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POVZETEK 

 

 

Zaposlena ženska je danes nekaj povsem običajnega. Poleg tega je samoumevno, da je ženska 

partnerka in mati. Pogosto pa pozabimo, da je ženska oboje skupaj, torej zaposlena oseba s 

plačano službo ter pomemben družinski član. Naloga se tako osredotoča na družinsko vlogo 

zaposlenih žensk v občini Kanal ob Soči. Največjo težavo družinskega življenja žensk 

predstavlja prav usklajevanje plačanega dela in družinskega življenja. Danes so časi še 

posebej neugodni, saj je plačano delo težko dobiti, nato pa ga je težko obdržati in uskladiti z 

družinskimi obveznostmi. Težava žensk pri usklajevanju obojega se je pojavila, ko so ženske 

množično začele vstopati na trg delovne sile in se tudi veliko bolj izobraževati kot nekoč. 

Problem se je stopnjeval do te točke, da danes ženske zaradi delovne negotovosti prelagajo 

materinstvo na kasnejše obdobje. Plačano delo žensk torej pomembno vpliva na kasnejšo 

odločitev za družino. V zadnjih letih je občutiti pomoč partnerjev, ki postaja iz leta v leto 

vidnejša. Tu se je pokazal velik napredek, pojavilo se je t. i. »novo očetovstvo«, ki je veliko 

prispevalo k usklajevanju plačanega dela in družinskega življenja žensk. Teoretični del 

magistrske naloge, v katerem smo orisali nekaj ustreznih pojmov za obravnavano temo, smo v 

empiričnem delu podkrepili s strukturiranimi intervjuji dvanajstih zaposlenih žensk iz občine 

Kanal ob Soči. Ugotavljali smo, kako zaposlene ženske v obravnavani občini usklajujejo 

plačano delo in družinske obveznosti, komu so razdeljene obveznosti v okviru družine ter ali 

se zaposlene ženske čutijo prikrajšane za svoje poklicne ambicije zaradi družinskega 

življenja. Rezultati empirične raziskave so potrdili rezultate oz. videnje teoretikov, da so 

ženske danes še vedno bolj obremenjene kot moški, vendar imajo vedno večjo pomoč svojih 

partnerjev pri lažjih nerutinskih opravilih.  

 

KLJUČNE BESEDE: zaposlena ženska, družinsko življenje, »novo očetovstvo«, vloga 

ženske, usklajevanje plačanega dela in družinskega življenja, strukturiran intervju 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

SUMMARY 

 

 

Today, an employed woman is something completely normal. Moreover, a woman is also a 

partner and a mother. Yet, we often forget that a woman has both roles simultaneously, i.e. as 

an employee having a payed job and is an important family member. This thesis focuses on 

the family roles of employed women in the Municipality of Kanal ob Soči. The largest 

difficulty of women's family life is the coordination of their paid work and family life. Today, 

in particular, the situation is especially unfavorable as it is difficult to get a paid job and to 

maintain it as well as coordinate it with family responsibilities. Women's in the coordination 

of both occurred when women began to massively enter the labor market and to get more 

educated than they used to. The problem has escalated to the point that due to the 

uncertainties related to the work women postpone motherhood to a later period. Women's paid 

work therefore importantly affects the subsequent decision to start a family. In recent years, 

the support of their partners starts to be felt, which is also becoming more visible. Great 

progress has been achieved here: there has been significant progress due to the "New 

fatherhood" which has significantly contributed to the coordination of paid work and women's 

family life. The theoretical part of the master's thesis includes a presentation of the relevant 

concepts for the topic under examination. The empirical work was supported by a structured 

interviews with twelve female employees of the Municipality of Kanal ob Soči. We 

investigated how employed women in this municipality coordinate their paid work and family 

responsibilities, who gets the responsibilities within the family, and whether employed 

women feel deprived of their professional ambitions due to their family life. The results of 

empirical studies have confirmed the examined theoretical work theorists that women today 

are still more burdened than men, but are receiving increasing support from their partners in 

easier non-routine tasks. 

  

KEYWORDS: employed woman, family life, "new fatherhood", the role of women, 

coordination of paid work and family life, a structured interview. 
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1 UVOD 

 

 

Družinsko življenje je bilo skozi zgodovino vedno predmet različnih razprav, predvsem ko so 

se ženske začele zaposlovati. Omenjena tematika nas zelo zanima, zato smo kot temo 

magistrske naloge izbrali prav usklajevanje zaposlenih žensk z njihovim družinskim 

življenjem, in sicer v občini Kanal ob Soči. Naša ciljna populacija so zaposlene ženske z 

družino v občini Kanal ob Soči. Pri tem nas zanima, kako ženske usklajujejo delo in 

družinsko življenje, komu so prepuščene obveznosti, vezane na dom in družino, ter ali se 

zaposlene ženske čutijo prikrajšane za svoje poklicne ambicije zaradi družinskega življenja. 

Skratka, v magistrski nalogi se osredotočamo na družinsko vlogo zaposlenih žensk. 

 

Cilj, ki ga želimo doseči v magistrski nalogi, je preučiti oz. ugotoviti, koliko zaposlitev žensk 

vpliva na njihove družinske obveznosti. Odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja 

bomo skušali pridobiti s strukturiranimi intervjuji s populacijo zaposlenih žensk z družino v 

občini Kanal ob Soči, pri čemer nas bo zanimalo že omenjeno usklajevanje dela z družinskim 

življenjem. Pri tem nameravamo preučiti izbrano slovensko in tujo literaturo na obravnavano 

temo, kar bo predstavljalo teoretični del naloge, z empiričnim delom pa ugotoviti in razumeti 

populacijo zaposlenih žensk z družino v občini Kanal ob Soči pri usklajevanju družinskega 

življenja. 

 

Namen znanstvene raziskave vsekakor ni posploševanje na širšo populacijo žensk v Sloveniji, 

saj bodo intervjuji izvedeni izključno v občini Kanal ob Soči, kar pomeni, da bo analiza 

oziroma ugotovitve kvalitativne raziskave namenoma veljale samo za zaposlene ženske, 

stanujoče v občini Kanal ob Soči. V nalogi bomo skušali podati predloge za izboljšavo 

usklajevanja zaposlenih žensk z družinskim življenjem v občini Kanal ob Soči. Raziskava in 

njene ugotovitve bodo namenjene vsem mamam in ženskam, ki bodo to še postale, saj jim 

bodo predlogi lahko pomagali pri izboljšavi usklajevanja dela in družinskega življenja. Tako 

bomo podali ugotovitve kvalitativne raziskave in analizo pridobljenih podatkov, ki jih bomo 

pridobili s strukturiranimi intervjuji. 
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Menimo, da je obravnavana tematika v tem času zelo zanimiva in pušča odprtih veliko 

vprašanj, na katera bi bilo še treba odgovoriti, da bi lahko prišli do končnega spoznanja, kaj se 

še mora zgoditi, da bodo ženske enakovredne moškim tudi v zasebni sferi. 

 

Raziskavo smo razdelili na dva sklopa, in sicer na teoretični in praktični oz. empirični 

raziskovalni načrt. Predvidevamo, da bodo podatki za prvi del naloge lažje dosegljivi zaradi 

številnih avtorjev, ki obravnavajo izbrano temo. Posledično menimo, da teoretski del naloge 

ne bo povzročal večjih težav, saj je tema poznana, aktualna in razumljiva. Tako bomo 

pregledali in preučili literaturo, ki obravnava zastavljeno tematiko, in skušali podati teoretski 

okvir naši nalogi. Najprej se bomo torej posvetili teoretskemu delu, saj bomo z nekaj znanja 

in dejstvi na tem področju lažje oblikovali ustrezna vprašanja, ki nas bodo pripeljala do 

želenih odgovorov. 

 

Po temeljitem pregledu literature in seznanitvi z aktualno problematiko bomo šli na empirični 

del. Slednji predstavlja zahtevnejši del, saj nam bo vzel več časa, zahteval bo več podatkov, 

analizo dobljenih rezultatov, ugotovitve ipd. Sestavili smo ustrezna vprašanja, pri tem pa 

iskali tudi ustrezen vzorec raziskave. Zavedamo se, da bomo mogoče imeli težave tudi s 

pridobitvijo intervjuvank, ker žensk ne poznamo, tema pa posega v njihovo intimnost. 

Pripravljeni moramo biti tudi na zavrnitev sodelovanja zaradi prezaposlenosti z družino in 

delom. Zato bomo skušali intervju oblikovati pregledno, natančno in razumljivo. Dobra 

preglednost in razumljivost intervjuvanega vprašalnika bo skrajšala čas intervjuva in 

zmanjšala možnost nepopolnih odgovorov. Da bomo zaposlenim ženskam v občini Kanal ob 

Soči prihranili čas, bomo skušali prilagoditi lokacijo in čas, ki bosta najbolj ugajala 

intervjuvankam, ter odločitev o tem prepustili njim. 

 

Po uspešno opravljenih intervjujih bomo začeli zbirati in urejati dobljene odgovore. Rezultate 

bomo ustrezno analizirali in interpretirali ter tako skušali dobiti odgovor na naši raziskovalni 

vprašanji. Nazadnje bomo podali ustrezen sklep oz. ugotovitve, ki bodo zaključile našo 

raziskovalno nalogo. 

 

Raziskava magistrske naloge na temo družinska vloga zaposlenih žensk ne bo potekala v 

okviru nikakršnega znanstvenega projekta ali fundacije. Ker je vse povezano s stroški, smo se 
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odločili, da bomo raziskavo opravili čim kakovostnejše oziroma natančnejše kljub odločitvi, 

da bo magistrska naloga napisana izključno samo za uporabo Fakultete za uporabne družbene 

študije. 

 

 

2 DRUŽBENE SPREMEMBE, KI VPLIVAJO NA DRUŽINO 

 

 

Vloga družine se spreminja sčasoma, z drugačnimi življenjskimi, političnimi, tehnološkimi in 

gospodarskimi razmerami (Tomori, 1994). Spremembe v družinskem življenju se kažejo skozi 

t. i. družinsko pluralizacijo (drugačen način življenja). Vloga žensk v družini ostaja večinoma 

nespremenjena, opaziti pa je spremembe v vlogi očeta (Švab, 2001). Podajam nekaj 

segmentov, ki zelo vplivajo na spreminjanje družinskega življenja: 

 Množično zaposlovanje žensk, 

 razmah potrošništva, 

 spreminjanje vrednot, 

 spreminjanje ideologij o družinskem življenju. (prav tam, str. 87) 

 

»Družinsko življenje se od šestdesetih let prejšnjega stoletja spreminja v smeri pluralizacije 

družinskih oblik in načinov družinskega življenja. Evropo tako zaznamujejo intenzivne 

spremembe (višanje starosti ob prvi poroki, višanje števila izvenzakonskih zvez), med njimi 

tudi trend upadanja rodnosti in vse kasnejšega odločanja za starševstvo.« (Sedmak in drugi 

2007, str. 89) In vse to vpliva na dejstvo, da je povprečna starost staršev ob rojstvu prvega 

otroka višja, raziskava pa potrjuje višjo starost matere pri prvem otroku (prav tam, 2007). 

Ženske so še vedno izpostavljene diskriminaciji tako v javnem življenju kot tudi v zasebnem 

doma. Spremembe so sledile pri zaposlitvi žensk, medtem ko pri delitvi dela znotraj zasebne 

sfere še niso obrodile »bogatih« sadov. Prerazporeditev dela znotraj zasebne sfere se ni 

bistveno spremenila, nasprotno pa velja za zaposlitveno strukturo žensk, kjer je prišlo do 

pomembnih sprememb, zato danes govorimo o dvojni obremenjenosti žensk (Švab, 2001).  

 

Tudi Barle Lakota in drugi (2006) menijo, da so spremembe v družinskem življenju vidne 

predvsem zaradi večje zaposlenosti žensk, kar pomeni, da ima ženska večjo ekonomsko moč 
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ter višji družbeni položaj kot nekoč. Obstajajo večje možnosti za razveze zakonskih zvez, 

življenjski standard gospodinjstev je višji, geografska in socialna mobilnost pa sta večja.  

 

Bergant in drugi (1981) se zavedajo velikih sprememb, ki jih je preživela družina skozi 

zgodovino. Menijo, da se mlade generacije teh sprememb sploh ne zavedajo. Družina se je 

skozi zgodovino preoblikovala od obvezne, pravne ustanove z določenimi socialnimi vlogami 

družinskih članov v svobodno, neobvezno človeško skupnost. Vidna sprememba, ki je 

zaznamovala družino, je zmanjšanje števila njenih članov, družina je namreč postajala vedno 

bolj individualno urejena. Bistveno je, da sta moč in avtoriteta patriarha sčasoma izginila. 

Družina je postajala vedno bolj skupnost enakopravnosti, za kar je bila potrebna dolga pot 

socialnega in kulturnega boja. »Spoznanja, da so otroci, ki se rojevajo v družini, tudi 

pomembna družbena dobrina in ne samo zasebna skrb in domena družine ali celo same 

matere, pa le počasi pronica v zavest ljudi.« (prav tam, str. 219) 

 

Spremembe, ki neposredno določajo družinsko življenje v zadnjih nekaj desetletjih, niso le 

rezultat notranjih družinskih sprememb (na primer individualnih odločitev posameznikov in 

posameznic), ampak so pomembno povezane s širšimi družbenimi spremembami. Tu bi lahko 

izpostavili predvsem dva pomembna segmenta družbenih sprememb. Pomembne spremembe 

na trgih delovne sile, še posebej pa zaposlovanje žensk, ki vpliva na primer na rodnostne 

spremembe oziroma v splošnem strukturira življenjske poteke posameznic. Trend, ki bo 

predvsem v prihodnosti pomembno vplival na organizacijo vsakdanjega družinskega življenja, 

pa je staranje populacije. (Rener in drugi 2006, str. 44) 

 

Zaradi stalnega spreminjanja družbenih vlog moških in žensk je prišlo do preobremenjenosti 

žensk oz. do problema dvojne obremenjenosti žensk z neplačanim delom doma in plačanim 

delom v službi (Hrženjak, 2007). »Družinsko življenje v Sloveniji postaja izredno 

raznovrstno, govorimo lahko o pluralizaciji družinskega življenja in družinskih oblik. 

Družina, ki je še vedno temeljna družbena institucija, se spreminja tako po spolni kot starostni 

strukturi, spreminjajo se družbene vloge in delitev družinskega dela.« (Švab 2006, str. 63) 

Družina še vedno ostaja pomembna družbena institucija in nič ne kaže na njen propad (Švab, 

2001). Družine še vedno zaznamujejo moderne dimenzije, a kljub temu so še vedno nosilke 

družbenih funkcij: socializacije otrok in psihične stabilizacije odraslih posameznikov. 
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3 VLOGA ŽENSKE NEKOČ 

 

 

Obravnavana problematika vloge žensk v družbi in družini je predmet različnih pogovorov in 

razprav. Položaj žensk je bil vedno zanimiva tematika različnih avtorjev, ki so na eni strani 

skušali ugotoviti, kakšen je, na drugi pa odgovoriti na vprašanje, zakaj je takšen, kakršen je. V 

preteklosti je bila vloga žensk povezana z obdobjem, v katerem so živele, pri čemer sta imela 

veliko vlogo religija in kasneje možnost in način izobraževanja ter posledično zaposlovanja. 

Jukič (1998) v svojem delu obravnava prav slednje. Jogan in drugi (1986) se dotikajo večne 

teme o diskriminaciji žensk in pravijo, da se je enakost moških in žensk na trgu dela začela s 

priznanjem pravice do dela tako moškim kot ženskam. Vendar so ženske pogosto naletele na 

težave – in s tem se srečujejo še danes –, s čimer se v svojem diplomskem delu ukvarjata tudi 

denimo Rečnik (2002) in Aupič (2004), ki raziskujeta ovire in diskriminacijo žensk pri 

zaposlovanju.  

 

Nekoč je življenje v družini temeljilo na rigidnih »večnih« spolnih vlogah, ki so jih celo 

psihologi pripisovali dednim, nespremenljivim dejavnikom. Ugotovili so, da so »večne« 

spolne vloge najtesneje povezane s patriarhalnim družinskim sistemom in podrejeno vlogo 

ženske ter posebno vzgojo deklic. Pokazalo se je, da prav te »stare« spolne vloge 

onemogočajo sproščene, bolj humane ter individualizirane odnose med zakonci oziroma pari, 

starši in otroki. Prav zaradi tega so v nerazvitem svetu še ohranjeni družinski sistemi, kjer se 

zakonca sploh ne pogovarjata med seboj, saj mora žena v navzočnosti moža molčati, prav 

tako pa tudi otroci pred starši (Bergant in drugi 1981, str. 197–200). Mnenju se pridržujejo 

tudi drugi avtorji (prav tam, 1981), torej da je bila vloga žensk podrejena in socialno omejena 

v položaju patriarhalne družine. Starši že malo punčko v zgodnejših letih vzgajajo sprejemati 

»naravno vlogo«, kako skrbeti za druge, za uravnoteženo življenje v družini. Prav tako 

menijo, da je bila v družini posebno ženska tista, ki je skrbela za otroke. Podobno meni Jogan 

(2001), ki pravi, da je bila ženska kot suženj, podrejena gospodinjstvu oziroma zasebni sferi, s 

čimer je omogočila blaginjo gospodujočemu. Nekatere nekdanje naloge žensk se ohranjajo še 

naprej, skrb za družino ter delitev hišnih del pa sta pripeljala do obremenjenosti in utrujenosti 

žensk. Tudi danes mora ženska vložiti veliko več napora, poguma in volje kot moški, če želi, 

da je v družini ljubljena in cenjena ter v družbi ocenjena kot skrbna (Mulej, 1992). 
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Gospodinjske in družinske obveznosti zahtevajo stalno pripravljenost in navzočnost. Zato so 

bila ta dela določena kot samoumevna za ženske, ženskam materam pa dodeljena primarna 

vloga matere in gospodinje. To potrjujejo tudi podatki raziskave na Slovenskem v 90. letih, ki 

potrjujejo dejstvo, da gospodinjska (rutinska) opravila v večini opravijo ženske (Jogan, 2001). 

Tudi Vodopivec (2001) navaja analizo Naše žene, ki je definirala samoumevnost, da pripadata 

skrb in vzgoja materi. Dodaja, da je materinska ljubezen pri ženskah samoumevna, medtem 

ko jo je moškim treba privzgojiti. Meni, da so ženske v veliko primerih same krive za 

družinsko vlogo, ki jih obremenjuje, saj so bile na to vlogo tudi zelo ponosne. Napačna vloga 

ženske temelji na domnevi, da je bila skrb za otroke izključno ženska naloga. Tudi Barle 

Lakota in drugi (2006) se strinjajo z veliko raziskavami v Evropi in tudi pri nas v Sloveniji, da 

so ženske še vedno tiste, ki opravijo veliko večino gospodinjskega in družinskega dela, ne 

glede na to, ali so zaposlene ali ne. Že povedano je, da so v večini moški v družinsko življenje 

vpleteni tako, da se ukvarjajo z otroki pri igri in na sprehodu, veliko manj pa pri rutinskih 

gospodinjskih ali čustveno napornih delih.  

 

Cigale (1992) meni, da je skrb vedno razdeljena. Velik delež skrbi so prevzemali ostali 

družinski člani, na primer starejši otroci ali starejši ljudje v družini, zato meni, da so vlogo 

sicer res prevzemale predvsem ženske, vendar ne izključno. Raziskava je pokazala, da so 

moški vključeni v družinsko življenje, vendar zgolj pri bolj rutinskih, lažjih nalogah, kot je 

recimo igra z otroki (Sedmak in drugi, 2007). »Premik v aktivnem očetovanju bolj na ravni 

vrednot, stališč, asistence partnerkam, medtem ko so kultura oziroma prakse aktivnega 

očetovanja še vedno v zametkih.« (Rener 2005, str. 65) 

  

 

4 POLOŽAJ IN VLOGA ŽENSKE V SODOBNI SLOVENSKI DRUŽBI 

 

 

Stereotipi o ženskih vlogah so še vedno prisotni v ženski zavesti. Tudi stereotipi o moških 

obstajajo, ampak niso tako poudarjeni v literaturi kot pri ženskah. Presenetljivo je, da jih 

sprejemajo še ženske, ki so medtem postale ekonomsko samostojne, aktivne, izobražene ter 

samostojno izbirajo življenjsko pot in način življenja. S temi značilnostmi so že bistveno 

presegle svoje nekdanje »obvezne« spolne vloge. Pri njih je viden strah, ki je do neke mere 
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razumljiv. Če bi ženske zavrgle svoje nekdanje spolne vloge, se bojijo, da bi izgubile svojo 

»večno« ženskost in s tem tudi žensko privlačnost. (Bergant in drugi 1981, str. 200) 

 

V 20. stoletju različne raziskave kažejo na to, da vstopanje žensk v javno sfero, ki je bila 

dolgo rezervirana samo za moške, zagotovo ne pomeni vstopanja moških v zasebno sfero 

(Jogan, 2001). Hrženjak (2007) pravi, da so se vloge ženske kot gospodinje, matere in delavke 

postopoma začele povezovati prav v zgodnjih dvajsetih letih 20. stoletja. Položaj žensk v 

sodobnem svetu je le bolj obremenjen z družinskimi in gospodinjskimi deli kot moški, čeprav 

je veliko žensk zaposlenih. Od žensk se normalno pričakuje, da delajo »dve izmeni«, za 

moške pa je samoumevno, da opravljajo samo »eno izmeno«. Medtem ko je za moške družina 

spodbujevalna, je za ženske velikokrat obremenjevalna (Jogan, 2001). Tudi Pascall (1994) 

meni, da pozitivne spremembe niso zanemarljive in so že začele najedati tradicionalna 

prepričanja o ženski identiteti, ki so vezane na dom. Meni, da so spremembe v plačanem delu, 

družini in izobraževanju usmerjenje v odločnejše vključevanje žensk na trg delovne sile. 

 

Za sodobno slovensko družbo je značilno, da na univerzah prevladujejo ženske, ki so 

učinkovitejše kot moški, opaziti pa je tudi povečanje deleža žensk z magisterijem ali 

doktoratom, vendar še vedno prevladuje moškosrediščna kultura. »Akademsko delujoče 

ženske oziroma matere« se srečujejo z ovirami, ki otežujejo njihovo delovanje. Te ovire so 

predvsem zaradi družinskih obveznosti (Jogan, 2001). 

 

Leta 1996 so v Sloveniji izvedli raziskavo glede porabe časa žensk in moških pri 

gospodinjskih opravilih. Raziskovalci so prišli do podobnih ugotovitev kot Phillips in drugi 

(1998), in sicer da ženske v povprečju gospodinjskim delom namenijo 3 ure in 44 minut na 

dan, kar je precej več kot moški, ki gospodinjskim delom namenijo le 1 uro in 49 minut. 

Nekaj let pozneje je bila ponovno opravljena raziskava na Slovenskem, in sicer z intervjuji, s 

katero so ugotovili, da so ženske namenile gospodinjskim delom in neformalni pomoči 

drugim 4 ure in 4 minute na dan, moški pa 2 uri in 23 minut na dan. Večjo porabo časa žensk 

pri gospodinjskem delu so potrdili tudi najnovejši podatki Eurostata leta 2004, tj. da ženske 

porabijo za gospodinjska opravila 4 ure in 57 minut na dan, moški pa 2 uri in 39 minut na dan 

(Kanjuo in Černigoj, 2004). Neubauer (1999) v 5. členu pravi, da so statistični podatki in 

rezultati raziskave pokazali, da v Sloveniji še vedno obstaja tradicionalna delitev vlog in dela. 

Je pa res, da so podatki iz leta 1999, vendar so tudi novejši podatki drugih avtorjev podobni. 
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Dela, ki jih moški opravlja, so bolj zunanja, načeloma so tudi skrbni za finančno plat v 

družini. Ženske pa so bolj v kuhanju, likanju in pospravljanju, tako rekoč v rutinskih delih. 

Glede skrbi, nege in vzgoje otroka je porazdelitev dela polovična, vendar je obremenitev še 

vedno večja za žensko kot za moškega. Videti je, da se količina časa, ki ga ženske namenijo 

gospodinjskim opravilom, prav nič ne zmanjšuje, čeprav je ponudba gospodinjskih aparatov 

na trgu vedno večja, ženska pa ima večjo možnost uveljavitve na trgu dela (Hrženjak, 2007). 

Tako so prišli do ugotovitev, da ženske v Sloveniji delajo veliko več kot moški, prav tako tudi 

v nekaterih drugih državah, kot so Belgija, Nemčija, Estonija, Francija, Madžarska, Finska, 

Švedska, Združeno Kraljestvo in Norveška. Pri raziskavi so se osredotočili tudi na čas, ki ga 

ženske in moški posvečajo otrokom do starosti 6 let. Ugotovili so, da ženske preživijo z 

otroki, starimi do 6 let, 2 uri in 23 minut na dan, moški pa samo 56 minut na dan. Želeli so se 

prepričati, ali zaposlitveni status spremeni čas, posvečen otrokom. Ugotovili so, da zaposlene 

matere skrbijo za otroke 2 uri in 16 minut na dan, zaposleni očetje pa 55 minut na dan, torej 

vseeno precej manj časa kot matere (Kanjuo in Černigoj, 2004). 

 

Na področju družine in kariere žensk je bila narejena tudi raziskava z naslovom Družina in 

kariera kot izziv sodobne ženske, v kateri sta avtorici Boštjančič in Bobovnik (2008) 

ugotavljali zadovoljstvo žensk z različnimi vlogami, z življenjem, njihovo spoprijemanje s 

stresom ipd. Ugotovili sta, da so ženske, ki igrajo več vlog, zadovoljne s svojo vlogo matere, 

manj pa s partnerskim odnosom in preživljanjem prostega časa. Usklajevanje plačanega dela 

in družinskega življenja je z naraščanjem dvokariernih parov izrazito žensko vprašanje. Do 

zdaj smo ugotovili, da ženske opravijo večji del družinskega dela, tj. gospodinjska dela, 

ukvarjanje z otroki in podobno (Ule in Kuhar 2003, str. 123–129). 

 

»V primerjavi z očetovstvom se vloga matere v skrbi za otroke zadnja desetletja ni kaj dosti 

spreminjala.« (Žakelj v Rener in drugi 2008, str. 178) Pri vlogi žensk v družbi nikakor ne 

moremo mimo delitve dela. Švab (2001) navaja, da se je bistveno spremenila zaposlitvena 

struktura žensk, ne pa tudi struktura znotraj zasebne sfere, zato danes govorimo o dvojni 

obremenjenosti žensk. Tudi Phillips in drugi (1998) menijo, moški preživijo več časa v službi, 

ženske pa več časa namenijo neplačanemu delu oz. gospodinjskim opravilom. Nasprotno pa 

moški v povprečju zelo redko opravljajo »tradicionalna« gospodinjska opravila, zato so 

ženske tiste, ki namenijo veliko več časa varstvu otrok in njihovi vzgoji itd. Cheal (2008) tako 

zaključi, da ko so vsi doma, prevzame ženska vso odgovornost za otroke, moški pa ji pri tem 
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pomaga. Vse ugotovitve avtorjev so dokazane z opravljenimi raziskavami, nekatere smo 

omenili. »S trendom staranja prebivalstva je tudi pričakovati, da bo velik del skrbi za starejše 

prešel na družinski krog, torej se bo obremenjenost žensk z domačim delom še povečala.« 

(Hrženjak 2007, str. 102) 

 

V raziskavi, ki jo je izvedla agencija Reuters in v katero je bilo vključenih 24.000 ljudi iz 23 

držav, so ugotovili, da je eden izmed štirih zemljanov še vedno prepričan, da bi morala ženska 

ostati doma. Države, ki so pri tem izstopale, so Indija, Turčija, Japonska (te so izstopale z 

največjim deležem) ter (z manjšim deležem) Kitajska, Rusija, Madžarska, Južna Koreja itd. 

Država, v kateri je največ ljudi prepričanih, da mora ženska biti doma, je Indija. Zanimiv 

podatek je ta, da je med tako mislečimi največ mladih, starih od 18 do 34 let. Wright, 

predsednik podjetja, ki je izvedlo raziskavo, vseeno poudarja, da so z raziskavo ugotovili, da 

bi morala ženske imeti pravico svobodno odločati, kaj želijo doseči. Dodaja še, da so ženske v 

zadnjem stoletju pridobile številne pravice ter so postale bolj vključene v družbeni sistem, a 

kljub temu v zavesti ljudi ostajajo neki zadržki, ki jih bo odpravil samo čas (Rtv.slo.si, 21. 

junij 2013).  

 

4.1 Problematika brezposelnosti žensk 

 

 Ženske bodo tiste, ki bodo najbolj izpostavljene nezaposlenosti, začasnim in delnim 

zaposlitvam. Zaradi večje obremenjenosti žensk kot moških z domačim in družinskim delom 

bodo ženske tudi manj sposobne za hitre prekvalifikacije (do- in predšolanja), da bi si tako 

povečale možnosti na trgu delovne sile. Ti pritiski bodo silili ženske v dom in družino, celo če 

tega ne bo spremljala nobena posebna propaganda. Vendar po našem mnenju rezultat teh 

pritiskov ne bo množično vračanje žensk v družino in zadovoljitev s tem stanjem, temveč 

močno frustrirajoča »paradružinska« eksistenca žensk. Tako bodo ženske stalno pritiskale na 

vrata vseh vrst zaposlitev in dela, povečevale konkurenco med seboj na trgu dela in s tem 

zniževale ceno svojega dela. (Ferligoj in drugi 1990, str. 62) 

 

Precej zgodaj se je pokazalo, da delodajalci bolj zaposlujejo moško delovno silo. V primerjavi 

z moško brezposelnostjo je brezposelnost žensk višja predvsem pri tistih brez izobrazbe, pa 

tudi pri tistih z najvišjo izobrazbo. Prve se težje zaposlujejo zaradi pomanjkanja ustreznih 
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delovnih mest, ženske z višjo in visoko izobrazbo pa sicer dobro konkurirajo moškim 

kolegom, vendar imajo ti kljub temu prednost pri delodajalcih, ki se pri ženskah bojijo 

odsotnosti zaradi rojevanja in negovanja otrok (Mrgole Jukič 2000, str. 310–311). V Sloveniji 

se možnosti zaposlovanja žensk manjšajo, brezposelnost pa narašča. Za slabše možnosti 

zaposlovanja žensk v primerjavi z moškimi so v večini krivi delodajalci. Zato od države 

pričakujemo izvajanje določenih ukrepov, ki bodo izenačili možnosti zaposlovanja med 

spoloma. Tako moški kot ženske potrebujemo delo oz. zaposlitev, saj samo tako lahko 

zadovoljimo potrebe po socializaciji in samorealizaciji (prav tam, 2000). 

 

Podatki razkrivajo, da med brezposelnimi prevladujejo ženske. Na Zavodu Republike 

Slovenije za zaposlovanje je bilo leta 2007 registriranih 68.411 brezposelnih oseb, med 

katerimi je bilo 53,7 % žensk (SURS, 2008). »Raziskava med dolgotrajno nezaposlenimi 

ženskami je pokazala, da bi se za primerno plačilo na področju plačanega domačega dela 

zaposlilo 64 % oseb, zlasti mlajše, dolgotrajno brezposelne ženske, z osnovnošolsko in s 

strokovno izobrazbo. Delo bi 35 % anketirank najraje opravljalo s posredovanjem agencij, 15 

% kot samozaposlene, 12 % pri nekom, ki ga že poznajo, in le 3% kot samostojne podjetnice, 

ki bi to delo organizirale.« (Hrženjak 2007, str. 105) Po podatkih Statističnega urada 

Republike Slovenije je bila brezposelnost v 3. četrtletju 2013 9,4-odstotna, pri čemer je bila za 

moške 8,4-odstotna, za ženske pa 10,7-odstotna. To pomeni, da je stopnja brezposelnosti tudi 

danes še vedno višja pri ženskah (SURS, 2013). 

 

4.2 Izobraženost žensk  

 

»Glede na prevladujoče izpovedi o strogem spoštovanju 'naravnega reda' je tedaj razumljivo, 

da je bil dostop žensk do izobraževanja, zlasti do produkcije vseh vrst znanj, vselej posebej 

strogo nadzorovan in onemogočen.« (Jogan 2001, str. 82) »Podobno kot v drugih okoljih v 

Evropi so bile izobražene ženske pogosto tudi stigmatizirane kot odklonske, ker naj bi se 

odpovedale svoji 'pravi' naravni vlogi.« (prav tam, str. 16) Jogan (2001) poudarja dejstvo, da 

so ustanove izključevale ženske z znanstvenimi utemeljitvami zaradi drugačnosti, 

neprimernosti ter zaradi primarne vloge ženske. Po dolgoletnih bojih organiziranih žensk, 

predvsem v 19. stoletju, je univerza kot velika zagovornica moških začela popuščati. Od 

ustanovitve univerze do časa, ko so na njej lahko študirale tudi ženske, je preteklo veliko let. 
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»Ženske so v 20. stoletju povzročile pomemben premik v družbi: vstopile so v javno življenje, 

zlasti v procese izobraževanja in na trg dela. V vseh evropskih državah se je izobraženost 

žensk zelo zvišala na vseh ravneh, tudi na univerzitetni ravni, kjer je delež žensk med tistimi, 

ki so končali univerzitetne študije, že višji od deleža moških.« (Hrženjak 2007, str. 30) Z 

vstopom žensk na univerzo pa je prišlo tudi do najrazličnejših ovir, predvsem s prikrito 

diskriminacijo (podcenjevanje ženskega dela, neenakomerna obremenjenost žensk v 

primerjavi z moškimi …). Slovenske razmere so zelo primerljive z razmerami v ostalih 

državah po svetu. »Izključevanje žensk iz območja razumskosti in zlasti iz produkcije znanja 

in opredeljevanja smiselnosti ter vzorcev vsakdanjega življenja je neločljiva sestavina razvoja 

zahodne civilizacije v zadnjih (vsaj) treh tisočletjih.« (Jogan 2001, str. 90) Zaradi 

dolgotrajnega zaviranja žensk v izobraževanju posledic ni mogoče odpraviti v stoletju. 

Zahvalimo se lahko prizadevanju OZN in nekaterim drugim organizacijam (Komisija Evrope, 

Svet Evrope) v drugi polovici 20. stoletja, ker so si prizadevale za odpravo diskriminacije po 

spolu. V ZDA naj bi nekaj raziskovalk v osemdesetih letih 20. stoletja prišlo do »novega vala 

seksizma«, pri katerem je glavni cilj spodbujanje ženskega gibanja ter zagovarjanje »prave« 

tradicionalne vloge moškega in ženske. Jogan (2001) navaja, da v sodobni slovenski družbi 

med dodiplomskimi študenti na univerzi prevladujejo ženske, ki so od osemdesetih let 20. 

stoletja dalje tudi učinkovitejše kot moški. Viden je tudi povečan delež žensk med magistri in 

doktorji znanosti, vendar vseeno še vedno prevladuje vsebina moškosrediščne kulture. »Ti 

odgovori tudi dovolj prepričljivo kažejo, da je akademska kariera žensk zaradi družinskih 

obveznosti otežena, kar potrjujejo tudi vprašane docentke in asistentke (61 % vseh docentk in 

52,1 % vseh asistentk).« (prav tam, str. 101) Veliko docentk (85,3 %) in asistentk (52,1 %) se 

je moralo odpovedati veliko stvarem, denimo prostemu času, sprostitvi, sproščenemu 

življenju, večji družini, prijateljem, hobijem itd. »V Sloveniji se zaradi prestrukturiranja 

gospodarstva povečuje povpraševanje po bolj izobraženi in mlajši delovni sili, kar pomeni, da 

med brezposelnimi narašča število manj izobraženih (Ignjatovič 2000, str. 179–180), povečuje 

pa se tudi delež starejših, ki zaradi neustrezne izobrazbe težko najdejo zaposlitev.« (Šadl 

2006, str. 47–48) 

 

Delež prebivalstva, ki študira na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih, je v 

Sloveniji vsako leto večji, posebno pri ženskah. V študijskem letu 2006/2007 je bilo denimo v 

Sloveniji na višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih med vpisanimi 58,3 % žensk 

(starih od 19 do 23 let). Na tej stopnji je diplomiralo 17.145 študentov, od tega 61,9 % žensk. 
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59 % žensk ima univerzitetno izobrazbo, na splošno pa imajo boljšo izobrazbo kot moški 

(SURS, 2008). Težava pri izobraževanju predvsem žensk je ta, da zaradi podaljševanja študija 

mladi podaljšujejo odvisnost od staršev, kar vpliva tudi na druge dejavnike. Tako se denimo 

kasneje odločajo za otroke, na kar pa poleg omenjenega stanovanjskega problema vpliva tudi 

dolgotrajno iskanje zaposlitve oz. brezposelnost. Od sredine sedemdesetih let dalje se starost 

ženske ob rojstvu prvega otroka v Sloveniji nenehno povečuje. Leta 1976 je bila tako 

povprečna starost matere ob rojstvu prvega otroka 22,7 leta, leta 2011 pa že 28,8 leta (Černič 

Istenič v Rener in drugi, 1995).  

 

4.3 Zaposlovanje žensk nekoč in danes 

 

Zaradi uvajanja sistema tržnega gospodarstva ob koncu osemdesetih let in v začetku 

devetdesetih ter z njim povezanega delovanja tržnih zakonitosti je zaposlovanje dobilo 

drugačne značilnosti. Ker so delodajalci začeli delovno silo ekonomizirati, je to pri 

zaposlovanju pomenilo navajanje dodatnih meril za izbor ustreznih kandidatov in kandidatk 

ter v pretežni meri pripravljenost zaposlovati le za določen čas. S tem so se za slabše 

izobražene in manj fleksibilne kategorije iskalcev in iskalk zaposlitve močno poslabšale 

možnosti zaposlitve, še zlasti trajne. (Neubauer 1999, str. 59)  

 

Gospodarska in finančna kriza, v kateri se je znašel ves svet, je močno povečala stopnjo 

brezposelnosti. V primeru zaposlovanja pa se delodajalci množično odločajo za zaposlitev za 

določen čas, le redki zaposlujejo za nedoločen čas. Možnosti zaposlitve so majhne, možnosti 

trajne zaposlitve pa minimalne. Pri tem imajo večinoma prednost mladi moški, saj je mlada 

ženska potencialna kandidatka za porodniški dopust in nato za nego otroka. 

 

»Ženske so na slovenskem prostoru predstavljale pomemben del razpoložljive in aktivne 

delovne sile že vse od začetkov oblikovanja sodobnega trga dela.« (Sedmak in drugi 2007, str. 

37) Bergant in drugi (1981) pravijo, da se zgodovina zaposlovanja žensk ni začela z 

industrijskim časom. Žensko delo se ni omejevalo samo na gospodinjsko delo, ampak tudi na 

zunanje delo, ki je bilo težje in je vključevalo delo z živino, na polju, vrtu, domačo obrt ipd. V 

knjigi je celo omenjen predlog, da bi država ženskam nakazovala »plačo« za materinstvo in 

gospodinjsko delo ter da bi jim priznala tudi pokojninsko delo, kar bi pomenilo, da ne bi bile 
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odvisne od moža. Čeprav je ženska v večini opravljala vsa dela, je še vedno prevladoval 

patriarhalni družbeni odnos, ki je širil prepričanje, da jo mož vzdržuje. To pomeni, da je bilo 

razširjeno prepričanje, da je žensko delo nepomembno in neproduktivno. Sodobne življenjske 

razmere so prinesle drugačne možnosti za razvoj in uveljavljanje posameznika, predvsem z 

delom in lastnimi sposobnostmi. Delovni uspehi so neka vrednost v družbi posameznika. Vse 

to se je razblinilo šele v sodobnosti, ko se ženske lahko zaposlujejo v poklicih zunaj družine. 

Meščanska gibanja za emancipacijo žensk so kaj kmalu izrazile povod za zaposlovanje žensk. 

Bistvo so bili samostojnost, enakopravnost, potreba po individualnosti ter po večjem osebnem 

in družbenem uveljavljanju. Sedmak in drugi (2007, str. 37) pravijo, da so ženske v 

slovenskem prostoru predstavljale »pomemben del razpoložljive in aktivne delovne sile že vse 

od začetkov oblikovanja sodobnega trga dela«. To potrjuje tudi Cigale (1992, str. 44), ki pravi, 

da so tudi v Sloveniji ženske ne le spremenljiva delovna sila, pač pa marsikje tudi že nujno 

potrebna, kaže pa, da jim še vedno ni mogoče zaupati odgovornejših del. Jogan (1990, str. 7) 

pa navaja rezultate različnih raziskav, ki kažejo, da si večina žensk v sodobnosti na 

Slovenskem »nikakor ne želi biti samo doma«. Poleg tega pa so Bergant in drugi (1981) 

prepričani, da prihaja do tega, da so ženske vedno manj pripravljene vztrajati v neurejenih 

družinah ali pa sklepati zakonske zveze. 

 

Industrijska doba je ločila plačano delo in družinsko življenje doma. Tako se je oblikovala 

»javna« sfera, ki predstavlja plačano delo, nasproti »zasebni« sferi, ki je mišljena kot 

družinsko življenje ter obveznosti, ki spadajo k družini. Delež žensk, ki pripomorejo k 

zaslužku in s tem prispevajo k ekonomski podlagi sodobnih družb, nenehno narašča. To 

pomeni, da ženske v sodobni družbi nimajo možnosti izbire ali družina ali delo, ampak se 

morajo spoprijeti z obema sferama. Zaposlitev žensk zunaj doma se je pojavila šele v moderni 

dobi. Cigale (1992) meni, da je zaposlena ženska nekaj nenaravnega, vsiljenega, in kar je 

najpomembnejše, za žensko je zaposlitev obremenjujoča. Če je ženska zaposlena, meni, da se 

deloma mora odrekati svoji »naravni vlogi«. Zaposlena ženska je razdvojena in se oddaljuje 

svoji »pravi vlogi«. Meni, da »največjo skupino ekonomsko aktivnih žensk predstavljajo 

zaposlene ženske. Delež zaposlenih žensk je v različnih državah različen, višji v bolj razvitih 

državah in nižji v manj razvitih.« (prav tam, str. 40) Stopnja zaposlenosti žensk v Sloveniji za 

polni delovni čas je ena najvišjih v Evropi. Leta 2004 je bilo med delovno aktivnimi ženskami 

45,9 % zaposlenih za polni delovni čas, tistih s krajšim delovnim časom pa 11 %, medtem ko 

je bilo med moškimi takih 7,9 % zaposlenih (Hrženjak, 2007). Tudi Černič Istenič (v Rener in 
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drugi 1995, str. 66) meni, da je v Sloveniji delež zaposljivosti žensk visok, predvsem 

zaposlenih s polnim delovnim časom. To velja tudi za matere z majhnimi otroki. Za Sloveniji 

je značilno, da gredo ženske po porodniškem dopustu delat za polni delovni čas. Žnidarčič 

Žagar (v Sedmak in drugi, 2007) pravi, da je delovno aktivnih žensk v slovenskem prostoru 

49,5 %, to pomeni skoraj polovica in več od evropskega povprečja. Poudarja, da so zaposlene 

ženske na slovenskem trgu delavne, 92 % delovno aktivnih žensk opravlja delo za polni 

delovni čas. Nekatere države nas sicer nekoliko prekašajo, a zaradi delovno aktivnih žensk, ki 

delajo s skrajšanim delovnim časom, kar za Slovenijo ni značilno. Slovenska posebnost je ta, 

da smo ženske vedno sestavljale večino slovenskega prebivalstva, tako v preteklosti kot tudi 

danes (prav tam). Ženske in moški v Sloveniji večinoma delajo polni delovni čas, tudi ko 

imajo otroke (Hrženjak, 2007). 

 

Ženske so povzročile pomemben premik v družbi. Vedno več žensk vstopa na trg delovne sile, 

postajajo pa tudi vedno zanimivejše za delodajalce. Vedno več je gospodinjstev, kjer sta oba 

odrasla polno zaposlena, predvsem v Zahodni in Južni Evropi, kar pomeni, da so se izjeme iz 

preteklosti spremenile v današnje pravilo (prav tam, 2007). »Ženske v Sloveniji predstavljajo 

skoraj polovico vseh zaposlenih in prav tako kot moški večinoma delajo polni delovni čas. 

Zaposlenost žensk v Sloveniji od druge svetovne vojne naprej sodi med najvišje na svetu.« 

(Sedmak in drugi 2007, str. 213) Cigale (1992, str. 40–41) meni, »da so ženske zaposlene na 

nižjih, slabše plačanih delih, na delih, ki se ocenjujejo kot manj pomembna, zahtevajo manj 

odgovornosti, dajejo manj družbene moči in vpliva. Celo v okoljih, kjer so ženske izobražene 

enako dobro kot moški, delež žensk na odgovornejših delih in položajih strmo pada.« Dejstvo 

je, da so zaposlene ženske slabše plačane v primerjavi z moškimi, čeprav ni nobenih dokazov, 

da delo opravijo slabše. Delodajalci jih zaposlujejo na slabših delovnih mestih, ki so 

ovrednotena kot manj odgovorna, nepomembna in nimajo velikega vpliva. Za moške so 

rezervirana dela, ki so dinamična, agresivna, močna, samozavestna, medtem ko je vloga žensk 

čisto nasprotje tega: čustvenost, nežnost, odvisnost, pasivnost. Če primerjamo vlogo ženske v 

»zasebni« in »javni« sferi, ugotovimo, da so ženske potisnjene bolj v »zasebno« sfero, in sicer 

v družinsko življenje doma, kar pomeni, da se zaradi tega zelo težko uveljavljajo v »javni« 

sferi (Cigale, 1992). »Zaradi biološke – reproduktivne vloge, ki jo imajo, se ženske in vloge, 

ki naj bi jih opravljale, vežejo na otroke, dom in družino.« (prav tam, str. 79) Kljub enakemu 

delu, kot ga ima moški, je plača ženske bistveno nižja, in sicer zaradi njene manjše fizične 

moči in delovne učinkovitosti. Razlika v plači ostaja nespremenjena kljub napredku v 
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tehnologiji, ki je zelo zmanjšala potrebo po fizični moči. Kljub nižjemu plačilu so ženske v 

Sloveniji nepogrešljiva delovna sila, saj je 90 odstotkov zaposlenih žensk zaposlenih za polni 

delovni čas in z malo višjo povprečno stopnjo izobrazbe v primerjavi z moškimi (Sedmak in 

drugi, 2007). »Dejstvo je, da so ženske plačane slabše ob enaki strokovni usposobljenosti in 

celo ob enakem delu ter da zanje na trgu dela veljajo drugačna pravila, tudi taka, ki zahtevajo 

bistveno večjo stopnjo prilagajanja.« (prav tam, str. 39) Vzroki izvirajo iz preteklosti, in sicer 

iz stereotipov o delitvi dela na moška in ženska ter poudarka na ženskih manjvrednih delih 

(prav tam, 2007). Enako menita tudi Adler in Izraeli (1994, str. 9), ki pravita, da »razlike med 

vlogami, dodeljenimi obema spoloma, obstajajo v vseh kulturnih okoljih. V veliko izmed njih 

ženske ohranjajo lastnosti, ki se ne skladajo z vlogo poslovnega človeka. Glavna ovira je 

predstava o ženski vlogi, ki zajema skrb za moža in otroke, gospodinjstvo.« Različni avtorji 

pridejo do enakih zaključkov, tj. da večina žensk v naši družbi opravlja dva poklica. 

»Zaposlitev sama pa ne spremeni tega, da mora biti ženska tudi gospodinja, prav tako ne 

zmanjša njenega gospodinjskega dela.« (Oakley in drugi 2000, str. 17) »V Sloveniji v zadnjih 

desetletjih narašča število žensk, ki gradijo profesionalno kariero. Anketa o delovni sili kaže, 

da je med letoma 1997 in 2004 delež žensk, ki delajo v profesionalnih in menedžerskih 

poklicih ali kot visoki uradniki in zakonodajalci, narasel s 16,0 % na 23 %.« (Šadl 2006, str. 

48) Decembra leta 2007 je bilo v Sloveniji 864.361 delovno aktivnega prebivalstva, od tega je 

bilo 43,3 % žensk. Stopnja zaposlenosti za ženske je nižja kot za moške, v povprečju za 14,4 

odstotne točke. Na uro ženske zaslužijo približno 15 % manj kot moški, in tudi Hrženjak 

(2007) pravi, da imajo ženske pri doseganju višjih položajev veliko več težav kot moški. Tu je 

tudi dejstvo, saj se število žensk na direktorskih mestih zelo počasi povečuje. Delež žensk s 

polovičnim delovnim časom je precej višji, in sicer 32,9-odstoten, delež moških s polovičnim 

delovnim časom pa je samo 7,7-odstoten. Če zaključimo, položaj žensk v Sloveniji je glede 

na povprečje v EU boljši. Zaposlenost žensk v Sloveniji je nekoliko višja v primerjavi z EU in 

je 61,8-odstotna, zaposlenost moških pa je še nekoliko višja, 71,1-odstotna (SURS, 2008). 

Zaposlenost žensk v Sloveniji je bila vedno visoka v primerjavi z zahodnimi državami (Rener 

in drugi, 2006). Danes se stvari niso bistveno spremenile. Od 922.000 delovno aktivnih 

prebivalcev je 45,3 % žensk in 54,7 % moških. Stopnja delovne aktivnosti ženske je bila leta 

2012 47,3 % in je bila nižja od moške stopnje, ki je znašala 57,8 %. Ženske imajo v povprečju 

še vedno nižje plače. Povprečna bruto mesečna plača ženske je bila leta 2011 1542 evrov, kar 

je za 5 % manj od povprečne bruto mesečne plače moškega, ki je znašala 1617 evrov. Število 

žensk na visokih delovnih mestih je še vedno premajhno. Decembra 2012 je bilo med 
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generalnimi direktorji in člani uprave v srednjih in velikih podjetjih okoli 26 % žensk, kar 

pomeni, da so vodilna in višja delovna mesta še vedno namenjena moškim (SURS, 2013). 

 

Nekoč je bilo pomembno, da so ženske ostajale doma, danes pa je pomembno, da imajo delo 

in da so uspešne kot ženske, žene, matere, gospodinje in nazadnje še kot poslovne ženske 

(Prijon, 2012).  

 

Prav glede tega je danes veliko nasprotujočih si mnenj, ali obstaja razlika med ženskim 

in moškim vodenjem in poslovanjem. Lastnosti, kot so tekmovalnost, agresivnost in 

usmerjenost k nalogam, izgubljajo svoj pomen v območju poslovanja, v ospredje pa stopajo 

komunikacijske sposobnosti, intuicija in prilagodljivost, ki so tipične ženske lastnosti. Same 

organizacije vedno bolj cenijo žensko vodenje in ženske lastnosti, kot so razumevanje, skrb, 

sočutnost ipd. (Powell in drugi 2002, str. 181) 

 

4.4 Prelaganje materinstva na kasnejše obdobje 

 

»Zaposlitev in zaposlitvena stabilnost sta torej pomembna dejavnika za oblikovanje 

partnerskih gospodinjstev in formiranje družin.« (Sedmak in drugi 2007, str. 93) Pomembno 

vpliva tudi na družinsko življenje, predvsem žensk, in na trg delovne sile. Področji, družinsko 

življenje in zaposlitev, vplivata ena na drugo, pri tem pa se pojavi aktualni problem 

usklajevanje plačanega dela in družinskega življenja (prav tam, 2007). »Zaposlitvena 

stabilnost ima po nekaterih raziskavah pomembno vlogo pri odločitvah za odhod od doma in 

pri drugih družinskih odločitvah (Aassve idr., 2000; Aassve idr., 2001; Mulder in Clark, 

2000), pri tem pa obstajajo med državami precejšnje razlike.« (prav tam, str. 85) 

 

 Vendar pa prelaganje materinstva oz. starševstva ni (samo) posledica svobodne 

subjektivne odločitve žensk, kot bi se morda zdelo na prvi pogled, ampak je pogojeno tudi z 

objektivnimi pogoji. V zadnjem času je predvsem za ženske vse bolj pereč problem 

usklajevanja delovnih in družinskih obveznosti. Kot kažejo tuje in tudi domače raziskave (Ule, 

Kuhar, 2003), so v odločitvah za starševstvo pomemben pogoj tudi zagotovljeni dobri 

objektivni pogoji za usklajevanje dela in družine, prav tako pa sodelovanje obeh partnerjev v 
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procesu usklajevanja oz. enakomernejša delitev dela med njimi. (Švab in drugi 2006, str. 74–

75) 

 

Pomembnejšo vlogo pri zaposlitvi naj bi imele ekonomsko šibkejše države. Nekateri 

raziskovalci menijo, da je zaposlitev večinoma zelo pomemben dejavnik mladih, vendar ni 

pogoj, zaradi katerega se odločajo za oblikovanje lastnega gospodinjstva. A zaposlenost je 

vseeno zelo pomemben dejavnik. Raziskava kaže, da je bil v vseh štirih evropskih mestih 

(Ljubljana, Rim, Varšava, Hamburg) ob prvi nosečnosti v večini primerov vsaj eden od 

staršev redno zaposlen, najpogosteje oba, kar potrjuje dejstvo o pomembnosti zaposlitvene 

stabilnosti. Pomembno je dejstvo, da je bil nezaposleni partner ob rojstvu prvega otroka v 

vseh državah najpogosteje ženska (Sedmak in drugi, 2007).  

 

Odhod iz izvorne družine in oblikovanje lastnega gospodinjstva sta ena pomembnejših 

prelomnic na poti osamosvajanja mladih in v različnih državah poteka različno (prav tam, str. 

81). »Slovenija je v tem pogledu, podobno kot druge vzhodnoevropske države, doživela 

številne strukturne spremembe. Raziskave (Rener, 1996; Rener idr., 1998; Rener, 2000; Rener, 

2002; Ule, Kuhar, 2003; Rener, Sedmak, Švab, Urek, 2006) kažejo na trend podaljševanja 

prehodov v odraslost, torej poznejšega izhoda iz izobraževanja in poznega zaposlovanja ter 

doseganja ekonomske neodvisnosti, kasnejšega oblikovanja partnerstev in družinskega 

življenja.« (Sedmak in drugi 2007, str. 81) Trg delovne sile postaja vedno zahtevnejši, saj 

zahteva izobraženo, fleksibilno delovno silo, kar vpliva na podaljševanje izobraževanja in 

zaposlitvene nestabilnosti. In vse to je tudi razlog, da si mladi oblikujejo svoje lastno 

partnerstvo oziroma gospodinjstvo pozneje (prav tam, 2007). Tudi Rener in drugi (2006) 

pravijo, da se mladi odločajo za otroke vedno kasneje, pred tem pa več let živijo skupaj. 

Dejstvo je, da se rojstvo prvega otroka prelaga na poznejša leta. Leta 2006 je bila povprečna 

starost matere ob rojstvu vseh otrok 29,7 leta. Danes so matere ob rojstvu prvega otroka v 

povprečju stare 28 let (SURS, 2008). Rener in drugi (1995) menijo, da se obdobje prehoda iz 

družine staršev v lastno družino podaljšuje. Večinoma se vsi mladi ljudje po celem svetu po 

končanem šolanju oz. ob prvi zaposlitvi ne odločajo za lastno družino, ampak še vedno živijo 

s starši. Statistično sicer še ni dokazano, saj se stvari nenehno spreminjajo, zaradi česar ni 

mogoče posploševati podatkov, a dejstvo je, da se viša starost žensk in moških ob rojstvu 

prvega otroka. Pozen prehod v starševstvo je znan po vsej Evropi in prav tako tudi v 
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Sloveniji, kjer se meja starosti partnerjev ob rojstvu prvega otroka oz. ob sklenitvi zakonske 

zveze premika krepko nad 25-im letom. 

 

 

5 VLOGA OČETA NEKOČ 

 

 

»Vloga očeta kot hranitelja družine, ki je s svojo dejavnostjo na trgu dela prispeval k 

preživljanju družine, je bila, gledano skozi zgodovino, ena glavnih vlog moških v moderni 

meščanski družini, ko je potekala interpelacija žensk v matere.« (Žakelj v Rener in drugi 

2007, str. 181) Nekoč so moški veljali za hranitelje svoje družine. Juul in drugi (2011) v 

svojem delu omenjajo izraz »odsotni očetje« za očete, ki so imeli odločilno in vodilno vlogo v 

družini, vendar niso sodelovali pri družinskih obveznostih, kar pomeni, da so bili skoraj 

nevidni, nikoli prisotni ter čustveno nedosegljivi. Otrokom ni bilo lahko; dekleta so 

pripravljali na vlogo matere, fantje pa so večinoma hodili po poti svojih očetov. To pomeni, da 

govorimo o tradiciji, tj. kar je delal oče, je sin nadaljeval. Takšna vloga očeta se je obdržala 

zelo dolgo, in sicer do šestdesetih let. Šele po tem letu so moški začeli drugače razmišljati in 

prišli do ugotovitve, da so tudi oni lahko sestavni del družinskih skrbi in odgovornosti v 

družini. Za moške je bil to velik izziv. Imeli niso nobenih vzorov, po katerih bi se lahko 

ravnali. »Z zgodovinskega vidika torej ni nič čudnega, da so moški, ko postanejo očetje, 

nekoliko negotovi, zaskrbljeni, nejevoljni in prestrašeni. Imajo malo znanja in malo izkušenj 

– in srečujejo se z ženskami, ki so vedno močnejše, samostojnejše in zahtevnejše.« (prav tam 

2011, str. 14) Z ženskega vidika je to pomenilo upravičeno pobudo, saj so imele do tedaj 

gospodinjstvo vedno v rokah one. Juul in drugi (2011) menijo, da je »novo očetovstvo« v 

bistvu posnemanje vloge mater. Očetje so posnemali matere in tako prevzeli njihovo vlogo, ki 

je bila trdno izoblikovana. To pomeni, da so začeli kopati, hraniti in previjati svoje otroke, se 

z njimi igrati, hoditi na sprehod ipd. Vse to pa je potekalo pod nadzorom matere (prav tam, 

2011). 
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5.1 Vloga »novega očetovstva« se spreminja na bolje 

 

Družboslovci se z vlogo »novega očetovstva« ukvarjajo že vrsto let in lahko rečemo, da je 

tema aktualna in najbolj raziskovana v sociologiji družine (Rener in Švab v Rener in drugi, 

2008). »Moški se v dejavnosti v sferi zasebnosti mnogo počasnejše aktivno vključujejo, kakor 

se ženske vključujejo v javno sfero in na trg dela.« (Hrženjak 2007, str. 31) Današnji očetje so 

aktivnejši, kot so bili njihovi očetje, je pa res, da se spreminjajo vrednote, navade itd. Mladi 

moški, to je dokazano tudi z raziskavo mladine v Sloveniji, se bolj zavedajo starševske vloge, 

kot so se jih njihovi predhodniki (Rener in Švab v Rener in drugi, 2008). »To stoletje, ki je 

zlasti v drugi polovici začelo porajati obilnejše sadove vseh predhodnih prizadevanj za 

odpravo različnih oblik diskriminacije in za večjo enakost spolov, se končuje z vedno bolj 

navzočim spoznanjem, da ni več žariščna tema urejanja vsakdanjega življenja 'žensko 

vprašanje', temveč da stopa vedno bolj v ospredje 'moško vprašanje'. Ključna sestavina 

'moškega vprašanja' pa je ravno ustvarjanje novega očetovstva.« (Jogan 2001, str. 183) 

 

»Novo očetovstvo« je predstavljeno kot vloga, s katero se moški oziroma očetje vključujejo v 

družinsko delo, in sicer gospodinjsko, negovalno, vzgojno in emocionalno. Je pa »novo 

očetovstvo« priučljivo ter generacijsko (prav tam, 2001). Tudi Švab in drugi (2006) menijo, 

da je očetovstvo zadnjih nekaj let aktualnejša tema v teorijah družin ter da se razvija po trendu 

zahodnjaških družb. »Očetje potrebujejo položaj v družini. Človek ima pogosto občutek, da 

so ženske 'boljše'. Zdi se, da vedo, kako poteka materinstvo, medtem ko očetje ne vedo, kako 

poteka očetovanje. Moški pa hočejo biti očetje in oblikovati svojo očetovsko identiteto. 

Očetje hočejo biti prisotni.« (Juul in drugi 2011, str. 164) Vendar je »novo očetovstvo« 

priučljivo ter generacijsko prenosljivo le z obveznim praktičnim delovanjem. Uresničevanje 

»novega očetovstva« ni odvisno samo od moških, temveč tudi od ključnih institucij, ki 

individualno netradicionalno usmeritev spodbujajo ali pa jo zavirajo. V večini družb na svetu 

še vedno prevladuje zaviralna vloga institucij (Jogan, 2001). Ker želi v Sloveniji družinska 

politika vplivati na aktivnejše očetovstvo, si z določenimi mehanizmi prizadeva doseči 

politiko enakih možnosti. Tako politika ukrepa s starševskimi dopusti, posebej je omogočen 

tudi očetovski dopust. Raziskava, ki preučuje očetovski dopust, je pokazala nekatere 

kratkoročne pozitivne učinke, med njimi pa se najde tudi nekaj negativnih. Iz raziskav je 

razbrati, da moški že v času nosečnosti ter ob rojstvu otroka pozitivno vpliva na aktivnejše 

očetovanje. Naslednje, kar je zelo aktualno, je očetovski 15-dnevni dopust ob rojstvu otroka, 
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ko oče aktivno sodeluje pri družinskih obveznostih in skrbi za otroka. Očetovski dopust 

spodbuja moške k večji aktivnosti, vendar je število dni premajhno. V Sloveniji se postavlja 

vprašanje, koliko je sploh koristen očetovski dopust, saj za preostalih 75 dni država nudi le 

plačilo prispevkov za socialno varstvo od minimalne plače. Leta 2004 je približno 9 % očetov 

koristilo očetovski dopust brez nadomestila. Tu nastane težava, ker ima prvih 15 dni 

očetovskega dopusta pozitiven učinek med očeti, medtem ko naslednjih 75 dni tega učinka 

nima, saj zaradi nekoriščenja očetovskega dopusta sledi ponovni zdrs v tradicionalno delitev 

dela (Švab in drugi, 2006). »Čeprav velika večina očetov torej koristi vsaj prvi del 

očetovskega dopusta, pa je omenjena raziskava pokazala, da je sama percepcija te pravice 

očetov razumljena primarno kot pomoč partnerki, ki neguje novorojenca, in ne neposredno 

kot dejavnik oblikovanja aktivnega očetovstva.« (prav tam, str. 78) V tem času se očetje 

posvečajo v večini gospodinjskim opravilom, ker se matere posvečajo novorojenemu otroku. 

Če pa primerjamo očetovanje nekoč in danes, so današnji očetje veliko aktivnejši. V Sloveniji 

so spremembe na področju družinske vloge še daleč od aktivnega očetovanja in enakomerne 

delitve dela. Zaviranje aktivnega očetovanja so spremenjeni pogoji dela in zaposlovanja. Ker 

so oblike zaposlitve vse bolj negotove, celodnevni delovni čas ter ostale delovne zahteve in 

obveznosti pomenijo pritisk na oba partnerja. Vse našteto zavira očetovstvo, namesto da bi ga 

pospeševalo (Švab in drugi, 2006). 

 

 Sociologi trend spreminjanja očetovstva in njegovih praks imenujejo fenomen novega 

očetovstva. Novo očetovstvo se v postmodernosti definira predvsem z večjo vpletenostjo 

očetov v nov način razmerja z otroki. To je bilo dokazano tudi z empiričnimi raziskavami, ki 

so pokazale, da si sodobni očetje želijo bolj skrbeti za otroke in povečati svojo udeleženost in 

sodelovanje, ki vključujeta prijetnejša, manj rutinska, nezavezujoča opravila, medtem ko so 

partnerkam prepuščena vsa ostala rutinska opravila in skrb. (Švab 2001, str. 125)  

 

Jogan (2001) navaja ugotovitve iz raziskave leta 1996, da se očetje počasi navajajo na »novo 

očetovstvo«, kar pomeni, da potrebujejo čas in voljo, da se naučijo in prenesejo vlogo na 

naslednjo generacijo. Raziskava je pokazala, da se v najkritičnejših trenutkih moški oddaljijo 

oziroma prav izključijo, to pomeni, da jim še ni mogoče stoodstotno zaupati. 

 

 Z vidika posameznega moškega – očeta – se novo očetovstvo začenja z vključevanjem v 

nego majhnega (in nadaljuje z nego občasnega bolnega) otroka. Kot smo spoznali, je 
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obremenitev očetov s takšnimi družinskimi (in gospodinjskimi) deli zelo majhna in tudi 

»zunanja« pričakovanja »pomembnih drugih« ne vključuje takšnih obremenitev. (Spo)znano 

pa je že, da bi uveljavljanje vseh dimenzij novega očetovstva lahko prispevalo k mnogim 

spremembam tako na ravni osebnostne naravnanosti kot v globalni družbeni organizaciji 

vsakdanjega življenja. Povsem zanesljivo lahko ugotovimo, da do takšnih sprememb ne vodi 

neka »naravna«, evolutivna pot, temveč da so za dosego takšnih ciljev potrebna ustrezna 

(zgodovinsko preizkušena) sredstva družbene regulacije. (prav tam, str. 191) 

 

Država želi odpraviti asimetričnost obremenitve žensk in tudi diskriminacijo, zato so oziroma 

bodo začeli z zakonskimi določili, spodbujati pa bo treba tudi razdelitev starševskih 

obveznosti na oba spola enakomerno (prav tam, 2001). Patriarhalnost, »miselnost moških 

nekoč«, so nadomestile matriarhalne »nežne« vrednote. V Sloveniji je mogoče opaziti, da 

partnerji/očetje prispevajo večji delež pri vzgoji in negi otroka kot nekoč (Bergant in drugi, 

1981). Novembra in decembra leta 2006 je potekala kampanja Očka, aktiviraj se!, ki je 

potekala na trinajstih radijskih postajah po celi Sloveniji. Bistvo kampanje je bilo spodbujanje 

dejavnosti očetov oz. vlogo očeta v družini, odpravljanju stereotipov o moških in ženskih 

vlogah, spodbujanje delitve družinskega dela med obema spoloma ter spodbujanje 

usklajevanja dela in družinskega življenja tako za zaposlene kot tudi za delodajalce (Urad za 

enake možnosti, 2006). V Sloveniji je zaznati aktivno promocijo očetovanja, ki je razvidna iz 

literature, filmov, tv-ja, interneta, časopisov itd. (Rener in drugi, 2008) Za čim lažje 

usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti je pomembno aktivno spodbujanje očetovstva 

(Neubauer, 1999).  

 

 

6 SODOBNA ŽENSKA 

 

 

Bergant in drugi (1981) navajajo, da sta vlogi moškega in ženske v družbi, še posebno pa v 

družini, komplementarno povezani. To pomeni, da če se premakne ena, se premakne tudi 

druga. Gibanja so usmerjena k osvoboditvi žensk ter tudi spremembi na moški strani. 

»Današnje super ženske: oblači se kot dama, ravnaj kot moški in garaj kot živina!« 
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(Schmiedel in Anželj 2011, str. 73) »Od ženske še vedno pričakujemo, da naj obvladuje 

prostor in čas začimb, kuhanja, pranja, čiščenja, vsakdanjih nakupov, priprave hrane, zdravja 

v družini, nege otrok, učenja otrok, dobrega počutja v domu, obvladovanje gostov. Kako 

katastrofalna je sprememba iz ženske-ljubice v žensko-ženo in mater, ne pove iz previdnosti 

nobena šola in nobena knjiga z nasveti.« (Cigale 1992, str. 99) 

 

»Mit o 'naravni ženski', o ženski, ki je samo mati in gospodinja, sploh ni zgodovinsko dejstvo, 

je ideološki konstrukt. Če hočemo iz človeške zgodovine izluščiti »tipično žensko«, to 

nikakor ni čuvarka ognjišča, ampak je prav to, kar je danes: zaposlena ženska. Je ženska, ki 

mora delati, da bi se družina prehranila in obstala, poleg tega pa ima na skrbi domača opravila 

in vzgojo otrok.« (prav tam, str. 39) Boštjančič in Bobovnik, ki sta opravili raziskavo na temo 

družina in kariera kot izziv sodobne ženske, menita, da so v današnji sodobni družbi ženske 

vse bolj vključene v sodelovanje na trg dela (Družina in kariera kot izziv sodobne ženske, 

povzetek raziskave julij, avgust 2008). Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je 

v Sloveniji 326.603 zaposlenih žensk (SURS, 2013). Nasprotno menijo nekateri drugi avtorji 

(Bergant idr. 1981), ki pravijo, da je sodobna ženska v povprečju manj ambiciozna, manj 

tekmovalna, kot je povprečni moški. Pravijo, da je ženska šele na začetku lastne identitete in 

seveda življenjskega uveljavljanja. Mogoče s tem ni nič narobe, saj je med ljudmi že tako 

preveč tekmovalnosti, ki ogroža posameznike, njihovo zdravje in tudi sožitje med ljudmi. V 

socialno-kulturnem življenju so ženske odvrnjene od doseganja višjih poklicnih javnih 

položajev ali pa je njihova pot do tja morda preveč otežena. Prepričani so, da bo prihodnost 

prinesla ženskam nove možnosti ter lažje usklajevanje poklica in družinskih obveznosti. To bo 

ženskam olajšalo njihovo poklicno in družinsko udejstvovanje ter družbeno uveljavljanje. 

 

Večina žensk ni samo zaposlenih, ampak so tudi matere, žene, gospodinje in morda še kaj več. 

Na temo vloge žensk v družini in na delovnem mestu so opravili številne raziskave. Mnenja 

raziskovalcev se še vedno razlikujejo, saj eni menijo, da ima usklajevanje obojnega negativne 

posledice na ženske, drugi pa, da več vlog pri ženski izboljšuje zadovoljstvo, dobro počutje in 

zdravje. Opravljene so tudi študije, ki dokazujejo, da so zaposlene ženske manj depresivne kot 

tiste, ki nimajo zaposlitve (Družina in kariera kot izziv sodobne ženske, povzetek raziskave 

julij, avgust 2008). Jogan (2001) v knjigi Seksizem v vsakdanjem življenju na podlagi 

raziskave navaja, da je vključevanje obeh staršev v družinske obveznosti uravnoteženo. 

Poudarja, da so glede na izsledke raziskave starševske obveznosti še vedno bolj v pristojnosti 
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matere kot očeta. »Ženske so imele zaradi svojih bioloških in negovalnih nalog pri otrocih 

priznano 5 let krajšo delovno dobo.« (Bergant in drugi 1981, str. 61) Danes je znižanje 

starostne meje zaradi skrbi in nege otroka odvisno od njihovega števila. Pri enem otroku se 

starost zniža za 6 mesecev, pri dveh za 16 mesecev, pri treh za 26 mesecev, pri štirih za 36 

mesecev. Znižanje za petega in vsakega naslednjega otroka je 48 mesecev. Do znižanja 

starosti je upravičena ženska, moški pa le v primeru, da je užival pravico do nadomestila iz 

naslova starševstva. Znižanje starosti je omejeno z določenimi spodnjimi mejami. Na tej 

podlagi se lahko znižujeta le dve od mogočih starosti, predpisanih za pridobitev pravice do 

starostne pokojnine. Če sta ženska oziroma moški dopolnila 38 let pokojninske dobe brez 

dokupa, se jima na tej podlagi računa znižanje od starosti 65 let, spodnja meja mogočega 

znižanja pa znaša 61 let. To pomeni, da se jima lahko starost zniža največ za 48 mesecev. Če 

je ženska dopolnila 38 let in 4 mesece pokojninske dobe brez dokupa, se ji na tej podlagi 

računa znižanje od starosti 58 let, spodnja meja možnega znižanja pa znaša 56 let. Starost se ji 

v tem primeru lahko zniža največ za 24 mesecev. Moškemu, ki je dopolnil 40 let pokojninske 

dobe brez dokupa, pa se računa znižanje od starosti 58 let in 4 mesece, spodnja meja mogoče 

znižanja pa znaša 58 let. Starost se mu lahko zniža le za 4 mesece (ZPIZ, 2013). 

 

6.1 Materinstvo 

 

Materinstvo je nekaj neopisljivega ter največje zadovoljstvo za žensko (Rener in drugi, 2008). 

Množično zaposlovanje je zelo vplivalo na življenjske strategije žensk, vendar pa je 

materinska vloga ženske ostala skozi desetletja enaka. Starost ženske ob rojstvu prvega otroka 

se viša in dejstvo je, da imajo ženske vedno manj otrok. Slovenija sledi zahodnim družbam 

pri dejavnikih, ki vplivajo na materinstvo in obsegajo podaljševanje mladosti, daljšanje 

obdobja šolanja, večanje deleža žensk na podiplomskem študiju, vedno strožji pogoji ob 

zaposlitvi, zaradi katerih se ženske ne odločajo za materinstvo, itd. Vse to so dokazale 

različne raziskave, med katerimi je tudi kvalitativna raziskava o strategijah pri odločanju za 

starševstvo med mladimi v Sloveniji. V raziskavi so bili pokazatelji subjektivni dejavniki 

odločanja za starševstvo oz. proti njemu: želja po otroku, pripravljenost na odgovornost 

staršev, stabilno razmerje itd. Poleg subjektivnih dejavnikov obstajajo tudi objektivni, ki so 

zagotovljena služba, stanovanje, fleksibilen delovni čas itd. Je pa pomembno poudariti, da so 

objektivni dejavniki načeloma za subjektivnimi (Švab in drugi, 2006). »Zaščita materinstva je 
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na najvišji ravni v državah z visokim odstotkom zaposlenih žensk in v tistih državah, kjer 

imajo izrazito pronatalistično politiko. Ukrepi za zaščito materinstva imajo za cilj omogočati 

ženski, da izpolni svojo materinsko vlogo, ne da bi bilo pri tem njeno profesionalno delo 

bistveno ogroženo in ne da bi bili zato ona sama in njena družina materialno prikrajšani ali 

ogroženi.« (Stropnik 1997, str. 157) »V moderni konstrukciji materinstva je tako prišlo do 

idealizacije matere, ki so jo povezovali z vrednotami romantične ljubezni. Podoba žene in 

matere oz. povezava materinstva z ženskostjo je postala pomemben element, ki je dopolnil 

splošno razširjene pojme o ženski seksualnosti. Ob tem so moški spoznali, da so ženske 

drugačne, nespoznavne in da se ukvarjajo s področji, ki so njim tuja.« (Prijon 2012, str. 40–

41) Danes se materinstvo in gospodinjstvo zelo razlikujeta od prejšnjih obdobij tako, da sta se 

začela uporabljati nova pojma: materinjenje in sodobno gospodinjstvo. Ti dve vlogi sta od 

žensk zahtevali vedno več časa in napora zaradi sprememb v načinu življenja (prav tam, 

2012). 

 

 6.2 Gospodinjsko delo 

 

Plačano delo je vidni del dela ženske, vendar pa ženske opravljajo veliko več kot samo to. 

Opravljajo tudi ekonomsko in skrbstveno dejavnost, ki je za nekatere »nevidno delo« (Jogan, 

1990). Parsons meni, da »ima ženska v družini eksplicitno vlogo, ustvarjala naj bi toplino, 

varnost in čustveno podporo, ki je nujno potrebna za učinkovito socializacijo.« (Prijon 2012, 

str. 39) V idealnih predstavah je bila ženska mati, poročena žena ter tudi gospodinja. »Prava 

mati in gospodinja« naj bi znala ugoditi vsem družinskim zahtevam, imela pa naj bi tudi 

občutek za emocionalne potrebe družinskih članov (prav tam, 2012). 

 

Oakley in drugi (2000) govorijo o dveh mitih: 

 Mit o delitvi dela po spolu pravi, da je bila ženskam ta vloga neizogibno podarjena ter 

da so jo morale prevzeti. Čeprav so antropologi ta mit sprejeli, pa je vprašljivost mitov 

velika. 

 Mit o materinstvu pravi, da so samo ženske lahko matere ter so edine, ki so primerne 

za vzgojo otrok. Pri tem mitu gre za zanesljivost, saj to potrjujejo trditve, da otrok 

potrebuje mater in obratno ter da je vloga ženske kot matere največ, kar lahko ženska 

doseže v življenju. 
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Gospodinja je ženska, ki opravlja družinska in gospodinjska dela oziroma prevzema nase 

celotno delovno vlogo. Je pa res, da je gospodinjsko delo neplačano (Prijon, 2012). 

 

Področje domačega dela je večinoma še vedno domena žensk, saj moški še vedno 

pričakujejo, da bo gospodinjsko delo opravila ženska, medtem ko sami raje opravijo težja 

oziroma »moška« dela. Pomembno je poudariti, da je opaziti bistveno večjo vlogo moških pri 

vzgoji otrok. Podatki Eurostata iz leta 2004 kažejo, da ženske v Sloveniji porabijo za 

gospodinjske obveznosti 4 ure in 57 minut na dan (moški pa 2 uri in 39 minut) ter da njihov 

celotni delovni čas (plačano in neplačano delo) 7,39 ure presega celotni delovni čas moških 

6,33 za dobro uro. Ženske v Sloveniji preživijo več časa z otroki, starimi do 6 let (2 uri in 23 

minut), v primerjavi z moškimi (56 minut). (Kanjuo in Černigoj 2004, str. 6) 

 

Pred časom opravljena raziskava med mladimi potrjuje, da veliko mladih podpira delitev dela 

v gospodinjstvu, s čimer pridobijo na samospoštovanju, neodvisnosti in dosegajo zastavljene 

življenjske cilje. Kar 73,6 % mladih namreč podpira delitev dela, ostalih 26,4 % pa meni, da 

je za gospodinjska dela primernejša ženska (Kozmik in Neubauer, 1995). »Posledica delitve 

dela med spoloma je neko pričakovanje, da skrb, nega in odgovornost za čustveno in fizično 

blaginjo družine padejo na žensko.« (Drew 1998, str. 31) »Žensko gospodinjstvo in njegovo 

delo v produkciji je povojna ideologija pogosto izpostavljala, medtem ko o gospodinjskih 

opravilih v novi dobi ni bilo besede.« (Vodopivec 2001, str. 76) »Kljub javnim spremembam v 

odnosih pa so še vedno ženske tiste, ki so danes videne kot odgovorne za družinske člane in 

skrb zanje.« (Drew 1998, str. 34) 

 

6.3 Varstvo otrok 

 

V sedemdesetih in osemdesetih letih je bilo zgrajenih veliko ustanov za varstvo otrok. 

Nekaterim staršem je to zadovoljilo potrebo po varstvu, nekaterim pa ne. Največja težava je 

bila pri otrocih, starih od 11 mesecev do 1 leta, ker so skupine v vrtcih oz. jaslih velike. To pa 

posledično pomeni, da so otroci veliko več bolni kot sicer, kar tudi starše omejuje pri svojih 

poklicnih obveznostih, hkrati pa se tudi urnik v vrtcu ne usklajuje z urnikom na delovnem 

mestu. To pomeni, da morajo starši posledično najti koga, da gre po otroka v vrtec. Zato 
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velika večina staršev uporablja neformalno obliko varstva, najpogosteje dedka ali babico, 

morda pa tudi tretjo osebo, ki jo je morda treba plačati. To pa za starše ponovno predstavlja 

dodaten strošek in oviro pri vzgoji otrok. Zaradi takih izkušenj se starši zelo težko odločijo za 

več otrok, saj se že pri prvem srečajo z opisanimi težavami. Družba bi morala čim bolj olajšati 

usklajevanje obojnega in s tem tudi motivirati starše za več otrok (Černič Istenič v Rener in 

drugi 1995, str. 67–68). 

 

Poleg plačanega dela je za zadovoljevanje potreb in kakovostnega življenja staršev 

potrebno usklajevati plačano delo in družinsko življenje. Da bi starši predvsem ženske dosegli 

ravnovesje med usklajevanjem teh dveh sfer, se odločajo za različne oblike formalne in tudi 

neformalne pomoči. Največji problem je, ko matere delajo 8 ur in več, in takrat so vzgojno-

varstvene ustanove že zaprte. Takrat se poveča potreba po varstvu zunaj običajnega 

delovnega časa in v poznopopoldanskem varstvu. (Švab 2003, str. 1122) 

 

»Izbira otroškega varstva je odvisna od razvojnih in čustvenih potreb otroka, potrebe staršev 

po gibljivosti in času ter njihovega gmotnega stanja.« (Phillips in drugi 1998, str. 150) 

»Pomoč, ki pride velikokrat prav družinam, je najpogosteje babica, ki varuje vnuke ter tudi 

pomaga pri gospodinjskih opravilih. V večini se lotijo kuhati kosilo, pospravljati, likati in še 

bi lahko naštevali.« (Šadl 2006, str. 34) Večinoma se mladi, ki imajo otroke, po pomoč 

največkrat obrnejo na svoje starše (Ule in Kuhar 2003). 

 

6.4 Usklajevanje plačanega dela in družinskega življenja 

 

Usklajevanje dela in družinskega življenja je »koncept politike enakih možnosti spolov«, ki si 

prizadeva za enakopravno delitev dela doma med obema spoloma. Usklajevanje ni 

obravnavano kot problem sam na sebi, ampak kot težava pri večji udeležbi žensk na trgu dela. 

Gre za nenehno prilagajanje družinskega življenja glede na potrebe na trgu dela, vendar v 

obratni smeri ni prilagajanja (Hrženjak, 2007). 

 

Milharčič Hladnik (v Rener in drugi 1995, str. 24–25) pravi: »Najsplošnejši očitek ženskam 

je, da zanemarjajo družinske obveznosti, vzroki pa so najpogosteje odkriti v njihovi poklicni 

ambicioznosti, karierističnem egoizmu ali v pehanju za večjim zaslužkom.« V 19. stoletju se 
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je začela uveljavljati trojna funkcija ženske: mati, žena in gospodinja; to naj bi bila edina 

ženska »naravna« funkcija«. Usklajevanje dela in družinskega življenja je najbolj stresno v 

obdobju, ko so otroci še majhni, saj takrat potrebujejo veliko več kot kasneje, ko so večji. 

Večinoma je skrb za otroke, ki jo opravljajo ženske, večja, kot pa so tiste skrbi, ki jih 

opravljajo moški. Zelo stresno je za žensko obdobje, ko začne po porodniškem dopustu 

ponovno delati, saj ta dopust večinoma koristijo ravno one (Rener in drugi, 2008). Seron in 

Ferris (v Ranson 2001, str. 23) sta prišla do podobnih ugotovitev, tj. da poklicne obveznosti 

vedno intenzivneje zahtevajo fleksibilno delo ter podaljševanje časa, razpoložljivega za delo, 

ki pa se podaljšuje na račun časa, ki bi bil sicer namenjen družini. Tako se sklene začarani 

krog spolne delitve dela, v katerem je usklajevanje dela in družine družbeno percipirano kot 

ženska zadeva.« (Rener in drugi, 2008) 

 

»Za ženske je to gotovo obremenitev, a je hkrati tudi »izkušnja življenja v dveh svetovih, je 

dvojna navzočnost.« (Rener v Oakley 2000, str. 290) »Če dvojna navzočnost žensk pomeni 

predanost žensk v poznomodernem svetu, pomeni dvojna obremenjenost žensk oviro zaradi 

spolno asimetrične delitve dela, nizkega vrednotenja skrbi in ostalih problematičnih vidikov 

usklajevanja plačanega dela in družinskega življenja.« (Švab 2003, str. 1124) »Zaradi načina 

življenja, značilnega za sodobnega človeka, je iskanje ravnovesja med zasebnim in poklicnim 

gotovo eden od najbolj zagotovljenih problemov današnjega časa. Še nikoli se ljudje nismo 

toliko ukvarjali z vprašanjem, kako uskladiti družinsko življenje s poklicnimi ambicijami, da 

pri tem ne bo nihče prikrajšan.« (Mulej 1992, str. 11) Plačano delo in družinsko življenje se 

zelo redko dopolnjujeta, zato potrebujemo veliko potrpežljivosti, volje, medsebojne 

povezanosti, malo sposobnosti in veliko usklajevanja. Ker plačano delo zahteva vedno daljši 

delovni čas, si družine pogosto želijo več časa za družinsko življenje. Pri tem je pomembno 

usklajevanje, ki je pri nežnejšem spolu samo po sebi zahtevano (prav tam, 1992). Temu 

mnenju se pridružuje Rener (v Okley 2000, str. 290), ki pravi, da so ženske vsakdanje 

migrantke med različnimi časi, prostori in habitusi ter po večkrat na dan menjavajo realne in 

simbolne registre, mojstrijo se v spretnostih organizacije, koordinacije in prilagajanja, in to 

veliko bolj od moških kolegov, tovarišev, prijateljev in partnerjev. »To ženskam gotovo 

predstavlja obremenite, kar je hkrati tudi izkušnja življenja v dveh svetovih, dvojna 

navzočnost.« (Švab 2003, str. 1124) Nadaljuje, da dvojna obremenjenost žensk v 

poznomodernem svetu pomeni tudi oviro zaradi spolno asimetrične delitve dela, nizkega 

vrednotenja skrbi in ostalih problematičnih vidikov usklajevanja plačanega dela in 
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družinskega življenja. Dvojno obremenjenost žensk s plačanim in neplačanim delom 

priznavata tudi Kanjuo in Černigoj (2001, str. 61), ki pravita, da je to en največjih problemov 

zaposlenih žensk. 

 

Dejstvo je torej, da so ženske danes obremenjene po eni strani s poklicnim delom po drugi pa 

z družinskim. Zato se morajo dobro znajti, če želijo ti dve sferi uspešno združiti oz. uskladiti. 

Poleg tega pa se rešitev pojavlja tudi v pomoči moškega pri družinskem delu oz. družinskih 

obveznostih. Partnerji so namreč lahko ženskam v veliko pomoč pri družinskih in 

gospodinjskih opravilih, s čimer lahko ženske lažje gradijo kariero oz. poklicno pot. 

Usklajevanje plačanega dela in družinskega življenja je z naraščanjem dvokariernih parov 

izrazito žensko vprašanje. »Dejstvo pa je, da moški porabijo manj časa za moška opravila, kot 

so vrtnarjenje, dela pri avtu, vzdrževanje hiše, in postanejo bolj vključeni v gospodinjska dela, 

tj. tradicionalno ženska, takrat, ko ženska dela za polni delovni čas.« (Horrell 1994, str. 212) 

Do zdaj smo ugotovili, da ženske opravijo večji del družinskega dela, tj. gospodinjska dela, 

ukvarjanje z otroki in podobno. Nesimetrična, neenakovredna delitev dela v gospodinjstvu je 

eden od razlogov za zmanjševanje števila otrok, saj gre za iskanje harmonije med delom in 

družino (Ule in Kuhar 2003, str. 123–129). Poleg plačanega dela je za zadovoljevanje potreb 

in kakovostno življenje staršev namreč pomembno tudi družinsko življenje. Da bi starši, 

predvsem ženske, dosegli ravnovesje med usklajevanjem teh dveh sfer, se odločajo za različne 

oblike formalne in tudi neformalne pomoči. Največja težava je, ko matere delajo osem ur 

dnevno in več, vzgojno-varstvene ustanove pa imajo svoj nespremenljiv urnik. Takrat se 

poveča potreba po varstvu zunaj običajnega delovnega časa in v poznopopoldanskem času 

(Švab 2003, str. 1122). »Usklajevanje družinskega življenja in dela je v zadnjih desetletjih vse 

bolj pereča problematika na ravni socialnih politik, zato je tako v Sloveniji kot v tujini vse 

bolj raziskovana.« (Sedmak in drugi 2007, str. 93) »Za uskladitev poklicnega dela, 

gospodinjstva in vzgoje otrok je potrebno veliko dobre volje in poguma. Nesporno je, da v 

prvih letih življenja otrok potrebuje mater. Zato se v mnogih deželah, zlasti tam, kjer je ta 

problem tudi družbeno ustrezno ovrednoten, ženske v prvih letih otrokovega življenja 

odločajo, da bodo ves čas ob njem.« (Mulej 1992, str. 89) Ena izmed raziskav podaja 

ugotovitve anketiranih žensk na temo kariera ali družina. Za ženske je delo, povezano z 

domom in družino, še vedno največja ovira pri opravljanju odgovornih delovnih funkcij. 

Anketirane ženske menijo, da so moški v zasebnem življenju manj obremenjeni, zato lažje 

izvajajo odgovornejše naloge v službi. Vloga ženske doma v gospodinjstvu in skrb za otroke 
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se skoraj ni spremenila ne glede na položaj v službi. Poudarjajo, da so obveznosti, vezane na 

dom in družino ter vzgojo otrok, še vedno prepuščene ženskam (Cigale, 1992).  

 

Za ženske na trgu dela je bilo in je še vedno aktualno vprašanje, kako usklajevati zasebne 

obveznosti s službenimi. Do zdaj se je to vprašanje pojavilo pri ženskah, medtem ko se pri 

moških to še ni zgodilo (Sedmak in drugi, 2007). Pri ženskah se zvišuje izobrazbena raven, 

poleg tega so ženske vedno bolj vključene v sfero plačanega dela, zato se vedno bolj pojavlja 

dilema oziroma problem (uspešnega) usklajevanja plačanega dela in družinskega življenja, ki 

zajema predvsem gospodinjska opravila, skrb za otroke in morda tudi druge družinske člane. 

To še vedno bremeni večinoma ženske. Rezultati raziskav, ki so bili opravljeni v evropskih 

državah, tudi v Sloveniji, kažejo, da v povprečju na dan več časa za gospodinjska opravila 

porabijo ravno ženske. V primerjavi z moškimi ženske gospodinjskim delom v povprečju 

posvetijo 1–2 uri dnevno, medtem ko moški porabijo bistveno manj časa, in sicer od 30 minut 

do 1 ure dnevno. Slovenija spada med države, kjer ženske gospodinjskim opravilom namenijo 

veliko časa. Zato pri njih nastane težava s pomanjkanjem prostega časa, kar za moške ne 

velja. Raziskava, v kateri so glede opravljanja gospodinjskih opravil spraševali tako ženske 

kot moške, je pokazala, da si domača opravila delita enako oba partnerja, čeprav so ugotovili, 

da slednje trdijo predvsem moški. Pri vprašaju glede skrbi za otroka so nadalje ugotovili večje 

razhajanje med odgovori. Ne glede na t. i. vstop novega očetovstva in spremembe v 

očetovstvu so za skrb za otroka še vedno večinoma odgovorne ženske, kar potrjujejo tudi 

druge raziskave (prav tam, 2007). »Za vse države velja, da so z gospodinjskimi opravili, s 

skrbjo za otroke in druge družinske člane v večji meri obremenjene ženske, ne glede na to, ali 

so zaposlene ali ne. Pri tem lahko še posebej izpostavimo dvojno obremenjenost zaposlenih 

žensk, ki poleg delovnih obveznosti opravijo večino domačih del.« (prav tam, str. 106) 

»Plačano delo in družina sta področji življenja, ki se lahko dopolnjujeta, pa tudi izključujeta. 

Obveznosti v sferi doma otežujejo učinkovito delovanje v sferi plačanega dela in obratno, kar 

lahko vodi v konflikt med poklicnimi in družinskimi vlogami. Usklajevanje obeh segmentov 

je zato pogost problem zaposlenih partnerjev oz. staršev.« (Šadl 2006, str. 38) Do konfliktov 

največkrat pride zaradi pomanjkanja časa, preobremenjenosti, podaljševanje delovnega časa, 

vedenjske razlike itd. Tudi Černigoj Sadar (2002) poudarja problem časa, ki povzroča 

čustvene napetosti, kadar se ena vloga zaradi časovne stiske preliva v drugo. In ravno ta 

»preklop« iz ene vloge v drugo predstavlja ženskam težave. Starši so vedno bolj prisiljeni v 
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nadure; da imamo Slovenci vedno zahtevnejše službe, pa potrjuje dejstvo, da si polovica 

vprašanih želi daljši delovni čas vrtcev (Kanjuo in Černigoj, 2004). 

 

Zaposlenost in starševstvo je mogoče kombinirati na več načinov: 

 En starš je zaposlen, drug se posveča družini, 

 izmenjava zaposlitve ter pretežnega ukvarjanja z družino in ponovna zaposlitev, 

 možnost v spremembi trajanja delovnega časa (eden od staršev), skrajšani delovni čas 

za določeno obdobje, nato kasnejša zaposlitev za polni delovni čas, 

 oba starša zaposlena s polnim delovnim časom ter delitev družinskih obveznosti; ta 

vzorec je spremenljiv, če sta starša usklajena ter če so na voljo varstvene ustanove. 

(Stropnik, 1997) 

 

 

7 DRUŽINSKA POLITIKA V SLOVENIJI 

 

 

»Temeljni dokument, ki v Sloveniji opredeljuje družinsko politiko, je Resolucija o temeljih 

oblikovanja družinske politike v Sloveniji (Ur. 1. Št. 40-17.VII. 1993). Mehanizmi, namenjeni 

spodbujanju očetov k aktivnejšemu očetovanju, spadajo v t. i. področje usklajevanja dela in 

družine. V tem kontekstu Resolucija opredeljuje predvsem naslednja izhodišča in koncepte.« 

(Humer v Rener in drugi 2008, str. 106)  

 (Deklarativno) promoviranje enakih možnosti obeh spolov (5. načelo DP), ki naj bi 

zaživelo z različnimi ukrepi, predvsem v navezi z usklajevanjem dela in družine, 

 ustvarjanje pogojev za kakovostnejše usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti 

staršev (matere in očeta) in spodbujanje k enaki odgovornosti obeh staršev (8. cilj 

DP). 

 

Namen družinske politike je izboljšati kakovost življenja družin ter pravično razdeliti 

dohodek družin z več otroki, otroki z motnjami v razvoju, nizek dohodek, enoroditeljske 

družine itd. Družinska politika prepričuje, da bi bili starši, predvsem pa ženske, v 

depriviligiranem položaju (Stropnik, 1997). »Naloga družinske politike na področju 
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predšolskih otrok je pomagati staršem zato, ker je razvojni proces sprožil množično 

zaposlovanje žensk, zaradi česa matere in stare matere ne zmorejo več same vzgajati in 

skrbeti za svoje otroke in vnuke. Sčasoma so se začele razvijati številne oblike družbene skrbi 

za otroke (storitve, denarni transferji itd.), ki zvišujejo blaginjo otrok in lajšajo staršem 

njihovo odgovorno vlogo.« (prav tam, str. 12–14) Osnovni namen družinske politike je, da se 

pomaga družinam z otroki, da se jim nadomestijo izdatki z vzdrževanjem otrok (prav tam, 

1997). 

 

Družbena skrb za otroke in družine zajema naslednje: 

 Zagotavljanje socialnega minimuma, 

 denarno nadomestilo v času porodniškega dopusta, 

 enkratno denarno ali naturalno pomoč ob rojstvu otrok, 

 otroške dodatke, 

 davčne olajšave za otroke in nižje obdavčenje dobrin, namenjenih otrokom, 

 organizirane in subvencionirane programe predšolske vzgoje, 

 različne druge oblike družbene pomoči družinam z otroki (subvencioniranje stanarin, 

brezplačne zdravstvene storitve za otroke, brezplačno izobraževanje otrok, skrb za 

prizadete otroke ipd.), 

 uresničevanje otrokovih pravic, preprečevanje zanemarjanja otrok itd. (prav tam, str. 

12) 

 

Slovenska družinska zakonodaja, kot jo poznamo danes, je rezultat raznovrstnih 

zgodovinskih in družbenih okoliščin ter številnih sprememb, izboljšav in razvoja na tem 

področju. Temelj današnje družinske politike v Sloveniji je Resolucija o temeljih oblikovanja 

družinske politike v Republiki Sloveniji (1993). Čeprav omenjena resolucija izpostavlja 

pluralnost družinskih oblik in priznava raznovrstne družine kot subjekte družinske politike, se 

zavzema za enakost obeh spolov in za ustvarjanje takšnih razmer, ki bodo omogočale boljše 

usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti staršev, pa je, kot izpostavi Švab (2003), 

zastavljena na način, ki implicitno (še vedno) daje prednost enemu samemu družinskemu 

modelu, in sicer moderni nuklearni družini. (Rener in drugi 2006, str. 47)  

 

»Omejena Resolucija opredeljuje temeljna načela, cilje in ukrepe družinske politike v 

Sloveniji, s katerimi poskuša država vplivati na izboljšanje kakovosti življenja družin, na 
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pogoje za oblikovanje in varnost družine ter njen razvoj.« (prav tam, str. 58–59) Osrednja 

načela, na katerih naj bi temeljila družinska politika Republike Slovenije, kot jih izpostavlja 

resolucija, so: 

 Vključevanje celotne populacije in usmerjenost k vsem družinam, 

 upoštevanje pluralnosti družinskih oblik in različnih potreb, ki iz tega izhajajo, 

 spoštovanje avtonomnosti družine in individualnosti posameznih njenih članov, 

 zaščita pravic v družini in družbi ter dajanje prednostnega mesta kakovosti življenja 

otrok, 

 promoviranje enakih možnosti obeh spolov, 

 vzpostavljanje raznovrstnosti oblik storitev in omogočanje, da lahko družine izbirajo 

med različnimi možnostmi, 

 dodatno varstvo družin v specifičnih situacijah in stanjih, 

 celosten, integralni pristop. 

 

Našteta načela in tudi cilji družinske politike naj bi se uresničevali na štirih področjih: na 

ekonomsko-fiskalnem, na področju družinskih služb in drugih dejavnosti, na področju 

zaposlovanja ter na področju stanovanjskega gospodarstva (Rener in drugi, 2006). 

 

Sedanja slovenska družinska zakonodaja izhaja iz leta 1991 sprejete ustave. Pomemben vir za 

slovensko družinsko zakonodajo predstavljajo tudi različne mednarodne konvencije (prav 

tam, 2006). V normativnem okviru družinska politika v zvezi z delom in družino opredeljuje 

predvsem naslednje tri trditve: 

 Družino vidi kot primarni socialni prostor, ki daje optimalne možnosti za čustveni in 

socialni razvoj otrok in je obenem odgovorna za njihovo blaginjo. Primarna funkcija 

družine je skrb za otroke. 

 Promoviranje enakih možnosti obeh spolov je zelo pomembno, ker naj bi zaživeli z 

različnimi ukrepi, predvsem z usklajevanjem plačanega dela in družinskega življenja. 

 Ustvarjanje pogojev za kakovostnejše usklajevanje družinskih in poklicnih obveznostih 

obeh staršev in spodbujanje k enaki odgovornosti obeh staršev. (Švab 2003, str. 1117) 

 

Kunič (Pregled raziskovalnega dela, 2011) meni, da se razkorak med tradicionalno določenim 

in vsakdanjo prakso najbolje kaže na področju družinske politike, njenih ukrepov in praks, s 
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katerimi se socialni delavci srečujejo pri vsakdanjem delu. »Problem je tudi v tem, da 

slovenska družinska politika ne vsebuje konkretnih mehanizmov, ki bi spodbujali ustvarjanje 

družinam prijaznih delovnih okolij. Takšnih praks pri nas še nimamo, še vedno pa je 

prevladujoča miselnost, da je skrb za otroke domena žensk.« (Švab 2006, str. 77) »Primerna 

družinska politika daje družinam možnost izbire in usklajevanja profesionalnih in družinskih 

obveznosti.« (Stropnik 1997, str. 15) 

 

Na začetku je treba poudariti, da slovenska zakonodaja na področju delovnih razmerij, 

starševskega varstva in enakih možnosti spolov predstavlja ustrezno podlago za 

uresničevanje enakega položaja mladih žensk ter staršev mlajših otrok na trgu dela. 

Toda tudi delodajalci v Sloveniji morajo zaznavati potrebe staršev ter z družini 

prijazno politiko ustvarjati delovno okolje, ki bo kolikor je le mogoče preprečevalo 

konfliktnost starševske vloge in vloge zaposlenega. Družini prijazna politika je del 

družbene odgovornosti podjetja: odgovornosti do zaposlenih. Država igra pri 

uvajanju družini prijazne politike v podjetjih pomembno vlogo, in to predvsem z 

zakonodajo na področju trga dela, enakih možnosti in zdravja, z obveščanjem, 

ustrezno finančno podporo ter načrtovanjem in izvajanjem programov, s katerimi se 

razširja zavedanje o pomembnosti družini prijazne politike. Države se glede tega 

precej razlikujejo, kar pušča različno velik prostor podjetjem, da na eni strani 

omogočajo svojim zaposlenim lažje usklajevanje in se na drugi družbeno uveljavijo na 

tem področju. Vsekakor velja, da za zaposlene ni dobro, če se država na tem področju 

ne angažira dovolj in če zagotavljanje temeljih pogojev in pravic zaposlenih v zvezi z 

usklajevanjem dela in družine prepušča delodajalcem. Od podjetij ne moremo 

pričakovati, da bodo delovala proti svojemu glavnemu cilju, ustvarjanju dobička (tudi 

neprofitna podjetja in organizacije si prizadevajo za pozitiven finančni rezultat). Zato 

bodo družini prijazne ukrepe uvajala samo, če bo to tudi v njihovem interesu. 

Poglaviten namen tega poglavja je z rezultati številnih raziskav, zlasti analiz stroškov 

in koristi (cost-benefit), in primeri dobre prakse pokazati, da so vlaganja v družini 

prijazno politiko tudi ekonomsko utemeljena. (Stropnik v Černigoj Sadar in drugi 

2007, str. 135–136) 
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Ukrepi socialne politike v Sloveniji bi morali biti glede na omenjene podatke 

usmerjeni predvsem v zagotavljanje osnovnih pogojev za samostojno življenje mladih 

(stanovanje, zaposlitev), da bi si lahko ustvarili družino in jim s tem ne bi bilo treba 

predolgo odlašati. Glede na visok in naraščajoč delež žensk med vsemi šolajočimi in 

diplomanti (ki izhaja iz zagotavljane pravice do izobraževanja na vseh stopnjah ne 

glede na spol) pa nikakor ne bi bili upravičeni ukrepi, ki bi poskušali omejevati 

možnosti zaposlovanja žensk. (Černič Istenič v Rener in drugi 1995, str. 70) 

 

Temeljno področje družinske politike v Evropi je razmerje med zaposlenostjo in družino. 

Strokovnjaki so prepričani, da je področje problematično predvsem na dveh ravneh: delitev 

dela med staršema ter v organizacijski, storitveni in časovni neusklajenosti med obema 

področjema življenja (Počkar in Tavčar Krajnc, 2011).  

 

 

8 UVELJAVLJANJE PROJEKTA DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE 

 

 

V Sloveniji se od leta 2006 izvaja projekt oz. podeljuje Certifikat Družini prijazno podjetje 

(glej Sliko 8.1), ki je prilagojen slovenskemu socialno-ekonomskem področju. Za odobritev 

Certifikata Družini prijazno podjetje morajo slovenska podjetja oziroma družbe upoštevati 

naslednja področja: delovni čas, organizacija dela, delovno mesto, politika informiranja in 

komuniciranja, veščine vodstva, razvoj kadrov, struktura plačila in nagrajevani dosežki ter 

storitve za družine. Za pridobitev osnovnega certifikata je treba v podjetje vpeljati vsaj tri 

področja, ki zaposlenim pomagajo pri lažjem usklajevanju plačanega dela in družinskega 

življenja. Doba pridobitve certifikata traja tri leta, po preteku te dobe pa zunanji revizor oceni 

analizo dejanskega stanja z želenim ter na podlagi pozitivne ocene podjetju odobri certifikat 

za dobo treh let (Certifikat Družini prijazno podjetje, 2012). 

 

Številne analize pa tudi raziskave so pokazale, da imajo družini prijazno podjetje številne 

pozitivne ukrepe za zaposlene, podjetja, narodno gospodarstvo, državo in družbo. Kanjuo in 

Černigoj (2007) to razlagata: 
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1. Zaposleni oz. njihove družine lažje usklajujejo delo in družinske obveznosti. Predvsem 

ženskam omogoča neprekinjeno delovno kariero in možnost napredovanja. Vse to pa 

pripomore k manjšemu stresu in kakovostnejšemu življenju. 

2. Podjetja imajo predvsem nižje stroške kadrovanja ter boljše rezultate poslovanja. 

3. Narodno gospodarstvo se povečuje, saj se z višjo stopnjo zaposlenosti in večjim 

številom delovnih ur povečuje obseg človeškega kapitala. 

4. Državo podjetja podpirajo in jo dopolnjujejo s cilji in z nalogami družinske in 

socialnovarstvene politike. Posledično ima država nižje izdatke, predvsem 

zdravstvene, ter višji priliv, saj ima višjo stopnjo zaposlenosti. 

5. Za družbo je zelo pomembno, saj preprečuje probleme v družinah in bistvo vsega tega 

je, da ukrepi prispevajo k večji rodnosti. 

 

Podjetja z ukrepi ustvarjajo zadovoljstvo med zaposlenimi, saj ti lažje usklajujejo delo in 

družino, s tem pa podjetje povečuje dobiček. Zato je pomembno, da je aktualna tematika o 

delu in družini prisotna v oddelku človeških virov v samem podjetju, saj le tako prihaja v 

podjetje zadovoljstvo zaposlenih in s tem tudi samega podjetja.  

 

Podjetja morajo ženskam zagotoviti enake možnosti kot moškim za zaposlovanje, 

napredovanje in plačilo. Da ne bi prišlo do umetno ustvarjenih spolnih ovir v kariernih 

vzorcih in rezultatih, se morajo zmanjšati tudi razlike v delovnih izkušnjah enako 

kvalificiranih ženskih in moških delavcev. Trdi, da so prekinitve v karieri zaradi družinskih 

obveznosti tako pri ženskah kot tudi pri moških pogosto obravnavane kot pomanjkanje 

predanosti karieri. (Powell v Walsh 1997, str. 302) 
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Slika 8.1: Osnovni in polni certifikat Družini prijazno podjetje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Ekvilib Inštitut (2013). 

 

 

9 UKREPI ZA LAŽJE USKLAJEVANJE PLAČANEGA DELA IN 

DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA 

 

 

 Ukrepi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja so namenjeni zlasti temu, da bi se 

dosegla in ohranila aktivna udeležba žensk na trgu dela, kar je za delodajalce postalo 

zanimivo tudi v luči čedalje višje izobraženosti žensk. Zato so ukrepi namenjeni predvsem 

ustvarjanju možnosti, da bi ženske združevale skrb za otroke in plačano delo, medtem ko se 

znotraj teh ukrepov posveča le malo pozornosti temu, da bi moške spodbujali k delitvi dela v 

zasebni sferi. Tako se v jedru ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

obnavlja normo, da je ženska odgovorna za neplačano reproduktivno delo v zasebni sferi, 

medtem ko je udeležba moških pri tem neobvezna. (Hrženjak 2007, str. 33) 

 

Ukrepi se osredotočajo na fleksibilizacijo delovnih mest, ki bi bili prijazni družinam z 

skrajšanim delovnikom, delo od doma, drseči delovni čas itd. Cilj ukrepov je seveda 
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predvsem na strani žensk, da se jim omogoča pogostejše rojevanje, da bi dobro skrbele za 

dom in družino ter seveda bile aktivne na trgu dela (prav tam, 2007). 

 

9.1 Pomoč države Slovenije 

 

Slovenija velja za državo z dobro urejeno politiko usklajevanja poklicnih in zasebnih 

obveznosti. V eni izmed raziskav so jo poimenovali »Švedska z juga«, ker ima dostopne 

kakovostne in tudi subvencionirane vrtce, plačan porodniški in starševski dopust, ima davčne 

olajšave za otroke ter zadnja leta spodbuja aktivno očetovstvo ter tudi očetovski dopust (prav 

tam, 2007).  

 

Porodniški dopust je »dopust, namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po 

porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Pravico do porodniškega 

dopusta ima mati otroka, pod določenimi pogoji pa tudi oče otroka ali druga oseba ali eden od 

starih staršev otroka (MDDSZ, 2013). V Sloveniji traja 105 dni. Mati začne dopust 28 dni 

pred predvidenim datumom poroda, ki ji ga je določil ginekolog. Če porodniškega dopusta ne 

nastopi v tem času, neizrabljenega dela dopusta ne more izrabiti po rojstvu otroka, razen če je 

porod nastopil pred predvidenim datumom. Če pred porodom mati še ni nastopila 

porodniškega dopusta, ga nastopi z dnem rojstva otroka. Kot že rečeno, ima pravico do 

porodniškega dopusta tudi oče, in sicer v trajanju 77 dni od rojstva otroka, tj. 105 dni, 

zmanjšanih za najmanj 28 dni, ki jih mora mati izkoristiti pred porodom. Dopust se skrajša še 

za toliko dni, kolikor je otrok star, ko oče otroka nastopi porodniški dopust (prav tam, 2013). 

 

V Sloveniji imamo možnost, da lahko bolniški dopust zaradi bolezni otroka vzamejo 

ženske/matere ali moški/očetje. Tudi enoletni porodniški dopust si lahko partnerja delita med 

seboj. Vse to podpira ustaljeno miselnost o delitvi dela med spoloma. Tako bi ob delovnih 

izostankih lažje porazdelili obveznosti med oba partnerja. Znano pa je, da se v Sloveniji 

partnerji/očetje redko odločijo za porodniški dopust in ga raje v celoti prepustijo 

partnerici/materi (Bergant in drugi, 1981). To velja še danes. Sedmak in drugi (2007) 

navajajo, da očetje zelo redko izkoristijo dopust za nego in varstvo otroka (leta 2004 le 1,5 

odstotka). Vsako leto približno 100 očetov več kot leto poprej uveljavlja tudi dopust za nego 

in varstvo otroka, ki se začne takoj po poteku porodniškega dopusta in ga praviloma 
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uveljavljajo matere. Med osebami, ki so uveljavile dopust za nego in varstvo otrok, naj bi bilo 

leta 2011 7 % moških (STAT, 2013). A zaposlene ženske so šestkrat pogosteje odsotne z dela 

zaradi nege družinskih članov. Zakonodaje v EU so se danes že v marsičem približale 

praksam vsakdanjega življenja in vsakdanjim potrebam ljudi na področju družinskega 

življenja (Kunič, 2011).  

 

Pomembno je, da si družba prizadeva za večjo socialno pravičnost. Zakonska regulacija 

očetovskega dopusta postopno napreduje, saj samo posameznik ni dovolj učinkovit, ker ne 

more voditi k splošnim družbenim in kulturnim spremembam. Pogoj za uveljavljanje novega 

očetovstva je zakonsko urejanje in tudi postopno uvajanje vzorca »novega očetovstva« med 

obema spoloma. »Gospodarska kriza« naj bi bila primerna za spodbujanje in napredovanje 

»novega očetovstva« (Jogan, 2001). »V prvem letu starosti otroka je usklajevanje dela z 

družinskimi obveznostmi zadnjih nekaj let neproblematično. Ampak takoj po preteku 

porodniškega dopusta je za starše velika obremenitev, kako uskladiti oboje. Pri polni 

zaposlenosti staršev, predvsem pa žensk, bi morala obstajati primerna organizacija za varstvo 

otrok, da bi omogočala lažje usklajevanje.« (Černič Istenič v Rener in drugi 1995, str. 67) 

 

Pritisk, ki je prisoten predvsem ob usklajevanju obeh sfer, tako javne kot zasebne, je zelo 

odvisen od države oz. nacionalnih socialnih politik, ki z različnimi izboljšavami oz. zakoni 

skrbijo za lažje usklajevanje obeh sfer. Ti so različni programi za otroško varstvo, pravica do 

plačanega porodniškega dopusta itd. Če primerjamo Slovenijo z drugimi državami, ki imajo 

manj ugodno socialno politiko, razen Švedske, so pritiski usklajevanja dela in družinskih 

obveznosti za zaposlene ženske največji. Leta 2001 je bila opravljena anketa na odraslih 

osebah iz osmih držav, ki jo je izvajal projekt Household, Work and Flexibility (HWF). Med 

sodelujočimi moškimi in ženskami je 18 % Slovenk menilo, da jim delo pogosto otežuje 

opravljanje družinskih obveznosti. Kar 20 % pa jih je menilo, da jim delo otežuje opravljanje 

nujnih gospodinjskih opravil. Šadl (2006) je prepričana, da je smer, ki povzroča konflikt 

družinskih vlog pri Slovenkah, od dela k družinskim obveznostim ter gospodinjskemu delu. 

 

Center za socialno delo Republike Slovenije deli starševski dopust na: 

 porodniški dopust, 

 očetovski dopust, 

 dopust za varstvo in nego otroka, 
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 ter posvojiteljski dopust. (Starševski dopust) 

 

Pravice starševskega dopusta (dopust za nego in varstvo otroka) ter očetovskega dopusta ureja 

Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Urad Republike Slovenije za enake 

možnosti, 2006). 

 

9.2 Pomoč delodajalcev 

 

Pri vsem pa imajo pomembno vlogo tudi delodajalci. Za slabše možnosti zaposlovanja žensk 

v primerjavi z moškimi so večinoma krivi prav slednji. Zato od države pričakujemo izvajanje 

določenih ukrepov, ki bodo brezposelnost tako za moške kot za ženske zmanjšali. Tako moški 

kot ženske potrebujemo delo oz. zaposlitev, saj samo tako lahko zadovoljimo potrebe po 

socializaciji in samorealizaciji (Mrgole Jukić, 2000). »Kultura v neposrednem delovnem 

okolju večinoma ni naklonjena ženskam kot enakovrednim udeleženkam, saj je pogosto 

namesto spodbud navzoča zaviralna usmerjenost posameznikov, brezbrižnost (ali vsaj 

neenaka skrb) do napredovanja žensk itd.« (Jogan 2001, str. 107) Nekatere docentke v 

raziskavi iz leta 1996 navajajo predloge za spremembo, in sicer: dober mentor, prijazno 

delovno okolje, vrednost dosežka ne glede na spol itd. Pomembno je delati na tem, da bo 

socialna klima v delovnem okolju prijaznejša, mogoče tudi s spremembo predstave o tem, da 

je za otroka/e oz. družino odgovorna samo ženska (prav tam, 2001). 

 

 9.3 Spodbujanje »novega« očetovstva oziroma partnerstva ter pomoč otrok 

 

 Partnerji so lahko ženskam v veliko pomoč pri družinskih in gospodinjskih opravilih in 

tako lahko ženske lažje gradijo na karieri oziroma na uspešnosti. Veliko mladih podpira 

delitev dela v gospodinjstvu in tako pridobijo na samospoštovanju, neodvisnosti in dosegajo 

zastavljene življenjske cilje. Pri načrtovanju življenjskih karier in pri načrtovanju družine je 

zelo pomembno, da odločata partnerja skupaj. Pari veliko govorijo o ambicijah, ki jih imajo v 

karieri in pri ustvarjanju družine, le redko pa govorijo, kako uskladiti obe karieri, da ne pride 

do prevelikih zahtev na posameznih področjih življenja. Vse odgovore dobimo s pomočjo 

vzajemnega načrtovanja življenjskih poti. (Ule in Kuhar 2003, str. 8) 
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Tako meni tudi Jogan (2001), ki navaja cilj v zasebni sferi: odpravljanje spolno izrazito 

asimetrično delitev dela v okviru družine. Tu mislimo na skrb za otroke in gospodinjska 

opravila, enakomerno in uravnoteženo vključevanje obeh spolov ter izenačevanje pogojev 

dela. Tako so v družbah, kjer želijo odpraviti obremenitev žensk, začeli spreminjati zakonska 

določila in vsestransko spodbujati večjo razdelitev starševskih obveznosti na oba spola. 

 

V sodobnem svetu se lahko svobodno odločiš za strukturo in funkcijo svoje družine. 

Lahko izbereš klasično delitev vlog, pri katerih boš ti kot oče edini hranilec, tvoja žena pa bo 

skrbela za gospodinjstvo in otroke. Lahko se odločiš za nasprotni vzorec, v katerem je 

hranilka žena, mož pa je odgovoren za gospodinjstvo in otroke, ali za danes zelo razširjeni 

vzorec: oba sta zaposlena in v enaki meri skrbita za družino in otroke ter opravljata naloge 

pri vodenju gospodinjstva. To deluje, če se o tem dogovorita in si delo ustrezno razdelita. ( 

Juul in drugi 2011, str. 33) 

 

Brajša in Jeglič (1987) navajata, da je komunikacija staršev v družini zelo pomembna. Če je 

kakovost komuniciranja dobra, je tudi starševstvo dobro, in obratno. Jogan (2001) pa meni, da 

je potrebna večja osredotočenost na samozavest žensk in odpravljanje slabih značilnosti 

žensk, denimo njihova podredljivost. Ena izmed asistentk navaja: »Ženske moramo same biti 

bolj samozavestne in s tem delovati v smislu večje enakopravnosti.« (prav tam, str. 106) 

 

Treba je stremeti k starševstvu, ki resnično pomaga otroku, da se razvije v odraslo in 

zrelo osebo, ki mu omogoča prehod iz otroštva v odraslost, ki ga v tem razvoju ne ovira, ga ne 

zlorablja za nekakšne druge cilje, ki so otroku tuji in škodljivi, ki ga ne spreminja v človeka, ki 

bo vse življenje odvisen od lastnih staršev ali od drugih odraslih. To je samo tisto starševstvo, 

ki otroku omogoča, da bo postal odrasel partner lastnim staršem in drugim odraslim. Takšno 

starševstvo predvideva določen tip starševstva, ki so pripravljeni sprejemati, razvijati in 

negovati osnovne kvalitete funkcionalnega in uspešnega starševstva. (Brajša in Jeglič 1987, 

str. 145) 

 

Pomembno je, da se vsaka stvar v družini načrtuje oziroma organizira dobro, posebno čas, ko 

smo z družino doma. Delo je treba razdeliti na vse družinske člane. Navaditi jih je treba, da 

vsaj osnovne stvari za seboj pospravijo, saj to zelo olajša vsakodnevno delo (Mulej, 1992). 
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»Prihodnost nedvomno leži v vse večji delitvi vseh domačih in vzgojnih opravil med možem 

in ženo, torej v postopni ukinitvi razlik med 'izrazito moškimi in ženskimi opravili' v domači 

hiši in v javnosti.« (Bergant in drugi 1981, str. 62) 

 

 

10 METODOLOŠKI PRISTOP 

 

 

Izbira znanstvene metode nam je vzela kar precej časa. Vsaka izbrana metoda ima svoje 

prednosti in slabosti. Poleg tega tudi vsaka metoda ni primerna za vsako temo. V 

družboslovnem raziskovanju sta se izoblikovala dva različna pogleda na svet ter na to, kaj je 

za raziskovanje relevantno. Običajno govorimo o dveh paradigmah oziroma metodologijah, in 

sicer o kvantitativni in kvalitativni, ki se razlikujeta že v vrsti podatkov. Kvalitativna je 

subjektivna, pri kateri je pomemben položaj raziskovalca tako pri zbiranju podatkov kot pri 

njihovi analizi. Prisotnost raziskovalca lahko vpliva na pridobljene podatke, prav tako so tudi 

rezultati raziskave odvisni od njegove interpretacije. Kvalitativno metodologijo uporabimo, 

ko raziskujemo stvari, ki jih ne moremo neposredno meriti ali opazovati. Uporabimo jo 

predvsem za raziskovanje odnosov, občutkov in mišljenja anketiranih oseb, z njo pridobimo 

vpogled v anketiranca (Ragin, 2007). 

 

10.1 Vrsta raziskave 

 

Glede na temo in omejitve naše raziskave smo se odločili, da bomo svojo znanstveno 

raziskavo opravili s kvalitativno metodo. Odločili smo se za kvalitativno metodo zbiranja 

podatkov, saj menimo, da nam bo dala najkakovostnejše podatke, ki jih bomo potrebovali pri 

analizi znanstvenega dela. Kvalitativna metoda zahteva, da se raziskovalec vživi v 

raziskovalno okolje, kjer želi odkriti pomen in pomembnost družbenih pojavov (prav tam, 

2007). Ker smo izbrali empirično raziskavo, smo se odločili za uporabo kvalitativne 

znanstvene metode, in sicer za strukturiran intervju. Ker tema magistrske naloge posega v 

zasebno življenje, nam je sogovornikova svoboda izražanja nudila kakovostne odgovore na 

zastavljena vprašanja. 
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 10.2 Cilji 

 

»Zaradi svojih poudarkov na poglobljenem poznavanju ter izčiščevanju in izpopolnitvi podob 

in pojmov je kvalitativno raziskovanje še posebej primerno za nekatere osrednje cilje 

družboslovnega raziskovanja. Ti zajemajo dajanje besede, interpretacijo zgodovinske ali 

kulturne pomembnosti in razvajanje teorije.« (prav tam, str. 99) 

 

Že v uvodnem delu magistrske naloge smo omenili cilj, ki ga želimo doseči, tj. preučiti, 

koliko zaposlitev žensk vpliva na njihove družinske obveznosti. S pomočjo strukturiranih 

intervjujev, v katerih sodeluje populacija zaposlenih žensk z družino v občini Kanal ob Soči, 

želimo odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. Pri tem nameravamo preučiti izbrano 

slovensko in tujo literaturo na obravnavano temo, kar bo predstavljalo teoretični del naloge, z 

empiričnim delom pa želimo ugotoviti in razumeti populacijo zaposlenih žensk z družino v 

občini Kanal ob Soči pri usklajevanju družinskega življenja. 

 

 10.3 Obdelava in analiza podatkov 

 

Značilno za izbrano metodologijo je osredotočanje na manjše število primerov, pogosto 

samo na enega, pri čemer nas zanima tako celovitost opazovanega fenomena kot tudi njegove 

podrobnosti. Običajne kvalitativne metode so denimo terensko raziskovanje, analiza 

sekundarnih virov, delphi metoda, fuzzy set in kvalitativni intervjuji. Slednje smo uporabili pri 

naši znanstveni raziskavi, ki je kvalitativne narave, saj smo izvedli dvanajst intervjujev na 

izbranih ženskah, ki izpolnjujejo pogoje. Osnovno gradivo kvalitativne raziskave sestavljajo 

besedni opisi ali pripovedi, osnovna enota analize pa so pojmi. (Mesec 1995, str. 19) 

 

10.4 Operacionalizacija raziskovalnih vprašanj 

 

V empiričnem delu smo zastavili tri raziskovalna vprašanja, ker smo želeli preučiti družinsko 

vlogo zaposlenih žensk, natančneje usklajevanje zaposlenih žensk z družinskim življenjem v 

občini Kanal ob Soči. Zato smo v raziskovalnem empiričnem delu analizirali zastavljena 

vprašanja, ki jih želimo raziskati: 
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Raziskovalno vprašanje 1: 

Kako zaposlene ženske v občini Kanal ob Soči usklajujejo družinsko življenje? 

 

Raziskovalno vprašanje 2: 

Komu so razdeljene obveznosti v okviru družine? 

 

Raziskovalno vprašanje 3: 

Ali se zaposlene ženske čutijo prikrajšane za svoje poklicne ambicije zaradi družinskega 

življenja? 

 

10.5 Metode/tehnike nabora in analize podatkov 

 

Kvalitativna metoda poudarja, da se raziskovalec vživi v raziskovalno okolje, kjer želi odkriti 

pomen in pomembnost družbenih pojavov (Ragin, 2007). Ker smo izbrali empirično 

raziskavo, smo se odločili za uporabo kvalitativne znanstvene metode, in sicer za strukturiran 

oziroma standardiziran intervju, pri katerem so intervjuvancem zastavljena enaka, vnaprej 

pripravljena vprašanja. Proces pridobivanja informacij je poenoten pri vseh intervjuvancih, da 

med njimi ne prihaja do nobenih razlik (Lamut in Macur, 2012). Raziskovalec naprej sestavi 

oziroma oblikuje vprašanja in jih vsebinsko primerno razvrsti po temah, ki jih raziskovalec 

želi obdelati za končni rezultat. »Ključni prednosti standardiziranega intervjuja sta doslednost 

pri postavljanju in dokumentiranju vprašanj ter zmanjšanje vpliv raziskovalca, kar naj bi 

večalo objektivnost in zanesljivost izvedene raziskave.« (prav tam, str. 144) Ker je tema 

magistrske naloge življenjska in aktualna, nam je sogovornikova svoboda izražanja nudila 

kvalitetne odgovore na zastavljena vprašanja, kar kaže Priloga 1. 

 

Metoda raziskovanja v magistrski nalogi je kvalitativni strukturiran intervju, ki smo ga izbrali 

glede na cilj raziskave, razpoložljiva sredstva, lastne izkušnje in čas, ki nam je bil na voljo. V 

točki interpretacija predstavljenih rezultatov in ugotovitve smo odgovorili na zastavljena 

raziskovalna vprašanja ter jih interpretirali po kategorijah. V empirični metodološki 

kvalitativni raziskavi smo izvedli individualne anonimne strukturirane intervjuje, s katerimi 

smo prišli do rezultatov in ugotovitev, potrebnih za analizo magistrske naloge. Vprašalnik 

intervjuja je sestavljen iz 5. sklopov: osebni podatki, »družinska vloga« zaposlenih žensk, 
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zaposlene ženske, družinsko življenje ter usklajevanje dela in družinskega življenja. Vseh 

vprašanj je 33. Intervju je trajal načeloma 30 minut, vendar se je zaradi aktualne teme 

podaljšal tudi do 45 minut, odvisno od zgovornosti intervjuvanke. Intervjuje smo izvedli na 

različnih lokacijah, kjer je bilo vzdušje sproščeno: doma pri intervjuvanki skupaj z otroki, pri 

meni doma, v dnevnem baru ali v parku. Termin izvajanja intervjujev smo omejili na mesec 

dni, in sicer od 25. 8. do 25. 9. 2013. Podatke smo zbirali s kvalitativnimi tehnikami 

spraševanja oz. s strukturiranim intervjujem. Intervjuvank je bilo dvanajst. Na začetku 

intervjuja smo jih seznanili z namenom znanstvene raziskave ter jim zagotovili popolno 

anonimnost.  

 

10.6 Velikost vzorca 

 

Odločili smo se za vzorec dvanajstih zaposlenih žensk v občini Kanal ob Soči, ki so bile 

pripravljene sodelovati v kvalitativni raziskavi. »V Sloveniji se – podobno kot drugod – s 

statističnim spremljanjem gospodinjstev in družin ukvarja Statistični urad RS, večina 

raziskovanja pa poteka na inštitutih in v raziskovalnih centrih posameznih fakultet.« (Rener in 

drugi 2006, str. 28) Zato smo tudi mi število intervjuvanih žensk določili na podlagi zadnjega 

popisa prebivalstva na dan 1. 1. 2011. V občini Kanal ob Soči je bilo tako registriranih 2879 

žensk, med njimi je bilo 972 zaposlenih žensk ter 333 zaposlenih žensk, ki zadoščajo našim 

pogojem (SURS, 2011). Ker je bilo na dan zadnjega popisa, 1. 1. 2011, v občini Kanal ob 

Soči le nekaj sto žensk, ki so ustrezale naši ciljni populaciji, smo se odločili, da bomo 

intervjuvali dvanajst žensk, ki nam bodo podale dovolj podatkov, potrebnih za interpretacijo 

oz. zaključek ugotovljenega. Vzorec raziskave smo tako omejili na ciljno populacijo: ženske, 

zaposlene (za določen, nedoločen, skrajšani delovni čas, morda trenutno na porodniškem 

dopustu), stanujoče v občini Kanal ob Soči, stare od 20 do 45 let, živijo s partnerjem v 

skupnem gospodinjstvu in imajo najmanj enega otroka. Ženske smo težje izbrali zaradi naših 

omejitev, ki so glede na gospodarsko krizo težje dosegljivi (brezposelnost, stanovanjska 

problematika …). Čeprav tema posega v intimnost oziroma osebnost intervjuvanih žensk, so 

intervjuvanke vseeno odgovorile na vsa zastavljena vprašanja, tudi na osebna. Zaradi 

anonimnosti in spoštovanja intervjuvanih žensk, ki so bile pripravljene deliti svoje zasebne 

zadeve za namene magistrske naloge, smo imena spremenili v Oseba A, Oseba B, Oseba C 

itd. 
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Starostno skupino v tem razponu smo izbrali tudi zaradi fenomena preloženega prehoda v 

odraslost, o katerem pišejo tudi slovenski avtorji (Švab 2001; Sedmak in drugi 2007). 

Ocenjujemo, da so ženske v tem obdobju dvojno obremenjene, saj so njihovi otroci v tistih 

letih, ko potrebujejo največ časa za nego, vzgojo in skrb. Največjo težavo pričakujemo zato, 

ker tema posega v intimnost oziroma osebnost intervjuvanih žensk, zato smo prepričani, da 

žensk, ki bodo pripravljene povedati svoje stališče oziroma svoje mnenje na zastavljena 

vprašanja, ne bomo dobili preprosto. Gre namreč za vprašanja, ki posegajo na področje 

partnerskega odnosa, družinskega življenja ter vključevanja in vloge ženske v družbi in 

družini. Za marsikatero žensko so to lahko teme, o katerih ni pripravljena govoriti z 

raziskovalcev. Zato bomo potencialnim intervjuvankam vnaprej razložili in predstavili 

raziskovalno temo, seznanili jih bomo s postopkom intervjuva in vsebino raziskovalnih 

vprašanj ter jim svetovali, naj o sodelovanju premislijo in nam svojo odločitev sporočijo v 

roku enega tedna. 

 

10.7 Opisan postopek analize intervjuja 

 

»Izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu z izvedbo kvalitativnih metod 

raziskovanja, tvori izhodiščno empirično gradivo za analizo in naj bi zasledovalo načelo 

pridobivanja celovitih, natančnih, poglobljenih in izčrpnih podatkov, ki odslikavajo realno 

(življenjsko) sliko proučevanega raziskovalnega problema.« (Lamut in Macur 2012, str. 170) 

Raziskovalec mora empirično gradivo, ki ga je pridobil z intervjujem, vsebinsko razčleniti na 

enote kodiranja. Kasneje te enote kodiranja smiselno preoblikuje v pojme in nato poenostavi v 

smiselne kategorije (prav tam, 2012). Po opravljenih intervjujih smo najprej predstavili 

rezultate, da smo si »sliko« raziskave lažje predstavljali, ter se nato lotili postopka kodiranja. 

Pomagali smo si z barvami; za vsako kategorijo smo določili barvo. Enote in pojme smo 

skrčili v tri glavne kategorije: družinsko življenje, plačano delo ter usklajevanje plačanega 

dela in družinskega življenja. V Prilogi 2 je prikazana tabela kodiranja, kjer smo intervju 

razčlenili na enote, pojme in kategorije. 

 

Indeksiranje oz. kodiranje je pripisovanje abstraktnejših pojmov ob posameznih besedah, 

besednih sklopih, povedih. Pripišemo pojem, ki se ga spomnimo ob dani povedi in za katerega 
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mislimo, da je v kakšni zvezi s problemom, ki ga želimo s tem delom besedila raziskati. Ob 

tem pojmu se nato spomnimo drugih pojmov: sinonima, nasprotnega pojma, nadrejenega ali 

podrejenega pojma itd. Vse te pojme zapišemo, a pazimo, da se ne oddaljimo preveč od teme, 

kajti tako asociiranje nas včasih res lahko zavede zelo daleč. V tem zgledu bomo kolikor 

mogoče sledili toku mišljenja in zapisali tudi razmišljanje ob dani povedi, česar običajno ne 

pišemo. (Mesec 1998, str. 355–356) 

 

V nadaljevanju iz posameznih povedi prepišemo pojme (indekse ali kode), na katere se 

spomnimo ob določeni povedi (prav tam, 1998). »Pojme, ki smo jih pripisali posameznim 

povedim, zdaj definiramo. Pri definiranju pojmov ne gre toliko za to, da bi poiskali kakšne 

splošno veljavne slovarske definicije, ampak bolj za to, da pojme izrazimo operacionalno z 

indikatorji, kakršne najdemo v besedilu samem.« (prav tam, str. 361) 

 

Analiza kvalitativnih podatkov je razdeljena na šest točk:  

 Urejanje gradiva, 

 določitev tem in enot kodiranja, 

 odprto kodiranje, 

 določitev in izbira primernih pojmov in kategorij, 

 odnosno kodiranje, 

 oblikovanje končne analize podatkov. (Lamut in Macur, 2012) 

 

10.7.1 Urejanje gradiva 

 

Raziskovalec lahko pridobi empirično gradivo na več načinov; v našem primeru gre za zbrano 

gradivo s pomočjo intervjujev. Nato mora gradivo urediti oziroma pripraviti za nadaljnjo 

obdelavo tako, da ga primerno oblikuje in nepotrebno besedilo izloči. Pomembno je obdelati 

podate, ki so za raziskavo relevantni. Zelo pomembno pravilo pri urejanju gradiva je, da 

raziskovalec čim manj vsebinsko preoblikuje empirično besedilo (prav tam, 2012).  

 

Pri urejanju gradiva, ki smo ga pridobili s strukturiranim intervjujem, smo se poskušali držati 

navodil. To pomeni, da smo odgovore strukturiranega intervjuja samo smiselno oblikovali, da 
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so bile povedi bralcu razumljivejše. Nismo želeli veliko posegati v besedilo in narediti veliko 

popravkov, saj bi to mogoče vplivalo na interpretacijo predstavljenih rezultatov.  

 

10.7.2 Določitev tem in enot kodiranja 

 

Pri drugi fazi gre za selekcijo oziroma razčlenitev dobljenega besedila. Zelo pogosto se prav 

pri intervjujih zgodi, da intervjuvanec na zastavljeno vprašanje ne odgovori, ampak se oddalji 

od glavne teme. Zato nesmiselne stavke izbrišemo iz besedila že pred kodiranjem. Če želimo 

določiti teme kodiranja, moramo obvezno razčleniti besedilo na enote, ki so lahko stavki, 

misli ipd. Besedilo na enote kodiranja smo si pomagali razčleniti z barvami (prav tam, 2012).  

 

Tako kot smo že omenili v teoriji, smo besedilo pregledali, ga smiselno razčlenili ter z 

barvami določili enote. Druga faza analize kvalitativnih podatkov je zahtevala veliko dela, saj 

je bilo besedila še vedno ogromno. Ta faza je pomembna, saj skrči pomen besedila v enote, da 

ima raziskovalec v nadaljevanju lažje delo pri določitvi enot in pojmov kodiranja. Primer je 

viden v Prilogi 2: Tabela kodiranja, kjer je jasno razbrati enote kodiranja.  

 

10.7.3 Odprto kodiranje 

 

Gradivo, ki je predhodno že razdeljeno na teme kodiranja in enote, je pripravljeno na odprto 

kodiranje. Raziskovalec ima na voljo dva pristopa kodiranja, in sicer deduktivni in induktivni. 

Mi smo v raziskavi uporabili induktivni pristop ali »odprto kodiranje«, kar pomeni, da smo 

kode določili med samo analizo besedila (prav tam, 2012). »Odprto kodiranje vsebuje tri 

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

kategorije, analizo značilnosti pojmov in kategorij (Mesec 1998, str. 106).  

 

Odprto kodiranje si lahko ogledate v Prilogi 2: Tabela kodiranja, kjer so jasno razvidne enote 

kodiranja, pa tudi kode kodiranja. Odprto kodiranje smo temeljito preučili, saj je bistveno za 

nadaljnjo točko, kjer vse dosedanje delo združimo oz. povežemo v kategorije.  
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10.7.4 Določitev in izbira primernih pojmov in kategorij 

 

Ta točka je logična in nujna. Zaradi velikega števila pojmov in kategorij izberemo samo tiste, 

ki so relevantni za naš zastavljen problem in namen raziskave (prav tam, 1998). Če je bila 

faza odprtega kodiranja uspešno opravljena, sledi določitev kategorij, ki jih je bistveno manj 

od pojmov (Lamut in Macur, 2012).  

 

V tem postopku je naša naloga, da vse skupaj dobro skrčimo in preučimo iz enot in pojmov 

kodiranja v kategorije kodiranja. Pomembno je, da iz veliko podatkov, ki smo jim določili 

enote ter pojme kodiranja, oblikujemo pomembne kategorije, smiselne glede na temo 

magistrske naloge. Vse to si lahko ogledate v Prilogi 3.  

 

10.7.5 Odnosno kodiranje 

 

Pri tem postopku naj bi kategorije povezali med seboj in tako oblikovali začasen teoretični 

okvir. Kategorije naj bi povezali tako, da bi jim določili mesto znotraj standardne sheme ali 

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

Strauss (Mesec 1998, str. 118).  

 

Izdelali smo paradigmatski model (glej Sliko 10.2), pri čemer smo si pomagali s tabelo 

kodiranja v Prilogi 2. Sam potek kodiranja vzame veliko časa in potrpljenja. Treba je brati in 

sortirati enote v pojme ter nato še v izbrane kategorije.  
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Slika 10.2: Paradigmatski model naše raziskave, ki prikazuje celoten proces raziskave na 

temo družinska vloga zaposlenih žensk. 

 

Vir: Polanc, lastni paradigmatski model (2014). 

 

10.7.6 Oblikovanje končne analize podatkov 

 

Raziskovalci se srečujejo z velikimi količinami podatkov, ki jih morajo z zapisi opazovanj in 

s transkripcijami intervjujev oblikovati v interpretacijo, smiselno oblikovanje analitičnih 

zaključkov in veljavnost raziskave (Lamut in Macur, 2012). »Analitični proces se zaključi z 

iskanjem vzorcev interakcij med različnimi kategorijami, znotraj (paradigmatskega) modela 

in integracijo odkritij v utemeljeni teoriji.« (prav tam, str. 181) 
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S kodiranjem in paradigmatskim modelom bomo poskušali interpretirati predstavljene 

rezultate in ugotovitve, do katerih bomo prišli z našo kvalitativno raziskavo.  

 

 

11 INTERPRETACIJA PREDSTAVLJENIH REZULTATOV IN 

UGOTOVITVE 

 

 

Intervjuvane ženske so zaposlene in v starosti od 22 do 45 let ter iz krajev, ki spadajo v 

občino Kanal ob Soči.  

 

Njihova izobrazba je vsaj poklicna oz. srednja, ena pa ima dokončano samo osnovno šolo. 

Ostale tri intervjuvanke imajo visoko, univerzitetno in celo magistrsko izobrazbo.  

 

Vse intervjuvanke delajo na področju gospodarstva, njihov urnik je večinoma osemurni. 

Največ intervjuvank ima dopoldanski urnik, sledijo intervjuvanke z izmenskim delom. Imamo 

dve intervjuvanki z osemurnim delovnikom ali več, ter dve, ki imata delo v turnusu. Samo ena 

izmed vseh pa je zaposlena za polovični delovni čas, tj. 4 ure, in sicer zaradi zdravstvenih 

težav.  

 

Jogan (1990, str. 7) navaja rezultate različnih raziskav, ki kažejo, da si večina žensk v 

sodobnosti na Slovenskem »nikakor ne želi biti samo doma«. Tudi Černič Istenič (v Rener in 

drugi 1995, str. 66) meni, da je visok delež zaposljivosti žensk tudi v Sloveniji, predvsem 

zaposljivosti s polnim delovnim časom. V Sloveniji je značilno, da gredo ženske po 

porodniškem dopustu delat za polni delovni čas.  

 

V povprečju imajo intervjuvanke po dva otroka, ena ima tri otroke, ostale štiri intervjuvanke 

pa po enega otroka.  

 

Sledijo pomembnejša vprašanja, ki jih bomo interpretirali. Pri opisu svoje družinske vloge so 

si bile intervjuvanke skoraj enotne. Kar osem intervjuvanih žensk je menilo, da so mati in 
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gospodinja. Dve sta menili, da sta materi, ena pa, da je gospodinja. Med odgovori je najbolj 

izstopal odgovor intervjuvane Osebe A, ki je povzemal vsa mnenja intervjuvanih žensk: »Sem 

mama, sem zaposlena ženska, sem žena, mati in gospodinja«.  

 

Nekoč je bilo pomembno, da so ženske ostajale doma, danes pa je pomembno, da imajo delo 

ter so realizirane kot ženske, žene, matere, gospodinje in nazadnje še kot poslovne ženske 

(Prijon, 2012).  

 

Odgovori na vprašanje, kaj intervjuvane ženske menijo o družinski vlogi danes v primerjavi z 

nekoč, so bili zelo enotni. Vse razen ene so odgovorile, da je vloga ženske danes bolj 

obremenjujoča, stresna, poudarile pa so, da so danes ženske zaposlene. Samo ena izmed 

dvanajstih je odgovorila nasprotno; zdi se ji, da je danes ženska manj obremenjena, saj ima 

pomoč partnerja in otrok.  

 

Na vprašanje, ali se je očetovstvo v zadnjih nekaj letih kaj spremenilo, so vse intervjuvane 

ženske odgovorile pritrdilno. In kako? Predvsem tako, da več pomagajo pri gospodinjskih 

opravilih ter tudi pri otrocih, vendar poudarjajo, da pomagajo pri delih, ki se štejejo za manj 

naporna.  

 

Nekoč so moški veljali za hranitelje svoje družine. Juul in drugi (2011) v svojem delu omenijo 

izraz »odsotni očetje«, ki so imeli odločilno in vodilno vlogo v družini, vendar niso sodelovali 

pri družinskih obveznostih, kar pomeni, da so bili skoraj nevidni, nikoli prisotni ter čustveno 

nedosegljivi. Otrokom ni bilo lahko; dekleta so pripravljali na vlogo matere, fantje pa so 

večinoma hodili po poti svojih očetov. To pomeni, da govorimo o tradiciji, tj. kar je delal oče, 

je sin nadaljeval. Takšna vloga očeta se je obdržala zelo dolgo, in sicer do šestdesetih let. Šele 

po tem letu so moški začeli drugače razmišljati in prišli do dejstva, da so tudi oni lahko 

sestavni del družinskih skrbi in odgovornosti v družini. »Novo očetovstvo« je v bistvu 

posnemanje vloge mater. Očetje so posnemali matere in tako prevzeli njihovo vlogo, ki je bila 

trdno izoblikovana. Začeli so kopati, hraniti, previjati, igrati, hoditi na sprehod s svojimi 

otroki. Vse to pa je nadzirala mati (prav tam, 2011). »Moški se v dejavnosti v sferi zasebnosti 

mnogo počasnejše aktivno vključujejo, kakor se ženske vključujejo v javno sfero in na trg 

dela.« (Hrženjak 2007, str. 31) Današnji očetje so aktivnejši, kot so bili njihovi očetje, vedeti 

pa je treba, da se spreminjajo vrednote, navade itd. Raziskava mladine v Sloveniji dokazuje, 
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da se mladi moški bolj zavedajo starševske vloge kot nekoč (Rener in Švab v Rener in drugi, 

2008). »Novo očetovstvo se v postmodernosti definira predvsem z večjo vpletenostjo očetov 

v nov način razmerja z otroki. To je bilo dokazano tudi z empiričnimi raziskavami, ki so 

pokazale, da si sodobni očetje želijo bolj skrbeti za otroke in povečati svojo participacijo, ki 

vključuje prijetnejša, manj rutinska, nezavezujoča opravila, medtem ko so partnerkam 

prepuščena vsa ostala rutinska opravila in skrb.« (Švab 2001, str. 125) Jogan (2001) navaja 

ugotovitve iz raziskave leta 1996, da se očetje počasi navajajo na »novo očetovstvo«, kar 

pomeni, da potrebujejo čas in voljo, da se naučijo in prenesejo vlogo na naslednjo generacijo. 

Raziskava je pokazala, da v najbolj kritičnih trenutkih moški se oddaljijo oziroma prav 

izključijo, to pa pomeni, da jim ni mogoče še stoodstotno zaupati. 

 

Na vprašanje, koliko časa vi oz. vaš partner namenita družinskemu življenju po končanem 

delu, so intervjuvanke odgovorile takole: največ (pet intervjuvanih žensk od dvanajstih) jih je 

odgovorilo, da cel popoldan po službi namenijo družinskemu življenju. Nekoliko manj (štiri 

intervjuvanke od dvanajstih) jih je povedalo, da se one več ukvarjajo z otroki, vendar se tudi 

možje, ko jim čas to dopušča. Tri intervjuvanke od dvanajstih pa so povedale, da se 

družinskemu življenju posvečata oba enako.  

 

Pri raziskavi so se poglobili tudi na čas, ki ga ženske in moški posvečajo otrokom do starosti 

6 let. Ugotovili so, da ženske preživijo z otroki, starimi do 6 let, 2 uri in 23 minut na dan, 

moški pa samo 56 minut na dan. Želeli so se prepričati, ali zaposlitveni status spremeni čas, 

posvečen otrokom. Ugotovili so, da zaposlene matere skrbijo za otroke 2 uri in 16 minut, 

zaposleni očetje pa 55 minut na dan, torej vseeno precej manj časa kot matere (Kanjuo in 

Černigoj, 2004). Jogan v knjigi Seksizem v vsakdanjem življenju na podlagi raziskave navaja, 

da je vključevanje obeh staršev v družinske obveznosti uravnoteženo. Na podlagi iste 

raziskave pa poudarja, da so starševske obveznosti še vedno bolj v pristojnosti matere kot 

očeta. 

 

Vprašanje, koliko časa dnevno namenite gospodinjskim opravilom in ali vam pri tem kdo 

pomaga, so intervjuvanke odgovorile, da je čas, ki ga posvetijo gospodinjskim opravilom, 

različen, več kot 1 uro in do 4,5 ure dnevno. Najpogosteje je bil odgovor, da gospodinjskim 

opravilom namenijo od 2 do 3 ure dnevno. Pomoč pri gospodinjskih opravilih so potrdile vse 

intervjuvanke razen ene. Vse imajo pomoč partnerja, nekatere pa celo otrok.  



 

53 

 

 

Raziskava na temo porabe časa žensk in moških pri gospodinjskih opravilih je bila v Sloveniji 

narejena leta 1996. Raziskovalci so prišli do podobnih ugotovitev kot Phillips in drugi (1998), 

tj. da ženske gospodinjskim delom v povprečju namenijo 3 ure in 44 minut na dan, kar je 

precej več kot moški, ki gospodinjskim delom namenijo 1 uro in 49 minut. Nekaj let pozneje 

je bila ponovno opravljena raziskava na Slovenskem, pri kateri so intervjuvali moške in 

ženske, pri tem pa ugotovili, da so ženske gospodinjskim delom in neformalni pomoči drugim 

namenile 4 ure in 4 minut na dan, moški pa 2 uri in 23 minut na dan. Večjo porabo časa žensk 

pri gospodinjskem delu so potrdili tudi najnovejši podatki Eurostata leta 2004, tj. da ženske 

porabijo za gospodinjska opravila 4 ure in 57 minut na dan, moški pa 2 uri in 39 minut na dan 

(Kanjuo in Černigoj, 2004). 

 

Pri vprašanju, ali je zaposlena ženska res »pravilo« in ne več »izjema«, so vse intervjuvanke 

odgovorile pritrdilno, tj. da je danes zaposlena ženska »pravilo« in ne več »izjema« kot nekoč.  

 

»Če hočemo iz človeške zgodovine izluščiti »tipično žensko«, to nikakor ni čuvarka ognjišča, 

ampak je prav to, kar je danes: zaposlena ženska. Je ženska, ki mora delati, da bi se družina 

prehranila in obstala, poleg tega pa skrbi za domača opravila in vzgojo otrok«. (Cigale 1992, 

str. 39) Eva Boštjančič in Katja Bobovnik, ki sta opravili raziskavo na temo družina in kariera 

kot izziv sodobne ženske, menita, da so v današnji sodobni družbi ženske vse bolj vključene v 

sodelovanje na trgu dela (Družina in kariera kot izziv sodobne ženske, povzetek raziskave 

julij, avgust 2008). Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v Sloveniji 

326.603 zaposlenih žensk (SURS, 2013). 

 

Intervjuvanke smo povprašali tudi, ali so njihovi partnerji zaposleni. Izkazalo se je, da so 

zaposleni vsi partnerji naših intervjuvank z izjemo enega, ki je že v pokoju.  

 

Precej zgodaj se je pokazalo, da delodajalci bolj zaposlujejo moško delovno silo. V primerjavi 

z moško brezposelnostjo je brezposelnost žensk višja, predvsem pri tistih brez izobrazbe, pa 

tudi pri tistih z najvišjo izobrazbo. Prve se težje zaposlujejo zaradi pomanjkanja ustreznih 

delovnih mest, ženske z višjo in visoko izobrazbo pa sicer dobro konkurirajo moškim 

kolegom, vendar imajo ti kljub temu prednost pri delodajalcih, ki se pri ženskah bojijo 

odsotnosti zaradi rojevanja in negovanja otrok (Mrgole Jukič 2000, str. 310–311). V Sloveniji 
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se možnosti zaposlovanja žensk manjšajo, brezposelnost pa narašča. Za slabše možnosti 

zaposlovanja žensk v primerjavi z moškimi so v večini krivi delodajalci. Zato od države 

pričakujemo izvajanje določenih ukrepov, ki bodo izenačili možnosti zaposlovanja med 

spoloma. Tako moški kot ženske potrebujemo delo oz. zaposlitev, saj samo tako lahko 

zadovoljimo potrebe po socializaciji in samorealizaciji (prav tam, 2000). 

 

Podatki razkrivajo, da med brezposelnimi prevladujejo ženske. Na Zavodu Republike 

Slovenije za zaposlovanje je bilo leta 2007 registriranih 68.411 brezposelnih oseb, od teh je 

bilo 53,7 % žensk. Stopnja brezposelnosti je bila leta 2012 pri ženskah še vedno višja kot pri 

moških; 9,4-odstotna pri ženskah in 8,4-odstotna pri moških. Od julij do septembra 2013 se je 

stopnja brezposelnosti pri ženskah še povečala, tj. na 10,7-odstotno, medtem ko je pri moških 

ostala enaka, kot je bila leta 2012. Se pa stopnja brezposelnosti leta 2013 manjša, saj je v 

prvih treh mesecih znašala kar 11,7 % (SURS, 2013). 

 

Na vprašanje, ali bi se v primeru brezposelnosti odločili za družino in zakaj, je več kot 

polovica intervjuvank odgovorila pritrdilno. So pa sodelujoče navedle različne ukrepe, ki bi 

jih v tem primeru morale izvesti, denimo imele bi samo enega otroka, ne bi si toliko privoščile 

kot sicer ali obvezno bi moral biti partner zaposlen itd. Štiri intervjuvanke pa so menile, da si 

v primeru brezposelnosti družine ne bi mogle privoščiti, saj jim delo pomeni vir dohodka, s 

katerim lahko preživljajo družino. 

 

Nekateri raziskovalci menijo, da je zaposlitev v veliki večini zelo pomemben dejavnik 

mladih, zaradi katerega se odločajo za oblikovanje lastnega gospodinjstva, vendar ni pogoj. 

Raziskava prikazuje, da je bil večinoma v vseh štirih vključenih evropskih mestih (Ljubljana, 

Rim, Varšava, Hamburg) ob prvi nosečnosti vsaj eden od staršev redno zaposlen, najpogosteje 

oba, kar potrjuje dejstvo o pomembnosti zaposlitvene stabilnosti. Pomembno je dejstvo, da je 

bila v primeru nezaposlenosti enega izmed partnerjev ob rojstvu prvega otroka to v vseh 

državah najpogosteje ženska (Sedmak in drugi, 2007). Dejstvo je tudi, da se rojstvo prvega 

otroka prelaga na poznejša leta. Pozen prehod v starševstvo je znan po vsej Evropi, prav tako 

tudi v Sloveniji, kjer se meja starosti partnerjev ob rojstvu prvega otroka oz. ob sklenitvi 

zakonske zveze viša krepko nad 25. letom. Starost matere ob rojstvu prvega otroka je leta 

2013 28,8 leta, ob rojstvu vseh otrok pa 30,4 leta. Povprečna starost ženske ob poroki je bila 
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leta 2011 31,2 leta, moškega pa 34 let. Leta 2000 je bila ta starost nekaj let nižja in je znašala 

28,4 leta za ženske in 31,4 leta za moške (SURS, 2013). 

 

Intervjuvane ženske smo povprašali, kaj najpogosteje zanemarjajo med usklajevanjem dela in 

družinskega življenja. Osem intervjuvanih žensk od dvanajstih je odgovorilo, da v večini 

zanemarjajo sebe, preostale štiri pa menijo, da zanemarjajo službo oz. partnerja.  

 

Zanimivo je vprašanje, ali se vam zdi usklajevanje dela in družinskega življenja obremenitev 

ali izziv. Sedem intervjuvanih žensk je odgovorilo, da jim usklajevanje pomeni izziv, ostalih 

pet intervjuvanih ženska pa, da jim pomeni kombinacijo izziva in včasih tudi obremenitev.  

 

»Za ženske je to gotovo obremenitev, a je hkrati tudi več, je »izkušnja življenja v dveh 

svetovih, je dvojna navzočnost.« (Rener v Oakley 2000, str. 290) »Če dvojna navzočnost 

žensk pomeni predanost žensk v poznomodernem svetu, pomeni dvojna obremenjenost žensk 

oviro zaradi spolno asimetrične delitve dela, nizkega vrednotenja skrbi in ostalih 

problematičnih vidikov usklajevanja plačanega dela in družinskega življenja.« (Švab 2003, 

str. 1124) 

 

Na koncu poglavja se bomo osredotočili na zastavljena raziskovalna vprašanja, ki nam bodo 

podala ključne ugotovitve za našo raziskavo ter naš zaključek magistrske naloge.  

 

 

Raziskovalno vprašanje 1: 

Kako zaposlene ženske v občini Kanal ob Soči usklajujejo družinsko življenje? 

 

Intervjuvanke pravijo, da je včasih usklajevanje družinskega življenja in dela težko, vendar se 

z veliko prilagajanja in usklajevanja vse zmore. Dve izmed dvanajstih intervjuvanih 

zaposlenih žensk pa sta poudarili, da bi bilo usklajevanje brez pomoči staršev veliko težje. 

Odgovori intervjuvanih žensk so bili pričakovani, saj smo se zavedali, da so danes ženske 

zaposlene, kar pripomore k temu, da je usklajevanje vsakdanjega družinskega življenja in dela 

težje kot nekoč.  

 



 

56 

 

Ženske so v sodobnem svetu bolj obremenjene z družinskimi in gospodinjskimi deli kot 

moški, čeprav je veliko žensk zaposlenih. Od žensk se normalno pričakuje, da delajo »dve 

izmeni«, za moške pa je samoumevno, da opravljajo samo »eno izmeno«. Medtem ko je za 

moške družina spodbujevalna, je za ženske velikokrat obremenjevalna (Jogan, 2001). Tudi 

Pascall (1994) meni, da pozitivne spremembe niso zanemarljive in so že začele najedati 

tradicionalna prepričanja o ženski identiteti, ki so vezane na dom. Meni, da so spremembe v 

plačanem delu, družini in izobraževanju usmerjenje v odločnejše vključevanje žensk na trg 

delovne sile. »S trendom staranja prebivalstva je tudi pričakovati, da bo velik del skrbi za 

starejše prešel na družinski krog, torej se bo obremenjenost žensk z domačim delom še 

povečala.« (Hrženjak 2007, str. 102) Švab (2001) navaja, da se je bistveno spremenila 

zaposlitvena struktura žensk, ne pa tudi struktura znotraj zasebne sfere, zato danes govorimo o 

dvojni obremenjenosti žensk. 

 

 

Raziskovalno vprašanje 2: 

Komu so razdeljene obveznosti v okviru družine? 

 

Naše intervjuvanke so v večini odgovorile skladno s teorijo Cigaleta (1992) in Hrženjaka 

(2007), tj. da je obveznost v okviru družine razdeljena na oba partnerja enako, nekatere 

intervjuvanke pa so omenile tudi pomoč otrok. Nekaj intervjuvank opravlja veliko več 

obveznosti kot partner, dve intervjuvanki pa sta za obveznosti v okviru družine zadolženi 

sami, brez partnerjev. Vendar gre le za dve intervjuvanki, zato vseeno menimo, da se vedno 

bolj uveljavlja »novo očetovstvo«, saj je iz naše raziskave razvidno, da se stvari spreminjajo 

na bolje, kar je zelo optimistično za našo družbeno prihodnost.  

 

Gospodinjske in družinske obveznosti zahtevajo stalno pripravljenost in navzočnost. Zato so 

bila ta dela določena kot samoumevna za ženske, ki jim je bila dodeljena primarna vloga 

matere in gospodinje. To potrjujejo tudi podatki raziskave na Slovenskem v 90. letih, ki 

potrjujejo dejstvo, da gospodinjska (rutinska) opravila v večini opravijo ženske (Jogan, 2001). 

Tudi Vodopivec (2001) navaja analizo Naše žene, ki je definirala samoumevnost, da pripadata 

skrb in vzgoja materi. Tudi Barle Lakota in drugi (2006) se strinjajo z izsledki raziskav v 

Evropi in tudi v Sloveniji, da so ženske še vedno tiste, ki opravijo veliko večino 
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gospodinjskega in družinskega dela, ne glede na to, ali so zaposlene ali ne. Kot že rečeno, so 

moški v družinsko življenje večinoma vpleteni tako, da se ukvarjajo z otroki pri igri, na 

sprehodu, veliko manj pa pri rutinskih gospodinjskih ali čustveno napornih delih. 

Usklajevanje plačanega dela in družinskega življenja je z naraščanjem dvokariernih parov 

izrazito žensko vprašanje. Do zdaj smo ugotovili, da ženske opravijo večji del družinskega 

dela, tj. gospodinjska dela, ukvarjanje z otroki in podobno (Ule in Kuhar 2003, str. 123–129). 

Cigale (1992) meni, da je skrb vedno razdeljena. Velik delež skrbi so prevzemali ostali 

družinski člani, denimo starejši otroci ali starejši ljudje v družini, zato meni, da so omenjeno 

vlogo sicer prevzemale predvsem ženske, vendar ne izključno. Raziskava je pojasnila 

ugotovitve, da so moški vključeni v družinsko življenje, vendar zgolj bolj rutinskim, lažjim 

nalogam, kot je denimo igra z otroki (Sedmak in drugi, 2007). Tudi Hrženjak (2007) glede 

skrbi, nege in vzgoje otroka meni, da je porazdelitev nekako polovična, vendar je večja 

obremenitev še vedno na ženski kot na moškem. Videti je, da se količina časa, ki ga ženske 

namenijo gospodinjskim opravilom, prav nič ne zmanjšuje, in to kljub vedno večji ponudbi 

gospodinjskih aparatov na trgu, ki gospodinjska dela olajšajo in skrajšajo njihov čas, in kljub 

večji možnosti ženske, da se uveljavi na trgu dela. 

 

Ena izmed raziskav podaja ugotovitve anketiranih žensk glede teme kariera ali družina. Za 

ženske je družina še vedno največja ovira pri opravljanju odgovornih delovnih funkcij. 

Anketirane ženske menijo, da so moški v zasebnem življenju manj obremenjeni, zato lažje 

izvajajo odgovornejše naloge v službi.  

 

Vloga ženske doma v gospodinjstvu in pri skrbi za otroke se skoraj ni spremenila, ne glede na 

položaj v službi. Poudarjajo, da so obveznosti, vezane na dom in družino ter vzgojo otrok, še 

vedno prepuščene ženskam (Cigale, 1992). Stvari se do danes niso bistveno spremenile, 

vseeno pa je prišlo do pomembnega koraka naprej, saj se je pojavilo »novo očetovstvo«, s 

čimer ženske počasi dobivajo vedno več pomoči partnerjev pri skrbi za otroke in tudi v 

gospodinjstvu.  

 

Raziskovalno vprašanje 3: 

Ali se zaposlene ženske čutijo prikrajšane za svoje poklicne ambicije zaradi družinskega 

življenja? 
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Naša raziskava je podala pozitivne odgovore. Intervjuvane ženske so v večini odgovorile, da 

se ne čutijo prikrajšane za svoje poklicne ambicije. Pomemben razlog je tudi sama možnost 

napredovanja. Naše intervjuvanke večinoma opravljajo delo, pri katerem napredovanje ni več 

mogoče, zato o tem niti ne razmišljajo in jim družina seveda ne more biti ovira. Vendar sta 

dve intervjuvanki poudarili, da je kljub temu potrebno veliko prilagajanja. Dve pa sta vendarle 

izdali, da se počutita malo prikrajšani za svoje poklicne ambicije. Če povzamemo, ženske niso 

prikrajšane, saj nimajo možnosti napredovati v službi ali pa nimajo primerne izobrazbe.  

 

»Še nikoli se ljudje nismo toliko ukvarjali z vprašanjem, kako uskladiti družinsko življenje s 

poklicnimi ambicijami, da pri tem ne bo nihče prikrajšan.« (Mulej 1992, str. 11) Plačano delo 

in družinsko življenje se zelo redko dopolnjujeta, zato potrebujemo veliko potrpežljivosti, 

volje, medsebojnega povezanosti, malo sposobnosti in veliko usklajevanja. 

 

 

12 ZAKLJUČEK 

 

 

V magistrski nalogi smo obravnavali družinsko vlogo, usklajevanje plačanega dela in 

družinskega življenja ter poklicne ambicije zaposlenih žensk v občini Kanal ob Soči. S teorijo 

in nato z empiričnim delom smo ugotovili, da je vloga žensk danes opaznejša in bolj 

obremenjena kot nekoč. To pomeni, da so ženske danes zaposlene, matere, gospodinje ter 

partnerice. Vloga ženske je danes dvojna in zajema plačano delo ter skrb za družinsko 

življenje, zato govorimo o dvojni obremenjenosti žensk. Vloga žensk se je iz zasebne sfere 

zaradi zaposljivosti podaljšala še v javno sfero. Obremenjenost žensk v zasebni sferi se kljub 

gospodinjskim aparatom ni kaj dosti zmanjšala. Opaziti je sprememba pri vključenosti očetov, 

kjer je »novo očetovstvo« napredovalo in je tudi vidno, ampak kljub napredku so ženske še 

vedno tiste, ki v večini postorijo največ dela v zasebni sferi.  

 

Na prvo raziskovalno vprašanje, kako zaposlene ženske v občini Kanal ob Soči usklajujejo 

družinsko življenje, smo dobili odgovor, da je velikokrat usklajevanje med javno in zasebno 

sfero zelo naporno, vendar ju je z veliko volje, truda in prilagajanja mogoče uskladiti.  
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Pri drugem raziskovalnem vprašanju smo želeli ugotoviti, komu so razdeljene obveznosti v 

okviru družine. Ugotovili smo, da so obveznosti v okviru družine večinoma razdeljene na oba 

partnerja enako, seveda pa so nekatere intervjuvanke menile, da vendarle naredijo veliko več 

kot partner, majhen odstotek pa celo, da so za obveznosti v okviru družine zadolžene same. 

Posplošimo pa lahko, da ženske do neke mere razbremeni pomoč njihovih partnerjev in 

ponekod tudi pomoč otrok in staršev. Poudariti je treba, da so poleg bistveno večje 

vključenosti žensk v izobraževalni program, večjega vstopa žensk na trg delovne sile ter 

velikih sprememb v rodnosti še vedno ženske tiste, ki so (bolj) obremenjene in nosijo večjo 

odgovornost v zasebni sferi. Tako kot v teoriji je bilo tudi z intervjuji ugotovljeno, da 

očetje/partnerji pomagajo materam/partnerkam, vendar izključno pri delih, ki se štejejo za 

manj zahtevna. Absolutno je čutiti napredek na strani očetov, saj se njihova vloga dopolnjuje 

ter izboljšuje in bo z leti dosegla velik družbeni napredek pri enakopravni delitvi dela v 

zasebni sferi.  

 

Tretje raziskovalno vprašanje, ali se zaposlene ženske čutijo prikrajšane za svoje poklicne 

ambicije zaradi družinskega življenja, je prineslo ugotovitev, da se ženske ne počutijo 

prikrajšane za poklicne ambicije, so pa poudarile, da je potrebno veliko odrekanja in 

prilagajanja, da do tega ne pride.  

 

Zavedamo se dejstva, da je usklajevanje plačanega dela in družinskega življenja težko, 

posebno za ženske. Zasebna sfera je povezana predvsem z delitvijo družinskih obveznosti. 

Naša raziskava je prišla do podobnih zaključkov, kot jih najdemo v teoriji, tj. da si delo v 

zasebni sferi delita oba partnerja, vendar je ženska še vedno bolj obremenjena v družinskem 

življenju kot moški. Zato se je treba zavedati dejstva, da moramo kot družba delati na tem, da 

ženske v družinskem življenjem čim bolj razbremenimo. To zahteva čas, še naprej pa je treba 

spodbujati tudi aktivno očetovanje, da bo družba deležna celovitih sprememb. Tako se bo 

delitev dela sčasoma simetrično razdelila in ne bo prihajalo do dvojne obremenitve žensk ter 

do nepotrebnega kreganja.  

 

Živimo v času negotovosti, predvsem z vidika plačanega dela zaradi velike brezposelnosti. 

Ženske odlašajo z rojstvom prvega otroka, ker se šolajo in čakajo službo, ki jim bo prinesla 

gotovost. Zato svojo odločitev za starševstvo prelagajo na pozna trideseta leta. Glede na to, da 

veliko naredimo že sami, s tem ko poskušamo dela v okviru družine enakopravno razdeliti in 
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si pri tem pomagamo s spodbujanjem očetovanja, pričakujemo tudi pomoč države oz. javne 

sfere, da bi čim bolj pomagala družinam. Samo tako lahko pričakujemo napredek, ki bo viden 

čez toliko let. Problem ni samo v nas samih, ampak tudi v državi nasploh.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Intervju 

 

Sem Petra Polanc, absolventka na FUDŠ-ju, magistrski študijski program Medkulturni 

menedžment v Novi Gorici. V magistrski nalogi smo se odločili za temo Družinska vloga 

zaposlenih žensk: usklajevanje zaposlenih žensk z družinskim življenjem v Občini Kanal 

ob Soči. Intervju je anonimne in prostovoljne narave. Vaši odgovori nam bodo v veliko 

pomoč pri kvalitativni analizi raziskave, ki jo bomo izvedli z dvanajstimi zaposlenimi 

ženskami, ki živijo v Občini Kanal ob Soči. Ker Občina Kanal ob Soči zajema osem 

krajevnih skupnosti, se bomo osredotočili na vse, da bomo z znanstveno raziskavo čim 

natančneje opredelili naša raziskovalna vprašanja in prišli do končnih ugotovitev. Podatki 

intervjuja bodo obdelani samo za potrebe magistrske naloge. Verjamemo v resnost 

intervjuvanih žensk, da nam bodo dale podatke, ki bodo naši raziskavi pomagali k 

končnim ugotovitvam. 

Za sodelovanje se Vam že vnaprej iskreno zahvaljujemo. 

 

1. del: OSEBNI PODATKI 

 

1. Koliko ste stari in kje je vaše stalno bivališče? 

2. Kakšno dokončano izobrazbo imate? 

3. Koliko otrok imate in koliko so stari? 

4. Kakšno je vaše delo in urnik? 

5. Koliko mesecev oziroma let delovne dobe imate? 

 

2. del: »DRUŽINSKA VLOGA« ZAPOSLENIH ŽENSK 

 

6. Kako bi opisali Vašo »družinsko vlogo«?  

7. Kdaj se začne vaš delovni dan in kako poteka? 

8. Kakšna se Vam zdi »družinska vloga« ženske danes v primerjavi z nekoč? 

9. Ali menite, da se očetovstvo kaj spreminja v zadnjih nekaj letih? Kako? 

 



 

 

 

3. del: ZAPOSLENE ŽENSKE 

10. Ali menite, da je res zaposlena ženska »pravilo« in ne več »izjema«? 

11. Ali ženske brez otrok lažje dobijo zaposlitev? 

12. Ste zaradi družine imeli kakšno negativno izkušnjo pri iskanju zaposlitve? 

13. Imate istega delodajalca kot takrat, ko ste zanosili v prvo, drugo, tretje …? 

14. Ali se čutite prikrajšani za svoje poklicne ambicije zaradi družinskega 

življenja? 

15. Kako Vaš delodajalec dovoljuje izostanek zaradi varstva oz. nege otroka? 

16. Je vaš partner zaposlen? Kaj je po poklicu? 

17. Če bi bili brezposelni, bi se odločili za družino? Zakaj? 

18. Ste kdaj pomislili, da bi se odpovedali zaposlitvi in bili z otroki doma? Bi si 

to lahko privoščili? 

 

4. del: DRUŽINSKO ŽIVLJENJE 

 

19. Ali vas je pri odločitvi za družino kaj omejevalo (dohodek, stanovanje, 

izobraževanje, nezrelost oz. nesamostojnost, zdravstvene težave …)? 

20. Koliko otrok si želite imeti? 

21. Kaj vam v družinskem življenju vzame največ časa? 

22. Na čigavi strani je večja »obremenjenost«, na vaši ali partnerjevi? 

23. Koliko časa namenite družinskemu življenju Vi oziroma Vaš partner po 

končanem delu? 

24. Komu so razdeljene obveznosti v okviru družine? 

25. Koliko časa dnevno namenite gospodinjskim opravilom? Vam pri tem kdo 

pomaga? 

26. Kdo je v primeru bolezni zadolžen za otrokovo srb? 

 

5. del: USKLAJEVANJE DELA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA  

 

27. Kako Vi kot zaposlena ženska usklajujete družinsko življenje? 

28. Kaj najpogosteje zanemarjate, ko usklajujete oboje? 

29. Kako izkoristite prosti čas? 



 

 

 

30. Ali se Vam zdi usklajevanje dela z družinskim življenjem obremenitev ali 

izziv? 

31. Kakšno obliko varstva imate oz. ste imeli? Kaj ste upoštevali pri odločitvi o 

obliki varstva? 

32. Ali menite, da so konflikti v družini pogostejši zaradi usklajevanja dela in 

družinskega življenja? 

33. Kako rešujete konflikte v družini? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Priloga 2: Tabela kodiranja 

1. RAVEN: ENOTA 2. RAVEN: POJEM 3. RAVEN: KATEGORIJA 

 

 Osebni podatki 

 Otroci 

 Žena, gospodinja, mati 

 Družina  

 Skrb za družinsko življenje 

danes in nekoč 

 Povečanje družine 

 Obremenjenost žensk 

 Gospodinjska opravila 

 Preživljanje časa z družino 

 Porazdelitev del 

 Varstvo otrok 

 Spremembe v očetovstvu 

 

 

 

 

 

 

 

VLOGA ŽENSKE, VLOGA 

»NOVEGA OČETOVSTVA« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽINSKO ŽIVLJENJE 

 

 

 

 

 

 

 

 Zaposlitev  

 Delovna doba 

 Iskanje zaposlitve 

 Izkušnje pri iskanju zaposlitve 

 Izostanek v službi 

 Zaposlitev partnerja 

 Poklicne ambicije 

 Delodajalec 

 Brezposelnost  

 Omejitve, predvsem finančne 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPOSLENA ŽENSKA, 

FINANČNO STANJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAČANO DELO 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Zanemarjenje sebe oz. ostalih 

družinskih članov 

 Prosti čas 

 Odločitev za formalno varstvo 

 Obremenjenost zaposlene 

ženske 

 Sprostitev oz. čas zase 

 Konflikti v družini 

 

 

 

 

OBREMENJENOST ALI IZZIV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USKLAJEVANJE 

PLAČANEGA DELA IN 

DRUŽINJSKEGA ŽIVLJENJA 

 

Vir: Polanc, lastna tabela kodiranja (2014).  

 

Priloga 3: Kodiran intervju 

ENOTE – ISKANJE KLJUČNIH POJMOV V GRADIVU 

 

KLJUČNI POJMI KATEGORIJE 

OSEBNI PODATKI ŽENSKE 

 

1. ENOTA 

Koliko ste stari in kje je vaše stalno prebivališče? 

Oseba A: 37 let, stanujem v Gorenji Vasi. 

Oseba B: Stara sem 39 in stanujem v Avčah. 

Oseba C: 37, Gorenja Vas. 

Oseba Č: 42 let, Kanal. 

Oseba D: Stara sem 22 let in kraj prebivališča je Ročinj. 

Oseba E: 45 let, Doblar. 

Oseba F: 32 let, Lig. 

Oseba G: 31, Kambreško. 

Oseba H: 33 in kraj je Deskle. 

Oseba I: 42 let, Levpa. 

Oseba J: 42 in Avče. 

Oseba K: 44 in kraj je Lig. 

 

Kakšno dokončano izobrazbo imate? 

Oseba A: Poslovni tajnik. 

Oseba B:Trgovska šola, prodajalka. 

Oseba C: Osnovna šola. 

Oseba Č: Visoka ekonomska šola, sedma stopnja. 

Oseba D: Samo osnovna šola. 

Oseba E: Magistrica znanosti. 

Oseba F: Konfekcijski tehnik, srednja šola. 

 

 

 

 

 

37 let, Gorenja vas. 

39 let, Avče. 

37 let, Gorenja vas. 

42 let, Kanal. 

 

22 let, Ročinj. 

 

45 let, Doblar. 

 

32 let, Lig. 

 

31 let, Kambreško. 

33 let, Deskle. 

42 let, Levpa. 

42 let, Avče. 

 

44 let, Lig. 

 

 

 

Poslovni tajnik. 

Prodajalka. 

 

Osnovna šola. 

Visoka ekonomska 

šola. 

Osnovna šola. 

Magistrica znanosti. 

 

Konfekcijski tehnik. 

Gimnazijska 

maturantka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAROST, 

STALNO 

PREBIVALIŠČE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZOBRAZBA 

 

 



 

 

 

Oseba G: Gimnazijska maturantka. 

Oseba H: Univerzitetna izobrazba matematike in računalništva, 

pedagoška smer, da lahko učim. 

Oseba I: Laboratorijski tehnik. 

Oseba J: Srednja vrtnarska – cvetličar. 

Oseba K: Dokončana srednja, ker končujem še študij ob delu. 

 

2. ENOTA 

Koliko otrok imate in koliko so stari? 

Oseba A: Eno hčer imam, bo imela 17 let. 

Oseba B: Dva otroka imam, stara sta 5 let in 3 leta. 

Oseba C: Dva otroka, 22 in 11. 

Oseba Č: Dva, 8 in 11 let. 

Oseba D: Enega, star je 5 let. 

Oseba E: Tri otroke, 15, 22 in 24 let. 

Oseba F: Dva, eden 3 leta in eden 3 tedne. 

Oseba G: Dva otroka, ena je stara skoraj 2 leti, mlajša pa 1 

mesec. 

Oseba H: Dva, 8 in 3 leta. 

Oseba I: Enega, 7 let. 

Oseba J: Dva, 10 in 20 let. 

Oseba K: Eno hčerko, 21 bo stara. 

 

 

 

 

 

 

 

3. ENOTA 

Kakšno je vaše delo in urnik? 

Oseba A: Čistilka, delam samo po 4 ure, skrajšan delovni čas, 

zaradi zdravja, samo začasno obdobje. 

Oseba B: Prodajalka, en teden zjutraj in en teden popoldan, 7-

urni delovnik 6 dni na teden. 

Oseba C: Delo v proizvodnji, od ponedeljka do petka od 7h do 

15h. Pred to službo sem bila pismonoša, to delo je honorarno. 

Oseba Č: Vodja računovodskega servisa, urnik je od 8h do 15h, 7 

ur od ponedeljka do petka. 

Oseba D: Delavka oziroma oblikovalka plošč. Urnik od 7h do 

15h, od ponedeljka do petka. 

Oseba E: Sem vodja različnih projektov, občasno pa tudi imam 

popoldansko izobraževanje odraslih in tudi ranljivih oz. 

problematičnih skupin, natančneje zapornikov. Od 8h do 16h oz. 

lahko tudi prej, samo da naredim 8h, od ponedeljka do petka. Ko 

pa imam predavanja, cca 3–4-krat tedensko, grem prve službe 

Univerzitetna 

izobrazba 

matematike in 

računalništva. 

Laboratorijski 

tehnik. 

Vrtnar – slaščičar 

Srednja. 

 

 

Mama enega otroka, 

starost 16 let. 

Mama dveh otrok, 

starih 5 in 3 leta. 

Mama dveh otrok, 

starih 22 in 11 let. 

Mama dveh otrok, 

starih 8 in 11 let. 

Mama enega otroka, 

starost 5 let. 

Mama treh otrok; 

starih 15, 22 in 24 

let. 

Mama dveh otrok, 

starih 3 leta in 3 

tedne. 

Mama dveh otrok, 

starih 2 leti in 1 

mesec. 

Mama dveh otrok, 

starih 8 in 3 leta. 

Mama enega otroka, 

starost 7 let. 

Mama dveh otrok, 

starost 10 in 20 let. 

Mama enega otroka, 

starost 20 let. 

 

 

Čistilka, 4-urni 

delovnik. 

Prodajalka, 7-urni 

delovnik – izmena. 

Delavka v 

proizvodnji, 8-urni 

delovnik + 

honorarno delo. 

Vodja 

računovodskega 

servisa, 7-urni 

delovnik. 

Delavka, 8-urni 

delovnik. 

Vodja projektov 8-

urni delovnik + 

občasno 

popoldansko 

izobraževanje, 

včasih popoldanski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠTEVILO, 

STAROST 

OTROK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAČANO DELO 

IN URNIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

direktno v drugo službo, kjer predavam odraslim. 

Oseba F: Služba v trgovini, namestnica poslovodkinje. Od 

ponedeljka do sobote, izmensko delo od 7.00 do 14.30 min in 

popoldan od 12.30 do 18.30 min. 

Oseba G: Športna maserka na terenu oz. po domovih, ker nimam 

svojega prostora doma. Sem samostojna podjetnica, moj urnik je 

odvisen od moje dobre volje oziroma od strank, kaj jim 

odgovarja, ker sem trenutno na porodniškem dopustu. V bistvu je 

urnik razporejen čez cel dan. Ali so vse zjutraj, ali so vse 

popoldan, ali mešano, kakšen dan sploh nič. Včasih sobote in 

nedelje, pač vse je odvisno od strank, od njihovih potreb strank 

… Ko nisem bila na porodniški, sem delala tudi 10 ur dnevno in 

več. 

Oseba H: Delam na osnovni šoli, sem učiteljica, drugi del urnika 

pa sem računalničar, to pomeni, da skrbim za vse računalnike na 

šoli. Moj delovnik je razdeljen na dva dela. V prvem delu učim, v 

drugem pa skrbim za računalnike, da poteka vse, kot je treba. 

Delovni čas je uraden, od 7.30 do 14.00. Nikoli pa se urnik ne 

konča ob 14.00, ampak sem vedno na šoli do 15.00. Potem pa 

sem dostikrat tudi popoldan na šoli zaraadi kakšnih izobraževanj, 

ki so del moje službe. Tudi zvečer, ko dam otroke spat, sledijo 

učne priprave za šolo. Tako da nekega fiksnega urnika ni. Veliko 

naredim tudi doma, kar sploh ni nikjer napisano. 

Oseba I: Delam prav mojo stroko, v bolnišnici sem v 

laboratoriju. Delam v turnusu, zjutraj, popoldan in ponoči. 40 ur 

na teden. In kdaj tudi cel, dan ampak naslednji dan si pol doma. 

Oseba J: Delam v cvetličarni, zjutraj od 7.00 do 15.00 ali od 9.00 

do 17.30. 

Oseba K: Sem medicinska sestra, urnik je pa izmenski (turnus), 

zjutraj popoldan in ponoči. 

 

 

4. ENOTA 

Koliko mesecev oziroma let delovne dobe imate? 

Oseba A: 14 in pol. 

Oseba B: 20 let. 

Oseba C: cca 20 let. 

Oseba Č: 20 let. 

Oseba D: 2 leti. 

Oseba E: Malo več kot 20 let. 

Oseba F: 6 let in dva meseca. 

Oseba G: 4 leta. 

Oseba H: 2 leti. 

Oseba I: 22 let. 

Oseba J: 23 let. 

Oseba K: 24 bo oktobra. 

 

delovnik, 3–4-urni. 

Namestnica 

poslovodkinje, 7.30-

urni delovnik, 

izmensko delo.  

Športna maserka 

s.p., 10-urni 

delovnik – po 

potrebi. 

 

 

 

 

Učiteljica in 

vzdrževalka 

računalniške 

opreme, 7.30-urni 

delovnik. 

 

 

 

Zaposlena v 

laboratoriju, 8-urni 

delovnik – turnus. 

 

Cvetličarka, 8-urni 

delovnik. 

 

Medicinska sestra, 

8-urni delovnik – 

turnus. 

 

 

 

 

 

 

14,5 let delovne 

dobe. 

20 let delovne dobe. 

cca 20 let delovne 

dobe. 

20 let delovne dobe. 

2 leti delovne dobe. 

 

20 let delovne dobe. 

6 let in 2 meseca 

delovne dobe. 

4 leta delovne dobe. 

2 leti delovne dobe. 

 

22 let delovne dobe. 

23 let delovne dobe. 

 

24 let delovne dobe. 
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»DRUŽINSKA VLOGA« ZAPOSLENIH ŽENSK 

 

5. ENOTA 

Kako bi opisali Vašo »družinsko vlogo«? Kdaj se začne vaš 

delovni dan in kako poteka? 

Oseba A: Sem mama, sem zaposlena ženska, sem žena, mati, 

gospodinja. Ja, moj delovni dan začnem ob 5.45. Pripravim si 

zajtrk, in občasno tudi hčerki, potem se uredim za službo, ker 

začnem že ob 7.00. Potem delam 4 ure, in ko končam, pridem 

domov, pripravim kosilo, nato me čakajo gospodinjska opravila, 

čiščenje, naato peljem hčerko, če ima kakšno dejavnost, in potem 

je že skoraj večer, večerja in spet pospravljanje. 

Oseba B: Zjutraj vstanem in grem delat. Potem ko pridem z dela, 

skuham kosilo in pojem z možem. Potem gremo iskat otroke k 

nonotu in noni ter gremo na igrišče ali domov se igrat. Potem je 

že večerja, pojemo in otroke spraviva spat. Eden ali drugi. 

Oseba C: Zjutraj vstanem ob 4.40 in raznosim primorski časopis. 

Potem grem v proizvodnjo, kjer delam do 15.00. Po končani 

službi grem k mami po otroka, in potem je več al manj vse 

povezano s šolo. Ali jo peljem v glasbeno šolo ali pa kaj naredim 

doma. 

Oseba Č: Vstanem in zajtrk imam pripravljen, se uredim za 

službo, potem zbudim otroke, jaz ali moj mož, in nato grem v 

službo do 15.00. Domov pridem približno ob 15.30 in si 

pripravimo za jest, nato sledijo različne obveznosti: šola, pač 

domače naloge, ali treningi, potem tudi gospodinjska opravila. 

Zvečer gremo na kakšen sprehod, ker imamo psa in je treba 

obvezno ven. Potem včasih popoldan naredim tudi kakšno stvar 

zase, recimo grem na jogo, hodim oziroma grem tudi po nakupih 

in tako. 

Oseba D: Zjutraj vstanem, se uredim, pripravim otroka in ga 

peljem v vrtec, sama pa grem delat do 15.00. Po delu grem takoj 

po malega v vrtec, in ko pridem domov, pripravim kosilo. Potem 

pospravim, kaj počistim, grem ven z otrokom, če je čas, in potem 

je kmalu večerja, nato otroka stuširam. Nato ga dam spat in grem 

tud sama kmalu v posteljo, ker sem utrujena. 

Oseba E: Ja, zjutraj vstanem okoli 7.00, poskrbim za osebno 

 

 

 

 

 

 

 

Mama, zaposlena 
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higieno, včasih pojem zajtrk in nato zbudim sina, da ne zamudi 

avtobusa. Včasih vstanem tudi prej, da kaj naredim doma ali pa 

da prej začnem delat z namenom, da prej končam prvo službo, 

kadar imam popoldan še predavanja oz. drugo službo. Včasih pa 

tudi vstanem prej, da dam prat cunje, kaj polikam, kaj pospravim 

in šele nato grem v službo. 

Oseba F: Zdaj sem doma na porodniški in je zelo pestro. Zjutraj 

vstanemo okoli 6.30, pojemo, se podojimo, potem zbudim 

starejšega otroka ob 7.00 in ga pripravim za vrtec, kamor ga 

peljem ob 8.00. Potem dojim in grem mal ven, pa spet dojit. 

Kmalu je že čas za pripravo kosila. S partnerjem pojeva, nato 

grem iskat malega v vrtec. Potem spet dojenje, pa gospodinjska 

opravila, pa spet gremo kaj ven. Potem je pa kmalu že večer, 

dojenčka umijem, pa podojim in dam najprej spat njega, kmalu 

pa še starejšega sina. In tako se počasi konča naporen dan. 

Oseba G: Ha ha ha, sploh se ne začne in konča, ha ha ha. Zdaj 

trenutno je 24 ur na dan pestro, ha ha ha. Ja, drugače se zjutraj 

dan začne okoli 8.00; najprej umijem starejšo hčer, potem mlajšo, 

vmes se jaz na hitro umijem, sledi hranjenje stasrjše, vmes mlajšo 

dojim. Potem spokam vse v voziček in gremo vse tri pohajat, malo 

na zrak, seveda če je lepo vreme. Ali gremo k Soči ali na igrišče, 

na kavo k prijateljici, ali gremo k noni, ali na vrt, v glavnem, 

relacij je dosti. Smo kar aktivni, skoraj nič nismo na miru. Sem 

taka oseba. pa mala tudi, tako da očitno paševa skupaj. Potem od 

pohajanja pridemo domov, spet pojemo malico, nato dam spat 

obe. Medtem jaz kaj naredim po hiši, ali cunje, naredim kosilo … 

Potem vstanejo, pojemo vse tri in potem spet aktivnosti. Ali smo 

doma, ali gremo spet ven, ali kaj pospravljamo. Potem je večerja, 

bolj kaj malega na hitrco oz. če ostane kaj od kosila. Potem pa že 

počasi sledi umivanje in ob 9.00 odhod v posteljo. Na vrsto 

pridejo pravljice, od 30 minut do 1 ure in pol se lahko zavleče, 

nato obe zaspita. Po navadi ta mala zaspi tam nekje ob 9.30 do 

10.00, odvisno pač od dneva. Potem ko zaspijo, imam čas, da kaj 

naredim. In takrat na hitro pospravim hišo in pobrišem samo po 

tleh, to je moja navada, pač enih 15 minut. Imam rada čista tla. 

Oseba H: Vstanem okoli 5.30, ker imam še majhnega otroka in je 

takoj akcija. Malo gledajo risanke, treba se je umiti, pojesti, 

potem pa peljem oba otroka, sina v vrtec in hčerko v šolo, sama 

pa grem delat. V službi sem do 15.00 in nato poberem otroka. 
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Potem popoldan kaj pospravim in se ukvarjam z otroki, včasih pa 

imam tudi popoldanske inštrukcije. Kadar jih imam, je zame zelo 

naporno. Zvečer naredim kaj na hitro za jest, potem včasih mi tud 

mož pripravi kaj, ker je zelo priden, po jedi dam spat otroke. 

Potem pa jaz od 8.30 do 10.00 delam za šolo. 

Oseba I: Ja jaz vstanem okoli 5.45. Potem skuham kavo, jo 

popijem, kaj tudi pojem. Potem se umijem, pripravim za službo, 

zbudim otroka in mu kaj pripravim za jest. Nato mu povem, kdaj 

mora iti v šolo, ker se uvaja, da hodi sam, ker je star 7 let. Potem 

grem v službo, in ko pridem domov, naredim kaj za jest, če pa je 

partner prej doma, naredi on. Potem pojemo, pospravim in nato 

gremo kam ven, na igrišče, da se malo zdivja, ker je fant. Ko 

pridemo domov, se moram veliko ukvarjati z otrokom, da naredi 

domačo nalogo ali da kaj povadi. Nato zvečer kaj na hitro 

pojemo, pospravim in nato se umijemo. Otrok gre spat okoli 8.30, 

jaz pa kmalu za njim, ker rabim veliko spanja, da sem spočita za 

službo. 

Oseba J: Vstanem ob 5.30, nato se pripravim v kopalnici, si 

skuham kavo, jo popijem in pojem dva piškota ter grem v službo 

ob 6.15. Delam do 15.00 ali 17.30, potem pridem domov 

različno. Ko pridem domov, imam skuhano kosilo, ker imam 

doma moževo mamo. Pojemo in nato pomagam pospraviti in 

pomiti. Potem pomagam punci pri šolskih nalogah. Ona sama 

naredi naloge, ampak ji jaz pregledam. In če se ima kaj za 

naučiti, jo potem na hitrco tudi malo vprašam, da vidim, ali je 

razumela snov ali ne. Načeloma ji dam od dve do tri vprašanja, 

odvisno od snovi. Če je matematika za vadit, je malo več dela. 

Poleti grem rada tudi kaj v vrt ali njivo in kaj naredim. Potem 

zalijem tudi rože in tako. Zmeraj se kaj najde pri hiši za postoriti. 

Zvečer cca ob 19.00 ali 19.30 skuham večerjo, poskusim narediti 

kaj na hitro, kar ostane od kosila in še kaj zraven. Pojemo vsi 

skupaj in potem spet sledi pospravljanje. Potem se gre mlajša 

hčerka umit in si pripravi tudi oblačila za šolo. Kmalu zatem gre 

v posteljo, jaz jo pospremim vsak dan in ji dam ljubčka. Starejši 

sin gre spat, kadar želi, ob vseh urah, ker je večji. Potem pa jaz 

rada kaj naredim po hiši, ali polikam ali se grem umit. In nato 

grem okoli 10.30 oz. 11.00 spat. 

Oseba K: Ja zjutraj vstanem okrog 5.15, si skuham kavo, pojem 

zajtrk in pripravim že kaj za kosilo, da ko pridem iz službe, kosilo 
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samo dokončam. Potem si pripravim malico za v službo, potem 

lahko dam sušit cunje, zalijem rože, pač take stvari. Potem se 

umijem, oblečem in ob 6.15 grem v službo. Potem delam 8 ur, in 

ko pridem okrog 16.00 domov, mi pobere veliko časa študij, ki ga 

končujem. Drugače malo pospravim, grem ven s kolesom, si 

pripravim kaj hrane za naslednji dan, odvisno, kaj si zamislim. 

Drugače imam tud hobi, rada klekljam, tako da si že kaj najdem, 

da zapolnim dan. Zvečer ne kuham, ali ostane od kosila, ali si 

vsak kaj malega pripravi, vzame kakšen prigrizek. Zvečer ali 

delam za šolo ali pogledam kakšen film in potem grem kar zgodaj 

spat, okrog 10.00. 

 

 

 

Kakšna se Vam zdi »družinska vloga« ženske danes v 

primerjavi z nekoč? 

Oseba A: Danes, ko je ženska zaposlena, pa recimo nekoč, ko je 

bila samo doma gospodinja in je bil mož zaposlen, je bilo dosti 

drugače. Nekoč se je ženska izključno lahko posvetila 

gospodinjskim opravilom, ker je imela čas in si ga je razporedila 

čez cel dan. Medtem ko zdaj je služba, dom in je bolj stresno, 

napeto. Danes je treba dvoje usklajevat, delo in družino, enkrat 

tega ni bilo. Včasih je tudi treba podaljšati službo, tako da je 

precej naporno. 

Oseba B: Prej se mi zdi, da je bila ženska bolj obremenjena, ker 

zdaj mi mož recimo veliko pomaga. Niso samo ženske tiste, ki 

skrbijo za gospodinjska opravila in otroke, ampak tudi možje. 

Oseba C: Ma enkrat so ženske več delale kot moški, kar vem iz 

svoje družine. Pri meni pa je poštimano tako, da je delo 

razdeljeno, in težka opravila delajo moški oziroma mož in sin, ki 

že ima 22 let, lažja pa jaz in moja mlajša hčerka. Kar pa zadeva 

glasbeno šolo, mlajšo hčer tja peljem jaz, to je moja zadolžitev. 

Oseba Č: Jaz mislim, da je bila ženska v preteklosti fizično veliko 

bolj obremenjena kot ženska danes, ker je bilo fizičnega dela 

dosti več. V smislu odgovornosti pa je bila ženska veliko manj 

obremenjena kot danes. Danes je več stvari, tako je moje mnenje, 

ki jih mora imeti ženska v glavi, da jih upravlja. Danes je 

fizičnega dela manj oziroma kmetijskega, dobro, razen izjem, ki 

pač imajo še vedno veliko zemlje. 

Oseba D: Danes ženska dela v primerjavi z nekoč, ko ni delala, 
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pač ni imela službe, je pa doma delala več. Tako da smo skoraj 

na istem. 

Oseba E: Psihično je danes ženska bolj obremenjena. Je pa res, 

da so enkrat ženske na splošno drugače razmišljale. Prepustile so 

se usodi doma, da so kuhale, pospravljale in vse naredile. Danes 

glede pospravljanja, kuhanja ni tako, pomembnejše je, da ime 

ženska službo. 

Oseba F: Ženske so bile enkrat samo doma in so delale samo 

gospodinjska opravila, ker služb ni bilo kot danes oziroma so 

delali samo moški. Večino so bile enkrat samo doma. Zdaj je 

ženska veliko bolj obremenjena, služba in doma družina. V službi 

moraš bit več kot 100-odstotno pri stvari, in ko prideš domov, 

prav tako. Z otroki se moraš ukvarjati in tudi kaj narediti doma, 

so cunje, je kuhanje, je za počistiti. Saj enkrat so imele delo, 

ampak vseeno to ni bila služba, ni jim bilo treba zjutraj vstati in 

iti na delo. 

Oseba G: Danes smo dosti bolj obremenjene ženske. Enkrat niso 

hodile v službo, bi se reklo. Se pravi, namesto 8 ur službe so 

namenile vsa ta čas delu doma. Jaz bom tako rekla, meni je bilo 

zmeraj lepo delati, ampak zdaj, ko imam otroke, sem ugotovila, 

da tudi če bi bila zaposlena kot gospodinjska pomočnica, se ne bi 

branila prav nič. Jaz vem, da bi prav komot živela nekoč! Da si 

doma, pospravljaš, kuhaš, pereš, greš na njivo in še zmeraj nimaš 

tiste psihične obremenitve kot ženske danes. Ker danes moraš 

zaslužiti denar, ker drugače družina ne preživi, se pravi, da smo 

ženske primorane delati. Zame je najtežja psihična obremenitev, 

ker sem vedno finančno obremenjena, ali bom imela za svoja 

otroka ali ne. Smo padli v tak čuden čas, katastrofa. Moraš delati 

in tudi za otroke skrbeti. Mama danes bi morala biti bolj 

razbremenjena v službi, ker nima samo službe, ima tudi družino 

doma. 

Oseba H: Ma ja, zdaj sigurno so se stvari spremenile, včasih je 

bila ženska doma in opravljala žensko vlogo doma, to je bilo 

takrat normalno! Zelo so se spremenile stvari. Recimo moški 

danes kaj pokuhajo, previjejo otroka, včasih tega niso delali. So 

še zmeraj določene stvari, ki jih moški ne delajo in jih ženske 

avtomatsko naredijo, kot je recimo pomivanje posode. Ne vem, 

včasih so bile ženske doma in niso imele službe, zdaj je drugače, 

ženska ima danes službo in je naporno. Kar zadeva otroke, je 
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ženska danes bolj obremenjena. Nekoč so imele tudi zelo veliko 

dela v primerjavi z danes, ker pa nekaterih pripomočkov ni bilo, 

ki so danes, recimo sušilni stroj, pralni stroj, pomivalni stroj, 

različni sesalci, gospodinjski aparati in tako naprej. In ženske so 

potrebovale veliko več časa za vsa opravila kot danes, pa za isto 

stvar. Ma skoraj smo na istem, če pogledam, samo danes druge 

stvari delamo, pač drugače. Ravno tako so bile ženske nekoč 

zaposlene čez cel dan, ampak službe niso imele. Danes imamo res 

občutek, da delamo, ker gremo ženske v službo, nekoč pač ženska 

ni bila tako dobro ovrednotena kot danes. Jaz mislim, da zato, ker 

so gospodinjska opravila manjvredna! Fajn je, da drugi (moški) 

dobijo malo občutka v družini, da gospodinjstvo ni kar tako, da 

vzame veliko časa, samo to ugotovijo, če se ti kaj zgodi, pa te ni 

doma, pa potem vidijo, kako je, ko te ni. 

Oseba I: Mislim, da je danes dosti bolj psihično obremenjena 

ženska kot nekoč; ženska je delala je nekoč in danes, ampak če 

gledam psihični napor, se mi zdi danes bolj poudarjen. 

Oseba J: Ma meni se zdi, da je zdaj veliko bolj obremenjena. Jaz 

recimo, ko delam do 17.00 in končam šele ob 17.30, ker je treba 

pospraviti in zaključiti blagajno, in preden pridem domov, je 

takoj 18.30. In ko se lotiš pripravljati večerjo in pospravljati, ti 

dosti od dneva ne ostane. Če pa delam zjutraj, je drugače, pridem 

domov okoli 16.00. Ma meni se zdi, da je bolj obremenjena 

ženska danes kot nekoč. Ker danes je še služba, ki je nekoč ni 

bilo. To je moje mnenje. Ko pridem od dela, potem se lotim še 

doma delati. 

Oseba K: Meni se zdi, da ima danes ženska kar drugačno vlogo 

kot nekoč. Vse so zasedene s službo, skrbjo za družino. Se mi zdi, 

da je danes kar zahtevno, te službe zahtevajo ogromno, in še če 

se moraš kaj izobraževati, pa sploh. Veliko je stresa v službi in 

meni se zdi, da je danes bistveno bolj obremenjena kot nekoč. Če 

pogledam sebe, glede na današnje stanje, moram po službi 

obvezno ali malo ven ali s kolesom, da se malo odpočijem, ker je 

tempo kdaj nevzdržen. Kdaj grem po prihodu domov tudi počivat, 

ker resnično ne morem, ker me služba kar pobere.  

 

 

Ali menite, da se očetovstvo kaj spreminja v zadnjih nekaj 

letih? Kako? 

Oseba A: Ja, mislim, da se je. Vsaj nekateri so se kar prilagodili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nekoč: gospodinja, 

veliko dela doma. 

Danes: zaposlena-

bolj naporno, bolj 

obremenjeno. 

 

 

Nekoč: manj 

obremenjena kot 

danes. 

Danes: psihično bolj 

obremenjena 

ženska. 

 

 

 

 

 

Nekoč: manj 

obremenjena. 

Danes: veliko bolj 

obremenjena, zaradi 

službe. 

 

 

 

 

Nekoč: lažja vloga.  

Danes: bolj 

zasedena in 

obremenjena kot 

nekoč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe: Ja. So 

se prilagodili, se 

ukvarjajo z otroki, 

opravljajo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽINSKA 

VLOGA ŽENSKE 

DANES IN 

NEKOČ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

in si vzamejo čas za otroke, se z njimi ukvarjajo. Tudi kakšni 

moški znajo pomivati posodo, dati sušit cunje, pomesti po hiši. 

Oseba B: Ja, se je spremenilo, recimo moj jih poštima za vrtec, 

jih zbudi, umije in obleče. Jih pelje tudi k zdravniku, 

zobozdravniku, če je treba, ker pač ima urnik v službi tak, da se 

lahko prilagaja oz. ureja, kakor mu čas dopušča. 

Oseba C: Odvisno od posameznika. Pri nas doma je kar v redu. 

Mislim, dela so razdeljena med vse družinske člane. 

Oseba Č: Ja, precej se je. Mislim, da so se, ker danes so očetje, 

kar jih jaz na daleč opazujem, podaljšana roka ženske v vseh 

pogledih. Starejša generacija, to so zdaj stari starši (dedki),ima 

še vedno tradicionalno očetovstvo, niso imeli vzgoje za 

očetovstvo. Vmes pa je neka kombinacija med enim in drugim, 

ker recimo moj mož ni hotel prevzeti določenega bremena ženske. 

Je pa po mojem mnenju pomanjkanje moške vzgoje. Moški mora 

biti moški. 

Oseba D: Ja, se je spremenilo, ker prej recimo je bila ženska 

doma in je vse naredila. Zdaj je pa drugače, ker ženske ni doma 

in mora tudi partner pomagati. Oče se zaveda, da delata oba in 

da je treba kaj pomagati. 

Oseba E: Videti je, da se je spremenilo, da očetje bolj sodelujejo, 

vsaj tako je videti, ampak vseeno mislim, da je slabše kot nekoč. 

Jaz gledam s tega vidika, da nekoč je oče znal ukazati, je imel 

neko avtoriteto, danes je nima. Navidezno se je očetovstvo 

spremenilo, v smislu da očetje več pomagajo, ampak kar zadeva 

vzgojo in ukazovanje, tega ni. 

Oseba F: Ja, se je. Moški so enkrat delali in se niso ukvarjali z 

otroki, danes je drugače, morajo delati in potem še pomagati pri 

otrocih ali gospodinjskih opravilih, ker ženska dela in je ni doma. 

Moški mora tudi kaj pomagati, ker samo ženska vsega ne zmore 

narediti. Zdaj pa obstajajo tudi drugačni moški, kakšne izjeme, ki 

ne pomagajo. Odvisno od vsakega primera posebej. 

Oseba G: Ja, se je spremenilo, zagotovo se je. Danes moški več 

pomagajo, res. Če gledam pri sebi, mi veliko pomaga, saj če ne, 

kako bi. Ne gre, ker je vsega preveč. Če ti na primer kaj pospravi, 

ali da posodo v pomivalni stroj, ali včasih obesi cunje, gre z 

otroki malo ven, da jaz kaj naredim, mi pomeni že ogromno. 

Oseba H: Ma, isto, tako kot pri ženskah, včasih je bilo tako, da je 

imel službo samo moški, danes je drugače. Mene je recimo nona 

gospodinjska 

opravila. 

Spremembe: Ja. 

Skrb za otroke. 

 

 

Spremembe: Ja. 

Naloge so razdeljene 

med vsemi 

družinskimi člani. 

 

Spremembe: ja. 

Moški so podaljšana 

roka ženske. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe: Ja. 

Partner pomaga, 

ker je ženska v 

službi. 

 

 

Spremembe: Ja. 

Očetje danes 

sodelujejo, vendar 

premalo pri vzgoji 

otrok. 

 

 

 

 

 

Spremembe: Ja. 

Poleg službe mora 

moški pomagat pri 

otrocih in 

gospodinjskih 

opravilih. 

 

 

 

Spremembe: Ja. 

Danes moški 

pomagajo. 

 

 

 

 

Spremembe: Ja. 

Vendar še vedno 

večja obremenitev 

na ženski.  

 

 

 

 

 

 

 

 

VLOGA OČETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VLOGA OČETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

vprašala: »A tebi tudi mož previje otroka?« Ja, itak, sem rekla, 

zakaj da ne. Pa se je začudila, le zakaj, ker njen mož tega ni 

nikoli naredil. Danes je očetom samoumevno, da sodelujejo pri 

družinskem življenju. Je pa res, da je več stvari preloženih na 

žensko kot na moškega. Oče ravno tako poskrbi za otroke in res 

so se stvari dosti bolj porihtale. Je pa res odvisno od otroka, pač 

en otrok je na enega navezan, drugi pa na drugega, če ga imaš. 

Tako da je delo doma porazdeljeno med očetom in mamo. 

Oseba I: Ja, sigurno se je nekaj spremenilo. Danes je nekako 

moški primoran pomagati, saj drugače se ne da. Nekoč tega ni 

bilo, da bi moški denimo pral posodo. Veliko bolj je moški 

vključen danes kot nekoč. 

Oseba J: Ja, se je. Zdaj pomagajo tudi moški. Sigurno da je 

velika razlika. Ma, kaj malega nardit pomaga tudi moj mož, kdaj 

obesi cunje, kaj včasih skuha, ne smem nič reči. 

Oseba K: Ma ja, mislim, da ja. Da so danes očetje pri vzgoji 

aktivnejši in tudi pomagajo, da si porazdeliš varstvo. Je drugače. 

Ma ni kot nekoč, ko je bila mama za vse, danes, ko pa mama 

dela, si je treba obveznosti malo razdeliti, ker drugače ne gre. 

 

ZAPOSLENE ŽENSKE 

 

Ali menite, da je res zaposlena ženska »pravilo« in ne več 

»izjema«? 

Oseba A: Ja, vsaka ženska v zadnjih letih je hrepenela po 

svobodi, po neodvisnosti. 

Oseba B: Danes je bolj »prisila«, da ženska dela, ker mora 

preživljati družino. Lahko bi rekla pravilo, ja. 

Oseba C: Jaz gledam iz mojega stališča. Itak morava delati oba, 

zaradi dohodka, ker se finančno ne izide, da bo delal samo eden. 

Se pravi je kar pravilo! 

Oseba Č: Ja, je kar pravilo. 

Oseba D: Danes moraš delati, ni druge. Se pravi je pravilo. 

Oseba E: Ja, danes je vse obratno v primerjavi z nekoč. Danes je 

čudno, da je ženska doma. Družba jo ima takoj za leno ali 

nesposobno, neodgovorno … 

Oseba F: Ja, jaz mislim, da ja. Sigurno! 

Oseba G: Ja ja ja. Se strinjam, popolnoma. Saj pravim, če bi 

obstajal poklic, da se recimo lahko zaposliš kot gospodinja, bi to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spremembe: Ja. 

Danes moški mora 

pomagati.  

 

 

 

 

Spremembe: Ja. 

Velika razlika, saj 

danes pomagajo 

moški. 

Spremembe: Ja. 

Danes so moški bolj 

aktivni, veliko bolj 

pomagajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ženska želi biti 

neodvisna (pravilo). 

 

Ženska prisiljena 

delati, da preživlja 

družino (pravilo). 

 

Ženska mora delati 

zaradi dohodka 

(pravilo).  

 

Zaposlena ženska je 

»pravilo«.  

Ženska mora delati 

(pravilo). 

Danes je normalno, 

da ženska dela 

(pravilo). 

Zaposlena ženska je 

pravilo danes. 

 

Zaposlena ženska je 

pravilo! Primarna 

vloga je biti mati, 

sekundarna pa 

zaposlena ženska. 
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takoj sprejela. Primarna ženska vloga je tudi danes še vedno 

rojevanje in vzgoja otrok. Vendar sekundarna je pa sigurno 

služba, preživljanje družine. Je kar pravilo, ja. 

Oseba H: Jaz se strinjam, da je pravilo, ker sama si ne 

predstavljam, da bi bila doma. Meni je prav, da je tako. Meni je 

odlično, da je tako, meni bi se zmešalo, da bi bila doma. Mislim, 

da vsaka ženska hrepeni po lastnem napredovanju, po službi, po 

svojem dohodku, da nisi odvisen od partnerja. Je pa res, da tudi 

če bi ženska želela biti doma, so danes časi takšni, da si tega ne 

more privoščiti. 

Oseba I: Ja, je kar pravilo. Danes ženska dela, ker mora 

finančno preživljati družino. 

Oseba J: Ja, skoraj da ja, da je pravilo. Zdaj so tudi službe 

skoraj brez urnika, je neki fiksen urnik, ampak zmeraj se dela 

več. Je pravilo, ker je treba preživljati družino. 

Oseba K: Je pravilo in nuja, drugače ne preživiš. 

 

 

Ali ženske brez otrok lažje dobijo zaposlitev? 

Oseba A: Jaz mogoče imam takšno izkušnjo, da ja. Ker sem imela 

možnost dobiti službo, vendar je zaradi takrat dvoletne hčerke 

nisem. So mi direktno povedali, da ne, ker imam otroka. In sem 

recimo imela samo enega otroka. 

Oseba B: Mislim, da ne. 

Oseba C: Ma mislim, da ne. Da tu pri nas ni takšen problem. 

Zdaj če pa ima oseba višjo izobrazbo, potem pa ja. Zahtevnejša, 

odgovornejša dela, ja. 

Oseba Č: Jaz mislim, da ne. Mislim, da je danes težko dobiti 

službo tako ali drugače. Vsaka skupina je ranljiva; tiste, ki imajo 

otroke, tiste, za katere se pričakuje, da bodo imele otroke, in tiste, 

ki imajo velike otroke in so že starejše. Tako da ni nikoli prav. 

Oseba D: Ja, delodajalec se izogiba zaposlitvi osebe,, ki ima 

majhnega otroka. Mislim, da lažje dobijo zaposlitev osebe, ki 

nimajo otrok, ker se delodajalec zaveda, da bo oseba z otrokom 

dosti izkoriščala bolovanje, pa nego otroka. 

Oseba E: Ja vse je odvisno od njihove starosti. Pač, vse ženske so 

nekako problem, tiste, ki še nimajo nič in so v primernih letih, ko 

bi lahko imele, potem tiste, ki že imajo kakšnega otroka, tako da 

so vse skupine nekako rizične. 

 

 

 

Zaposlena ženska je 

pravilo. Danes si želi 

ženska neodvisnost. 

 

 

 

 

 

 

Zaposlena ženska je 

pravilo, zaradi 

finančnega 

preživljanja.  

Zaposlena ženska je 

pravilo, zaradi 

finančnega 

preživljanja. 

Zaposlena ženska je 

pravilo! Zaradi 

preživetja.  

 

 

Ženska brez otrok 

lažje dobi zaposlitev. 

 

 

 

 

Ženska brez otrok 

zaposlitve ne dobi 

lažje. 

Ženska brez otrok 

zaposlitve ne dobi 

lažje. Pri 

odgovornejših delih 

ja.  

Ženska brez otrok 

zaposlitve ne dobi 

lažje. Danes je težko 

na splošno dobiti 

službo.  

 

Ženska brez otrok 

lažje dobi zaposlitev. 

 

 

 

 

Zaposlitev je 

odvisna od starosti 

ženske. Vse težko 

dobijo zaposlitev. 

 

 

Ženske brez otrok 

težje dobijo 
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Oseba F: Jah, odvisno, hmmm, ne vem. Težje se mi zdi. Odvisno, 

koliko je stara. Če je mlada in brez otrok, bo težko dobila 

zaposlitev. Ker te bodo najprej vprašali, kdaj boš kaj imel otroke. 

Oseba G: Ja. Predvsem zaradi prisotnosti pri delu, ker ženska z 

otrokom bo bolj odsotna kot prisotna, vsaj tako gledajo danes 

delodajalci. Čeprav če imaš zrihtano varstvo, je tega zelo malo. 

Danes ženske tega ne izkoriščajo, raje vzamejo dopust, da je mir 

pri delodajalcu. 

Oseba H: Hmmmm, odvisno. Če so mlade brez otrok, sigurno še 

težje, ker delodajalci vedo, da bi jih lahko imela kmalu. Čeprav 

ta faktor ne bi smel vplivati! Res ne, ampak na žalost je tako. 

Tako da je še slabše. Če ima ženska majhne otroke, aha, bo nega. 

Jaz ne bi rekla, da ženska brez otrok lažje dobi delo, ne. 

Oseba I: Ma mislim, da ne. Mislim, da zaposlitev lažje dobi 

ženska z otroki kot tista brez. Ker slednja jih bo še imela. Je pa 

res, da ko sem se jaz zaposlovala, tega res niso gledali oz. še zdaj 

ne gledajo. 

Oseba J: Zdaj, kar poznam okoli ljudi, dobijo lažje zaposlitev 

tiste brez otrok, je pa res, da se na razgovoru pojavijo tudi 

neprimerna vprašanja, kot so: kdaj nameravate imeti otroke, 

imate doma koga, primernega za varstvo, in tako naprej … 

Poznam pa tudi kar nekaj primerov, ko so prišle punce s 

porodniškega dopusta in so jih takoj zaposlili. Tako da ne vem, 

zelo mešano. Prav odvisno, kam prideš, kdo te ima na razgovoru, 

kaj želijo od tebe, kakšno delovno mesto. Pač, več dejavnikov je. 

Oseba K: Ma mislim, da se punce kasneje odločajo za družino, 

vsaj tako kot jaz vidim v službi; dokler ne dobijo zaposlitve za 

nedoločen čas, se ne odločijo za družino. Ma ne vem, če sploh 

sprašujejo po otrocih. V naši službi ne. 

 

Ste zaradi družine imeli kakšno negativno izkušnjo pri 

iskanju zaposlitve? 

Oseba A: Ja, sem imela. Ker delodajalci želijo samo tebe kot 

celoto in brez prtljage! In sem recimo zaradi otroka zgubila več 

priložnosti. 

Oseba B: Ne. 

Oseba C: Ne. 

Oseba Č: Ne. 

Oseba D: Jaz sem jo dobila takoj, sem imela res srečo. 

zaposlitev, odvisno 

je tudi od starosti 

ženske.  

 

Ženske z otrokom 

težje dobijo 

zaposlitev. 

 

 

 

 

 Če so mlade in brez 

otrok, je večji 

problem pri 

pridobitvi 

zaposlitve. 

 

 

Ženska z otrokom 

lažje dobi zaposlitev. 

 

 

 

 

Lažje dobiti 

zaposlitev brez 

otrok oziroma 

odvisno od drugih 

dejavnikov.  

 

 

 

 

 

 

 

Ženske raje iščejo 

delo brez otrok, 

potem pa se odločijo 

za družino. 

 

 

 

 

 

Veliko negativnih 

izkušenj. 

 

 

Brez negativnih 

izkušenj. 

Brez negativnih 

izkušenj. 

Brez negativnih 

izkušenj. 

Brez negativnih 

izkušenj. 

 

Negativna izkušnja.  
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Oseba E: Ma ja, lahko, da sem, ja. Pač zdaj se trenutno 

spomnim, da sem šla enkrat na neki razgovor, kjer so spraševali 

vse podrobnosti, tudi če imam mamo, pa taščo, pa so se mi zdela 

ta vprašanja tako neprimerna, prav butasta. Potem pa sem jim 

dala jasno vedeti, da so to neprimerna vprašanja in je bilo itak 

jasno, da me ne bodo vzeli. Od take organizacije, bila je 

zdravstvena, sploh nisem pričakovala takih vprašanj. 

Oseba F: Ne ne, jaz osebno ne! 

Oseba G: Ne ne, jaz ne. Ker takrat sem bila že s.p., tako da sem 

se prav zaradi tega, ker sem vedela, da si bom ustvarila družino, 

odločila za takšen korak. Iti na svoje. Postati sam svoj gospodar. 

Oseba H: Ne, nisem. Zdaj ne vem, zakaj ne, ali je zato, ker jaz 

delam v javnem sektorju in si ta sektor ne dovoljuje še kakšnih 

čudnih vprašanj, ker drugi, ki jih poznam in delajo v 

gospodarskem sektorju, imajo negativnih izkušenj kar precej. 

Čeprav ne bi smeli kaj takega spraševati. 

Oseba I: Ma, kot sem že rekla, jaz nisem imela, res ne. Vem pa, 

,da sem slišala že marsikaj.  

Oseba J: Ma ne, takrat ne, toliko let nazaj. Sem imela 

pripravništvo in potem so me kar vzeli. Tako je bilo enkrat. Veliko 

lažje kod danes. 

Oseba K: Ne, ker jaz sem se že kdaj zaposlila in tud nisem 

menjala službe. Imam isto službo. Ma takrat ni bilo takih 

problemov kakor danes. 

 

Imate istega delodajalca kot takrat, ko ste zanosili prvič, 

drugič, tretjič …? 

Oseba A: Ne. 

Oseba B: Ja. 

Oseba C: Ne. 

Oseba Č: Ja. 

Oseba D: Takrat nisem delala, ko sem rodila, sem pustila šolo in 

bila doma. 

Oseba E: Ne, nimam istega, sem dosti del že zamenjala. 

Oseba F: Ja, istega imam. 

Oseba G: Nimam. 

Oseba H: Ne, vsakič je bil drug. 

Oseba I: Ja, istega imam. 

Oseba J: Ma ne, sem zamenjala 3 delodajalce, po naključju, nič 

 

 

 

 

 

 

 

Brez negativnih 

izkušenj. 

Brez negativnih 

izkušenj. 

 

 

V javnem sektorju 

ni bilo negativnih 

izkušenj, v 

gospodarskem 

sektorju ja. 

 

 

 

Nobenih negativnih 

izkušenj, vendar 

drugi jih imajo. 

 

Enkrat je bilo lažje 

dobit delo, ne. 

 

 

Enkrat je bilo lažje 

dobiti delo, ne. 

 

 

 

 

 

 

 

Drug delodajalec. 

 

Isti delodajalce . 

Drug delodajalec. 

 

Isti delodajalec. 

 

Drug delodajalec. 

 

 

Drug delodajalec. 

 

Isti delodajalec. 

Drug delodajalec. 

Drug delodajalec. 

 

Isti delodajalec. 

Drug delodajalec po 

naključju. 

 

Isti delodajalec. 
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spornega. 

Oseba K: Ja, istega. 

 

Ali se čutite prikrajšani za svoje poklicne ambicije zaradi 

družinskega življenja? 

Oseba A:Ma ne, niti ne, ker pač imam tako delo. Če bi imela 

kakšno drugo službo, morda ja.  

Oseba B: Ne. 

Oseba C: Ne. 

Oseba Č: Ja, včasih ja. Ker bi želela še kaj študirati, pa ne 

morem zaradi družine, ker ni časa. Pač sem oseba, ki se rada 

vedno kaj dopolnjujem. 

Oseba D: Ne, se ne počutim, ker nimam izobrazbe, če pa bi 

imela, pa bi mogoče drugače odgovorila. 

Oseba E: Ma ne vem, itak se mora človek, ko ima družino, pač 

zavedati, da vseh želja ne more izpolniti. Ampak tudi če nima 

družine, je težko uresničiti vse, tako da vedno hrepenimo po tem, 

kar ima nekdo drug. Ampak vsega v življenju itak ni mogoče 

imeti. 

Oseba F: Ne ne, jah, jaz imam tako službo, da kaj dosti ni 

mogoče napredovati. Če bi imela pa kakšno drugo službo, kjer bi 

lahko kej več napredovala, pa mogoče ja. Ma ja, vse je mogoče 

prilagoditi. Je pa težko. 

Oseba G: Malo, ja. Meni se je težko odreči temu, glede na to, da 

rada hodim s športnimi ekipami okoli, ker sem športna maserka. 

Zdaj so bile v igri olimpijske igre v Londonu in nisem mogla iti 

zaradi družine. Zdaj imam možnost iti tudi Rio de Janeiro, ampak 

bom videla, če bom lahko šla. Ko bodo otroci starejši, bom 

sigurno bolj šla kot zdaj. Lahko si privoščim, da grem kakšen dan 

ali večer kam s športno ekipo, kaj več pa ne. Ampak zdaj tudi 

tega ne morem, ker pogosto dojim. Ko bo najmlajša malo večja, 

pa bom lahko šla tako za večer ali popoldan. 

Oseba H: Ne, je pa res, da je treba prilagoditi vse. Prej sem 

delala v Ljubljani na Pedagoški fakulteti, bila sem asistentka in 

sem se vozila iz Kanala v Ljubljano, ampak en čas se je dalo, 

potem pa sem službo pustila, ker je postala obremenitev. In v 

Ljubljani bi morala tudi napredovati, jaz pa nisem imela te želje. 

Če povem tako, družina mi je pomenila več kot služba, zato sem 

jo pustila in zdaj imam drugo delo. 

 

 

 

 

 

Nisem prikrajšana 

za poklicne 

ambicije, ker delo to 

dopušča. 

Nisem prikrajšana 

za poklicne 

ambicije. 

Nisem prikrajšana 

za poklicne 

ambicije. 

Ja, včasih sem 

prikrajšana za 

poklicne ambicije. 

Nisem prikrajšana 

za poklicne 

ambicije, ker 

nimam izobrazbe. 

Nisem prikrajšana 

za poklicne 

ambicije. 

 

 

Nisem prikrajšana 

zaradi takega dela, 

drugače mogoče ja.  

 

 

 

Malo sem 

prikrajšana za 

poklicne ambicije. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nisem prikrajšana, 

vendar je potrebno 

veliko prilagajanja. 

 

 

Nisem prikrajšana, 

ker ne morem več 

napredovati.  

 

Nisem prikrajšana 

za poklicne 

ambicije.  
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Oseba I: Ma ne, ker jaz tu, kjer sem, itak ne morem napredovati. 

Malo se je treba prilagoditi. 

Oseba J: Ma ne, nisem prikrajšana. Ne, ne ne. 

Oseba K: Ne! 

 

Kako Vaš delodajalec dovoljuje izostanek zaradi varstva oz. 

nege otroka? 

Oseba A: Ja, ta je kar dosleden, vendar jaz nikoli nisem dosti 

odsotna, če pa bi bila, pa vprašanje, kako bi bilo. Jaz vem, da bi 

bil gotovo problem. 

Oseba B: Ni problema. Razume. 

Oseba C: Ne komplicirajo toliko, ampak vseeno ne vzamem fraj 

za vsako stvar. Je pa res, da delam v veliki firmi in zato ni tak 

problem. Če manjka kdo, se sploh ne opazi. 

Oseba Č: Ja zelo dobro, ker smo dogovorjeni in tega ne 

izkoriščamo ne mi ne delodajalec. 

Oseba D: Dovolijo, če ni pretirano, ker poznam primere v naši 

službi, ki to izkoriščajo in se je že zgodilo, da so jih opozorili. 

Oseba E: Ne, jaz ne vidim tu nobenega problema, je pa res, da so 

bili naši otroci res malo bolni, tako da lahko zato tako govorim. 

Oseba F: Dovoljuje, saj dovoljuje, ampak jim gre v nos, če imaš 

dosti nege za otroka, jim že ni prav, in potem dostikrat vzamem 

raje dopust kot bolovanje. Raje vidijo, da ne vzameš. 

Oseba G: Ne, to ne velja zame, ker sem sam svoj gospodar. Se pa 

sama zavedam tega, da če kakšen dan ne delam, moram to enkrat 

nadoknaditi oz. neki drug dan veliko več delati kot sicer. Je pa 

mogoče toliko težje delati, ker sem s.p., ker imam opravka s 

strankami, s katerimi moraš imeti korekten odnos. 

Oseba H: Ja, dovoli. 

Oseba I: Ja, dovoljuje, ampak jaz sem imela občutek, ko je bil 

otrok veliko bolan, da mu ni bilo vse v redu. Ampak nikoli ni nič 

rekel, jaz sem imela tak občutek, ker je bil otrok veliko bolan, ko 

je bil v vrtcu. 

Oseba J: Ma zaenkrat ni bilo problema. Res. Sin se je rodil s 

telesno okvaro, tudi s srcem je bilo nekaj narobe, zato sem imela 

veliko zdravstvenih težav zaradi njega. Prva letasmo preživljali 

več v Ljubljani in tujini kot doma. Bilo je veliko bolovanja, veliko 

sem bila doma s sinom. S šefico takrat sploh ni bilo problema. Se 

je dalo vse dogovoriti, je bila res razumna. 

Nisem prikrajšana 

za poklicne 

ambicije. 

 

 

 

 

Delodajalec je 

dosleden, ker ni bilo 

izkoriščanja. 

 

Delodajalec je 

razumen. 

Delodajalec ne 

komplicira, ker ne 

izkoriščam. 

 

 

Delodajalec 

dovoljuje, 

obojestransko ni 

izkoriščanja. 

Delodajalec 

dovoljuje, ampak ne 

izkoriščam. 

Delodajalec 

dovoljuje, vendar ni 

bilo izkoriščanja. 

Delodajalec 

dovoljuje, vendar 

raje vzamem dopust 

kot bolovanje.  

 

Ker sem s.p., 

moram toliko več 

delati, da 

nadoknadim 

zamujeno. 

 

Delodajalec 

dovoljuje. 

 

Delodajalec 

dovoljuje, vendar je 

bilo občutiti pritisk 

na meni zaradi 

velike odsotnosti.  

 

Delodajalec je bil 

zelo razumen, kljub 

veliki odsotnosti 

zaradi otrokove 

bolezni. 

 

 

 

 

Delodajalec 

dovoljuje.  
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Oseba K: Ma moja punca ni bila dosti bolna, ni bilo problemov. 

Tudi zdaj ko vidim sodelavke, ki imajo majhne otroke, ni težav, 

tako da imam na srečo očitno takega delodajalca. 

 

Je vaš partner zaposlen? Kaj je po poklicu? 

Oseba A: Ja, ima službo, dela na Petrolu. 

Oseba B: Ja, je zaposlen. Gledališčnik oz. gledališčni delavec. 

Oseba C: Je, ja, dela v kamnolomu, je šofer, kamionist. 

Oseba Č: Ne, ni zaposlen, je v pokoju. 

Oseba D: Ja, je zaposlen, je mehanik po poklicu, ampak ne 

opravlja tega dela, dela drugo. Je mizar.  

Oseba E: Ja, je zaposlen, je projektant. 

 

Oseba F: Je zaposlen, elektrotehnik. 

Oseba G: Bo strojni inženir, zdaj je računalniški tehnik, drugače 

pa dela pri enem zasebniku v Tolminu in ima še terensko delo. Se 

pravi, usklajuje delo na firmi in zunaj nje. 

Oseba H: Ja, je zaposlen, je diplomiran teolog in terapevt 

specialist zakonskih in družinskih terapij. 

Oseba I: Ja, je zaposlen, v bistvu je samozaposlen, je s.p., in 

prodaja različne izdelke na terenu. 

Oseba J: Ja, je zaposlen, dela v veliki firmi tu v bližini in je vodja 

ene izmene v firmi. 

Oseba K: Je zaposlen, je avtotapetnik. 

 

Če bi bili brezposelni, bi se odločili za družino? Zakaj? 

Oseba A: Težko bi se odločila za družino. Zelo težko! Bi morala 

dosti premisliti, ampak mogoče pa bi se vseeno odločila. 

Oseba B: Mislim, da se ne bi odločila, ker ne vem, kako bi 

shajali. Ne vem, kako bi jim omogočila šolanje in tudi druge 

stvari. 

Oseba C: Ma se ne bi odločila. 

Oseba Č: Ne, zaradi finančne nestabilnosti. 

Oseba D: Ja, bi se odločila, ker otrok je otrok. 

Oseba E: Ma jaz menim, da je pomembnejše, da se s partnerjem 

razumeš, kot pa da ima človek službo. Ker če se ne razumeš, ti 

služba nič ne doprinese. Ker otrok ne potrebuje vsega, kar imajo 

drugi. In ko je otrok majhen, ne rabi veliko. 

Oseba F: Če bi bila brezposelna, bi se odločila, ampak bi imela 

 

 

 

 

Mož zaposlen, 

prodajalec na 

Petrolu. 

Partner zaposlen, 

gledališčni delavec. 

Partner zaposlen, 

kamionist. 

Partner ni zaposlen 

je v pokoju. 

Je zaposlen, dela kot 

mizar. 

Partner je zaposlen, 

projektant.  

Partner je zaposlen, 

elektrotehnik . 

Zaposlen, 

računalniški tehnik 

pri zasebniku. 

Zaposlen kot teolog 

in terapevt specialist 

zakonskih in 

družinskih terapij 

na Centru za 

Socialno delo. 

Zaposlen, s.p. 

Zaposlen, vodja v 

firmi. 

Zaposlen, 

avtotapetnik. 

 

 

 

Težka odločitev, 

vendar bi se v 

primeru 

brezposelnosti 

odločila za družino. 

Mislim, da se v 

primeru 

brezposelnosti ne bi 

odločila za družino. 

V primeru 

brezposelnosti se ne 

bi odločila za 

družino. 

V primeru 

brezposelnosti se ne 

bi odločila za 

družino. 

 V primeru 

brezposelnosti bi se 

odločila za družino. 

V primeru 

brezposelnosti bi se 

odločila za družino. 
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samo enega. 

Oseba G: Ma ne, ne. Oziroma če bi bila dobra plača pri 

partnerju, da pokriva oba in da bi bilo njegov odelo sigurno ter 

bi od njegove plače lahko tudi še kaj prišparali, potem ja. Če bi 

imel partner normalno plačo in bi bila jaz brezposelna ter bi 

imela kakšno možnost zaslužiti tako kaj »postrani«, potem bi tudi 

nekako lahko. Pri eni bolj revni plači pa bi bilo res težko kaj 

imeti. Dobro, imamo srečo, ker ne plačujemo najemnine, ker 

imamo stanovanje, vsaj to. Tako da v tem primeru, če tako 

gledam, bi se odločila za družino. 

Oseba H: Težka bi bila. Jaz imam sladkorno, in ko zanosim, dve 

leti avtomatsko ne morem nič, ker grem najprej na bolniško, 

potem pa je porodniška in je mal težko shajati. Tako da jaz 

menim, da razmisli o družini, ko si zaposlen, ker imaš potem 

pokrito, če ne je pa zelo težko. Če bi imela še kakšnega otroka, bi 

morala imeti službo prav zaradi tega, kar sem povedala. Zaradi 

preživetja. 

Oseba I: Ma ne, se ne bi odločila, ker so finance tiste, ki so zelo 

pomembne za živeti. 

Oseba J: Ma ja, po mojem bi se odločila vsaj za enega otroka, 

več ne, ampak za eno po mojem bi se dalo sfolgat. Ne bi bilo 

nekih dragih hlač ali super, bi pač živeli skromnejše, vsaj do moje 

službe. 

Oseba K: Če bi bila starejša in bi partner imel službo, bi se 

mogoče odločila, ja. Pač, vse je odvisno od situacije, tudi od 

partnerja. Če bi bila mlajša in bi recimo lahko še počakala, bi 

raje preložila materinstvo na kasnejša leta.  

 

Ste kdaj pomislili, da bi se odpovedali plačanemu delu in bili 

z otroki doma? Bi si to lahko privoščili (finančen vidik)? 

Oseba A: Trenutno težko, razmišljala pa sem. 

Oseba B: Ne. 

Oseba C: Privoščiti si ne bi mogla. Če bi recimo zdaj zanosila in 

imela tretjega otroka, lahko da bi izkoristila možnost dela za 

polovični delovni čas do tretjega leta starosti otroka, pač da bi 

bila več z družino. Vendar, da bi bila prav doma ne, ker finančno 

ne bi zmogli. 

Oseba Č: Sem pomislila, ja, ampak si tega ne bi mogla privoščiti 

zaradi financ. 

V primeru 

brezposelnosti bi se 

odločila za družino.  

 

V primeru 

brezposelnosti bi se 

odločila za družino. 

 

 

 

 

 

 

 

V primeru 

brezposelnosti se ne 

bi odločila za 

družino zaradi 

sladkorne bolezni. 

 

 

 

 

 

V primeru 

brezposelnosti se ne 

bi odločila za 

družino, zaradi 

financ. 

V primeru 

brezposelnosti bi se 

odločila za družino. 

 

V primeru 

brezposelnosti bi se 

odločila za družino 

oziroma odvisno od 

starosti.  

 

 

 

 

Težko bi si 

privoščila biti doma, 

sem pa razmišljala o 

tem. 

Ne bi si mogla 

privoščiti ostati 

doma. 

Ne bi si mogla 

privoščiti ostati 

doma. 

 

Pomislila sem, 

vendar si ne bi 

mogla privoščiti 

ostati doma.  

Prvič, rada delam, 

drugič, ne bi si 
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Oseba D: Ne ne bi, ker rada delam. Tudi privoščiti si ne bi 

mogla. 

Oseba E: Ma pomislila nisem. Lahko bi bila doma neki določen 

čas, ampak ne celo življenje. Privoščila si bi zelo težko. 

Oseba F: Ja, sem že pomislila, ampak privoščiti si ne morem. 

Potem sem tudi mislila, da bom delala po 4 ure, ampak sem se 

premislila, ker ni bilo dohodka. 

Oseba G: Ja. Ne, ne ne, si ne bi mogla privoščiti. Se zmeraj 

ustavimo pri denarju. Bi bila za mojega partnerja prevelika 

finančna obremenitev, za mene pa psihična, ker bi se sekirala, 

kako bomo šli iz meseca v mesec. 

Oseba H: Ma verjetno bi si privoščila. Ma preživeli bi, sej smo, 

ker pri nama so bila določena obdobja, ko je partner delal, jaz pa 

ne. Ampak odločila za to se ne bi. Ker mi je fajn, da delam. In če 

si doma, ne napreduješ. 

Oseba I: Ma ne, nisem ne, ma si ne bi mogla privoščiti. 

Oseba J: Ma skoraj da ne. Ma skoraj bi si lahko, ker imamo 

doma hrano, pač svoj vrt in njivo. Imamo veliko sadja in 

zelenjave, tud živino imamo, tako da tudi meso bi bilo. Bi pač 

veliko več delala doma, ker ne bi imela službe. 

Oseba K: Ne. Ma sej preživeli bi. Ma težko se opredelim. Težka bi 

bila. 

 

 

DRUŽINSKO ŽIVLJENJE 

 

 

Ali vas je pri odločitvi za družino kaj omejevalo (dohodek, 

stanovanje, izobraževanje, nezrelost oz. nesamostojnost, 

zdravstvene težave …)? 

Oseba A: Ja, me je omejevalo, ker sem bila dijakinja. Sem hodila 

v šolo. 

Oseba B: Stanovanje. 

Oseba C: Ne, nič me ni omejevalo. Nobenega problema. 

Oseba Č: Ne, me ni nič omejevalo. 

Oseba D: Ne, se nisem z ničeerm, ker če smo prej prišli skozi, ko 

sva bila sama, lahko še z enim malim otrokom. 

Oseba E: Takrat sploh nisem nič razmišljala. Enkrat je bilo 

drugače, si se poročil, zanosil in pač si ustvaril družino. Jaz sem 

takrat ravno končala srednjo šolo. In v bistvu nisva imela skoraj 

nič denarja z možem. Ampak saj se je dalo. Študirala sem potem 

mogla privoščiti 

ostati doma. 

Pomislila sem, da bi 

bila doma določen 

čas. Privoščila bi si 

zelo težko. 

Sem pomislila, 

ampak si ne bi 

mogla privoščiti 

ostati doma. 

Si ne bi mogla 

privoščiti ostati 

doma.  

 

Lahko bi si 

privoščila ostati 

doma, ampak ker 

rada delam, izberem 

raje službo. 

 

Ne bi si mogla 

privoščiti ostati 

doma. 

Bi si lahko 

privoščila ostati 

doma, ker imamo 

veliko pridelane 

hrane doma. 

Ne vem, morda ja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šola. 

 

 

Stanovanje. 

 

Nič me ni 

omejevalo. 

Nič me ni 

omejevalo. 

Nič me ni 

omejevalo. 

 

Nič me ni 

omejevalo. 
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naprej, vse ob delu, faks, magisterij in še doktorat, ki še ni 

končan. Pomembnejše je, da se s partnerjem razumeš, tako je vse 

mogoče uskladiti. 

Oseba F: Ne, me ni. 

Oseba G: Ne ne, nič, ker sem si res želela. Sem vedela, da je čas, 

da imam vse. Sem sama pri sebi razmišljala in se pač odločila, da 

zdaj bi bil res čas. 

Oseba H: Ma naju ni kaj dosti omejevalo, saj nisva imela res nič. 

Oba sva bila še študenta, sicer sva imela štipendije, nisva pa 

imela stanovanja in tudi ne službe. Živela sva najprej pri starših, 

nato je partner dobil službo in se je počasi vse malo pošlihtalo. 

Za prvo sva se hitro odločila, ker sva rekla, prej ko imava, prej 

bo fraj. Pri drugem otroku pa sem že mal bolj kalkulirala, da sem 

imela službo. 

Oseba I: Ne, me ni nič omejevalo, ker sem bila stara 35 let. 

Oseba J: Ma službo sva imela oba, edino v hiši nas je bilo 

ogromno, pač je bila sestra mojega moža z družino in nas je res 

bilo dosti. Ja, bilo nas je 9 v istem gospodinjstvu. Ja, je bilo res 

naporno. Z moževo sestro se nisva prav razumeli, pač nisva bili 

na isti valovni dolžini, in je bila res muka. Nas je bilo res dosti. 

Oseba K: Ja, nisva imela še stanovanja, sva potrebovala 

finančna sredstva, ker nisva imela nič. Tudi avta nisva imela, nič. 

 

 

6. ENOTA 

Koliko otrok si želite imeti? 

Oseba A: Želja je še enega, da bi bil par. Tudi zaradi družbe, da 

niso sami, da se igrajo.  

Oseba B: Dva bo dovolj. Je zadosti. 

Oseba C: Ne vem, dva je zadosti. 

Oseba Č: 3. 

Oseba D: Dva. 

Oseba E: Ja, fajn jih je imeti več, seveda, če se s partnerjem 

razumeš! Zame je odgovoren starš tisti, ki je odgovoren, ne tisti, 

ki dela. Ker danes starši sploh ne štekajo, kaj je prav in kaj je 

narobe. 

Oseba F: Ma bo zadosti dva. Jaz mislim, da dva. 

Oseba G: Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Ne jaz povem direktno, 

kadar nisem imela otrok, sem si mislila, da enega oz. največ dva, 

da bi bilo definitivno zadosti. Ma zdaj, ko vidim, kako je lepo bi 

 

 

Nič me ni 

omejevalo. 

Nič me ni 

omejevalo. 

 

 

Nisva imela ne 

službe ne 

stanovanja, ampak 

naju ni nič 

omejevalo. 

 

 

 

 

 

 

Nič me ni 

omejevalo. 

Veliko nas je bilo v 

skupnem 

gospodinjstvu, 

vendar naju ni nič 

omejevalo. 

 

 

Nisva imela ne avta 

ne stanovanja. 

 

 

 

 

 

 

2 otroka. 

 

2 otroka. 

 

2 otroka. 

3 otroke. 

 

2 otroka. 

 

Rada bi jih imela 

več. 

 

 

 

2 otroka. 

 

 

5 otrok. 
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jih komot imela 5. Ja!!! Ker je res lepo!! Ker porodi mi ne 

predstavljajo nobenega problema in tudi v nosečnosti nisem 

imela nobenih problemov, pustimo ob strani, da si utrujen. 

Oseba H: Jaz vedno pravim, da ja, moj partner raje ne, samo se 

vsake toliko časa premisli, pa spet ne bi. Tako da se ne ve še. 

Oseba I: Ma to pa nisem nikoli razmišljala, res. Pač sproti vidiš. 

Oseba J: Ko sva se poročila, sva pomislila na dva. Potem ko se je 

rodil sin, sva mislila, da bova ostala samo pri njem, ker je 

podedoval neke dedne gene, ki pustijo na osebi neke trajne 

posledice. Pol pa nisva nič razmišljala. In po nekaj letih me je 

ginekologinja prepričala, da sva z možem opravila vse teste, da 

sva se prepričala, ali lahko imava še enega otroka. In nato sva se 

odločila zanj, tako da sva zadovoljna, ker je zdrava punca, nič ji 

ne manjka. Tako da dva bosta dovolj. 

Oseba K: Ma dva sem želela imeti, pač za družbo. 

 

Kaj vam v družinskem življenju vzame največ časa? 

Oseba A: Ma ta gospodinjska opravila največ. Če želimo kaj 

konkretnega pripraviti, vzame veliko časa. 

Oseba B: Ma ne vem. Ker si razdeliva delo in si pomagava. Ma 

če bi morala prav izbrati, je recimo to ukvarjanje z otroki. 

Oseba C: Ma ne vem, ker jaz se ne obremenjujem s tem. To je del 

življenja, in če hočeš imeti otroke, je to tako. Ma recimo to, ko 

moram voziti hčerko v glasbeno šolo v Novo Gorico. Ker gremo 

3-krat na teden. 

Oseba Č: Težko rečem, ker je vsakega približno enako oziroma 

preživeti čas z otroki. 

Oseba D: Otrok mi vzame največ časa. 

Oseba E: Prej ko so bili otroci majhni, so mi vzeli veliko več časa 

kot zdaj. Najbolj s šolo in z domačimi nalogami. Zdaj pa je veliko 

teh izvenšolskih dejavnosti, krožkov, tekem, ki vzamejo zelo veliko 

časa. 

Oseba F: Največ časa, ma ne vem, kaj bi rekla, po mojem 

gospodinjska opravila, pripraviti, skuhati, pospraviti. Tudi otroci 

so, ampak jih je treba najprej nahraniti. 

Oseba G: Če bi bilo brez kuhanja, bi bila jaz zelo vesela. Če bi 

mi kdo drug kuhal, bi imela jaz veliko več časa in bi bila zelo 

srečna. Če samo razmišljam, kaj naj naredimo za jest, me utruja. 

Oseba H: Največ časa po mojem ravno te stvari, recimo 

 

 

3 otroke. 

 

 

Nisem nikoli 

razmišljala. 

 

2 otroka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 otroka. 

 

 

 

 

Gospodinjska 

opravila. 

 

 

Čas z otroki. 

 

Interesne dejavnosti 

otroka. 

 

 

 

 

Čas z otroki. 
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pospravljanje in zadeve, s katerimi se obremenjuješ, ali bom to 

zrihtala ali ne. Za pospravljanje bi bilo dobro imeti eno zunanjo 

pomoč, ne bi bilo slabo. 

Oseba I: Ma mislim, da prav to pospravljanje, gospodinjska 

opravila. 

Oseba J: Jaz mislim, da največ gospodinjska opravila oz. kakšno 

delo po vrtu. 

Oseba K: Ma ne vem, se mi zdi, da kuharija in pospravljanje 

vzameta res ogromno časa. Se mi zdi, da zmeraj več, zdaj ne vem, 

ali ker sem starejša ali ne vem zakaj. Ha ha ha. 

 

Na čigavi strani je večja »obremenjenost«, na vaši ali 

partnerjevi? 

Oseba A: Ma jaz mislim, da kar na moji strani. 

Oseba B: Ma mislim, da kar na moževi strani. Ker ima tako 

službo, da lahko gre delat eno uro pozneje. 

Oseba C: Ma, kar zadeva vzgojo, je na meni. 

Oseba Č: Ja jaz imam občutek, da na meni. Če bi vprašali 

partnerja, bi po mojem rekel, da na njegovi. 

Oseba D: Na moji je večja. 

Oseba E: Sigurno na moji strani. 

Oseba F: Ma mislim, da na obeh. Ja, čeprav mislim, da je na 

moji večja, ker so otroci kar navezani name in se moram več tudi 

ukvarjati z njimi. 

Oseba G: Bolj na meni. Jaz sem taka, določene stvari morajo biti 

popredalčkane, ni kaj.  

Oseba H: Mislim, da kar pol - pol, ker jaz imam popoldan 

dostikrat izobraževanja in takrat je seveda vse na mojem 

partnerju. Včasih pa res vskočijo tudi starši, ampak res samo, ko 

je nujno potrebno. Si kar poskusiva razdeliti. 

Oseba I: Na moji sigurno. 

Oseba J: Na moji. Ma ja, kar na meni. Postorim vse jaz, kar 

zadeva otroke. 

Oseba K: Kar zadeva družino, je bolj na moji strani. 

 

 

7. ENOTA 

Koliko časa namenite družinskemu življenju Vi oziroma Vaš 

partner po končanem delu? 

Oseba A: Jaz po službi cca 10 ur sigurno namenim družinskemu 
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opravila. 

 

Gospodinjska 
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sem jaz. 

Bolj obremenjen je 

mož. 
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sem jaz. 

Bolj obremenjena 

sem jaz. 

Bolj obremenjena 

sem jaz. 

Bolj obremenjena 

sem jaz. 

Obremenjena sva 

oba, vendar bolj 

sem jaz. 

 

Bolj obremenjena 

sem jaz. 
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oba enako. 
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sem jaz. 
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življenju, partner veliko manj.  

Oseba B: Jaz preživim več časa z otroki po službi, drugače pa 

tudi on, samo bolj zjutraj, ko jih pelje v vrtec. 

Oseba C: Jaz več. 

Oseba Č: Jaz recimo 60 % in partner 40 %.  

Oseba D: Ma jaz imam več časa kot on. 

Oseba E: Jaz ves čas po službi, ves prosti čas. Jaz nimam 

nobenih hobijev. Mož pa se ne toliko ukvarja kot jaz. On naredi 

raje kaj doma okoli hiše. 

Oseba F: Pol - pol. Sva tam- tam oba. Ker tudi on kaj skuha, 

pospravi, se ukvarja z otroki. 

Oseba G: Ma je v bistvu tako, da ko pride on domov iz službe, 

začnem jaz delati, zato hčerka ni v vrtcu, ampak je doma, ker 

poskušam uskladiti varstvo s partnerjem. Jaz sem zjutraj z njimi, 

in ko on pride domov, jih popazi. Zdaj, kakšen dan ju popazi od 1 

do 2 ur na dan, kakšen dan od 3 do 4 ure. Prav odvisno od dneva. 

Samo je tako, da sem tako hitro zanosila in se nisva uspela 

dogovoriti za urnik izmenjave. Jaz pa vedno čakam njega, da 

pride domov, ker rabim avto, ker hodim delat po domovih. 

Oseba H: Ko pridem iz službe, sem jaz z otroki, ko pa on pride iz 

službe, si razdeliva; eden pogleda otroke, eden pa kaj naredi. 

Popoldneve, če se le da, preživljamo skupaj. 

Oseba I: Ma ja, malo več jaz, drugače pa kar se da tudi oba. 

Ampak menim, da jaz več, ker moj partner nima urnika, ker je 

s.p. 

Oseba J: Ma jaz veliko več kot mož. Jaz sem z njimi takoj po 

delu, on pa samo bolj zvečer, ko je večerja, tako da je veliko 

razlika. 

Oseba K: Ja odvisno, koliko časa imava, ampak približno enako, 

cel popoldan, seveda če sem doma, kadar ne delam. On pa tudi, 

ko je doma, smo dosti skupaj. 

 

Komu so razdeljene obveznosti v okviru družine? 

Oseba A: Jaz mislim, da kar v celoti meni. Sem pa tudi jaz tak tip, 

da želim vse narediti sama, tako da moram biti tiho. Ampak 

potem sem pa utrujena, ker vse sama naredim. Sem sama kriva. 

Oseba B: Pol meni in pol možu. 

Oseba C: Ma dela si razdelimo. Lažja jaz in hčer, težja sin in 

mož. 

partner.  

Jaz namenim več 

časa. 

Jaz namenim 60 %, 

partner 40% časa.  

Jaz namenim več 

časa kot on.  

 

Jaz namenim ves 

čas po službi.  

 

Oba nameniva čas, 

ko ga imava. 

 

 

Oba nameniva 

enako časa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oba nameniva 

enako časa. 

 

 

Oba nameniva čas, 

vendar jaz več. 

 

 

 

Jaz veliko več, cel 

popoldan, on samo 

zvečer. 

 

Oba nameniva 

enako časa. 
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postorim jaz. 

 

Obveznosti si 
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jaz, mož in otroka. 

 

Obveznosti si 

razdeliva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRUŽINSKO 

ŽIVLJENJE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Oseba Č: Tako je, vzgoja oziroma odločanje o vzgoji je pretežno 

na meni. Kar zadeva šolo, je na meni, drugo pa, zdravnik ipd., pa 

pretežno na možu, pa tudi v šoli jih pobere in tako, ker je pač 

doma. 

Oseba D: Ja ženska itak mora več delati, a ne?! To je dejstvo! 

Oseba E: Ma kar zadeva dom, sem jaz, potem tudi na tekme 

vozim jaz. Mož včasih na kakšen krožek, če jaz ne morem. So 

razdeljene, ampak spet je vse bolj na meni kot na njemu. 

Oseba F: Ma ja, kar pol - pol, kot sem že rekla. Se pač zmenimo, 

kdo kaj naredi. Si pomagava, ni druge. 

Oseba G: Jaz kuham, on pospravlja. Tudi če on kuha, on 

pospravlja. On pospravlja z mize, potem tudi v pomivalni stroj. 

Pospravi kuhinjo. Njemu je to všeč. Ta čas sem jaz z otroki. 

Drugače sploh nisva nič zmenjena, vsak nekaj naredi. Prej je 

delal tudi drugo, je čistil tla, vendar samo po sredini in prah, ni 

odmikal stvari, zato sva se dogovorila drugače, jaz pomivam po 

tleh, on odmika stvari. In pač moškim je treba vse reči, če ne ni 

nič. Vse jim je treba povedati. 

Oseba H: Ma ja, kar pol - pol, edino, kar mene bolj bremeni še 

zdaj, je, da vstajam ponoči. Drugače se oba trudiva enako. 

Oseba I: Ma ja, so razdeljena vsem po malem. Pomaga mi 

partner, pa tudi otrok že nekaj naredi, ker je star 7 let. 

Oseba J: Ma največ jaz. Ma v glavnem jaz. 

Oseba K: Ma ja, zdaj teh obveznosti ni več toliko kot enkrat, ko je 

bila hčerka majhna. Kar zadeva šolo, je bilo bolj na meni, ostalo 

pa sva si razdelila. 

 

8. ENOTA 

 Koliko časa dnevno namenite gospodinjskim opravilom? 

Vam pri tem kdo pomaga? 

Oseba A: Ma recimo od 4 do 5 ur, odvisno od dneva. Ma se 

nabere, ne zmanjka dela. Hčerka mi malo pomaga, ampak hodi v 

gimnazijo in zato od nje ne zahtevam dosti, ker se uči. Za vikende 

pa jo malo porabim. Pa tudi mož kdaj opere posodo in skuha. 

Oseba B: Ma približno 2 uri, pri tem pa mi pomaga mož. 

Oseba C: Otroci mi pomagajo, pa tudi mož, recimo mi nese sušit 

cunje. Ma odvisno, kot je 2 do 3ure.  

Oseba Č: Ma, to je zelo težko reči. Recimo 1 ura kuhanja, pol ure 

pospravljanja, ma približno 2 uri dnevno. In imam pri tem 

 

 

 

Jaz postorim veliko 

več. 

 

Jaz postorim malo 

več kot mož. 
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razdeliva.  

 

 

Obveznosti si 

razdeliva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenutno jaz več, 

drugače si 

obveznosti 

razdeliva. 

Dela so razdeljena: 

jaz, partner in tudi 

otrok. 

Obveznosti 

postorim jaz. 

Več sem postorila 

jaz kot on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4–5 ur dnevno, 

pomagata malo 

hčerka in malo mož. 

 

 

2 uri dnevno, 

pomaga mož. 

2–3 ure dnevno, 

pomagajo otroci in 

mož. 

2 uri dnevno, 

pomagajo otroci in 

partner. 

 

 

2–2.30 uri dnevno, 
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pomoč, ker mi pomagajo otroci in tudi partner. 

Oseba D: Od 2 do 2,5 ure, odvisno od dneva. Čez vikend pa 

naredim malo več, ko ne delam v službi. Ja, če je kaj na volji, 

potem kaj pomaga mož, če ne pa ne. 

Oseba E: Ma vsi pomagajo, otroci in mož tudi. Kosilo, kuhanje, 

pospravljanje sigurno vzamejo 3 ure, vmes delam še 100 drugih 

del. Ker kadar mož kuha, dela samo to in nič drugega. 

Oseba F: Ma 3 ure recimo sigurno vzamejo na dan stvari za 

pripraviti, skuhati, pospraviti in še kaj drugega. 

Oseba G: Od 2 do 3 ure približno mi vzame časa. Ja, pomaga mi 

partner in izkoristim predvsem čas, ko otroka spita. 

Oseba H: Ma ja, mi pomaga partner, v času pa čez dan več kot 1 

uro, čez vikend pa malo več, ker je bolj generalno. Je pa res, da 

velikokrat delam več del hkrati, če kuham, vmes delam še dve 

stvari. Medtem ko moški tako ne delajo, oni delajo sam eno delo. 

Oseba I: Ma, čez teden jaz ne porabim dosti, ker naredim vse na 

hitro, ker ni časa. Če želim biti malo z otrokom zunaj in če mu 

pomagam kaj za šolo, ne morem kuhati in pospravljati 3 ure. Cca 

od 1 do 2 uri, odvisno od dneva, za vikend pa absolutno veliko 

več. 

Oseba J: Ma ja, mi pomaga zmeraj kdo, včasih mož, mama, malo 

tudi hčerka, in porabim cca od 2 do 2,5-uri. 

Oseba K: Ja, recimo ene 3 ure, ker nekaj časa si vzamem tudi 

zame. Pomaga mi največ mož, malo manj pa hčerka. 

 

Kdo je v primeru bolezni zadolžen za otrokovo skrb? 

Oseba A: Jaz, potem mož in tudi nona in nono. 

Oseba B: Jaz. 

Oseba C: Bolj jaz. 

Oseba Č: Mož oz. pol jaz pol on. 

Oseba D: Jaz peljem k zdravniku, kar zadeva nego pa 

kombiniram z možem, da nisem preveč manjkala v službi. 

Oseba E: Ma več jaz kot mož. Ampak sem vedno tako gledala, da 

če se je dalo, sem se dogovorila za zobarja, ortodonta ali kaj 

drugega po službi. Tako da sem službo čim manj obremenjevala. 

Otroci so bili zelo malo bolni. Imam srečo. 

Oseba F: Večinoma sem jaz, če pa jaz ne morem, je moj partner 

na voljo, in v skrajni sili imamo tudi nonota, ki veliko pomaga. 

Oseba G: Ma jaz, ker sem jaz bolj od tega. 

včasih pomoč 

partnerja. 

 

 

3 ure dnevno, 

pomagajo otroci in 

mož.  

 

3 ure dnevno, 

pomoči ni.  

 

2–3 ure dnevno, 

pomaga partner.  

 

Več kot 1 ura, 

pomaga partner. Za 

vikend veliko več. 

 

 

 

Cca 1–2 uri dnevno, 

dela v večini naredi 

sama. Čez vikend 

naredi veliko več. 

 

 

 

Cca 2–2,5 ure 

dnevno, pomoč ima 

od mame, hčerke in 

moža.  

Cca 3 ure dnevno, 

pomoč ima največ 

od moža in malo 

manj od hčerke.  

 

 

Otrokovo skrb 

imam najprej jaz, 

mož, babica in 

dedek. 

Otrokovo skrb 

imam jaz. 

Otrokovo skrb 

imava oba. 

Otrokovo skrb 

imam v večini jaz, 

ampak tudi mož. 

Otrokovo skrb 

imam več jaz kot 

mož. 

Otrokova skrb je na 

meni, včasih je 

partner in v sili 

dedek.  

Otrokovo skrb 

imam jaz. 

Otrokovo skrb 

imava oba. 
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Oseba H: Oba. Pol - pol. 

Oseba I: Jaz. 

Oseba J: Ma v glavnem jaz. 

Oseba K: Jaz največ. 

 

 

 

 

USKLAJEVANJE PLAČANEGA DELA IN DRUŽINSKEGA 

ŽIVLJENJA  

 

 

 Kako Vi kot zaposlena ženska usklajujete družinsko 

življenje? 

Oseba A: Ma usklajujem, ker moram. Ma dostikrat nimaš kaj 

pokazati, je naporno. Predvsem psihično, ker je vsega preveč. Pol 

sploh nisem zbrana. 

Oseba B: Ma kakor kdaj. Včasih je težko, včasih lahko. Jaz 

moram gledati najprej v službi, kako je, ali nas je zadosti v službi, 

ali si lahko vzamem prosto, ko rabim, ali ne. In potem prilagoditi 

moje družinske obveznosti naprej čez dan. 

Oseba C: Jaz se ne obremenjujem s tem, jaz sprejmem to kot del 

življenja. 

Oseba Č: Odvisno, kdaj je težko, kdaj je pa srednje lahko. 

Odvisno, za kaj gre. Nikoli pa ni lahko. 

Oseba D: Vse se da, če se hoče. Če imaš družino, je tako. 

Potrebno je veliko prilagajanja. 

Oseba E: Ma znancev imam ogromno, prijateljev pa ne, ker se 

nimam časa s družiti z njimi. Tako da se v večini posvečam 

družini in službi, in to dvoje poskušam uskladiti, čeprav je kdaj 

težko. Ampak gre. 

Oseba F: Jaz vsak dan sproti usklajujem. Ma danes vidim, kako 

je, pa si rečem, to bom zjutraj naredila, potem bom šla mal ven in 

tako. Kaj dosti planirati se ne da. 

Oseba G: Se da, ker imam res tako delo, da lahko usklajujem, in 

tudi moža, ker se prilagaja. 

Oseba H: Da se, samo rabiš podporo partnerja in staršev. Ker če 

se ti zavleče kaj v službi, lahko koga pokličeš, da ti popazijo. 

Oseba I: Ja, treba je veliko prilagajanja, pa tudi ženska rabi 

pomoč partnerja, pa tudi lastnih staršev, če ne težko gre skozi. 

Oseba J: Ma ja, neki prilagajanja je. Problem je bolj, če jih je 

kam za peljat in delam, ker se je treba prilagajati službi, si vzeti 

Otrokovo skrb 

imam jaz. 

Otrokovo skrb 

imam jaz. 

Otrokovo skrb 

imam največ jaz. 

 

 

 

 

 

 

 

Usklajuje, ker mora, 

je naporno, 

predvsem psihično.  

 

 

 

Včasih težko, včasih 

lahko.  

 

 

 

Usklajuje, ker je del 

življenja. 

 

Včasih je težko, 

včasih pa srednje 

lahko. 

 

Se da z veliko 

prilagajanja. 

 

Poskuša uskladiti 

oboje, je težko.  

 

 

 

 

Sproti usklajuje.  

 

 

 

Vse se da, z 

usklajevanjem in 

prilagajanjem.  

Se da, ampak brez 

pomoči partnerja in 

staršev se ne da. 

 

Veliko prilagajanja 

ter pomoč partnerja 

in staršev. 

 

Potrebna sta 

prilagajanje in 

usklajevanje. 
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fraj in tako. Vse se da, ampak se je treba uskladiti. 

Oseba K: Ja, je bilo kar naporno, ko je bila hčerka manjša. Sva 

se s partnerjem izmenjavala pri varstvu. Sva delala pač kontra 

izmeno, da sva lahko uskladila. Ja, jaz sem imela tudi takrat 

turnus in ni bilo lahko; ko sem prišla utrujena domov, sem imela 

takoj varstvo. Je bilo naporno, res. Potem ko je bila hčerka malo 

večja, sem imela možnost dobiti lažje delovno mesto, kar mi je 

zelo ustrezalo, ker je delo na oddelku za mamo zelo naporno. 

Ampak ko je bila majhna, sem morala vse to dati skozi. 

 

Kaj najpogosteje zanemarjate, ko usklajujete oboje? 

Oseba A: Včasih hčerko, in tudi mož se pritožuje. Mi večkrat 

rečeta: »Ti skozi moraš delat.« Komunikacije ni oziroma jo je 

premalo. Vse preveč na hitro, smo kot roboti. Tudi zase si vzamem 

najmanj časa. 

Oseba B: Menim, da službo. 

Oseba C: Sebe najbolj, ker najprej so otroci in mož, na koncu pa 

jaz. 

Oseba Č: Sebe najbolj. 

Oseba D: Sebe. 

Oseba E: Ma nimam občutka, da kaj zanemarjam. 

Oseba F: Ma najbolj sebe, sigurno. 

Oseba G: Najbolj delo in recimo partnerja. Drugo ne. Jaz imam 

dovolj sprostitve, zdaj gremo ven z otroki, recimo, ko bo pa 

najmlajša malo večja, pa se lotim teči. Jaz sem prav odvisna od 

teka. Ne potrebujem aerobnih vadb ali družabnih delavnic, jaz 

imam dovolj, če sem z družino ali da grem sama teči. Niti mi ni 

treba hoditi na kafete in žure, ne rabim. 

Oseba H: Ja, svoj prosti čas zanemarjam! 

Oseba I: Ja najbolj sebe, če ne pa tudi moža po mojem. 

Oseba J: Ja, sebe!!! Ha ha ha ha ha ha ha ha. 

Oseba K: Ne vem, meni služba veliko pomeni, saj tudi družina, 

ampak jaz svoje delo z veseljem opravljam, drugače ne bi bila 

tam. In zaradi vsega napora največkrat zanemarjam sebe. Včasih 

pa tudi partnerja. 

 

Kako izkoristite prosti čas? 

Oseba A: Predvsem tako, da grem v hribe, da malo telovadim 

doma, da se malo sprostim, tudi če je par minut na dan. In sem 

 

Je naporno, z veliko 

prilagajanja in 

usklajevanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zanemarjam sebe. 

 

 

 

 

 

Zanemarjam službo. 

 

Zanemarjam sebe. 

 

Zanemarjam sebe. 

Zanemarjam sebe. 

Ne zanemarjam 

ničesar. 

Zanemarjam sebe. 

 

Najprej 

Zanemarjam delo in 

potem partnerja.  

 

 

 

 

 

 

Zanemarjam sebe. 

Zanemarjam sebe, 

pa tudi moža. 

Zanemarjam sebe. 

 

 

Zanemarjam sebe in 

včasih partnerja. 

 

 

 

 

 

 

 

Hribi in telovadba. 

 

 

 

Skupaj z družino na 
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srečna, da vem, da sem nekaj naredila zase. 

Oseba B: Malokrat, da grem kam na pijačo ven, največkrat grem 

skupaj z družino ven, ali na sprehod ali na igrišče. 

Oseba C: Se dobim s prijateljico na pijači in tudi kar se da sem z 

družino skupaj. 

Oseba Č: Največkrat vključim celo družino. Vedno večkrat pa si 

privoščim samo zase ali grem ven s kakšno prijateljico ali grem 

na jogo. Odvisno od starosti otrok, zdaj ko se že mal večji, si to 

lahko privoščim, prej pa si nisem mogla. 

Oseba D: Zdaj po 5. letih si vzamem čas tudi prav samo zase. 

Prej pa ne. Samo ne izkoriščam, malo da grem ven, da odklopim. 

Oseba E: Ma ga ne izkoristim za nič, ker ga ni nič. Ampak še 

takrat, ko imam malo časa, ne grem nikamor, ker sem utrujena in 

se samo usedem ali uležem. Ko so bili otroci mahni, sem počivala 

v avtu, ko smo se kam vozili. 

Oseba F: Ma da gremo mal ven z otroki, gremo pohajat. Pa kdaj 

grem tudi sama ven, ampak to je zelo redko. Potem imam tudi 

kakšno športno dejavnost in tudi gasilka sem. Tako da malo sem 

dejavna. 

Oseba G: Grem teč, ko lahko. Grem pohajat z družino. Sama 

skoraj ne. 

Oseba H: Če ga imam, grem rada malo po trgovinah za svojo 

dušo, da si kaj kupim ali pa se samo malo sprehodim po 

trgovinah. Ali pa svoj prosti čas posvetim tehničnim stvarem, ker 

me to tudi zanima, in tako vključim službo v prosti čas. 

Oseba I: Mi gremo kam hodit, ali na igrišče, ali kam pohajat, 

ampak vedno skupaj z otrokom oz. z družino. Sama grem zelo 

zelo redko. 

Oseba J: Ma, kadar je čas, ne vem, grem kam z družino ali na 

vrt, ampak spet izkoristim prosti čas za delo. Ha ha ha ha. 

Oseba K: Ma jaz imam rada sprostitev, malo hribi, malo 

kolesarjenje, potem tudi klekljanje. Nekaj sprostitve si že 

privoščim. 

 

Ali se Vam zdi usklajevanje dela in družinskega življenja 

obremenitev ali izziv? 

Oseba A: Ja, mogoče bi bil bolj izziv, ker si rečem, glej, zmorem. 

Ma je tudi obremenitev. 

Oseba B: Ma ne, normalno je. Če moram zbirati, je izziv. 
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Oseba C: Ma ne, se da. Sprejmem kot izziv. 

Oseba Č: Izziv vsekakor. Še vedno ni obremenitev tako velika, da 

bi menila, da je obremenitev. 

Oseba D: Po eni strani je obremenitev, po drugi pa veselje oz. 

izziv. 

Oseba E: Jaz menim, da če je partner v redu, da se razumeš, je 

družinsko življenje super oziroma izziv, v nasprotnem primeru pa 

je obremenitev. Zame je izziv. 

Oseba F: Ma zame je bolj izziv. Obremenitev ne, ker se sicer ne 

bi odločila za družino. 

Oseba G: Večinoma je izziv, včasih je pa tudi obremenitev.  

Oseba H: Če se odločiš, da bo tako, moraš drugače gledati. Vse 

se da. Zame je bolj izziv. Obremenitev ni! 

Oseba I: Zame je izziv, kdaj pa tudi obremenitev, saj je 

razumljivo. Ko je vsega preveč v službi in potem še doma, je tudi 

obremenitev, ne pa vedno. 

Oseba J: Ma jaz bi rekla, da je eno in drugo. Ma oboje je oboje. 

Oseba K: Ma, v bistvu je bolj izziv, ker nekako te prisili, da vse to 

spelješ skozi. Je izziv. 

 

Kakšno obliko varstva imate oz. ste imeli? Kaj ste upoštevali 

pri odločitvi o obliki varstva? 

Oseba A: Jasli in vrtec, ker sta bila nona in nono še zaposlena. 

Ker so hvalili vrtec tu v Kanalu, sem se potem lažje odločila, ker 

druge možnosti nisem imela. 

Oseba B: Ma mi smo gledali tako, da sta punci pogledani pri 

nonotu in noni. Drugače pa so v vrtcu. 

Oseba C: Jaz sem dala otroke takoj v vrtec, ker so otroci v družbi 

in to je zanje dobro. 

Oseba Č: Moj mož je v pokoju, tako da ni bilo nobenega 

problema, on je imel varstvo. Potem pa so šle v vrtec in tudi stari 

starši so pomagali pri varstvu. Tako da ni bilo nobene dileme, kaj 

in kako. 

Oseba D: Jaz sem bila doma, tako da v jasli ni šel. Potem ko sem 

dobila zaposlitev, je šel v vrtec. Takrat ko sem bila doma, mi je 

bilo škoda, da bi šel v jasli, potem pa ko delaš, itak pomisliš 

najprej na vrtec, ker jaz mame nimam, tata pa ni sposoben 

varstva. Moževi starši so pa starejši, ker je že on star 50 let. Tako 

da jaz zaslužim okoli 500 €, vrtec je 200 € in meni ni težko dati, 
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saj mi še vedno ostane 300 €. 

Oseba E: Jaz sem dala v vrtec in nisem o ničem razmišljala. 

Oseba F: Imeli smo varstvo doma, nono je varval. Zdaj ko ima 

starejši 3 leta, je šel v vrtec. Odločila sem se tako, ker se mi je 

zdel majhen še, pa če sem imela možnost, da mi povarva nono, 

zakaj ne. Zdaj je pa že toliko star, da rabi svojo družbo in je prav, 

da gre v vrtec. In pri drugi bo enako, če bo mogoče. 

Oseba G: Varstvo imam doma, ali sem jaz in moj partner, lahko 

pa tudi moja mama in moja sestra. Partnerjevi starši so bolj 

daleč in ne varvajo. Jaz imam občutek, da moji otroci ne bodo v 

vrtcu, bodo šli kar v šolo. Mislim, da poskrbim, da so moji otroci 

med drugimi otroki in da imajo dovolj njihove družbe. 

Oseba H: Varstvo je bilo logično, pazili so starši, ker so blizu, 

ampak popoldan, drugače pa sva dala najprej v jasli in potem v 

vrtec. Ker se mi zdi prav, da je otrok med svojimi vrstniki, da se 

kaj nauči, pa tudi moja starša oba delata in se ne bi dalo. Če bi 

bili starši doma, bi mogoče dala njim v varstvo, ampak le malo 

na začetku, potem pa je bolje, da gre v vrtec, ker mu vrtec nekaj 

dobrega prinese. Malo civilizacije je prav. 

Oseba I: Ja najprej so starši nekaj popazili, potem pa je šel kar v 

vrtec. Se mi zdi tako prav, da je otrok v civilizaciji, da se kaj 

nauči. 

Oseba J: Ma moji otroci so bili doma, ker sem imela to možnost, 

da sem prišparala, in glede na to, da so bili majhni, se mi je 

zdelo prav, da jih zjutraj ni bilo treba buditi. Tašča jih je 

pogledala zelo dobro, tako da sem bila zadovoljna. Družbo sta 

imela oba, ni bilo problema, ker so bili doma tudi otroci moževe 

sestre. In meni je bilo zelo komot, ker nisem imela nobenega dela 

zjutraj. 

Oseba K: Ma s partnerjem sva delala kontra, tako da sva sama 

pazila. Tudi takrat se mi je zdela premajhna za katerokoli 

varstvo. Ma tudi takrat jasli ni bilo, kot so danes. Starši so še 

delali tako, da jih sploh nisem mogla izkoristiti. Potem pa sva 

dala v vrtec in sva tako uskladila. Starše sva zelo malo prosila za 

popaziti, sva poskusila kar sama uskladiti. 

 

Ali menite, da so konflikti v družini pogostejši zaradi 

usklajevanja dela in družinskega življenja? 

Oseba A: Ja, so ja. Kar večinoma pride do konfliktov tudi zaradi 

odločila. 
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denarja. 

Oseba B: Vsekakor. 

Oseba C: Ma pri ni konfliktov zaradi usklajevanja, predvsem 

zaradi denarja. Denar je tisti, ki je poglaviten problem. 

Oseba Č: Vsekakor so zaradi obremenitve žensk in zato so 

konflikti večji, ampak tukaj je itak odvisno od človeka, kako vse 

to vidi in zna to reševati. 

Oseba D: So ja, zaradi otroka, ker je težko prilagajanje in 

usklajevanje. 

Oseba E: Ja, če se da uskladiti, prepirov ni, če se ne da uskladiti, 

so prepiri, to je dejstvo. Mogoče jih je res več zaradi tega 

usklajevanje, ampak sem prej mnenja, da so konflikti v družini 

bolj zaradi česa drugega. 

Oseba F: Ja, po mojem so, ja. Ja, sigurno so, ja, sigurno! Pride 

do konflikta, tudi če nočeš. 

Oseba G: Ma ne, bolj zaradi tega, ker oba delava dosti in sva 

toliko bolj obremenjena in nimava časa eden za drugega, zato ker 

se vse ustavi pri denarju, ali bo šlo skozi ali ne. Bolj s tega 

vidika. 

Oseba H: Ma jaz mislim, da ne. Menim, da konflikti pridejo kje 

drugje. Jaz mislim, da če se normalno razumeš, se boš tudi 

uskladil. 

Oseba I: Ma so sigurno pogostejši, ker včasih je težko kaj 

uskladiti. 

Oseba J: Ma niti ne, ne vem, ali so. Ma ne, niso! Nekako sva se 

zmeraj zmenila. Danes bom jaz, jutri, če lahko, ti oz. več jaz. Ha 

ha ha. 

Oseba K: Mogoče ja, zaradi službe, ker jaz sem delala turnus in 

je to zelo velika obremenitev za mlado mamico. In tu je bil 

največji problem. In zaradi tega so tudi konflikti potem pogostejši 

kot sicer. Tudi pri partnerju v službi se je bilo treba dogovoriti 

glede tega usklajevanja, da so mu šli na roko, da sva to prebredla 

skupaj. 

 

Kako rešujete konflikte v družini? 

Oseba A: Ja odvisno, kdo je vpleten v konflikt. Če je slučajno 

kakšna luna, potem ali sva midva s partnerjem vpletena ali tudi 

hčerka. Če se le da, poskušava, da hčerke ni zraven, ko se midva 

kregava. Drugače pa se poskušava pogovoriti. Z leti je malo 
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bolje, ko se človek že pozna. 

Oseba B: Ma jaz držim nos. Sem pač taka, da držim pikon in je 

tišina. Od 1 do 2 uri, ker mi nekaj ni prav, potem pa gre mimo. 

Oziroma odvisno od primera. 

Oseba C: Več al manj se pogovarjamo. Pr nas rešujemo s 

pogovorom. 

Oseba Č: V bistvu smo vpeljali sistem, da če je le mogoče, vsak 

pove, kaj čuti, svoje mnenje in se o tem pogovorimo. To je en 

način, drugi pa je, da jaz poskrbim zase, da imam svojo 

sprostitev, da ne pregorim, ker je potem verjetnost konfliktov 

večja. 

Oseba D: Poskusimo se pogovoriti, to je najbolje, rešiti zadeve s 

pogovorom. 

Oseba E: Jaz se razjezim. Jaz sem namreč usposobljena za 

reševanje konfliktov med zaporniki, to je del moje službe. Jih 

učim, kako pač reševati konflikt, ko do njega pride. Ampak ko se 

pa meni ta konflikt zgodi v zasebnem življenju, ravnam čisto 

drugače, kot učim. Takrat mi 100 na uro delajo možgani in ne 

ravnam racionalno, ampak kar znorim. Ko mi recimo sodelavka 

kaj pove, kako so se skregali doma oziroma zakaj, ji lepo 

razložim, kaj bi morala naredit, ko se pa meni zgodi prepir, sicer 

za drugo zadevo, pa ga sploh ne znam razumsko rešiti. In to je 

zame prava štala. 

Oseba F: Ma mi se pogovorimo. S pogovorom, vse poskušamo 

tako rešiti. Ma tisti čas poskušamo rešiti, ne čez 5 dni. Takrat je 

treba, ko je vroče. 

Oseba G: Ja, jaz sem malo bolj impulzivna, ja, kričimo več kakor 

smo, ampak se pogovorimo. 

Oseba H: Mi smo ful glasni! Midva sva tako, nakuriva eden 

drugega in potem se malo jeziva, in stari se nekako rešijo. Smo 

preveliki kvakarji, tako da več kot pol ure nisva tiho. 

Oseba I: Ma mi se skričimo in potem poskušamo rešiti prepir, ma 

malo se moraš skričati, potem gre lažje naprej. Ha ha ha. 

Oseba J: Ma če je le mogoče, se usedemo in pogovorimo, najprej 

se malo skričimo, baje da je to zdravo, in nato poskušamo dobiti 

en kompromis, kdaj bolj uspešno kdaj manj. Nekako se je treba 

pobotat. 

Oseba K: Ha ha ha ha ha. En čas ne govorimo. Jaz glasno 

povem, kaj si mislim, zdaj partner je bolj poslušalec, ne reče nič. 
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Ha ha ha. To imamo urejeno, jaz zakričim, on je tiho. Pride 

včasih kakšen tihi dan, potem se pa sigurno pogovorimo. In na 

koncu ugotoviš, da se skregava zmeraj za kaj brezzveznega in 

nimaš kaj, ne moreš si pomagati tisti čas na hitro, zato je taka 

reakcija. Vsakemu se zdi, da ima svoj prav. 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Polanc, lastna raziskava (2014). 

 


