. 

assumed ,027 ,869 4,046 369 ,000 ,558 ,138 ,287 ,829 

not assumed   4,027 255,019 ,000 ,558 ,139 ,285 ,831 

Že v redu, če je ženska zaposlena, toda 

tisto, kar si ženske najbolj želijo, so 

dom in otroci. 

assumed 4,124 ,043 ,409 372 ,683 ,064 ,156 -,243 ,371 

not assumed   ,397 237,716 ,692 ,064 ,161 -,253 ,381 

Z večjo fizično močjo in agresivnostjo 

si v policiji učinkovitejši. 

assumed ,041 ,840 -,041 372 ,967 -,005 ,130 -,260 ,249 

not assumed   -,040 248,229 ,968 -,005 ,132 -,265 ,254 

Policistke na vseh nivojih imamo realne 

možnosti za napredovanje.  

assumed 11,669 ,001 -11,053 371 ,000 -1,350 ,122 -1,590 -1,110 

not assumed   -11,691 300,681 ,000 -1,350 ,115 -1,577 -1,122 

Odnos policistov do policistk se z 

naraščanjem števila žensk v policiji 

izboljšuje. 

assumed 25,039 ,000 -8,690 373 ,000 -1,073 ,124 -1,316 -,830 

not assumed   -7,943 204,275 ,000 -1,073 ,135 -1,340 -,807 

Policistke imamo ustrezno ter primerno 

uniformo. 

assumed 2,556 ,111 -3,752 370 ,000 -,558 ,149 -,850 -,265 

not assumed   -3,796 266,640 ,000 -,558 ,147 -,847 -,268 

Ponosna sem, da sem zaposlena v 

policiji. 

assumed 7,054 ,008 -5,393 373 ,000 -,631 ,117 -,861 -,401 

not assumed   -5,233 239,188 ,000 -,631 ,121 -,869 -,394 

Moja plača je višja od plače mojega 

partnerja. 

assumed 1,273 ,260 -1,312 362 ,190 -,212 ,162 -,530 ,106 

not assumed   -1,316 257,333 ,189 -,212 ,161 -,529 ,105 

Odrejeno delo policistkam je manj 

zahtevno kot delo odrejeno policistom. 

assumed 6,144 ,014 -1,532 370 ,126 -,169 ,110 -,386 ,048 

not assumed   -1,617 302,930 ,107 -,169 ,105 -,375 ,037 

Moški bi morali opravljati več assumed 3,724 ,054 2,608 369 ,009 ,360 ,138 ,088 ,631 



 

 

 

gospodinjskih del, kot jih opravljajo 

sedaj.  

not assumed 
  

2,554 241,217 ,011 ,360 ,141 ,082 ,637 

Policistke pridemo lažje na vodilne 

položaje kot pa policisti. 

assumed 17,152 ,000 -2,221 371 ,027 -,185 ,084 -,350 -,021 

not assumed   -2,430 331,261 ,016 -,185 ,076 -,336 -,035 

Družina/partner ima odklonilen odnos 

do mojega poklica. 

assumed 3,747 ,054 2,667 371 ,008 ,319 ,120 ,084 ,554 

not assumed   2,531 223,501 ,012 ,319 ,126 ,071 ,567 

Med zaposlenimi v policiji so šale na 

račun žensk pogoste. 

assumed 1,235 ,267 5,323 373 ,000 ,749 ,141 ,472 1,026 

not assumed   5,240 248,973 ,000 ,749 ,143 ,467 1,031 

Naloga moža v zakonu je, da služi 

denar, žene pa, da skrbi za 

gospodinjstvo in družino. 

assumed ,254 ,614 -,252 371 ,801 -,017 ,069 -,152 ,118 

not assumed   -,256 270,335 ,798 -,017 ,067 -,150 ,115 

Ženske si spolnega nadlegovanja v 

resnici želijo. 

assumed 1,570 ,211 -,626 373 ,532 -,033 ,052 -,135 ,070 

not assumed   -,667 309,213 ,505 -,033 ,049 -,129 ,064 

Javnost me kot policistko sprejema 

boljše kot pa policista. 

assumed ,174 ,677 -2,066 371 ,039 -,229 ,111 -,447 -,011 

not assumed   -2,062 259,248 ,040 -,229 ,111 -,448 -,010 

Ob vstopu v policijo sem bila s strani 

policistov dobro sprejeta. 

assumed 10,228 ,002 -7,354 370 ,000 -,865 ,118 -1,096 -,634 

not assumed   -7,094 233,664 ,000 -,865 ,122 -1,105 -,625 

Policije ne bi zapustila, če bi se mi 

zaradi poslovnih težav znižala plača. 

assumed ,018 ,892 -3,279 367 ,001 -,464 ,141 -,742 -,186 

not assumed   -3,316 267,442 ,001 -,464 ,140 -,739 -,188 

Pri usposabljanju se želje policistk 

upošteva enako željam policistov. 

assumed 4,337 ,038 -8,601 373 ,000 -1,105 ,129 -1,358 -,853 

not assumed   -8,317 236,976 ,000 -1,105 ,133 -1,367 -,843 

Policisti so mnenja, da smo ženske 

primerne za ta poklic.  

assumed ,136 ,712 -8,464 371 ,000 -,958 ,113 -1,181 -,736 

not assumed   -8,589 271,663 ,000 -,958 ,112 -1,178 -,738 

Zadovoljna sem z dosedanjim osebnim 

razvojem v policiji. 

assumed ,022 ,881 -7,709 371 ,000 -1,006 ,131 -1,263 -,750 

not assumed   -7,790 265,346 ,000 -1,006 ,129 -1,260 -,752 

Položaj žensk v Sloveniji je dober. assumed 7,107 ,008 -8,471 371 ,000 -,930 ,110 -1,146 -,714 

not assumed   -8,130 227,922 ,000 -,930 ,114 -1,155 -,704 

Razmerje plač policistk in policistov na 

istem položaju je primerljivo. 

assumed 15,979 ,000 -5,548 372 ,000 -,685 ,124 -,928 -,442 

not assumed   -5,245 221,071 ,000 -,685 ,131 -,943 -,428 

V policiji smo policistke, s strani naših 

vodij, hitreje pohvaljene za dobro 

opravljeno delo, kot pa so policisti.  

assumed 29,998 ,000 -3,506 370 ,001 -,369 ,105 -,576 -,162 

not assumed   -3,817 327,680 ,000 -,369 ,097 -,560 -,179 

Letna delovna ocena policistk je v 

poprečju sorazmerna s policistovo.  

assumed 4,943 ,027 -7,958 367 ,000 -1,011 ,127 -1,261 -,762 

not assumed   -7,745 234,934 ,000 -1,011 ,131 -1,269 -,754 

Veselim se in z nestrpnostjo pričakujem 

nov delovni dan v policiji. 

assumed 1,731 ,189 -4,712 372 ,000 -,597 ,127 -,847 -,348 

not assumed   -4,890 288,673 ,000 -,597 ,122 -,838 -,357 



 

 

 

Če delo na terenu opravljam sama, 

naletim na »težave« hitreje, kot če bi ob 

sebi imela policista.  

assumed ,259 ,611 -,289 365 ,773 -,039 ,135 -,303 ,226 

not assumed   -,288 253,627 ,774 -,039 ,135 -,305 ,227 

Šale na račun žensk me ne motijo. assumed 3,972 ,047 -4,975 372 ,000 -,687 ,138 -,958 -,415 

not assumed   -5,066 273,931 ,000 -,687 ,136 -,954 -,420 

Tudi sama verjamem, da so za poklic 

policista primernejši moški. 

assumed ,017 ,898 ,228 371 ,820 ,031 ,136 -,236 ,297 

not assumed   ,225 248,671 ,822 ,031 ,137 -,239 ,301 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 4: Ključ porazdelitev posameznih vprašanj po posameznih dimenzijah 

NAPREDOVANJE IN USPOSABLJANJE 

4. Policistke imajo v primerjavi s policisti boljše možnosti za napredovanje. 

24. Policistke na vseh nivojih imamo realne možnosti za napredovanje.  

32. Policistke pridemo lažje na vodilne položaje kot pa policisti. 

40. Pri usposabljanju se želje policistk upošteva enako željam policistov. 

46. Letna delovna ocena policistk je v poprečju sorazmerna s policistovo.  

 

ZADOVOLJSTVO Z DELOM 

8. Odločitev, da postanem policistka, je bila pravilna.  

13. Delovni čas, ki ga opravljam v policiji, mi ustreza. 

28. Ponosna sem, da sem zaposlena v policiji. 

42. Zadovoljna sem z dosedanjim osebnim razvojem v policiji. 

47. Veselim se in z nestrpnostjo pričakujem nov delovni dan v policiji. 

 

ODNOS VODSTVA 

1. Nadrejeni mi odreja manj nočnih služb med vikendi zato ker sem ženska. 

6. V policiji se moj neposredni vodja z mano pogovarja sproščeno, prijateljsko in enakopravno. 

14. Nadrejeni upošteva moje želje glede razporeda službe.  

30. Odrejeno delo policistkam je manj zahtevno kot delo odrejeno policistom. 

45. V policiji smo policistke, s strani naših vodij, hitreje pohvaljene za dobro opravljeno 

delo, kot pa so policisti.  

 

ODNOS SODELAVCEV 

5. Policisti so pri delu na terenu zaščitniški do nas policistk.  

9. Policisti me sprejemajo sebi enakopravno. 

26. Odnos policistov do policistk se z naraščanjem števila žensk v policiji izboljšuje. 

38. Ob vstopu v policijo sem bila s strani policistov dobro sprejeta. 

41. Policisti so mnenja, da smo ženske primerne za ta poklic.  

 

DISKRIMINACIJA – NEENAKOST 

12. V policiji ni prisotnih razlik med moškimi in ženskami. 

15. Pri zaposlovanju v policijske vrste ni prisotna diskriminacija žensk. 

20. V policiji je dovolj žensk. 

25. V policiji nimam občutka manjvrednosti, zaradi tega ker sem ženska. 

44. Razmerje plač policistk in policistov na istem položaju je primerljivo. 

 

DELO IN DRUŽINA 

3. Policistke (matere) lahko usklajujejo svojo kariero z družinskim življenjem.  

19. Policistke smo zaradi družinskih obveznosti pogosteje odsotne z dela kot policisti. 

21. Zaradi moje zaposlitve trpi moje družinsko življenje. 

29. Moja plača je višja od plače mojega partnerja. 



 

 

 

33. Družina/partner ima odklonilen odnos do mojega poklica. 

 

ŠALE IN SPOLNO NADLEGOVANJE 

2. Policisti ženske v policiji obravnavajo kot spolni objekt.  

16. Spolnega nadlegovanja na delovnem mestu v policiji ni.  

34. Med zaposlenimi v policiji so šale na račun žensk pogoste. 

49. Šale na račun žensk me ne motijo. 

36. Ženske si spolnega nadlegovanja v resnici želijo. 

 

ŽENSKE LASTNOSTI  

7. Delo zaradi fizične zahtevnosti opravljam težje kot policisti. 

17. Med opravljanjem policijskega dela me čustva pogosto izdajo. 

23. Z večjo fizično močjo in agresivnostjo si v policiji učinkovitejši. 

48. Če delo na terenu opravljam sama, naletim na »težave« hitreje, kot če bi ob sebi imela 

policista.  

50. Tudi sama verjamem, da so za poklic policista primernejši moški. 

 

POGLEDI NA SODOBNO ŽENSKO 

18. Moški bi morali več časa posvetiti skrbi za otroke, kot ga posvečajo sedaj.  

22. Že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci. 

31. Moški bi morali opravljati več gospodinjskih del, kot jih opravljajo sedaj.  

35. Naloga moža v zakonu je, da služi denar, žene pa, da skrbi za gospodinjstvo in družino. 

43. Položaj žensk v Sloveniji je dober. 

 

SPLOŠNA –NEOPREDELJENA VPRAŠANJA 

10. Medsebojni odnosi med spoloma v policiji so dobri. 

11. V službi raje delam s policistom, kot pa s policistko. 

27. Policistke imamo ustrezno ter primerno uniformo. 

37. Javnost me kot policistko sprejema boljše kot pa policista.  

39. Policije ne bi zapustila, če bi se mi zaradi poslovnih težav znižala plača. 

 

 

 

 


