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POVZETEK  
Feminizacija sodniške funkcije pomeni, da ženske v Sloveniji prevladujejo v včasih 
izključno moškem sodniškem poklicu. Danes je na sodiščih zaposlenih le okoli petina 
moških sodnikov, pri tem pa je treba upoštevati še dejstvo, da jih je bistveno več 
zaposlenih na vrhovnem sodišču kot pa na okrožnem. V Sloveniji ženske predstavljajo 
dve tretjini vseh visokošolskih diplomantov. Družbeno-poslovne vede in pravo na 
univerzitetni stopnji študira že 70 odstotkov žensk. Pričakovati je, da se bo trend 
feminizacije nadaljeval tudi v prihodnje. Iz raziskave izhaja, da se feminizacija sodniške 
funkcije kaže v samem pristopu do dela, na primer v več pogovorih, kakovost in 
strokovnost pa ne trpita, včasih se da opaziti pomanjkanje racionalnosti. Nekateri 
menijo, da so tudi sodbe bolj stroge. Odpraviti bi se jo dalo s spremembo šolskega 
sistema. Pomagal bi tudi dvig ugleda sodniškega poklica in plač.  

Ključne besede: feminizacija, sodniška funkcija, 

UDK: 347.962-055.2(043.2) 

kadrovanje, spolna sestava, žensko 
delo, vrednotenje poklica, ženske, moški, spolna segregacija. 

SUMMARY  
The feminization of judicial function means, that women in Slovenia are dominating 
today in usually exclusively men’s – judicial profession. Around a fifth of men-judges 
are being employed at court today, and the fact important to consider is also, that 
essential percentage of them dominate in the highest levels of court and less on the 
lowest court levels. Women in Slovenia present two thirds of all faculty graduated 
students. 70 percents of women students study socially-business science and law on the 
university level. In this way the level of feminization will continue also in the future. 
Our research has shown, that feminization of judicial function is being shown in the 
attitude toward the work (for example: more talking), but the quality and the expertise 
don’t suffer, sometimes less rationalism can be noticed, some people think, women 
judgments are more strict. According to our research it could be abolished with changed 
way of study. Also better image and bigger salaries could attract more men.  

Key words: feminization, judicial function, human resources, gender structure, women 
work, occupation evaluation, women, men, gender segregation. 
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1 UVOD 

Diplomska naloga raziskuje trend rasti zaposlenih sodnic na slovenskih sodiščih. V 
tem trenutku lahko govorimo o dominaciji žensk v sodniški funkciji, saj je povprečni 
delež zaposlenih sodnic kar 80-odstoten (Sodna statistika 2007). Od tod tudi diplomski 
naslov »Feminizacija sodniške funkcije«. Danes za nekatera delovna mesta velja zelo 
močna spolna segregacija. To pomeni, da moški in ženske niso enakovredno zastopani v 
teh poklicih. Poklicna spolna segregacija torej pomeni stopnjo, do katere so moški ali 
ženske koncentrirani v določenih poklicih, kjer delodajalci zaposlujejo le en spol. 

1.1 Opredelitev področja in opis problema 

Feminizem je raznolika zbirka socialnih teorij, političnih gibanj in moralnih 
filozofij, pretežno motiviranih z izkušnjami žensk, posebej v socialnem, političnem in 
ekonomskem kontekstu. Feminizem se kot socialno gibanje v prvi vrsti osredotoča na 
zmanjšanje in izničenje neenakosti1 med spoloma in promoviranje pravic, interesov in 
pravic žensk v družbi. Redukcija feminizma žensk samo na žensko gibanje ali samo na 
gibanja za ženske, ki je novejšega datuma, pa ima za posledico zanikanje, da bi bil 
»feminizem« lahko tudi intelektualna tendenca brez gibanja (Jalušič 1992, 122).  

Feminizacija sodniške funkcije pomeni, da danes v Sloveniji ženske dominirajo v 
sodniškem poklicu. SURS (2009) navaja diplomante terciarnega izobraževanja 

Sodnik je pravni strokovnjak, ki sodeluje pri izvajanju ene temeljnih funkcij države 
– sodne oblasti. Delo opravlja v skladu z dolžnostmi in pristojnostmi, določenimi z 
Zakonom o sodiščih in sodnem redu (ZSS-UPB4 2007). Kandidat za sodnika mora biti 
oseba, stara 30 let, s končano pravno fakulteto in s pravniškim državnim izpitom. 
Sodniki se lahko zaposlujejo na različnih stopnjah sodišč, pri čemer veljajo natančna 
navodila napredovanja. Na območju Slovenije delujejo vrhovno sodišče, upravno 
sodišče, štiri višja sodišča, 11 okrožnih sodišč in 44 okrajnih sodišč (sodišča splošne 

(na 
višjih strokovnih šolah in visokošolskih zavodih) po vrsti študijskega programa, 
področjih izobraževanja in spolu za Slovenijo v letu 2008. Vseh diplomantov 
terciarnega izobraževanja je bilo 11.736, od tega jih je bilo 4020 moškega spola in 7716 
ženskega spola. To pomeni, da je v Sloveniji za ženski del populacije značilno, da je 
nadpovprečno izobražena, saj predstavlja dve tretjini vseh visokošolskih diplomantov v 
Sloveniji. Družbeno-poslovne vede in pravo je na univerzitetni stopnji študiralo 2688 
študentov in študentk, od tega je bilo le 838 študentov in kar 1850 študentk, ki tako s 70 
odstotki predstavljajo delež tudi na področju družbeno-poslovnih in pravnih ved. Iz tega 
sledi, da bomo še naprej v sodnih dvoranah srečevali več sodnic kot pa sodnikov.  

                                                 
1 Zahteva, da so ženske enake, predpostavlja primerjalno vrednost. Ženske se tako 

primerjajo z moškimi, s plačilom, z delovnim mestom itd.  
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pristojnosti), višje delovno in socialno sodišče ter štiri delovna sodišča oziroma delovno 
in socialno sodišče (specializirana sodišča).  

Problematika »feminizacije« sodstva je v tem, da je treba upoštevati ustrezno 
sorazmerno spolno zastopanost prebivalstva v sodstvu. Ni namreč demokratično, če 
eden izmed spolov v veliki večini prevladuje med sodniki, saj se lahko npr. stranke 
sodišča sklicujejo tudi na to, da ženska sodnica sodi drugače kot moški sodnik. V tem 
pogledu lahko prevladujoče število sodnic korenito poseže v naravo sodnega odločanja, 
če ne celo pravne razlage nasploh. Treba je namreč upoštevati enako participacijo žensk 
in moških na delovnih položajih ter tako izkazovati načelo enakosti spolov, ki je 
predpogoj za doseganje dejanske enakosti spolov. Enaka participacija spolov se tudi 
splošno priznava kot demokratična zahteva in je dokazilo učinkovitega delovanja. V 
zadnjem desetletju se je spolna sestava sodnikov spremenila tako, da je danes na 
sodiščih zaposlena le še petina moških sodnikov. Od tega jih je največ zaposlenih na 
vrhovnem sodišču, kjer tudi prevladujejo v spolni sestavi (Sodna statistika 2007).   

Tam (1997, 1652) opredeljuje dva velika problema na področju feminizacije 
poklicev, in sicer »Zakaj so moški in ženske poklicno segregirani?« in »Zakaj so 
poklici, kjer pretežno prevladuje ženska delovna sila, nižje plačani?« Z diplomsko 
nalogo bom skušala pojasniti predvsem prvo vprašanje, drugo vprašanje pa naj ostane 
odprto za nadaljnja raziskovanja, saj naj bi bile ženske slabše plačane predvsem v 
gospodarstvu, kjer je regulacija plač manjša kot v javnem sektorju. V javnem sektorju, 
kamor sodijo tudi sodniki, temu ni tako. Plačni sistem namreč natančno določa, koliko 
zasluži sodnik na posamezni stopnji, in to ne glede na spol. Zato v našem primeru ne 
moremo govoriti o plačnih razlikah, čeprav se sodniki sami pritožujejo, da jim plače že 
dlje časa padajo.2 Vrednotenje poklica sodnika je odvisno tudi od spreminjajočih se 
družbenih ideologij. Tako je ena od posledic skoraj popolne feminizacije sodniške 
funkcije upad ugleda tega poklica in s tem v zvezi manjše plačilo za delo sodnic in 
sodnikov. Nekateri feminizacijo sodniške funkcije vidijo kot problem, ki je povezan s 
preslabim plačilom. Feminizacija sodniškega poklica naj bi prispevala k zmanjšanju 
vrednosti in ugleda tega dela, saj so moški tisti, ki so mišljeni, da skrbijo za družinski 
proračun, zato moški sodniki zaslužijo več, čeprav so ženske sodnice enako odlične pri 
opravljanju svoje funkcije. Nekateri ameriški avtorji pa pretirano feminizacijo sodstva 
vidijo tudi kot možnost diskriminacije moških strank na sodišču, saj ženske presojajo 
zadeve drugače kot njihovi moški kolegi (Testen 2008).3

Raziskovalna vprašanja, s katerimi se bom ukvarjala v diplomski nalogi, so, ali v 
Sloveniji obstaja pojav feminizacije slovenskih sodišč, na katerih sodiščih je najbolj 

 

                                                 
2 Potem ko je GAO raziskava (2003, 6) upoštevala vse dejavnike, ki vplivajo na plačo, so 

ženske v letu 2000 še vedno zaslužile zgolj 80 % plače, ki jo za enako delo prejmejo moški. 
3 Franc Testen, predsednik vrhovnega sodišča. 
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prisotna feminizacija ter ali je celo mogoče govoriti o feminizaciji celotnega področja 
prava oziroma pravnih poklicev. 

1.2 Namen, cilji in osnovne trditve 

Namen diplomskega dela je preučiti feminizacijo sodniške funkcije v Sloveniji. To 
je storjeno s pomočjo statističnih dejstev o rasti deleža žensk, ki opravljajo sodniško 
funkcijo. Prav tako sem analizirala spolno pripadnost diplomantov pravnih ved, saj ta 
bistveno vpliva tudi na spolno pripadnost sodnikov. Namen v tem pogledu je opredeliti 
obseg feminizacije sodniške funkcije (to je narejeno s statistično analizo spolne 
pripadnosti zaposlenih na sodišču ter analizo števila ženskih diplomantov na pravnih 
fakultetah v Ljubljani in Mariboru). Predstavila sem tudi osnovne razlike med moškim 
in ženskim delom ter vso problematiko spolne segregacije sodniškega dela. Analizirala 
in primerjala sem podatke sodne statistike po posameznih letih glede na spolno 
strukturo. Analiza je bila opravljena za zadnjih šest let, saj opazovanje pojava skozi 
daljši čas omogoča uvid določenega trenda. V sklepu so narejeni povzetki, opravljeni na 
to tematiko, s čimer sem želela izpostaviti vso problematiko feminizacije sodišč.  

Cilji teoretičnega dela diplomske naloge so ugotoviti: 

− pomen in posledice feminizacije poklicev in v okviru tega pojava izpostaviti 
poklicno segregacijo,  

− pomen in posledice spolnih stereotipov, maskulinizacije in feminizacije dela, 
spolno občutljivost in spolno koncentracijo na delovnih mestih, 

− splošne značilnosti sodniške funkcije s predstavitvijo organizacije in strukture 
sodnega sistema in 

− pojem in vlogo »ženskega dela« (gospodinjska opravila, krepitev položaja 
žensk na trgu dela, poklicna plačilna diskriminacija in pozitivna 
diskriminacija). 

Cilji empiričnega dela diplomske naloge so ugotoviti: 

− spolno strukturo sodniške funkcije v Sloveniji,   
− ali je prisoten pojav feminizacije sodniške funkcije v Sloveniji,  
− navesti možne vzroke feminizacije sodne funkcije ter  
− vzporednice s pojavom feminizacije sodne funkcije z izbranimi drugimi 

državami.   

1.3 Predpostavke in omejitve raziskave 

Predpostavljam, da bodo na voljo ustrezni in javno dostopni podatki, s katerimi 
bom lahko odgovorila na raziskovalna vprašanja. Predpostavljam tudi, da bodo osebe 
izbrane za intervju, znale opisati tiste ključne vzroke, ki so osnova feminizacije 
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sodniške funkcije. S kvalitativno raziskavo sem ugotavljala vzroke feminizacije, zaradi 
majhnega števila intervjuvanih oseb je namreč treba podatke jemati z določeno rezervo, 
saj teh rezultatov ne moremo posplošiti, a kljub temu smo prišli do določenih 
zaključkov. Obe fakulteti za pravo razpolagata z ustreznimi aktualnimi podatki, ki so 
potrebni za statistično obdelavo. 

Raziskavo omejuje časovni okvir proučevanja sodne statistike, ki se omeji na leta 
med 2001 in 2007. Druga omejitev pa je zgolj proučevanje feminizacije v okviru 
sodniške funkcije, čeprav strokovnjaki navajajo rast feminizacije tudi pri ostalih 
poklicih, kot so zdravstveni, izobraževalni, socialni itd. Diplomska naloga je imela 
dodatno omejitev – pomanjkanje ustrezne literature s tega področja, ki je zelo ozko 
usmerjeno za proučevanje. 

1.4 Uporabljene metode raziskovanja  

V prvem, teoretičnem delu sem pri pisanju diplomske naloge uporabila kvalitativno 
raziskavo s povzemanjem mnenj drugih avtorjev (kompilacijo), deskripcijo (opisom) 
splošnih dejstev in pojmov, primerjavo ter analizo.   

V okviru tega dela je bila opravljena tudi analiza razmerja diplomantov pravnih 
fakultet (v Ljubljani in Mariboru) glede na spolno pripadnost. Ti podatki so javno 
dostopni na SURS. S to primerjavo se lahko relativizira feminizacija v sodniškem 
poklicu v primerjavi s pravom kot celoto. Število diplomantk prava ima namreč 
neposreden vpliv na spolno strukturo zaposlenih na sodišču, kar pa vodi v razmišljanje, 
da feminizacija poteka na vseh področjih oziroma stopnjah prava. 

V okviru empiričnega dela je bilo opravljenih šest osebnih intervjujev s 
pripravnico, pripravnikom, s sodnico, sodnikom in odvetnikom ter odvetnico. Z 
intervjuji sem uspela pridobiti njihov pogled in mnenje o določenih pojavih s področja 
feminizacije (vzroki, negativne posledice, izboljšanje stanja itd.) sodniške funkcije. V 
samem zaključnem delu pa sem uporabila sintetičen način razmišljanja. 

Diplomska naloga je sestavljena iz petih poglavij. V uvodnem delu je predstavljena  
problematika obravnavane teme, namen in cilji, omejitve pri raziskavi in metode dela. V 
drugem delu je predstavljena feminizacija poklicev. Opredeljeni so različni pojmi, kot 
so poklicna segregacija, spolni stereotipi, žensko delo, in na koncu predstavim sodniško 
funkcijo. Tretje poglavje govori o pojavu feminizacije sodniške funkcije, kjer je 
predstavljena sodniška struktura, sodniki in sodnice po vrstah sodišč, spolna struktura in 
pojav sodniške funkcije v Sloveniji. Opisan je pojav feminizacije po svetu, predstavljeni 
so vzroki in problematika feminizacije sodišč. V naslednjem poglavju raziskujem 
feminizacijo sodišč v Sloveniji in predstavim ugotovitve in mnenja sodelujočih v 
raziskavi. Nalogo zaključim s sklepnim povzetkom ključnih ugotovitev. 
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2 FEMINIZACIJA POKLICEV 

»Ženske predstavljajo polovico potencialnih talentov in veščin človeštva, zato je njihova 
podzastopanost v procesih sprejemanja odločitev izguba za celotno družbo.« (Woodward 
2001, 8) 

Danes študira približno deset odstotkov več študentk kot študentov, tako da je 
logično več diplomantk kot diplomantov. A to ne pomeni, da bi morali biti zaradi tega 
poklici, ki zahtevajo univerzitetno diplomo, feminizirani. Več žensk kot moških je med 
učitelji, zdravniki in sodniki. Pa ne le pri nas, tudi v marsikateri drugi evropski državi se 
srečujejo s feminizacijo v teh poklicih – v Švici ali Nemčiji otroke v prvih letih po 
vstopu v šolo poučuje 90 odstotkov žensk. Konec leta 2007 je bilo v slovenskem 
sodnem sistemu 1083 sodnic in sodnikov. A moških v resnici le 264 (Snežič in Čokl 
2008, 48). 

Na mednarodni ravni uravnotežena zastopanost spolov velja za temelj demokracije 
in je pogosto tudi zavarovana z ustavo. Razumljena je kot pomemben način za 
izboljšanje kakovosti družbe (Woodward 2001, 11). V Sloveniji je delo sodnikov nujno 
potrebno, saj se je po statističnih podatkih iz leta 2007 pravdal skoraj vsak državljan 
Slovenije. Sodišča so se namreč v letu 2007 ukvarjala s kar 1,35 milijona zadevami 
(Sodna statistika 2006). 

Dvanajst mednarodnih sodišč ima okoli 173 sodnikov, od tega je 26 žensk, izmed 
katerih jih je deset sodnic na Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu in 
pet na Evropskem sodišču v Luksemburgu. Prvo žensko sodnico na mednarodnem 
sodišču so izvolili šele leta 1995, to je bila Rosalyn Higgins iz Velike Britanije. Na obeh 
mednarodnih sodiščih za vojne zločine je število sodnic nizko (dve na kriminalnem 
tribunalu za vojne zločine bivše Jugoslavije in tri na mednarodnem sodišču za vojne 
zločine v Ruandi) (Booth 2002, 4). V Sloveniji je največje sodišče Okrajno sodišče v 
Ljubljani, kjer deluje 120 sodnikov in 332 ljudi sodnega osebja (sekretar, strokovni 
sodelavci, ostalo sodno osebje). Najmanjše sodišče je Okrajno sodišče v Idriji, kjer so 
zaposleni trije sodniki, podporo pa jim nudi 12 oseb iz vrst sodnega osebja. Na 
slovenskih sodiščih je bilo zaposlenih skupaj 1083 sodnic in sodnikov, 264 je moških 
(Sodna statistika 2006). Stanje glede spolne udeleženosti slovenskih sodnikov je bolj 
podrobno opisano v tretjem poglavju. 

2.1 Poklicna segregacija 

Poklicna segregacija obstaja, ko je določeni spol nesorazmerno zastopan v 
določenih poklicih glede na njegovo sorazmerno udeležbo v delovni sili na trgu dela. 
Obstajajo različne stopnje poklicne segregacije, ki so odvisne od ločitve trga dela v 
prevladujoče moške in ženske poklice. Ločimo dve vrsti poklicne segregacije, in sicer 
horizontalno in vertikalno (Wilson 2003, 16–17). 
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Raziskave so pokazale, da tipično ženski poklici vključujejo manj odločanja in 
neodvisnega načrtovanja kot tipično moški poklici, prav tako pa so bolj omejeni v času 
in prostoru ter bolj dolgočasni in monotoni (Melkas in Anker 2003, 3). 

Robinson (1998 in 2001) je proučil, da naj bi vsi zaposleni v ženskih poklicih 
prejemali relativno nižji dohodek v primerjavi z zaposlenimi v moških poklicih, kar 
pomeni, da so tako moški in ženske, ki so zaposleni v istem poklicu, plačani manj, čim 
višji je delež žensk zaposlenih v določenem poklicu. 

Kljub temu, da ženske zasedajo slabša in nižje plačana delovna mesta, so bolj 
zadovoljne s svojo zaposlitvijo kot moški. Pri tem raziskovalci podajajo dve razlagi. 
Prva se navezuje na pričakovanja glede zaposlitve, saj so le-ta pri ženskah nižja kot pri 
moških in zato posledično hitreje izpolnjena. Druga pa poudarja značilnosti, ki so 
povezane z ženskimi poklici (npr. nižji zaslužek) in s katerimi se ženske sprijaznijo, saj 
opravljajo »žensko« delo. Obstaja pa izjema, če se ženske zaposlijo v moških poklicih, 
saj so takrat njihova pričakovanja višja in težje izpolnjena. Rezultati študij kažejo, da so 
ženske v moških poklicih manj zadovoljne kot ženske, ki so zaposlene v tradicionalno 
ženskih poklicih (Bender, Donohue in Heywood 2005, 479–481). 

2.1.1 Vrste poklicnih segregacij 

Horizontalna poklicna segregacija obstaja, ko se moški in ženske zaposlujejo v 
različnih poklicih, kar pomeni, da v okviru celotne zaposlitvene strukture prevladujejo v 
določenih poklicih ženske in v določenih moški (Melkas in Anker 2003, 2). 

Poklicna segregacija in vloga spolne orientiranosti v zvezi z zaslužkom je na visoko 
žensko dominantnih trgih dela socialno razvrednotena, kar vodi v visoko plačilo 
moških, ki še povečujejo spolno segregacijo delovne sile (Judge in Livingstone 2008, 
999). 

V svoji knjigi »Occupational Ghettos« Maria Charles in David Grusky (2005) 
proučujeta obseg segregacije v desetih državah in tako razkrivata vzorce spolne 
segregacije. Njuno osrednje vprašanje se glasi: »Zakaj se je spolna segregacija 
ohranila, kljub vsem naprednim idejam o spolni enakosti.« Da bi odgovorila na to 
vprašanje, sta narisala razlike med vertikalno in horizontalno obliko segregacije in 
ročnimi ter neročnimi poklici. Prepričana sta, da enakopravne sile zmanjšujejo 
vertikalno segregacijo v neročnih poklicih (ki so povečini managerski, profesionalne, 
prodajne in storitvene službe), ki omogočajo ženskam vstop v visoko statusne poklice. 
Vseeno pa je treba sprejeti tudi dejstvo, da so si moški in ženske v osnovi različni in 
imajo s tem različne sposobnosti, pa se kljub temu še vedno ohranja horizotnalna 
segregacija. Kar pomeni, da so ženske še vedno koncentrirane v neročnih poklicih, 
moški pa dominirajo v proizvodnji, agrikulturi in ostalih neročnih delih. 

Vertikalna poklicna segregacija obstaja, ko se moški in ženske zaposlujejo na 
različnih položajih v okviru istega poklica oziroma poklicne skupine (Melkas in Anker 
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2003, 2). Pri slednji velja, da običajno moški zasedajo vodilna in prestižnejša delovna 
mesta, medtem ko so ženske zaposlene na nižjih in manj zahtevnih delovnih mestih.  

Pri delitvi poklicev na moške in ženske so spolno dominantni poklici, če je v 
določenem poklicu zaposlenih vsaj osemdeset odstotkov delavcev, ki so bodisi moškega 
bodisi ženskega spola (to pomeni vsaj štiri zaposlene ženske na enega zaposlenega 
moškega oziroma vsaj štiri zaposlene moške na eno zaposleno žensko). Posebnost 
sodobnih družb zahodnega civilizacijskega kroga, in s tem tudi Slovenije, je, da postaja 
ženski del populacije nadizobražen. 

Poklicna in zaposlitvena segregacija po spolu je vprašanje, vredno nadaljnje 
raziskave. Večinoma se sprašujemo o vzrokih, zakaj so ženske omejene na ožji krog 
poklicev, ki so praviloma slabše cenjeni in plačani. Iz naše diplomske naloge pa je 
razviden nasprotni primer – kako je tako velikemu številu žensk uspelo doseči visoke 
položaje v včasih tradicionalno moških in visoko spoštovanih moških poklicih, kot je 
biti sodnik. 

2.2 Spolni stereotipi 

Spolni stereotipi se navezujejo na psihološke poteze in obnašanje, za katere se 
verjame, da se dogajajo z različno stopnjo pogostosti znotraj dveh spolnih skupin (npr. 
moški so bolj agresivni, ženske so bolj čustvene). Spolni stereotipi se pogosto 
uporabljajo za podporo pri oblikovanju tradicionalnih spolnih vlog (npr. ženske so 
zdravstvene negovalke, moški so gradbeni delavci) ter služijo kot socializacijski modeli 
za otroke. Eno izmed prvih raziskav o stereotipih sta vodila McKee in Sheriffs v 
Kaliforniji v 1950. letih (McKee in Sheriffs 1957, 1959; Sheriffs in McKee 1957). 
Uporabljala sta seznam 200 pridevnikov in tako sta ugotovila, da se večje število 
značilnosti različno na splošno pripisuje moškim in različno ženskam. Moške so 
opisovali kot iskrene, neposredne, racionalne, sposobne, drzne in učinkovite. Ženske so 
opisovali kot emocionalno tople z razvitimi socialnimi navadami. Te ugotovitve so se 
skladale z rezultati raziskave Parsonsa in Balesa (1955), ki sta identificirala značilnosti 
moških, ki asociirajo k bolj adaptivno-instrumentalnim, in tiste, ki asociirajo na ženske 
kot integrativno-ekspresivne. Vseeno pa raziskave kažejo, da so razlike med moškim in 
ženskim spolom pogosto manjše, kot pa razlike, ki jih najdejo med posamezniki v vsaki 
od spolnih skupin (Ember in Ember 2004, 11–16). 

2.2.1 Pozitivna maskulinizacija 

Zanimivo je dejstvo, da se o maskulinizaciji v politiki, na finančnem področju, v 
poslovnem svetu sploh ne govori. Problematiziranje maskuliniziranih področij moški 
zagotovo razumejo kot ogrožanje lastnih pozicij (Snežič in Čokl 2008, 49). 

Snežič in Čokl (2008) ugotavljata, da se moškost poklicev še ni problematizirala. 
Prav tako je ves sistem socializma problematiziral moškost poklicev in s tem povezane 
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organizacije družbenih podsistemov. V sodstvu visoko pozicionirani moški radi 
oznanijo, da večinsko ženski sodni sistem ni za sodniške plače. Potemtakem bi 
potrebovali varuha enakih možnosti v sodstvu – pri plačah za ženske, pri kadrih za 
moške. Malo groba je opazka, da so okrajna in okrožna sodišča pri nas pribežališče 
mladih mamic, ki (z)morejo o materinstvu bolj kot ne razmišljati šele pri tridesetih, ko 
vstopijo v sodniško službo. Nižje ko je sodišče, bolj je žensko. Na vrhovnem sodišču je 
26 vrhovnih sodnikov in 15 vrhovnih sodnic. Predsednik in podpredsednik sta moška. 
Od štirih višjih sodišč dve vodita sodnika, dve sodnici. Pri nižjih sodiščih pa se slika 
obrne. V vrhu okrožnih in okrajnih sodišč v Sloveniji (prvih je 11, drugih 44) je 32 
žensk in 20 moških, tri sodišča predsednika ali predsednico čakajo. Evropsko sodstvo je 
generalno prej moško kot žensko. Pokaže se, da je sodnic več na nižjih sodiščih.  

Sociolog Hofstede (2001) je uporabil različen metodološki pristop, da bi raziskal 
maskulinizem in feminizem, primerjal je delovne vrednote obeh spolov v 40 državah. 
Analiza je zajela obnašanje na tisoče zaposlenih v IBM-u, ki je velika visokotehnološka 
multinacionalka. Eno lestvico je Hofstede izpeljal iz analize, ki zadeva obseg vrednot 
oblastnosti, denarja in zadev, ki vodijo družbo, različno od skrbi glede kakovosti 
življenja in soljudi. To lestvico bi zlahka imenovali »Materialnost«, vendar pa jo je 
Hofstede imenoval »Maskulinost/moškost« (MAS), zato, ker so moški zaposleni dali 
večji poudarek prvi lestvici vrednot, kot drugi, ki so dale večjo vrednost ženske 
zaposlene (Ember in Ember 2004, 16). 

2.2.2 Negativna feminizacija 

Ženske ob tem, ko moški odhajajo iz manj prestižnih poklicev v bolj prestižne in s 
tem bolje plačane, težko povzdignejo svoj glas, saj se s tem dela prostor za zaposlovanje 
žensk. Zanje pa je zaposlitev cenjena dobrina. Vsekakor pa so mlade generacije bolj 
zahtevne v pričakovanjih do sebe in do drugih, zato se njim odpirajo nove možnosti ter 
novi in bolj prestižni poklici, v katerih ni nujno, da na vodilnih mestih prevladujejo 
moški (Snežič in Čokl 2008, 49). 

Accetto (2008) pravi, da prekomerna feminizacija sodstva lahko vodi do različnih 
pomislekov. Poskrbeti je namreč treba za sorazmerno ustrezne demokratične 
zastopanosti prebivalstva v sodstvu, saj ni ustrezno, če eden izmed spolov v veliki 
večini prevladuje med sodniki. Pisali smo že o tem, da lahko ženska sodnica sodi 
drugače kot moški sodnik. V tem pogledu lahko tudi prevladujoče število sodnic poseže 
v naravo sodnega odločanja, če ne celo pravnega razlogovanja nasploh. Poleg teh 
obstajajo še drugi načelni argumenti, ki bodo nanizani v tem diplomskem delu. V 
kolikor v določenem poklicu prevladujejo ženske, potem to izpade kot nekaj 
negativnega, medtem ko pa v zelo veliko primerih prevladujejo moški (managerji, 
politiki), se to zdi vsem samoumevno in deluje kot nekaj pozitivnega. 
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2.2.3 Spolna občutljivost, koncentracija in segregacija 

V skoraj vsaki družbi je spol osnovni vidik človeške identitete in spolni stereotipi 
pogosto vplivajo na obnašanje na nezavednih ravneh. Moški sodnik mora biti zelo 
previden, da ne izraža določenih predsodkov, medtem ko obravnava seksualne primere, 
ne glede na to, ali je žrtev moški ali ženska. Sodnica pa ne sme izražati sovraštva ali 
nezanimanja, v kolikor so na ženski očitni znaki nasilnih dejanj. Ne sme se vpletati in 
ne podajati komentarjev (Eastern Caribbean Supreme Court 2002, 1). To je, po mojem 
mnenju, primer spolne občutljivosti, ko se ženska sodnica lahko bolje poistoveti z 
žensko žrtvijo. S tega vidika ji lahko tudi bolj naklonjeno sodi. 

Koncentracija določenega spola je merilo spolne sestave delovne sile v enem 
samem poklicu ali nizu poklicev, ki se izraža z deležem žensk v poklicu. Spolna 
simetrija nastane le v primeru, če je polovica žensk in polovica moških v poklicu 
(Blackbourn in Jarman 2005, 2).  

Pravičnost se izraža v enakosti. Pravičnost je zato na splošno, bolje kot enakost, 
smiselno označevati kot sorazmernost (proporcionalnost) oziroma kot sorazmerno 
enakost. Pravičnost se povezuje tudi s pojmom poštenosti, ki zahteva, da se ljudem 
priznavajo izhodiščno enaki pogoji oziroma možnosti, kar se med drugim kaže tudi v 
zahtevi po jasni in vnaprejšnji opredelitvi procesnih pravil, ki uveljavljajo merila 
pravičnosti (Bošnjak in drugi 2005, 26). 

Segregacija pa zadeva tendenco žensk in moških, da se zaposlijo v različnih 
poklicih drug od drugega v vseh možnih poklicnih spektrih, kjer je mogoča analiza. 
Drugače kot koncentracija, ki predstavlja en spol v poklicu, se segregacija navezuje na 
porazdelitev obeh spolov med poklice (Blackbourn in Jarman 2005, 2). Obe, segregacija 
in koncentracija, pa se ukvarjata s porazdelitvijo moških in žensk med poklici.  

Četudi je segregacija manj pomembna za poklicne nagrade, kot so zaslužki ali 
ugled, je poklicna segregacija posledica ženskega socioekonomskega statusa. Kot prvo 
se vsi poklici, ki jih zasedejo ženske, getoizirajo. Kot drugo, če se ženske odločijo za 
poklice na temelju družinske predpostavke ali če je določen poklic zaradi pretežno 
ženskih zaposlenih bolj prijazen do družinskih obveznosti, to pomeni, da sistem sili 
ženske v sprejemanje odločitev, naklonjenih gospodinjstvu in družini (Lin Chang 2000). 

2.3 Žensko delo 

V današnji vsakdanji rabi sintagma »žensko delo« največkrat pomeni dela in 
opravila, ki so za ženske primerna, ki naj jih zaradi tradicije ali iz drugih razlogov 
opravljajo ženske, ali dela, za katera naj bi bile ženske primerne ali sploh sposobne, ali 
dela, pri katerih naj bi bile ženske hitrejše, spretnejše ali drugače primernejše od moških 
(Makarovič 2003, 63–64). 
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Makarovič (2003, 63–66) razlaga, da so od nastanka delitve dela družbe vrednotile 
različna dela in opravila kot odlična, cenjena, manj cenjena in zaničevana ali sramotna. 
To vrednotenje se je izražalo tudi v različnih povračilih. Evropska srednjeveška 
predstava o božji ureditvi družbe – v stan, ki moli, v stan, ki se vojskuje, in v stan, ki 
dela, vsebuje enačenje pojma dela s fizičnim delom in njegovo nizko vrednotenje. Ta 
odnos je bil precej trajen – v mestih so najprej začeli ločevati med častnim 
kvalificiranim, obrtniškim delom in nekvalificiranim, malovrednim delom. Med 
plemstvom je vseskozi obstajal zaničevalen odnos do telesnega dela sploh, med 
nekmečkim prebivalstvom so imeli kmečko delo za nekvalificirano in malovredno. Vse 
do uveljavljanja vrednot industrijske družbe so navadno šteli pretežno duhovna dela 
med cenjena opravila. Vendar so imela tu poseben položaj nekatera dela žensk, ki jih 
predvsem zavoljo manjše telesne napornosti niso šteli med dela, ampak med malo 
pomembna in nizko vrednotena opravila. Zelo različne so bile vsebine pojma žensko 
delo ali opravilo – največkrat je splošno zajemal le vrste dejavnosti, ki naj jih opravljajo 
ženske, oziroma vrste del, ki za moške niso primerna. Ta pojem se nikakor ni prekrival 
z deli, ki so jih ženske dejansko opravljale, saj so skoraj vedno delale tudi moška dela. 
Vsebina tega pojma je bila praviloma povezana z vrednotenjem delovnih dejavnosti – 
ženska dela so bila skoraj vedno družbeno nizko vrednotena. S primerjalnega 
zgodovinskega vidika je razvidno, da so bili odločitve, katere delovne dejavnosti naj 
opravljajo ženske, pojmovanja, kaj žensko delo je, in odnosi do ženskega dela vedno 
tesno odvisni od vrste družb, tehnologij in drugih zgodovinskih okoliščin, mentalitet in 
izročilno posredovanih pogledov. Delo je pridobivanje in ustvarjanje dobrin, nameni in 
različni načini delovnih postopkov niso spolno določljivi, tako npr. moški in ženske 
enako nabirajo gobe, tkejo platno, načrtujejo gradnjo mostu ali raziskujejo zgradbo 
snovi. Kadar se pojavijo spolne razlike pri opravljanju ali izdelkih enakega dela, so 
vedno rezultat lastnosti in vrednot, ki jih družbe privzgajajo osebam obeh spolov v 
različnih družbenih plasteh. Zato pojem žensko delo ni miselna tvorba, ki bi vsebovala 
bistvene lastnosti in stvarne karakteristike, v zgodovinsko univerzalnem pomenu je 
nesmiselna. Raziskave (in v dobršni meri tudi že vsakdanje okolje) kažejo, da so 
potencialne človeške sposobnosti in pomanjkljivosti (z izjemo povprečne fizične moči 
in povprečne dolgoživosti, ki pa sta v različnih obdobjih, družbah in družbenih plasteh 
zelo različni) povprečno enakomerno razdeljene med ljudi obeh spolov. Zelo drugače je 
z različno pričakovanimi in vrednotenimi, glede na vrste družb, družbene položaje in 
spol različno zaželenimi, gojenimi, usmerjenimi, pridobljenimi in razvitimi 
sposobnostmi. Šolane oziroma izobražene in urjene osebe so na ustreznih področjih 
neprimerno sposobnejše od ljudi, ki se zadevno ne izobražujejo in ne razvijajo posebnih 
sposobnosti. Naravna človeška nadarjenost je samo možnost, ki glede na človekovo 
življenjsko pot lahko narašča, stagnira ali ostane neizkoriščena. Sposobnosti žensk se 
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zaradi nedostopnosti raznih izobraževanj4

2.3.1 Porazdelitev gospodinjskih opravil 

 in praks na številnih področjih niso razvijale 
in dejansko niso dosegale pridobljenih moških sposobnosti.  

Tradicionalni koncepti glede spolnih vlog namigujejo, da se od žensk pričakuje, da 
zadovoljijo družinsko oziroma zasebno vlogo, od moških pa, da zadovoljijo delovno 
oziroma javno vlogo. Prav tako se od žensk pričakuje večja specializiranost na področju 
družbeno skrbnega vedenja (Judge in Livingston 2008, 995). 

Ženske v starosti od 20 do 74 let tako za gospodinjska opravila porabijo 2,5-krat 
več časa kot moški (ženske pet ur dnevno), ki so zadolženi predvsem za manjša 
popravila v hiši. Ženske porabijo 88 odstotkov svojega zasebnega časa za gospodinjska 
opravila, moški 49 odstotkov. Čeprav ženske opravijo večino dela, tega ne označujejo 
kot pravično (s čimer se strinjajo tudi moški). Pa vendar zaradi tega med partnerjema ne 
prihaja do večjih nesoglasij, kar kaže, da so ženske uspešno ponotranjile neenako 
obremenitev (Javornik 2006, 4). 

Nekatere ženske v zameno za napredovanje v višje plačilne razrede raje izberejo 
službo, ki omogoča fleksibilnost za upravljanje dela in družine. Poleg tega se nekatere 
ženske raje odločijo za manj odgovorne službe, ki ne zahtevajo veliko potovanj, zato da 
so lahko več z družino (GAO 2003, 13–14). To trditev lahko povežemo tudi z večjim 
zaposlovanjem žensk v sodstvu, ki ima izrazito uradniški urnik, prav tako se od sodnic 
ne pričakuje veliko službenih poti. 

Koncept aktivnega očetovanja je del odgovornega starševstva. Je integralni del 
pojavov in družbenih sprememb, ki se odvijajo v družinah zahodnih družb že nekaj 
desetletij in pomeni aktivnejše vključevanje očetov v družinsko življenje (npr. več 
udejstvovanja očeta pri negi in skrbi za otroke). V Sloveniji je praksa aktivnega 
očetovanja še precej v zametkih, opazni so predvsem premiki v vrednotah in stališčih. K 
oblikovanju nove očetovske identitete pomembno prispevajo očetovski dopust (uveden 
je bil z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (2001) kot ena od štirih 
vrst starševskega dopusta, ki se je začel uporabljati leta 2003, v celoti pa šele s 1. 1. 
2005). K oblikovanju očetovske identitete je prispevala tudi udeležba očetov pri porodu 
in v šolah za bodoče starše, izraba dopusta za nego in varstvo otroka, ki je od sprejema 
novega zakona ekskluzivna pravica enega od staršev (in ne več le matere) (Javornik 
2006, 75). 

                                                 
4 Tako je bilo npr. še vse do pred sto leti pri intelektualnih dejavnostih. Ker se niso smele 

vpisati na univerze, so si le zelo izjemoma lahko pridobile ustrezno visokošolsko znanje, pa tudi 
v teh primerih niso mogle dobiti formalnega izkaza o usposobljenosti. 
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2.3.2 Krepitev položaja žensk na trgu dela in prepoved diskriminacije 

Države članice EU in socialni partnerji se morajo lotiti vztrajno visoke stopnje 
razlik v plačah med spoloma in razlikovanja po spolu na trgu dela. Kot kažejo podatki 
EU, so ženske bolje izobražene od moških in predstavljajo skoraj 60 odstotkov vseh z 
univerzitetno izobrazbo. Žal pa se to ne odraža na trgu dela. Nasprotno, na trgu dela 
ostajajo ženske v tipično ženskih panogah in poklicih ter na nižjih delovnih mestih v 
primerjavi s svojimi kolegi. Njihovi potenciali ostajajo neizkoriščeni, saj se celo tista 
dekleta, ki so v osnovnem in srednjem izobraževanju uspešna na področjih znanosti in 
tehnologije, le redko usmerijo v te študijske smeri (Cotman 2008).  

Beseda diskriminacija izvira iz latinske besede discrimen (meja, pregrada, razlika) 
in pomeni razločevanje, razlikovanje, zapostavljanje in priznavanje manjših pravic ali 
ugodnosti v primerjavi z drugimi (Veliki slovar tujk 2006). Načelo enakosti žensk in 
moških predstavlja temeljno določbo v vseh pomembnih mednarodnih in nacionalnih 
dokumentih posameznih držav in pomeni prepoved zapostavljanja na osnovi spola. Brez 
pravnega varstva pred diskriminacijo na osnovi spola ne bi bilo mogoče spodbujati in 
koristiti sposobnosti obeh spolov. 

Ustava RS (Uradni list RS, št. 69/2004) v 14. členu določa, da so vsakomur 
zagotovljene enake človekove pravice, ne glede na katere koli osebne okoliščine, v 
drugem odstavku pa je določeno, da so pred zakonom vsi enaki. Struktura 14. člena loči 
prepovedni vidik (prepoved diskriminacije) in zapovedni vidik (enakost pred zakonom) 
načela pravne enakosti. 

Na ravni EU so pomembne zlasti direktive s področja spolne enakopravnosti. Vseh 
13 direktiv pokriva pravico žensk in moških do dela, plačila, socialne varnosti in 
dostopa do dobrin in storitev. Trenutno najpomembnejša direktiva na področju enake 
obravnave in enakih možnosti moških in žensk je direktiva 2006/54/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja 
moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano). Direktiva je bila 
sprejeta 5. julija 2006 in bo združila ter poenotila vseh 13 direktiv, ki so bile v EU 
sprejete od leta 1975. Nova direktiva bo stopila v veljavo 15. avgusta 2009 (Directive 
2006/54/EC of the European Parlament and of the Council 2006). 

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR 2002) v šestem členu določa, da morajo biti 
ženskam in moškim zagotovljene enake možnosti in enaka obravnava pri zaposlovanju, 
napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in drugih 
prejemkih iz delovnega razmerja, odsotnostih z dela, delovnih razmerah, delovnem času 
in odpovedi pogodbe o zaposlitvi. Poleg splošne določbe vsebuje še nekatera druga 
določila, ki se navezujejo na prepoved diskriminacije glede na spol, na primer enako 
plačilo za enako delo in delo enake vrednosti, prepoved spolnega nadlegovanja in 
prepoved objave delovnega mesta samo za en spol. Omeniti je treba tudi kazenski 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200668&stevilka=2951�


Feminizacija poklicev 

13 

zakonik (1994), ki med kaznivimi dejanji zoper človekove pravice in svoboščine kot 
kaznivo dejanje določa kršitev enakopravnosti (141. člen). 

Določbe Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO 2004), 
katerega namen je zagotavljanje enakega obravnavanja vsakogar pri uveljavljanju 
njegovih ali njenih pravic in obveznosti ter pri uresničevanju človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, so v tem pogledu dobrodošle, vendar še vedno obstajajo razlike 
med pravnim in dejanskim stanjem. 

Ločimo več vrst diskriminacije, med drugim tudi spolno, rasno, gospodarsko, 
politično in versko. Prikrita spolna diskriminacija se nanaša na neenako in škodljivo 
obnašanje, ki je manj opazno in očitno kot pri odkriti spolni diskriminaciji. Ta oblika 
spolne diskriminacije mnogokrat ni opazna, ker je večina ljudi to obnašanje sprejela kot 
normalno, naravno in običajno. Primer take oblike spolne diskriminacije je splošno 
mišljenje ljudi, da ženske niso tako sposobne in inteligentne kot moški, zato naj raje 
zasedajo nižja delovna mesta ali ostajajo doma in skrbijo za družino. Zakon o delovnih 
razmerjih v 6. členu prepoveduje tako neposredno kot tudi posredno diskriminacijo 
zaradi spola, rase, starosti, zdravstvenega stanja oziroma invalidnosti, verskega ali 
drugega prepričanja, spolne usmerjenosti in nacionalnega porekla. Posredna 
diskriminacija obstaja, če navidezno nevtralne določbe, kriteriji in praksa učinkujejo 
tako, da postavljajo osebe določenega spola, rase, starosti, zdravstvenega stanja oziroma 
invalidnosti, verskega ali drugega prepričanja, spolne usmerjenosti ali nacionalnega 
porekla v slabši položaj, razen če so te določbe, kriteriji in praksa objektivno upravičeni 
ter ustrezni in potrebni. 

2.3.3 Poklicna plačilna diskriminacija 

Etimološko gledano je diskriminacija5

Vprašanje, ali je spol vzrok za razlikovanje pri plačilih za opravljeno delo, ostaja 
pomembno, trajno in nerešeno. Kritični elementi v tem pogledu so natančna merila za 

 v svojem izvornem pomenu povsem 
nevtralna oznaka za razlikovanje ali za proces ustvarjanja razlik oziroma razločkov med 
dvema ali več subjekti ali objekti. Danes z diskriminacijo označujemo vrednostno 
negativno razlikovanje med ljudmi, ki povzroča neupravičeno oziroma pretežno ali 
splošno družbeno nezaželeno neenakost med njimi. V tem smislu lahko rečemo, da je 
opredelitev diskriminacije in boj zoper njene posamezne oblike vedno izrazito kulturno-
civilizacijsko pogojen proces. Ko danes pri nas razpravljamo o diskriminaciji, izhajamo 
pri tem iz pretežno doslej bolj ali manj utrjenih evropocentričnih ali »zahodnjaških« 
(okcidentalnih) vrednostnih predstav, ki pa skozi proces povezovanja sveta oziroma 
globalizacije postopno pridobivajo domovinsko pravico tudi v drugih delih sveta (Azija, 
Afrika itd.) (Bošnjak in drugi 2005, 21–23). 

                                                 
5 Lat. discriminatio iz discrimen, dicriminis – meja, razlika. 
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plačilne razlike, ki zahtevajo specifikacijo komponent, kot so izobrazba, izkušnje in 
poklic. Čeprav v nekaterih ozko specializiranih poklicih zaslužijo ženske več kot moški, 
na splošno obstaja razkorak med plačilom moških in žensk za veliko večino poklicev, s 
tem da moški v povprečju zaslužijo več kot ženske. Ve se, da si moški in ženske, ki 
opravljajo enako delo v enakem okolju ali v isti organizaciji, zaslužijo enako plačo.  

Slika 2.1 sporoča neenakost v plačilih zaposlenih glede na spol. Slika prikazuje 
povezavo med spolom in poklicem ter se navezuje na alokacijo moških in žensk po 
poklicih. Druga povezava se navezuje na povezavo med poklicem in plačo. Slednje 
vprašanje pa se še posebej osredotoča na plačilno poklicno neenakost, saj je vir očitne 
spolne sestave, ki učinkuje na plačo. Če je poklicna alokacija prosta spolne 
diskriminacije ali ne, sestava spolov namiguje, da neenakost poklicnih plač6

Slika 2.1 Poklicna plačilna diskriminacija  

 odseva 
pritajeno spolno diskriminacijo.  

 
Vir: Tam 1997, 1653. 

Značilnosti posameznikovega intelektualnega okolja imajo prav tako vpliv na 
posameznikovo orientacijo spolne vloge. Izobrazba, splošno duševno znanje (kognitivne 
sposobnosti) in vera so vidiki intelektualnega razvoja, ki določajo tradicionalne ali 
egalitarne perspektive glede spolnih vlog. Tudi druge okoljske spremenljivke, kot sta 
regija ter urbanizacija kraja bivanja, vplivajo na določanje spolnih vlog (Judge in 
Livingston 2008, 996). 

Potem, ko je raziskava GAO (2003, 6) upoštevala vse dejavnike,7

                                                 
6 Nekatere raziskave o enakosti zaslužkov niso upoštevale ključnih dejavnikov večjih plač, 

kot so delovne izkušnje in izobrazba. Ko pa so ti dejavniki upoštevani, ostaja vprašanje glede 
obsega in vzroka kakršnekoli neenakosti (GAO 2003, 2). 

7 Nekateri drugi dejavniki so še industrija, poklic, rasa, zakonski stan in delovna doba 
(GAO 2003, 7). 

 ki vplivajo na 
plačo, so ženske v letu 2000 zaslužile zgolj 80 odstotkov plače, ki jo za enako delo 
prejmejo moški. 

Nepoklicni 
dejavniki 

Delovni pogoji, sposobnosti itd. 

Plača Poklic 

Osebne značilnosti 

Spol 

Sestava spola 
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Eden od mehanizmov nepravičnega plačevanja leži v pričakovanjih. Tradicionalno 
gledano se moški veliko bolj agresivno in učinkovito pogajajo za svoje plače (Judge in 
Livingstone 2008, 998). Od žensk se že po naravi pričakuje večja pohlevnost in 
sprejemljivost danih pogojev.   

2.3.4 Vrste diskriminacij 

Odstop od načela enakopravnosti je tudi načelo pozitivne diskriminacije. V širšem 
smislu pozitivna diskriminacija pomeni uveljavljanje posebnih pravic, ki so namenjene 
preprečevanju manj ugodnih položajev in spodbujanju oziroma ustvarjanju enakih 
možnosti določenih kategorij oseb (šibkejših, socialno ogroženih članov družbe, 
pripadnikov etničnih manjšin, žensk, starejših, mladine, brezposelnih itd.). Tako 
pozitivna diskriminacija zajema tudi ukrepe, ki prispevajo k preprečevanju ekonomske, 
politične in socialne marginalizacije (naj)šibkejših članov družbene skupnosti, k bolj 
sorazmerni porazdelitvi družbenih dobrin in bremen med različnimi kategorijami oseb 
oziroma med različnimi družbenimi skupinami …, pa tudi k spodbujanju enakih 
možnosti na področju vzgoje in izobraževanja, zaposlovanja, delovnih razmerij itd. 
(Bošnjak in drugi 2005, 34). 

Tipičen primer pravnega akta, ki v Sloveniji na nekaterih področjih uveljavlja 
pozitivno diskriminacijo, je Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM 
2002), ki npr. v 7. členu opredeljuje posebne ukrepe kot tiste začasne ukrepe, ki so 
namenjeni ustvarjanju enakih možnosti žensk in moških ter spodbujanju enakosti spolov 
na posameznih področjih družbenega življenja, kjer se ugotavlja neuravnotežena 
zastopanost spolov oziroma neenak položaj oseb enega spola (tu torej ne gre za 
spodbujanje enakopravnosti, marveč enakosti). 

Direktna diskriminacija je, ko se eno osebo obravnava manj ugodno na podlagi 
spola, kot pa bi se drugo osebo v podobni situaciji. Če se npr. žensko ne sprejme na 
delovno mesto zaradi njene nosečnosti, je to primer direktne diskriminacije. Indirektna 
diskriminacija je, ko očitno nevtralna provizija, kriterij ali praksa postavlja osebo 
določenega spola v posebej neugoden položaj v primerjavi z osebo nasprotnega spola, 
razen če je provizija, kriterij ali praksa objektivno upravičena z legitimnimi cilji in so 
sredstva za dosego le-teh zakonita in potrebna. Npr. pogoj za zaposlitev terja od 
prosilcev minimalno višino 170 cm, kar je primer indirektne diskriminacije, ker bi ta 
zahteva izključila veliko več žensk kot moških (EC 2007, 4). 

2.4 Sodniška funkcija 

Skupna kadrovska služba v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (ZJU 
2002) pripravlja in sprejema kadrovski načrt za vsa sodišča in Sodni svet RS. Sodnik je 
pravni strokovnjak, ki sodeluje pri izvajanju ene temeljnih funkcij države – sodne 
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oblasti. Delo opravlja v skladu z dolžnostmi in pristojnostmi, določenimi z Zakonom o 
sodiščih in sodnem redu (2007). 

Status sodnika ureja Ustava RS v členih od 125 do 134 ter Zakon o sodniški službi 
(2007). Sodniki so funkcionarji, ki jih na predlog Sodnega sveta voli državni zbor. 
Sodnikov mandat je trajen, starostna meja in pogoji za izvolitev so določeni z zakonom. 
Za funkcijo sodnika lahko konkurira, kdor je državljan RS in aktivno obvlada slovenski 
jezik, je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, je dopolnil 30 let 
starosti, ima v RS pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomiran pravnik ali 
nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, je opravil pravniški državni 
izpit in je osebnostno primeren za opravljanje pravniške funkcije. Sodniška plača je 
določena z Zakonom o sodniški službi, pri čemer je osnova za izračun plače enaka 
osnovi za določitev plače poslanca Državnega zbora RS. Sodnik ima status javnega 
funkcionarja, pri svojem delu pa je vezan na ustavo in zakone. Funkcija sodnika ni 
združljiva s funkcijami v drugih državnih organih, v organih lokalne samouprave in v 
organih političnih strank ter z drugimi funkcijami in dejavnostmi, za katere to določa 
zakon. Formalne izobrazbene specializacije med sodniki ni. Pravno področje, na 
katerem sodnik pretežno dela, je opredeljeno z notranjo organizacijo posameznega 
sodišča, ki ima za reševanje posameznih vrst sporov organizirane različne sodne 
oddelke, na katere so sodniki razporejeni v skladu z letnim razporedom dela sodišča. O 
napredovanju na višje sodniško mesto ter o napredovanju v plačnem razredu odloča 
Sodni svet RS. Ta tudi predlaga državnemu zboru razrešitev sodniške funkcije, če 
sodnik pri delu krši ustavo ali hujše krši zakon oziroma če stori naklepno kaznivo 
dejanje z zlorabo sodniške funkcije. Stopnje napredovanja sodnikov v sodniški funkciji 
so opredeljene z organizacijo sodišč v RS. Tako so sodniki lahko okrajni, okrožni, višji 
in vrhovni. Sodniki se združujejo v Sodniško društvo, ki je del mednarodnega 
sodniškega združenja (Evropska pravosodna mreža v civilnih in gospodarskih zadevah 
2009). 

Sodnik je izvoljen državni funkcionar, pristojen za izvrševanje sodne oblasti. Dela 
na sodišču s splošno pristojnostjo in odloča o sporih v zvezi z lastninsko in drugimi 
stvarnimi pravicami, kakor tudi o svoboščinah in pravicah, ki so kot ustavna kategorija 
konkretizirane v določbah področnih materialnih zakonodaj. Delo sodnikov obsega 
zadeve s civilnega, premoženjskega, kazenskega pravnega področja, pa tudi z 
nepravdnega področja. Za posamezna področja se sodniki specializirajo. Sodnik mora 
opravljati svoje delo vestno in pošteno. Pri razsojanju mora biti nepristranski. Delo 
zahteva samostojnost, iniciativnost in smisel za organizacijo dela. Dela tudi v stiku z 
drugimi ljudmi – v obliki pogovorov, sodelovanj na sestankih, nastopov v javnosti. 
Imeti mora interes za stalno izpopolnjevanje in spremljanje novosti (ZRSZ 2009). 



Feminizacija poklicev 

17 

Sodniku preneha sodniška funkcija po zakonu, če iz ocene njegove službe izhaja, da 
ne ustreza sodniški službi – 74. člen, 1. odst., 7. točka Zakona o sodniški službi (ZSS-
UPB4 2007). 

2.4.1 Slovensko sodstvo  

Sodišča s splošno pristojnostjo delujejo na treh ravneh (Sodna statistika 2006): 

1. Štiriinštirideset okrajnih sodišč: prvostopenjska sodišča, ki so načeloma 
pristojna za obravnavanje: kaznivih dejanj, za katera najvišja zagrožena kazen 
ne presega treh let zapora, premoženjskih zadev, v katerih vrednost spornega 
predmeta ne presega 8345,85 EUR, sporov o zakonitem preživljanju, 
zapuščinskih in nepravdnih zadev, vodenje zemljiške knjige, zadev sodne 
izvršbe. 

2. Enajst okrožnih sodišč – so prvostopenjska sodišča in niso v razmerju 
nadrejenosti do okrajnih sodišč. Načeloma so pristojna za naslednje zadeve: 
− tiste kazenske in premoženjske, ki presegajo pristojnost okrajnih sodišč, 
− za sojenje o kaznivih dejanjih mladoletnikov, 
− dovolitev posegov v človekove pravice in temeljne svoboščine, 
− spore iz družinskih razmerij, 
− gospodarske spore, spore o pravicah intelektualne lastnine, 
− vodenje sodnega registra (registra podjetij). 

3. Štiri višja sodišča – so pritožbena sodišča za zadeve okrajnih in okrožnih 
sodišč. Poleg odločanja o pritožbah zoper odločbe okrajnih in okrožnih sodišč 
z njihovega območja odločajo tudi o morebitnih sporih o pristojnosti med temi 
sodišči. 

4. Specializirana sodišča 
− Delovno-socialna sodišča: štiri specializirana prvostopenjska sodišča – so 

pristojna za odločanje o delovnih sporih, eno od njih tudi za odločanje o 
sporih iz socialnega zavarovanja. Ta sodišča imajo skupno pritožbeno 
sodišče, Višje delovno in socialno sodišče. 

− Upravno sodišče Republike Slovenije zagotavlja sodno varstvo v upravnih 
zadevah ter ima status višjega sodišča. Pritožba je na Vrhovno sodišče RS. 

2.4.2 Delovanje in struktura sodišč 

Običajno delo sodnika, ki dela na sodišču in ki je izvoljen v državnem zboru, se 
prične na okrajnem sodišču. Tu sodi kot sodnik posameznik v kazenskih zadevah za 
kazniva dejanja, za katera se lahko izreče kazen do treh let zapora, ali v civilnih (to je 
pravdnih) zadevah, kjer je vrednost sporov manjša, pa tudi v tako imenovanih 
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nepravdnih zadevah, npr. zapuščinah. Nato lahko sodnik napreduje na okrožno sodišče, 
kjer ne sodi več kot posameznik, pač pa v senatih, sestavljenih iz poklicnega sodnika in 
dveh porotnikov, ali v najtežjih zadevah, v katerih je predpisana kazen deset ali več let 
zapora, v tako imenovanih senatih peterice, sestavljenih iz dveh poklicnih sodnikov in 
treh porotnikov. Sodniki porotniki so laiki, izvoljeni iz najširših slojev (poklic ni 
pomemben), glasujejo pa enakovredno s poklicnimi sodniki (ZRSZ 2009). 

Naslednja stopnja napredovanja je višji sodnik/sodnica za sojenje na višjih sodiščih, 
ki so le pritožbena sodišča, pristojna za pritožbe proti sodbam okrajnih in okrožnih 
sodišč, tako v kazenskih kot v civilnih postopkih, pa tudi v postopku zoper 
mladoletnike. Sodijo na sejah senatov, ki so sestavljeni le iz treh poklicnih sodnikov. V 
kazenskih zadevah je lahko na sejah navzoč tudi višji državni tožilec. V izjemnem 
primeru lahko senat odloči, da bo opravil obravnavo tako v kazenskem kakor tudi v 
civilnem postopku na drugi stopnji, to je na višjem sodišču. V takem primeru je možna 
pritožba na vrhovno sodišče. Na vrhu je vrhovno sodišče, ki pomeni višek kariere v 
sodniškem poklicu in na katerem vrhovni sodniki sodijo o izrednih pravnih sredstvih 
zoper sodbe nižjih sodišč v kazenskih in civilnih zadevah. To je v zahtevah za varstvo 
zakonitosti, pri obnovah postopkov, zahtevah za izredno omilitev kazni in revizijah. V 
kazenskih zadevah dajejo predhodno mnenje, sejam pa lahko prisostvujejo tudi vrhovni 
državni tožilci. Vrhovni sodniki sodijo v senatih treh ali petih sodnikov ali pa na občnih 
sejah (vsi sodniki) (ZRSZ 2009). 
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3 FEMINIZACIJA SODNIŠKE FUNKCIJE 

Tuje izkušnje kažejo, da feminizacija sodniške funkcije nima neposrednega vpliva 
na samo delo in strokovnost. Na zveznih ameriških okrožnih sodiščih raziskovalci niso 
našli dokaza, da bi spol sodnika vplival na odločitve glede civilnih pravic v 
diskriminatornih postopkih (Peresie 2005, 1763). Tudi v Teksasu je bila opravljena 
raziskava glede tega kako postanejo moški in ženske sodniki. Teksas je bil izbran tudi 
zaradi tega, ker ima največji delež žensk sodnic (27 odstotkov izmed vseh sodnikov) v 
ZDA. Teksas zahteva starost 35 let in 10 let delovnih izkušenj s prakticiranjem prava 
(ali službovanje na sodišču v zadnjih 10 letih). Okrožni sodnik mora biti star vsaj 25 let 
in službovati vsaj 4 leta. Profesionalne izkušnje, povezave z družbo oziroma skupnostjo, 
in demografske značilnosti vplivajo na to, kdo zavzame sodniški stol (Williams 2006, 
107–113). 

Pri nas je Urad za enake možnosti v letu 2007 začel z izvajanjem projekta 
»Udejanjimo integracijo načela enakosti spolov«. Namen projekta je bil priprava 
izobraževalnih modulov za integracijo načela enakosti spolov ter načrt priprave 
izobraževanj za javne uslužbenke in uslužbence, s katerim naj bi se povečala 
ozaveščenost o politiki enakosti spolov v javni upravi. Večina načrtovanih aktivnosti je 
bila izvedena v letu 2008. Ena izmed aktivnosti je bila tudi spremljanje dostopnosti do 
področij v vzgoji in izobraževanju, kjer so deklice oziroma dečki manjšinsko zastopani. 
Prav tako so imeli izobraževanje sodnice in sodniki, ki se ukvarjajo z družinskimi 
zadevami, o upoštevanju načela enakosti spolov pri odločanju o dodeljevanju otrok, 
urejanju preživnin in stikov z otroki. Rezultat naj bi bil enako obravnavanje partnerjev 
pri razvezah, dodeljevanju otrok, urejanju preživnin in stikov z otroki. Problematika 
feminizacije sodniške funkcije je med drugim tudi ta, da je bil Urad za enake možnosti v 
preteklih letih opozorjen na precejšnje število očetov, ki zatrjujejo, da so neenako 
obravnavani pri dodeljevanju otrok in urejanju stikov ob razvezi oziroma ob razpadu 
zunajzakonske skupnosti. Nekaj takšnih primerov vsako leto obravnava tudi 
zagovornica enakih možnosti žensk in moških ter načela enakosti. Z namenom večjega 
ozaveščanja sodnic in sodnikov glede enakega obravnavanja partnerjev pri razvezah je 
Urad za enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje organiziral 
izobraževanje sodnikov in sodnic s posebnim poudarkom na načelu enakega 
obravnavanja pri dodeljevanju otrok, urejanju preživnin in stikov z otroki (Urad za 
enake možnosti 2008). 

3.1 Sodniki in sodnice po vrstah sodišč v Sloveniji 

Na sliki 3.1 je vidna organizacija sodišč v RS. Več o sami organizaciji slovenskih 
sodišč je moč najti v prilogi 1. V letu 2007 je bilo vseh zaposlenih sodnikov 1083, od 
tega jih je največ delovalo na okrajnih sodiščih (510 sodnikov). Za okrajna sodišča je 
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značilno, da so obremenjena z izvršilnimi in zemljiškoknjižnimi zadevami (Sodna 
statistika 2006 in 2007). 

Slika 3.1 Sodniki po vrstah sodišč na dan 31. 12. 2007  

 
Vir: Sodna statistika 2006 in 2007, 9. 

Spolna struktura devetih ustavnih sodnikov je sestavljena iz treh žensk in šestih 
moških. Za ustavnega sodnika je lahko izvoljen državljan Republike Slovenije, ki je 
pravni strokovnjak in je star najmanj štirideset let. Ustavni sodniki so izvoljeni za dobo 
devetih let in ne morejo biti ponovno voljeni. Predsednico oziroma predsednika 
Ustavnega sodišča izvolijo ustavni sodniki med seboj za dobo treh let (Ustavno sodišče 
RS 2003). 

Oseba je lahko izvoljena na sodniško mesto na vrhovnem sodišču (vrhovni sodnik), 
če je uspešno opravljala sodniško funkcijo najmanj petnajst let (Zakon o sodniški službi 
ZSS-UPB4 2007).  

Zakon o sodniški službi (ZSS-UPB4 2007) v 29. členu določa, da se ocena sodniške 
službe sestavi ob upoštevanju naslednjih meril: 

− strokovno znanje in strokovna dejavnost, 
− delovne sposobnosti in sposobnost pravilnega obravnavanja pravnih vprašanj, 
− varovanje ugleda nepristranskega sodnika, vestnost, zanesljivost, odločnost in 

marljivost pri izvrševanju delovnih obveznosti, 
− sposobnost ustnega in pisnega izražanja, 
− sposobnost komuniciranja in dela s strankami, 
− odnos do sodelavcev in obnašanje zunaj službe,  
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− sposobnost opravljanja nalog vodstvenega mesta, če je sodnik imenovan na 
takšno mesto. 

V okviru kriterija iz 1. točke prejšnjega odstavka se upošteva predvsem 
strokovnost, ki je razvidna iz sodnikovega dela in se ugotavlja na podlagi ocenjene 
kakovosti sodnih odločb, strokovnost, ki je dosežena z opravljenim magistrskim ali 
specialističnim podiplomskim študijem oziroma pridobljenim naslovom doktorja 
znanosti, ter ugled, ki ga je sodnik dosegel s svojim delom v strokovni javnosti. 

Slika 3.2 prikazuje dejstva glede strukture (števila) sodnikov po spolu na 
posameznih vrstah sodišč v Sloveniji. Iz grafa je razvidno, da ženske prevladujejo na 
vseh sodiščih, razen na vrhovnem, kjer je skoraj za polovico več moških.  

Slika 3.1 Struktura sodnikov po spolu (v številu) na dan 31. 12. 2007  

 
Vir: Sodna statistika 2006 in 2007, 11. 

3.1.1 Študenti in študentke prava 

Slika 3.3 prikazuje, da je bilo na Pravno fakulteto v Ljubljani med leti 2006–2008 
sprejetih več žensk kot moških.  



Feminizacija sodniške funkcije 

22 

Slika 3.3 Spol sprejetih na Pravno fakulteto v Ljubljani v obdobju 2006–2008  

 
Vir: Visokošolska prijavno-informacijska služba 2008. 

Slika 3.4 prav tako prikazuje spolno sestavo sprejetih študentov na Pravno fakulteto 
v Mariboru. V veliki večini prevladujejo ženske.  

Slika 3.4 Spol sprejetih na Pravno fakulteto v Mariboru v obdobju 2006–2008 

 
Vir: Visokošolska prijavno-informacijske služba 2008. 
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Med številom moških študentov na ljubljanski in mariborski pravni fakulteti ni 
bistvene razlike. Več žensk pa je vsa tri leta študiralo na Pravni fakulteti v Mariboru. 

3.2 Spolna struktura sodniške funkcije v Sloveniji 

Spolno strukturo sodniške funkcije v Sloveniji prikazuje slika 3.5. Ženske 
prevladujejo na vseh sodiščih, razen na vrhovnem.  

Slika 3.5 Struktura sodnikov po spolu (v odstotkih) na dan 31. 12. 2007 

 
Vir: Sodna statistika 2006 in 2007, 11. 

Pri pregledu Sodne statistike 2007 sem opazila zanimiv pojav 100 odstotne  
zastopanosti sodnic na posameznih nižjih sodiščih, kot so Koper, Lenart, Radovljica, 
Slovenske Konjice, Šmarje pri Jelšah, Škofja Loka, Trebnje, Vrhnika, Celje. 

3.3 Pojav feminizacije sodišč v Sloveniji 

Statistični podatki o zastopanosti sodnic v slovenskem sodstvu Ministrstva za 
pravosodje med leti 2001 in 2007 prikazujejo skokovito naraščajoč trend, ki je razviden 
na slikah 3.6 in 3.7.  

Slika 3.6 prikazuje rast števila zaposlenih žensk na sodiščih med leti 2001–2007. 
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Slika 3.6 Število zaposlenih sodnic med leti 2001–2007  

 
Vir: Sodna statistika 2001–2007. 

Med leti 2001 in 2007 je število sodnic s 497 naraslo na 819. Tudi delež sodnic je v 
vseh letih višji od deleža sodnikov in z leti še narašča. 

Slika 3.7 Feminizacija sodniške funkcije: delež sodnic v odstotkih med leti 2001 in 
2007 

 
Vir: Sodna statistika 2001–2007. 
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Če izračunamo sedemletno povprečje zastopanosti žensk v sodniški funkciji, so v  
povprečju v obdobju med 2001 in 2007 skoraj tri četrtine vseh sodniških mest zasedale 
ženske. Sorazmerna zastopanost se je v zadnjih letih zviševala, saj je leta 2001, denimo, 
znašala 66,7 odstotka, leta 2003 70 odstotkov, v letu 2007 pa že 75,6 odstotka.  

3.3.1 Pojav pretirane feminizacije okrajnih sodišč 

Slika 3.8 prikazuje pojav pretirane feminizacije okrajnih sodišč. O njej govorimo 
zaradi tako visokega odstotka sodnic, ki znaša kar 80 odstotkov. Prav tako spodnja slika 
potrjuje hipotezo o dominaciji ženskega spola pri opravljanju sodniške funkcije po letu 
2005. Evropski parlament poziva na splošno glede vseh poklicev Komisijo in države 
članice k preglednejšim postopkom zaposlovanja in k obveznosti, da v komisijah za 
ocenjevanje in odborih za izbor zagotovijo ravnovesje glede na spol, tako da zajamčijo, 
da je v njih vsaj 40 % žensk in vsaj 40 % moških (Thomsen 2008, 5). 

Slika 3.8 Pojav pretirane feminizacije sodniške funkcije na okrajnih sodiščih (v 
odstotkih) med leti 2001 in 2007 

 
Vir: Sodna statistika 2001–2007. 

Do feminizacije sodstva je po mnenju Testena (2008) prišlo, ker je poklic sodnika 
manj zanimiv za tiste ljudi, ki želijo delati kariero. Roblekova (2008) navaja, da ima 
sodnik začetnik (to je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim 
državnim izpitom, s tremi leti delovnih izkušenj po opravljenem pravniškem državnem 
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izpitu na pravnih delih, na primer kot strokovni sodelavec in star najmanj 30 let) neto 
plačo okoli 1100 evrov mesečno, medtem ko ima najnižje uvrščeni poslanec (za 
katerega zakon zahteva starost 18 let in pasivno ter aktivno volilno pravico) neto plačo 
najmanj 2200 evrov – brez dodatkov za vodenje delovnih skupin. Sodnik začetnik je 
uvrščen kar 15 plačnih razredov nižje od najnižje uvrščenega poslanca. To je le ena 
primerjava, primerjava z drugimi sodniki pa, na primer, kaže, da najnižje uvrščeni 
okrožni sodnik prejme okoli 1300 evrov, najnižje uvrščeni višji sodnik, če ni že na 
okrožnem sodišču dosegel svetništva, pa komaj 1900 evrov neto. Šele vrhovni sodnik 
preseže najnižjo plačo poslanca, a je kljub temu razlika v plačnih razredih med 
predsednikom vrhovnega sodišča in najnižje uvrščenim vrhovnim sodnikom kar deset 
plačnih razredov. »Sodniki smo trdno odločeni in enotni, da naše plače niso ustrezne in 
da vlada ni izpolnila odločbe ustavnega sodišča in sodniških plač ni uredila v ustrezni 
višini, torej tako, da bi bile primerljive s plačami poslancev in ministrov« (Roblek 
2008). Številke torej govorijo same zase. Prenizke plače ne vplivajo spodbudno na delo 
sodnikov. Predvsem pa se izpostavlja odločna podcenjenost ne le glede plač, ampak tudi 
glede ugleda in na splošno položaja sodnika v družbi.  

3.3.2 Maskulinizacija vrhovnega sodišča 

Slika 3.9 prikazuje, da na vrhovnem sodišču dominirajo moški sodniki. V tem 
pogledu bi lahko govorili o pozitivni maskulinizaciji oziroma segregaciji vrhovnih 
sodnikov. Torej drži teza, da moški težijo k delovnim funkcijam, ki prinašajo ugled, 
moč ter denar, kar velja tudi za delo na vrhovnem sodišču. Poleg tega pa je tudi res, da 
mora biti sodnik suveren, avtonomen ter mora imeti primerno plačo, saj bo lahko le tako 
materialno neodvisen. Sedaj je v slabšem položaju, kot so odvetniki. S tega vidika ne 
preseneča, da je polno dobrih sodnikov oziroma ljudi s sodišč odšlo med odvetnike. 
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Slika 3.9 Maskulinizacija vrhovnega sodišča v odstotkih med leti 2001 in 2007 

 
Vir: Sodna statistika 2001–2007. 

Slovenija po zastopanosti žensk med sodniki res prednjači, vendar je ta pojav bolj 
razviden na nižjih oziroma najnižjih sodiščih. Na vrhovnem sodišču je struktura 
sodnikov nekoliko drugačna, saj ne prevladujejo ženske. Pa vendar, zakaj bi bilo 
relativno število sodnic sploh pomembno, v kolikor ni omembe vredna maskulinizacija 
vrhovnega sodišča. Ko posameznik/-ica išče delovna mesta, sploh ne zazna spolnih 
razlik, saj ve, po katerih delovnih mestih sme poseči. Tako popolnoma nezavedno 
ohranja in utrjuje spolne stereotipe in predsodke. 

3.4 Vzroki feminizacije sodišč 

Predstaviti glavne vzroke feminizacije sodišč je vse prej kot enostavno, saj gre za 
relativno kompleksen pojav, odvisen od številnih dejavnikov. Testen (2008) je med 
drugimi naštel kar nekaj vzrokov, kot so npr. prenizke plače. Višina sodniške plače 
namreč ne vpliva toliko na kakovost dela sodnikov kot pa na njihovo samozavest 
odločanja. Moški naj bi imeli raje poklice, ki so povezani z močjo, zunanjim bogastvom 
ter prestižem. Tako ima pomembno vlogo pri odločanju moških za sodniško funkcijo 
tudi ugled poklica. Sodniški poklic je trenutno premalo ugleden. Zaradi pretirane 
feminizacije naj bi po njegovem okrepili nekatere notranje nadzorne mehanizme in tudi 
občutek za odgovornost. Vprašanje je, ali vrhunskih in uveljavljenih pravnikov sodniški 
poklic ne zanima zato, ker so nizke plače in prenizek ugled, ali pa so nizke plače in 
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nizek ugled zato, ker je med sodniki premalo takšnih pravnikov.8

3.5 Pojav feminizacije sodišč po svetu 

 Vzrok pretirane 
feminizacije katerega koli poklica kaže, da je manj zanimiv za ljudi, ki bi radi delali 
kariero, ki bi se torej radi posebno izkazali v poklicu. Po mnenju Testena so sodnice 
drugače odlične in se zlahka kosajo z moškimi kolegi ter jih pogosto tudi prekašajo. 

Eden izmed vzrokov, ki sem jih zasledila, je tudi povečan vpis študentk na obe 
pravni fakulteti v Sloveniji. Ustrezna izobrazba je namreč eden izmed pogojev za nastop 
sodniške funkcije. Prav tako je delo sodnice bolj kot ne stacionarno in v okviru uradnih 
ur, tako bolje ustreza ženskam, ki jih navadno doma še čaka primarna družinska vloga 
oziroma gospodinjenje. 

Zanimiv je tudi podatek Sodne statistike 2007 (2007, 64), kjer je navedeno, da so 
bila nezasedena kar 104 sodniška mesta. Kljub manjšanju vrzeli med možnimi in 
dejanskimi zaposlitvami sodnikov je bilo konec leta 2007 še vedno nezasedenih 8,8 % 
sodniških mest. Ti podatki predstavljajo stanje na določen presečni dan, dejansko pa je 
bilo število nezasedenih sodniških mest večje, saj se je pretežni del prostih mest zapolnil 
s sodniki nižjih nazivov (npr. na višja sodišča so bili imenovani okrožni sodniki), zato 
so sodišča prve stopnje, torej sodišča, ki rešujejo največje število zadev, bila dejansko 
brez sodnika, vse od odhoda sodnika na višje sodniško mesto, do izvolitve novega 
sodnika. Še več, pokazalo se je, da kandidatov za sodniška mesta sploh ni ali pa so 
neustrezni in jih Sodni svet RS ni predlagal v izvolitev. Analiza podatkov o uspešnosti 
razpisnih postopkov v obdobju od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2007 kaže, da je od 238 
razpisanih mest na okrajnih sodiščih bilo uspešnih le 161, na okrožnih sodiščih pa od 
121 le 86. Ta podatek govori o dveh dejstvih: da je sodniška funkcija neprivlačna 
oziroma da šolski sistem ne usposablja zadosti dobrega pravnega kadra. Prav tako so 
ugotovili, da je na Okrajnem sodišču v Ljubljani v celotnem letu 2007 neprestano delalo 
le 30 izkušenih sodnikov s polnim delovnim časom. Od 121 sodnikov je bilo med njimi 
43 sodnikov začetnikov, pri 16 sodnikih je bila zabeležena daljša odsotnost, štirje so bili 
dodeljeni Vrhovnemu sodišču RS, pet pa jih je imelo skrajšan delovni čas. Iz tega so 
razvidne visoka fluktuacija in daljše odsotnosti.  

Accetto (2008) navaja, da je ženska sodnica še vedno bolj izjema kot pravilo. Leta 
2004 je Velika Britanija dobila prvo žensko sodnico v Lordski zbornici, Lady Hale, kar 
je bilo nekaj novega za angleško poimenovanje najvišjih sodnikov kot »pravnih lordov« 
(law lords). V Angliji in Walesu je bilo aprila 2007 poleg Lady Hale kot ene izmed 

                                                 
8 Znanje in izkušnje sodnikov zanesljivo vplivajo na kakovost in tudi na hitrost sojenja. Na 

Okrajnem sodišču v Ljubljani je bilo v letu 2007 od 121 sodniških mest z izkušenimi sodniki zasedenih le 
30 mest. Za izkušenega sodnika pa velja že tisti, ki ima tri leta sodniške prakse. Na tistem sodišču, kjer se 
sreča največ strank, sodijo v večini mladi, neizkušeni sodniki. Na Norveškem lahko postane 
prvostopenjski sodnik pravnik, ki ima najmanj deset let izkušenj (Testen 2008). 
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dvanajstih rednih sodnikov Lordske zbornice še osem odstotkov sodnic pritožbenega 
sodišča in devet odstotkov sodnic na (prvostopenjskem) Visokem sodišču. Še največ 
sodnic je bilo na okrožnih sodiščih, med 22 in 28 odstotki. Na Kitajskem je bilo leta 
1999 med 177.500 sodniki približno 28.400 (16 odstotkov) sodnic. Leta 1998 je bila 
opravljena obsežnejša primerjava števila sodnic v 39 državah in na štirih mednarodnih 
sodiščih, po kateri naj bi bilo svetovno povprečje sodnic nekaj manj kot 24 odstotkov. 
Po analizi so se najslabše odrezala mednarodna sodišča (Meddržavno sodišče v Haagu, 
Evropsko sodišče za človekove pravice, Sodišče Evropskih skupnosti in Medameriško 
sodišče za človekove pravice), ki so vsa skupaj imela le dve sodnici. Najboljši sta bili 
Madžarska in Češka (edini vključeni vzhodnoevropski državi) z 69 oziroma 63 odstotki 
ženskih sodnic. Poleg njih je bila blizu polovici še Kenija (z 49 odstotki sodnic), druge 
države pa so bile po zastopanosti občutno nižje, vključno s pregovorno uravnoteženimi 
skandinavskimi državami (Švedska 35 odstotkov, Danska 26 odstotkov in Norveška 24 
odstotkov sodnic). Študija je med drugim ugotovila tudi to, da so ženske sodnice 
zgoščene predvsem na nižjih sodiščih, medtem ko marsikje tudi zaradi sistemskih 
preprek težko napredujejo na višje sodniške položaje, ter da imajo države v razvoju 
praviloma višjo zastopanost sodnic kot razvite države. Trenutni položaj nekaterih 
mednarodnih sodišč se je malo izboljšal, čeprav na njih še vedno močno prevladujejo 
moški – na Meddržavnem sodišču je med petnajstimi sodniki ena ženska (ki pa je 
trenutno predsednica sodišča), na Evropskem sodišču za človekove pravice je med 46 
sodniki zdaj 15 sodnic (a ni nobene med predsednikom in podpredsednikoma ter tremi 
predsedniki oddelkov). Na Sodišču ES pa so med 27 sodniki tri sodnice. 

3.6 Problematika feminizacije sodišč 

Dejstvo, da je na nekaterih sodiščih več kot 90 odstotkov sodnic, med prijavljenimi 
kandidati pa moških ni niti pet odstotkov, je znak neke bolezni v sodstvu, ki ima lahko 
tudi škodljive posledice za ustrezno delovanje sodstva. Pred časom mi je zvezna sodnica 
iz Kanade opisala primer preživninske pravde. Tožen je bil oče. Mater je zastopala 
odvetnica, šlo je za preživnino hčeri, sodila je ona, z njo še dve porotnici. Prisotna je 
bila še zapisnikarica, socialna delavka in psihologinja. Same ženske. Toženec se je kar 
na pragu obrnil in rekel, da sam proti vsem tem ženskam nima nobene možnosti. 
Sodnica je to upoštevala in se je izločila, sestavili so mešan senat. Enako upravičeno se 
lahko vprašamo, kako bi se počutila ženska žrtev posilstva, ki bi se znašla pred 
izključno moškim senatom, kjer bi bil posiljevalec moški, tožilec moški, pa po možnosti 
še zapisnikar, psiholog, izvedenec in pripravnik. Ali bi ji lahko očitali predsodek, če bi 
izrazila dvom o nepristranskosti takšnega sojenja (Testen 2008)? 

Urad za enake možnosti je bil v preteklih letih opozorjen na veliko pritožb očetov, 
ki zatrjujejo, da so neenako obravnavani pri dodeljevanju otrok in urejanju stikov ob 
razvezi. Z namenom večjega ozaveščanja sodnic in sodnikov glede enakega 
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obravnavanja partnerjev pri razvezah je Urad za enake možnosti v sodelovanju z 
Ministrstvom za pravosodje organiziral izobraževanje sodnikov in sodnic s posebnim 
poudarkom na načelu enakega obravnavanja pri dodeljevanju otrok, urejanju preživnin 
in stikih z otroki. V ta namen je Urad za enake možnosti naročil raziskavo »Analiza 
diskurza sklepov sodišč o zaupanju otrok v varstvo in vzgojo očetom«, ki jo je izvedel 
Center za socialno psihologijo na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani 
(Urad za enake možnosti 2008). 
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4 RAZISKAVA O FEMINIZACIJI SODNIŠKE FUNKCIJE 

Empirični del naloge zajema kvalitativno raziskavo na temo feminizacije sodniške 
funkcije v Sloveniji, s katero sem želela pridobiti globlji pogled v obravnavano 
tematiko. Namen raziskave je bil predstaviti in proučiti, ali se v praksi kažejo kakršne 
koli posledice feminizacije sodniške funkcije. Raziskava je imela tako za cilj analizo 
vpogleda nad prepoznavanjem pojava feminizacije sodniške funkcije, njenimi vzroki, 
morebitnimi rešitvami za njeno odpravo ter tudi prepoznavanje posledic tega pojava. 
Raziskava je izhajala iz vprašanj, ali so opazne kakšne razlike pri opravljanju sodniške 
funkcije na podlagi spola, kakšni so morebitni vzroki za feminizacijo sodniške funkcije, 
kateri so možni ukrepi za zmanjšanje feminizacije tako sodniške funkcije kot prava kot 
celote. 

4.1 Metodologija 

Kot metodo pridobivanja podatkov sem v okviru kvalitativne raziskave uporabila 
polstrukturiran intervju, kar mi je omogočilo lažjo primerjavo odgovorov, z dodatnimi 
vprašanji pa sem poskušala poglobiti posamezne odgovore. Veljavnost te metode sem 
preverjala s triangulacijo podatkov, saj sem opravila intervjuje o isti tematiki, na podlagi 
istih vprašanj z osebami s tremi različnimi poklici, ki pa so se naprej delili še na podlagi 
spola (moško in žensko mnenje). Intervjuje sem opravila s pripravnico in pripravnikom 
na sodišču, sodnikom in sodnico ter odvetnikom in odvetnico. Pogovori so potekali na 
delovnih mestih intervjuvanih oseb, med 3. 4. in 12. 4. 2009. Vsi intervjuji so anonimno 
predstavljeni in so v povprečju trajali pol ure. Za intervjuvanje prav teh oseb sem se 
odločila, ker menim, da do zanimivih zaključkov lahko pridem z mnenji ljudi, ki lahko 
stvar pogledajo iz različnih zornih kotov. 

Cilj intervjuja s sodnikom in sodnico je bil predvsem pridobiti čim več informacij, 
mnenj in izkušenj glede feminizacije neposredno od oseb, ki jih v nalogi obravnavam, 
saj mi o svojem poklicu in izkušnjah lahko posredujejo največ informacij. Od 
pripravnika in pripravnice sem želela izvedeti, kakšen je pogled na feminizacijo 
nekoliko mlajših generacij, ki šele vstopajo v svet prava. Nazadnje pa sem intervju 
opravila tudi z odvetnikom in odvetnico, ki sta se v svoji karieri opredelila za odvetniški 
poklic, vendar pa imata izkušnje in sodelujeta z ostalimi v pravni stroki, tudi s sodniki, 
in zato lahko podata neko svoje videnje problema feminizacije. Z združenjem mnenj 
vseh intervjuvanih sem lahko dobila nek celovit pogled na problematiko in prišla do 
zanimivih zaključkov. 

4.2 Zaznavanje in mnenje o feminizaciji sodniške funkcije 

Vsi sodelujoči so se strinjali, da je feminizacija sodniške funkcije v Sloveniji 
postala realnost, saj je vse več ženskih sodnic, kar kažejo tudi statistični podatki. Na 
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feminizacijo nakazujejo tako podatki o številu študentk na pravni fakulteti kot tudi 
število samih sodnic. Sodelujoči se strinjajo, da feminizacija poklicev ni dobra ne za 
družbo ne za samo pravosodje in da bi bilo veliko bolje, če bi bila oba spola 
enakovredno zastopana. V nobenem poklicu feminizacija ni zaželena, pa čeprav ne 
prinaša večjih posledic. Smiselno bi bilo sprejeti ukrepe, ki bi feminizacijo v sodniškem 
poklicu odpravili in zagotovili enakovreden delež obeh spolov. Velja tudi mnenje, da so 
mešani kolektivi veliko boljši, čeprav kakovost dela ni nič slabša zaradi prevladovanja 
žensk. Zanimiva je pripomba pripravnika, ki pravi: »Feminizacijo sodniške funkcije 
definitivno opažam, saj sem edini moški pripravnik na našem sodišču.« Toda razlika v 
spolih je različna glede na hierarhijo, kar sta pravilno opazila tako sodnik kot tudi 
sodnica, ki je pripomnila: »Ne zdi se mi prav, da prihaja do feminizacije sodniške 
funkcije, niti to, da je na drugi strani toliko moških na vrhovnem sodišču.« 

4.3 Feminizacija v praksi 

Raziskava je pokazala, da so vsi sodelujoči mnenja, da feminizacija ne vpliva na 
kakovost in strokovnost opravljanja dela, s čemer so se vsi strinjali. Torej se konkretno 
pri opravljanju dela ne kaže. Feminizacija se v praksi kaže predvsem v različnih 
pristopih do dela in vzorcih obnašanja med delovnim časom. »Moški prihajajo delat, 
ženske pa veliko več časa porabijo za pogovore in izmenjavo mnenj,« pravi pripravnica. 
Predvsem moški del sodelujočih je bil mnenja, da so razlike v ženskem kolektivu 
opazne v komunikaciji, saj se po naravi večkrat znajdejo v konfliktnih situacijah, ko je 
»več žensk na kupu«. Ženske delo enako opravijo, vendar je pristop drugačen. 
Odvetnica je sodnicam v nekaterih primerih pripisala tudi večjo strogost kot moškim 
kolegom. Edini navedeni primer, ko prisotnost feminizacije vpliva na delo in se kaže na 
nižjih sodiščih, kjer so večinoma ženske, je odsotnost iz naslova starševskega varstva, 
kar pa se lahko odraža tudi v delu. Sodnica je dodala: »Ženske so na splošno na takšnih 
položajih, kjer je več dela, saj je na nižjih sodiščih več primerov kot na višjih.« Realnost 
je taka, da do feminizacije ni prišlo čez noč, zato si nekateri ne znajo predstavljati, da bi 
bila situacija drugačna, saj v pretežno ženskem kolektivu delajo že vse življenje. To 
lepo kaže pripomba odvetnika, ki pravi: »Težko komentiram, kako se feminizacija kaže 
pri opravljanju mojega poklica, saj se vse življenje srečujem z ženskimi sodnicami in 
nimam drugačnih izkušenj.« 

4.4 Vzroki, posledice in morebitni ukrepi za zmanjšanje feminizacije 

Ženskam je z enakopravnostjo omogočeno priti na višje položaje, želijo biti 
samostojne in prodreti na čim višja delovna mesta. Sodelujoči so bili enotnega mnenja, 
da so ženske že po naravi bolj pridne za študij, kar je pogojeno z biološko nagnjenostjo 
in vzgojo. Ženske se usmerjajo na takšne študije in dela zaradi večje občutljivosti in 



Raziskava o feminizaciji sodniške funkcije 

33 

socialnega čuta. Vzroki za feminizacijo pa so tudi v samem šolskem sistemu. Sodnica 
meni, da je problem v študiju, ki je tako naravnan, da diplomira več žensk. 

Ženske iščejo bolj ekonomsko varne poklice in reden urnik, kar sodniško delo 
omogoča. Temeljni vzrok za feminizacijo pa je vsekakor upad ugleda poklica na eni 
strani in nizke plače na drugi, saj se v odvetništvu veliko več zasluži, zato se moški raje 
odločajo za odvetniški poklic. »Moški so pripravljeni delati dlje časa za boljše plačilo,« 
pravi sodnik. Poleg tega pa je trideset let dolga doba za čakanje višjega dohodka.  

Raziskava je pokazala, da prevladuje mnenje, da feminizacija v praksi nima večjih 
posledic. Čeprav kaže, da bo z leti še več žensk, veljajo za vse enaki predpisi. Postavlja 
pa se vprašanje, ali različni pogledi in razmišljanje žensk res ne vplivajo na delo 
sodnika. Subjektivno doživljanje žensk in splošno drugačno razmišljanje lahko pripelje 
do drugačnih pristopov odločanja. Čeprav naj bi norme vsi enako razlagali, sodnik še 
vedno doda neko življenjsko noto, kar lahko pripelje do posegov v naravo sodnega 
odločanja. Posledice bi lahko bile tudi v tem, da bi se ženske odrekale materinstvu 
zaradi kariere.  

Zaradi vsega naštetega sogovorniki menijo, da bi bilo treba uvesti spremembe 
predvsem v samem šolstvu. Potrebni so ukrepi, ki bi pritegnili več moških. Ukiniti bi 
morali omejitve pri vpisu na fakulteto, spremeniti sam program in ga narediti bolj 
zanimivega. Nekoliko bolj optimistični, kot intervjuvani pripravnik, pa pravijo, da je 
možno, da se bo spolna struktura uravnovesila s časom. Ne glede na vse pa bi se 
okoliščine vsekakor spremenile v primeru večjega spoštovanja sodniške funkcije in 
zvišanja plač. Moške zelo pritegne plačilo in ugled poklica. 

4.5 Feminizacija prava kot celote 

Podatki o število študentk na pravni fakulteti kaže na to, da prihaja do feminizacije 
prava kot celote. »Opažam vse več ne samo sodnic, temveč tudi tožilk, odvetnic in 
notark,« pravi pripravnik. Mnenje sodelujočih v raziskavi glede feminizacije prava kot 
celote temelji predvsem na opažanju in občutkih, saj z nekimi realnimi podatki niso 
seznanjeni. Sodnica opaža, da se feminizacija v zadnjih generacijah vse bolj kaže. 
Odvetnica je bila mnenja, da v drugih evropskih državah ne prihaja do enakega pojava, 
kar je povezano predvsem z večjim spoštovanjem poklicev. Bolj kot je razvita država, 
manj je razlik v razporeditvi del med spoloma. Vendar pa pojav feminizacije ni tako 
izrazit na vseh področjih, opaziti ga je moč predvsem v sodniški funkciji. 

Iz tabele 4.1 so razvidni skupni odgovori oziroma ugotovitve na podlagi odgovorov 
vseh sodelujočih v raziskavi.  
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Tabela 4.1 Glavne ugotovitve raziskave o feminizaciji sodniške funkcije 

Feminizacija Glavne ugotovitve 
Zaznavanje Obstaja po številčnosti, ne po strokovnosti 
V praksi Se kaže le v različnih pristopih do dela 
Vzroki Šolski sistem, nizek ugled sodniške funkcije in sodniških 

plač 
Posledice Ni večjih posledic 
Ukrepi Sprememba šolskega sistema, dvig ugleda sodniške 

funkcije in sodniških plač 
Celotno pravo Se feminizira 
 
Glavna ugotovitev raziskave je ta, da je feminizacija v Sloveniji vsekakor prisotna, 

vendar pa naj ne bi vplivala na učinkovitost delovanja. Torej, naj je državljani ne bi 
neposredno občutili. Do feminizacije prihaja predvsem zaradi nizkega ugleda in plač. 
Poklic sodnika je zelo zahteven in odgovoren, zato bo marsikateri pravnik veliko raje 
opravljal bolje plačan poklic. Po drugi strani pa bo vrhunski pravnik verjetno užival tudi 
večji ugled, kot bi mu ga prinesel sodniški poklic. 
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5 SKLEP  

Sodstvo kot del neodvisne veje oblasti naj bi bilo spolno nevtralno pri 
zaposlovanju.  

Kljub vsem idejam in teorijam o enakosti spolov prihaja do neenake zastopanosti 
spolov v določenih poklicih. Tradicionalni pogledi s seboj še vedno prinašajo tipično 
ženske in moške poklice. Do razlik pa prihaja tudi med posameznimi državami. 
Emancipacija ni isto kot enake možnosti. Problem je lahko v državah, v katerih je veliko 
strokovno izobraženih žensk in moških na netradicionalnih področjih (kot na primer 
feminizacija sodniške funkcije v Sloveniji), drugačen kot v državi, v kateri je v 
tehničnih študijskih programih manj kot desetina študentk. 

Feminizacija v Sloveniji na področju prava zanesljivo obstaja, tako pri vpisu na 
študij prava kot kasneje v zasedbi delovnih mest v sodniški funkciji. Vendar se to ne 
sme nujno gledati kot na negativen pojav. Prihaja sicer do opolnomočenja žensk, vendar 
pa se opaža diskriminacija pri plačilu, ki se za opravljanje sodniške funkcije znižuje. 
Treba je torej spoznati vse pozitivne in negativne spremljevalne dejavnike, kakor tudi 
morebitne posledice nadaljnje feminizacije. Po okvirni seznanitvi s proučevano 
problematiko je bilo namreč ugotovljeno, da ima pojav feminizacije sodniške funkcije 
trend rasti skozi daljše časovno obdobje in da se bo ta trend tudi v prihodnje nadaljeval, 
predvsem zaradi prevladovanja vpisa žensk na pravni študij. Drugo predpostavko, ki je 
trdila, da je s feminizacijo sodniške funkcije prišlo do izgube ugleda sodniške funkcije 
in s tem posledično nižje plače v sodniškem poklicu, lahko le delno potrdim. Dejstvo pa 
je, da je večja feminizacija sodišč prisotna v manj razvitih državah (Madžarska, Češka 
itd.), medtem ko je npr. na angleških sodiščih šele pred kratkim prišla med pravne lorde 
tudi ženska sodnica.  

Feminizacija v Sloveniji je najbolj prisotna na nižjih sodiščih, kjer ženske občutno 
dominirajo, na Vrhovnem sodišču pa moški po številu skoraj za polovico prekašajo 
ženske sodnice. To se delno navezuje tudi na potrditev teze, da se moški koncentrirajo 
na delovnih mestih, ki prinašajo moč, ugled, vpliv, pa tudi boljše plačilo. Glede 
feminizacije prava kot celote menim, da se to zaradi nadpovprečnega vpisa žensk na 
študij prava v prihodnosti lahko zgodi, drugače pa je npr. med odvetniki (večje 
možnosti zaslužka), kjer je število zaposlenih žensk in moških trenutno enakomerno 
porazdeljeno. 

Iz opravljene raziskave se da razbrati, kako se po mnenju nekaterih feminizacija 
kaže v praksi. Ugotovljeno je bilo, da feminizacijo opažajo in da bi vzroke lahko iskali 
v šolskem sistemu, nizkem ugledu in plačah. Zelo redkobesedni pa so bili glede 
posledic, saj so prav te najbolj občutljiva tema. Moški ne želijo kritizirati ženskih 
kolegic in obratno. Tudi zato je raziskava pokazala, da naj feminizacija ne bi prinašala 
večjih posledic. Menim, da bi na problematiko morali pogledati malce širše, tudi iz 
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drugih zornih kotov, in se vprašati, kako naj bi se počutil, na primer, oče, ki se bori za 
skrbništvo nad svojim otrokom in se znajde na sodišču obkrožen samo z ženskami. 
Tukaj ne gre za dvom o strokovnosti, temveč za počutje in zaupanje tistih, ki so se 
znašli na sodišču. To je dodaten dokaz, da bi bolj enakovredna zastopanost spolov v 
sodniškem poklicu prinesla pozitivne učinke. 

V sklepu lahko povzamem, da je področje raziskave te diplomske naloge zanimivo 
in še neobdelano. Poleg vsega analiziranega bi bilo treba v prihodnje preveriti tudi 
uspešnost ženskega sodniškega dela, kot npr. ali so moške razsodbe pogosteje na 
obravnavi na Vrhovnem sodišču kot ženske, kako sodni sistem predstavlja moške in 
ženske sodnice v nekaterih informativnih materialih, kateri način bi bil najboljši za 
izboljšanje zastopanosti spolov v sodniški funkciji, ali se na uravnoteženo zastopanost 
spolov gleda predvsem kot na osvobajanje žensk ali emancipacije, ali je to boj med 
moškimi in ženskami?  
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PRILOGE 

Priloga 1 Organizacija sodišč 
Priloga 2 Vprašalnik za intervju  
 



Priloga 1 

 

 

 
Vir: Sodna statistika 2007. 
 





Priloga 2 

 

Vprašanja: 
 

1.) Kaj menite o feminizaciji sodniške funkcije? 
2.) Ali jo opažate? 
3.) Kako se kaže pri opravljanju vašega dela, če se kaže? 
4.) Kateri so po vašem mnenju vzroki za feminizacijo sodniške funkcije? 
5.) Kakšne so posledice feminizacije sodniške funkcije? 
6.) Kaj bi bilo treba narediti oziroma kaj bi lahko naredili, da bi se zmanjšala? 
7.) Kaj menite o feminizaciji prava kot celote? 
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