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POVZETEK
Z raziskovalno nalogo želimo predstaviti uresničevanje enakih možnosti žensk v procesu
odločanja na družbeno-ekonomskem področju v gospodarstvu. Raziskovalni problem se
nanaša na premajhno zastopanost žensk v najvišjih organih odločanja slovenskih Blue-chip
podjetij. Pri raziskavi smo postavili štiri hipoteze ter uporabili kvantitativni pristop z izvedbo
dveh metod zbiranja podatkov: analizo dokumentov in anketni vprašalnik. Rezultati
opravljene raziskave kažejo, da se vzpostavljen sistem kazalcev o zastopanosti žensk v
procesih odločanja ne spremlja v celoti. Ugotovljena je neuravnotežena zastopanost spolov v
najvišjih organih odločanja slovenskih Blue-chip podjetij in nesprejemanje posebnih ukrepov
za spodbujanje žensk k napredovanju in zasedanju ključnih položajev. Odgovornost za
uravnoteženo zastopanost žensk zato ne sme biti prepuščena le gospodarskim subjektom in
njihovi presoji tega vprašanja. Zaradi pomanjkanja statističnih podatkov in odsotnosti
politične volje, je tako kljub zakonski podlagi onemogočeno nadaljnje sprejemanje ukrepov.
Ključne besede: enakopravnost, enake možnosti, pozitivna diskriminacija, ženske, ženske v
managementu.
SUMMARY
In the research project, the accomplishment of women's equal possibilities in the decisionmaking processes in the socio-economic demain is presented. The research problem deals
with the small representation of women being appointed the position of the highest decisionmaking organ in Slovenian Blue-chip companies. In the research four hypothesis are included
and quantitative approach is used by implementing two methods of data collection –
documents analysis and questionnaire. The results of the research reveal that the established
indicator system on the changes in the women's representation in decision-making processes
is not observed accurately. Moreover, gender representation on the position of the highest
decision-making organ is unbalanced and no actions that would stimulate women into
promotion and occupying key positions have been taken. Responsibility for the balanced
representation of women should not be left solely to economic bodies and their judgment on
this issue. Due to the lact of statistical data and absense of political will, it is (despite legal
basis) imposible to take further actions.
Key words: equality, equal opportunities, positive discrimination, women, women in
management.
UDK: 338.2-055.1/.2 (043.2)
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1

UVOD

Razlike med spoloma se na nekaterih področjih življenja le počasi zmanjšujejo. Večja
udeležba žensk na vseh družbenih področjih je potrebna tako iz demokratičnih kot tudi iz
ekonomskih razlogov. Kljub vidnemu napredku žensk na enih področjih (izobraževanje,
zaposlovanje itd.), so na drugih, predvsem v krogih odločanja, še vedno premalo zastopane.
Eden od pokazateljev enakosti med spoloma je tudi udeležba žensk pri odločanju na vodilnih
položajih v gospodarskih organizacijah.
Nekatere raziskave so pokazale, da bi lahko upravljanje družb in donosnost poslovanja
izboljšali tako, da bi v podjetjih vzpostavili ravnovesje med spoloma. Na takšen način bi bile
izkoriščene sposobnosti in ustvarjalne zmogljivosti posameznikov obeh spolov kot tudi
skupin.
V sedanjih razmerah finančne in gospodarske krize je sodelovanje žensk in moških v procesih
odločanja še toliko bolj pomembno.
Magistrska naloga je razdeljena na dva dela, teoretični in empirični. Teoretični del je
zasnovan na pregledu in študiju strokovne literature ter zajema pet poglavij, v katerih so
predstavljeni in razloženi pojmi enakopravnost, pozitivna diskriminacija, procesi odločanja,
management, organizacijske ovire za ženske v managementu. V empiričnem delu so
predstavljene tri metode zbiranja podatkov, s pomočjo katerih želimo osvetliti problem
premajhne zastopanosti žensk na primeru organov nadzora in vodenja slovenskih Blue-chip
podjetij.
Že v uvodu želimo opozoriti, da v celotnem besedilu ne bomo navajali moškega in ženskega
spola, razen kjer se bomo izrecno nanašali na ženske, ampak bomo z navedbo moške oblike
enakovredno obravnavali oba spola.

1.1

Opredelitev problema

Raziskovalni problem se nanaša na premajhno zastopanost žensk v najvišjih organih
odločanja v gospodarstvu, predvsem v nadzornih svetih in upravah slovenskih najuspešnejših
javnih delniških družb, ki kotirajo na Ljubljanski borzi in sestavljajo indeks SBI TOP oziroma
slovenski Blue-chip indeks.
Slovenija se je s podpisom različnih mednarodnih sporazumov, s sprejemom evropskega
pravnega reda ter nacionalne zakonodaje s področja enakih možnosti in enakega obravnavanja
spolov, zavezala za izboljšanje položaja žensk (oziroma zagotavljanje trajnostnega razvoja pri
uveljavitvi enakosti spolov). Saj je enakost žensk in moških ena temeljnih vrednot sodobnih
družb in eno od načel demokracije.
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Slovenski pravni red je tako s sprejetjem Zakona o enakih možnostih žensk in moških
(ZEMŽM) leta 2002 ter Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (ZUNEO) leta
2004, dobil krovni zakon in neposredno podlago za sprejem Resolucije o nacionalnem
programu za enake možnosti žensk in moških 2005–2013. ZEMŽM določa temelje za
izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti spolov na posameznih področjih
družbenega življenja (političnem, ekonomskem, socialnem področju, področju vzgoje in
izobraževanja). Leta 2005 je bil tako sprejet prvi strateški dokument politike enakosti spolov,
Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 2005–2013 (v
nadaljevanju Resolucija), ki natančno določa cilje in ukrepe ter ključne nosilce politik za
uresničevanje enakosti spolov na posameznih področjih življenja žensk in moških za
osemletno obdobje. V Resoluciji je opredeljenih šest prednostnih področij: integracija načela
enakosti spolov, delo, družba znanja, družbena blaginja žensk in moških, odnosi med spoloma
ter procesi odločanja. Pri slednjem gre za sprejemanje odločitev na treh področjih, in sicer v
politiki, v javni upravi in pravosodju ter na družbeno-ekonomskem področju. Ker bi bila
raziskava vseh treh omenjenih področij preveč obsežna, se bomo osredotočili zgolj na
problematiko premajhne zastopanosti žensk na najvišjih položajih odločanja na družbenoekonomskem področju.
Kljub napredku ter sprejeti politiki o enakosti spolov, še vedno obstaja neenakomerna delitev
družbene moči med ženskami in moškimi. Kljub večjemu številu zaposlenih žensk ter njihovi
višji izobraženosti, je položaj žensk na trgu dela še vedno slabši od položaja moških,
predvsem pri zasedanju odgovornih položajev. Ženske so večinoma zaposlene na nižjih
vodstvenih položajih, medtem ko so najvišji položaji še vedno rezervirani za moške. Zlasti
premajhna zastopanost žensk je na vrhu velikih vodilnih organizacij v gospodarstvu, kjer
predstavljajo moški večino članov uprav in nadzornih svetov.
Novejše analize položaja žensk v managementu kažejo, da se s povečevanjem vključevanja
žensk (kvantitativne spremembe) začenja spreminjati tudi organizacija sama (kvalitativne
spremembe). Zato je treba spodbujati vstop žensk v najvišje organe odločanja ter odstranjevati
ovire, ki to onemogočajo (družbene in organizacijske). Predpogoj pa je redno statistično
spremljanje, informiranje ter razvoj ustreznih ukrepov.

1.2

Namen in cilji raziskave ter temeljna teza

Namen raziskave je ugotoviti ali slovenske najuspešnejše javne delniške družbe (v
nadaljevanju javne d. d.), ki kotirajo na borzi t. i. Blue-chip podjetja, na osnovi obstoječe
zakonodaje, uporabljajo v praksi dano možnost sprejemanja posebnih ukrepov (pozitivnih,
spodbujevalnih in programskih) ter tako prispevajo k povečevanju števila žensk v najvišjih
organih odločanja v gospodarstvu. Gre za to, da obstoječi pravni red to omogoča, vendar se v
praksi dejansko ne izvaja.
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Izhajajoč iz namena smo oblikovali naslednje raziskovalne cilje:
1. Proučiti obstoječo zakonodajo, analize in poročila ter literaturo s področja uresničevanja
enakih možnosti spolov, položaja žensk v managementu ter dobrih praks in ukrepov, ki
lahko pripomorejo k povečanju števila žensk na najvišjih položajih odločanja v
gospodarstvu.
2. Pridobiti podatke o zastopanosti žensk v organih nadzora in vodenja javnih d. d. z lastno
raziskavo, na osnovi javno dostopnih letih poročil.
3. Pridobiti podatke o sprejetih ukrepih za povečanje števila žensk v organih nadzora in
vodenja javnih d. d., predvsem tistih zakonsko predvidenih posebnih ukrepov.
4. Od Urada za enake možnosti pridobiti (informativni) podatek o tem ali je katera od
slovenskih najuspešnejših javnih d. d. v preteklosti sprejela pozitivne ukrepe za
spodbujanje in ustvarjanje enakih možnosti. Do 24. julija 2007 so namreč morali biti
akcijski načrti pred začetkom izvajanja pozitivnih ukrepov, predloženi v predhodno
soglasje Uradu za enake možnosti.
5. Analizirati pridobljene podatke in ugotoviti ali se je število žensk v organih nadzora in
vodenja javnih d. d. v razdobju štirih let spremenilo (povečalo/zmanjšalo); kakšen je
odstotek zastopanosti žensk v organih nadzora in vodenja slovenskih javnih d. d. ter ga
primerjati s podatkom na ravni EU; ali so javne d. d. od sprejetja zakonodaje sprejemale
posebne ukrepe za povečanje števila žensk na najvišjih vodilnih položajih; ali imajo javne
d. d. v svojih dolgoročnih strategijah razvoja postavljen cilj za doseganje večje
zastopanosti žensk v najvišjih organih odločanja.
6. Na osnovi ugotovitev podati sklep o tem ali se je v skladu z Resolucijo ter sprejetim
prvim periodičnim načrtom Urada za enake možnosti izvajalo statistično spremljanje
števila žensk na najvišjih položajih odločanja na družbeno-ekonomskem področju; kakšno
je povprečje predsednic v najvišjih organih odločanja slovenskih najuspešnejših javnih
d. d. v primerjavi s povprečjem v EU; ali javne d. d. sprejemajo posebne ukrepe za
ustvarjanje enakih možnosti žensk in moških ter spodbujajo enakost spolov in kateri so
najpogosteje sprejeti ukrepi. Podati predlog o tem, kako bi lahko spodbudili povečevanje
števila žensk v organih nadzora in vodenja, v skrajnem primeru tudi z zakonsko določbo o
sankcioniranju za neuresničevanje sprejete zakonodaje, kot so to storile nekatere od
naprednejših članic EU. Iz njihovih izkušenj je mogoče sklepati, da je predvsem zakonska
prisila tista, ki bi lahko tudi pri nas pripeljala do hitrejših in vidnejših sprememb na
obravnavanem področju.
Temeljna teza raziskave je: uresničevanje načela enakih možnosti žensk in moških se v
najvišjih organih odločanja (organih nadzora in vodenja) v gospodarstvu ne uresničuje v
skladu z možnostmi, ki jih dopušča obstoječa zakonodaja.
Po deduktivni poti, torej s sklepanjem na osnovi teoretičnih izhodišč (Flere 2000, 75),
zastavljenih raziskovalnih ciljev ter opredeljene temeljne teze raziskave, smo oblikovali
naslednje hipoteze:
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H1: Na področju vzpostavitve in spremljanja sistema kazalcev EU o zastopanosti žensk v
procesu odločanja na družbeno-ekonomskem področju, kot elementu sprememb, izboljšanja
informiranosti in razvoja novih ukrepov, ni bil dosežen zastavljeni cilj.
H2: Število oz. delež žensk (predsednic) v najvišjih organih odločanja slovenskih
najuspešnejših javnih d. d. ni bistveno odstopal od povprečja v EU-27 (3 %).
H3: Slovenske najuspešnejše javne d. d. niso sprejemale zakonsko dopustnih posebnih
ukrepov (pozitivnih, spodbujevalnih in programskih) s katerimi bi ženske vzpodbujale k
višjim ambicijam in jim pomagale pri napredovanju na najvišje položaje.
H4: Slovenske najuspešnejše javne d. d. nimajo v svojih dolgoročnih strategijah razvoja
zapisanega uresničevanja postopnega doseganja vsaj 30 % 1 zastopanosti žensk na najvišjih
položajih odločanja.
Postavili smo hipoteze z deskriptivno vsebino, ki se nanašajo predvsem na neposredna,
izkustvena dejstva (Toš in Hafner-Fink 1998, 69; Flere 2000, 76).

1.3

Predstavitev raziskovalnih metod za doseganje ciljev raziskave

Raziskava je osredotočena na ugotavljanje zastopanosti (števila) žensk v najvišjih organih
odločanja v gospodarstvu, zato smo se odločili za uporabo kvantitativnega (pozitivističnega)
pristopa. Uporaba kvantitativne metodologije izhaja iz stališča, da mora biti raziskava strogo
načrtovana z uveljavljenim merjenjem, ki zagotavlja uresničevanje natančnosti, ki je bistveni
element objektivnosti (Flere 2000, 37). V okviru tega pristopa smo izbrali metodo (strategijo)
poizvedovanja. Glede na predvidene potrebe in možnosti pridobitve podatkov, smo se odločili
za izvedbo dveh metod (tehnik) zbiranja podatkov: anketni vprašalnik in analiza dokumentov.
V prvem primeru gre za primarno zbiranje potrebnih podatkov, v drugem pa za sekundarni vir
podatkov.
Zanesljivost raziskave smo zagotovili s triangulacijo metodologij, za katero je značilna
uporaba tako kvantitativnih kot kvalitativnih metod (tehnik) zbiranja podatkov in s tem
maksimiranja količine le-teh (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 181). To pomeni, da bi s
ponovnim ponavljanjem in preverjanjem npr. s strani drugih raziskovalcev z istimi tehnikami
prišli do istih rezultatov (Flere 2000, 72).

Splošno veljavno dejstvo je, da morajo ženske doseči »kritično maso« tj. vsaj 30-odstotno
participacijo v določenem organu odločanja, da bi imele vpliv na odločanje. »Paritetni prag« pa
pomeni vsaj 40-odstotno participacijo ali več (Urad Vlade RS za enake možnosti 2003a, 143).
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4

Vzorec
Zaradi narave raziskave smo se odločili za neverjetnostni namenski vzorec (Tratnik 2002, 70).
Vzorec je predstavljalo deset slovenskih najuspešnejših javnih d. d., ki so na dan 31. 12. 2007
sestavljale indeks SBI TOP. Flere (2000, 79) definira namenski vzorec kot vzorec posebne
družbene skupine, kjer ni zagotovljena nikakršna resna reprezentativnost. Torej sklepov, do
katerih smo prišli z raziskavo, ni mogoče posploševati na ostala podjetja v gospodarstvu (na
družbeno-ekonomskem področju).
Metode zbiranja podatkov
V teoretičnem delu naloge smo podrobno preučili literaturo, ki se nanaša na:
− obstoječi pravni red, narejene analize in poročila s področja uresničevanja enakih
možnosti spolov v Republiki Sloveniji in EU,
−

obstoječo domačo in tujo literaturo, znanstvene, strokovne in druge članke s področja
zastopanosti žensk v najvišjih organih odločanja v gospodarstvu.

Iz teoretičnega dela naloge smo nato izpeljali empirični del, v katerem smo uporabili tako
kvalitativno kot kvantitativno metodo (tehniko) zbiranja podatkov, in sicer analizo
dokumentov ter anketni vprašalnik.

Sekundarna analiza dokumentov (kvalitativna metoda)
Na osnovi javno objavljenega sprejetega načrta in poročila Urada Vlade RS za enake
možnosti za dvoletno obdobje 2006 in 2007, smo naredili primerjavo med sprejetimi
prioritetnimi nalogami in aktivnostmi na področju procesov odločanja (političnem področju, v
javni upravi in pravosodju ter na družbeno-ekonomskem področju) ter njihovo realizacijo. V
načrtu sprejeti ukrep in z njim povezana aktivnost, ki jo je bilo potrebno realizirati na vseh
treh področjih, je bila vzpostavitev in spremljanje sistema kazalcev EU o zastopanosti žensk
in moških v procesih odločanja. Ob primerjavi načrta z realizacijo tega ukrepa na
posameznem področju, smo lahko posredno sklepali na njegovo uresničevanje na vseh treh
področjih procesov odločanja, predvsem pa na družbeno-ekonomskem, ki je tudi predmet te
raziskovalne naloge.

Sekundarna analiza dokumentov (kvantitativna metoda)
Na osnovi javno objavljenih letnih poročil javnih d. d. (na spletu) smo pridobili podatke o
številu (zastopanosti) žensk v organih nadzora in vodenja slovenskih najuspešnejših javnih
d. d. za leti 2003 in 2007. Analiza podatkov je pokazala, ali se je število žensk v najvišjih
organih odločanja tj. v nadzornih svetih in v upravah povečalo, zmanjšalo ali ostalo
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nespremenjeno. Podatek smo nato primerjali s povprečjem EU, kjer Blue-chip podjetja
zastopa le 3 % predsednic najvišjih organov odločanja.
Anketni vprašalnik (kvantitativna metoda)
S pomočjo anketnega vprašalnika smo pridobili podatke o tem ali so v javnih d. d. sprejemali
z zakonom dopustne posebne ukrepe za povečevanje števila žensk v najvišjih organih
odločanja. Vprašalnik je bil zaradi podatkov, ki smo jih želeli pridobiti sestavljen iz sedmih
pretežno zaprtih vprašanj z vnaprej pripravljenimi odgovori.

Metode obdelave podatkov
Pri kvalitativni sekundarni analizi dokumentov smo uporabili metodo prikaza podatkov (z
matriko), s pomočjo katere smo podatke uredili in jih interpretirali (Tratnik 2002, 84).
Prednost metode je, da je preprosta, njena slabost pa je subjektivnost.
Pri kvantitativni sekundarni analizi dokumentov smo uporabili metodo enorazsežnostne
statistične analize (opisna statistika) s prikazom podatkov v preglednici in merjenjem
sprememb (indeksi). Podatke smo obdelali s programskim paketom MS Office (MS Excel
2007).
Pri anketnem vprašalniku smo prav tako uporabili metodo enorazsežnostne statistične analize
(opisna statistika) s prikazom podatkov v grafikonih. Podatke smo obdelali s programskim
paketom MS Office (MS Excel 2007).

1.4

Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema

Vsebinske omejitve
Uresničevanje načela enakih možnosti med spoloma se nanaša na več problematičnih
področij. Področja so medsebojno prepletena in imajo (verjetno) posreden vpliv tudi na
majhno zastopanost žensk v najvišjih organih odločanja. V raziskavi smo se omejili zgolj na
področje procesov odločanja.
Uresničevanje enake zastopanosti spolov v procesih odločanja se nanaša na tri bistvena
področja odločanja v družbenem življenju, to je v politiki, v javni upravi in pravosodju ter na
družbeno-ekonomskem področju. V raziskavi smo se omejili na slednjega, predvsem na
odločanje v organih nadzora in vodenja slovenskih Blue-chip podjetij.
Sprejem zakonodaje s področja enakosti spolov je bila predvsem posledica pridružitvenih
procesov ter usklajevanja naše zakonodaje s pravnim redom EU. Omejitev zato predstavlja
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tudi kratko obdobje uresničevanja tega načela v Sloveniji. Vidnejše spremembe, tako z vidika
spremljanja, informiranja ter ukrepanja pristojnih institucij, kot tudi spreminjanja mišljenja in
organizacijske strukture v samem vrhu podjetij, bodo opazne šele po preteku določenega časa.
Omejitev predstavlja tudi osredotočenje le na organizacijske ovire (razloge) za majhno število
žensk na položajih odločanja v gospodarstvu. Po Kanjuo Mrčela (1996, 74-78) se lahko ovire
nanašajo tudi na same ženske in njihove lastnosti ter na družbeno okolje. V raziskavi smo
zanemarili vse ostale ovire ter predpostavili, da imajo določen vpliv vendar jih nismo posebej
obravnavali. Za raziskavo so bile pomembne le tiste, ki imajo svoj izvor v organizaciji.

Metodološka omejitev
Odločitev za namensko vzorčenje (neverjetnostni namenski vzorec), ki se uporablja pri
fenomenološkem (kvalitativnem) raziskovanju, je bila v tem primeru najprimernejša, saj gre
za deset slovenskih najuspešnejših javnih d. d., ki so v letu 2007 sestavljale indeks SBI TOP
(slovenski Blue-chip indeks). S tem smo zagotovili primerljivost podatkov s povprečjem
zastopanosti žensk (predsednic) v najvišjih organih odločanja v EU-27 (tj. 3 %). Rezultatov
dobljenih z raziskavo, pa ne bo mogoče posploševati na ostala podjetja v gospodarstvu v
Sloveniji.
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2

2.1

URESNIČEVANJE NAČELA ENAKIH MOŽNOSTI
Enakost in enakopravnost

V tem poglavju bomo opredelili pojem dela in zaposlitve kot najpomembnejše človekove
dejavnosti z vidika različnih znanosti ter njegov pomen za posameznika in družbo. Omenili
bomo pravne podlage, ki urejajo pravico do dela in kaj ta pravica pomeni za posameznika.
Pojasnili bomo načelo enakosti (enakopravnosti), ki izrecno prepoveduje diskriminacijo ter
odstop od tega načela.
2.1.1 Delo in nekateri njegovi vidiki
Delo je ena temeljnih lastnosti, ki človeka loči od živali (Flere 2001, 85). Je dejavnost, ki
zavzema večji del človekovega življenja kot katerakoli druga dejavnost. Delo lahko
opredelimo kot instrument, ki ga človek uporablja za zadovoljevanje svojih potreb, za
zagotavljanje sredstev za preživetje (tako materialnih kot nematerialnih), za svoje
vključevanje v družbo, za doseganje želenega družbenega statusa, za vzpostavljanje socialnih
stikov, za samouresničitev idr. Pomen dela se je skozi zgodovino spreminjal. V strokovnih
literaturah iz različnih področij tako najdemo številne definicije pojma dela, ki se navezujejo
na vlogo in pomen dela v družbi.
Grint na primer sklepa, da je delo družbeno opredeljeno. Vsaka definicija, po njegovem, mora
biti značilna za določeno družbo ob določenem času. Stališča do dela se torej razlikujejo
zgodovinsko in med različnimi družbami. Tako lahko ločimo stališča do dela v
predindustrijskih družbah in sodobna stališča do dela. V predindustrijskih družbah je bilo na
primer delo obravnavano kot nepomembno, potrebno se mu je bilo izogibati oziroma ga vsaj
minimizirati (Haralambos in Holborn 2001, 185-187).
Marx je opredelil delo kot najpomembnejšo človekovo dejavnost, ki je ključna za njegovo
samouresničitev (Haralambos in Holborn 2001, 187-188). Človekovo delo je zavedno,
namensko in ciljno. V tem procesu človek spreminja samega sebe, svoje sposobnosti, čute,
intelekt in potrebe (Flere 2001, 85) in si s tem zagotavlja tudi sredstva za preživetje. V svojih
zgodnjih delih je Marx razvil idejo »odtujenega dela«, s katero je menil, da človek s svojim
delom ni več izražal svoje resnične narave in se je zato odtujil najprej od samega sebe, nato pa
še od drugih (sodelavcev). Pri opravljanju svojega dela torej ni več našel zadovoljstva, ampak
je delo postalo le sredstvo za preživetje oziroma ohranjanje obstoja (Haralambos in Holborn
2001, 187-188).
Vodovnik (2001, 9) definira delo kot človeško dejavnost, s katero si človek zagotavlja
ekonomske razmere za življenje, zato se mu priznava pomen dobrine na kateri sloni sodobna
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družba. Človek lahko opravlja delo kot posameznik ali pa se vključi v organiziran delovni
proces na gospodarskem ali negospodarskem področju.
Rus (2000, 567) definira delo kot izvrševanje določenih nalog, pri katerih se porablja fizična
in psihična energija, s ciljem oblikovanja izdelkov in storitev za zadovoljevanje različnih
potreb.
Splošno lahko torej pojmujemo delo kot zavestno dejavnost združenih ljudi, kjer ob uporabi
napora, fizične in intelektualne energije, s pomočjo sredstev za delo in na predmetih dela
povzročamo spremembe, ki so bile vnaprej postavljene kot cilj in ki imajo smisel pri
zadovoljevanju človekovih potreb. Pri tem je bistveno, da v procesu dela človek uporablja
orodja, ki jih je ustvaril sam in ki povečujejo učinkovitost njegove akcije (Flere 2001, 85). Iz
te splošne opredelitve dela lahko izpeljemo značilnosti dela kot so jih opredelile različne
znanosti na primer filozofska, ekonomska, sociološka, psihološka idr.
Filozofsko stališče definira delo kot zavestno dejavnost človeka, pri kateri si ta prizadeva
osvojiti svobodo, se potrditi kot ustvarjalno bitje, se samouresničiti (Flere 2001, 86). Delo
torej izhaja iz človekove ustvarjalne narave.
Ekonomsko stališče se nanaša na delo kot enega od proizvodnih dejavnikov (poleg zemlje in
kapitala), ki se uporabljajo za proizvodnjo potrebnih dobrin. S temi dobrinami človek
zadovoljuje svoje potrebe v okoliščinah ekonomskega pomanjkanja (Flere 2001, 86).
Človekovo delo je tako pojmovano kot element v procesu proizvodnje, skupaj s sredstvi,
izdelki in odnosi.
Sociološka analiza mora upoštevati obe omenjeni stališči in ugotoviti razmerja med njima ter
pomen dela v institucionalnem okviru na eni strani ter dejanskimi procesi na drugi strani.
Ukvarja se s preučevanjem celotnega družbenega življenja, družbenih procesov in pojavov z
vidika dela. Sociologija ima pomembne povezave tudi s psihologijo, saj je človekova psiha v
veliki meri pogojena z družbenim okoljem (Flere 2001, 27-30)
Psihologija je veda oziroma znanost, ki proučuje duševne pojave, obnašanje in osebnost
človeka (Musek 2005, 1). Človek kot socialno bitje, večino svojega časa preživi skupaj z
drugimi. Njegovo doživljanje in obnašanje sta pod vplivom drugih oseb, še posebej pod
vplivom skupin (Musek 2005, 193). Psihološki vidik dela lahko opredelimo kot delo v
organiziranih skupinah oziroma v organizacijah, kjer so dogodki, postopki, pravila, odnosi,
članom organizacije psihološko smiselni oziroma pomembni. Gre torej za subjektivne
zaznave človeka, ki živi in dela v tem okolju. V povezavi s tem Jones in Bearley definirata
organizacijsko klimo kot »psihološki mehurček«, ki obkroža delo (Jones in Bearly 1995, po
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Mihalič 2007, 8). Tako imenovane dimenzije 2 organizacijske klime, neposredno vplivajo na
počutje človeka in posledično na njegovo delo. Iz tega izhaja, da dobra organizacijska klima
ugodno vpliva na počutje človeka, njegovo uspešnost pri delu in posledično na uspešnost
poslovanja celotne organizacije. V nasprotnem primeru lahko povzroča stres oz. negativen
vpliv na psihično in fizično zdravje človeka (Musek 2005, 208).
Delo posameznika se v sodobni družbi zaradi načina delitve dela enači z zaposlitvijo (službo)
in poklicem (profesijo) (Šporin 2005, 14-15). Zaposlenost je centralnega pomena tako za
celotno družbo kot za posameznika. Za družbo kot celoto pomeni zaposlitev prebivalstva
predvsem socialno stabilnost (manjšo stopnjo kriminalitete, večji pomen družine, manj
bolezni in samomorov) ter manj neposrednih vladnih stroškov, ki bi nastali v primeru
manjšega zaposlovanja oziroma večje brezposelnosti (zdravljenje, podpore, izgubljeni davki)
(Haralambos in Holborn 2001, 254). Za posameznika ima zaposlitev več pomenov, tako iz
ekonomskega, socialnega kot psihološkega vidika. Ekonomski vidik se kaže v svobodi
odločanja na različnih področjih posameznikovega življenja. Obstaja več socialnih vidikov
zaposlitve oziroma dela, kot trdita Leonard Fagin in Martin Little (Fagin in Little 1984, po
Haralambos in Holborn 2001, 255):
−
−

zaposlitev daje občutek identitete o tem, kdo je posameznik in kakšna je njegova vloga v
družbi (je vir odnosov zunaj družine),
služba zagotavlja obvezno aktivnost,

−

delo (služba oz. zaposlitev) strukturira psihološki čas, kar pomeni, da razdeli dan in teden
v časovna obdobja (organiziranje časa),

−

delo daje možnost za razvijanje spretnosti in ustvarjalnosti ter daje občutek smisla,

−

dohodek od dela nudi svobodo in nadzor zunaj dela (vključevanje v prostovoljne
aktivnosti, ki jih je potrebno plačati).

Psihološki vidik dela oziroma zaposlitve pa predstavlja predvsem duševno ravnovesje
posameznika, njegov optimizem, zadovoljstvo, prilagajanje idr.
Delo oz. zaposlitev je tako ena najpomembnejših vlog v človekovem življenju. Nanj se v
današnjih časih gleda bolj kot na ekonomski vir in manj kot na vrednoto, ki prinaša človeku
nekaj pozitivnega, kar ga oblikuje, izpolnjuje in samouresničuje. Na drugi strani so z delom
oz. zaposlitvijo povezana tudi določena tveganja kot sta na primer brezposelnost in
diskriminacija z vidika posameznika ter neizkoriščenost potencialov z vidika družbe.

Različne metodologije ločijo od tri pa do 251 dimenzij kulture in klime. Mihalič (2007, 32) priporoča
pri merjenju organizacijske klime za pridobitev optimalnih rezultatov in zmanjšanje kompleksnosti 13
ključnih dimenzij.

2
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2.1.2 Pravica do dela
Pravica do dela je dobila svoje osrednje mesto v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah, ki
jo je leta 1948 sprejela Generalna skupščina Organizacije združenih narodov (v nadaljevanju
OZN). Najbolj splošna opredelitev tako pravi, da pravica do dela ni določena kot samostojna
pravica, temveč je določena z drugimi pravicami in svoboščinami na področju dela. Splošni
deklaraciji je leta 1966 sledil še Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih
pravicah, ki je začel veljati leta 1976. Pravico do dela konkretizira tako, da pravi, da so to
pravico dolžne varovati države z ustreznimi ukrepi in aktivnostmi za poklicno usmerjanje in
izobraževanje, ekonomski, socialni in kulturni razvoj ter uresničevanje polne in produktivne
zaposlenosti (nizka stopnja brezposelnosti in večja dodana vrednost dela). Vsebina pravice do
dela je torej pravica posameznika, da mu država zagotovi najboljše možnosti in pogoje za
pridobitev dela oziroma zaposlitve, ki jo svobodno izbere.
Svet Evrope je v svoji Evropski socialni listini pravico do dela postavil na prvo mesto, saj o
njej govori že v prvem členu. Pravica do dela ne pomeni, da mora država zagotoviti delovno
mesto vsakomur, ki si ga želi. Država ne more dati tega jamstva, saj je dostopnost dela
posledica ekonomske politike države, njene strukture proizvodnje in tehnološke razvitosti,
nivoja izobrazbe in sposobnosti vsakega posameznika. Država naj torej skrbi za to, da bodo
zagotovljeni pogoji s katerimi se bodo izboljšale možnosti za zaposlitev in delo. Države
članice Evropske unije imajo področje pravice do dela različno urejeno, nekatere neposredno
v ustavah, druge zgolj v zakonih.
Pri nas pravica do dela ni posebej določena. Temeljne svoboščine posameznika v zvezi z
delom so opredeljene v 49. členu Ustave Republike Slovenije (v nadaljevanju Ustava RS). Ta
člen zagotavlja svobodo dela, prosto izbiro zaposlitve, dostopnost dela pod enakimi pogoji in
prepoved prisilnega dela. V zvezi z delom je treba omeniti tudi 14. člen Ustave RS, ki govori
o enakosti pred zakonom in s tem zagotavlja vsakomur enake človekove pravice in temeljne
svoboščine ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično in drugo prepričanje,
gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj ali kako drugo osebno okoliščino. Tako
določeno načelo enakosti predstavlja pravno podlago za enakost vseh ljudi pred zakonom
(Kogovšek in Kmecl 2005, 55).
2.1.3 Načelo enakosti (enakopravnosti)
Enakost in enakopravnost sta družbeni kategoriji, ki se nanašata na enako vrednost človeka
kot posameznika in kot pripadnika človeške družbe kot celote. Pomenita enako pravno
obravnavanje človeka (Flander 2004, 48).
Nasprotje družbeni enakosti je družbena neenakost, ki se v današnjem razvitem t. i.
demokratičnem svetu ne zmanjšuje. Kljub delovanju različnih mednarodnih organizacij se
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razlike v ekonomskem in družbenem razvoju ter splošni družbeni blaginji povečujejo. Razlike
se povečujejo med t. i. razvitim zahodom in ostalim svetom, kot tudi znotraj samega razvitega
sveta, saj je vedno več revščine, socialne razslojenosti in izključenosti ter nezaposlenosti.
Kljub razglasitvi enakopravnosti ter sklicevanju na uravnotežen ekonomski in socialni razvoj
in družbeno solidarnost, pa nastajajo očitne razlike tudi med posamezniki oziroma pripadniki
različnih družbenih skupin 3 (Flander 2004, 56-58).
Enakopravnost je zato pomembna pridobitev modernega prava, ki vse ljudi, ne glede na
njihove individualne razlike, obravnava enako. Naj omenimo, da v zgodovini nekatere
skupine ljudi, na primer sužnji, ženske, otroci, niso imeli priznane pravne subjektivitete (ali
deloma ali v celoti), kar je bilo takrat sicer družbeno sprejemljivo. Danes to ocenjujemo kot
diskriminacijo, ki je bila odraz takratne nižje stopnje pravne in družbene zavesti (Cerar 2005,
32).
Prepoved diskriminacije predstavlja temeljno prvino ustavnega načela enakopravnosti. Na
splošno razumemo pojem diskriminacija kot dejavnost oziroma proces, ki neupravičeno
ustvarja manj ugoden pravni, politični, ekonomski ali socialni položaj posameznika ali/in
družbenih skupin (Flander 2004, 70). Prepoved diskriminacije je tako postala ena izmed
najpomembnejših določb v ustavah demokratičnih držav.
V slovenskem okolju je načelo enakosti zagotovljeno v Ustavi, številnih zakonskih določbah
ter vladnih ukrepih (Kogovšek in Kmecl 2005, 55). 14. člen Ustave RS, tako predstavlja
pravno podlago za enakost vseh ljudi pred zakonom, tj. pravno enakost, ki pa ne zadostuje za
zagotovitev dejanske enakosti. Za to so potrebni številni drugi ukrepi, kot na primer
izobraževanje, zbiranje podatkov o dejanski situaciji na področju enakega obravnavanja ter
delovanje specializiranih institucij (Kogovšek in Kmecl 2005, 55-56).
Načelo enakosti lahko poimenujemo tudi načelo prepovedi diskriminacije, v zadnjem času pa
se pojavlja tudi kot načelo enakega obravnavanja. 4

Ekonomsko-politične elite, ki upravljajo z državo in mednarodnimi organizacijami, ne obsojajo (vsaj
ne eksplicitno, odločno in konsekventno) enormnega bogastva manjšine na vrhu družbene hierarhije
(to je vse prej kot nelogično, saj omenjene elite sodijo v to manjšino!) ter velikanskih razlik v
dohodkih in premoženju med državami, regijami, družbenimi skupnostmi in posamezniki. (Flander
2004, 58)

3

Termin načela enakega obravnavanja se je v slovenskem prostoru pričel uveljavljati na podlagi dveh
smernic (direktiv), ki jih je izdala Evropska komisija, in sicer direktive Sveta 2000/43/EC o
uresničevanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost in direktive Sveta
2000/78/EC o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu. Slovenija je bila kot
članica EU dolžna prenesti obe direktivi v slovenski pravni red (Kogovšek in Kmecl 2005, 55-56).

4
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2.1.4 Pozitivna diskriminacija kot odstop od načela enakosti
Prepoved diskriminacije je kot ustavna kategorija v številnih državah nadgrajena s posebnimi
protidiskriminacijskimi zakoni. Tudi Slovenija je zaradi uskladitve zakonodaje s pravnim
redom Evropske unije na področju nediskriminacije leta 2002 sprejela Zakon o enakih
možnostih žensk in moških (v nadaljevanju ZEMŽM), leta 2004 pa še splošni Zakon o
uresničevanju načela enakega obravnavanja (v nadaljevanju ZUNEO) (Strojan 2005, 100).
Oba zakona (ZEMŽM in ZUNEO) definirata enako obravnavanje oseb, ki pomeni odsotnost
neposredne in posredne oblike diskriminacije.
Neposredna diskriminacija zaradi določene osebne okoliščine obstaja, če je oseba zaradi te
osebne okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj
ugodno kot druga oseba. Pri tej obliki diskriminacije niso pomembni motivi ali namen,
temveč dejstva, zaradi katerih je do diskriminacije prišlo. Primer neposredne oblike
diskriminacije je na primer oglas za delo »Iščemo žensko, staro 35 let« (Strojan 2005, 101). V
tem primeru so moški in ostali, ki niso stari 35 let zaradi svojega spola in starosti postavljeni v
manj ugoden položaj. Tak oglas zato predstavlja diskriminacijo na osnovi dveh osebnih
okoliščin, in sicer spola ter starosti.
Posredno diskriminacijo je težje prepoznati kot neposredno. Posredna diskriminacija obstaja,
če na videz nevtralne določbe, merila ali ravnanje v enakih ali podobnih situacijah in pogojih
postavljajo osebo z določeno osebno okoliščino v manj ugoden položaj v primerjavi z drugimi
osebami, razen če te določbe, merila ali ravnanja objektivno upravičujejo legitimni namen in
če so sredstva za doseganje tega cilja primerna in potrebna (Strojan 2005, 102).
Ukrepi za odpravljanje diskriminacije so znani kot pozitivni ukrepi (nekateri jim pravijo tudi
pozitivna diskriminacija, posebni ukrepi ali začasni ukrepi). Bistvo teh ukrepov je, da so
začasni in namenjeni preprečevanju manj ugodnega položaja oseb z določeno osebno
okoliščino ter ustvarjanju enakih možnosti. Ko skupina oziroma pripadniki določene
depriviligirane skupine dosežejo uravnoteženo zastopanost na določenem področju, se ukrepi
odpravijo. Pozitivni ukrep so na primer kvote za zaposlovanje invalidnih oseb in žensk
(Strojan 2005, 103).
Za dokazovanje diskriminacije se lahko uporabijo tudi statistični podatki, kot so na primer
podatki o plačah žensk in moških, o zaposlenosti žensk in moških v nekaterih sektorjih (t. i.
horizontalna spolna segregacija), o (pod)zastopanosti žensk na vodilnih položajih (t. i.
vertikalna spolna segregacija), o stopnji (ne)zaposlenosti invalidov, starejših ljudi ali
pripadnikov etničnih manjšin, kolikšen delež romskih naselij oziroma družin je brez dostopa
do vode in elektrike idr. (Strojan 2005, 105-106).
Praksa izvajanja protidiskriminacijske zakonodaje v Sloveniji je v primerjavi z nekaterimi
drugimi (predvsem starimi) državami članicami Evropske unije še zelo kratka. Boj proti
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diskriminaciji je v teh državah že dolga leta bistven sestavni del njihovega pravnega sistema,
medtem ko se v Sloveniji ta šele dobro vzpostavlja. Oba omenjena zakona lahko zato
pomembno prispevata k odpravljanju stereotipov in ustvarjanju enakih možnosti za vse ljudi,
ne glede na njihove značilnosti (Strojan 2005, 127).
2.2

Podlage za uresničevanje enakih možnosti

Enakost žensk in moških je ena temeljnih vrednot sodobnih družb in eno od načel
demokracije. V Sloveniji ima politika enakosti spolov dolgo tradicijo, ki pa do leta 2002 ni
bila podprta z zakonodajo (pravnim redom). Vendar se kljub napredku in sprejemu
zakonodaje na tem področju, še vedno soočamo z neenakomerno delitvijo družbene moči med
spoloma. Politika enakih možnosti je zato usmerjena k oblikovanju enakovrednih odnosov
med ženskami in moškimi, ki temeljijo na enakih pravicah, odgovornostih in možnostih. Za
dosego tega cilja je nujno dejavno sodelovanje obeh spolov ter stalno in vztrajno prizadevanje
za enakost žensk in moških na vseh ravneh družbe (Urad Vlade RS za enake možnosti B. l.
c.).

2.2.1 Opredelitev pojmov
Flander (2004, 105) definira politiko enakih možnosti kot pravno in politično uveljavljanje
ukrepov za uresničevanje načela enakega obravnavanja, preprečevanja strukturno pogojene
diskriminacije, zmanjšanje družbenih (ekonomskih in političnih) neenakosti in posledično
socialne in ekonomske deprivilegiranosti pripadnikov kake družbene skupine (npr. žensk,
pripadnikov etničnih manjšin, ranljivih družbenih skupin (invalidov) idr.). V praksi se ta
politika uveljavlja na različnih področjih družbenega življenja in delovanja, še posebej pa na
področju izobraževanja, zaposlovanja, socialne varnosti, dostopa do javnih dobrin in storitev
ter participacije v javnem (političnem) odločanju. V zahodni Evropi, Skandinaviji, Severni
Ameriki in Avstraliji ima ta reformna politika že daljšo tradicijo, medtem ko se je pri nas
oblikovala predvsem kot ena od obveznosti v procesu vstopanja v Evropsko unijo. Za njeno
uveljavitev v javnem življenju bo zato potreben določen čas (Flander 2004, 105-109). Za
boljše razumevanje vsebine bomo v nadaljevanju opredelili nekatere temeljne pojme, povzete
po ZEMŽM.
Enake možnosti (angl. equal opportunities) pomenijo, da so odstranjene na spolu temelječe
ovire ter da imajo ženske in moški enake možnosti sodelovanja v gospodarskem, političnem,
družbenem in kulturnem življenju. To lahko dosegamo z različnimi ukrepi. Sodobni koncept
enakosti spolov priznava, da je včasih, zaradi različnih življenjskih pogojev, kot posledica
različnih socializacijskih vzorcev, potrebno ženske in moške obravnavati drugače, da bi
dosegli dejansko enakost spolov. V okviru tega koncepta so se razvili začasni pozitivni ukrepi
(pozitivna diskriminacija), ki veljajo kot eno najučinkovitejših orodij za odpravljanje prikritih
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oblik diskriminacije zaradi spola. Za ustvarjanje enakih možnosti se lahko po ZEMŽM
uporabijo splošni (normativni) in posebni (pozitivni, spodbujevalni ter programski) ukrepi.
Splošni ukrepi so ukrepi normativne narave, s katerimi se v zakonih na posameznem področju
prepoveduje diskriminacija zaradi spola ali zapoveduje določeno vedenje in ravnanje za
dosego enakega obravnavanja spolov. Določijo se tudi sankcije v primeru kršitve te prepovedi
oziroma zapovedi. Posebni ukrepi so začasni ukrepi, namenjeni ustvarjanju enakih možnosti
žensk in moških ter spodbujanju enakosti spolov na posameznih področjih družbenega
življenja. Uvedejo se na tistih področjih družbenega življenja, kjer se ugotavlja
neuravnotežena zastopanost spolov oziroma neenak položaj oseb enega spola.
Neuravnotežena zastopanost spolov je podana, če je zastopanost enega spola na posameznem
področju družbenega življenja ali njegovem delu nižja od 40 %. Posebni ukrepi so zlasti:
pozitivni, spodbujevalni ter programski ukrepi.
Enakost spolov (angl. gender equality) je končni cilj politike enakih možnosti. ZEMŽM
opredeljuje enakost spolov:
[…] da so ženske in moški enako udeleženi na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da
imajo enak položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov, s
katerimi prispevajo k družbenemu razvoju, ter enako korist od rezultatov, ki jih prinaša razvoj.

Za doseganje dejanske enakosti spolov je potrebna sprememba družbenih vzorcev, ki
prevladujejo v odnosu med ženskami in moškimi in ustvarjanje pogojev za enakopravno
partnerstvo v procesih odločanja.
Enako obravnavanje je predpogoj za doseganje cilja enakosti spolov. Pomeni spodbujanje
enakih možnosti žensk in moških na vseh področjih življenja. Pomeni, da je zagotovljena
odsotnost neposredne in posredne oblike diskriminacije zaradi spola.
Diskriminacija zaradi spola obstaja, kadar so osebe enega spola obravnavane bolj ugodno od
oseb drugega spola. Ločimo neposredno in posredno obliko diskriminacije zaradi spola.
Neposredna diskriminacija pomeni, da je oseba deležna manj ugodne obravnave zaradi
svojega spola. Posredna diskriminacija pa obstaja, če na videz nevtralne določbe, merila ali
ravnanja učinkujejo tako, da postavljajo znatno večji delež enega spola v slabši položaj (razen
v primerih določenih z zakonom).
2.2.2 Normativne podlage za uresničevanje enakih možnosti
V tem poglavju bomo opredelili pomembnejše pravne akte, ki so se oblikovali na univerzalni
(Organizacija združenih narodov, Mednarodna organizacija dela), regionalni (Svet Evrope) in
državni ravnini (Ustava, zakoni, podzakonski akti idr.).
Zaradi globalizacije in čedalje tesnejšega sodelovanja z drugimi državami je vedno bolj
pomembno mednarodno javno pravo. To pravo deluje na osnovi pravnih običajev in
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mednarodnih pogodb ter sporazumov in velja za tiste države, ki so sodelovale pri njegovem
oblikovanju ali pa so kasneje s pristopom priznale njegovo pravno veljavo.

Mednarodni pravni viri
Slovenija je kot članica Organizacije združenih narodov, Mednarodne organizacije dela,
Evropske unije in Sveta Evrope ratificirala vrsto pogodb in se s tem zavzela k njihovemu
izvajanju (Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005–
2013).
Organizacija združenih narodov (v nadaljevanju OZN) je najpomembnejša mednarodna
vladna organizacija, katere članice so skoraj vse države sveta. Osrednji pravno zavezujoči
instrument za varstvo pravic žensk, ki posega na vsa področja javnega in zasebnega življenja,
je Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk, sprejeta leta 1979. Konvencija
obvezuje Slovenijo, da sprejme vse potrebne ukrepe, vključno s pozitivnimi ukrepi, da se
odpravi diskriminacija in zagotovi polna enakopravnost spolov na vseh področjih, zlasti
političnem, družbenem, ekonomskem in kulturnem. Pomembna univerzalna instrumenta za
varstvo pravic žensk sta tudi Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, sprejet
leta 1966, in Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, sprejet istega
leta. Države pogodbenice zavezujeta, da bodo zagotovile moškim in ženskam enakopravno
uživanje vseh pravic in svoboščin (Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti
žensk in moških, 2005–2013).
Mednarodna organizacija dela (v nadaljevanju MOD) je specializirana agencija OZN, ki je
bila ustanovljena leta 1919 z Versajsko pogodbo. Z ustanovitvijo te agencije se je zagotovilo
sistematično nepretrgano sprejemanje mednarodnih univerzalnih norm s področja dela,
delovnih razmerij in socialne varnosti. Njena sestava je tripartitna, kar pomeni, da so
predstavniki vlad, delodajalcev in delojemalcev enakopravno zastopani v upravnih organih
organizacije. Republika Slovenija je bila v MOD sprejeta 29. maja 1992 (Bohinc 2004, 24).
MOD postavlja mednarodne standarde v obliki konvencij in priporočil. Pomembnejše med
njimi so (Bohinc 2004, 24):
−
−
−

Konvencija MOD št. 100 o enakem nagrajevanju moške in ženske delovne sile za delo
enake vrednosti iz leta 1951.
Konvencija MOD št. 111 o diskriminaciji pri zaposlovanju in poklicih iz leta 1958.
Konvencija MOD št. 156 in priporočilo o enakih možnostih delavcev in delavk in
njihovem enakem obravnavanju (delavci z družinskimi obveznostmi) iz leta 1981.
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Svet Evrope 5 je mednarodna organizacija, ki jo je 5. maja 1949 ustanovilo 10 držav. V Svetu
Evrope je danes 47 držav članic. Ustanovljena je bila z Londonskim sporazumom, sedež ima
v Strassbourgu v Franciji in rešuje vsa pomembnejša vprašanja evropske družbe razen
obrambe (Informacijski urad Sveta Evrope v Sloveniji 2007). V okviru Sveta Evrope sta za
varstvo pravic žensk najpomembnejši Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in
temeljnih svoboščin, sprejeta 1950 ter Evropska socialna listina, sprejeta leta 1996. Obe
zagotavljata nediskriminatorno uživanje pravic in svoboščin, ne glede na spol, raso, barvo,
jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno poreklo, pripadnost narodni
manjšini, premoženje, rojstvo ali drugo osebno okoliščino (Resolucija o nacionalnem
programu za enake možnosti žensk in moških, 2005–2013).
Enako obravnavanje in enake možnosti spolov sta kot (najpomembnejši) temeljni načeli
politike Evropske unije opredeljeni tako v Amsterdamski pogodbi, ki je temeljna pogodba EU
kot v mnogih direktivah, ki so uveljavljene v nacionalnih zakonodajah držav članic.
Amsterdamska pogodba je bila podpisana 17. julija 1997, njene določbe pa so se začele
uporabljati 1. maja 1999, ko so vse države članice ta dokument ratificirale. Z njo naj bi se
oblikovala bolj demokratična Evropa s poudarkom na spoštovanju človekovih pravic in
demokratičnih načel v državah članicah (Kranjc 2008, 27).
Notranji pravni viri
Temeljna načela Ustave Republike Slovenije ne dopuščajo nobene oblike diskriminacije, kar
je opredeljeno v 14. členu. Za področje dela in zaposlovanja je pomemben tudi 49. člen, s
katerim je zagotovljena svoboda dela: »Vsakdo prosto izbira zaposlitev. Vsakomur je pod
enakimi pogoji dopustno vsako delovno mesto.« S prepovedjo spolne diskriminacije je
enakost žensk in moških priznana kot osnovno načelo demokracije in spoštovanja človekovih
pravic in kot taka pogoj za socialno pravično in pravno državo (Resolucija o nacionalnem
programu za enake možnosti žensk in moških, 2005–2013).
V letu 2002 je Slovenija sprejela nov Zakon o delovnih razmerjih (v nadaljevanju ZDR), ki je
stopil v veljavo 1. januarja 2003 in bil dopolnjen v letu 2007. Prinesel je številne novosti z
vidika enake obravnave in enakih možnosti žensk in moških.
6. člen ZDR izrecno prepoveduje neposredno in posredno diskriminacijo zaradi narodnosti,
rase ali etničnega porekla, nacionalnega in socialnega porekla, spola, barve kože,
zdravstvenega stanja, invalidnosti, vere ali prepričanja, starosti, spolne usmerjenosti,

Ločiti moramo Svet Evrope, ki je mednarodna organizacija in jo danes sestavlja 47 demokratičnih
držav Evrope, od Evropskega sveta, ki je najvišje politično telo Evropske unije in ga sestavljajo
predsedniki držav in vlad članic EU ter predsednik evropske komisije (Informacijski urad Sveta
Evrope 2010).
5
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družinskega stanja, članstva v sindikatu, premoženjskega stanja ali drugih osebnih okoliščin
(ki niso izrecno navedene). Diskriminacijo pomeni tudi dajanje navodil, naj se oseba ali
skupina oseb diskriminira zaradi določene osebne okoliščine. V skladu s tem členom je
delodajalcu naloženo, da mora zagotavljati enako obravnavo ne glede na naštete osebne
okoliščine tako iskalcu zaposlitve (kandidatu) pri zaposlovanju kot tudi delavcu v delovnem
razmerju zlasti pri napredovanju, usposabljanju, izobraževanju, prekvalifikaciji, plačah in
drugih prejemkih iz delovnega razmerja, delavnih razmerah in odpovedi pogodbe o zaposlitvi.
Z dopolnitvijo ZDR v letu 2007 je bil dodan novi 6. a člen, ki se nanaša na prepoved spolnega
in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, ki se prav tako šteje za
diskriminacijo. Obveznost delodajalca je, da naredi vse, da ne pride do spolnega in drugega
nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu, če pa do njega že pride, da žrtve ustrezno
zaščiti.
Zakon tako posebej poudarja dolžnost delodajalca, da varuje dostojanstvo delavca pri delu ter
poskrbi za varnost v vseh pogledih, ki so v zvezi z delom ali pri delu, skratka, da varuje in
spoštuje delavčevo osebnost in ščiti njegovo zasebnost (Bečan et al. 2008, 211). V primerih
domnevnega kršenja prepovedi diskriminacije (6. in 6. a člen ZDR), ima delavec pravico
izredno odpovedati pogodbo o zaposlitvi. Torej, če delodajalec ne zagotavlja enake obravnave
v skladu s 6. členom in ne zagotovi varstva pred spolnim in drugim nadlegovanjem ali
trpinčenjem na delovnem mestu (45. člen ZDR), lahko delavec skladno s 112. členom ZDR,
izredno odpove pogodbo o zaposlitvi (Bečan et al. 2008, 539).
Institut izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi je predviden za hujše kršitve pogodbenih in
drugih obveznosti iz delovnega razmerja. Delavec ga poda iz razlogov, ki izvirajo iz
delodajalčeve sfere, torej kršitve in neizpolnjevanja zakonskih obveznosti. Za delavca to
pomeni skrajni ukrep s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) in izgubo zaposlitve,
zato ima pravico do odškodnine (najmanj v višini izgubljenega plačila za čas odpovednega
roka) (Bečan et al. 2008, 540).
V primeru spora o domnevni diskriminaciji pri zaposlovanju in delu, tako po 6. kot po 6. a
členu ZDR, mora delodajalec dokazati, da ni kršil načela enakega obravnavanja oziroma
prepovedi diskriminacije. V primeru spora bo tako delavec moral navajati dejstva (trditveno
breme), ki opravičujejo domnevo, da je bila kršena prepoved diskriminacije, delodajalec pa bo
moral dokazovati (dokazno breme), da ni kršil prepovedi diskriminacije. Gre za institut t. i.
obrnjenega dokaznega bremena. V primeru dokazane kršitve prepovedi diskriminacije bo
delodajalec kandidatu oziroma delavcu odškodninsko odgovoren po splošnih pravilih
civilnega prava (Bečan et al. 2008, 53).
ZDR tudi določa, da delodajalec prostega dela ne sme objaviti samo za moške ali samo za
ženske (25. člen), razen če določen spol predstavlja bistven in odločilen pogoj za delo in je
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taka zahteva sorazmerna ter upravičena z zakonitim ciljem (npr. iskanje ženske za žensko
gledališko vlogo, iskanje moškega manekena za predstavitev moške garderobe ipd.).
V tesni povezavi s 6. členom ZDR je še 133. člen, ki ureja enako plačilo žensk in moških za
enako delo in delo enake vrednosti. 6 Tudi tukaj je prepovedana tako neposredna kot posredna
diskriminacija. Ker se določba nanaša na oba spola, lahko pravico do enakega plačila
uveljavlja tako ženska kot moški (čeprav so v praksi v povprečju ženske slabše plačane kot
moški).
Tudi v obeh zgoraj navedenih primerih uresničevanja načela enakosti, po 25. in 133. členu
ZDR, je v primeru spora zaradi prepovedi diskriminacije dokazno breme na delodajalcu. Prav
tako je v primeru kršitve prepovedi diskriminacije, delodajalec odškodninsko odgovoren
kandidatu za zaposlitev ali delavcu.
Pomembno je vedeti, da vsako razlikovanje še ne pomeni tudi diskriminacijo, to na primer ne
velja za dajanje prednosti na osnovi strokovne izobrazbe, za priznavanje posebnih pravic
delavkam/cem z družinskimi obveznostmi, za ukrepe pozitivne akcije ipd.
Z Zakonom o enakih možnostih žensk in moških (v nadaljevanju ZEMŽM), sprejetim leta
2002, je slovenski pravni red dobil krovni zakon, ki določa skupne smernice oziroma temelje
za izboljšanje položaja žensk in ustvarjanje enakih možnosti spolov na posameznih področjih
družbenega življenja (političnem, ekonomskem in socialnem področju, področju vzgoje in
izobraževanja idr.) (Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških,
2005–2013). S tem zakonom je Slovenija dobila neposredno podlago za sprejem Resolucije o
nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških.
Zakon o uresničevanju načela enakega obravnavanja (v nadaljevanju ZUNEO), sprejet maja
2004 in dopolnjen v letu 2007, je še nadgradil pravno podlago za zagotavljanje enakega
obravnavanja oseb na vseh področjih družbenega življenja, ne glede na osebne okoliščine,
vključno s spolom. Razlika med ZEMŽM in ZUNEO je v tem, da ZEMŽM določa enake
možnosti le na podlagi spola, medtem ko ZUNEO prepoveduje diskriminacijo na podlagi

Pri »enakem plačilu za enako delo« se primerjajo dela, ki imajo identično vsebino in se ugotavlja, ali
so enako plačana, ne glede na to ali jih opravlja delavec ali delavka. V praksi so se pojavljala različna
pojmovanja in kategoriziranja delovnega mesta oz. vrste dela, in se s tem prikrila različna višina
plačila (prikrita diskriminacija). Pravica do »enakega plačila za delo enake vrednosti« pa pomeni
primerjavo dveh različnih delovnih mest oz. vrst del, ki naj bi bila enaka po vrednosti. Tu je treba
najprej ugotoviti vrednost vsakega od del in ju nato primerjati med seboj. Se pa postavlja vprašanje
kako vrednotiti, ocenjevati dela oz. delovna mesta, kakšne metode in kriterije uporabiti idr.
Mednarodni akti v zvezi s tem priporočajo primerjanje vrednosti dela izhajajoč iz vsebine dela, kar pa
je v času vse večje fleksibilnosti del vedno težje (Bečan et al. 2008, 647).
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katerekoli osebne okoliščine kot so na primer spol, narodnost, rasa ali etnično poreklo, vera
ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost 7 idr.
Leta 2005 je bil sprejet prvi strateški dokument politike enakosti spolov Resolucija o
nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005–2013 (v nadaljevanju
Resolucija), katere neposredna pravna podlaga za pripravo in izvajanje je bil ZEMŽM. S
sprejemom Resolucije so bile utrjene zaveze in usmeritve za izboljšanje položaja žensk
oziroma zagotavljanje trajnostnega razvoja pri uveljavitvi enakosti spolov. Slovenija se je k
temu zavezala s podpisom različnih mednarodnih sporazumov, s sprejemom evropskega
pravnega reda ter nacionalne zakonodaje s področja enakih možnosti in enakega obravnavanja
spolov. V Resoluciji so natančno določeni cilji in ukrepi ter ključni nosilci politik za
uresničevanje enakosti spolov na posameznih področjih življenja žensk in moških za
osemletno obdobje. Opredeljenih je šest prednostnih področij, in sicer: integracija načela
enakosti spolov, delo, družba znanja, družbena blaginja žensk in moških, odnosi med spoloma
ter procesi odločanja.
Programski cilji in ukrepi se izvajajo v okviru aktivnosti in nalog, ki se natančno določajo v
dveletnih periodičnih načrtih. Določijo se prioritetne naloge in aktivnosti ter nosilci oziroma
izvajalci aktivnosti, opredelijo se potrebna sredstva, časovni rok ter način izvedbe posameznih
aktivnosti. Izvajanje programa se spremlja na osnovi poročila o izvedenih nalogah in
aktivnostih v okviru periodičnih načrtov.
Prvi periodični načrt je bil sprejet za leti 2006 in 2007. Načrtovanih in izvedenih je bilo
mnogo aktivnosti za izboljšanje položaja žensk in moških ter za spodbujanje enakosti spolov
na vseh prednostnih področjih. V poročilu o izvajanju periodičnega načrta Resolucije za
obdobje 2006–2007 je bilo ugotovljeno, da so bili storjeni določeni koraki k enakosti spolov,
vendar pa glavni izzivi še ostajajo. Na določenih področjih je bil zaznan kvantitativni
napredek, na primer pri zaposlovanju žensk, zmanjšanju razlik v plačilih, povečanju deleža
moških na očetovskem dopustu, politični zastopanosti žensk na lokalni ravni, vendar bo v
prihodnje potrebno nameniti večjo pozornost tudi kakovostnemu vidiku enakosti spolov (Urad
Vlade RS za enake možnosti B. l. c).
Do danes so bili sprejeti že trije periodični načrti, poleg prvega za obdobje 2006–2007, še
drugi periodični načrt za obdobje 2008–2009 in tretji za obdobje 2010–2011. Oba, drugi in
tretji sta se pripravljala na osnovi predhodnih poročil o izvedenih aktivnostih. Poročilo za
obdobje 2008–2009 je bilo pripravljeno v letu 2010.

Po navadi je običajno, da se neko področje najprej uredi s splošnim oziroma sistemskim (temeljnim)
zakonom (lex generalis), vendar so aktivnosti v zvezi s sprejemanjem pravnega reda Evropske unije
privedle do situacije, da je bil najprej sprejet »lex specialis« v zvezi z uresničevanjem načela enakega
obravnavanja žensk in moških kot eno od osebnih okoliščin (Strojan 2005, 110–111).
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Spremljanje izvajanja nacionalnega programa ter redno poročanje je v pristojnosti Urada
Vlade Republike Slovenije za enake možnosti (v nadaljevanju Urad za enake možnosti
oziroma UEM). Izvajanje se spremlja, kot že rečeno, na osnovi določenih aktivnosti v okviru
dveletnih periodičnih načrtov. Ministrstva in vladne službe o izvajanju aktivnosti v njihovi
pristojnosti poročajo Uradu za enake možnosti dva meseca pred iztekom vsakokratnega
periodičnega načrta. Na osnovi tega Urad za enake možnosti pripravi poročilo o izvajanju
nacionalnega programa, v katerem navede izvedene ukrepe in aktivnosti. Vsaki dve leti vlada
o tem poroča državnemu zboru (Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk
in moških, 2005–2013).
Sodna praksa s področja uresničevanja enakih možnosti
Sodna praksa v Sloveniji ni formalen vira prava ampak predstavlja sekundaren vir prava, ki
zagotavlja enotno uporabo formalnih virov prava. Absolutno zavezujoči viri prava so le akti
zakonodajalca (oziroma ustavodajalca), bodisi slovenskega bodisi evropskega. Ustava in
zakonodaja, ratificirani mednarodni sporazumi, evropska zakonodaja, tako predstavljajo t. i.
primaren vir prava (Sodstvo Republike Slovenije 2010a).
Namen sodne prakse je v seznanitvi s primeri, ki pravno analitično razrešujejo postopkovna
ali vsebinska vprašanja in njihovi uporabi ali nadgradnji argumentacije. Zato lahko rečemo,
da primeri iz sodne prakse vežejo sodišča v odločanju v podobnih primerih, vendar ne
formalno, temveč zgolj z močjo uporabljene argumentacije. Sodna praksa tako služi kot
posvetovalno orodje, ki ga sodišče ni dolžno upoštevati kot absolutno referenco (Sodstvo
Republike Slovenije 2010a).
Zaradi razmeroma nove zakonodaje s področja uresničevanja enakih možnosti žensk in
moških, je število primerov (sporov) povezanih z diskriminacijo na tem področju majhno
(Bečan et al. 2008, 650). Zato je poleg domače zakonodaje in mednarodnih pravnih aktov
izrednega pomena tudi sodna praksa mednarodnih organov odločanja, zlasti organov Sveta
Evrope (Evropsko sodišče za človekove pravice) in Evropske unije (Sodišče evropskih
skupnosti) ter sodna praksa drugih držav članic EU, ki jo bo treba pri razvoju domače sodne
prakse tudi upoštevati (European training and research centre for human rights and democracy
Graz 2011).
V nadaljevanju bomo našteli nekaj primerov (sporov) iz sodne prakse (Sodstvo Republike
Slovenije 2010b), ki se je oblikovala na področju delovnega prava Višjega delovnega in
socialnega sodišča (v nadaljevanju VDSS) in se nanaša na prepoved diskriminacije po 6.
členu ZDR:
Prvi primer: Ker tožnica ni dokazala, da je predstojnik upravne enote v razpisnem postopku
ravnal diskriminatorno s tem, ko je na razpisano delovno mesto izbral drugega kandidata, njen
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zahtevek, naj se razpisni postopek razveljavi ter z njo sklene pogodba o zaposlitvi za
razpisano delovno mesto, ni bil utemeljen. Tudi če bi sodišče ugotovilo, da je bilo v
razpisnem postopku kršeno načelo prepovedi diskriminacije, pa po novem ZDR ne bi moglo
razveljaviti razpisnega postopka, ampak bi tožnici lahko priznalo le odškodnino. Tudi po ZJU
je razveljavitev mogoča le, če se ugotovi, da izbrani kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev. Predstojnik upravne enote pa mora pred odločitvijo o zasedbi prostega
sistemiziranega delovnega mesta z novimi delavci preveriti, ali je delovno mesto mogoče
zapolniti z že zaposlenim delavcem. Odločitev je prepuščena predstojniku, kar je logično, saj
pozna potrebe delovnega procesa, sposobnosti zaposlenih, odgovoren pa je tudi za učinkovito
organizacijo dela (VDSS 2005, 152/2005).
Drugi primer: Ker tožena stranka tožnika, edinega prijavljenega kandidata na prosto delovno
mesto, kljub izpolnjevanju razpisnih pogojev ni izbrala, sodišče njene odločitve ni moglo
spreminjati, ne glede na to, da za to odločitev (neizbora) ni navedla nobenih razlogov, saj je
izbira kandidata v izključni pristojnosti delodajalca. Ne gre za diskriminacijo, kot to zmotno
meni pritožba tožnika, če je tožena stranka do razpisa, ki je predmet spora, objavila že sedem
razpisov za isto delovno mesto in kljub temu, da se je na vse razpise prijavil tožnik, ki
izpolnjuje vse pogoje za opravljanje dela na tem delovnem mestu, ga tožena stranka ni
imenovala, temveč je mimo razpisov zaposlila eno delavko. Diskriminacija namreč pomeni,
da delodajalec prijavljenih kandidatov na razpisano delovno mesto ne sme postavljati v
neenakopravni položaj zaradi spola, rase, barve kože, starosti, zdravstvenega stanja ali zaradi
drugih osebnih okoliščin. Ker je tožnik v postopku na prvi stopnji sicer zatrjeval
diskriminacijo, vendar ni navajal nobenih dejstev, ki bi opravičevala domnevo, da obstoja
kakšna izmed okoliščin, ki bi predstavljala diskriminacijo, je bilo ugotovljeno, da ni bilo
izkazano, da bi bil v postopku izbire diskriminiran (VDSS 2007, 822/2007).
Tretji primer: Tožena stranka (delodajalec) ni uspela dokazati, da v postopku izbire kandidata
ni ravnala diskriminatorno do tožnice, ki je v postopku zatrjevala, da jo je tožena stranka
postavila v neenakopraven položaj v primerjavi z drugim kandidatom zato, ker je v zvezi z
njeno neizbiro upoštevala anonimne telefonske klice in elektronsko pošto, kjer se ji je očitala
nesposobnost, nepoštenost oz. goljufivost in nevestnost. Očitanje nepoštenosti in goljufivosti,
pa tudi nesposobnosti in nevestnosti (kar povzroči, da iskalec zaposlitve ni izbran na
razpisano prosto delovno mesto), je mogoče uvrstiti med druge osebne okoliščine, zaradi
katerih je diskriminacija prepovedana. Smisel prepovedi diskriminacije je v zagotavljanju
enake obravnave in enakih možnosti, razen v primeru, če različno obravnavanje opravičujejo
vrsta in narava dela. Ker tožena stranka dokazov v zvezi s tem ni predlagala, tožničine trditve
v zvezi s tem je le pavšalno prerekala, je pritožbeno sodišče zaključilo, da je tožena stranka
tožnico zaradi drugih osebnih okoliščin postavila v neenakopraven položaj v primerjavi z
drugim kandidatom (VDSS 2007, 823/2006).
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Četrti primer: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ni bila zakonita,
ker je tožena stranka tožnico kot presežno delavko izbrala na osnovi diskriminatornega
obravnavanja (na podlagi spola). Tožnica in sodelavec, kateremu pogodba o zaposlitvi ni bila
odpovedana, sta opravljala enako delo, različnega obravnavanja tožnice in njenega sodelavca
(na podlagi spola) pa, kot je bilo ugotovljeno, ne opravičujeta vrsta in narava dela (VDSS
2010, 1151/2009).
Peti primer: Tožena stranka je z določitvijo kriterija fleksibilnosti kot kriterija za izbiro
presežnih delavcev zasledovala zakonit cilj, da na delu obdrži delavce, ki so usposobljeni za
več opravil. Kljub temu je bila redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga
tožnici nezakonita, ker je bila na osnovi kriterija fleksibilnosti za presežno delavko izbrana
zaradi zdravstvenega stanja (domneve, da ni sposobna za delo ponoči). Poleg tega je
(posredno) diskriminiranje tožnice razvidno iz dejstva, da je na delu ostala druga delavka, ki
je opravljala enako delo in ki je bila usposobljena za manj opravil od nje (vendar sposobna za
delo ponoči) (VDSS 2010, 880/2009).
Šesti primer: Redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga ni bila zakonita, ker
tožena stranka ni dokazala, da ni bila podana iz diskriminatornega razloga (prepoved
diskriminacije na podlagi družinskega stanja) tj. ni dokazala, da na izbiro delavca, ki je prejel
odpoved, ni vplivala tožnikova družinska povezava z osebo, s katero ima direktor tožene
stranke na sodišču vrsto sporov, ampak je bil tožnik kot presežni delavec izbran iz objektivno
upravičenih razlogov. Tožena stranka, kljub slabemu poslovanju, ki ga je dokazovala, ni
navedla nobenih drugih ukrepov, ki bi jih povzela za izboljšanje finančne situacije podjetja,
temveč je bilo v postopku ugotovljeno, da je bil edini ukrep ukinitev delovnega mesta, ki ga je
zasedal tožnik, čeprav je navedeno delovno mesto po izpovedbi prič, izjemno odgovorno
(tožnik je imel tudi licenco za odgovorno osebo pri prodaji z razstrelivi). Tožena stranka ni
podala nikakršne razumne in logične utemeljitve, zakaj naj bi njeno finančno stanje in slabo
poslovanje zahtevalo izključno ukrep odpovedi pogodbe o zaposlitvi tožniku. Glede na to, da
proizvodnja razstreliva obstaja še naprej in zaposluje 80 delavcev, tožena stranka tudi ni
ustrezno pojasnila, zakaj je prenehala potreba po opravljanju določenega dela pod pogoji iz
pogodbe o zaposlitvi ravno v tožnikovem primeru (VDSS 2010, 995/2009).
V prvih dveh primerih sta tožnika (zaposlena) menila, da je tožena stranka kršila prepoved
diskriminatornega ravnanja, kar pa pritožbeno sodišče (VDSS) ni ugotovilo. Tožnikoma v teh
primerih tudi ni bila priznana odškodnina. V tretjem primeru je pritožbeno sodišče ugotovilo,
da je tožena stranka tožnici odškodninsko odgovorna po splošnih pravilih civilnega prava. V
četrtem in petem primeru je bila tožena stranka dolžna pozvati tožnico nazaj na delo ter ji
priznati vse pravice iz delovnega razmerja za nazaj. V šestem primeru je bila tožniku prisojena
odškodnina za reintegracijo zaradi nezakonite odpovedi.
Diskriminacija v domači praksi je obravnavana tudi v postopkih pred zagovornico/kom načela
enakosti pri UEM, kjer pa ta zgolj obravnava domnevne kršitve diskriminacije zaradi
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katerekoli osebne okoliščine in opozarja na diskriminacijo ter v primeru neupoštevanja
izdanega mnenja zadevo odstopi pristojni inšpekciji.

2.2.3 Institucionalne strukture za ustvarjanje enakih možnosti v RS
Ustvarjanje enakih možnosti je naloga celotne družbe in pomeni odstranjevanje ovir za
vzpostavljanje enakosti spolov. V skladu z ZEMŽM so glavni nosilci nalog:
−
−

državni zbor, vlada in ministrstva,
lokalne skupnosti,

−

politične stranke in

−

varuh človekovih pravic.

Naloga vlade in ministrstev je spodbujanje in ustvarjanje enakih možnosti spolov v okviru
svojih pristojnosti na svojih delovnih področjih. To nalogo opravljajo s pomočjo ustreznih
splošnih in posebnih ukrepov ter z integracijo načela enakosti. Kot osrednja vladna struktura
za spodbujanje enakih možnosti žensk in moških, deluje Urad za enake možnosti. Skladno z
zakonom morajo imeti, vsa ministrstva imenovanega uradnika, ki opravlja naloge
koordinatorja za enake možnosti in pri izvajanju nalog sodeluje z Uradom za enake možnosti.
Koordinatorji skrbijo za izvajanje v zakonu opredeljenih nalog ministrstva, ki so povezane
predvsem z uresničevanjem ciljev zakona na delovnih področjih ministrstva, izvajanjem
integracije načela enakosti spolov in načela uravnotežene zastopanosti pri sestavi strokovnih
svetov (Urad Vlade RS za enake možnosti 2005).
Zakon omogoča, da tudi samoupravne lokalne skupnosti imenujejo koordinatorja za enake
možnosti, ki sodeluje pri oblikovanju in izvajanju politike enakosti spolov na lokalni ravni in
pri tem prav tako sodeluje z Uradom za enake možnosti (Urad Vlade RS za enake možnosti
2005).
Politične stranke, ki so vpisane v register strank, sprejmejo vsake štiri leta načrt, v katerem se
opredelijo do vprašanja uravnotežene zastopanosti obeh spolov. V skladu z opredelitvijo
določijo načine in ukrepe za spodbujanje bolj uravnotežene zastopanosti žensk in moških v
organih stranke, na kandidatnih listah za volitve v državni zbor in v organe lokalnih skupnosti
ter za volitve predsednika republike. Sprejeti načrt morajo predložiti Uradu za enake možnosti
(v treh mesecih po njegovem sprejemu) (Urad Vlade RS za enake možnosti 2005).
Varuhinja oziroma varuh človekovih pravic si v okviru pristojnosti, ki jih ima po zakonu o
varuhu človekovih pravic, pri obravnavi primerov s področja varstva pravice enakosti spolov
pred zakonom in pri poročanju o svojem delu posebej prizadeva za uresničevanje ustvarjanja
enakih možnosti (Urad Vlade RS za enake možnosti 2005).
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Urad Vlade Republike Slovenije za enake možnosti
Sprememba političnega sistema je omogočila nastanek vladne organizacije, ki si prizadeva za
uveljavljanje načela enakosti žensk in moških v praksi. V prejšnji politični ureditvi je namreč
prevladovalo mnenje, da ni potrebe po ustanovitvi posebnih institucij, ki bi skrbele za pravice
žensk. Na drugi strani pa je bil položaj žensk v marsičem na zavidljivi ravni kot na primer
visoka stopnja zaposlenosti, liberalna zakonodaja glede splava in načrtovanja rojstev, dokaj
kakovostna in dostopna mreža javnega otroškega varstva idr. (Urad Vlade RS za enake
možnosti 2011).
Prvi korak k uveljavljanju politike enakih možnosti (na najvišjih ravneh oblasti) je bil storjen
z ustanovitvijo parlamentarne Komisije za žensko politiko. Komisija je bila ustanovljena junija
1990, kmalu po prvih večstrankarskih volitvah. Spoznanje, da je potrebno sistematično
spremljati položaj žensk in preprečiti njihovo diskriminacijo in marginalizacijo, ki jo prinaša
tržna ekonomija, je privedlo do zahteve po ustanovitvi samostojnega medresornega vladnega
telesa. Tako je bil na pobudo komisije 1. julija 1992 ustanovljen Urad za žensko
politiko. Vlada Republike Slovenije je na seji 15. februarja 2001 s sklepom ustanovila Urad
za enake možnosti, ki je prevzel naloge Urada za žensko politiko in od takrat deluje kot
osrednja vladna organizacijska struktura za spodbujanje enakih možnosti žensk in moških
(Urad Vlade RS za enake možnosti 2011).
Pristojnosti Urada za enake možnosti so opredeljene v Sklepu Vlade o njegovi ustanovitvi,
organizaciji in delovnem področju, Zakonu o enakih možnostih žensk in moških in Zakonu o
uresničevanju načela enakega obravnavanja. Urad za enake možnosti izvaja tudi dejavnosti za
vključitev načela enakosti žensk in moških v vladne politike ter oblikuje in spremlja izvajanje
ukrepov za odpravo neenakosti, ki temeljijo na spolu, na vseh področjih življenja. Prizadeva
si zmanjšati vrzeli med pravno enakopravnostjo in dejansko enakostjo na vseh področjih
javnega in zasebnega življenja (Urad Vlade RS za enake možnosti 2011).
Oba omenjena zakona sta uvedla tudi nov inštitut zagovorništva načela enakosti oziroma
enakih možnosti žensk in moških. Naloga zagovornika/ce je obravnava domnevnih kršitev
diskriminacije zaradi katerekoli osebne okoliščine (Strojan 2005, 150–151).
Poleg formalnih institucij imajo pomembno vlogo tudi nevladne organizacije, ženske skupine
pri političnih strankah, sindikati, nevladne ženske skupine in druge oblike organiziranega
civilnega gibanja. O tem malo kasneje.

2.2.4 Razvoj strategije politike enakih možnosti v Republiki Sloveniji
Ker odpravljanje neenakosti žensk in moških ni bilo tako hitro in obsežno, kot se je prvotno
pričakovalo, je mednarodna skupnost začela preverjati in ocenjevati učinkovitost veljavnih
pravnih norm na tem področju. Rezultat teh prizadevanj je bila uvedba novih pravnih
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instrumentov, strategij in metod za doseganje dejanske enakosti spolov (Resolucija o
nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005–2013).
Pri nas je strategija spodbujanja enakosti spolov opredeljena v ZEMŽM. Na eni strani uvaja
pristop spodbujanja sprememb, ki izhajajo iz specifičnih razlik med obema spoloma. Med
pravnimi instrumenti so najbolj poznani tako imenovani posebni ukrepi, ki se uvajajo in
izvajajo na področjih, kjer so moški in ženske neuravnoteženo zastopani. Na drugi strani pa
strategija uvaja kot ključno metodo dela integracijo načela enakosti spolov v vse politike in
programe (Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005–
2013).
Integracija načela enakosti spolov se je razvila iz spoznanja, da s posameznimi ukrepi za
podporo ženskam neposredno sicer veliko dosežemo, k dolgoročnim spremembam pa ti
ukrepi ne prispevajo veliko. Ta nova strategija tako pomeni dopolnitev obstoječe
tradicionalne politike, ki postopoma odpravlja spolno nevtralno politiko, ki ne upošteva
strukturnih neenakosti med ženskami in moškimi. Nova strategija tako izhaja iz dejstva, da je
družba na vseh področjih spolno strukturirana in da je razmerje med spoloma eno od
osrednjih vprašanj družbe (Strojan 2005, 116–117).

Posebni ukrepi
Posebni ukrepi so v ZEMŽM opredeljeni kot začasni ukrepi, namenjeni ustvarjanju enakih
možnosti žensk in moških ter spodbujanju enakosti spolov na posameznih področjih
družbenega življenja, kjer se ugotavlja neuravnotežena zastopanost spolov. Neuravnotežena
zastopanost spolov pomeni, da je zastopanost enega spola na posameznem področju
družbenega življenja ali njegovem delu nižja od 40 %. S posebnimi ukrepi se tako poskušajo
odstraniti objektivne ovire ter dati posebne ugodnosti v smislu vzpodbude manj zastopanemu
spolu. Posebni ukrepi so:
−

pozitivni ukrepi, ki dajejo prednost osebam tistega spola, ki so zastopane v manjšem
številu (oziroma so v neenakem položaju glede na spol) in trajajo dokler ni dosežena
uravnotežena ali enaka zastopanost,

−

spodbujevalni ukrepi, ki dajejo posebne ugodnosti ali uvajajo posebne spodbude z
namenom odpravljanja neuravnotežene zastopanosti spolov (oziroma neenakega položaja
glede na spol),
programski ukrepi, ki se izvajajo v obliki aktivnosti za osveščanje in v obliki akcijskih
načrtov za spodbujanje ter ustvarjanje enakih možnosti in enakosti spolov.

−

Pozitivni ukrepi se lahko sprejemajo na posameznih področjih družbenega življenja, kjer so
podani razlogi za neuravnoteženo zastopanost spolov. Gospodarski subjekti so jih lahko
sprejemali v skladu z 8. členom ZEMŽM do 25. 7. 2007, ko so z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah ZUNEO (Uradni list RS, št. 61/07) (v nadaljevanju ZUNEO), prenehale veljati
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določbe 8. , 9. in 19. člena ZEMŽM. Pred tem datumom so morali biti pozitivni ukrepi
predvideni v akcijskem načrtu, ki je temeljil na analizi položaja spolov na posameznem
področju delovanja. V akcijskem načrtu, ki je moral biti pred začetkom izvajanja predložen
UEM v predhodno soglasje, so bili opredeljeni:
−

razlogi za sprejem pozitivnih ukrepov,

−

cilji, ki naj se dosežejo,

−

začetek izvajanja,

−
−

način spremljanja in prenehanja izvajanja ter
nadzor nad izvajanjem.

Spodbujevalni in programski ukrepi (9. člen) so se lahko sprejemali v:
−

izvedbenih aktih nacionalnih programov,

−

internih aktih: organov oblasti in drugih subjektov v javni sferi, gospodarskih subjektov,
političnih strank, organizacij civilne družbe idr.

V skladu z dopolnjenim 10. a členom ZUNEO lahko delodajalci in drugi subjekti v svojih
aktih sprejemajo posebne ukrepe z namenom zagotovitve dejanske enakosti spolov (glede na
naravo dela in področje delovanja) tako, da opredelijo njihov namen in razlog za sprejem. V
tem zakonu so posebni ukrepi opredeljeni kot:
−

pozitivni ukrepi, ki ob enakem izpolnjevanju predpisanih meril in pogojev dajejo prednost
osebam z določeno osebno okoliščino in se uporabijo v primerih, ko obstaja očitno
nesorazmerje v zastopanosti oseb z določeno osebno okoliščino,

−

spodbujevalni ukrepi, ki dajejo posebne ugodnosti ali uvajajo posebne spodbude za osebe
v manj ugodnem položaju.

Kljub ukinitvi akcijskih načrtov v ZEMŽM, imajo gospodarski subjekti tudi po dopolnjenem
ZUNEO, v okviru svojih internih aktov, možnost sprejemanja posebnih ukrepov za
uresničevanje načela enakih možnosti. Vprašanje je le, ali jih sprejemajo.
Integracija (vključevanje) načela enakosti spolov
Integracija 8 načela enakosti spolov je po definiciji Sveta Evrope opredeljena kot (Urad Vlade
RS za enake možnosti 2008):
[…] (re)organizacija, napredek, razvoj in vrednotenje političnih procesov tako, da akterji, ki se
običajno ukvarjajo s sprejemanjem političnih odločitev, integrirajo vidik enakosti spolov v vse
politike na vseh ravneh in v vseh fazah.

8

V slovarju slovenskega knjižnega jezika je pojem »intergarcija« opredeljen kot povezovanje
(združevanje) posameznih enot, delov v večjo celoto.
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Pomeni, da se akterji, 9 ki sodelujejo v procesu oblikovanja, načrtovanja, izvajanja,
spremljanja in nadzora politik, vedno znova sprašujejo o vplivu določenih politik na spol. Na
primer, skupina strokovnjakov na ministrstvu za delo bi se morala ukvarjati samo s tem, kako
bo sprememba pokojninskega sistema vplivala na položaj žensk in moških (Koražija 2007).
Pomeni preoblikovanje dominantnih idej, vzorcev obnašanj, praks in trendov. Vse politike in
ukrepe se torej oblikuje tako, da odpravljajo neenakosti in prispevajo k vzpodbujanju enakosti
spolov, predvsem na področjih, kjer se sprejemajo odločitve, ki vplivajo na družbene,
politične in ekonomske izbire posameznikov. S tem se že vnaprej preverjajo možne različne
posledice določenih ukrepov na spol (Urad Vlade RS za enake možnosti 2008).
Nova in tradicionalna politika
Integracija načela enakosti spolov je tako dopolnitev obstoječe tradicionalne politike in ne
pomeni zamenjave tradicionalne politike z novo, temveč njeno dopolnitev. Oba pristopa sta
tudi zelo tesno povezana. Strokovno znanje in izkušnje, pridobljene z enim pristopom, so
ključni dejavnik za strategijo, ki se uporablja pri drugem pristopu. Za spodbujanje sprememb
na področju enakih možnosti žensk in moških, uporablja Vlada različne mehanizme (orodja),
med katerimi so najpomembnejši: presoja vpliva na spol, spremljanje in raziskave, posebni
ukrepi ter izobraževanje in ozaveščanje. V nadaljevanju bomo na kratko opisali značilnosti
posameznega orodja (Urad Vlade RS za enake možnosti 2008).
S presojo vpliva na spol se lahko že med procesom oblikovanja politike ugotavljajo prikrite
oziroma nevidne posledice za en ali drugi spol, saj omogoča ustvariti celovito sliko o
potencialnih učinkih predlaganih ukrepov. Učinki se preučijo glede na naslednja merila (Urad
Vlade RS za enake možnosti 2008):
−

udeležbo, s katero se ugotavlja spolna sestava ciljne skupine npr. delež žensk in moških v
managementu itd.,

−

vire, ki razodenejo, kako so glede na spol razporejeni npr. politična in ekonomska moč,
poklicna kariera in drugi viri,

Izvajanje integracije načela enakosti spolov je zakonsko zavezujoče za Vlado Republike Slovenije,
ministrstva in samoupravne lokalne skupnosti. V proces integracije načela enakosti spolov so
vključeni naslednji akterji in akterke (Urad Vlade RS za enake možnosti 2008):
− ministrice/ministri, ki dajejo politični mandat in opredeljujejo politične prioritete,
− vodje projektov, ki oblikujejo strategijo kako doseči cilje, dajejo navodila, spremljajo izvajanje,
− koordinatorice/koordinatorji, ki koordinirajo uresničevanje strategije,
− uslužbenke/uslužbenci, ki izvajajo konkretne naloge,
− direktorice/direktorji, vodje oddelkov, ki zagotavljajo vire, spremljajo izvajanje, ocenjujejo
napredek.
9
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−

norme in vrednote, ki vplivajo na vloge žensk in moških npr. delitev dela po spolu,
neenakosti, ki se pripisujejo moškim, v primerjavi s tistimi, ki se povezujejo z ženskami
idr.,

−

pravice, ki se nanašajo na neposredno ali posredno diskriminacijo zaradi spola in drugih
oblik omejevanja temeljnih človekovih pravic, svobode in dostojanstva.

Presoja vpliva na spol je temeljno orodje za izvajanje integracije načela enakosti spolov.
Omogoča ovrednotenje določenega predloga politike z namenom odkrivanja in ocenjevanja
njegovega neposrednega ali posrednega vpliva na ženske in moške. Za to je potrebno
zagotoviti ključne podatke o položaju žensk in moških z vidika enakosti spolov. 10 Presoja
vpliva na spol se uporablja v državni upravi (pri zakonodaji, načrtovanju politik in
programov, pripravi proračunov, pripravi poročil itd.), lahko pa jo v svoje pristope uvedejo
tudi zunanje izvajalke in izvajalci.
Naslednje orodje za spodbujanje sprememb na področju enakih možnosti spolov, so raziskave
in spremljanje položaja žensk in moških v družbi. Sistematično spremljanje je hkrati tudi
element sprememb, saj je namenjeno opazovanju napredka ter oblikovanju novih in ustreznih
ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti spolov. Lahko pa tudi spodbuja nove in dodatne
raziskave za izboljšanje informiranosti o določenih področjih družbenega življenja, kot so trg
dela in zaposlovanje, socialna politika, vzgoja in izobraževanje, politično življenje itd.
Spremljanje in raziskave so torej pomembno orodje za izboljšanje vpogleda v posledice
določene politike ter preverljivost teh vplivov. Vplive določene politike lahko preverjamo z
merjenjem kvantitativnih sprememb, kot tudi spremljanjem kvalitativnih sprememb (npr. v
javnem mnenju, v pogledih na enakost spolov). Pri obeh merjenjih je pomembna vključitev
vidika spolov (ločeno vodenje podatkov po spolu) tako pri zbiranju kot pri analizi podatkov.
Pomembno sredstvo za spremljanje položaja in napredka so tudi analize in raziskave, še
posebno na področjih družbenega življenja, kjer je opazno pomanjkanje podatkov (Urad
Vlade RS za enake možnosti 2008).
Posebni ukrepi so specifično orodje za pospeševanje procesa, ki vodi k doseganju dejanske
enakosti spolov in k odpravljanju prikrite diskriminacije zaradi spola. So lahko ukrepi začasne
narave in prenehajo veljati, ko je dosežen zastavljeni cilj tj. odprava diskriminacije in
doseganje enakosti spolov (ožje pojmovanje). Praksa pa pozna tudi posebne ukrepe trajne

Pri zagotavljanju ključnih podatkov o položaju žensk in moških z vidika enakosti spolov si lahko
pomagamo z naslednjimi štirimi kontrolnimi vprašanji (Urad Vlade RS za enake možnosti 2008):
1. Katere so ciljne skupine žensk in moških, ki jim je predlog politike namenjen?
2. Kakšne so razlike glede položaja in vlog žensk in moških na področju, na katerega predlog
politike neposredno posega?
3. Ali bo predlog politike vplival na položaj in vlogo žensk in moških na področjih, kjer je neenakost
žensk in moških najbolj očitna?
4. Kako preoblikovati predlog politike, da bo spodbujal enakost spolov?
10
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narave (širše pojmovanje), ki določenim skupinam žensk in moških zagotavljajo poseben
status, s katerim se zagotavlja enakost spolov v družbi, na primer varstvo žensk v času
nosečnosti in materinstva (Urad Vlade RS za enake možnosti 2008).
Pomembno orodje za doseganje družbenih sprememb ter za preseganje spolnih stereotipov je
tudi izobraževanje oziroma ozaveščanje. Eden bistvenih procesov ozaveščanja je informiranje
o obstoječih in novih pravnih določbah za zagotavljanje enakega obravnavanja žensk in
moških (na primer o določbah, ki izboljšujejo usklajevanje poklicnega in družinskega
življenja). Vendar pa zgolj razširjeno znanje ne vodi samodejno k spremembam ravnanj. Za
dosego tega so ključne spremembe zavesti. Pri tem je lahko pomembna izpostavitev primerov
dobre prakse držav v katerih so že dosegli oziroma se vsaj približali cilju enakosti spolov
(Urad Vlade RS za enake možnosti 2008).
Spoznali smo, da omogoča slovenska zakonodaja uporabo različnih strategij za vzpostavitev
bolj uravnotežene zastopanosti spolov na vseh področjih družbenega življenja. Od naštetih
orodij (mehanizmov) za spodbujanje sprememb na področju enakih možnosti, smo v naši
nalogi uporabili orodje raziskav in spremljanja položaja žensk na področju procesov
odločanja. Upamo, da bomo z raziskavo prispevali k še boljši informiranosti ter k oblikovanju
novih ukrepov za zagotavljanje enakih možnosti v procesih odločanja predvsem na družbenoekonomskem področju. V nadaljevanju bomo na kratko opisali posamezna področja procesov
odločanja ter se na koncu omejili le na procese odločanja v gospodarstvu.
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3

ZASTOPANOST ŽENSK V PROCESIH ODLOČANJA

Odločanje pomeni izvajanje ekonomske in politične moči ter izvajanje vpliva pri vodenju in
upravljanju na vseh ravneh. Izvaja se preko mehanizmov, procesov in institucij skozi katere se
pogajajo, sprejemajo in izvajajo odločitve. Uravnotežena zastopanost spolov v procesih
odločanja pomeni, da so na vseh področjih in ravneh odločanja enakovredno zastopane tako
ženske kot moški. Le s številčno uravnoteženo zastopanostjo ter z medsebojnim spoštovanjem
različnih mnenj, lahko ženske in moški enakovredno vplivajo na razvojne procese v družbi.
Hkrati pa uravnotežena delitev moči in vpliva izboljšuje in razširja vsebine, na katerih
temeljijo odločitve o različnih javnih zadevah (Resolucija o nacionalnem programu za enake
možnosti žensk in moških, 2005–2013).
Enakopravnost med moškimi in ženskami na vodilnih položajih je mednarodno vprašanje, kot
bo prikazano v nadaljevanju. Prelomnico pri uresničevanju pravic žensk po vsem svetu
predstavlja četrta svetovna konferenca o ženskah, ki je bila leta 1995 v Pekingu na Kitajskem.
Pekinška izhodišča za ukrepanje je sprejelo 189 držav in prikazujejo dvanajst ključnih
področij neenakosti med spoloma in kršenja pravic žensk. Za vsako področje posebej so bili
predlagani strateški cilji in ukrepi. Eno od kritičnih področij je bila tudi podzastopanost žensk
v procesih odločanja. Kljub naraščajočim procesom demokratizacije je bilo ugotovljeno, da so
bili storjeni le majhni koraki za izboljšanje udeležbe žensk pri pridobivanju tako politične kot
gospodarske moči. V Pekinških izhodiščih za ukrepanje sta bila zato sprejeta dva bistvena
cilja za povečanje števila žensk na položajih moči in odločanja. Prvi cilj je bil, zagotoviti
ženskam enak dostop do položajev moči in odločanja ter njihovo polno udeležbo. Drugi cilj
pa je bil, povečati sodelovanje žensk v procesih odločanja in na vodilnih položajih, saj
njihovo sodelovanje na odgovornih delovnih mestih predstavlja predpogoj kasnejšemu
napredovanju na pomembnejše položaje moči (Evropska komisija 2008, 12–13).
Za nezadostno zastopanost žensk na položajih moči in odločanja obstajajo strukturni in
zapleteni razlogi, zato so se ukrepi nanašali na različna področja (od otroškega varstva in
starševskega dopusta do podjetniške kulture in notranjih struktur parlamentov ter političnih
strank). EU se je odločila za uporabo »mešanice politik«, ki povezuje dolgoročen politični
angažma s trajno statistiko in rednim spremljanjem ter izmenjavo najboljših praks (Evropska
komisija 2008, 14–15).
»Mešanica politik« v zvezi z doseganjem pravic žensk na položajih odločanja, se je
sprejemala in dopolnjevala postopoma (Evropska komisija 2008, 15):
− 1995 – Četrta svetovna konferenca o ženskah v Pekingu na Kitajskem. Pekinška izhodišča
za ukrepanje je sprejelo 189 članic. Določenih je bilo dvanajstih prednostnih področij za
ukrepanje.
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−

1996 – Evropski svet je uradno sprejel priporočila za države članice o uvedbi zakonskih,
ureditvenih in spodbujevalnih ukrepov za reševanje premajhne zastopanosti žensk pri
odločanju.

−

1997 – Amsterdamska pogodba je priznala enakost žensk in moških kot temeljno načelo
in enega od ciljev skupnosti. S tem načelom si je prizadevala spodbuditi enakost med
spoloma na vseh področjih družbenega življenja in ustrezno ukrepati v boju proti
diskriminaciji na podlagi spola, rasnega ali etničnega porekla, vere ali prepričanja,
invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

−

1999 – Evropski svet je preveril posledice ukrepanja Pekinškega akcijskega načrta in
sprejel niz devetih kazalnikov za spremljanje položaja žensk na položajih moči in
odločanja.
2000 – V poročilu Evropske komisije o izvajanju priporočila iz leta 1996 je bilo
zapisano, da je stopnja izboljšanja kljub pozitivnim rezultatom pod pričakovanji in da so
potrebni dodatni ukrepi. V poročilu je bil izražen tudi očitek o pomanjkljivosti
primerljivih podatkov.

−

−
−
−

2003 – Evropski svet je sprejel drugi sklop devetih kazalnikov za namene spremljanja
podatkov.
2004 – Evropska komisija je uvedla svojo podatkovno bazo primerljivih podatkov o
ženskah in moških na vodilnih položajih.
2006 – V načrt Evropske komisije za enakost med ženskami in moškimi v obdobju 2006–
2010, je bilo vključeno kot eno od šestih prednostnih področij tudi ukrepanje za
spodbujanje uravnotežene zastopanosti žensk in moških na vodilnih položajih.

Evropska komisija je v več poročilih tudi priznala, da so poleg političnih ukrepov za odpravo
premajhne zastopanosti žensk na položajih moči in odločanja, za sistematično spremljanje
napredka na tem področju potrebni tudi zanesljivi in primerljivi podatki. Zato je v letu 2002
začela postopek za sprejem sklepa o vzpostavitvi rednega zbiranja in objavljanja podatkov.
Bazo podatkov je označila za pomemben vir informacij tako za politike kot za raziskovalce,
študente in vse tiste, ki se zanimajo za stanje na področju položajev odločanja in moči
(Evropska komisija 2008, 15). Na osnovi te baze podatkov je bilo pripravljeno tudi petletno
poročilo Evropske komisije o enakosti med ženskami in moškimi za leto 2007 in je bilo prvo,
ki je zajemalo Evropo, razširjeno na sedemindvajset držav članic. Osrednje sporočilo tega
poročila je bilo, da je enakost med moškimi in ženskami temeljna pravica in skupna vrednota
Evropske unije (Evropska komisija 2008, 3). Napredek pri doseganju enakosti med spoloma
je bil narejen predvsem zahvaljujoč zakonodaji o enakem obravnavanju, integraciji načela
enakosti spolov, posebnim ukrepom za spodbujanje žensk, akcijskim programom, socialnemu
dialogu in dialogu s civilno družbo (Komisija Evropskih skupnosti 2006, 2).
V poročilu je bilo tudi izpostavljeno, da so bila prizadevanja za izboljšanje položaja žensk na
trgu dela bolj uspešna s kvantitativnega kot s kvalitativnega vidika. Kvantitativni vidik se je
kazal predvsem pri zaposlovanju in izobraževanju žensk, medtem ko se je kvalitativni vidik
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nanašal na še vedno obstoječe razlike v plačah ter na horizontalno in vertikalno segregacijo. V
nadaljevanju bomo predstavili tri področja procesov odločanja ter stanje v članicah EU in v
Sloveniji.

3.1

Zastopanost žensk v političnem odločanju

3.1.1 Stanje v članicah EU
Zastopanost žensk v parlamentih članic EU se je izboljšala, vendar je še vedno daleč od
zastavljenega cilja. Parlamentarni sistemi se od države do države razlikujejo. Nekateri imajo
enodomni sistem oz. eno poslansko zbornico, medtem ko imajo drugi dvodomni sistem z
dvema poslanskima zbornicama, kjer spodnji dom razvija politične ukrepe, ki se potem
ratificirajo (sprejmejo) v zgornjem domu. Spodnji dom je ponavadi neposredno izvoljeno telo,
zato je udeležba žensk v njem pomemben pokazatelj prizadevanj za izboljšanje zastopanosti
žensk v demokratičnem procesu odločanja (Evropska komisija 2008, 18).
Delež žensk v enodomnem sistemu in v spodnjem domu dvodomnega sistema nacionalnih
parlamentov se je v državah članicah EU-27 v zadnjem desetletju povečal skoraj za polovico,
iz 16 % v letu 1997, se je povzpel na skoraj 24 % v letu 2007. Delež je še vedno pod splošno
sprejetim minimalnim ciljem 30 % in se med državami razlikuje. S tem ko je imel finski
parlament po volitvah 2007 42 % poslank (prej 38 %), se je uvrstil na drugo mesto takoj za
Švedsko, ki je s 47 % poslank dosegla skoraj dejansko enakost. Oktobra 2007 je imelo še šest
držav članic več kot 30 % žensk med člani v njihovi eno poslanski zbornici oz. spodnjem
domu dvoposlanske zbornice: Nizozemska (39 %), Danska (37 %), Španija (36 %), Belgija
(35 %), Nemčija in Avstrija (obe 32 %). Še vedno pa je obstajalo sedem držav članic EU, v
katerih je bilo manj kot 15 % žensk: v Češki republiki, na Irskem in na Cipru, v Sloveniji, na
Madžarskem, v Romuniji ter na Malti (Evropska komisija 2008, 18).
Kot primer dobre prakse je omenjena Belgija, kjer se je delež žensk v spodnjem domu iz 12 %
v letu 1997 povečal na malo manj kot 35 % v letu 2007. To je bila posledica pozitivnih
ukrepov, ki jih je sprejela vlada v letu 2002, ko je želela s sprejetjem zakona spodbuditi
zastopanost žensk na volitvah. Sprejeti zakon je bil osredotočen na pariteto oziroma enakost
med kandidati ter enako opaznost na glasovalnih listah (prvi dve imeni na seznamu, nista
smeli pripadati istemu spolu) (Evropska komisija 2008, 19).
V zgornjem domu nacionalnih parlamentov držav članic EU se je delež žensk iz 8 % leta
1997 povečal na 19 % v letu 2007. Povečanje je bilo večje kot v spodnjih domovih (oziroma
eno poslanskih zbornicah), vendar na občutno nižji ravni. Tudi tu so obstajale razlike med
posameznimi državami: na Norveškem, v Belgiji in na Nizozemskem je bilo v letu 2007 33 %
in več žensk v zgornjem domu, medtem ko je bil delež na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji
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okoli 10 % in manj. V vseh državah, razen na Poljskem, se je delež žensk povečal (Evropska
komisija 2008, 20).
V državah s parlamentarnim sistemom ima izvršilna skupina (vlada), ki jo sestavljajo
predsednik vlade (ali ministrski predsednik) in ministri največjo politično moč. Čeprav se je
delež ministric v državah članicah EU približal eni četrtini, je imelo dejansko le osem od
sedanjih sedemindvajsetih držav članic EU v preteklosti predsednico vlade: v Združenem
kraljestvu, na Portugalskem, v Litvi (dvakrat), v Franciji, na Poljskem, v Bolgariji, na
Finskem in v Nemčiji. Nemčija je imela do leta 2009 kot edina država v EU-27 kanclerko, ki
je vodila državo od leta 2005 (Evropska komisija 2008, 26), od aprila 2009 ima kanclerko
tudi Islandija.
V poročilu Evropskega sveta 1999 o izvajanju Pekinških izhodišč za ukrepanje, je bila
proučena porazdelitev ministrov v skladu s »tipologijo BEIS«, po kateri so bile vladne
funkcije razdeljene v štiri različne kategorije: temeljne naloge (Basic), gospodarstvo
(Economy), infrastruktura (Infrastructure) in socio-kulturne naloge (Social). Študija je
pokazala, da je bila skoraj polovica (48 %) vseh ministric pristojnih za področje sociokulturnih nalog, ena četrtina je bila pristojna za področje temeljnih nalog in manj kot 15 % za
področje nalog, povezanih z gospodarstvom ali infrastrukturo (Evropska komisija 2008, 26).
3.1.2 Stanje v RS
V Sloveniji je delež žensk v političnem odločanju tako na nacionalni kot na lokalni ravni
nizek. V prvem Periodičnem načrtu za izvajanje Resolucije za obdobje 2006–2007, je bil
sprejet posebni cilj za povečanje zastopanosti in udeležbe žensk na vseh ravneh političnega
odločanja ter ustvarjanje politične kulture, ki temelji na enakosti spolov, pri čemer sta bila v
zvezi s tem sprejeta tudi dva ukrepa. Prvi ukrep se je nanašal na dopolnitev zakonodaje za
povečanje deleža žensk na kandidatnih listah. Drugi ukrep pa na izvajanje in podporo
programom in projektom za ozaveščanje in informiranje o koristih in prednostih uravnotežene
zastopanosti žensk in moških pri političnem odločanju, za različne ciljne skupine (Urad Vlade
RS za enake možnosti B. l. b).
Državni zbor Republike Slovenije je julija 2005 sprejel spremembe Zakona o lokalnih
volitvah s katerim je uresničil določbo četrtega odstavka 43. člena Ustave RS v zvezi z
zagotovitvijo enakih možnosti med spoloma pri udeležbi v političnem življenju na lokalni
ravni. Besedilo zakona je bilo dopolnjeno tako, da je bilo potrebno na kandidatnih listah na
lokalnih volitvah upoštevati zakonsko zahtevo po enakopravnem zastopanju obeh spolov, in
sicer najmanj 40 % vsakega od spolov. Ta rešitev bo sicer v celoti uveljavljena šele na rednih
lokalnih volitvah leta 2014. V prehodnem obdobju pa zakon postopno zvišuje kvoto: na prvih
rednih lokalnih volitvah leta 2006 je bilo potrebno zagotoviti 20 % kandidatov vsakega od
spolov, na lokalnih volitvah leta 2010 je bil ta prag 30 %. Pri čemer morajo biti v prvi
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polovici kandidatne liste kandidatke/ti zapisani izmenično (Urad Vlade RS za enake možnosti
B. l. b).
Za povečanje zastopanosti in udeležbe žensk v političnem odločanju je bil sprejet tudi Zakon
o volitvah v državni zbor, ki je stopil v veljavo leta 2006. Tudi ta zakon postopno uvaja 35odstotno zastopanost spolov na kandidatnih listah, tako je bila na volitvah leta 2008 obvezna
zastopanost enega spola vsaj 25 odstotkov. Namen tega ukrepa je bil povečati delež žensk na
kandidatnih listah in s tem njihovo izvoljivost v Državni zbor, saj je stanje v zastopstvu obeh
spolov še vedno izrazito v korist moškemu spolu (Urad Vlade RS za enake možnosti B. l. b).
Vlada predstavlja tudi pri nas najvišjo politično (izvršilno) moč v državi. Aktualno slovensko
vlado sestavljajo predsednik in 15 ministrov (in še trije ministri brez resorja) za naslednja
področja: finance; gospodarstvo; visoko šolstvo, znanost in tehnologijo; zdravje; notranje
zadeve; zunanje zadeve; pravosodje; javno upravo; delo, družino in socialne zadeve; promet;
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; okolje in prostor; kulturo; šolstvo in šport ter obrambo
(Vlada Republike Slovenije 2010). V nadaljevanju bomo prikazali kakšna je zastopanost
ministric v aktualni in prejšnji Vladi ter ali se uresničujejo enake možnosti na tem področju.
Iz prikazanih podatkov v preglednici 3.1 vidimo, da se je število ministric v aktualni vladi
podvojilo v primerjavi s številom ministric v prejšnji vladi. Delež ministric v 8. vladi je bil
13,3 %, v aktualni vladi pa je 26,7 %. Iz podatkov lahko sklepamo, da je bilo ukrepanje na
področju udeležbe žensk v političnem življenju uspešno in se je njihov delež zastopanosti
povečeval skladno s sprejetim zakonom.
Preglednica 3.1

Število in delež ministric v zadnjih dveh vladah
Skupno število
ministrov in ministric

Osma Vlada RS *
(od 3. 12. 2004
do 21. 11. 2008)**
Aktualna Vlada RS
(od 21. 11. 2008)**

Število
ministric

Delež
ministric

15

2

13,3

15

4

26,7

* V mandatu 8. Vlade je prišlo do zamenjave nekaterih ministrov/ministric na sredini mandatne
dobe. Upoštevana je doba v kateri je posamezni minister/ministrica opravljal svojo funkcijo več
kot polovico mandata (minimalno dve leti). V analizo zato nista vključeni ministrica za zdravje in
ministrica za šolstvo, znanost in tehnologijo, ki sta prevzeli funkcijo v drugi polovici mandatne
dobe, saj sta jo opravljali le dobro leto.
** V številu ministric in ministrov niso upoštevani ministri brez resorja.
Vir: Vlada Republike Slovenije 2010.

Kot smo že omenili so v skladu s »tipologijo BEIS«, vladne naloge (funkcije) razdeljene v
štiri različne kategorije: temeljne naloge, gospodarstvo, infrastruktura in socio-kulturne
naloge. Ministrstva v slovenski Vladi kot najvišji organi pristojni za določeno področje
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državne uprave, katerega delo vodi ministrica/minister smo razdelili v skladu z omenjeno
tipologijo, kar prikazuje preglednica 3.2.
Preglednica 3.2

Razdelitev ministrstev skladno s tipologijo BEIS ter število ministric
glede na vladne funkcije v zadnjih dveh vladah
Število ministric glede na
vladne funkcije v obeh vladah

BEIS tipologija

Ministrstva v okviru BEIS tipologije

8. Vlada

Ministrstvo za notranje zadeve

Aktualna
Vlada

ministrica

B – Temeljne naloge
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ministrstvo za pravosodje
Ministrstvo za obrambo

ministrica

Ministrstvo za finance
E – Gospodarstvo
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

ministrica

Ministrstvo za promet
I – Infrastruktura
Ministrstvo za okolje in prostor
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
S – Socio-kultune naloge
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za javno upravo

ministrica

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Ministrstvo za kulturo

ministrica
ministrica

Ministrstvo za šolstvo in šport

Vir: Vlada Republike Slovenije 2010.

Iz preglednice 3.3 je mogoče razbrati, da so bile vladne funkcije 8. Vlade s področja temeljnih
nalog in infrastrukture v popolni domeni ministrov. Področje gospodarstva je bilo razdeljeno
med ministre 13,3 % in ministrice 6,7 %, prav tako področje socio-kulturnih nalog, in sicer
med ministre 33,3 % in ministrice 6,7 %. Skupna zastopanost ministric v 8. Vladi je bila
13,3 %, na obeh omenjenih področjih so bile podazastopane, na ostalih jih pa tako ni bilo.
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Preglednica 3.3

Število in delež ministric/ministrov v 8. Vladi RS skladno s
»tipologijo BEIS«

BEIS tipologija
B – Temeljne naloge
E – Gospodarstvo
I – Infrastruktura
S – Socio-kultune naloge
Skupaj:

8. vlada od 3.12.2004 do 21.11.2008
število
delež
ministri ministrice ministri ministrice
4
0
26,7
0,0
2
1
13,3
6,7
2
0
13,3
0,0
5
1
33,3
6,7
13
2
86,7
13,3
15
100,0

Vir: Vlada Republike Slovenije 2010.

Iz preglednice 3.4 je mogoče razbrati, da vladne funkcije aktualne Vlade s področja
gospodarstva in infrastrukture v celoti obvladujejo ministri. Področje temeljnih nalog je
enakopravno razdeljeno med oba spola. Pri tem lahko omenimo, da imata obe ministrstvi, ki
zaposlujeta pretežno moške (policija in vojska) vsak svojo ministrico, za kar bi lahko rekli, da
je prej izjema kot pravilo. Na področju socio-kulturnih nalog lahko ugotovimo, da je
zastopanost ministric le 13,3 %, medtem ko je na področju temeljnih nalog dosežena enakost.
Skupni delež ministric v aktualni vladi je 26,7 %.
Preglednica 3.4

Število in delež ministric/ministrov v sedanji Vladi RS skladno s
»tipologijo BEIS«

BEIS tipologija
B – Temeljne naloge
E – Gospodarstvo
I – Infrastruktura
S – Socio-kultune naloge
Skupaj:

Aktualna vlada od 21.11.2008
število
delež
ministri ministrice ministri ministrice
2
2
13,3
13,3
3
0
20,0
0,0
2
0
13,3
0,0
4
2
26,7
13,3
11
4
73,3
26,7
15
100,0

Vir: Vlada Republike Slovenije 2010.

Primerjava podatkov, ki smo jih dobili z našo raziskavo ter tistih iz poročila Evropske
komisije za leto 2007, kaže na dejansko podzastopanost žensk na najvišjih nivojih v procesih
odločanja na političnem področju.
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3.2

Zastopanost žensk v javni upravi in pravosodju

3.2.1 Stanje v EU
Evropski svet je v letu 1999 preučil izvajanje Pekinških izhodišč za ukrepanje v državah
članicah EU. Enajst držav, za katere so takrat imeli podatke, je imelo manj kot 17 % žensk na
dveh najvišjih ravneh v javni upravi. Švedska je bila edina država, ki je presegla kritični prag
zastopanosti žensk na najvišjih položajih tj. 30 %. Ravnotežje med spoloma se je od takrat
izboljšalo, saj je v povprečju delež žensk na vodilnih položajih v sedanjih državah članicah
EU-27 nekoliko nižji od 33 %. Pri tem je treba opozoriti, da je lahko zaradi različnih
interpretacij najvišjih položajev prihajalo tudi do odstopanj (Evropska komisija 2008, 44).
Zanimiv je bil podatek, da je vseh šest novih držav članic iz zadnjih dveh krogov širitve EU:
Bolgarija, Slovenija, Latvija, Madžarska, Slovaška in Poljska, ter z izjemo Švedske, imelo več
kot 40 % javnih uslužbenk na visoki ravni. Na drugi strani pa so bile države kot Belgija,
Ciper, Irska, kjer je najvišje položaje zasedalo več kot 90 % moških, v Nemčiji in
Luksemburgu pa več kot 85 % (Evropska komisija 2008, 44).
V letu 2007 je bilo na najvišjih položajih odločanja v javni upravi skoraj 29 % žensk, na drugi
najvišji ravni pa skoraj 34 %. Če upoštevamo samo države članice EU-15 je bilo izboljšanje
položaja žensk na najvišjih ravneh zelo majhno, iz 14 % v letu 1999 na 18 % v letu 2007.
Razlog, da je bilo povprečje držav članic EU-15 (18 %) za 11 odstotnih točk nižje od
povprečja EU-27 (29 %), je zaradi vpliva novih držav članic, kjer je bilo število uradnic na
višjih ravneh večje (Evropska komisija 2008, 44).
Čeprav se dejanski nazivi sodišč od države do države razlikujejo, pa je v vseh članicah EU-27
Vrhovno sodišče znotraj nacionalnega sodstva najvišje na lestvici moči. Na Vrhovnih sodiščih
v EU-15 je bilo v letu 1999 nekaj več kot 15 % sodnic, v letu 2007 se je njihovo število
povečalo na 18 %. Tako kot pri uradnicah, je imel pristop novih držav članic tudi pri sodnicah
pozitiven vpliv na splošno povečanje zastopanosti žensk na položajih odločanja v pravosodju.
Povprečje EU-27 je tako doseglo 30 %.
Na vrhovnih sodiščih v nekaterih novih državah članicah (v Bolgariji in Romuniji) so sodnice
predstavljale večinski delež (76 % in 74 %). Enakost na tem področju so dosegle oz. jo celo
presegle tudi Madžarska, Latvija in Slovaška, ki so imele 60 %, 58 % in 50 % sodnic. V
Združenem kraljestvu, na Cipru, v Španiji in na Portugalskem pa so bili najvišji položaji v
pravosodju rezervirani za moške, kjer je bilo več kot 90 % sodnikov in manj kot 10 % sodnic.
Kljub zadovoljivemu položaju žensk na vrhovnih sodiščih, pa v mnogih novih državah
članicah, najvišje položaje še vedno zasedajo moški. V letu 2007 je bila Češka edina država
članica, ki je imela predsednico Vrhovnega sodišča (Evropska komisija 2008, 48).
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3.2.2 Stanje v RS
Kljub temu, da je v organih državne uprave in v pravosodju zaposlenih več žensk kot moških
(z izjemo policije in vojske), je njihov delež na najvišjih položajih precej nizek. Imenovani
položaji v javni upravi in pravosodju so ravno tako pomemben del procesov odločanja, zato je
potrebno tudi na teh področjih zagotavljati uravnoteženo zastopanost žensk in moških. V
Sloveniji smo leta 2004 sprejeli Uredbo o kriterijih za upoštevanje načela uravnotežene
zastopanosti spolov (Uradni list RS, št. 103/04), na osnovi katere se spremlja zastopanost
žensk in moških na imenovanih položajih v državni upravi ter opozarja na morebitne
neusklajenosti glede uravnotežene zastopanosti med spoloma. Cilj uredbe, ki zahteva najmanj
40 % zastopanost enega spola v posameznem predlogu imenovanj, je povečati delež žensk v
vladnih telesih in med predstavnicami oz. predstavniki Vlade, v osebah javnega prava in
strokovnih svetih. V primerih, ko iz objektivnih razlogov organi ne morejo zadostiti temu
kriteriju, so dolžni v skladu z Uredbo pojasniti, zakaj predloga imenovanj niso uspeli
pripraviti v skladu z načelom uravnotežene zastopanosti žensk in moških (Urad Vlade RS za
enake možnosti B. l. b).
Skupina strokovnjakov za enake možnosti pri Svetu Evrope, je v zvezi z udeležbo žensk na
političnem in javnem področju zavzela stališče, da enakih možnosti ni mogoče doseči, če ni
tudi dejanske in učinkovite udeležbe žensk na teh področjih, predvsem pa v politiki. Zato je
politično področje tisto, kjer so bile najprej uvedene kvote. Izkušnje so tudi pokazale, da so v
državah, kjer v procesu odločanja na političnem področju sodeluje večje število žensk,
spremembe tudi večje in hitrejše. Ni pa to zadosten ukrep. Potrebni so tudi drugi ukrepi za
izboljšanje položaja, znanja in sposobnosti žensk.

3.3

Zastopanost žensk na družbeno-ekonomskem področju

3.3.1 Stanje v EU
Odločanje na družbeno-ekonomskem področju je širok pojem, ki zajema vodilne položaje
odločanja v gospodarskih organizacijah, sindikatih, združenjih delodajalcev idr. V to skupino
se uvrščata tudi Centralna banka in Ministrstvo za gospodarstvo, ki s sprejemanjem svojih
odločitev neposredno vplivata na dogajanje na družbeno-ekonomskem področju (Evropska
komisija 2008, 32). V nadaljevanju se bomo omejili zgolj na gospodarske organizacije, kjer je
nesorazmerje z vidika zasedanja vodilnih položajev po spolu zelo očitno. Zlasti premajhna
zastopanost žensk je na vrhu velikih vodilnih podjetij na gospodarskem področju, kjer
predstavljajo skoraj 90 % članov uprav/upravnih odborov moški. Stanje se ne izboljšuje, saj
se je delež žensk v letu 2003, ko je bil 8 %, povečal na 10 % v letu 2007. Največja razlika je
pri Blue-Chip podjetjih, kjer je delež žensk članic na najvišjem položaju tj. položaju
predsednic le 3 %. Obseg neravnovesja po spolu v najvišjih organih odločanja se po
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posameznih državah članicah razlikuje. V državah, kjer je na splošno manj zaposlenih žensk,
so ti deleži nižji in obratno, v tistih, kjer je zaposlenih žensk več, so deleži višji. V vseh
državah pa je zastopanost žensk na vodilnih položajih v gospodarstvu, v primerjavi z ostalima
dvema procesoma odločanja najslabša (Evropska komisija 2008, 36).
Podatki za leto 2007 so pokazali, da je imelo v državah članicah EU-27 predsednico uprave
manj kot 3 % t. i. Blue-chip podjetij. Na Švedskem jo je imelo samo 5 podjetij od 291, ki so
poslovala na borzi, v Španiji zgolj eno samo podjetje. Zanimivo je tudi to, da je pomemben
delež članic uprav/upravnih odborov v podjetjih tam, predvsem kot predstavnic zaposlenih.
Torej ne gre za ženske, ki so si pridobile položaj z načrtovanjem kariere, ampak za ženske, ki
so jih na te položaje imenovali zaposleni (Evropska komisija 2008, 36).
Posebej zanimiv primer dobre prakse je primer Norveške, kjer se je kot posledica sprejetih
pozitivnih ukrepov norveške vlade število članic uprav/upravnih odborov v nekaj letih zelo
povečalo. V letu 2002 je vlada sprejela sklep, da morajo imeti vsa podjetja v državni lasti v
roku enega leta najmanj 40 % članic uprav/upravnih odborov. Podobni ukrepi so bili sprejeti
tudi za zasebna podjetja, ki so morala do sredine leta 2005 zagotoviti ustrezno zastopanost
žensk v najvišjih organih odločanja. Ker so ženske predstavljale zgolj četrtino članov
uprav/upravnih odborov, je vlada uvedla ustrezen sistem sankcij. Od 1. januarja 2006 so tako
morala vsa podjetja, če so se želela registrirati, dokazovati minimalno 40 % zastopanost žensk
v upravah/upravnih odborih. Obstoječa podjetja so imela čas za izpolnitev pogojev do konca
leta 2007. Do konca leta 2007 ta cilj sicer še ni bil v celoti realiziran, kaže pa na dejstvo, da je
Norveška v relativno kratkem času, na osnovi sprejetih pozitivnih ukrepov na nacionalni
ravni, daleč pred vsemi drugimi državami članicami EU (Evropska komisija 2008, 37).
3.3.2 Stanje v RS
Udeležba žensk na najvišjih položajih v (gospodarskih) organizacijah v Sloveniji je kljub vse
večji prisotnosti žensk v sferi plačanega dela še vedno majhna in nesorazmerna glede na
udeležbo žensk v populaciji, zaposlenosti in izobraženosti. Na vrhu organizacijskih hierarhij
je tudi v Sloveniji nesorazmerno malo žensk glede na vse večje število strokovnjakinj in
managerk (Kanjuo Mrčela 2000, 54).
V prvem periodičnem načrtu za obdobje 2006–2007, je bil zato sprejet posebni cilj za
povečanje zastopanosti žensk na položajih odločanja v gospodarstvu, sindikatih, združenjih in
organizacijah. Ukrep, za uresničitev tega cilja, je bila vzpostavitev in spremljanje kazalcev
EU o odločanju na družbeno-ekonomskem področju. Družbeno-ekonomsko področje je tretje
področje, poleg že omenjenega političnega in javno-upravnega, na katerem je bil v skladu z
Resolucijo vzpostavljen sistem kazalcev za spremljanje zastopanosti žensk v procesih
odločanja. Kazalci se spremljajo na osnovi nacionalnih baz podatkov oziroma na osnovi
sprejetih kazalcev EU, katerim se prilagaja nacionalni sistem zbiranja podatkov. V Resoluciji
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je za družbeno-ekonomsko področje določenih devet kazalcev za spremljanje zastopanosti
žensk in moških v procesih odločanja:
1. Vodstvo Centralne banke, guvernerka oziroma guverner in namestnica oziroma
namestnik po spolu.
2. Delež in število žensk in moških med članicami oziroma člani organov odločanja v
Centralni banki.
3. Delež in število žensk in moških med ministricami oziroma ministri in državnimi
sekretarkami in sekretarji na Ministrstvu za gospodarstvo.
4. Delež in število žensk in moških med predsednicami oziroma predsedniki in
podpredsednicami oziroma podpredsedniki sindikalnih združenj.
5. Delež in število žensk in moških med članicami oziroma člani vodilnih teles v sindikalnih
združenjih.
6. Delež in število žensk in moških med predsednicami oziroma predsedniki in
podpredsednicami oziroma podpredsedniki združenj delodajalcev.
7. Delež in število žensk in moških med članicami oziroma člani vodilnih teles v združenjih
delodajalcev.
8. Delež in število žensk med predsednicami oziroma predsedniki izvršilnih odborov v 50
najuspešnejših javnih delniških družbah.
9. Delež in število žensk med članicami oziroma člani najvišjih teles odločanja v 50
najuspešnejših javnih delniških družbah.
Zadnja dva kazalnika sta tudi predmet te raziskovalne naloge, rezultati so prikazani v
empiričnem delu naloge.
3.4

Zakaj posebej preučevati problem žensk v (najvišjem) managementu?

To je vprašanje, ki si je ga postavila avtorica prispevka o spolni konstrukciji managerskih
vlog, Aleksandra Kanjuo Mrčela (2000, 54). V prispevku navaja, da so ženske na najvišjih
položajih pripadnice elitne skupine, tako z vidika žensk kot z vidika družbene elite in zato
predstavljajo netipično skupino žensk. Vprašanje, ki si ga je še postavila je bilo: »Kakšno
raziskovalno vrednost ima preučevanje tako majhne in netipične skupine žensk?« Zelo veliko,
še posebej v analizi organizacijske kulture. Osebe na managerskih položajih v veliki meri
vplivajo na oblikovanje tako organizacijske kot družbene strukture in kulture. Udeležba žensk
v najvišjih položajih odločanja ima tako neposreden pomen na spremembe v organizaciji in
družbi. Poleg navedenega pa ima še simbolični pomen, saj je v sodobnih družbah managerski
položaj še vedno povezan z moško identiteto, ki predstavlja družbeno moč (Kanjuo Mrčela
2000, 54). Preučevanje načinov kako ženske pridejo na managerske položaje, probleme in
ovire s katerimi se srečujejo, vse to nam pove kakšna je kultura sodobnih organizacij in družb
ter kakšne bodo prihodnje organizacijske in družbene spremembe (Kanjuo Mrčela 2000, 54).
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V poročilu Evropske komisije za leto 2009 je bilo ugotovljeno, da bi bilo za gospodarstvo
koristno, če bi bili moški in ženske na najvišjih položajih odločanja enakopravno zastopani. V
poročilu je bil zato že v letu 2010 napovedan sprejem nove strategije za enakost spolov. Po
besedah Viviane Reding, evropske komisarke za pravosodje, temeljne pravice in
državljanstvo ter podpredsednice Evropske komisije, se bo Evropa prebila iz krize ter postala
konkurenčno gospodarstvo le, če bo bolje izkoristila sposobnosti in spretnosti žensk. Različne
študije so namreč pokazale, da so bila podjetja, v katerih so bile ženske dobro zastopane tudi
finančno uspešnejša. V študiji opravljeni na Finskem je bilo na primer ugotovljeno, da so
imela podjetja z upravnim odborom, v katerem sta bila oba spola uravnoteženo zastopana,
povprečno za 10 % več dobička kot tista z upravnim odborom, v katerem so bili zastopani
samo moški. Komisarka je zato pozvala tako podjetja kot vlade, naj si čim bolj prizadevajo za
zagotovitev uravnotežene zastopanosti spolov na vodilnih položajih, nadarjene ženske pa
spodbudila, naj sprejmejo izziv članstva v upravah/upravnih odborih in se prijavijo za najvišje
položaje (EUROPA – press releases 2010).
Novejše analize položaja žensk v managementu se zato vse bolj ukvarjajo s tem, kako
omogočiti ženskam lažji vstop na vse ravni managementa, saj se z njihovim vključevanjem na
višje položaje odločanja začenja spreminjati organizacija sama, posledično tudi družba kot
celota (Kanjuo Mrčela 2000, 60). Uravnoteženo sodelovanje žensk in moških pri odločanju v
gospodarstvu bi lahko prispevalo k produktivnejšemu in inovativnejšemu delovnemu okolju
in kulturi ter večjim gospodarskim dosežkom. V naslednjem poglavju bomo zato nekoliko
podrobneje opredelili najvišje položaje odločanja v gospodarstvu.
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4

NAJVIŠJI POLOŽAJI ODLOČANJA V GOSPODARSTVU

Danes se v splošnem kot sinonim za najvišje organe odločanja v gospodarstvu, kjer se
sprejemajo najpomembnejše odločitve za organizacijo, uporablja pojem management. Kot bo
tudi kasneje opredeljeno se lahko pojem nanaša na proces vodenja, lahko pa je tudi organ, ki
to opravlja (organ vodenja).
Management se je pojavil že v davni preteklosti, kar dokazuje vrsta velikih projektov, od
egipčanskih piramid do kitajskega zidu, od organizacije vojsk do držav. Kot uporabna znanost
se je management začel razvijati z razvojem gospodarjenja in podjetij (Rozman 2002a, 65).
Danes lahko management opredelimo kot znanstveno disciplino, ki gradi na spoznanjih cele
vrste drugih znanosti, predvsem družboslovnih. Zaradi stalnega vsesplošnega razvoja,
spreminjanja družbe in odnosov v njej, se spreminja tudi management, čeprav ostaja njegovo
bistvo nespremenjeno. Zaradi svojega vpliva na uspešnost gospodarskih in drugih organizacij
in s tem na razvoj in uspešnost celotne družbe ter blaginjo ljudi, je dejavnost managementa (in
proučevanje le-te) izjemnega pomena (Rozman 2002a, 48). Dejavnost managementa pa ni
povezana le z uravnavanjem gospodarskih organizacij ampak je prisotna povsod: v družini, v
vojski, v nedobičkonosnih organizacijah idr. (Rozman 2002a, 46).
4.1

Opredelitev pojma management in manager

Rozman (2002a, 46) opisuje funkcijo managementa kot povezanost posameznikov z
organizacijo, zaradi lažjega uresničevanja njihovih osebnih ciljev. Posamezniki tako z
vstopanjem v organizacijo prevzemajo določene vloge, ki skupaj z organizacijo tvorijo neko
novo zaokroženo celoto s svojim lastnim ciljem. Posamezniki na takšen način zadovoljujejo
svoje individualne interese in cilje, hkrati pa uresničujejo tudi skupne organizacijske cilje. Za
doseganje obojih, je potrebno usklajeno delovanje vseh članov organizacije, kar predstavlja
glavno nalogo managementa oziroma managerjev.
Možina (2002, 15) opredeljuje management kot planiranje, organiziranje, vodenje in
kontroliranje dela v organizaciji oziroma vseh nalog in aktivnosti, ki jih zaposleni opravljajo.
Management je v bistvu usklajevanje nalog in dejavnosti za dosego postavljenih ciljev. Kot
ključni podsistem v organizaciji tako povezuje in usmerja vse druge podsisteme (Možina
2002, 15–17):
−

usklajuje človeške, materialne in finančne vire s cilji organizacije,

−

povezuje organizacijo z zunanjim okoljem in se odziva na potrebe družbe,

−

razvija organizacijsko razpoloženje, kar pomaga dosegati individualne in skupne cilje,

−

učinkovito upravlja vse naloge kot so: opredeljevanje ciljev, načrtovanje, pridobivanje
virov, organiziranje, izvajanje, spremljanje, kontroliranje,

−

izpeljuje različne poslovne dejavnosti: razvojne, informacijske in odločitvene narave.
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Bistveno je, da iz med seboj sorazmerno nepovezanih dejavnosti oblikuje sistem, ki ima
natanko opredeljene cilje, kar prikazuje spodnja slika 4.1 (Možina 2002, 15–17).
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razvoj organizacije

OKOLJE

Slika 4.1 Dejavnosti managementa v organizaciji
Vir: Možina 2002, 16.

Najbolj poenostavljena in natančna opredelitev managerjev je, da so to ljudje, ki z
usmerjanjem in usklajevanjem dela drugih in skupaj z njimi dosegajo cilje podjetja (Rozman
2002a, 47–48). V najširšem smislu besede je manager vsakdo, kdor vsaj enemu podrejenemu
sodelavcu načrtuje, organizira, usmerja in nadzira delovanje (Tavčar 2002, 5). Prav tako se
pojem manager nanaša na razne vrste managerjev in njihovih opravil. To so lahko vodje
oddelkov, služb ali projektov, mojstri, nadzorniki, direktorji, ravnatelji, upravitelji,
predsedniki, tako v organizacijah, ki ustvarjajo dobiček, kot v tistih, ki so financirane iz
proračuna (Možina 2002, 15).
4.2

Ravni managerjev v podjetju in zanje potrebna znanja

Ločimo več ravni managementa oziroma managerjev (Rozman 2002a, 54–56):
− Vrhovni (top) management ali managerji najvišje ravni – predstavljajo organizacijo v
okolju in oblikujejo glavne organizacijske cilje ter strategije. V manjših podjetjih
usklajujejo predvsem poslovne funkcije: nabavno, kadrovsko, proizvodno, prodajno in
finančno. V večjih podjetjih, ki so sestavljena iz poslovnih enot, pa usklajujejo le-te.
Zaradi zahtevnosti, moči in odgovornosti je najvišji management pogosto organiziran v
obliki kolegijskega organa.
−

Srednji management ali managerji na drugi ravni – spreminjajo cilje v konkretne naloge.
To so predvsem managerji poslovnih funkcij in poslovnih enot ter večjih projektov. V
okviru poslovnih funkcij usklajujejo poslovne prvine, naprave, zaposlene idr. Managerji
projektov usklajujejo aktivnosti, sredstva in zaposlene v okviru projektov.
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−

Nižji management ali managerji na prvi ravni – usklajujejo delo zaposlenih specialistov,
izvajalcev, operativcev. Po navadi jih imenujemo delovodje, ker opravljajo tudi
izvedbeno delo (podobno kot specialisti). Kljub vsemu jih uvrščamo med managerje, saj
imajo podrejene izvajalce katerih delo usklajujejo.

Kolikor višje je manager na managerski lestvici v podjetju, toliko večji del njegovega
celotnega dela predstavlja management in manjši delež izvedbena dela. Najvišji management
skoraj v celoti opravlja le managerska dela kot poklic. In obratno, kolikor nižje je manager na
lestvici, bolj je management le ena od njegovih funkcij ali nalog. Posledično je z
napredovanjem po managerski lestvici potrebno vse več znanja in sposobnosti s področja
managementa. Zato se dogaja, da odlični specialisti ali nižji managerji z napredovanjem
postanejo neuspešni. In obratno, dober manager ni nujno tudi dober strokovnjak oziroma
specialist, saj delo managerja zahteva drugačno znanje in sposobnosti od dela specialista
(Rozman 2002a, 54–55).
Z ravnijo managementa, se ne spreminja le delež managerskega dela, ampak tudi njegova
sestava. Z napredovanjem se povečuje delež planiranja in organiziranja ter zmanjšuje delež
vodenja, kot prikazuje slika 4.2.

Slika 4.2 Managerske veščine in organizacijska hierarhija po Weihrichu in Koontzu
Vir: Weihrich in Koontz 1994, 7.

Zaradi različnega dela so znanja in sposobnosti managerjev drugačna kot znanja specialistov.
Specialisti morajo biti sposobni reševati probleme na svojem področju. Managerji pa morajo
biti sposobni predvsem ugotoviti in razčleniti probleme, poiskati ustrezne specialiste, jim
predstaviti probleme, jih voditi in spodbujati, da bodo rešili te probleme. Zato pravimo, da je
dober manager ključna prednost posameznega podjetja (Rozman 2002a, 56).
Med pogosto omenjenimi lastnostmi, ki so zaželene pri managerjih, so predvsem:
−

sposobnost gledanja na stvari in dogajanje z vidika celote (sistemsko),

−

logično razmišljanje in sklepanje,
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−

sposobnost komuniciranja in motiviranja,

−

ustvarjalnost (na primer v ravnanju s sodelavci, v usklajevanju, v odločanju),

−

posebne izkušnje in učenje iz njih (izkušnje imajo pomembno vlogo pri ponavljajočih se
odločitvah, vendar pa imajo pomembno vlogo tudi pri enkratnih, neponavljajočih se
odločitvah).

4.3

Odločanje v managementu in z njim povezane vloge v organizaciji

Temeljna naloga managerjev je torej obvladovanje organizacije za učinkovito delovanje in
uspešno doseganje zastavljenih ciljev. Lastniki jim v ta namen podeljujejo različna
pooblastila, zlasti za načrtovanje, organiziranje in nadziranje delovanja sodelavcev. Managerji
obvladujejo organizacijo predvsem z odločanjem in ne z lastnim izvajalnim delom (Tavčar
2002, 5). V organizaciji tako zasledimo več vrst odločitev. Prevladujejo managerske odločitve
na različnih stopnjah managementa, preostale pa so nemanagerske. Slednje so predvsem
upravljavske odločitve lastnikov in upravljavcev ter odločitve strokovnjakov na raznih ravneh
izvajanja (Kralj 2002, 353–354). Poudarek bo predvsem na upravljavskih odločitvah
upravljavcev.
Upravljavske odločitve se nanašajo na zadeve iz okvira temeljne in razvojne politike
organizacije. Te odločitve sprejemajo lastniki in po njihovem pooblastilu tudi upravljavci
(skupščina, nadzorni svet). Nanašajo se na organizacijo in za njen razvoj zelo pomembne
zadeve, kot so na primer (ibid):
− ustanavljanje,
−

usmerjanje organizacije s širokimi okviri politike organizacije,

−

nadziranje managementa v poslovanju in razvoju organizacije s sočasnim nadzorom
izidov organizacije,

−

odločanje o spajanju ali o prenehanju organizacije itd.

Managerske odločitve se nanašajo na več ravni, in sicer (ibid):
−

odločitve značilne za vršni ali top management so predvsem v snovanju in opredmetenju
organizacijsko-političnih odločitev,

−

odločitve značilne za srednji management so v managerskem strateškem odločanju,

−

izvršilno odločanje pa je značilno za nižji management.

Po značaju so to odločitve o vodenju poslovanja in o vodenju ljudi v poslovanju za doseganje
ciljev organizacije.
Strokovno-izvajalno odločanje obsega odločitve, ki so tudi pomembne pri izvajanju, zahtevajo
pa strokovno znanje (ibid).
Nekaj primerov upravljavskih in managerskih odločitev (ibid):
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−
−

Odločitev o izplačilu dividend je izrazito upravljavska odločitev, čeprav jo lahko predlaga
tudi management. Končna odločitev je lastniška.
Odločitev o ukinitvi nekega oddelka npr. pri reorganizaciji, je praviloma managerska
odločitev.

−

Odločitev o premestitvi je managerska odločitev (tako so še o nabavi dodatnih zalog, o
ureditvi parkirnega prostora idr.).

−

Odločitev o proizvodnem postopku je lahko strokovna odločitev itd.

Skladno z opredeljenimi odločitvami razdeli Tavčar (2002, 5–6) vloge v organizaciji na
upravljanje, poslovodenje (management) in izvajanje, kot je prikazano na sliki 4.3.

Slika 4.3 Tri temeljne naloge v delovanju organizacije
Vir: Tavčar 2002, 6.

Delovanje organizacije tako obsega:
−

−

−

Upravljanje, ki je naloga upravljavcev (skupščina, nadzorni svet) in obsega izvirne
odločitve, ki zadevajo predvsem smotre in koncepte (zamisli) o vseh vidikih temeljne in
razvojne politike organizacije.
Poslovodenje (v nadaljevanju management), ki ga opravljajo poslovodje (v nadaljevanju
managerji). Pri tem ločimo že omenjene tri ravni managementa (top ali vršni, srednji,
nižji ali izvajalni). Vršnega managerja postavijo neposredno lastniki ali organ upravljanja.
Managerje na srednji in izvajalni ravni v organizaciji pa postavlja vršni manager. Kot smo
že omenili obsega osnovna dejavnost managerjev tri naloge: načrtovanje, organiziranje,
usmerjanje in nadziranje. Management za svoje delo odgovarja upravljavcem
(nadzornemu svetu in lastnikom).
Izvajanje opravljajo izvajalci, ki jih kadrujejo in razporejajo managerji. Njihovo delo
obsega izvajanje odločitev.
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Upravljavci skrbijo predvsem za uspešnost organizacije, medtem ko skrbi management za
učinkovitost delovanja le-te. Strateške odločitve so zato v rokah upravljavcev, taktične
(izvajalne) ki izhajajo iz strateških pa v rokah managementa (Tavčar 2002, 5–6).
4.4

Opredelitev pojma upravljanje

Obstoječi družbeno-ekonomski način gospodarjenja v neki družbi, praviloma določa tudi
temeljni cilj organizacije ter njene nosilce upravljanja. Rozman opredeljuje upravljanje kot
organizacijsko funkcijo, ki predstavlja vir vse oblasti v organizaciji. Oblast se kaže v
določanju temeljnih ciljev in načinov njihovega doseganja. S tem želi povedati, da so lastniki
sami ali njihovi zastopniki upravljavci, najvišja formalna oblast (avtoriteta) v organizaciji
(Rozman 2002b, 150–154).
Različni avtorji proučujejo predvsem vprašanje, katere odločitve naj se štejejo v upravljanje in
katere naj se prepustijo managerjem. Težava je v tem, da se vse odločitve začenjajo v
upravljanju in se nadaljujejo v managementu. Razmejitev med obema funkcijama oziroma
skupinama odločitev, po navadi določi zakonodajalec (z zakonom) ali pa lastniki (v statutu).
Prevladuje mnenje, da v upravljanje sodijo le odločitve o celotnem poslovanju podjetja. To so
predvsem odločitve v planiranju (načrtovanju) in nadzorovanju ali kontroliranju celotnega
poslovanja. Medtem ko sta organiziranje in vodenje prepuščena managerjem (Rozman 2002b,
154).
Pri obeh funkcijah (upravljanju in managementu) gre v bistvu za prehod, in sicer iz planiranja
in nadzorovanja poslovanja organizacije, ki je v pristojnosti nadzornega sveta, v planiranje in
nadzorovanje (kontroliranje) vlog zaposlenih in razmerij med njimi, ki je v pristojnosti
managementa. Dolgoročne in strateške odločitve s katerimi se določa pot organizacije v
prihodnosti in s tem njena uspešnost, sodijo v upravljanje, torej v sam proces planiranja in
nadziranja poslovanja organizacije. S taktičnimi odločitvami pa se išče predvsem učinkovitost
na tej izbrani poti. Prav na tej razdelitvi strateških in taktičnih odločitev v planiranju in
nadzorovanju se razlikujejo modeli upravljanja in managementa (Rozman 2002b, 155).
Tudi Kralj (2003, 21) opozarja na pomembno razliko med upravljanjem in managementom.
Management pomeni proces vodenja poslov in vodenja ljudi k izidom, lahko pa je tudi organ,
ki to opravlja. Medtem ko je potrebno upravljanje organizacije razumeti kot usmerjanje
podjetja in nadziranje managementa v doseganju izidov s strani lastnikov. Upravljanje je torej
odločanje o lastnini nad podjetjem v okviru politike podjetja (smotri, poslanstvo, vizija, cilji
ipd.) in o vršnem managementu (najemanje in odpuščanje managementa, njegovo nadziranje).
Ločimo dva modela upravljanja, in sicer angleško-ameriškega in nemškega (tudi evropskega).
Njuna različnost je posledica različnega zgodovinskega razvoja. V angleško-ameriškem
sistemu sta dve telesi upravljanja (zbor delničarjev in usmerjevalni odbor), v nemškem pa tri
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(skupščina delničarjev, nadzorni svet in predstojništvo (uprava)). Naloga zbora in skupščine
delničarjev ni posebej pomembna. V angleško-ameriškem sistemu zato po navadi govorimo o
enotirnem sistemu upravljanja, kjer je celotno upravljanje (strateške in taktične odločitve) v
rokah usmerjevalnega odbora (angl. Board of directors). Nemški model upravljanja pa je
dvotirni, kjer nadzorne odločitve upravljanja sodijo v nadzorni svet (nem. Aufsichtsrat), ki
samo upravlja, taktične odločitve pa sodijo v predstojništvo (uprava) (nem. Vorstand)
(Rozman 2002b, 155).
Upravljanje v slovenskih organizacijah je pravno urejeno predvsem z Zakonom o
gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD). Dolžnosti in odgovornosti nadzornega sveta in
uprave podrobneje ureja Zakon o finančnem poslovanju, soupravljanje delavcev pa Zakon o
sodelovanju delavcev pri upravljanju. Država sicer določa razmerja v gospodarski družbi,
vendar so z njo urejeni zgolj minimalni standardi. Ureditev upravljanja gospodarskih družb pa
zahteva kombinacijo zakonske ureditve in pravno neobvezujočih priporočenih smernic dobre
prakse in samostojnega urejanja na ravni posamezne družbe (Združenje nadzornikov
Slovenije 2010). Zato se kot temelj dobrega sistema upravljanja, ki pomaga k zviševanju
kulture korporacijskega upravljanja, uporablja Kodeks upravljanja javnih delniških družb (v
nadaljevanju: Kodeks). Določbe Kodeksa imajo za javne delniške družbe naravo priporočila,
ki ni pravno zavezujoče. Delniške družbe, ki pa ne kotirajo na borzi si s sprejemom tega
Kodeksa dvigujejo »rating«, zaupanje vlagateljev in drugih deležnikov. Ker bodo slovenske
najuspešnejše javne d. d. predmet nadaljnje raziskave, bomo v nadaljevanju omenili tudi
Kodeks upravljanja javnih delniških družb.

4.4.1 Kodeks upravljanja javnih delniških družb
Kodeks (angl. Corporate governance code) opredeljuje javno delniško družbo kot delniško
družbo, katere delnice so uvrščene na organizirani trg v skladu z zakonom o gospodarskih
družbah. Kodeks so sporazumno oblikovali Ljubljanska borza, d. d., Ljubljana, Združenje
nadzornikov Slovenije in Združenje Manager. Pri tem so upoštevali slovensko in evropsko
zakonodajo, smernice in priporočila Evropske unije, etična načela poslovne kulture, svoje
notranje akte in mednarodno priznane standarde za odgovorno in kakovostno upravljanje
družb (Združenje nadzornikov Slovenije 2010).
Podpisniki Kodeksa redno tudi preverjajo učinkovitost in primernost Kodeksa glede na
pravno in dejansko okolje poslovanja javnih delniških družb ter ga po potrebi spreminjajo in
dopolnjujejo. Zaradi spremembe zakonodaje je v preteklosti prihajalo tudi do sprememb
Kodeksa. Kodeks so prvič sprejeli 18. marca 2004. Doslej je bil spremenjen in dopolnjen že
trikrat, in sicer decembra 2005, februarja 2007, v zdajšnji prenovljeni obliki pa je bil sprejet 8.
decembra 2009.
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Ob vsaki reviziji Kodeksa je bilo več podpisnikov, ki so s podpisom in sprejemom tega
prispevali k zviševanju kulture korporacijskega upravljanja v slovenskem prostoru. V letu
2009 so se pridružili še Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d. d.,
Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za finance. Uveljavitev prenovljenega Kodeksa pa
podpira tudi Banka Slovenije.
Namen Kodeksa je natančnejša določitev standardov upravljanja in vodenja javnih delniških
družb, katerih delnice so uvrščene na organizirani trg v Sloveniji.
Prenovljeni Kodeks ne vsebuje več načel o upravnih odborih. Razlog za to je predvsem v
pretežno dvotirni urejenosti slovenskih javnih delniških družb. Načela in določila, ki urejajo
delovanje nadzornega sveta in uprave, pa se lahko smiselno uporabljajo tudi za upravni odbor
in izvršne direktorje. Predhodna verzija Kodeksa je sicer vsebovala tudi poglavje o Upravnem
odboru, ki pa je vsebinsko povzemalo zakonske določbe. Ker se dobra praksa upravljanja
javnih delniških družb z enotirnim sistemom v slovenskem prostoru še ni oblikovala, se bomo
v nadaljevanju osredotočili predvsem na dvotirni sistem upravljanja ter podrobneje opredelili
njegove organe.

4.4.2 Dvotirni sistem upravljanja delniške družbe
V Sloveniji ZGD-1 v 253. členu dopušča, da lahko delniška družba prosto izbere med dvema
sistemoma upravljanja. Družba tako lahko izbere enotirni sistem upravljanja z upravnim
odborom ali dvotirni sitem upravljanja z upravo in nadzornim svetom. Spodnja preglednica
4.1 prikazuje dvotirni sistem upravljanja delniških družb.
Preglednica 4.1

Dvotirni sistem upravljanja delniških družb
Vrsta organa odločanja in njegova funkcija
Organ nadzora
(ima funkcijo upravljanja)

Dvotirni
sistem
upravljanja
javnih d. d.
(ima tri organe)

Sprejema
strateške
odločitve

Usmerja
podjetje in
nadzira
poslovanje

NS

NS

Organ vodenja
(ima funkcijo vodenja)
Sprejema
taktične
odločitve

Vodi
posle in ljudi

U

U

- skupščina
delničarjev

- nadzorni svet
(NS)
- uprava (U)

Vir: Zakon o gospodarskih družbah 43/2006; Rozman 2002b, 154–155; Kralj 2003, 21.
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V dvotirnem sistemu upravljanja sestavljata upravljavsko strukturo delniške družbe poleg
skupščine delničarjev še dva organa, to sta nadzorni svet in uprava.
Nadzorni svet je organ nadzora v dvotirnem sistemu upravljanja delniške družbe, ki nadzoruje
vodenje poslov družbe in delo uprave. Organ ima pravico pregledovanja in preverjanja knjig,
blagajne, dokumentacije družbe, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter zahtevati od
uprave vse potrebne informacije za izvajanje nadzora. Vodenje poslov se ne more prenesti na
nadzorni svet, lahko pa se določi, da se posamezne vrste poslov smejo opravljati le z
njegovim soglasjem. ZGD-1 v 273. členu natančno določa, kdo ne sme biti član nadzornega
sveta. Nadzorni svet mora med svojimi člani izvoliti predsednika in najmanj enega
namestnika. Imenuje lahko posebne komisije, ki mu pomagajo pri delu, pri tem je dan
poseben poudarek imenovanju revizijske komisije. Poleg slednje lahko imenuje še komisijo
za imenovanja in komisijo za prejemke (273. – 284. člen ZGD-1).
Uprava je organ vodenja delniške družbe v dvotirnem sistemu upravljanja. Ima dve funkciji,
in sicer samostojno in na lastno odgovornost vodenje poslov družbe ter predstavljanje in
zastopanje družbe. Lahko je eno ali več članska (zaradi managerskih prevzemov v nedavni
preteklosti priporoča prenovljeni Kodeks veččlansko upravo). Njene naloge in pristojnosti do
skupščine in nadzornega sveta so natančno določene v zakonu, lahko pa se opredelijo tudi v
statutu. Upravo imenuje in odpokliče nadzorni svet, odpokliče jo lahko le pod pogoji in v
primerih, ki jih določa zakon (265. – 272. člen ZGD-1).
Področje managementa smo vključili v teoretični del naloge, zaradi pojasnitve razlik med
upravljanjem in managementom (poslovodenjem). To je pomembno za kasnejšo raziskavo,
predvsem z vidika, kdo v organizaciji je pristojen za odločanje o sprejemanju ciljev in
ukrepov o uresničevanju enakih možnosti oz. spodbujanju uravnotežene zastopanosti žensk in
moških v najvišjih organih odločanja javnih d. d. Ker je odločanje o dolgoročnih ciljih in
strategijah organizacije v pristojnosti lastnikov in upravljavcev, so zato oni tisti, ki lahko
sprejemajo odločitev s področja uresničevanja enakih možnosti. Najvišji management pa
poskrbi za izvedbo teh ciljev in ukrepov v praksi, torej za uresničevanje enakih možnosti v
okviru organizacije. Nadzorni svet (v sodelovanju z upravo) je torej organ, ki lahko v svojih
internih aktih s sprejemanjem ustreznih ukrepov spodbuja zaposlovanje večjega števila žensk
v najvišjih organih odločanja in s tem prispeva k uresničevanju na zakonu temelječe pravice
do enakega obravnavanja. Poleg tega lahko določi, da je potrebno ženskam pri napredovanju
(iz nižjih na višje ravni managementa ali upravljanja) omogočiti ustrezno pridobivanje znanj z
izobraževanjem in izpopolnjevanjem, predvsem na področjih, ki so ženskam manj znana.
Prenovljeni Kodeks v okviru poglavja o nadzornem svetu v 9. točki med drugim priporoča,
naj se enkrat letno oceni tudi sestava nadzornega sveta glede na potrebe, ki izhajajo iz rednega
poslovanja družbe pri doseganju zastavljenih ciljev. Pri sestavi naj se poleg čim večje
raznolikosti članov na splošno (tj. starostne in izobrazbene strukture), upošteva tudi udeležba
obeh spolov (Združenje nadzornikov Slovenije 2010).
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5

ŽENSKE V NAJVIŠJIH ORGANIH ODLOČANJA V GOSPODARSTVU

Ženske so kljub formalni izenačenosti spolov in povprečno boljši izobrazbeni strukturi, na
najvišjih in najbolje plačanih vodstvenih položajih v organizacijah, še vedno prisotne v
manjšini. Statistike sicer kažejo, da je delež žensk na nižjih ali srednje vodstvenih položajih
čedalje večji, ne pa tudi na najvišjih upravljavskih in managerskih položajih. Prav tako je
večina žensk še vedno zaposlena v storitvenem sektorju kamor sodijo trgovina, izobraževanje,
sociala, zdravstvena nega, uradniška dela idr. (Linehan 2001, 13). Navedeno zgolj potrjuje, da
lahko še vedno govorimo o vertikalni in horizontalni segregaciji pri zaposlovanju in
napredovanju žensk.
Cvetana Rijavec, bivša predsednica sekcije managerk pri združenju Manager, je bila mnenja
(Mavrič 2006, 80):
Če bi vsi ljudje napredovali kot posamezniki glede na svoje sposobnosti in ambicije, bi bilo
razmerje med ženskami in moškimi na vodstvenih položajih enako kot je statistično razmerje med
spoloma. To pomeni, da bi imeli v managementu približno 55 % žensk in približno 45 % moških.

Številne raziskave tudi potrjujejo, da morajo ženske na svoji poti do uspeha premagati
različne ovire, se bolj in dlje dokazovati, več delati in biti bolj izobražene kot moški, če želijo
doseči enak položaj. Dejavniki, kot so stekleni strop, razdvojenost med družino in službo,
odnosi s sodelavci, pomanjkanje neformalnih mrež ter stres, so le nekatere od ovir, ki
ženskam otežujejo napredovanje po hierarhični lestvici. Skratka, ženske imajo na svoji
karierni poti mnogo več ovir kot moški (Mavrič 2006, 89).
5.1

Organizacijske ovire za majhno število žensk v organih nadzora in vodenja

Obstajajo številni razlogi zaradi katerih je število žensk v najvišjih organih nadzora in vodenja
tako zelo majhno. Izhajali bomo iz razdelitve po Kanjuo Mrčela (1996, 74–78), ki razdeli
razloge na tiste, ki se nanašajo na ženske in njihove lastnosti, tiste ki se nanašajo na družbeno
okolje in tiste, ki se nanašajo na organizacijsko okolje (preglednica 5.1).
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Preglednica 5.1

Nekateri od razlogov za majhno število žensk v organih nadzora in
vodenja

Ženske lastnosti

Družbene ovire

- pomanjkanje samozavesti,

- družinske obveznosti,

- nizke aspiracije,

- stereotip o managerkah,
- pomanjkanje izkušenj v timskih
športih,
- pomanjkanje inštitucij otroškega
varstva,
- medijske podobe žensk,
….

- emocionalna nestabilnost,
- nerazumevanje poslovnega
sveta,
….

Organizacijske ovire
- diskriminacija v zaposlovanju,
izobraževanju, napredovanju,..
- neustrezno načrtovanje kariere,
- pomanjkanje mentorjev,
- pomanjkanje neformalnih zvez,
- pomanjkanje vzornic,
….

Vir: Kanjuo Mrčela 1996, 74–78.

Za celovito razumevanje majhnega števila žensk v najvišjih organih odločanja, bi bila
potrebna obravnava vseh zgoraj naštetih razlogov. Ker pa se predmet raziskave nanaša
predvsem na uresničevanje načela enakih možnosti na položajih odločanja v organizacijah v
gospodarstvu, se bomo v nadaljevanju omejili le na organizacijske ovire. Za ostale ovire
bomo predpostavili, da imajo določen vpliv, vendar jih ne bomo posebej obravnavali. Za našo
raziskavo so merodajne tiste ovire, ki se nanašajo in ki imajo svoj izvor v organizaciji in jih
bomo v nadaljevanju nekoliko podrobneje opisali.

5.1.1 Diskriminacija v zaposlovanju, izobraževanju in napredovanju
Pojem diskriminacije smo opredelili že v predhodnih poglavjih, kjer smo navedli, da pomeni
diskriminacija različno obravnavanje oseb zaradi njihovih posebnosti, ki so označene kot
drugačne in zaradi njihove pripadnosti določenim skupinam. Z vidika majhnega števila žensk
v najvišjih organih odločanja, bi lahko rekli, da je lahko diskriminatorna tudi organizacijska
politika pri zaposlovanju, metodah izbora in vrednotenja kandidatov za ključni kader 11 v
organizaciji (Linehan 2001, 61). Linehan (2001, 61) meni, da lahko nekatere organizacije že
pri najemanju ključnih kadrov upoštevajo pripadnost spolu, kajti mnoga dela so še vedno
pojmovana kot moška ali ženska. Še posebno intervjuji so lahko izrazito subjektivne narave in
zato hitro predmet pristranskih odločitev. Organizacije zato vse bolj uporabljajo znanstvene
metode ugotavljanja primernosti kandidatov npr. različne teste. Ocenjujejo, da so ti testi
dovolj zanesljivi in da zagotavljajo objektivne podatke o kandidatovih sposobnostih ter
izključujejo pristranskost do pripadnosti spolu. Nekateri pa kljub vsemu menijo, da se

Med ključne kadre lahko uvrstimo strokovnjake in managerje (Brečko 2006, 38). Strokovnjaki so
zaposleni z redkim in zahtevnim znanjem in so gonilna sila organizacije. Managerji pa s svojimi
sposobnostmi in lastnostmi uspešno vodijo zaposlene k doseganju organizacijskih ciljev. Tudi Mihalič
(2006, 226) uvršča v skupino ključnih zaposlenih zlasti vodilne in vodstvene sodelavce, najbolj
talentirane sodelavce, kandidate za naslednike idr.
11
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pristranskost lahko razvije postopno in je tako prikrita, da jo je težko dokazati. Na primer,
testiranja so lahko prirejena tako, da koristijo določeni skupini ljudi. Ena od raziskav je
namreč pokazala, da so ženske boljše na ustnih testih, medtem ko moški dosegajo boljše
rezultate pri številčnih testih (Linehan 2001, 61).
Ena od selekcijskih metod, ki ima največjo napovedno vrednost o potencialni ustreznosti
posameznika za opravljanje določenega dela so »assessment« centri ali ocenjevalni centri. Ti
zagotavljajo kontrolirano okolje, v katerem morajo kandidati v različnih simuliranih situacijah
opraviti različne naloge in aktivnosti v določenem času. Na osnovi njihovih rezultatov se
presoja o njihovih zmožnostih za organiziranje, odločanje, komuniciranje in ukrepanje
(Merkač Skok 2005, 115–118).
Glede na vse pogostejšo uporabo bolj znanstvenih oblik pri preverjanju kandidatov (Linehan
2001, 61) ter vključevanju tako notranjih kot zunanjih specializiranih strokovnjakov in
organizacij s področja kadrovanja, lahko sklepamo, da si vse več organizacij prizadeva za
pošteno oglaševanje prostih delovnih mest ter izbor najboljših kandidatov.
Nekatere raziskave kažejo, da imajo lahko ženske, zaradi njihovega spola težave pri
napredovanju na delovnem mestu in razvoju poklicne kariere. Bolj naj bi bile podvržene
diskriminaciji v primerjavi z moškimi, pa tudi večjim predsodkom in neustreznemu
izobraževanju ob delu (Linehan 2001, 64). Na obstoječe razlike kaže že izobrazbena struktura
žensk in moških, saj imajo ženske v večini primerov dokončano izobrazbo družboslovnih
smeri, medtem ko na naravoslovno tehničnem področju prevladujejo moški diplomanti.12
Zaviralni dejavnik pri napredovanju tako predstavlja že izobrazbena struktura, zlasti v
organizacijah, kjer se od ključnih kadrov zahtevajo poleg managerskih znanj in sposobnosti,
še specifična naravoslovno-tehnična znanja.
Izobraževanje in usposabljanje ključnih kadrov je eden od temeljnih dejavnikov razvoja,
kakovosti in uspešnosti organizacije. Poleg klasičnih izobraževanj, kot so predavanja in
posveti, uporabljajo organizacije tudi sodobnejše oblike pridobivanja znanja, kot je
izobraževanje na delovnem mestu (angl. on the job training), coaching in mentorstvo.
Mentorstvo se uporablja z namenom usmerjanja, vodenja in hitrejšega razvoja mentoriranca
in vključuje usposabljanje, sponzorstvo, zaščito, poslovne izzive, vidnost v organizaciji idr.
Področje mentorstva in težave s katerimi se soočajo ženske pri pridobivanju mentorjev, bomo
podrobneje opisali v naslednjih podpoglavjih. Za razliko od mentorstva, predstavlja coaching

12

Na visokošolski stopnji se študentke bolj pogosto izobražujejo za socialno, zdravstveno, pedagoško
ter družboslovno področje, študenti pa prevladujejo v tehničnih smereh, predvsem v strojništvu,
gradbeništvu, računalništvu in elektrotehniki. Poleg segregacije zaradi spola po znanstvenih področjih,
pa obstaja tudi vertikalna segregacija zaradi spola, kar dokazuje izredno nizek delež žensk na najvišjih
položajih, skoraj na vseh področjih družbenega življenja (Resolucija o nacionalnem programu za
enake možnosti žensk in moških, 2005–2013).
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sodobno tehniko v vodenju, ki presega klasično svetovanje, saj posameznik s pomočjo coacha
(trenerja) sam poišče načine za optimalno reševanje problemov (Mihalič 2006, 274).
Coaching najpogosteje izvaja profesionalni coach in temelji na povratnem informiranju,
oblikovanju različnih pogledov na situacije, probleme ipd. To sodobno mehko orodje pride
najbolj do izraza v okoljih, v katerih je še posebej pomembna samostojnost zaposlenih, hitro
obvladovanje sprememb in ustvarjalno razmišljanje (Mihalič 2006, 273–274). Poleg dveh
omenjenih izobraževanj na delovnem mestu, nekateri avtorji uvrščajo sem še rotacijo ali
kroženje zaposlenih, ker povečuje izkušnje posameznika, njegovo fleksibilnost ter mobilnost,
organizaciji pa omogoča večjo učinkovitost delovne sile (Piskar 2007, 39–41).
Vpliv na počasnejše napredovanje žensk imajo lahko tudi atipične oblike dela, kot sta delo na
domu in delo s skrajšanim delovnim časom. Managerska kultura namreč zahteva
ambicioznost, stalno razpoložljivost, mobilnost ter specifične kompetence, ki ji ženske lahko
sledijo brez večjih težav, če nimajo družine. Težava nastane, ko se poleg kariere odločijo tudi
za materinstvo in s tem za začasno prekinitev karierne poti. Nekateri zato predlagajo možnost
dela s skrajšanim delovnim časom in dela na domu, ki pa po raziskavah ne omogočata
vzporedne kariere, saj gre za netipični obliki dela, ki odstopata od moških norm (Linehan
2001, 68). Raziskava Victorie Prowse (2005, 18) potrjuje, da imajo zaposleni s polnim
delovnim časom večje možnosti za napredovanje na višje delovno mesto kot tisti s skrajšanim
delovnim časom. Nekateri zato svetujejo previdnost pri takšnih ugodnostih za ženske, ki
pogosto veljajo kot dokaz za politiko enakih možnosti, vendar z neugodnimi posledicami.
Take pobude, ki sicer upoštevajo žensko obremenjenost in iskanje ravnovesja med službo in
družino so dobrodošle, vendar v praksi izločajo ženske iz boja za najvišje položaje (Linehan
2001, 68).
Počasnejše napredovanje in pridobivanje managerskih izkušenj povzročajo ženskam tudi
stekleni stropi. 13 Razlogi za te nevidne ovire niso v nesposobnosti žensk za uspešno
opravljanje zahtevnejših del, ampak v napredovanju na najvišje položaje (Linehan 2001, 42–
43). V managementu je zato stekleni strop opredeljen kot prikrita diskriminacija, ki obstaja
med srednjim in najvišjim managementom ter onemogoča predvsem ženskam, da bi zasedle
najvišje položaje pri odločanju v organizacijah (Miklavčič 2007, 18). Poleg steklenega stropa
poznamo tudi izraza »steklena stena« in »stekleno dvigalo«. 14

13

Pojem »stekleni strop« (angl. glass ceiling) je nastal v 70-ih letih v ZDA kot metafora za nevidne
ovire, ki v obliki predsodkov in stereotipov onemogočajo napredovanje določenim družbenim
skupinam (predvsem ženskam in drugim družbeno depriviligiranim skupinam). Stekleni stropi so
prisotni na različnih ravneh v različnih organizacijah in družbah, toda skupno vsem je, da so nevidni
del organizacijske strukture in da jih je težko prebiti (Kanjuo Mrčela 2000, 58).
O »stekleni steni« govorimo, ko gre za preprečevanje premikanja na druge enako zahtevne položaje
(Linehan 2001, 42–43) oziroma za horizontalno segregacijo v določenih poklicih in dejavnostih. Kot
del nevidne »steklene arhitekture« organizacij pa lahko zasledimo tudi pojem »steklenih dvigal«, to je

14
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Metafora steklenega stropa, po mnenju Alice H. Eagly in Linde L. Carli (Eagly in Carli 2007,
63–71), v današnjem času ni več najbolj primerna. Opisuje namreč absolutno oviro za
doseganje visokih položajev v organizacijah. Med drugim tudi pomeni, da imajo tako moški
kot ženske enak dostop do srednjega managementa, kar pa ne drži. Ženska se namreč na svoji
karierni poti sooča s številnimi ovirami že na ravni srednjega managementa, lahko pa
»ponikne« že na različnih nižjih vodstvenih nivojih. Avtorici sta tako uvedli nov koncept
labirinta, ki ponazarja, da poklicna pot ni niti enostavna niti enosmerna. Z novim pojmom
sporočata idejo o kompleksni poti, katere končni namen je doseči cilj, za razliko od
steklenega stropa, kjer je cilj sicer viden, vendar za žensko nedosegljiv (Eagly in Carli 2007,
63–71). Bistvo nove metafore je v tem, da si lahko ženske, pri doseganju najvišjih položajev v
organizaciji, izbirajo različne poti. Te poti so pri prehodu »skozi labirint« oziroma iz ene
ravni managementa na drugo raven, sicer polne ovinkov in ovir, vendar ne odvračajo od
doseganja zastavljenih ciljev. Tudi Linehan (2001, 102–104) je v povzetku rezultatov svoje
raziskave zapisala, da so udeleženke trdile, da je stekleni strop, zlasti v začetnem obdobju
poklicne kariere, precej trši od stekla (imenovale so ga »betonski zid«). Vseeno pa so bile
mnenja, da bi ga lahko prebile, vendar bi morale za to žrtvovati velik del njihovega zasebnega
življenja.
5.1.2 Neustrezno načrtovanje kariere
Prvotno se je izraz kariera povezoval s poklici, ki so imeli v družbi visok status. Pomenil je
predvsem napredovanje z nižjih na višje ravni v okviru ene organizacije, danes pa vključuje
celotni razvoj posameznika, tako osebnostni kot profesionalni. Pojem kariere je tako veliko
širši od napredovanja, kar si pogosto predstavljamo pod tem izrazom.
Ena izmed najpreprostejših definicij pravi, da pojem kariera zajema vsa dela, ki jih
posameznik opravlja v svojem poklicnem življenju (Cvetko 2002, 46). Ne nanaša se le na
poklicno življenje ampak je povezana tudi z osebno sfero posameznika in njegovim osebnim
razvojem (vrednote, stališča, interesi), strokovnim razvojem (izobraževanje, izbira poklica,
izpopolnjevanje) in delovnim razvojem (uspeh na nekem področju, delovna kariera) (Cvetko
2002, 47).
Michael Driver (Driver 1988, po Cvetko 2002, 37–38) je definicijo kariere opredelil glede na
čas kariernega izbora, trajnost izbora, smer karierne spremembe in osnovni motiv ter jo
razdelil na štiri karierne vzorce 15 (tipe): navpična ali vertikalna, prehodna ali horizontalna,
stalna ali stabilna, spiralna ali ciklična.

skritih in nevidnih prednostih, ki jih imajo moški v feminiziranih poklicih (Kanjuo Mrčela 2000, 75).
S to metaforo lahko prikažemo na primer položaj moških ravnateljev v šoli, kjer prevladujejo
učiteljice ali na področju novinarstva, primer urednikov med novinarkami.
15

Štirje karierni vzorci:
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V povezavi s kariero in njenim načrtovanjem naj omenimo še dva pojma, planiranje in
upravljanje kariere (Cvetko 2002, 48):
Pojem planiranja kariere (angl. career planning) se nanaša na proces, v katerem posamezniki
ugotavljajo lastne spretnosti, interese in vrednote, pri tem ocenjujejo, katere možnosti jim
ustrezajo in si postavljajo cilje ter snujejo plane za doseganje teh ciljev. Planiranje kariere poteka
na učnih delavnicah, ob pomoči poklicnega svetovanja in z uporabo knjig o delu ali v centrih za
planiranje kariere.

Pri upravljanju kariere pa je bistveno povezovanje posameznikove kariere s potrebami
organizacije, kjer gre za tesnejšo povezavo med potrebami posameznika in cilji organizacije.
V najbolj skrajnem primeru je to aktivnost, ki je popolnoma v domeni organizacije (planiranje
nasledstev) 16 (DeSimone in Harris 1998, 347). Upravljanje kariere pomeni za organizacijo
odkrivanje managerskih in strokovnih potencialov ter na takšen način zagotavljanje
nadomestitve v primeru upokojitev, prestrukturiranja ali morebitnih odhodov ključnih oseb iz
organizacije. Akterji 17 v takšnem razvoju kariere so, poleg posameznika, ki sodeluje v
procesu, še najvišji management, nižji in srednji managerji, različni svetovalci za razvoj
kadrov, mentorji idr. (Černigoj 2006, 29–33).

−
−
−
−

Navpična ali vertikalna kariera, za katero je značilen pomik po hierarhični lestvici navzgor, tako
na poslovodnem kot strokovnem področju. Področje je izbrano že zgodaj v življenju in ostaja več
ali manj enako. Ta vzorec podpirajo naslednji motivi: dosežki, status, moč in materialni uspehi.
Prehodna ali horizontalna kariera, za katero je značilna pogostost sprememb delovnih mest na
približno enakem nivoju zahtevnosti. Osnovna motivacija je neodvisnost.
Stalna ali stabilna kariera. Področje dela se izbere že zelo zgodaj, brez večjih sprememb do konca
poklicne poti. Motivacija je varnost doživljenjske službe in zadovoljstvo pri samem delu.
Spiralna ali ciklična kariera, zanjo je značilno sprejemanje vedno novih nalog, sprememba
delovnega mesta in tudi poklica. Zaposlitev ni nujno povezana s predhodno. Motivacija je
raznolikost, kreativnost in osebna rast.

Planiranje naslednikov predstavlja izbiro in pripravo kandidatov za ključne položaje oziroma
delovna mesta. Postopek je lahko formalen ali neformalen. Pri formalnem se upoštevajo širše
organizacijske potrebe. Izbira poteka po določenih kriterijih med več potencialnimi kandidati.
Postopek je javen in povezan s kariernim razvojem (Cvetko 2002, 131).

16

17

Poglavitna vloga najvišjega managementa je ustvarjanje vizije, razvijanje filozofije in predstavljanje
le-te navzdol srednjemu in nižjemu managementu, ki jo nato približajo zaposlenim. Zamisli morajo
biti seveda podkrepljene z ustreznim delovanjem. Zelo pomembno je tudi, da najvišji management
verjame v razvoj kariere in s tem v oblikovanje organizacijske kulture ter prihodnjo uspešnost
podjetja. Srednji in nižji managerji uresničujejo vizijo, ki si jo je zastavil najvišji management. Pri tem
je pomembna odprta komunikacija, ki jo vzpostavljajo s svojimi podrejenimi, informiranje ter gradnja
odnosov na tej osnovi. Vloga drugih svetovalcev s področja razvoja kadrov je podpora zaposlenemu
pri razvoju kariere. Svetovalci so lahko interni ali eksterni, pri čemer je pomembno predvsem
informiranje o možnih delovnih mestih, svetovanje o nadaljnjem razvoju, dajanje priporočil,
usposabljanje, testiranje idr., skratka vse kar se nanaša na razvoj kariere posameznika. Mentorstvo je
pomembno zaradi prenosa znanja z določenega področja, prenosa strokovno zahtevnih prijemov,
protokola organizacije, njene kulture idr. (Černigoj 2006, 29–33).
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Pojem kariera se še vedno bolj navezuje na poklicno pot moškega, kot na poklicno pot ženske.
Od ženske se namreč ne pričakuje, da bo svoje delo razumela kot način osebnega
izpopolnjevanja in napredovanja po lestvici poslovnih in družbenih položajev (Kanjuo Mrčela
1996, 67).
V preteklosti so se teorije načrtovanja kariere nanašale predvsem na moške, del novejših
teorij, pa poudarja tudi ženske kariere. Večina je še vedno mnenja, da predstavlja moška
kariera normo, s katero se nato primerja potek ženske kariere. Moški karierni vzorci so tako še
vedno del organizacijskih lestvic napredovanja, kjer je karierna pot usmerjena v delo,
neplačane obveznosti izven delovnega časa, nabiranje delovnih izkušenj brez krajših ali
daljših prekinitev, redno napredovanje po organizacijski in profesionalni lestvici idr. Takšen
karierni model pa ne ustreza ženskam, ki želijo svojo karierno pot začasno prekiniti zaradi
materinstva. Začasna prekinitev kariere tako odstopa od moške norme in na nek način kaže na
pomanjkanje pripadnosti organizaciji (Selinšek 2004, 26–28).
Martin in Wallaceova v svoji raziskavi ugotavljata, da so ženske večino življenja zaposlene, le
malo kazalcev pa kaže na načrtovanje kariere (Martin in Wallace 1984, po Kanjuo Mrčela
1996, 68). Raziskave tudi kažejo, da je večina managerk pripisovala načrtovanje svoje
poklicne kariere svojim mentorjem (Linehan 2001, 154). Po mnenju nekaterih, so razlike v
načinih poklicnega napredovanja povzročile različne socializacije spolov. Ker socializacija
ženske, daje prednost vlogi negovalke, ne pa poklicnim dosežkom in razvoju kariere, so njene
posledice stereotipno izbiranje poklica glede na pripadnost spolu, razpetost med domom in
poklicem ter pomanjkanje resnega načrtovanja poklicne kariere (Linehan 2001, 83).
Margaret Hennig in Anne Jardim opredeljujeta normalno žensko kariero kot prehod iz
specialistične vloge na splošno vlogo managerke, na katero pa po navadi niso pripravljene.
Napredujejo zato, ker so dobre v opravljanju svojega dela. Njihov cilj ni napredovanje, ampak
najboljše opravljanje dela. Z napredovanjem prihajajo v konfliktne situacije, ki se nanašajo
predvsem na način vodenja, osebno počutje in odnose z drugimi (Hennig in Jardim 1978, po
Kanjuo Mrčela 1996, 68).
Vodstva organizacij bodo zato morala v prihodnje upoštevati, da je poklicna kariera žensk
drugačna od kariere moških in da vključuje tudi čas za materinstvo (Linehan 2001, 160). Šele
z nastankom primernejšega ženskega modela (ki ni podoben moškemu) za razvoj poklicne
kariere, bo mogoče v prihodnosti povečati število managerk v najvišjem managementu.
5.1.3 Pomanjkanje mentorjev
Organizacijski vir podpore managerjev vključuje mentorje, mreže poznanstev in vzornike.
Rezultati različnih raziskav so pokazali, da je pomanjkanje mentorjev in povezovanje v mreže
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največja ovira s katero se srečujejo managerke pri vzponu iz srednjih na najvišje položaje v
organizacijah (Linehan 2001, 118).
Mentor 18 je navadno vplivna, starejša, izkušena oseba v organizaciji, ki je vredna zaupanja in
podpira varovanca (v nadaljevanju mentoriranca) pri njegovi poklicni karieri (Ragins 1989,
2). Mentorstvo je odnos med mentorjem in mentorirancem, ki traja daljše časovno obdobje, v
katerem mentor zagotavlja mentorirancu informacije, skrbi za njegovo izpopolnjevanje, mu
daje nasvete in usmeritve, skrbi za razvoj socialne in poklicne integritete v organizacijah idr.
(Linehan 2001, 60). Mentorski odnos 19 je lahko formalen ali neformalen (Linehan 2001, 118).
Raziskave kažejo, da prinaša mentorstvo koristi ne le mentorirancem, ampak tudi mentorjem
in organizacijam. Koristi za organizacijo so predvsem večja produktivnost, boljši rezultati pri
kadrovanju, bolj motivirano vodstvo idr. (Ehrich, Hansford in Tennet 2004, 520). Pozitivni
učinki, ki jih mentorstvo prinaša mentorju so večja samozavest, občutek osebne izpolnitve in
pomoč pri projektih. Predstavlja lahko tudi nov zagon v karieri mentorja, saj mu omogoča
sodelovanje pri osebnem in poklicnem razvoju svojega mentoriranca (Ehrich, Hansford in
Tennet 2004, 520). Pozitivni učinki, ki jih prinaša mentorirancu so objektivne narave in se
kažejo v napredovanju in plači, ter subjektivne narave, ki se kažejo v zadovoljstvu z lastnim
kariernim razvojem, v pripadnosti organizaciji in v zadovoljstvu z delom (Čebulj 2007, 29–
32).
Mentorski odnosi so za moške zelo pomembni, za ženske pa so lahko celo bistveni. Rezultati
raziskav so pokazali, da ženske, ki imajo mentorja napredujejo v svoji karieri hitreje kot tiste,
ki ga nimajo. Mentorji lahko ščitijo mentoriranke pred odkrito in prikrito diskriminacijo ter
jim pomagajo pri premagovanju strukturnih, socialnih in kulturnih ovir v organizaciji (Ragins
1989, 3). Napredovanje žensk v managementu lahko spodbujajo na več načinov (Ragins 1989,
3–4):
−

Lahko jim pomagajo pri spreminjanju stereotipov o ženskah med sodelavci v organizaciji,
še posebno v prevladujočem moškem kolektivu.

Cvetko (2002, 126) razloži pojem mentorja v povezavi s pojmi učitelj, svetovalec in sponzor:
− kot učitelj pomaga mentorirancu povečati sposobnosti in zmožnosti,
− kot sponzor mu pomaga pri vstopu v kariero in pri napredovanju,
− kot svetovalec mu nudi psihosocialno oporo, daje nasvete in spodbuja njegovo samozavest,
− kot gostitelj in vodič pa ga seznanja s ključnimi ljudmi v organizaciji, zagotavlja poseben dostop
do informacij, zvez in sredstev.
18

19

Pri neformalnem mentorstvu je vloga mentorja prostovoljna (volonterska), mentor in mentoriranec
se je lahko niti ne zavedata. V bistvu gre za »interni« način prenosa znanj in veščin med njima.
Formalno mentorstvo pomeni uvedbo mentorskega sistema v okviru organizacije in predstavlja eno
najboljših orodij za formalizacijo (dokumenti, pravilniki) pomembnega dela internega prenosa znanja
in razvoja zaposlenih, ki ob pravilni uporabi zagotavlja tudi učinkovitost in uspešnost organizacije. O
uvedbi mentorskega sistema v organizacijo odloča najvišje vodstvo. V tem primeru je vloga mentorja
navzven poznana, priznana in tudi plačana (Čebulj 2007, 29–32).
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−
−

S tem ko svojim mentorirankam pomagajo in jih ščitijo opozarjajo ostale, da imajo te pri
njih močno podporo in sredstva.
S spodbujanjem in usmerjanjem kariere, pomagajo svojim mentorirankam k večji
samozavesti.

−

Uvajajo jih v organizacijsko politiko ter jim pomagajo pri razvoju političnih strategij, ki
so pomembne za doseganje ključnih položajev.

−

Posredujejo povratne informacije o njihovem managerskem stilu in učinkovitosti, kar
posledično vpliva na nadaljnji razvoj njihovega stila.
Posredujejo informacije o prostih delovnih mestih in spremembah v tehnologiji, strukturi
in strategiji organizacije. Ker so ženske večinoma izključene iz omrežij sodelavcev
oziroma t. i. »mrež starih znancev«, je ta informacija še posebej dobrodošla. Mentorji
lahko na takšen način nadomestijo informacijske vire, ki jih imajo običajno njihovi moški
kolegi kot člani neformalnih mrež.

−

V eni od raziskav je bilo delno potrjeno, naj se pri mentorstvu upošteva tudi organizacijski
rang. To pomeni, da ženske na nižjih hierarhičnih nivojih potrebujejo predvsem vzornike in
pomoč pri učenju organizacijskih pravil. Medtem ko ženske na višjih managerskih ravneh,
potrebujejo pomoč pri razvoju kariere in utrjevanju legitimnosti znotraj organizacije (Ragins
1989, 5).
Čeprav naj bi bil za napredovanje žensk v organizaciji mentorski odnos bolj pomemben,
imajo te na voljo manj mentorjev kot njihovi moški kolegi in s tem manj možnosti, da bi
razvile tesne odnose z njimi. Za to trditev obstaja več razlag, in sicer (Linehan 2001, 60), da
ženske po navadi ne iščejo mentorjev in da mentorji za svoje mentorirance ne izbirajo žensk.
Razlog, da si ženske ne iščejo mentorjev naj bi bil v tem, da se ne zavedajo kako pomembno
je pridobiti pokrovitelja in naivno predvidevajo, da je za napredovanje v organizaciji
pomembna samo usposobljenost (Linehan 2001, 70). Zadržanost pri iskanju moškega
mentorja lahko izhaja tudi iz strahu, da bi takemu odnosu drugi sodelavci pripisovali
seksualne vzgibe. Raziskava je odkrila, da so bile pobude za začetek mentorskega odnosa s
strani moških, obravnavane bolj pozitivno (Ragins 1989, 7). Poleg tega imajo ženske tudi
manj formalnih in neformalnih priložnosti za pridobivanje mentorjev. Ker zasedajo nižje
hierarhične položaje in ne sodelujejo v ključnih in vidnih projektih v organizaciji, imajo
posledično manjšo možnost, da bi jih potencialni mentorji opazili in izbrali za mentoriranke
(Ragins 1989, 7).
Drugi razlog je ta, da se mentorji raje kot za žensko, odločijo za moškega mentoriranca.
Čeprav jo ocenijo za primerno kandidatko, se v mentorskem odnosu z drugim moškim
počutijo bolj sproščeno, tako pri razvijanju poklicnega kot osebnega odnosa (Linehan 2001,
70). Pri iskanju mentorja oziroma mentoriranca igra poleg pripadnosti spolu, pomembno
vlogo tudi podobnost v osebnostnih potezah, oboji raje izbirajo osebe, ki so bolj podobni njim
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samim (Linehan 2001, 71). Obstaja možnost, da se mentorji redkeje odločajo za žensko
mentoriranko tudi zato, ker predstavlja večje tveganje v smislu, da se lahko v primeru
neuspelega razvoja poklicne kariere sprožijo dvomi o njihovih kompetencah (Ragins 1989, 8).
Iz nekaterih raziskav pa izhajajo povsem nasprotne ugotovitve, in sicer, da mešan mentorski
odnos mentoriranci bolje izkoristijo kakor odnos, kjer sta oba udeleženca istega spola
(Linehan 2001, 70).
Ženske bi se lahko izognile težavam pri iskanju moškega mentorja, tako da bi si poiskale
mentorico. Vendar je težava v tem, da je na visokih managerskih položajih še vedno
razmeroma malo žensk (Linehan 2001, 70). Iz tega razloga lahko obstaja tudi nevarnost, da
postanejo managerke preobremenjene s prošnjami za mentorstvo. Lahko se tudi zgodi, da
uspešne managerke drugim ženskam ne pomagajo, jih ne podpirajo, kar imenujemo sindrom
»čebelje matice«, za katerega Kanjuo Mrčela (1996, 82) pravi, da je eden od načinov
ohranjanja statusa-quo podzastopanosti žensk v managementu.
Mentorice so lahko ženskam vsekakor boljše vzornice, pri tem pa ni nevarnosti, da bi
mentorski odnos dobil spolno konotacijo. Slabost mentoric pa je ta, da so večinoma manj
vplivne od mentorjev. Dejstvo, da mentorji pogosteje izberejo mentorirance, ki so jim
podobni pomeni, da imajo moški več možnosti, da dobijo tudi bolj vplivne mentorje (Ragins
1989, 11). Iz navedenega izhaja, da imajo pri pridobivanju mentorjev moški bistveno več
možnosti kot ženske.
Nadomestilo za mentorja so lahko mreže poznanstev s sodelavci, ki nudijo managerki oporo
pri osebnostnem in poklicnem razvoju, vendar ne morejo v celoti nadomestiti mentorja.
Sodelavci namreč nimajo tolikšne moči in vpliva kot mentor (Ragins 1989, 7).
5.1.4 Pomanjkanje neformalnih zvez (mrež)
Neformalne zveze (mreže) 20 predstavljajo pomemben organizacijski vir podpore. Raziskave
so potrdile, da obstaja povezava med napredkom v karieri in neformalnimi socialnimi omrežji
(Štampfelj 2007, 22). Ženske svoje uspehe dokazujejo predvsem z delom, redkeje z
mreženjem in podporo. Morale bi se naučiti tudi drugih načinov uveljavljanja, meni Alenka

20

Weissmann (2005) definira neformalne mreže kot socialne mreže posameznikov in/ali skupin, ki
nimajo neke formalne in zapisane strukture. Takšne strukture med seboj povezujejo socialni odnosi
kot sta sorodstvo ali prijateljstvo ter skupni interesi članov mreže. Neformalne mreže imajo
pomembno vlogo tako v ekonomski, kot tudi politični sferi, kjer so neformalne povezave, zveze in
poznanstva ključnega pomena in lahko svojim članom omogočajo velike prednosti. Delovanje mrež
namreč temelji na izmenjavi informacij in uslug (svetovanje, podpiranje pri doseganju ciljev, širjenje
mreže itd.). Značilno za neformalne mreže je, da delujejo v ozadju, so skrite. Mrežo lahko sestavljajo
posamezniki, ki so obiskovali isto fakulteto, opravljali isti posel, imajo skupen interes idr., ki se
družijo tudi v svojem prostem času (golf, tenis) (Škrbec 2006, 21).
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Iskra, prva dama managerkam prijaznega podjetja 2009 Term Maribor (Blatnik 2009).
Raziskave kažejo, da se med 70 in 80 odstotkov najboljših zaposlitev dobi prav preko mrež.
Še več, raziskave nakazujejo, da najboljši managerji vložijo več kot 70 odstotkov svojega časa
v mrežne aktivnosti in da mreženje s pomembnimi posamezniki pozitivno vpliva na poslovno
promocijo (Čirič 2008).
Združevanje v neformalne mreže ima lahko pozitivne kot negativne vidike. Pozitivni vidik je
povezan s pretokom in izmenjavo znanj in informacij na posameznih strokovnih področjih
(Dimc 2007, 25), kot na primer konferenca na kateri se zbere skupina strokovnjakov ali
znanstvenikov, ki med seboj sodelujejo in si izmenjujejo informacije in mnenja (Žerdin
2010). Negativni vidik delovanja neformalnih mrež pa je povezan s korupcijo (Dimc 2007,
25), katere značilnost je, da ne more vsakdo postati njen član. Enako velja za informacije, ki
krožijo znotraj takega omrežja, dostopne so le članom in praviloma tudi ne smejo zapustiti
tega omrežja. Od teh neformalnih omrežij imajo tako korist zgolj njeni člani (Žerdin 2010).
Neformalne mreže so še vedno zelo močne, zlasti v tradicionalno moških poklicih kot so
medicina, finance, pravo idr. Ženske so po navadi iz takih mrež izključene oziroma so le s
težavo sprejete vanje. Kot so pokazale raziskave, se velik del poslov in koristnih poznanstev
oblikuje ravno v takem neformalnem mrežnem povezovanju. Izključevanje žensk iz poslovnih
in družabnih povezovalnih mrež, zato še bolj spodbuja stereotipe in tradicije, krepi negativna
stališča o managerkah ter poglablja njihovo izločenost, kar jih posledično ovira pri
navezovanju stikov, ki bi utegnili koristiti njihovim poklicnim karieram in napredovanju
(Linehan 2001, 135–143).
Delno nadomestilo za neformalno mrežo je lahko mentor. Med mentorjem in neformalno
mrežo obstajajo določene podobnosti in razlike. Podobnost je ta, da tako mentor kot
neformalna mreža olajšata poklicni in osebnostni razvoj ženske. Mreže so uporabne na vseh
stopnjah poklicne kariere, medtem ko je mentorstvo uporabno predvsem v začetnem obdobju
poklicne poti. Razlika pa je ta, da odnosi s člani mreže trajajo dlje, niso hierarhični in
vključujejo dvosmerno pomoč (Linehan 2001, 73).
Posledično zaradi oviranja vstopa v »moške druščine«, so si managerke ustvarile lastne
neformalne ženske ali mešane mreže. 21 Te mreže so sicer koristne, vendar pa povezovanje v

Ženske so tako že v poznih 70-ih letih začele organizirati podporne skupine v številnih državah
zahodne Evrope in jih povezovati v managerske centre. V te organizacije se lahko včlanijo moški in
ženske, ki se zavežejo trem osnovnim usmeritvam (Linehan 2001, 74–75):
− spodbujanju in razvijanju znanja in delovanja managerk,
− spodbujanju žensk pri napredovanju na položaje moči v delovnem okolju in skupnosti,
− prizadevanje za bolj uravnoteženo sestavo moških in žensk na najvišjih vodstvenih položajih, s
čemer naj bi se izboljšala kakovost managementa.
21
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moške skupine še vedno prinaša več ugodnosti, saj so mehanizmi oziroma vzvodi moči v
organizacijah še vedno pretežno v rokah moških.
Tudi v Sloveniji delujeta dve mreži, ki ustvarjata podporno in socialno okolje za izključno
ženske podjetnice in managerke: Sekcija managerk pri Združenju Manager ter Društvo
poslovnih žensk FAM.
Stanovsko Združenje Manager se zavzema za zaščito stanovskih interesov ter za napredek
managerskega poklica. V okviru tega združenja deluje Sekcija managerk (Združenje manager
2009), ki združuje okoli 220 managerk, katere glavni cilj je spodbujanje ženskih vodilnih
delavk, da čim uspešnejše uveljavljajo svoje sposobnosti in hkrati v svojem okolju ustvarjajo
najboljše možnosti za doseganje dobrih poslovnih rezultatov. S tem se želi uveljaviti tudi
pomen ženskega managementa in njegovega prispevka h gospodarskemu in socialnemu
razvoju Slovenije. Eden od načinov spodbujanja slovenskih žensk k prevzemanju vodilnih
mest in odgovornosti za vodenje organizacij je vsakoletna podelitev nagrade Artemida.
Priznanje je podeljeno tistim slovenskim mangerkam, ki jim je uspelo napredovati na najvišje
vodilne položaje. Konferenca je hkrati priložnost za druženje, za medsebojno izmenjavo
izkušenj o učinkovitih načinih vodenja ter uveljavljanja, za spoznavanje prakse, za ustvarjanje
socialne mreže odnosov med kolegicami ter s tem uresničevanja cilja o spodbujanju žensk k
prevzemanju vodilnih položajev.
Tudi Društvo poslovnih žensk – F.A.M. (Društvo poslovnih žensk 2009), združuje
najuspešnejše managerke in poslovne ženske iz vse Slovenije, ne glede na status firme
oziroma institucije v katerih delujejo. Trenutno šteje okoli 140 rednih članic ter 4 častne
članice. Začetki delovanja segajo v leto 1996. Namen društva je povezovanje članic in
njihovo spodbujanje v poklicni uspešnosti in upravljanju na področju kjer delujejo, zlasti pa v
managementu. V društvu se zavedajo, da je bolj kot znanje potrebno poznavanje pravih ljudi.
Zato si prizadevajo povezati uspešne posameznice iz različnih področij v močno skupnost, ki
bo s svojim potencialom in ambicijami imela vpliv na nadaljnji razvoj družbe.
Kljub ustanavljanju svojih podpornih skupin je pomembna vključitev žensk tudi v mreže, ki
jih obvladujejo moški, kajti politika in povezovanje sta neločljivo povezana z močjo, ta pa je
še vedno pretežno v moških rokah.

5.1.5 Pomanjkanje vzornic
Pomanjkanje vzornic je posledica vseh zgoraj naštetih ovir, ki v večji ali manjši meri vplivajo
na majhno število managerk v najvišjem managementu. Vzornice na visokih managerskih
položajih ugodno vplivajo na poklicne kariere drugih žensk (Linehan 2001, 131) predvsem
zato, ker lahko zagotavljajo drugim ženskam tudi mentorsko pomoč (Linehan 2001, 126) in
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nudijo vse ugodnosti povezane s tem odnosom (prepoznavnost, poklicno in osebnostno
napredovanje, uvajanje v neformalne mreže idr.).
Ženska na visokem managerskem položaju ima nekakšno simbolno vlogo v organizaciji, kar
predstavlja dodatno obremenitev, predvsem z vidika povečane prepoznavnosti, ki lahko vodi
do izgube zasebnosti in prinaša dodatne napetosti (Linehan 2001, 127). Raziskave potrjujejo,
da vzornice, ki so dosegle visok managerski položaj lahko vplivajo na spreminjanje stališč
tako pri moških kot pri ženskah v svoji organizaciji (Linehan 2001, 125).
Tudi druge raziskave so pokazale, da se prisotnost žensk in njihov vpliv pri odločanju v
najvišjem vodstvu pozitivno odraža pri poslovanju organizacij.

5.2

Ukrepi, ki jih lahko sprejmejo organizacije za povečanje števila žensk v organih
nadzora in vodenja

Novejše analize položaja žensk v managementu se ne nanašajo več na kvantitativne
spremembe oziroma na vprašanje števila žensk v managementu in zakaj jih je tako malo.
Analitiki se sprašujejo predvsem, kako omogočiti ženskam lažji vstop na vse ravni
managementa. Nekateri menijo, da se s povečevanjem števila žensk (kvantitativne
spremembe) začenja spreminjati tudi organizacija sama (kvalitativne spremembe). Kanjuo
Mrčela (2000, 60) loči razloge za dolgotrajni obstoj ovir pri vstopu žensk v svet najvišjega
managementa na družbeno in organizacijsko pogojene.
Družbene spremembe so počasen, toda neizbežen proces (Kanjuo Mrčela 1996, 175), zato ima
vsaka sprememba ali reforma dvojen pomen. Prvič, naredi se vsaj delen korak k želenim
spremembam in drugič, zastavijo se formalni okviri kasnejšim širšim spremembam. V tem
smislu je pozitiven vsak, čeprav še tako majhen korak, ki je usmerjen v izboljševanje
obstoječega stanja (Kanjuo Mrčela 1996, 163). Zakone, ki promovirajo enake možnosti imajo
povsod, toda njihovi učinki so minimalni (Kanjuo Mrčela 1996, 176). To področje je pri nas
zakonsko urejeno šele od leta 2002, za rezultate bo zato potreben določen čas. Pri tem se nam
zastavlja vprašanje, kako, kljub kratkemu obdobju, spodbuditi povečanje števila in izboljšanje
položaja žensk na najvišjih položajih odločanja v organizacijah.
Organizacije bi lahko odpravo organizacijskih ovir za vstop žensk v najvišje organe odločanja
načrtovale že v okviru svojih normativnih aktov na strateškem nivoju (Mihalič 2006, 285). V
okviru teh strateško razvojnih načrtov upravljanja s korporativnim človeškim kapitalom, bi
lahko sprejele cilje in ukrepe za povečanje števila oziroma deleža žensk v organih nadzora in
vodenja. Ker se strateški načrti za omenjeno področje v praksi večinoma ne sprejemajo (vsaj
prostovoljno ne), bi bilo primerno te aktivnosti nekoliko spodbuditi z dopolnitvijo
zakonodaje, kot je to storila na primer Norveška. Tudi z vidika finančne in gospodarske krize
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ter iskanja izhoda iz nje, bi bilo smotrno izkoristiti konkurenčno prednost, ki jo predstavljajo
ženske s svojimi t. i. drugačnimi lastnostmi.
Ukrepe, ki bi jih lahko sprejele organizacije v svojih strateških načrtih, za povečanje števila
žensk v organih nadzora in vodenja smo razdelili na posamezna področja, in sicer:
1. Področje zaposlovanja: zagotoviti enak delež moških in žensk na vseh hierarhičnih
ravneh, predvsem pa v organih nadzora in vodenja. Ukrepi: pozitivna diskriminacija,
kvote.
2. Področje načrtovanja kariere, izobraževanja in napredovanja: spodbujati ženske, ki
imajo managerski potencial, za prevzemanje vodilnih funkcij. Ukrepi: izdelava kariernega
načrta, specifično izobraževanje za pridobivanje managerskih sposobnosti, alternativni
načini napredovanja npr. horizontalno, v spirali idr.
3. Področje iskanja nasledstvenih kandidatov: uvajati mentorstvo. Ukrep: poudarek na
mentorskem delu z ženskami.
4. Področje ustvarjanja neformalnih mrež (zunanjih in notranjih): nuditi pomoč ženskam pri
uvajanju in vzpostavljanju stikov.
5.2.1 Ukrepi na področju zaposlovanja (pozitivna diskriminacija, kvote)
V skladu z ZEMŽM in ZUNEO lahko organizacije v svojih aktih sprejmejo posebne ukrepe
za pozitivne akcije, to sta ukrep pozitivne diskriminacije in sistem kvot. Pozitivna
diskriminacija pomeni, da se na primer pri razpisih daje prednost ženskam pred moškimi
kandidati, če so vse druge zahteve enake. Z njo se lahko delno popravi nepravilna struktura
glede na spol, nastala v preteklosti. Sistem kvot, pa pomeni določeno zahtevano število ali
odstotek žensk na managerskih položajih v podjetju. Pogosta kritika tega sistema je
favoriziranje manj sposobnih žensk pred sposobnejšimi moškimi. Vendar pa upoštevanje kvot
ne pomeni, da se bo kriterij zniževal, pomeni le, da bodo ženske, ki po sposobnostih ustrezajo
kriterijem po izbiri, dobile možnost, da to tudi pokažejo. To je bilo prej zaradi diskriminacije
spola nemogoče (Kanjuo Mrčela 1996, 167).
Finančna in gospodarska kriza sta spodbudili posamezne organizacije za sprejem odločitev o
zaposlitvi neizkoriščenih potencialov žensk. Tako je v marcu 2010 Deutsche Telekom, eno od
Blue-chip podjetij nemškega borznega indeksa DAX, kot ena prvih organizacij, sprejela
odločitev o uvedbi kvot za ženske v najvišjem in srednjem managementu. Do konca leta
2015, naj bi tako 30 odstotkov zgornjih in srednjih vodstvenih položajev zasedale ženske
(Ddp/roe 2010).
Že opravljene raziskave so tudi pokazale, da so podjetja, ki imajo v upravah in upravnih
odborih več žensk, uspešnejša. Ženske si namreč bolj prizadevajo za dolgoročne koristi
organizacije in so v povprečju manj naklonjene sprejemanju tveganih odločitev. Izključenost
žensk iz gospodarskega odločanja zato pomeni izgubo neizkoriščenega potenciala.
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5.2.2 Ukrepi na področju načrtovanja kariere, izobraževanja in napredovanja
(spodbujevalni ukrepi)
Na področju načrtovanja kariere je izdelava kariernega načrta 22 eno od orodij, ki optimalno
usklajuje razvojne interese, potrebe, cilje in zahteve organizacije z razvojnimi potrebami in
željami posameznika. V praksi se ga največkrat izdeluje za vodilne in vodstvene zaposlene
(Mihalič 2006, 200–201). Organizacije bi lahko z načrtovanjem karier managerk, vplivale na
povečanje njihovega števila v organih nadzora in vodenja.
Na področju izobraževanja se organizacije danes poleg klasičnega izobraževanja,
izpopolnjevanja in usposabljanja, vedno bolj poslužujejo tudi sodobnih oblik pridobivanja
znanja, kot so simulacijsko učenje, rotacijsko izobraževanje, ekstremno usposabljanje idr.
Sodobno izobraževanje je postalo bolj načrtno, sistematično in ciljno usmerjeno. V okviru
sodobnih trendov na tem področju je značilen tudi pomen rasti samoizobraževanja in
samorazvoja, saj s tem ko managerji tudi sami skrbijo za svoj razvoj znanj in drugih
kompetenc, ostajajo konkurenčni in zanimivi za organizacije (Mihalič 2006, 188).
Simulacijsko učenje temelji na pridobivanju znanj na osnovi simuliranja različnih realnih
situacij. Najpogosteje se ga uporablja za trening zaposlenih v primerih odzivanja na
spremembe, pravilnega ukrepanja v različnih kriznih situacijah, optimalnega odločanja ipd.
(Mihalič 2006, 191). Rotacijsko usposabljanje temelji na sistematičnem rotiranju ter načrtnem
učenju različnih veščin in kompetenc. Največkrat se ga poslužujejo pri razvoju vodilnih in
vodstvenih zaposlenih, ki potrebujejo široka znanja iz različnih področij poslovanja (Mihalič
2006, 191). Ekstremno usposabljanje se izvaja v naravi in praviloma pod ekstremnimi pogoji,
v katerih se zaposleni učijo timskega dela, načrtovanja, organiziranja, vodenja in
nadzorovanja. To obliko usposabljanja uporabljajo tudi ob selekciji kadrov za naslednike in za
napredovanje, saj se s tem testira njihovo vedenje v težkih pogojih (Mihalič 2006, 192).
Ker postajajo ženske vse bolj aktivni akter sprememb, morajo tudi same skrbeti za svoj
razvoj. Pravilna in popolna izobrazba managerke je le eden od predpogojev za kasnejši uspeh.
Pomembno je stalno dodatno izobraževanje, ki naj bi vsebovalo teme in področja, ki so
managerkam po njihovi presoji premalo znana oziroma jih na splošno manj obvladajo
(finance, tehnologija idr.). Potrebne so tudi udeležbe na seminarjih o nekaterih vedenjskih
spretnostih, kot so obvladovanje konfliktov, javno nastopanje, samopromocija. Skratka

Karierni načrt temelji na definiranih in načrtovanih razvojnih aktivnostih in lahko vsebuje naslednje
elemente (Mihalič 2006, 201):
− načrtovan potek razvojne poti za določeno prihodnje obdobje,
− zahtevana in priporočljiva izobraževanja,
− določene ukrepe iz naslova rotiranja,
− prihodnja potencialna delovna mesta,
− opredeljene pogoje in zahteve za napredovanje idr.
22
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razvijajo naj predvsem tiste vedenjske spretnosti, ki jim (zaradi specifične socializacije) niso
bile privzgojene v enaki meri kot moškim. To so samozavest, samopredstavitev,
tekmovalnost, avtoritarnost (Kanjuo Mrčela 1996, 166).
Tudi na področju napredovanja naj organizacije posvečajo večjo pozornost ženskam, ki
kažejo managerske sposobnosti, jih iz tega naslova izobražujejo in dodatno spodbujajo k
napredovanju. Pogoji in zahteve za napredovanje so lahko opredeljeni že v kariernem načrtu
(natančno definirani in transparentni). V splošnem gre za vertikalno in horizontalno
napredovanje. 23
Organizacija naj torej skupaj z managerko izoblikuje jasen in podroben načrt za razvoj
kariere. Pri tem je potrebno spremljanje izobraževanja, razvoja in napredovanja, pri tem če je
le mogoče naj pomaga mentor/ica ali druge osebe, ki bodo opravljale usmerjevalno vlogo. Pri
napredovanju lahko pomagajo tudi neformalne mreže stikov z ljudmi v podjetju in zunaj
njega.
5.2.3 Mentorstvo in pomoč pri ustvarjanju neformalnih stikov
Mentorstvo in neformalne mreže predstavljajo pomemben organizacijski vir podpore. Oba
vira podpore sta lahko povezana.
Vloga mentorjev je pri posredovanju znanj v okviru razvoja korporativnega nasledstvenega
izobraževanja, vedno bolj pomembna (Mihalič 2006, 188). Mentorstvo lahko z vidika
načrtovanja karier managerk učinkovito uporabimo za njihov kadrovski razvoj in hkrati za
razvoj formalnih in neformalnih mrež. Na eni strani je to orodje uporabno za razvijanje
strokovne usposobljenosti managerk, za to da se jih naredi bolj vidne in s tem omogoči
načrtovanje kariere. Na drugi strani pa z vzpostavljanjem formalnih in neformalnih stikov,
spodbuja razvijanje in širjenje mrež managerk.

5.2.4 Sklepno razmišljanje
Informacijska družba in družba znanja narekujeta, da je človeški kapital eden
najpomembnejših konkurenčnih dejavnikov organizacije in njenega prihodnjega obstoja. Pri
razvijanju, motiviranju in izobraževanju ključnih kadrov je pomembno dati možnost tudi
ženskam, da pokažejo kaj znajo.

23

Horizontalno napredovanje je za strokovnjake in znanstvenike veliko bolj motivacijsko. Vezano je
na napredovanje v okviru delovnega mesta, ter vzporednem pridobivanju večjih odgovornosti in
pristojnosti, zahtevnejših nalog, večje plače, višjega naziva, boljših delovnih pogojev, večjega obsega
bonitet ipd. Vertikalno napredovanje pa je vezano na napredek po hierarhični lestvici organizacije
navzgor. Veže se na vodenje večjega števila sodelavcev, novo delovno mesto oziroma nov naziv,
večjo plačo, višjo stopnjo odgovornosti in pristojnosti ipd. (Mihalič 2006, 242-243).
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Managerski položaji predstavljajo v današnji družbi položaje moči, ki so zaradi prevladujočih
stereotipno določenih vlog spolov, še vedno dostopnejši moškim. Ženske so kot članice
»podrejenega spola« na teh položajih prisotne samo kot manjšina. Ker zasedajo nižje
položaje, ki imajo nižji status in manj družbene moči, je tudi njihova vertikalna družbena
mobilnost manjša (Kanjuo Mrčela 1996, 179).
Ker se tudi družbena ureditev spreminja počasi, bo mogoče šele postopno odpraviti
samoumevno preobremenjenost žensk ter razlikovanje družbenih vlog po spolu. Pri tem pa ne
smemo pozabiti, kot piše Joganova, da je utrjevanje moškosrediščne kulture potekalo stoletja
in da bo šele po več generacijah, mogoče temelje te kulture zrahljati in sprejeti nove vzorce
delovanja (Jogan 1992, po Kanjuo Mrčela 1996, 182).
Ker se management kot pojav nenehno spreminja in eno od sprememb predstavlja tudi večja
navzočnost managerk v organih nadzora in vodenja, imamo upanje, da bo z usmerjenimi
akcijami v prihodnosti prišlo do sprememb tudi na tem področju. Zaradi vsega omenjenega je
treba podpreti vse poskuse aktivnega vplivanja na zakonodajo, na predpise in programe za
uveljavitev enakih možnosti v organizacijah ter na večjo aktivnost samih žensk.
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6

SPODBUJANJE URAVNOTEŽENE ZASTOPANOSTI SPOLOV

Obstaja več razlogov za nadaljnja prizadevanja za spodbujanje uravnotežene zastopanosti
spolov v gospodarstvu:
−

enakost spolov kot temeljna ideja enakopravnosti,

−

obstoječi mednarodni in regionalni sporazumi ter državna zakonska podlaga,

−

uravnotežena zastopanost za boljšo politiko in odločitve na vseh področjih družbenega
življenja, tudi na družbeno-ekonomskem področju.

Načelo enakosti pred zakonom oziroma enakopravnost je ustavnopravno zagotovljena v
okviru temeljnih človekovih pravic in preprečevanja diskriminacije (Flander 2004, 11). T. i.
pozitivna diskriminacija se je ustalila kot protidiskriminacijski instrument, s katerim se na
nekaterih področjih družbenega življenja za določeno obdobje uveljavi prednostno oziroma
ugodnejše obravnavanje določenih kategorij oseb (žensk) pri uresničevanju njihovih pravic, ki
so (bile) iz različnih razlogov diskriminirane, ovirane ali depriviligirane (Flander 2004, 11–
12). Sodobne demokratične države uporabljajo pozitivno diskriminacijo, kot sestavni del t. i.
politike enakih možnosti (Flander 2004, 105) oziroma politike enakosti spolov. Ta se je v
praksi uveljavila na različnih področjih družbenega življenja in delovanja, še posebej na
področju izobraževanja, zaposlovanja, socialne varnosti, dostopa do javnih dobrin in storitev
ter participacije v javnem (političnem) odločanju (Flander 2004, 105). Enakost spolov ni le
vprašanje raznolikosti in socialne pravičnosti temveč tudi pogoj za doseganje ciljev trajnostne
rasti, zaposlovanja in konkurenčnosti. Zato jo je treba obravnavati kot dolgoročno naložbo
(Evropska komisija 2009).
Pri tem so na voljo različni ukrepi za prednostno obravnavanje. Posebej izpostavljene so
kvote (Flander 2004, 106), ki so se kot zakonsko uveljavljen ukrep, izkazale kot najbolj
učinkovit inštrument politike enakih možnosti (Flander 2004, 106). 24
Kljub sprejemu pravnih aktov in uskladitvi slovenske zakonodaje z mednarodnimi in
regionalnimi sporazumi, ki spodbujajo k uveljavljanju posebnih ukrepov za uveljavitev
uravnotežene zastopanosti spolov, se pozitivna diskriminacija pri nas uveljavlja izredno
počasi (Flander 2004, 212). Primerjalna analiza kaže, da pravna podlaga za uveljavljanje
pozitivnih ukrepov temelji na neobveznih zakonskih določbah, ki pravne subjekte (le)
spodbuja k uveljavljanju ukrepov. To področje je tako prepuščeno dovzetnosti pravnih
(gospodarskih) subjektov za problematiko enakopravnosti oziroma enakih možnosti med

24

McCrudden razlikuje t. i. trde in mehke kvote. V primeru trdih kvot gre za obliko pozitivne
diskriminacije, ki je neposredna in vključuje vnaprej določeno število ali delež mest (kvoto), ki naj
pripade ženskam. V drugem primeru t. i. mehkih kvot, pa gre za pozitivno diskriminacijo, ki prav tako
vključuje določeno število ali delež mest, ki naj pripade ženskam, vendar se prednostno obravnavanje
uveljavi pod pogojem, da pripadnica izpolnjuje zahtevane pogoje oziroma pod pogojem, da je
(najmanj) enako usposobljena kot proti kandidat (Townshend-Smith 1998, po Flander 2004, 106).
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spoloma in njihovi pripravljenosti za spodbujanje in uveljavljanje te v praksi (Flander 2004,
219).
Ne glede na obstoječe pravne podlage (zakonske in statutarne) bi moralo biti za državo in
njeno gospodarstvo posebnega pomena, da ne zanemari ustvarjalnih potencialov ženske
polovice (oziroma večine) prebivalstva (Flander 2004, 220). Skoraj povsod v EU so ženske, v
organih političnega, sindikalnega in gospodarskega odločanja še vedno v manjšini. Zato tudi
ne morejo enakopravno vplivati na odločanje o prednostnih nalogah družbenega in
gospodarskega razvoja. Politiko enakosti spolov bi bilo treba obravnavati tudi kot del rešitve
za izhod iz sedanje finančne in gospodarske krize. Pokazalo se je namreč, da se naložbe v
zaposlovanje in ekonomsko neodvisnost žensk obrestujejo z gospodarskim in družbenim
razvojem (Evropska komisija 2009). Ženske s svojo drugačnostjo odpirajo nove teme in
vprašanja ter na takšen način dajejo razpravam na kateremkoli področju družbenega življenja
večjo kvalitativno in kvantitativno širino.
Po mnenju zagovornikov enakih možnosti, enakopravnost med spoloma ne bo dosežena,
dokler se pozitivna diskriminacija ne bo v določenih primerih in pod določenimi pogoji tudi
zakonsko uveljavila (Flander 2004, 219–220). Pri tem velja poudariti, da področja na katerih
naj bi se uveljavljala pozitivna diskriminacija oziroma posebni pozitivni ukrepi, posredno
opredeljuje že zakon sam, saj v drugem odstavku 7. člena (ZEMŽM) določa, da je
neuravnotežena zastopanost spolov podana, če je zastopanost enega spola na posameznem
področju družbenega življenja ali njegovem delu nižja od 40 % (Flander 2004, 229). To
pomeni, da bi se pozitivna diskriminacija v skladu z zakonom lahko potencialno že
uveljavljala na mnogih področjih družbenega življenja, saj so ženske, kot kažejo statistični
podatki, na mnogih področjih družbenega življenja in domala na vseh segmentih javnega
odločanja v povprečju zastopane manj kot 30-odstotno (Flander 2004, 229).
Kljub zakonski določbi, je uresničevanje načela enakih možnosti na področju procesov
odločanja v Sloveniji zelo počasno, še posebno na družbeno-ekonomskem področju, kjer je
stanje tudi najslabše. To je sicer paradoks, saj je na področju poslovnih in upravnih ved ter
prava, iz leta v leto več diplomantk kot diplomantov, najvišje vodilne položaje v poslovnem
svetu pa še vedno zasedajo večinoma moški (Evropska komisija 2009).
Tudi Evropska komisija je v svojem poročilu za leto 2009 pozvala Evropski svet, naj od držav
članic zahteva zagotovitev raznolikosti v upravah družb, ki kotirajo na borzi, ter spodbudi
uravnoteženo in dolgoročno usmerjeno okolje odločanja ter spodbudi ženske k sprejemanju
izziva članstva v upravah družb, ki kotirajo na borzi (Evropska komisija 2009).
Evropska komisija je tudi v letu 2010 ugotovila, da se število žensk na položajih odločanja ni
bistveno spremenilo. V poročilo je napisala, da še vedno obstaja t. i. stekleni strop, s katerim
se ženske soočajo na svoji karierni poti. Ženske kvote je za enkrat prostovoljno uvedlo le eno
nemško Blue-chip podjetje, in sicer Deutsche Telekom, medtem ko ostala nemška Blue-chip
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podjetja ne načrtujejo uvedbe kvot v prihodnje. Kot razlog navajajo, da svoje najboljše ljudi
izbirajo na osnovi sposobnosti, strokovnosti in znanja, ne pa na podlagi spola. Večina jih je
kljub vsemu menila, da je ženskam potrebno omogočiti izobraževanje, napredovanje in
posebne programe (mentorstvo, coaching) ter jih postopoma uvajati v najvišje »sfere«. Poleg
spodbujanja za vodstvena mesta, pa jih večina nudi ženskam tudi pomoč pri usklajevanju
službenega in družinskega življenja (Ssu 2010; Yes/dpa-AFX/apn 2010).
Glede na navedeno je Evropska komisija, odločno spodbudila gospodarska podjetja,
predvsem tista vodilna (Blue-chip podjetja), da poskušajo samoiniciativno prispevati k
večjemu spodbujanju žensk na najvišje položaje odločanja. Opozorilo je bilo podano v obliki
radikalnega predloga, in sicer, če na tem področju do konca leta 2011 ne bo opaznih večjih
sprememb, bodo razmišljali o konkretnejših spodbudah tj. uvedbi zakonskih kvot za ženske.
Torej, v kolikor evropska podjetja ne bodo prostovoljno sprejela ukrepov za bistveno
povečanje deleža žensk na najvišjih položajih odločanja, predvsem v nadzornih svetih in
upravah Blue-chip podjetij, bo Evropska komisija v letu 2012 predlagala uvedbo določenih
zakonskih kvot za ženske. Predlagan je bil 30-odstotni delež žensk v nadzornih svetih do leta
2015, s postopnim povečevanjem na 40-odstotni delež do leta 2020. Pri tem je bil izpostavljen
primer dobre prakse Norveške, ki je v petih letih uspela povečati delež žensk na najvišjih
vodilnih mestih iz 25 % na 45 %. Podjetja bodo v začetni fazi morala poročati o številu žensk,
ki zasedajo najvišja vodilna mesta. V kolikor se ta delež ne bi povečal na osnovi prostovoljne
iniciative, bi sledila ustrezna zakonska ureditev, ki bi to spodbudila (Seith 2010).
Kot primer prihodnjega ukrepanja Vlade RS na področju uresničevanja enakih možnosti, bi
lahko predlagali zgled sedanje nemške zvezne ministrice za družino Kristine Schröder, ki
zahteva, naj bo do leta 2015 vsak peti član uprav nemških Blue-chip podjetij ženska. Do 2015
naj bi bil v posamezni panogi (dejavnosti), dosežen 20-odstotni delež žensk v upravah. V
kolikor se stanje v naslednjih letih ne bi vidno izboljševalo, bo sledil ukrep, in sicer uvedba
zakonskih kvot za ženske. Njeno osebno mnenje je, da kvot v gospodarstvu ne potrebujejo,
ker gre za prosti trg, na katerega država s svojo regulativo ne bi smela posegati. Vendar pa
glede na nespremenjeno stanje oz. celo poslabšanje stanja na področju enakosti spolov v
Nemčiji v zadnjih letih, napoveduje drastične ukrepe tudi na tem področju. Eden od pritiskov,
ki ga bodo gospodarska podjetja v prihodnjem obdobju čutila, bo obvezno poročanje o številu
žensk, ki zasedajo najvišje položaje odločanja, saj so kar v 181-ih nemških Blue-chip
podjetjih (od 185-ih) predsedniki uprav moškega spola (Böl 2010).
Dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela s Fakultete za družbene vede ugotavlja, da se tudi pri nas
odstotek vrhunskih managerk z leti znižuje. Zato je mnenja, da bi bilo potrebno uzakoniti
obvezne kvote žensk v upravah in predlaga 51-odstotne ali saj 45-odstotne ženske kvote
(Kanjuo Mrčela 2010).
Glede na svetovno gospodarsko in finančno krizo, opravljene raziskave ter podane predloge,
lahko zgolj upamo, da se bo delež žensk na najvišjih položajih odločanja postopoma tudi
71

povečeval. Ženske v bistvu ne potrebujejo kvot, ampak boljše možnosti in priložnosti, da
pokažejo kaj zmorejo, ker pa teh ni, sledijo radikalnejši ukrepi. Seveda se nam ob vsem tem
postavlja vprašanje ali bi lahko enakost žensk dejansko uresničili tudi brez kvot? Odgovor je
vsekakor pozitiven, vprašanje je samo koliko desetletij bi za to potrebovali.
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7

EMPIRIČNI DEL

Raziskovalno delo je osredotočeno na ugotavljanje zastopanosti (števila) žensk v organih
nadzora in vodenja v gospodarstvu, zato smo uporabili kvantitativni (pozitivistični) pristop za
pridobitev podatkov. V okviru tega pristopa smo izbrali metodo (strategijo) poizvedovanja.
Glede na predvidene potrebe in možnosti, smo se v okviru te odločili za izvedbo dveh metod
(tehnik) zbiranja podatkov, in sicer z anketnim vprašalnikom ter analizo dokumentov.
Zanesljivost raziskave smo zagotovili s triangulacijo metodologij, za katero je značilna
uporaba tako kvalitativnih kot kvantitativnih metod (tehnik) zbiranja podatkov.
Empirični del smo v skladu z gornjimi navedbami razdelili na tri ločene raziskave, pri čemer
smo poskušali upoštevati njihovo logično povezanost in zaporedje glede pomembnosti
pridobljenih podatkov ter iz ene raziskave tako prehajati v drugo oziroma izhajati iz
predhodne.

7.1

Primerjava načrta in poročila Urada za enake možnosti za dvoletno obdobje 2006–
2007

7.1.1 Raziskovalni okvir
Na osnovi javno objavljenega sprejetega načrta in poročila Urada za enake možnosti za
dvoletno obdobje 2006–2007, smo naredili primerjavo med sprejetimi prioritetnimi cilji,
ukrepi in aktivnostmi na področju procesov odločanja ter njihovo izvedbo (Urad Vlade RS za
enake možnosti B. l. a; Urad Vlade RS za enake možnosti B. l. b). Pri tem so procesi
odločanja razdeljeni na politično odločanje, odločanje v javni upravi in pravosodju ter na
družbeno-ekonomsko odločanje. S primerjavo načrta in poročila smo želeli ugotoviti kako so
se načrtovane aktivnosti UEM s področja uresničevanja enakosti spolov v praksi tudi izvajale
in ali se je zastopanost žensk na položajih odločanja tudi dejansko povečala. Predvsem nas je
zanimalo izvajanje ukrepov v zvezi z vzpostavitvijo in spremljanjem sistema kazalcev za
povečanje udeležbe žensk v procesih odločanja na družbeno-ekonomskem področju.
V Periodičnem načrtu za izvajanje nacionalnega programa za enake možnosti žensk in
moških, za obdobje 2006–2007, je bil za področje procesov odločanja sprejet strateški cilj
uravnoteženja zastopanosti in udeležbe žensk in moških v političnem odločanju, na
imenovanih položajih v javni upravi in pravosodju ter na družbeno-ekonomskem področju. V
okviru tega strateškega cilja so bili za povečanje zastopanosti žensk za vsak proces odločanja
posebej določeni posebni cilji, ukrepi in aktivnosti za njegovo izvedbo. Ker se je število
sprejetih ukrepov in posamičnih aktivnosti po posameznem procesu odločanja razlikovalo,
smo zaradi lažje primerjave izbrali le aktivnost, ki je bila skupna vsem trem procesom
odločanja. Ta aktivnost je bila vzpostavitev sistema kazalcev EU ter drugih mednarodno
primerljivih kazalcev o zastopanosti žensk in moških po posameznih procesih odločanja.
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Vzpostavitev sistema kazalcev pomeni zbiranje in spremljanje podatkov potrebnih za prikaz
kazalcev v okviru posameznega procesa odločanja. Takšno statistično spremljanje predstavlja
tudi osnovo za kakršno koli nadaljnje ukrepanje.
Opozoriti moramo, da je bila na političnem področju in v javni upravi ter pravosodju določena
aktivnost za vzpostavitev sistema kazalcev EU in tudi drugih mednarodno primerljivih
kazalcev o zastopanosti žensk in moških v procesih odločanja, medtem ko je bila za
družbeno-ekonomsko področje določena le aktivnost za vzpostavitev in spremljanje kazalcev
EU (ne pa tudi drugih mednarodno primerljivih kazalcev). Obe vrsti kazalcev bomo v
nadaljevanju poimenovali krajše, in sicer s kazalci. Kazalci so podrobneje določeni v
Resoluciji o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških, 2005–2013 in se po
posameznih procesih odločanja vsebinsko in številčno razlikujejo. Za spremljanje
zastopanosti žensk na političnem področju je bilo tako določenih devet kazalcev, v javni
upravi in pravosodju sedem in na družbeno-ekonomskem področju prav tako devet kazalcev.
7.1.2 Obdelava podatkov
Za primerjavo podatkov iz Periodičnega načrta za obdobje 2006–2007 (v nadaljevanju
Načrta) ter Poročila za obdobje 2006–2007 (v nadaljevanju Poročila) smo uporabili metodo
prikaza podatkov (z matriko) (Tratnik 2002, 84). V matriki oz. v za to pripravljeni preglednici
smo prikazali vse kazalce določene za vzpostavitev sistema kazalcev, ki so bili (v Načrtu)
načrtovani v okviru aktivnosti za posamezni proces odločanja, iz Poročila pa smo prikazali
vse kazalce za katere so bili pridobljeni podatki ter jih tudi ustrezno označili. Izvedba
aktivnosti v tem primeru pomeni, da so bili podatki (število, delež) o zastopanosti žensk v
okviru posameznega procesa odločanja zbrani in ustrezno prikazani.
Tako urejen matrični prikaz na enostaven in pregleden način prikazuje, katere načrtovane
aktivnosti so bile tudi izvedene oziroma za katere kazalce so bili podatki v celoti ali delno
pridobljeni ali sploh niso bili prikazani (slika 7.1).
V nadaljevanju bomo s pomočjo matričnega prikaza podatkov predstavili ugotovitve na vseh
treh področjih procesov odločanja. Čeprav je z raziskovalno nalogo poudarjeno predvsem
spremljanje zastopanosti žensk v procesu odločanja na družbeno-ekonomskem področju, smo
se odločili za prikaz stanja tudi pri ostalih dveh procesih odločanja. Prikaz uresničevanja
uravnotežene zastopanosti žensk na področju procesov odločanja bo tako bolj pregleden in
medsebojno primerljiv, predvsem z vidika izvedenega števila kazalcev ter spremembe v
zastopanosti (številu) žensk na položajih odločanja.
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Področje: PROCESI ODLOČANJA
Politično odločanje
STRATEŠ
I. URAVNOTEŽENA ZASTOPANOST IN UDELEŽBA ŽENSK IN MOŠKIH V
KI CILJ:
POLITIČNEM ODLOČANJU
Posebni cilj: Povečanje zastopanosti in udeležbe žensk na vseh ravneh političnega odločanja ter
ustvarjanje politične kulture, ki temelji na enakosti spolov
Ukrep: Vzpostavitev in spremljanje kazalcev EU ter drugih mednarodno primerljivih
kazalcev o političnem odločanju
Aktivnosti:

Vzpostavitev sistema kazalcev EU ter drugih mednarodno primerljivih kazalcev o
političnem odločanju
Kazalci EU o zastopanosti žensk in moških v procesih odločanja:
– Število in delež žensk v državnem zboru in državnem svetu
– Število in delež ministric in ministrov (ter državnih sekretark in sekretarjev)
– Delež občinskih in mestnih (svetnic) ter županj
– Politike za spodbujanje uravnotežene udeležbe na političnih volitvah
Drugi kazalci o zastopanosti žensk in moških v političnem odločanju:
– Delež žensk in moških v članstvu in v organih odločanja političnih strank
– Delež kandidatk na nacionalnih in lokalnih ter evropskih volitvah Indeks uspešnosti
– Delež žensk in moških v delovnih telesih državnega zbora in na vodilnih položajih
– Položaj žensk v vladi po funkciji
– Delež žensk in moških, imenovanih za predstavnice oziroma predstavnike Slovenije
v Parlamentarno skupščino, Kongres lokalnih in regionalnih oblasti Evrope, ipd.

načrtovane aktivnosti za
vzpostavitev sistema kazalcev
(spremljanje statističnih
podatkov)

izvedene aktivnosti
(pridobitev statističnih
podatkov)











načrtovane aktivnosti za
vzpostavitev sistema kazalcev
(spremljanje statističnih
podatkov)

izvedene aktivnosti
(pridobitev statističnih
podatkov)















načrtovane aktivnosti za
vzpostavitev sistema kazalcev
(spremljanje statističnih
podatkov)

izvedene aktivnosti
(pridobitev statističnih
podatkov)









načrtovane aktivnosti za
vzpostavitev sistema kazalcev
(spremljanje statističnih
podatkov)

izvedene aktivnosti
(pridobitev statističnih
podatkov)















Javna uprava in pravosodje
STRATEŠ
KI CILJ:

I. URAVNOTEŽENA ZASTOPANOST ŽENSK IN MOŠKIH NA
IMENOVANIH POLOŽAJIH V JAVNI UPRAVI IN PRAVOSODJU

Posebni cilj: Uravnoteženje zastopanosti žensk in moških na imenovanih položajih v javni
upravi in pravosodju
Ukrep: Vzpostavitev in spremljanje kazalcev EU ter drugih mednarodno primerljivih
kazalcev o odločanju na imenovanih položajih v javni upravi in pravosodju
Aktivnosti: Vzpostavitev sistema kazalcev EU ter drugih mednarodno primerljivih kazalcev o
odločanju na imenovanih položajih v javni upravi in pravosodju
Kazalci EU o zastopanosti žensk in moških v procesih odločanja:
– Delež žensk na najvišjih državnih uradniških položajih
– Porazdelitev žensk na najvišjih državnih uradniških položajih na različnih področjih
– Delež sodnic na Vrhovnem sodišču
Drugi kazalci o zastopanosti žensk in moških v javni upravi in pravosodju:
– Delež žensk in moških med višjimi upravnimi delavkami in delavkci ter področja, na
katerih delujejo (državna raven in lokalna samouprava)
– Delež žensk in moških v delovnih in drugih telesih, ki jih imenujejo vlada ter
ministrice oziroma ministri
– Delež žensk in moških na diplomatsko konzularnih predstavništvih, po položaju
– Delež žensk in moških na sodiščih in tožilstvih
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Družbeno-ekonomsko področje
STRATEŠ
KI CILJ:

I. URAVNOTEŽENA ZASTOPANOST ŽENSK IN MOŠKIH NA POLOŽAJIH
ODLOČANJA NA DRUŽBENO-EKONOMSKEM PODROČJU

Posebni cilj: Povečanje zastopanosti žensk na položajih odločanja v gospodarstvu, sindikatih,
združenjih in organizacijah
Ukrep: Vzpostavitev in spremljanje kazalcev EU o odločanju na družbeno-ekonomskem
področju
Aktivnost: Vzpostavitev sistema kazalcev EU o zastopanosti žensk in moških v procesih
odločanja na družbeno-ekonomskem področju
načrtovane aktivnosti za
vzpostavitev sistema kazalcev
(spremljanje statističnih
podatkov)

izvedene aktivnosti
(pridobitev statističnih
podatkov)

– Vodstvo Centralne banke, guvernerka oziroma guverner in namestnica oziroma
– Delež in število žensk in moških med članicami oziroma člani organov odločanja v







– Delež in število žensk in moških med ministricami oziroma ministri in državnimi
sekretarkami in sekretarji na Ministrstvu za gospodarstvo





– Delež in število žensk in moških med predsednicami oziroma predsedniki in
podpredsednicami oziroma podpredsedniki sindikalnih združenj





– Delež in število žensk in moških med članicami oziroma člani vodilnih teles v
sindikalnih združenjih





– Delež in število žensk in moških med predsednicami oziroma predsedniki in
podpredsednicami oziroma podpredsedniki združenj delodajalcev
– Delež in število žensk in moških med članicami oziroma člani vodilnih teles v









– Delež in število žensk med predsednicami oziroma predsedniki izvršilnih odborov v
50 najuspešnejših javnih delniških družbah





– Delež in število žensk med članicami oziroma člani najvišjih teles odločanja v 50
najuspešnejših javnih delniških družbah





Kazalci EU o zastopanosti žensk in moških v procesih odločanja:

Slika 7.1 Matrika prikaza podatkov

Legenda



- načrtovana aktivnost za
vzpostavitev sistema kazalcev



- v celoti (spremljan in) pridobljen
podatek



- delno (spremljan in) pridobljen
podatek



- ni podatka

7.1.3 Rezultati raziskave
Na področju političnega odločanja so bili v okviru sprejetega ukrepa, ki določa vzpostavitev
in spremljanje kazalcev o političnem odločanju pridobljeni podatki za naslednje kazalce 25
(priloga 1):

Pri posameznih kazalcih so bili podatki prikazani za obdobje več let. Nanašali so se na leta od 2004
pa do 2007 in ne nujno na v Načrtu in Poročilu obravnavani leti 2006 in 2007. Na takšen način je bilo

25
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−

o številu in deležu žensk v Državnem zboru v letih 1990, 1992, 1996, 2000 in 2006, ne pa
tudi o številu in deležu žensk v Državnem svetu. Delež izvoljenih poslank se je od leta
1990 (18,7 %) postopno zniževal in je v letu 2004 znašal le 12,2 %. Nižji delež je bil le še
v letu 1996, in sicer 7,8 %,

−

o številu in deležu ministric in ministrov na dan 1. 1. 2008. Petnajstčlanska Vlada je štela
le 3 ministrice (20 %). Število in delež državnih sekretark je prikazan pri kazalcu s
področja javne uprave in pravosodja. Podatki so bili zbrani po stanju na zadnji dan v letu
2005, ko je bil njihov delež 19 % in se je v letu 2006 znižal na 17,4 %,

−

o deležu občinskih in mestnih županj v letih 1998, 2002 in 2006, ne pa tudi o številu in
deležu svetnic. V primerjavi z letom 2002, ko je bil delež županj 6,2 %, se je v letu 2006
znižal na 3,4 % in je bil v opazovanem obdobju najnižji,
o deležu kandidatk za volitve v Državni zbor v letu 2000 in 2004. V letu 2000 je bil
njihov delež 23,4 %, v letu 2004 pa 24,9 %. Podatek o indeksu uspešnosti izvoljenih
kandidatk v Državni zbor je moč razbrati iz prikaza o številu in deležu žensk v
parlamentarnih strankah na volitvah v Državni zbor 2004. Od skupno 90-ih poslanskih
sedežev, so 12 sedežev zasedale poslanke (13,3 %). Največji parlamentarni stranki, SDS
v takratni Vladi in LDS v Opoziciji, sta imeli vsaka po tri poslanke (10,3 % in 13 %),

−

−

o deležu žensk imenovanih za predstavnice Slovenije v Evropski parlament v letu 2004,
ne pa tudi o deležu žensk imenovanih v druge organe oblasti EU. V letu 2004 so tako bile
od skupno sedmih predstavnikov, izvoljene v Evropski parlament tri predstavnice
(42,9 %).

Od skupno devetih kazalcev, je bil v celoti izveden le eden, delno izvedeni so bili štirje
kazalci, medtem ko podatki za štiri kazalce sploh niso bili prikazani. Trije od petih kazalcev
kažejo, da se je število oziroma delež žensk na področju političnega odločanja z leti zniževal
in ne povečeval, kot bi lahko pričakovali glede na sprejem zakonodaje na področju
uresničevanja enakih možnosti. Le eden od kazalcev kaže na minimalno povečanje žensk, tj.
kandidatk v Državni zbor. Zakon o volitvah v državni zbor je bil sprejet šele v letu 2006, tako
da ta vpliv lahko izključimo, lahko pa, da se je čutil že vpliv pritiska EU. Pri kazalcu o deležu
žensk imenovanih za predstavnice Slovenije v Evropski parlament ni bilo mogoče ugotoviti
sprememb v zastopanosti žensk, saj je bil podatek prikazan le za eno leto.
Na področju javne uprave in pravosodja so bili v okviru ukrepa, ki določa vzpostavitev in
spremljanje kazalcev o odločanju na imenovanih položajih v javni upravi in pravosodju
pridobljeni podatki za naslednje kazalce (priloga 2):
−

o deležu žensk na najvišjih državnih uradniških položajih po stanju na zadnji dan v letih
2005 in 2006. Podatki so bili zbrani za nazive članov vlade, generalnih sekretarjev in

mogoče opazovanje
položajih/funkcijah.

gibanja

(povečevanja/zmanjševanja)
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števila

žensk

na

posameznih

−

−

državnih sekretarjev. V obeh letih je bil delež žensk na najvišjih državnih uradniških
položajih primerljiv, in sicer v letu 2005 je bil 15 %, v letu 2006 pa 14,6 %,
o porazdelitvi žensk na najvišjih državnih uradniških položajih po stanju na zadnji dan v
letih 2005 in 2006, ne pa tudi o porazdelitvi žensk glede na različna področja dejavnosti.
Podatki so bili zbrani za nazive predstojnikov vladnih služb, predstojnikov organov v
sestavi, generalnih direktorjev direktoratov, generalnih sekretarjev in načelnikov upravnih
enot. V letu 2006 je bil skupni delež žensk na najvišjih državnih uradniških položajih
34,5 %, v letu 2005 pa 31 %. Deleži so se po posameznih nazivih v letu 2006 gibali od
25,6 % za predstojnice organov v sestavi, pa do 40 % za predstojnice vladnih služb ter
generalnih sekretark,
o deležu sodnic na Vrhovnem sodišču za obdobje od 2000 do 2006. Delež sodnic se je
povečeval od leta 2000 (33,3 %) pa do leta 2003 (36,1 %), po tem letu je začel upadati in
se je v letu 2006 ustalil na ravni iz leta 2000 (33,3 %). Gledano v absolutnih številkah se
je v opazovanem obdobju število sodniških mest na Vrhovnem sodišču iz leta v leto
povečevalo (iz 33 na 39 mest), vendar je število sodnic od leta 2002 naprej ostalo
nespremenjeno (13). Sklepamo lahko, da so novo nastala sodniška mesta zasedali sodniki,

−

o deležu žensk med višjimi upravnimi delavkami ter področja na katerih delujejo
(državna raven in lokalna samouprava) za leti 2005 in 2006. Podatki so bili zbrani za
naslednje skupine organov: ministrstva, organe v sestavi, vladne službe in upravne enote.
V letu 2006 je bil skupni delež žensk med višjimi upravnimi delavkami 41,5 % (v letu
2005 pa 41,2 %),

−

o deležu ženk na diplomatsko konzularnih predstavništvih po položaju. Skupni delež
diplomatk po stanju na dan 30. junij 2005 je bil 49,6 %. Na prvih dveh ravneh nazivov se
je delež žensk gibal od 20–22,6 % (veleposlanik, generalni konzul), pri ostalih nižjih
nazivih pa od 50–75 %. Skupni delež diplomatskih in konzularnih uslužbenk v MZZ po
stanju na dan 9. april 2008 je bil 51 %,

−

o deležu žensk po vrstah sodišč za obdobje 2000–2006, ne pa tudi o deležu žensk na
tožilstvih. Podatki so zbrani za okrajna, okrožna in višja sodišča ter za Vrhovno in
Upravno sodišče. Najvišji delež sodnic je bil na okrajnih sodiščih, kjer se je iz leta v leto
tudi povečeval, gibal se je od 75,7 % v letu 2000, pa do 81,1 % v letu 2006. Najnižji delež
sodnic, je bil po pričakovanju na Vrhovnem sodišču, gibal se je med 33,3 % in 36,1 % in
z leti celo upadal.

Od skupno sedmih kazalcev so bili v celoti izvedeni štirje, delno izvedena sta bila dva
kazalca. Pri kazalcu o deležu žensk v delovnih in drugih telesih, ki jih imenuje Vlada in njeni
ministri, je najverjetneje prišlo do napake, saj so prikazani podatki popolnoma enaki
podatkom, ki se nanašajo na ženske na najvišjih državnih uradniških položajih. Ta kazalec
torej ni bil izveden.
Trije od šestih kazalcev kažejo, da se je število oziroma delež žensk iz leta v leto nekoliko
zniževal ali ostal nespremenjen, oziroma zaradi prikaza podatkov zgolj za eno leto ni bilo
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mogoče narediti primerjave. Na hierarhično nižjih ravneh se je delež javnih uslužbenk in
sodnic celo povečeval, kar pa ne velja tudi za hierarhično višje ravni.
Na družbeno-ekonomskem področju so bili v okviru ukrepa za vzpostavitev in spremljanje
kazalcev v procesu odločanja na družbeno-ekonomskem področju pridobljeni podatki za
naslednje kazalce (priloga 3):
−

o vodstvu Centralne banke (guverner in namestniki po spolu). V letu 2007 je Centralno
banko vodil guverner in trije viceguvernerji,

−

o deležu in številu žensk med ministricami in državnimi sekretarkami na Ministrstvu za
gospodarstvo. V letu 2007 je imelo Ministrstvo za gospodarstvo ministra in državnega
sekretarja. V kabinetu in direktoratih je bil delež žensk 27,3 %, v organih v sestavi pa
50 %. Skupni delež žensk je tako bil 31,6 %.

Od skupno devetih kazalcev sta bila v celoti izvedena le dva, medtem ko podatki za ostalih
sedem kazalcev niso bili prikazani. V obeh primerih sta bila na najvišja položaja odločanja
imenovana moška.

7.1.4 Sklepne ugotovitve
Kljub temu, da ženske predstavljajo več kot polovico prebivalstva Republike Slovenije in
skoraj polovico delovno aktivnega prebivalstva, so na vseh treh področjih procesov odločanja
neustrezno zastopane. Na osnovi informacije (ugotovitev), ki smo jo dobili s primerjanjem
Načrta in Poročila UEM za obdobje 2006–2007 lahko rečemo, da na nobenem od treh
procesov odločanja na najvišjih vodilnih položajih ni obstajala uravnotežena zastopanost
spolov (po ZEMŽM najmanj 40-odstotna zastopanost enega spola). Kljub temu, da niso bili
zbrani vsi podatki za posamezne kazalce, je bila zastopanost v javni upravi in pravosodju v
primerjavi z zastopanostjo na političnem področju nekoliko bolj uravnotežena. Delež žensk je
bil predvsem na nižjih hierarhičnih ravneh precej višji od deleža moških (npr. na sodiščih), ki
pa je s hierarhijo pristojnosti upadal. Tudi za države članice EU-15 je bilo značilno, da so npr.
na vrhovnih sodiščih prevladovali sodniki, kar pa ni veljalo tudi za nove članice EU, kjer so
prevladovale sodnice.
Na družbeno-ekonomskem področju je bila izvedba aktivnosti in uresničevanje uravnotežene
zastopanosti žensk po pričakovanju najslabše. Poleg tega, da večina kazalcev ni bila izvedena,
pa sta oba prikazana kazalca kazala na absolutno odsotnost žensk v najvišjih organih
odločanja.
Kot eno izmed omejitev pri skromnem uresničevanju enakosti spolov na področju procesov
odločanja, je potrebno upoštevati tudi kratko obdobje uresničevanja zakona (ZEMŽM) od
njegovega sprejetja v letu 2002, pa do priprave prvega poročila za obdobje 2006–2007.
Spremljanje podatkov v daljšem časovnem obdobju bi lahko (mogoče) pripeljalo do
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drugačnih ugotovitev. Ravno iz tega razloga je tako pomembno redno in sistematično
spremljanje ter analiziranje podatkov. Kajti brez tega izpolnjenega predpogoja, ni mogoče
sprejemanje kakršnihkoli ukrepov ter njihovo uvajanje z namenom spodbujanja večje
uravnoteženosti spolov.
Hipotezo, ki smo jo postavili na začetku dela lahko sprejmemo z razlago:
H1: Na področju vzpostavitve in spremljanja kazalcev EU o zastopanosti žensk v procesu
odločanja na družbeno-ekonomskem področju, kot elementu sprememb, izboljšanja
informiranosti in razvoja novih ukrepov, ni bil dosežen zastavljeni cilj.
V okviru ukrepa in aktivnosti za vzpostavitev in spremljanje kazalcev EU o zastopanosti
žensk in moških na položajih odločanja na družbeno-ekonomskem področju, ni bil dosežen
zastavljeni cilj. Poleg tega, da je bilo pri ostalih dveh procesih odločanja številčno več
prikazanih kazalcev, se je tudi delež zastopanosti žensk na položajih gibal od 7 % pa do 40 %,
odvisno od področja spremljanja in hierarhične ravni. Na družbeno-ekonomskem področju pa
sta bila prikazana le dva kazalca od skupno devetih in še ta sta kazala na absolutno odsotnost
žensk na najvišjih položajih odločanja tj. v Centralni banki in na Ministrstvu za gospodarstvo.
Dobljene ugotovitve v zvezi z načrtovano in delno izvedeno aktivnostjo vzpostavitve sistema
kazalcev EU na družbeno-ekonomskem področju, predstavljajo izhodišče za nadaljnjo
sekundarno analizo podatkov. Od devetih določenih kazalcev, ki jih je bilo potrebno
spremljati ter zgolj dveh izvedenih, smo se odločili, da bomo podatke za zadnja dva kazalca
pridobili sami in tako preverili kakšno je bilo takratno stanje na tem področju. Izvedba analize
je predstavljena v nadaljevanju.

7.2

Raziskava o številu žensk v najvišjih organih odločanja najuspešnejših slovenskih
Blue-chip podjetij

7.2.1 Raziskovalni okvir
Zaradi narave raziskave smo pri tej metodi zbiranja podatkov uporabili neverjetnostni
namenski vzorec. Vzorec je predstavljalo deset slovenskih najuspešnejših javnih d. d., ki so
na dan 31. december 2007 sestavljale indeks SBI TOP (slovenski Blue-chip indeks). Podatke
o številu žensk v organih nadzora in vodenja najuspešnejših javnih d. d. za leti 2003 in 2007,
smo pridobili iz javno objavljenih letnih poročil javnih d. d., na njihovih uradnih spletnih
straneh.
S predhodnim prikazom podatkov (z matriko) smo preverili izvajanje sistema kazalcev o
zastopanosti žensk in moških po posameznih procesih odločanja. Ker je bila izvedba kazalcev
predvsem na družbeno-ekonomskem področju precej pomanjkljiva, smo se odločili in
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pridobili podatke za zadnja dva kazalca (od devetih, ki jih je bilo potrebno spremljati na tem
področju):
−

spremljanje deleža in števila žensk med predsednicami izvršilnih odborov (uprav) v 50
najuspešnejših javnih delniških družbah,

−

spremljanje deleža in števila žensk med članicami oziroma člani najvišjih teles odločanja
(nadzorni svet in uprava) v 50-ih najuspešnejših javnih delniških družbah.

Eden izmed razlogov za odločitev o uporabi te metode je bila dostopnost podatkov. Javne
d. d. morajo namreč skladno z ZGD in Kodeksom, na svojih uradnih spletnih straneh redno
objavljati in zagotavljati dostopnost poročil svojim delničarjem in drugim javnostim. S
pridobitvijo podatkov zato nismo imeli večjih težav.
Zaradi primerljivosti podatkov s povprečjem zastopanosti žensk (predsednic, članic) v
najvišjih organih odločanja v Blue-chip podjetjih v EU-27, smo se omejili na deset slovenskih
najuspešnejših javnih d. d., ki so v letu 2007 sestavljale indeks SBI TOP (slovenski Blue-chip
indeks je bil uveden leta 2006). Za to leto je bila narejena tudi analiza Evropske komisije, ki
je predstavljala izhodišče te raziskave. V analizi je bilo ugotovljeno, da je bil povprečen
odstotek žensk-predsednic najvišjih organov odločanja v Blue-Chip podjetjih držav članic
EU-27, 3 %. Zaradi primerjave podatka z EU-27 ter spremljanjem gibanja spremembe na tem
področju, smo se odločili, da bomo zbrali podatke za istih deset javnih d. d. tudi za leto 2003
(leto po sprejemu ZEMŽM).

7.2.2 Obdelava podatkov
Za obdelavo podatkov smo uporabili metodo enorazsežnostne statistične analize s tabelarnim
prikazom podatkov ter merjenjem spremembe v obdobju štirih let (število in delež žensk v
nadzornih svetih in upravah javnih d. d. ter indeks spremembe). Zbrani podatki so bili
obdelani s programskim paketom MS Office (MS Excel 2007).
Za vsako javno d. d. smo iz letnega poročila pridobili potrebne podatke za izvedbo raziskave
(skrajšana firma, panoga, predsedniki/predsednice in člani/članice uprave in nadzornega sveta
po imenih in funkcijah). Posamezne podatke smo nato združili ter dobili zbir podatkov in ga
glede na potrebe raziskave smiselno uredili, obdelali ter prikazali v spodnji preglednici 7.1.
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Preglednica 7.1

Število in delež žensk v organih nadzora in vodenja v slovenskih
Blue-chip podjetjih v letih 2003 in 2007
Letno poročilo 2007

Letno poročilo 2003
Število
moških in
žensk
(skupaj)

Število
moških in
žensk
(skupaj)

Ženske

število delež
1
Skupno število članov
NADZORNIH SVETOV

2

3

Ženske

število delež
4

5

6

indeks

indeks

4/1

5/2

100

19

19,0

89

17

19,1

89,0

89,5

Predstavniki kapitala

60

6

10,0

55

6

10,9

92

100,0

Predsedniki nadzornega sveta

10

0

0,0

10

0

0,0

Člani nadzornega sveta

50

6

12,0

45

6

13,3

90

100,0

Predstavniki zaposlenih

40

13

32,5

34

11

32,4

85

84,6

Člani nadzornega sveta

40

13

32,5

34

11

32,4

85

84,6

40

6

15,0

38

8

21,1

95,0

133,3

10

0

0,0

10

0

0,0

30

6

20,0

28

8

28,6

93

133,3

4

2

50,0

6

3

50,0

150

150,0

140

25

17,9

127

25

19,7

90,7

100,0

Skupno število članov
UPRAV
Predsedniki uprav
Člani uprav
- od tega delavski
di k ji
Skupno število članov
uprav in nadzornih svetov
Predsedniki
Člani uprav in nadzornih svetov

20

0

0,0

20

0

0,0

120

25

20,8

107

25

23,4

100 #DEL/0!

100 #DEL/0!

100 #DEL/0!
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100,0

7.2.3 Rezultati raziskave
Iz prikazanih podatkov lahko ugotovimo, da je imelo vseh deset slovenskih Blue-chip podjetij
v obeh opazovanih letih predsednike nadzornih svetov in nobene predsednice. Delež članic
nadzornih svetov, ki so zastopale interese kapitala (predstavnice kapitala) je bil v obeh letih le
12-13 %. Nekoliko večji delež članic je zastopal interese zaposlenih, ta je bil v obeh letih več
kot 32 %. Delež članic v skupnem številu članov nadzornih svetov je bil v obeh opazovanih
letih 19 %.
V letu 2007 se je skupno število članov nadzornih svetov v primerjavi z letom 2003 znižalo za
11 %. V enakem obdobju se je znižalo tudi število članic nadzornih svetov za skoraj enak
odstotek (10,5 %). Iz podatkov lahko razberemo, da se število članov predstavnikov kapitala v
nadzornih svetih ni znižalo na račun članic temveč na račun manjšega števila članov. Prav
tako se je v opazovanem obdobju zmanjšalo število članov predstavnikov zaposlenih, iz
naslova manjšega števila tako članov kot članic.
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Tako kot v nadzornih svetih tudi v upravah slovenskih Blue-Chip podjetij v opazovanih letih
ni bilo predsednic. Med člani uprav so bile sicer zastopane v 20 % deležu leta 2003 in 28,6 %
deležu v letu 2007. Enakost je bila dosežena le na imenovanih položajih predstavnic
imenovanih s strani zaposlenih (tj. delavskih direktoric), kar je bilo značilno tudi za Blue-chip
podjetja drugih držav članic EU. Delež članic v skupnem številu članov uprav v slovenskih
Blue-chip podjetjih je bil v letu 2003 15 %, v letu 2007 pa 21,1 %.
V letu 2007 se je v primerjavi z letom 2003 skupno število članov uprav znižalo za 5 %. V
enakem obdobju se je število članic uprav povečalo za 33,3 % (tudi iz naslova delavskih
direktoric), predvsem na račun manjšega števila članov.
Z izvedeno raziskavo smo ugotovili, da je bil delež članic v organih nadzora in vodenja v
slovenskih Blue-chip podjetjih v letu 2003 17,9 % (povprečje v EU-27 je bilo 8%), v letu
2007 pa 19,7 % (povprečje v EU-27 je bilo 10%). Predsednic organov nadzora in vodenja v
obeh opazovanih letih ni bilo. Torej v obeh primerih, tako pri številu članic in še bolj pri
številu predsednic organov nadzora in vodenja, je bila skladno z ZEMŽM ugotovljena
neuravnotežena zastopanost spolov.

7.2.4 Sklepne ugotovitve
Hipotezo, ki smo jo postavili v začetku raziskave lahko zavrnemo:
H2: Število žensk (predsednic) v najvišjih organih odločanja slovenskih najuspešnejših javnih
d. d. ni bistveno odstopalo od povprečja v EU-27 (3 %).
Hipotezo lahko zavrnemo z razlago, da povprečje slovenskih Blue-chip podjetij ni dosegalo
povprečja predsednic najvišjih organov odločanja v državah članicah EU-27 tj. 3 %, saj v
obeh opazovanih letih nobeno od slovenskih Blue-chip podjetij ni imelo predsednice v
organih nadzora in vodenja. Ženske se v najvišjih organih odločanja slovenskih Blue-chip
podjetij niso pojavljale v vlogi predsednic, temveč so zasedale le članske pozicije, predvsem
tiste imenovane s strani zaposlenih, kar je bilo značilno tudi za ostale države članice EU.
Podatek o tem, da v slovenskih Blue-chip podjetjih ni bilo niti ene predsednice nadzornega
sveta ali uprave, je sam po sebi dovolj zgovoren in ne potrebuje dodatnih razlag.
Med drugim nas je tudi zanimalo, v katerih panogah so bile ženske kot članice organov
nadzora in vodenja v slovenskih Blue-chip podjetjih, najbolj/najmanj zastopane (preglednica
7.2). Po pričakovanju je bil njihov odstotek najvišji v dejavnosti trgovine, ko je bil v letu 2003
njihov delež 33,3 %, v letu 2007 pa 42,9 % ter farmaciji, kjer je bil njihov delež v obeh letih
ca 35 %. Članic nadzornih svetov in uprav pa ni bilo v tehnološko razvojnih panogah oziroma
tipično moških poklicih kot sta proizvodnja gospodinjskih aparatov (v letu 2003) in dejavnost
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holdingov (v letu 2007). Tudi po teh podatkih ne odstopamo od splošnih ugotovitev, ki so
veljale za ostale članice EU.
Preglednica 7.2

Število in delež članic organov nadzora in vodenja po panogah v
opazovanih letih 2003 in 2007
Leto 2003

Zap.
št.

Javna d. d.

1 Krka d. d.
2 Petrol d. d.
3

Standardna
klasifikacija
dejavnosti
Proizvodnja
farmacevtskih
preparatov
Prodaja naftnih
proizvodov

Telekom
Telekomunikacije
Slovenije d. d. dejavnosti

Šifra SKD

Skupno
število
žensk in
moških

Število
žensk

Leto 2007
Delež
žensk

Skupno
število
žensk in
moških

Število
žensk

Delež
žensk

C 21.20

17

6

35,3

14

5

35,7

*

18

3

16,7

13

2

15,4

J 61

13

2

15,4

14

2

14,3

Poslovni
4 sistem
Mercator d. d.

Trgovina na drobno v
nespecializiranih
prodajalnah z živili

G 47.11

15

5

33,3

14

6

42,9

5 Sava d. d.

Dejavnost holdingov

K 64.20

16

2

12,5

12

0

0,0

6 Istrabenz d. d.

Dejavnost holdingov

K 64.20

14

3

21,4

11

2

18,2

7 Gorenje d. d.

Proizvodnja električnih
C 27.51
gospodinjskih naprav

15

0

0,0

16

1

6,3

Logistične in
pristaniške storitve

*

10

2

20,0

13

2

15,4

9 Intereuropa d. d. Logistične storitve

*

12

1

8,3

10

4

40,0

C 11.05

10

1

10,0

10

1

10,0

140

25

17,9

127

25

19,7

8

10

Luka
Koper d. d.

Pivovarna
Laško d. d.

Proizvodnja piva

Skupaj

* V letnem poročilu ni bilo navedene šifre SKD 2008. V SKD 2008 pa nismo zasledili šifre, ki bi se
nanašala na to dejavnost.

7.3

Raziskava o sprejemanju posebnih ukrepov za povečanje števila žensk v najvišjih
organih odločanja slovenskih Blue-chip podjetij

7.3.1 Raziskovalni okvir
Zaradi narave raziskave smo tudi pri tej metodi zbiranja podatkov uporabili neverjetnostni
namenski vzorec. Vzorec je predstavljalo deset slovenskih najuspešnejših javnih d. d., ki so
na dan 31. december 2007 sestavljale indeks SBI TOP (slovenski Blue-chip indeks). Anketno
raziskavo smo opravili preko elektronske pošte v času od 3. 5. 2010 do 31. 5. 2010.
Vsebina anketnega vprašalnika se je nanašala na poznavanje vsebine ZEMŽM, na
sprejemanje posebnih ukrepov opredeljenih v zakonu ter na strateško razvojno načrtovanje, ki
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je v pristojnosti najvišjih organov odločanja v organizaciji (tj. nadzornega sveta in uprave).
Ker smo menili, da je v omenjenih procesih pomembno sodelovanje tudi odgovornih oseb s
področja kadrovanja oziroma njihova seznanjenost, je bil dopis z anketnim vprašalnikom
naslovljen nanje. Po predhodnem telefonskem pogovoru in pridobitvi imen odgovornih oseb s
področja kadrov, jim je bil v začetku meseca maja po elektronski pošti posredovan dopis z
vprašalnikom. V spremnem dopisu smo jih zaprosili, da na anketne vprašalnike odgovorijo do
31. maja 2010. Do tega datuma smo prejeli štiri vprašalnike, od tega pravilno izpolnjene tri in
enega nepopolno izpolnjenega. Od ene javne d. d. smo (od oddelka za izobraževanje) prejeli
sporočilo, da na vprašalnik ne bodo odgovarjali, zaradi prevelikega števila zahtev njihovih
študentov. Po preteku datuma smo odgovorne osebe s področja kadrov posamezne javne d. d.,
od katerih še nismo prejeli nobenega odgovora, ponovno kontaktirali ter jih spodbudili k
izpolnitvi vprašalnika. Kljub ponovnemu pošiljanju dopisa ter obljubi, da se bodo odzvali na
prošnjo, nismo imeli uspeha. Delež prejetih odgovorov je tako ostal pri 40 %, kar pomeni, da
so se na raziskavo odzvala le štiri slovenska Blue-chip podjetja. Analiza podatkov je bila zato
opravljena le na osnovi dobljenih podatkov štirih slovenskih Blue-chip podjetij.
Respondent s področja dejavnosti trgovine ni odgovoril na vprašanja, ki so se nanašala na
poznavanje zakonodaje s področja uresničevanja enakih možnosti in s tem povezano
sprejemanje posebnih ukrepov za spodbujanje žensk k napredovanju. Glede na pripis, da v tej
dejavnosti in v njegovi organizaciji že tako prevladujejo ženske, smo predpostavili, da
zakonodajo sicer pozna vendar je glede na okoliščine ne uporablja (čeprav bi jo lahko, vendar
za nasprotni spol). V analizo in rezultate anketnega vprašalnika so bili zato vključeni tudi
podatki tega respondenta.
Anketni vprašalnik (priloga 4) smo glede na vsebino raziskovalne naloge in postavljeni
hipotezi oblikovali sami. Sestavljen je bil iz sedmih pretežno zaprtih vprašanj. Ker z vprašanji
nismo želeli pridobiti mnenj ampak konkretne odgovore, vprašanja niso bila postavljena v
obliki trditev z večstopenjskimi odgovori ampak v obliki zaprtih tipov odgovorov (da/ne).
Prvi dve vprašanji sta se nanašali na dolgoročno strateško načrtovanje javnih d. d. s področja
sprejemanja ciljev in ukrepov za povečanje števila žensk v najvišjih organih odločanja. Prvo
vprašanje je ponujalo zaprti tip odgovora (da/ne), drugo pa je glede na odgovor prvega
vprašanja (pozitivni odgovor) dopuščalo možnost naštevanja sprejetih ciljev in ukrepov.
Naslednja tri vprašanja (tretje, četrto in peto) so se nanašala na poznavanje zakonodaje s
področja uresničevanja enakih možnosti in s tem povezano sprejemanje posebnih ukrepov za
spodbujanje žensk k napredovanju in zasedanju ključnih položajev. Dve vprašanji sta ponujali
zaprti tip odgovora (da/ne), tretje pa je glede na odgovor predhodnega (pozitivni odgovor)
dopuščalo možnost izbire posebnih ukrepov.
Zadnji dve vprašanji (šesto in sedmo) sta se nanašali na načrtovanje in uvajanje ključnih
kadrov v organizaciji. Ponujen je bil zaprti tip odgovora (da/ne).
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7.3.2 Obdelava podatkov
Za obdelavo podatkov smo uporabili metodo enorazsežnostne statistične analize z grafičnimi
prikazi (grafikoni). Zbrani podatki so bili obdelani s programskim paketom MS Office (MS
Excel 2007).

7.3.3 Rezultati raziskave
Z vprašanjem o poznavanju vsebine ZEMŽM, ki je bil sprejet leta 2002 in omogoča tudi
gospodarskim subjektom sprejemanje posebnih ukrepov za povečanje števila žensk na
najvišjih položajih odločanja v organizacijah, smo želeli od respondentov pridobiti
informacijo ali so seznanjeni z zakonodajo na področju uresničevanja enakih možnosti.
Odgovori na vprašanje so bili enotni, saj so bili vsi respondenti seznanjeni z zakonodajo na
tem področju (slika 7.2).
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Slika 7.2 Poznavanje vsebine ZEMŽM
Na vprašanje ali so respondenti v skladu z zakonsko podlago v ZEMŽM sprejemali posebne
ukrepe za spodbujanje žensk k višjim ambicijam in pri napredovanju na najvišje položaje,
smo prav tako dobili enotne odgovore, in sicer negativne (slika 7.3). V okviru akcijskih
načrtov, ki jih je bilo mogoče sprejemati do 24. julija 2007 (ko je začela veljati dopolnitev
ZUNEO) in kasneje v okviru (dolgoročnega) strateškega načrtovanja javnih d. d., noben od
respondentov ni sprejel posebnih ukrepov za postopno povečevanje (doseganja vsaj 30 %) 26
zastopanosti žensk na najvišjih položajih odločanja.

V ZEMŽM je v okviru posebnih ukrepov podana neuravnotežena zastopanost spolov, če je
zastopanost istega spola na posameznem področju družbenega življena nižja od 40 %. Vsaj 30odstotna udeleženost enega od spolov pa predstavlja »kritično maso« za vpliv na odločanje v
določenem organu odločanja.
26
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Slika 7.3 Sprejemanje posebnih ukrepov
Dodatno potrditev za pravilnost tega podatka smo prejeli od Urada za enake možnosti, na
katerega smo naslovili dopis z vprašanjem ali so v preteklosti prejeli od katerega od Blue-chip
podjetij akcijski načrt s predvidenimi pozitivnimi ukrepi za spodbujanje žensk in ustvarjanje
enakih možnosti. Obvestili so nas, da do 24. julija 2007, ko je začela veljati dopolnitev
ZUNEO, nobeno od slovenskih Blue-chip podjetij ni predložilo akcijskega načrta v
predhodno soglasje, po tem datumu pa to ni bilo več potrebno, saj so lahko to področje urejala
v okviru svojih internih aktov.
K temu vprašanju je respondent s področja opravljanja dejavnosti trgovine pripisal, da v
okviru dolgoročnega načrtovanja niso sprejemali nobenih ciljev in ukrepov za spodbujanje
žensk za višje pozicije, saj jih je v organizaciji že zaposlena večina, prav tako prevladujejo na
najvišjih položajih. Ob takem pripisu, bi lahko respondentu svetovali, naj v okviru strateškega
načrtovanja razmisli o sprejemu posebnih ukrepov za povečevanje števila moških na najvišjih
položajih v tej dejavnosti.
Respondent s področja opravljanja logističnih storitev je pripisal, da že nekaj let spremljajo
zastopanost po spolu ter beležijo več kot 30 % zastopanost žensk na vodstvenih delih. Prav
tako so na zastopanost po spolu pozorni pri kadrovanju timov.
Glede na to, da noben od respondentov do 24. julija 2007 ni sprejel akcijskega načrta s
pozitivnimi ukrepi za zagotavljanje enakosti in spodbujanja žensk na najvišje položaje
odločanja, se nam upravičeno postavlja vprašanje, zakaj so prenehale veljati določbe (8. , 9. in
19. člena ZEMŽM) o spremljanju podatkov na področju uresničevanja enakih možnosti (tudi
na družbeno-ekonomskem področju), saj bi lahko zakonsko regulativo na osnovi podatka o
nesprejemanju akcijskih načrtov in o podzastopanosti žensk na teh položajih kvečjemu
zaostrili. Še posebno zaradi dobre prakse, ki so jo imele s sprejemanjem posebnih (pozitivnih)
ukrepov nekatere izmed (bolj demokratičnih) držav članic EU.
Z enim od vprašanj smo želeli tudi ugotoviti ali so respondenti imeli urejen sistem planiranja
nasledstev. Odgovori so bili tudi tukaj enotni, in sicer vsi štirje respondenti so odgovorili s
pozitivnim odgovorom, da skrbijo za pravočasno planiranje naslednikov za ključne položaje
(slika 7.4).
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Slika 7.4 Planiranje naslednikov za ključne položaje
Zadnje vprašanje se je nanašalo na organizacijsko spodbujanje napredovanja s pomočjo
mentorjev. Iz odgovorov je moč razbrati, da je imela večina respondentov uveden sistem
formalnega mentorstva (75 %), razen enega (slika 7.5).
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Slika 7.5 Uvajanje formalnega mentorskega sistema

7.3.4 Sklepne ugotovitve
Iz predstavljenih rezultatov raziskave lahko povzamemo, da slovenska Blue-chip podjetja v
okviru akcijskih in kasneje svojih strateških načrtov niso sprejemala posebnih ukrepov za
ciljno povečevanje števila žensk na najvišjih položajih odločanja (kljub njihovi
podzastopanosti), čeprav so bila seznanjena z zakonodajo na področju uresničevanja enakih
možnosti. Nekatera so sicer spremljala število vodstvenih delavcev po spolu in skrbela za
uravnoteženost v okviru lastne kadrovske politike. Ta je bila s spremembami in dopolnitvami
ZUNEO prepuščena posameznim gospodarskim subjektom in njihovi občutljivosti na to
temo. Večina jih je tudi skrbela za naslednike ključnih kadrov ter izvajala formalni mentorski
sistem zanje, vendar kljub temu v opazovanih letih ženske niso zasedale položajev predsednic
nadzornih svetov in uprav.
Hipotezi, ki smo ju postavili na začetku dela, lahko potrdimo z razlago:
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H3: Slovenske najuspešnejše javne d. d. niso sprejemale zakonsko dopustnih posebnih
ukrepov (pozitivnih, spodbujevalnih in programskih) s katerimi bi ženske vzpodbujale k
višjim ambicijam in jim pomagale pri napredovanju na najvišje položaje.
Hipotezo lahko potrdimo, saj nobeno od slovenskih Blue-chip podjetij do 24. julija 2007 ni
sprejelo akcijskega načrta s predvidenimi posebnimi ukrepi za spodbujanje žensk in
ustvarjanje enakih možnosti, kljub podatku o absolutni odsotnosti žensk kot predsednic v
organih nadzora in vodenja in njihovi podzastopanosti kot članic teh organov. Dodatno
potrditev za pravilnost tega podatka, smo prejeli od Urada za enake možnosti, na katerega
smo naslovili dopis z enakim vprašanjem.
H4: Slovenske najuspešnejše javne d. d. nimajo v svojih dolgoročnih strategijah razvoja
zapisanega uresničevanja postopnega doseganja vsaj 30 % zastopanosti žensk na najvišjih
položajih odločanja.
Tudi to hipotezo lahko potrdimo, saj nobeno od slovenskih Blue-chip podjetij ni v svojih
dolgoročnih strateških načrtih sprejelo ciljev in ukrepov za povečevanje števila žensk v
najvišjih organih odločanja, čeprav smo s predhodno raziskavo ugotovili, da je zastopanost
žensk kot članic organov nadzora in vodenja v opazovanih letih dosegla le 20,8 % v letu 2003
in 23,4 % v letu 2007, s čemer pa še ni bila zagotovljena kritična masa za vpliv na odločanje v
posameznem organu. Nekatera Blue-chip podjetja so sicer spremljala zastopanost vodstvenih
delavcev po spolu in skrbela za uravnoteženost v okviru lastne kadrovske politike oziroma so
bila pozorna pri kadrovanju timov, niso pa sprejemala posebnih ukrepov. Čeprav je imela
večina slovenskih Blue-chip podjetij urejen sistem planiranja nasledstev in uveden sistem
formalnega mentorstva (ki ju lahko uvrstimo med spodbujevalne ukrepe), je bila zastopanost
žensk v organih nadzora in vodenja v opazovanih letih kljub vsemu neuravnotežena. Kljub
tem podatkom, temelji spremljanje zastopanosti žensk na najvišjih položajih odločanja še
vedno zgolj na neobveznih zakonskih določbah.
Zaradi majhnega vzorca, ki se je nanašal na specifično skupino podjetij na družbenoekonomskem področju, rezultatov raziskave ne moremo posploševati na ostala podjetja, ki
bodisi kotirajo na Ljubljanski borzi (javne d. d.) ali ne. Upamo, da bodo predstavljeni rezultati
spodbudili odgovorne osebe, tako na področju sprejemanja zakonodaje kot v gospodarstvu, k
prihodnjemu sprejemanju ukrepov za izboljšanje stanja na področju uresničevanja enakih
možnosti. Glede na dobljene rezultate lahko sklenemo, da je za doseganje sprememb na tem
področju in na področju sprejemanja posebnih ukrepov dejansko potrebna zakonska prisila,
kar je pokazala tudi dobra praksa nekaterih držav članic EU.
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Že v prvem poglavju smo povedali, da je za večino ljudi opravljanje dela (zaposlitve) oz.
poklica dejavnost, ki zavzema večji del njihovega življenja. V preteklosti so »delo« opravljali
predvsem moški, ženske so večinoma skrbele za družino in dom, kar pa ni bilo pojmovano
kot »delo«. Industrijska družba in delitev dela, kasneje še tehnološki razvoj, informatizacija in
globalizacija, so povzročili spremembe tudi v organizaciji dela in s tem spremembe v načinu
delovnega in zasebnega življenja. Posledica vsega tega je bila vedno večja vključenost žensk
v opravljanje družbeno koristnega dela. Pomen dela se je tako spremenil tudi za žensko.
Lahko ga opredelimo z vidika različnih znanosti. Z opravljanjem dela in določenega poklica
se je ženska v filozofskem pomenu potrdila kot ustvarjalno bitje ter se samouresničila tudi na
drugih področjih izven doma. Z ekonomskega vidika se je finančno osamosvojila ter s tem
pridobila možnost izbire določenega stila in poteka svojega življenja. S sociološkega vidika se
je z vključitvijo v družbene skupine in procese začela oblikovati kot posameznica in tako
razvijati svojo osebnost in identiteto ter si pridobila določen položaj (status) v družbi.
Socializacija z drugimi pa je s psihološkega vidika bistveno vplivala na njeno psihično
(duševno) blagostanje, ki se kaže v vse večji izpostavljenosti stresu, kar ima posledično
negativne vplive nanjo in njeno družinsko življenje.
V primerjavi z moškimi pa kljub vsemu še vedno niso enakopravno zastopane na številnih
področjih družbenega življenja. Zato lahko rečemo, da enakopravnost oziroma enakost žensk
in moških dejansko še ni zaživela, kajti potem ne bi bilo potrebno govoriti o njej ter jo
uzakonjati. Popolna enakost med spoloma ne bo dosežena nikoli, vsaj z vidika bioloških
razlik ne (materinstvo), na vseh ostalih področjih pa obstaja pravna in zakonska podlaga, da
se družbeno in politično ustvarjene razlike med spoloma odpravijo.
Razlike med spoloma je mogoče odpraviti le tako, da se s pomočjo rednega statističnega
spremljanja najprej ugotovi dejansko stanje na posameznem področju družbenega življenja.
Šele ti pridobljeni podatki lahko omogočijo sprejemanje ustreznih ukrepov za izboljšanje
stanja in zastopanosti žensk na posameznih področjih. Urad za enake možnosti je v okviru
svojih dvoletnih načrtov in poročil zadolžen za sprejemanje ciljev in ukrepov ter izvajanje
aktivnosti za spodbujanje uresničevanja enakih možnosti. Zaradi širokega področja, smo se v
okviru raziskovalne naloge morali omejiti in se zato odločili za spremljanje uresničevanja
enakih možnosti le pri procesu odločanja na družbeno-ekonomskem področju v gospodarstvu.
S prvo opravljeno raziskavo smo tako najprej ugotovili ali se je sprejeta aktivnost v okviru
načrta in poročila UEM v zvezi z vzpostavitvijo in spremljanjem sistema kazalcev EU za
uresničevanje načela enakih možnosti tudi izvedla. Pri tem smo si pomagali s prikazom
podatkov v matriki (načrtovane in uresničene aktivnosti). Rezultat raziskave je bil, da se je
aktivnost vzpostavitve in spremljanja kazalcev EU na področju vseh treh procesov odločanja
izvajala, vendar ne v celoti. Na političnem področju in področju javne uprave ter pravosodja
so bili podatki za večino kazalcev pridobljeni in tudi prikazani, kar pa ne velja za družbeno90

ekonomsko področje na katerem so bili prikazani podatki le za dva kazalca od devetih. To
nakazuje na pomanjkljivo spremljanje tega področja. Poleg tega, da sta oba kazalca kazala na
absolutno odsotnost žensk na samem vrhu organov odločanja v Centralni banki in na
Ministrstvu za gospodarstvo, pa podatki za sindikalna združenja, združenja delodajalcev in za
javne delniške družbe sploh niso bili pridobljeni.
Spremljanje kazalcev je, kot rečeno, pomembno z vidika sprejemanja ukrepov za
izboljševanje obstoječega stanja, kajti v primeru ko s podatki ne razpolagamo tudi ustreznih
ukrepov ne moremo sprejemati. Z naslednjo drugo raziskavo smo zato poskušali sami
ugotoviti stanje kazalcev na družbeno-ekonomskem področju za katere niso bili prikazani
podatki. Ker bi bilo zbiranje podatkov za vseh sedem kazalcev preobsežna naloga, smo se
omejili zgolj na zadnja dva, ki se nanašata na zastopanost žensk v najvišjih organih odločanja
slovenskih najuspešnejših javnih d. d. Raziskava je tudi tukaj pokazala na absolutno odsotnost
žensk kot predsednic organov nadzora in vodenja. Delež članic v skupnem številu članov
nadzornih svetov in uprav ni presegel 20 %, kar je skladno z ZEMŽM opredeljeno kot
podzastopanost ženskega spola na tem področju (saj je zastopanost žensk nižja od 40 %).
Z naslednjo tretjo raziskavo smo zato želeli ugotoviti ali je takšno stanje posledica
nepoznavanja ali neupoštevanja zakonodaje s tega področja. Rezultati anketnega vprašalnika
so pokazali, da slovenska Blue-chip podjetja (40 % teh) poznajo zakonodajo in možnosti, ki
jo ta ponuja. Nekatera Blue-chip podjetja tudi preverjajo uravnoteženo zastopanost spolov in
v okviru svoje kadrovske politike skrbijo za to področje. Kljub navedenemu pa ženske še
vedno niso enakopravno zastopane na najvišjih položajih odločanja in se ne pojavljajo v vlogi
predsednic temveč zgolj v vlogi članic teh organov.
Ker je s spremembo zakonodaje na tem področju, odgovornost za uravnoteženo zastopanost
spolov popolnoma prepuščena gospodarskim subjektom in njihovi občutljivosti na to temo,
lahko le predpostavljamo, da se stanje v prihodnje ne bo bistveno izboljšalo. Izkušnje
nekaterih (bolj demokratično usmerjenih) držav članic EU so pokazale, da je le zakonska
prisila tista, ki je vplivala na izboljšanje zastopanosti žensk na položajih odločanja in to v
relativno kratkem času. Verjetnost, da bi se stanje torej izboljšalo brez zakonske prisile je zato
zelo majhna. Obstaja sicer možnost, da bi zaradi finančne in gospodarske krize gospodarski
subjekti sprevideli neizkoriščen potencial ženske drugačnosti, kot eno izmed možnih rešitev
za izhod iz krize. Vendar pa ta možnost, če uporabim besede Sonje Lokar »ne izhaja iz
dobrega srca« ampak iz ekonomskih potreb. 27

Primer večjega povpraševanja po ženski delovni sili v nedavni zgodovini je bilo obdobje med
obema svetovnima vojnama, ko je primanjkovalo moške delovne sile, ki se je borila na vojnih
bojiščih. Ženske so se v tem obdobju zaposlovale v poklicih, ki so tradicionalno pripadali moškim. Po
končani drugi svetovni vojni pa so se morale, kljub pridobljenemu znanju, vrniti k delu na domu in
opustiti ta delovna mesta (Rituper 2007, 6–7).
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Številne raziskave so že potrdile dejstvo, da prisotnost žensk v organih nadzora in vodenja
podjetij, pozitivno vpliva na poslovanje in dobičkonosnost teh. Vendar kot že rečeno, je v
zakonu pozitivna diskriminacija kot možen instrument za zagotovitev enakih možnosti,
opredeljena le na načelni (neobvezni) ravni (Flander 2004, 229). Enako velja za Kodeks
upravljanja javnih delniških družb. Po zgledu nekaterih držav članic EU bi lahko tudi pri nas
uvedli zakonsko določbo, ki bi spodbudila hitrejše uresničevanje enakosti spolov. Še posebno
v primerih, ko podjetja ne bi samoiniciativno pokazala zadostnega interesa in pripravljenosti
za prostovoljno spodbujanje enakih možnosti. V prehodnem obdobju bi lahko, kot predlaga
Evropska komisija, uvedli obvezno poročanje gospodarskih podjetij o uresničevanju
povečevanja deleža žensk na najvišjih položajih odločanja. V kolikor se stanje do določenega
roka ne bi izboljšalo, bi sledil ostrejši ukrep z uvedbo kvot za ženske, za katerega bi prav tako
veljalo obdobje postopnega povečevanja deleža žensk na najvišjih položajih odločanja v
gospodarstvu. Vsekakor pa je predpogoj za sprejem in izvajanje kakršnegakoli ukrepa redno
statistično zbiranje in spremljanje podatkov na tem področju.
Uvedba pozitivnih ukrepov, predvsem kvot, bi tako zagotovila kritično maso, ki bi
predstavljala vsaj 30-odstotno zastopanost ženskega spola, da bi ta lahko vplival na odločitve
in dosegel določene spremembe. Večji delež žensk na vseh področjih tako družbenega kot
političnega življenja, bi tako prinesel drugačnost, nove dimenzije določenih vprašanj, nova
vprašanja v že obstoječih temah ipd. Seveda je pri tem potrebno poudariti, da večje število
žensk samo po sebi vsega tega še ne zagotavlja.
Kot zaključno misel bi citirala besede Urške Draksler (2007) v članku Položaj žensk v
sodobni družbi (ali zakaj je feminizem še vedno aktualen):
Zavedati se je treba […], da nič, kar je bilo priborjenega, ni zagotovljeno […]. Prav zato je
feminizem še vedno aktualen in tudi bo, vse dokler obstajajo patriarhalni vzorci delovanja in
mišljenja v družbi. Zato je potrebno zahtevo po pravici do enakopravnosti in enakosti žensk in
moških vedno znova manifestirati.

Uravnotežena udeležba žensk v vseh družbenih strukturah soodločanja, ne bi pomenila le
prednosti in koristi za visoko usposobljene strokovne ženske, ampak tudi za institucije,
organizacije in družbo kot celoto.
Neenakost žensk in moških pomeni kršitev temeljnih pravic, močno pa prizadeva tudi
gospodarstvo, saj sta potencial in nadarjenost žensk premalo izkoriščena. Finančna in
gospodarska kriza mogoče nista nič drugega kot kazalec, da se obstoječe stanje poslavlja in
odpira priložnost drugačnosti in novim vrednotam.
Opravljena raziskava lahko nudi izhodišča za nadaljnja raziskovanja na področju
uresničevanja enakih možnosti žensk na preostalih položajih odločanja na družbenoekonomskem področju, ki so opredeljeni v okviru spremljanja kazalnikov EU (to so položaji
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odločanja v Centralni banki, sindikalnih združenjih in združenju delodajalcev) ter primerjava
teh podatkov z drugimi državami članicami EU-27.
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PRILOGE
Priloga 1

Politično odločanje – Kazalci EU o zastopanosti žensk in moških v procesih
odločanja (iz Poročila UEM)

Priloga 2

Javna uprava in pravosodje – Kazalci EU o zastopanosti žensk in moških v
procesih odločanja (iz Poročila UEM)

Priloga 3

Družbeno-ekonomsko področje – Kazalci EU o zastopanosti žensk in moških v
procesih odločanja (iz Poročila UEM)

Priloga 4

Anketni vprašalnik
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Priloga 1

Priloga 2

Priloga 3

Priloga 4

Anketni vprašalnik

1. Ali ste v vaši organizaciji v okviru (dolgoročnega) strateško razvojnega načrtovanja
sprejeli kakšne cilje in ukrepe postopnega povečevanja (doseganja vsaj 30 %)
zastopanosti žensk na najvišjih položajih odločanja (prosim označite/obarvajte odgovor)?
a) da
b) ne

2. Če ste na prejšnje (drugo) vprašanje odgovorili z »da«, vpišite kateri cilji in ukrepi so
bili sprejeti?

3. Ali je vaša organizacija seznanjena z vsebino Zakona o enakih možnostih žensk in
moških (ZEMŽM), ki je bil sprejet leta 2002 in omogoča tudi gospodarskim subjektom
sprejemanje posebnih ukrepov za povečanje števila žensk na najvišjih položajih
odločanja v organizacijah (prosim označite/obarvajte odgovor)?
a) da
b) ne

4. Ali ste v vaši organizaciji v skladu z zakonsko podlago v ZEMŽM (7. člen) že sprejeli
kakšen posebni ukrep za spodbujanje žensk k višjim ambicijam in pri napredovanju na
najvišje položaje (prosim označite/obarvajte odgovor)?
a) da
b) ne

5. Če ste na prejšnje (četrto) vprašanje odgovorili z »da«, označite posebni ukrep, ki ste
ga sprejeli za spodbujanje žensk k zasedanju ključnih položajev v organizaciji (glejte
opredelitev osnovnih pojmov):

a) pozitivni ukrep – kvote (ali trde kvote)
b) pozitivni ukrep – pozitivna diskriminacija (ali mehke kvote)
c) spodbujevalni ukrepi – usposabljanje in spodbujanje z namenom odpravljanja
neuravnotežene zastopanosti spolov
d) programski ukrep – informiranje, osveščanje, spodbujanje

6. Ali v vaši organizaciji skrbite za pravočasno planiranje naslednikov za ključne
položaje (izbira in priprava kandidatov za najvišji management: nadzorni svet in uprava)
(prosim označite/obarvajte odgovor)?
a) da
b) ne

7. Ali imate v vaši organizaciji uveden formalni mentorski sistem za uvajanje ključnih
kadrov za prevzemanje nasledstvene funkcije (prosim označite/obarvajte odgovor)?
a) da
b) ne

V kolikor imate na zgornja vprašanja kakršnekoli dodatne pripombe ali dopolnitve, jih
lahko navedete tukaj:

Izpolnila odgovorna oseba:

