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POVZETEK
Javna uprava velja za nevtralen sistem, kjer spol zaposlenih ne bi smel igrati nobene
vloge. Posledično je bil obravnavan le v redkih sklopih proučevanja javne uprave. Kljub
temu se pri govoru o javni upravi vedno bolj pojavljajo vprašanja vezana na spol, npr. ali
se v javni upravi povečuje delež žensk, kolikšen je njihov delež na visokih delovnih
položajih ipd. V preteklosti so ženske zasedale nižje položaje, moški pa so prevladovali na
vodilnih položajih. Tudi vojska in policija sta veljali za moški področji. Vse to se je čez čas
spremenilo; ženske so postale visoko izobražene, pričele so zasedati višje položaje, pot pa
se jim je odprla tudi v vojski in policiji. Z opisanim povezujemo izraz feminizacija, ki
označuje pojav naraščanja števila žensk v določeni dejavnosti in je ena izmed glavnih tem
pričujočega diplomskega dela. Raziskovalni izziv je predstavljalo vprašanje, ali je v
slovenski državni upravi kot jedru javne uprave prisoten pojav feminizacije. Namen
diplomskega dela je bil prikazati gibanje zaposlovanja žensk v slovenski državni upravi
skozi določeno časovno obdobje, in sicer od leta 2006 do 2016. Prav tako je bil namen
prikazati zaposlovanje žensk na vodilnih položajih v slovenski državni upravi in na delovnih
mestih, kjer so bili v preteklosti večinsko zaposleni pripadniki moškega spola. Ugotovljeno
je bilo, da je v celotni slovenski državni upravi delež moških še vedno večji od ženskega,
vendar pa je razlika med njima manjša, kot je bila v preteklosti. Povečalo pa se je število in
delež žensk na vodilnih položajih slovenske državne uprave v Slovenski vojski in policiji.
Ključne besede: javna uprava, državna uprava, feminizacija, spol, policija, vojska.
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SUMMARY
FEMINISATION OF PUBLIC ADMINISTRATION – CASE OF SLOVENE STATE
ADMINISTRATION
Public administration is, supposedly, a neutral system where gender of employees
shouldn’t be allowed to play any kind of role – consequently, its perspective wasn’t used
in many researches about public administration. Despite all that, there are more and
more questions regarding gender when it comes to talking about public administration –
is the quota of women in public administration rising, what is their share in higher
positions and so on. In the past females were found on lower job positions, while males
were dominating on higher, leading positions. The army and police force were also known
to be reserved for me. All these things have changed through the years. Women became
highly educated, they started to fill higher, leading positions, they even started to entry
the army and the police force. The expression »feminization« marks the occurrence of
number of women increasing in a certain field is one of the main topics of this work. The
research challenge was presented by the question if the occurrence of feminization is
present in Slovene central administration, which presents the core of public
administration. Main goal of the research is to establish the movement of employing
women in Slovene state administration trough a set period of time – from 2006 to 2016.
The goal is also to show the employing of women on leading positions in Slovene central
administration and in fields, that in the past were mostly dominated by males. The
research that incorporates the results for the era between 2006 and 2016 shows, that the
male share in whole Slovene central administration is still bigger that the women share,
however, they are fairly close. The numbers and shares of women on leading positions,
the Slovene army and the police force grew.

Key words: public administration, central government, feminization, gender, police, army.
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1

UVOD

Vidik spola je bil na področju proučevanja javne uprave dolgo spregledan, zato je raziskav
na to temo malo. Eden izmed redkih slovenskih avtorjev, ki se je ukvarjal s to tematiko, je
bil Janko Seljak. V svoji raziskavi Razlike v plačah in zaposlovanju med spoloma v
dejavnostih javne uprave (2003) je obravnaval razlike v plačah in zaposlovanju med
spoloma v javni upravi. Tudi tujih avtorjev, ki bi proučevali to temo, je malo. Omeniti velja
Camilo Stivers, Janet R. Hutchinson in Mary E. Guy, ki se v svojih delih ukvarjajo predvsem
s feministično teorijo javne uprave.
Prva asociacija pri ljudeh, ko je govora o javni upravi, je ponavadi stereotipna – večino
spominja na urejanje listin na upravni enoti, kjer nas na drugi strani okenca največkrat
pričaka ženska uslužbenka. Izziv naloge je bil zato ugotoviti, ali je v slovenski državni
upravi resnično prisoten pojav feminizacije oz. ali delež žensk v javni upravi res narašča.
Med pisanjem sem si postavila tri ključna vprašanja:
 Ali se delež žensk v slovenski državni upravi povečuje?
 Ali se povečuje delež žensk, ki so zaposlene na višjih položajih v slovenski državni
upravi?
 Ali se povečuje delež žensk, ki so v slovenski državni upravi zaposlene na delovnih
mestih, kjer so v preteklosti močno prevladovali moški?
Cilji diplomskega dela so izdelati analizo zaposlovanja žensk v slovenski državni upravi po
posameznih letih in primerjavo med leti, izdelati analizo zaposlovanja žensk na vodilnih
položajih in primerjavo med leti, ter izdelati analizo zaposlovanja žensk na delovnih
mestih, kjer so se v preteklosti pojavljali večinoma moški in primerjavo med leti. Tako
bodo pridobljeni vsi podatki za potrditev ali ovržbo hipotez, ki sem jih oblikovala na
podlagi preučene literature in zgoraj zastavljenih vprašanj. Hipoteze so sledeče:
 H1: Delež žensk v slovenski državni upravi se povečuje.
 H2: Delež žensk na vodilnih položajih v slovenski državni upravi se povečuje.
 H3: Delež žensk na delovnih mestih v slovenski državni upravi, kjer so v preteklosti
prevladovali večinoma moški, se povečuje.
Kot glavna raziskovalna metoda je bila pri pisanju teoretičnih poglavij diplomskega dela
uporabljena deskriptivna metoda. Preučena je bila domača in tuja literatura s področja
teorije javne uprave, pravne ureditve zaposlovanja v javni upravi in vidika spola v javni
upravi. V raziskovalnem delu diplomske naloge je bila narejena analiza na podlagi
pridobljenih kadrovskih poročil iz uradne spletne strani MJU. Uporabljene so bile metode
11

analize, primerjalna metoda in statistična metoda. Za pridobitev mnenj zaposlenih v
državni upravi o feminizaciji javne uprave sem uporabila intervju.
V teoretičnem delu diplomske naloge najprej opredelim pojem javne uprave, javnih
uslužbencev in uslužbenskega prava ter izpostaviti določene posebnosti pri javnih
uslužbencih. Temu sledi pojasnitev pravne ureditve zaposlovanja v javni upravi in
predstavitev vidika spola v javni upravi. V raziskovalnem delu diplomske naloge pa je
prikazano gibanje zaposlovanja žensk v slovenski državni upravi skozi določeno časovno
obdobje, na podlagi česar sem ugotavljala, ali morda na tem delovnem področju res
prihaja do feminizacije.
Diplomska naloga je razdeljena na pet temeljnih vsebinskih poglavij s podpoglavji, šesto
poglavje pa predstavlja zaključek. Prvo poglavje predstavlja uvod, nato sledita poglavji, ki
zajemata teoretični del naloge in podajata definicije javne uprave in drugih ključnih
pojmov, pravno podlago o zaposlovanju v javni upravi ter vidik spola v javni upravi. Četrto
poglavje obsega raziskovalni oz. empirični del naloge, ki zajema vse opravljene analize in
intervjuje, peto poglavje pa vsebuje razpravo, ugotovitve in preverjanje hipotez. Temu
sledi zaključno poglavje, v katerem strnemo ključne ugotovitve, do katerih smo prišli z
našim raziskovalnim delom.
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2

TEORETIČNI VIDIKI ZAPOSLOVANJA GLEDE NA SPOL V JAVNI
UPRAVI

2.1 UVOD
V teoriji organizacij se je vidik spola začel upoštevati šele v poznih devetdesetih letih.
Takrat so se začele razprave o ženskah in njihovem položaju v organizacijah. Postalo je
jasno, da je proučevanje in upoštevanje vidika spola v organizacijah pomembno in nujno.
Ker je sistem javne uprave na splošno viden kot nevtralen sistem, se ne pričakuje, da je
tukaj prisotna kakršnakoli diskriminacija ali neenakost med zaposlenimi. Razlog za tovrstni
pogled na sistem javne uprave je v tem, da je javna uprava pri upoštevanju zakonodaje
bistveno bolj dosledna kot organizacije v privatnem sektorju. Posledično se o vidiku spola
v javni upravi ne razpravlja pogosto. Pri eni izmed redkih analiz, ki proučuje diskriminacijo
žensk v javni upravi, je Seljak (2003) ugotovil, da visoko izobražene ženske v javni upravi
lažje dobijo službo, kot ženske v celotnem gospodarstvu, prav tako, pa njihova povprečna
plača presega povprečno plačo žensk, zaposlenih v gospodarstvu. Le-ta dosega 107 %
povprečne plače vseh žensk zaposlenih v gospodarstvu. Enako pa ne velja za ženske
zaposlene v javni upravi z nižjo stopnjo izobrazbe – govorimo o srednješolski ali
visokošolski izobrazbi – njihove plače so nižje kot plače žensk v zasebnem sektorju.
Dosegajo le 89 % povprečne plače vseh žensk zaposlenih v gospodarstvu. Iz tega lahko
sklepamo, da je vidik spola za proučevanje javne uprave smiseln, čeprav so razlike med
spoloma bistveno manj vidne kot v zasebnem sektorju (Sivec Vetrovšek, 2014, str. 62).
Pri proučevanju spola v organizacijah so se razvile feministične teorije organizacij, ki pa se
neposredno ne nanašajo na organizacijo javne uprave in se nanjo lahko aplicirajo le delno.
Dela, ki obravnavajo vidik spola v organizacijah javne uprave, se posvečajo predvsem pri
obravnavi razlik med spoloma pri zaposlovanju, napredovanju, izobraževanju ipd. Nasploh
je bistvo feminističnih teorij, da se zavzemajo za zmanjšanje birokratičnosti, večjo
usmerjenost k uporabnikom in večjo demokracijo v družbi (Sivec Vetrovšek, 2014, str. 59).
Iz feminističnih organizacijskih modelov in teorij se je razvila tudi feministična teorija
javne uprave. Vsebinsko sta si teoriji precej podobni, saj tudi javno upravo sestavljajo
organizacije. Vzroke in rešitve neenake obravnavanosti spolov pa teoriji vidita v podobnih
elementih. Avtorice, ki najbolj izstopajo na področju feministične teorije javne uprave so
Camilla Stivers, Mary E. Guy, DeLysa Burnier in Janet R. Hutchinson (Sivec Vetrovšek,
2014, str. 63).
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Spremembe, ki jih prinašajo ženske v javno upravo, so že nekaj časa tema, ki v
raziskovalcih vzbuja zanimanje. Nekateri se ukvarjajo s tem, kako ženske drugače vplivajo
na zakonodajo kot moški, spet drugi z vodstvenim vidikom. Raziskovalci se ukvarjajo tudi
z empiričnimi meritvami napredka žensk v javni upravi, ali pa poskušajo poudariti razlike
in prednosti, ki jih ženske prinašajo v javno upravo (D'Agostino, 2017, str. 13).

2.2 PREGLED TEORIJ O ZAPOSLOVANJU V JAVNI UPRAVI GLEDE NA SPOL
IN NJIHOV RAZVOJ
Feministična teorija javne uprave se je pojavila kot kritika na birokratsko usmerjenost lete. Ker javno upravo sestavljajo organizacije, se je najprej obravnavala v sklopu teorij
organizacij. Čez čas so se razvile naslednje teorije organizacij:
 klasične teorije organizacij,
 neoklasične teorije organizacij,
 sodobne teorije organizacij in
 postmoderne teorije organizacij.
Do poznih devetdesetih let, ko se je razvila tudi feministična teorija organizacij, je bil vidik
spola v organizacijah spregledan. Ta teorija se na veliko področjih idejno prekriva s
feministično teorijo javne uprave.
Feministična perspektiva oz. perspektiva spola v javnem upravljanju je rezultat povečanja
»občutljivosti« na spol od leta 1960 oz. od drugega vala feminističnega gibanja. Omenjena
perspektiva strmi k proučevanju birokracije, javnih politik, javne uprave in sorodnih tem iz
perspektive spola. Rdeča nit, ki loči feministično perspektivo od drugih je ta, da
nekompromisno zagovarja in se zavzema za enakost med spoloma. Feministična teorija
javne uprave poskuša izpodriniti kakršnokoli neenakost med spoloma, zasidrano v
delovanju javne uprave. Camilla Strivers (2002) navaja, da feministična teorija javne
uprave uporablja vidik spola kot perspektivo za kritično analizo trenutnega položaja žensk
in njihove vloge znotraj javne uprave, in kot taka formulira nove teoretične pristope.
Feministični diskurz v javni upravi se razcepi na dve kategoriji: deskriptivno in
konceptualno. Deskriptivne teorije opisujejo manifestacijo prikrite neenakosti spola v
javnih zavodih na osnovi empiričnih študij, po drugi strani pa se konceptualne teorije
ukvarjajo z uporabo vidika spola za preoblikovanje obstoječih filozofij o javni upravi.
Konceptualno teoretiziranje v javni upravi se je začelo nedolgo nazaj. Feministična teorija
trdi, da je diskriminacija med spoloma tako vseprisotna, ker je bila družbeno in kulturno
tako dolgo sprejeta (Chakrabarty, Chand & Roy, 2012, str. 151–152).
Vpeljevanje feminističnih pogledov v javno upravo se je začelo razvijati v srednjih
sedemdesetih letih. Pojavilo se je kot rezultat simpozija o Ženskah v javni upravi (ang.
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Women in Public Administration) leta 1976 pod vodstvom prve ženske predsednice ASPA
(ang. American Society for Public Administration), Neste M. Gallas. Glavne teme simpozija
so bile izdelava korakov za izboljšavo statusa žensk v javni upravi, ideje o pravicah žensk
kot osnovi za gradnjo javnih politik ipd. Pomembni avtorici na področju deskriptivne
feministične teorije javne uprave sta Lorraine D. Eyde z delom, ki se je nanašalo na status
žensk v državni upravi in lokalni oblasti, The Status of Women in State and Local
Government (1973), in Judith Mohr z delom Why Not More City Managers? (1973). V
obeh delih so se pojavila vprašanja glede diskriminacije žensk. Najzgodnejši poskus, da se
kritično pogleda in oceni klasične organizacijske teorije, je bil članek Roberta B. Denhardta
in Jana Perkinsa z naslovom The Coming Death of Administrative Man, v katerem
navajata, da je organizacijska teorija, kljub njeni priznanosti, dejansko zelo moško
orientirana (Chakrabarty, Chand & Roy, 2012, str. 152–153).
Feministična teorija javne uprave torej strmi k temu, da opozarjana neenakosti v strukturi
javne uprave in izboljšuje stanje in vrednote le-te. Predlaga, da se celotni osrednji sistem
javne uprave prestrukturira na način, ki bo bolj naklonjen pripadnicam ženskega spola.
Feministično perspektivno v javni upravi predstavljata dva glavna argumenta. Po mnenju
feminističnih teoretikov je javna uprava, tako kot tudi druge veje družboslovnih ved,
sistematično izključevala ženske iz domene javnega prostora na podlagi spola. Drug
argument, ki ga feministična teorija javne uprave zagovarja pa je, da so patriarhalna
družba, birokracija itd., rezultat podrejenosti patriarhalnim vrednotam. Zato je pri boju za
enakost spolov potrebno izriniti patriarhat tudi iz višjih ustanov (Chakrabarty, Chand &
Roy, 2012, str. 153).
Stivers navaja, da »feministična teorija javne uprave ponuja nove poglede na moč in
organizacije kot tudi na vodenje in profesionalnost« (Stivers v: Sivec Vetrovšek, 2014, str.
63). V okvirjih feministične teorije so bila obravnavana naslednja področja:
 feministični teoriji managementa (Mary Parker Follet),
 reformizem v zgodnjem 20. stoletju (Jane Addams) in
 feministična perspektiva javne uprave (Camilla Stivers).
Folletova se v svojih delih sicer večinoma ukvarja z organizacijami na splošno, vendar se
njene ideje skladajo s feministično teorijo javne uprave. Ponuja nam alternativni ženski
pogled na javno upravo, predvsem pa se posveča področju konfliktov, družbenih procesov
oz. delovanju znotraj skupine in participatorni demokraciji. Avtorica zagovarja
horizontalni tok komunikacije. Njene ideje se s feministično teorijo javne uprave
povezujejo na področju vodenja, avtoritete in participacije zaposlenih pri odločanju (Sivec
Vetrovšek, 2014, str. 63–65).
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Addamsova je nastopila kot kritik uradnih reform, ki so se v ZDA in Angliji dogajale med
letoma 1880 in 1920, kot posledica množičnega priseljevanja iz zahodne, južne in vzhodne
Evrope. Zagovarjala je participatorno demokracijo, ki je temelj njenega feminističnega
pogleda na javno upravo. S svojimi pogledi je izzivala moški pogled na obravnavano temo
(Shields v: Sivec Vetrovšek, 2014, str. 66). Addamsova torej podaja kritiko, da se je pri
reformi gledalo predvsem na zmogljivost in učinkovitost sistema kot takega, ne pa na
dejanske potrebe ljudi.
Obe omenjeni avtorici sta delovali v prvem in drugem valu feminizma, njuno delo pa je
nadaljevala Camilla Stivers. Stiversova poudarja moškosrediščnost javne uprave in
zagovarja feministično teorijo javne uprave, maskuliniziranost javne uprave pa označuje
kot glavni razlog, ki preprečuje spremembe na tem področju. Kritizira pa tudi
birokratičnost javne uprave. Stiversova se je v svojih delih ukvarjala še z androcentrizmom
v javni upravi, ki ga je razložila na podlagi treh elementov: kompetentnosti, vodenja in
vrlin (Sivec Vetrovšek, 2014).

2.3 URAVNOTEŽENA ZASTOPANOST ŽENSK IN MOŠKIH
Raven uravnoteženosti med spoloma se je na mnogih področjih, zahvaljujoč
mednarodnim pogodbam in lokalnim akcijam v državah članicah Sveta Evrope, občutno
izboljšala (Woodward, 2001, str. 7).
Do velikih sprememb je prišlo na več področjih evropske družbe: ženske so pričele
zasedati državniške položaje, bile so predsednice vlad, ministrice, vedno bolj pa so se
odločale tudi o pomembnih družbenih vprašanjih. Spremembe, ki so se na tem področju
zgodile, so posledice družbenih akcij in strategij, ki stojijo za stališči, da je uravnotežena
zastopanost žensk in moških pri odločanju nujno potreben pogoj za svetlo prihodnost
družbe in demokracije.
Odločanje o družbenih problemih in vprašanjih pa ni omejeno zgolj na parlamentarna
zasedanja. Razvoj pri integraciji žensk v odločanju je na vsakem posameznem področju
zelo različen, saj vsaka sfera ni enako prožna, ko gre za velike spremembe pri enakosti
spolov. Področje, ki je doživelo največje spremembe, je bilo politično odločanje. Bolj ko se
pomikamo od sfer demokratičnega razvoja, skromnejša je uravnovešenost spolov v večini
evropskih držav. Različna področja, o katerih je potrebno sprejemati družbene odločitve,
se z različno hitrostjo prilagajajo in premikajo k uravnoteženju zastopanosti spolov
(Woodward, 2001, str. 11).
Zakaj je uravnoteženost spolov na vseh področjih odločanja pomembna ter zakaj jo je
treba vzdrževati in krepiti? Woodwardova v svojem delu navaja štiri glavne razloge:
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 Države članice Sveta Evrope so se sporazumno odločile, da se bodo borile za večjo
enakost spolov, kar je dokumentirano v mednarodnih, državnih in področnih
sporazumih.
 Temeljne ideje o kakovosti družbene pravičnosti, človekovih pravic in same narave
demokracije so tesno povezane z enakostjo spolov.
 Vključevanje obeh spolov v oblikovanje politike vodi k boljši politiki, ki se sklada z
različnimi skupinami državljanov in državljank, za kar obstajajo tudi močni
empirični kazalci.
 Uravnotežena zastopanost spolov vodi k vključevanju zanemarjenih, pozabljenih
ali novih vprašanj na politični radar (Woodward, 2001, str. 13).
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3
3.1

PRAVNI VIDIK ZAPOSLOVANJA V JAVNI UPRAVI
POJEM JAVNE IN DRŽAVNE UPRAVE

Pojem javne uprave najlažje opredelimo z definicijo javne uprave kot skupka področij, na
katera posega država prek zakonitih in legitimnih sredstev za skupno dobro družbe kot
celote, ki se uresničuje na prostovoljni osnovi, lahko pa tudi z vidika javne oblasti (Rakar,
Tičar, 2017).
Velikokrat se zgodi, da imajo različne skupine ljudi drugačen pogled oz. razumevanje javne
uprave. Nekateri jo dojemajo kot neko delovanje, gibanje. To imenujemo funkcionalno
pojmovanje uprave. Spet drugi dojemajo upravo kot skupek upravnih organov oz. upravni
aparat. To je organizacijsko pojmovanje javne uprave. Da pri teh dveh definicijah ne bi
prihajalo do nesporazumov, je potrebno oba pomena med seboj razlikovati. V prvem
primeru gre za upravljanje (uprava v funkcionalnem smislu), v drugem pa za upravno
organizacijo (uprava v organizacijskem smislu) (Pečarič, 2011, str. 36–37).
»Javna uprava so subjekti, ki izvajajo instrumentalno fazo procesa javnega upravljanja.
Gre torej za subjekte, ki izvajajo funkcijo sodelovanja pri oblikovanju politik in izvrševanja
sprejetih politik. Po veljavni slovenski pravni ureditvi so to: državna uprava z vlado na čelu
in vladnimi službami, ki ji pri tem pomagajo, občinske uprave z župani na čelu in nosilci
javnih pooblastil« (Rakar, Tičar, 2017, str. 143).
Državna uprava je del javne uprave, Rakar in Tičar pa jo v funkcionalnem smislu
opredeljujeta kot instrumentalno fazo procesa javnega upravljanja na državni ravni.
Organizacijsko pa jo opredeljujeta kot celoto državnih organov, ki izvaja fazo procesa
javnega upravljanja. Organizacijsko državno upravo sestavljajo ministrstva, organi v
sestavi ministrstev in upravne enote (Rakar, Tičar, 2017, str. 180).

3.1.1

Javna uprava kot del javnega sektorja

Javna uprava je del javnega sektorja. Ta dva pojma pogosto povzročata preglavice pri
njunem medsebojnem ločevanju, saj predpisi in teorija na tem področju še niso povsem
poenoteni.
Javni sektor je nesporno širši pojem kot javna uprava, medtem ko je javna uprava širši
pojem kot državna uprava. Do težav prihaja pri ločevanju oz. postavljanju mej med javnim
in zasebnim sektorjem (zunanje meje) ter razmejevanjem med javnim sektorjem, javno
upravo in državno upravo (notranje meje) (Rakar, Tičar, 2017, str. 122).
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Za pojem javni sektor poznamo več opredelitev, in sicer: organizacijsko, funkcionalno,
kombinirano organizacijsko-funkcionalno, javno-finančno, ekonomsko in pozitivnopravno.
Slika 1: Javni sektor, javna uprava in državna uprava

Vir: Rakar, Tičar (2017, str. 122)

3.2 JAVNI USLUŽBENCI
Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) javnega uslužbenca opredeljuje kot:
»(1) Javni uslužbenec je posameznik, ki sklene delovno razmerje v javnem sektorju.
(2) Javni sektor po tem zakonu sestavljajo:
 državni organi in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti;
 javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi;
 druge osebe javnega prava, če so posredni uporabniki državnega proračuna ali
proračuna lokalne skupnosti.
(3) Javna podjetja in gospodarske družbe, v katerih ima večinski delež oziroma
prevladujoč vpliv država ali lokalna skupnost, niso del javnega sektorja po tem zakonu.
(4) Funkcionarji v državnih organih in organih lokalnih skupnosti niso javni uslužbenci.
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(5) V zakonu uporabljeni izrazi uradnik, uslužbenec, predstojnik in drugi izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske« (ZJU, 1.
člen).
Tako npr. med javne uslužbence sodijo uradniki na ministrstvih, upravnih enotah, cariniki,
vojaki, policisti, pravosodni policisti, učitelji, zdravniki, davčni izterjevalci, medicinske
sestre, socialni delavci na centrih za socialno delo in drugih socialno-varstvenih
institucijah (Rakar, Tičar, 2017, str. 304).
Pri govoru o javnih uslužbencih se bomo srečevali z naslednjimi poimenovanji
uslužbencev: uradnik na položaju, uradnik, strokovno-tehnični javni uslužbenec in
funkcionar. Slednji ne spada v isto kategorijo kakor ostali in je obravnavan v posebnem
poglavju. Ta delitev velja pri državnih in občinskih organih. Uradniki na položaju so
generalni direktorji, generalnih sekretarji, predstojniki organov v sestavi ministrstev,
predstojniki vladnih služb in načelniki upravnih enot, ki se zaposlujejo po posebnem
postopku, ki je opredeljen v 64. členu ZJU.

3.2.1

Razvoj vloge javnih uslužbencev

Danes pojem javni uslužbenec enačimo s posameznikom, ki je na svojem področju
strokovnjak, deluje politično nevtralno in nepristransko ter s svojim poklicem deluje v
korist javnosti. Skozi zgodovinska obdobja pa se je vloga javnega uslužbenca spreminjala
in razvijala.
Najprej so javne uslužbence poznali kot osebne služabnike oblastnikov (šlo pa je za osebje
manjšega števila), njihove naloge pa so bile strogo osebnega značaja. Ta vloga se je
izoblikovala med letoma 1780 in 1820. Prehodna faza se je končala, ko se je začela doba
poklicnih in strokovnih javnih uslužbencev. Najprej so bili to predvsem pravniki, kasneje
pa se začnejo pojavljati usposabljanja za posamezna upravna področja (Rakar, Tičar, 2017,
str. 300).

3.2.2

Funkcionarji

Funkcionarje lahko opredelimo kot tiste osebe, ki izvršujejo oblast. V veljavni zakonodaji,
natančneje v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), se njihova definicija glasi
takole: »Funkcionarji so osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije s splošnimi
volitvami, osebe, ki pridobijo mandat za izvrševanje funkcije izvršilne in sodne oblasti z
izvolitvijo ali imenovanjem v Državnem zboru Republike Slovenije (v nadaljevanju: državni
zbor) ali predstavniškem telesu lokalne skupnosti ter druge osebe, ki jih skladno z
zakonom kot funkcionarje izvolijo ali imenujejo nosilci zakonodajne, izvršilne ali sodne
oblasti« (ZSPJS, 2. člen).
20

Ta opredelitev ni popolna, saj ne zajema oseb, ki jih kot funkcionarje izvolijo predstojniki
državnih organov, ki ne sodijo v eno izmed treh klasičnih vej državne oblasti (Rakar, Tičar,
2017, str. 289).
Vloga javnih uslužbencev in političnih funkcionarjev je različna. Kljub temu, da
funkcionarji na mnogo načinov vplivajo na izvajanje nalog javnih uslužbencev, slednjim na
voljo ostaja dovolj prostora za samostojnost. Čeprav imajo politični funkcionarji v procesu
javnega upravljanja velik pomen, jim (upravno) pravna znanost redko posveča pozornost.
(Rakar, Tičar, 2017, str. 293).

3.2.3

Pravna ureditev položaja javnih uslužbencev, uslužbensko pravo

V zadnjih nekaj desetletjih so se intenzivno začeli preučevati in analizirati uslužbenski
sistemi. Na Slovenskem je bila npr. ena izmed glavnih nalog po osamosvojitvi reforma
javne uprave, s tem pa tudi reforma uslužbenskega prava in uslužbenskega sistema
(Rakar, Tičar, 2017, str. 301).
Uslužbensko pravo ureja sistem javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih
skupnosti ter posebnosti delovnih razmerij javnih uslužbencev v državnih organih in na
upravah lokalnih skupnosti (ZJU, 2. člen).
Temelj pravne podlage, ki se ukvarja z vidikom zaposlovanja javnih uslužbencev, leži v
122. členu ustave RS, ki navaja: »Zaposlitev v upravnih službah je mogoča samo na
temelju javnega natečaja, razen v primerih, ki jih določa zakon« (Ustava Republike
Slovenije, 122. člen).
Uslužbenski sistem v Sloveniji je bil zadnjih večjih sprememb deležen v obdobju med
letoma 2000 in 2003, ko je Republika Slovenija zaradi vključevanja v Evropsko unijo
morala upoštevati določene zastavljene standarde in pravila, ki imajo veljavo na področju
skupnega evropskega upravnega prostora. Kljub temu, da Evropski sporazum ni vseboval
splošno zavezujočih določb, ki bi jih države članice EU morale upoštevati v svojih pravnih
ureditvah glede uslužbenskega sistema, pa so se oblikovali določeni standardi, ki jih je
upoštevala tudi Slovenija. Te standarde je predstavila organizacija SIGMA (ang. Support
for Improvement in Governance and Management in Central and Eastern European
Countries), ki je skupni projekt EU in Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj
(OECD). Leta 1998 so na konferenci na Dunaju uskaldili vsebino teh standardov, na
podlagi katerih nacionalna zakonodaja sledi naslednjim ciljem:
 vzpostavitev strokovne in politično nevtralne javne uprave;
 približevanje javne uprave uporabnikom storitev s hitrejšim odzivanjem uprave na
zahteve okolja;
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 zagotovitev okolja, ki omogoča razvoj strokovnosti, odgovornosti za delovne
rezultate in ki spodbuja najkakovostnejše kadre ter je odprto za njihovo
vključevanje;
 vzpostavitev organizacije dela, ki bo omogočala racionalno izvajanje delovnih
procesov in upravljanje človeških virov;
 vzpostavitev učinkovitega notranjega in zunanjega nadzora nad delovanjem
sistema.
Leta 2002 so na podlagi zgoraj navedenih ciljev, uveljavili zakon, ki ureja uslužbenski
sistem – Zakon o javnih uslužbencih (ZJU). Velja za javni sektor, pri čemer pa manjši del
odločb velja za celoten javni sektor, večji del pa za njegovo jedro, tj. državne organe in
uprave samoupravnih lokalnih skupnosti. V širšem javnem sektorju delovna razmerja
ureja splošna delovnopravna zakonodaja in področni predpisi oz. kolektivne pogodbe, ki
urejajo posamezne dejavnosti javnega sektorja (Rakar, Tičar, 2017, str. 302).
ZJU vsebuje načela, ki so skupna uslužbenskemu sistemu in veljajo za ves javni sektor,
prav tako pa vsebuje posebna načela, ki so napisana posebej za javne uslužbence v
državnih organih in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti. Standardi, ki so vdelani v ta
načela za področje uprave, veljajo v okviru skupnega evropskega upravnega prostora
(Rakar, Tičar, 2017, str. 308).
3.2.3.1

Skupna načela

»Zaposlovanje javnih uslužbencev se izvaja tako, da je zagotovljena enakopravna
dostopnost delovnih mest za vse zainteresirane kandidate pod enakimi pogoji in tako, da
je zagotovljena izbira kandidata, ki je najbolj strokovno usposobljen za opravljanje nalog
na delovnem mestu« (ZJU, 7. člen).
Načelo enakopravne dostopnosti določa, da je potrebno zaposlovanje javnih uslužbencev
izvajati na način, kjer je dostopnost delovnih mest vsem zainteresiranim zagotovljena
enakopravno in pod enakimi pogoji ter, da je za določeno delovno mesto zagotovljena
izbira kandidata, ki je najbolj strokovno usposobljen za opravljanje nalog, ki jih to delovno
mesto zahteva (Rakar, Tičar, 2017, str. 308).
»Javni uslužbenec izvršuje javne naloge na podlagi in v mejah ustave, ratificiranih in
objavljenih mednarodnih pogodb, zakonov in podzakonskih predpisov« (ZJU, 8. člen).
Načelo zakonitosti ponazarja zakonitost opravljanja nalog javnega uslužbenca kot
primarno zahtevo oz. imperativ. Svoje naloge morajo javni uslužbenci izpolnjevati na
podlagi in v okviru zakonodaje. Gre za zakonitost in pravilnost opravljanja dela (Rakar,
Tičar, 2017, str. 308).
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»Javni uslužbenec izvršuje javne naloge strokovno, vestno in pravočasno. Pri svojem delu
ravna po pravilih stroke in se v ta namen stalno usposablja in izpopolnjuje, pri čemer
pogoje za strokovno izpopolnjevanje in usposabljanje zagotavlja delodajalec«(ZJU, 9.
člen).
Načelo strokovnosti določa, da je javni uslužbenec dolžan svoje javne naloge izvrševati
strokovno, pravočasno in vestno. To načelo zajema tudi odgovornost javnega uslužbenca
za rezultate, ki jih s svojim delom dosega. Da lahko javni uslužbenec svoje naloge opravlja
kakovostno in učinkovito, mu je delodajalec dolžan zagotavljati pogoje za strokovna
usposabljanja in izpopolnjevanja (Rakar, Tičar, 2017, str. 308).
»Javni uslužbenec ravna pri izvrševanju javnih nalog častno v skladu s pravili poklicne
etike« (ZJU, 10. člen).
Načelo častnega ravnanja navaja, da mora javni uslužbenec pri izvrševanju javnih nalog
delovati v skladu s pravili poklicne etike, kar pomeni, da druge uporabnike storitev
obravnava s spoštovanjem in dostojanstvom. V letu 2001 je bil sprejet tudi Kodeks
ravnanja javnih uslužbencev, ki je predstavljal temelje in usmeritve za sprejetje kodeksov
posameznih poklicev v javnem sektorju. Kodeks etike je bil leta 2011 sprejet v državnih
organih in upravah lokalnih skupnosti (Rakar, Tičar, 2017, str. 309).
»(1) Javni uslužbenec, ki opravlja javne naloge, ne sme sprejemati daril v zvezi z
opravljanjem službe, razen protokolarnih in priložnostnih daril manjše vrednosti. Za darila
manjše vrednosti se štejejo darila, katerih vrednost ne presega 15.000 tolarjev oziroma
katerih skupna vrednost v posameznem letu ne presega 30.000 tolarjev, če so prejeta od
iste osebe. Za protokolarna darila se štejejo darila funkcionarjev ali javnih uslužbencev
drugih držav in mednarodnih organizacij, dana ob obiskih, gostovanjih ali drugih
priložnostih, ter druga darila, dana v podobnih okoliščinah.«
»(2) Prepoved oziroma omejitev iz prvega odstavka tega člena velja tudi za zakonca
javnega uslužbenca, osebo, s katero javni uslužbenec živi v zunajzakonski skupnosti, in
njegove otroke, starše ter osebe, ki živijo z njim v skupnem gospodinjstvu.«
»(3) Javni uslužbenec je dolžan darovalca opozoriti, da darila, ki presegajo vrednost iz
prvega odstavka tega člena, postanejo last delodajalca. Če darovalec pri darilu vztraja, je
javni uslužbenec oziroma oseba iz drugega odstavka tega člena darilo dolžna izročiti
delodajalcu oziroma organu delodajalca, ki je pooblaščen, da z njimi razpolaga.«
»(4) Podatki o sprejetem darilu, njegovi vrednosti, osebi, od katere je darilo sprejeto, in
drugih okoliščinah, se vpišejo v seznam daril. Podatke za vpis je dolžan sporočiti javni
uslužbenec, ki je darilo prejel. Javni uslužbenec je dolžan sporočiti podatke tudi v primeru
iz drugega odstavka tega člena.«
23

»(5) Način razpolaganja z darili iz tretjega odstavka tega člena, način vodenja seznama iz
četrtega odstavka tega člena in druga izvedbena vprašanja v zvezi z omejitvami in
dolžnostmi iz tega člena za organe državne uprave, pravosodne organe, uprave lokalnih
skupnosti in osebe javnega prava predpiše vlada z uredbo. V uredbi se lahko določi, da se
darila do določene vrednoti ne vpisujejo v seznam« (ZJU, 11. člen).
Načelo omejitve sprejemanja daril s svojimi navedbami pri delovanju javnih uslužbencev
preprečuje pojavljanje korupcije in zlorabljanje pooblastil. Javnim uslužbencem, ki
opravljajo javne naloge, so podane omejitve glede sprejemanja daril, ki veljajo tudi za
njihove ožje družinske člane, osebe, ki živijo z njimi v skupnem gospodinjstvu in osebe, s
katerimi javni uslužbenci živijo v zunajzakonski skupnosti (Rakar, Tičar, 2017, str. 309).
»Javni uslužbenec mora varovati tajne podatke, ne glede na to, kako jih je izvedel.
Dolžnost varovanja velja tudi po prenehanju delovnega razmerja. Dolžnost varovanja
tajnih podatkov velja, dokler delodajalec javnega uslužbenca te dolžnosti ne razreši« (ZJU,
12. člen).
Načelo zaupnosti navaja, da je javni uslužbenec dolžan ščititi tajne podatke, ne glede na
kakšen način jih je izvedel. Gre za varovanje varnega interesa in lojalnost delodajalcu.
Dolžnost varovanja podatkov velja do razrešitve dolžnosti (Rakar, Tičar, 2017, str. 309).
»Javni uslužbenec mora gospodarno in učinkovito uporabljati javna sredstva, s ciljem
doseganja najboljših rezultatov ob enakih stroških oziroma enakih rezultatov ob najnižjih
stroških« (ZJU, 14. člen).
Načelo dobrega gospodarjenja predpostavlja, da javni uslužbenec gospodarno in
učinkovito ravna z javnimi sredstvi. Cilj je, da doseže čim boljše rezultate s čim manjšimi
sredstvi (Rakar, Tičar, 2017, str. 309).
»(1) Javnega uslužbenca mora delodajalec varovati pred šikaniranjem, grožnjami in
podobnimi ravnanji, ki ogrožajo opravljanje njegovega dela.«
»(2) Delodajalec mora omogočiti plačano pravno pomoč javnemu uslužbencu ali
nekdanjemu javnemu uslužbencu, zoper katerega je uveden kazenski ali odškodninski
postopek pri izvrševanju javnih nalog, če oceni, da so bile te javne naloge izvršene
zakonito in v skladu s pravicami in obveznostmi iz delovnega razmerja. Če se v sodnem
postopku javnemu uslužbencu stroški pravne pomoči povrnejo, jih javni uslužbenec
povrne delodajalcu. Način zagotavljanja plačane pravne pomoči iz tega odstavka določi
vlada« (ZJU, 15. člen).
Načelo varovanja poklicnih interesov obvezuje delodajalca, da varuje javne uslužbence
pred grožnjami ter šikaniranjem, in da omogoča plačano pravno pomoč javnemu
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uslužbencu, zoper katerega je bil sprožen pravni postopek, če delodajalec meni, da je ta
javni uslužbenec pri izvajanju javnih nalog ravnal po pravilih delovnega razmerja. Isto je
delodajalec dolžan ravnati v primeru, ko gre za nekdanjega javnega uslužbenca. Tako se
uveljavlja tudi standard spoštovanja vloge javnega uslužbenca in posledično varovanje
javnega interesa (Rakar, Tičar, 2017,str. 310).
»Prepovedano je vsako fizično, verbalno ali neverbalno ravnanje ali vedenje javnega
uslužbenca, ki temelji na katerikoli osebni okoliščini in ustvarja zastrašujoče, sovražno,
ponižujoče, sramotilno ali žaljivo delovno okolje za osebo ter žali njeno dostojanstvo«
(ZJU, 15. a člen).
Načelo prepovedi nadlegovanja javnim uslužbencem prepoveduje izvajati kakršnokoli
verbalno, neverbalno ali fizično nasilje na katerikoli osebni okoliščini. Gre tudi za
prepoved diskriminacije na katerikoli ravni (Rakar, Tičar, 2017, str. 310).
3.2.3.2

Posebna načela

Naslednja posebna načela uslužbenskega sistema veljajo za javne uslužbence z delovnim
razmerjem sklenjenim v državnih organih in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti, še
posebej za uradnike (Rakar, Tičar, 2017, str. 311).
»(1) Za uresničevanje socialnega partnerstva na področju delovnih razmerij v državnih
organih in organih lokalnih skupnosti se ustanovi stalno telo.«
»(2) Sestavo in način delovanja stalnega telesa iz prvega odstavka tega člena uredi
kolektivna pogodba. V stalnem delovnem telesu sodelujejo na strani delodajalca
predstavniki organov državne uprave, drugih državnih organov in lokalnih skupnosti, na
strani javnih uslužbencev sodelujejo predstavniki reprezentativnih sindikatov dejavnosti
oziroma poklica.«
»(3) Pred sprejetjem predpisa, ki vpliva na delovna razmerja oziroma položaj javnih
uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, mora vlada oziroma
pristojni minister omogočiti reprezentativnim sindikatom dejavnosti oziroma poklicev v
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, da podajo svoje mnenje.«
»(4) Predstojnik mora pred sprejetjem splošnega akta, ki vpliva na pravice oziroma
obveznosti javnih uslužbencev, omogočiti reprezentativnemu sindikatu, ki deluje v
organu, da poda mnenje. Za reprezentativni sindikat, ki deluje v organu, se šteje
reprezentativni sindikat v organu oziroma reprezentativni sindikat dejavnosti ali poklica v
državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, če ima imenovanega zaupnika v organu (v
nadaljnjem besedilu: reprezentativni sindikat v organu).«
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»(5) V primeru iz tretjega oziroma četrtega odstavka tega člena je potrebno predlog akta
oziroma odločitve poslati reprezentativnemu sindikatu v organu in določiti razumen rok
za oblikovanje mnenja. Če reprezentativni sindikat v organu v tem roku poda mnenje,
mora predlagatelj to mnenje upoštevati ali povabiti reprezentativni sindikat v organu k
usklajevanju. Če predlagatelju ne uspe doseči uskladitve predloga akta oziroma odločitve
z mnenjem reprezentativnih sindikatov v organu, se lahko sprejme neusklajen akt oziroma
odločitev, vendar je treba razloge, zaradi katerih ni bilo upoštevano mnenje
reprezentativnih sindikatov v organu, pisno obrazložiti in poslati reprezentativnim
sindikatom v organu, katerih mnenje ni bilo upoštevano«(ZJU, 26. člen).
Načelo socialnega partnerstva zagotavlja spoštovanje standarda, ko pride do obveznosti
in pravic iz delovnega razmerja javnega uslužbenca. Vsi predpisi, ki posegajo v delovna
razmerja javnih uslužbencev morajo biti posredovana v mnenje reprezentativnim
sindikatom. Če pri usklajevanju pride do nestrinjanja in predlagatelju ne uspe priti do
uskladitve predloga, se lahko kljub temu sprejme neusklajen akt, vendar je potrebno
reprezentativnim sindikatom v organih poslati pisno obrazložitev zakaj njihovo mnenje ni
bilo upoštevano (Rakar, Tičar, 2017, str. 311).
»(1) Uradniki se izbirajo na javnem natečaju, razen v primerih, ko je z zakonom drugače
določeno.«
»(2) V postopku javnega natečaja se kandidati obravnavajo enakopravno; izbira se opravi
na podlagi izkazane boljše strokovne usposobljenosti«(ZJU, 27. člen).
Načelo javnega natečaja navaja, da se za prosta uradniška delovna mesta izvaja javni
natečaj. Gre za natančno določen posebni postopek, ki se konča z izdajo sklepa
izbranemu, pa tudi neizbranim kandidatom. Kandidati morajo biti izbrani strogo na
podlagi njihovih sposobnosti in strokovnosti ter izpolnjevanja vseh pogojev, ki so potrebni
za izvajanje konkretnih nalog. S tem načelom se še posebej varuje javni interes (Rakar,
Tičar, 2017, str. 311).
Izvaja se v primeru prostih uradniških delovnih mest, tudi za delovna mesta uradnikov na
položaju. Sem se ne šteje samo vodja oddelka, vodja službe ipd., temveč tudi delovna
mesta generalnih direktorjev, predstojnikov organov v sestavi ministrstev, upravnih enot
in vladnih služb (Rakar, Tičar, 2017, str. 311).
Priporočeno je, da se postopek za izbiro kandidata za uradniško delovno mesto izvede v
štirih korakih. Najprej naj bi se opredelil profil zaposlenega, nato naj bi stekel izbirni
postopek, ki mu sledi preizkus pred imenovanjem. Zadnji korak je naknadno preverjanje
učinkovitosti in kakovosti dela. Prvi, tretji in četrti korak niso obvezni, vendar so
priporočljivi (Rakar, Tičar, 2017, str. 312).
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Za najvišje uradniške položaje kot so generalni direktor v ministrstvu, generalni sekretar v
ministrstvu, direktor organa v sestavi ministrstva, direktor vladne službe in načelnik
upravne enote, je postopek javnega natečaja urejen posebej. Postopek naj bi še vedno
potekal v prej omenjenih štirih korakih. Za te najvišje uradniške položaje komisijo za izbiro
primernega kandidata posebej imenuje Uradniški svet. Izbirni postopek ima v tem
primeru tri podfaze in je urejen z ZJU in akti. Te faze so: predhodni postopek, postopek
presoje in odločitev (Rakar, Tičar, 2017, str. 313).
»Uradnik izvršuje javne naloge v javno korist, politično nevtralno in nepristransko«(ZJU,
28. člen).
Načelo politične nevtralnosti in nepristranskosti zagotavlja izvajanje javnih nalog v javno
korist ter zapoveduje, da to javni uslužbenec – uradnik izvaja nevtralno in nepristransko
(Rakar, Tičar, 2017, str. 314).
»Uradniku je omogočena kariera z napredovanjem. Kariera je odvisna od strokovne
usposobljenosti in drugih delovnih in strokovnih kvalitet ter od rezultatov dela« (ZJU, 29.
člen).
Načelo kariere uradnikom omogoča napredovanje in gradnjo kariere s premikanjem oz.
napredovanjem po lestvici vertikalnih uradniških nazivov. Pogoji za napredovanje so
pravno urejeni v uredbi VRS (Rakar, Tičar, 2017, str. 314).
»Pod pogoji, ki jih določa ta zakon, je lahko javni uslužbenec premeščen na drugo delovno
mesto v okviru organov« (ZJU, 30. člen).
Načelo prehodnosti določa, da lahko javni uslužbenci glede na potrebe delovnih procesov
prehajajo iz enega organa v drug, pri čemer ni potrebno sklepati novih zaposlitvenih
pogodb temveč aneks k pogodbi o zaposlitvi. Načelo tudi zagotavlja, da se lahko javnega
uslužbenca premesti tudi proti njegovi volji (Rakar, Tičar, 2017, str. 314).
»Organ obvešča javnost o svojem delovanju in o rezultatih opravljenega dela uradnikov
na način, določen z zakonom in podzakonskimi predpisi« (ZJU, 32. člen).
Načelo odprtosti do javnosti določa, da mora biti javnost obveščena o delovanju organa in
o rezultatih opravljenega dela (Rakar, Tičar, 2017, str. 314).
Če se torej omejimo na določbe, ki se nanašajo na spol in enake možnosti moških in
žensk, je potrebno na evropski ravni omeniti Evropsko konvencijo o varstvu človekovih
pravic, ki v prvem delu s 14. členom navaja prepoved kakršnekoli diskriminacije glede na
spol. Na državni ravni temelj predstavlja ustava RS s človekovimi pravicami in 122. členom
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ustave. Javnih uslužbencev se natančneje dotakne ZJU s 7. členom, ki predstavlja načelo
enakopravne dostopnosti in s 27. členom, ki navaja načelo javnega natečaja.
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4

EMPIRIČNA ANALIZA

4.1 NAMEN IN NAČIN IZVEDBE ANALIZE
V analizi bo prikazano gibanje zaposlovanja žensk v slovenski državni upravi od 2006 do
2016, torej za obdobje desetih let. Prav tako, bo prikazano zaposlovanje žensk na vodilnih
položajih v slovenski državni upravi in na delovnih mestih, kjer so v preteklosti bili
zaposleni večinoma ali samo pripadniki moškega spola.
V nadaljevanju naloge bodo potrjene ali ovržene naslednje hipoteze:
H1: Število žensk v slovenski državni upravi se povečuje.
H2: Število žensk na vodilnih položajih v slovenski državni upravi se povečuje.
H3: Delež žensk na delovnih mestih v slovenski državni upravi, kjer so v preteklosti
prevladovali večinoma moški, se povečuje.
Za raziskovanje sem uporabila metodo analize, primerjalno metodo, statistično metodo in
intervju. Kot raziskovalni instrument za pridobitev statističnih podatkov o zaposlovanju v
slovenski državni upravi glede na spol sem uporabila kadrovska poročila, objavljena na
uradni spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za nadaljnjo raziskovanje teme in
mnenja o feminizaciji slovenske državne uprave sem intervjuvala tri posameznike,
zaposlene na slovenskih ministerstvih.

4.2 PREDSTAVITEV IN INTERPRETACIJA REZULTATOV ANALIZE
Vsi podatki v naslednjih sklopih diplomske naloge, ki se nanašajo na analizo zaposlovanja
žensk v slovenski državni upravi, so vzeti iz kadrovskih poročil, objavljenih na uradni
spletni strani Ministrstva za javno upravo. Podatki se v nekaterih primerih za isto leto ne
ujemajo, saj so vzeti iz različnih kadrovskih poročil. Razlog za neujemanje je po vsej
verjetnosti beleženje podatkov o zaposlenih na različne datume v letu. Za vsako
posamezno analizirano leto sem zato upoštevala podatke iz kadrovskega poročila,
narejenega za tisto leto.
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4.2.1

Analiza gibanja zaposlovanja žensk v slovenski državni upravi

Prvo analizirano področje se nanaša na zaposlovanje žensk v slovenski državni upravi med
2006 in 2016, torej za obdobje desetih let.
Tabela 1: Število zaposlenih žensk po skupinah organov državne uprave od leta 2006 do 2016
Naziv

Ministrstva

Vladne službe

3.071
3.096

Organi v
sestavi
8.010
8.202

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Razlika v
številu 2006–
2016

Skupaj

718
814

Upravne
enote
2.369
2.360

3.129
3.281
3.462
3.566
3.626
3.564
3.439
3.290
3.609
+ 538

8.245
8.402
8.192
7.963
7.701
7.513
7.408
7.790
7.596
-414

804
868
857
847
570
549
680
697
718
0

2.875
2.328
2.241
2.210
2.093
2.029
1.996
1.968
1.961
-408

14.530
14.879
14.752
14.586
13.990
13.655
13.523
13.745
13.884
-347

14.231
14.472

Vir: Kadrovsko poročilo (2006–2016)
Tabela 2: Delež zaposlenih žensk po skupinah organov državne uprave od leta 2006 do 2016
Naziv

Ministrstva

Vladne službe

63,5 %
64,1 %
64,5 %
64,2 %
64,8 %
63,3 %

Organi v
sestavi
31,8 %
32,2 %
32,6 %
32,8 %
32,5 %
32,4 %

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Razlika v
odstotnih
točkah 2006–
2016

Skupaj

58,8 %
61,0 %
61,5 %
62,3 %
62,4 %
62,4 %

Upravne
enote
80,8 %
81,6 %
81,8 %
81,9 %
82,2 %
82,2 %

63,8 %
64,0 %
64,7 %
66,4 %
64,3 %
+0,8

32,4 %
32,5 %
32,8 %
33,7 %
33,7 %
+1,9

58,8 %
59,3 %
61,0 %
62,0 %
63,7 %
+4,9

84,3 %
85,0 %
85,2 %
85,2 %
86,2 %
+5,4

42,5 %
42,6 %
43,1 %
43,1 %
44,0 %
+2,5

Vir: Kadrovsko poročilo (2006–2016)

30

41,5 %
41,9 %
42,4 %
42,5 %
42,6 %
42,6 %

Grafikon 1: Gibanje deleža žensk po skupinah organov državne uprave od leta 2006 do 2016
Gibanje deleža žensk po skupinah organov državne uprave
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Tabela 1 in 2 prikazujeta število in delež zaposlenih žensk po skupinah organov državne
uprave od leta 2006 do 2016. Graf 1 prikazuje gibanje deleža žensk po skupinah organov
državne uprave od leta 2006 do 2016.
Na dan 31. 12. 2006 je bilo v slovenski državni upravi zaposlenih 34.260 posameznikov, od
tega 14.231 žensk, kar predstavlja 41,5 % celote in 20.029 moških, ki predstavljajo 58,5 %
celote. Pri deležih žensk so vidna odstopanja glede na posamezno skupino organov
državne uprave.
Razvidno je, da se deleži žensk med posameznimi skupinami organov razlikujejo. V
primerih ministrstev, vladnih služb in upravnih enot prevladujejo ženske, do prevlade
moških pa je prišlo samo pri organih v sestavi (68,2 %)i. Ženske najbolj prepričljivo
prevladujejo na upravnih enotah (80,8 %), najmanjši odstotek pa imajo pri organih v
sestavi (31,8 %). Na upravnih delih ministrstev ženski delež znaša 63,5 %, v vladnih
službah pa 58,8 %.
Na dan 31. 12. 2007 je bilo v slovenski državni upravi zaposlenih 34.501 posameznikov, od
tega 14.472 žensk, kar predstavlja 41,9 % celote in 20.029 moških, ki predstavljajo 58,1 %
celote.
Delež in število žensk se je glede na leto 2006 v letu 2007 povečal za 0,4 odstotne točke
oz. za 241 zaposlenih.
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V večini skupin organov državne uprave prevladuje delež žensk. Do prevlade moških pride
pri organih v sestavi, kjer moški delež občutno pretehta ženskega. Moški delež znaša 67,8
%. Ženski delež zaposlenih je najvišji v upravnih enotah, kjer predstavlja 80,6 % celote,
najnižji pa pri organih v sestavi, kjer znaša zgolj 32,2 %.
Na dan 31. 12. 2008 je bilo v slovenski državni upravi zaposlenih 34.284 posameznikov, od
tega 14.530 ali 42,4 % pripadnic ženskega spola, in 19.754 ali 57,6 % pripadnikov moškega
spola.
Ženski delež ponovno prevladuje pri vseh skupinah organov državne uprave, razen pri
organih v sestavi, kjer znaša zgolj 32,2 %. Delež žensk se je glede na leto 2007 v letu 2008
povečal za 0,5 %.
Največji delež žensk se je ponovno pojavil na upravnih enotah, kjer ženske prevladujejo s
kar 81,80 %. Sledijo ministrstva s 64,50 % in vladne službe s 61,50 %. Edina skupina
organov državne uprave, kjer prevladujejo moški, so organi v sestavi, kjer moški delež
znaša 67, 40 %.
Na dan 31. 12. 2009 je bilo v slovenski državni upravi zaposlenih 34.998 posameznikov.
Od tega je bilo 14.879 oz. 42,5 % pripadnic ženskega spola, moških pa je bilo 20.119 oz.
57,5 %.
Delež žensk se je leta 2009 glede na leto 2008 zmanjšal za 0,2 odstotni točki. Ženski delež
je manjši od moškega samo v primeru organov v sestavi.
Upravne enote ponovno prevladujejo z največjim ženskim deležem, ki znaša 81,90 %.
Sledijo ministrstva in vladne službe, oboji z malo več kot 60 %, najmanjši delež žensk pa se
pojavi pri organih v sestavi, kjer moški delež krepko prevlada s 67,20 %.
Na dan 31. 12. 2010 je bilo v slovenski državni upravi zaposlenih 34.637 posameznikov.
Od tega je bilo 14.752 oz. 42,6 % pripadnic ženskega spola, pripadnikov moškega spola pa
je bilo 19.885 oz. 57,4 %.
V letu 2010 se je glede na leto 2009 ženski delež nekoliko povečal na ministrstvih, v
ostalih skupinah organov državne uprave pa se je nekoliko zmanjšal.
Najvišji ženski delež je z 82,00 % v upravnih enotah, najnižji pa v organih v sestavi, kjer
znaša le 33,00 %. Delež žensk na ministrstvih in vladnih službah se ponovno giblje nad
nekaj več kot 60 %.
Na dan 31. 12. 2011 je bilo v slovenski državni upravi zaposlenih 34.236 posameznikov.
Od tega je bilo 14.586 oz. 42,6 % pripadnic ženskega spola, pripadnikov moškega spola pa
je bilo 19.650 oz. 57,4 %.
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Delež žensk v 2011 se glede na konec leta 2010 ni spreminjal.
Statistike se tudi za leto 2011 ponovijo. Največ, kar 82 % žensk, je zaposlenih na upravnih
enotah, sledijo ministrstva in javne službe, najnižji delež žensk pa je v organih v sestavi,
kjer znaša zgolj 32,40 %.
Na dan 31. 12. 2012 je bilo v slovenski javni upravi zaposlenih 32.924 posameznikov. Od
tega je bilo pripadnic ženskega spola 13.990 oz. 42,5 %, pripadnikov moškega spola pa je
bilo 18.934 oz. 57,5 %.
Čeprav se je število žensk leta 2012 glede na leto 2011 zmanjšalo za kar 596, je delež
žensk ostal skoraj nespremenjen (manjši je zgolj za 0,1 odstotne točke).
Do sedaj je v letu 2012 glede na leto 2011 prišlo do največjega znižanja števila žensk v
analiziranem obdobju, čeprav se odstotkovno to ni poznalo. Prišlo je namreč tudi do
zmanjšanja zaposlenih tudi pri moškem delu. Glede deležev žensk po posameznih
skupinah organov državne uprave ni prišlo do vidnih sprememb.
Na dan 31. 12. 2013 je bilo v slovenski javni upravi zaposlenih 32.032 posameznikov. Od
tega je bilo 13.655 oz. 42,6 % pripadnic ženskega spola, moških pa je bilo 18.377 oz. 57,4
%.
Odstotek žensk se v letu 2013 glede na leto 2012 ponovno skoraj ni spremenil (znova se je
zmanjšal za samo 0,1 odstotne točke). Številčno je bilo 335 žensk manj kot leto poprej,
število moških zaposlenih pa se je zmanjšalo za 557. Skupno se je torej število zaposlenih
glede na prejšnje leto zmanjšalo za 892.
Statistike za delež žensk po skupinah organov državne uprave za leto 2013 ponovno
ostajajo skoraj nespremenjene.
Na dan 31. 12. 2014 je bilo v slovenski javni upravi zaposlenih 31.379 posameznikov.
Ženski delež je znašal 43,1 %, torej 13.523 posameznic, medtem ko je moški delež znašal
56,9 % oz. 17.856 posameznikov.
Število žensk se je leta 2014 glede na leto 2013 ponovno zmanjšalo, in sicer za 132 oz. za
eno odstotno točko. Delež žensk pa se je nekoliko povečal – zrasel je za 0,5 odstotne
točke, saj se je število moških znižalo za kar 521. Skupno je bilo 653 manj zaposlenih kot
leto poprej.
Ženski delež še vedno najbolj prevladuje na upravnih enotah s kar 85,20 %, prav tako pa
najmanjši ženski delež ostaja v organih v sestavi, kjer znaša samo 32,80 %. Ministrstva in
javne službe ohranjajo ženski delež nekoliko nad 60 %.
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Na dan 31. 12. 2015 je bilo v slovenski državni upravi zaposlenih 31.502 posameznikov.
Od tega je bilo 13.745 oz. 43,6 % žensk, moških pa je bilo 17.757 oz. 56,4 %.
Število žensk se je leta 2015 glede na leto 2014 povečalo za 222 posameznic oz. za 1,6
odstotne točke, medtem ko je delež žensk ostal skoraj nespremenjen (povečal se je za 0,5
odstotne točke). Število moških se je znižalo za 99 posameznikov, skupno število
zaposlenih pa se je povečalo za 123.
Leta 2015 se je glede na leto 2014 nekoliko povečal ženski delež v organih v sestavi,
čeprav še vedno ostaja najnižji ženski delež med skupinami organov državne uprave.
Ostala področja ponovno ostajajo bolj kot ne nespremenjena.
Na dan 31. 12. 2016 je bilo v slovenski državni upravi zaposlenih 31.550 posameznikov.
Pripadnic ženskega spola je bilo od tega 13.884 oz. 44,01 %, pripadnikov moškega spola
pa je bilo 17.666 oz. 55,99 %.
Število žensk je v letu 2016 glede na leto 2015 zraslo za 139 posameznic oz. za 1,01
odstotne točke. Delež žensk se je spremenil samo za 0,38 odstotne točke glede na
prejšnje leto. Število moških se je znižalo za 91 posameznikov, število vseh zaposlenih pa
se je povečalo za 48.
Statistike v letu 2016 glede na leto 2015 ponovno ostajajo na istih nivojih, prav tako ni
prišlo do nobenih sprememb, deleži se spreminjajo po odstotek ali celo za manj.
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4.2.2

Analiza gibanja zaposlovanja žensk na vodilnih položajih

Drugo analizirano področje se nanaša na ženske, zaposlene na vodilnih delovnih mestih.
Analiza prikazuje število žensk med funkcionarji in uradniki na položaju v časovnem
obdobju desetih let, tj. od leta 2006 do 2016. Med funkcionarji bodo obravnavane
funkcije članov vlade, generalni sekretar in državni sekretar. Med uradniki na položaju
bodo obravnavani položaji predstojnik vladne službe, predstojnik organa v sestavi,
generalni direktor direktorata, generalni sekretar, načelnik in načelnik upravne enote.
Tabela 3: Število žensk med funkcionarji od leta 2006 do 2016
Funkcija

Člani Vlade

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Razlika v številu
2006–2016

2
3
5
4
5
1
1
3
7
8
8
+6

Generalni
sekretar
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
1
+1

Državni sekretar

Skupaj

4
4
10
10
10
6
6
8
11
16
18
+14

6
7
15
14
16
8
7
12
18
24
27
+21

Vir: Kadrovsko poročilo (2006–2016)
Tabela 4: Odstotek žensk med funkcionarji od leta 2006 do 2016
Funkcija

Člani Vlade

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Razlika v
odstotnih točkah
2006–2016

11,8 %
16,7 %
26,3 %
21,1 %
26,3 %
7,7 %
7,7 %
25,0 %
14,9 %
47,1 %
47,0 %
+35,2

Generalni
sekretar
00,0 %
00,0 %
00,0 %
00,0 %
100 %
100 %
00,0 %
100 %
00,0 %
00,0 %
100 %
+100

Državni sekretar

Skupaj

17,4 %
16,7 %
47,6 %
43,5 %
43,5 %
37,5 %
25,0 %
30,8 %
23,4 %
47,1 %
50,0 %
+32,6

14,6 %
16,3 %
36,6 %
32,6 %
37,2 %
26,7 %
18,4 %
30,8 %
38,3 %
46,2 %
50,0 %
+17,4

Vir: Kadrovsko poročilo (2006–2016)
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Grafikon 2: Gibanje deleža žensk med funkcionarji od leta 2006 do 2016
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Vir: lasten, tabela 4

Tabeli 3 in 4 prikazujeta število in odstotek žensk med funkcionarji v časovnem obdobju
med letoma 2006 in 2016. Graf 2 prikazuje gibanje deleža žensk med funkcionarji.
Dne 31. 12. 2006 je bilo na položaju 41 funkcionarjev. Od tega je bilo 17 članov vlade, 1
generalni sekretar in 23 državnih sekretarjev. Število žensk med funkcionarji se glede na
leto 2005 ni spremenilo, delež žensk pa se je znižal za 0,4 odstotne točke. Pri članih vlade
se je odstotek zvišal na 11,8 % zaradi nove ministrice za delo, družino in socialne zadeve.
Število žensk med državnimi sekretarji ostaja nespremenjeno, njihov delež pa se je znižal
na 17,4 % zaradi prihoda dveh državnih sekretarjev.
Na dan 31. 12. 2007 je število funkcionarjev znašalo 43. Od tega je bilo 18 članov vlade, 1
generalni sekretar in 24 državnih sekretarjev. Leta 2007 se je glede na leto 2006 delež
žensk med funkcionarji dvignil na 16,3 %, kar je 1,7 odstotne točke več. Vključno s
kabinetnimi uslužbenkami skupno število žensk znaša 46, kar predstavlja 40 %.
Na dan 31. 12. 2008 je bilo 41 funkcionarjev. Od tega je bilo 19 članov vlade, 1 generalni
sekretar in 21 državnih sekretarjev. Med funkcionarji je bilo 15 žensk oz. 36,6 %, kar je
20,3 % več kot leto poprej. Do sprememb pri strukturi zaposlenih je prišlo zaradi nastopa
nove vlade.
Dne 31. 12. 2009 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 43 funkcionarjev, med njimi
14 predstavnic ženskega spola oz. 32, 6 %. Leta 2009 se je glede na leto 2008 delež žensk
med funkcionarji znižal za 4 odstotne točke, številčno pa za eno posameznico.
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Dne 31. 12. 2010 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 43 funkcionarjev, od tega je
bilo 16 predstavnic ženskega spola oz. 37,2 %. Leta 2010 je mesto generalne sekretarke
ponovno zasedla ženska. Število žensk se je prav tako spremenilo pri članih vlade, in sicer
za eno posameznico oz. za 5,2 odstotne točke.
Dne 31. 12. 2011 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 30 funkcionarjev, od tega 8
predstavnic ženskega spola, kar predstavlja 26,7 %. Število žensk se je leta 2011 glede na
leto 2010 zmanjšalo za 8 posameznic, kar znaša polovico vseh žensk med funkcionarji od
leta poprej. Delež žensk se je glede na prejšnje leto znižal za 10,5 odstotnih točk.
Dne 31. 12. 2012 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 38 funkcionarjev, od tega je
bilo 7 predstavnic ženskega spola. Delež žensk med funkcionarji se je leta 2012 glede na
leto poprej zmanjšal za 8,3 odstotnih točk oz. za eno zaposleno.
Dne 31. 12. 2013 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 39 funkcionarjev, od tega je
bilo 15 žensk oz. 30,8 %. Število vseh funkcionarjev se je povečalo za 1, medtem ko se je
število ženskih funkcionark povečalo za 5 oz. za 12,4 odstotnih točk.
Dne 31. 12. 2014 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 47 funkcionarjev, od tega je
bilo 18 oseb ženskega spola oz. 38,3 %. Število funkcionarjev glede na leto poprej zvišalo
za 8 posameznikov, število žensk pa za 6. Odstotkovno gledano je ženski delež narasel za
7,5 odstotne točke.
Dne 31. 12. 2015 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 52 funkcionarjev, med
katerimi je bilo 24 žensk, ki predstavljajo 46,2 % vseh funkcionarjev. Glede na leto 2014 se
je število funkcionarjev v letu 2015 povečalo za 5 posameznikov, število žensk pa za 6.
Delež žensk se je tako povečal za 7,9 odstotne točke glede na leto 2014.
Dne 31. 12. 2016 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 54 funkcionarjev, med njimi
27 žensk oz. 50,0 %. Glede na prejšnje leto, se je število funkcionarjev leta 2015 povečalo
za 2, število ženskih funkcionark pa za 3. Odstotkovno je ženski delež zrasel za 3,8
odstotne točke glede na leto poprej.
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Tabela 5: Število žensk med uradniki na položaju z mandatom od leta 2006 do 2016
Položaj

Predstojnik
vladne službe

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Razlika
v številu
2006–
2016

4
4
5
5
4
5
4
3
3
4
4
0

Predstojnik
organa v
sestavi
10
13
14
12
11
10
7
11
12
11
10
0

Generalni
direktor
direktorata
19
21
21
20
24
26
20
23
25
23
22
+3

Generalni
sekretar
6
6
4
2
4
5
5
5
5
7
7
+1

Načelnik
upravne
enote
21
28
27
27
30
31
34
35
35
33graf
35
+14

Skupaj

60
72
71
66
73
77
70
77
80
78
78
+18

Vir: Kadrovsko poročilo (2006–2016)
Tabela 6: Odstotek žensk med uradniki na položaju z mandatom od leta 2006 do 2016
Položaj

Predstojnik
vladne službe

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Razlika
v številu
2006–
2016

40,0 %
40,0 %
45,5 %
45,5 %
33,3 %
41,7 %
50,0 %
42,9 %
33,3 %
44,4 %
44,4 %
+4,4

Predstojnik
organa v
sestavi
25,6 %
38,2 %
40,0 %
28,6 %
27,5 %
26,3 %
20,0 %
34,4 %
38,7 %
32,4 %
30,3 %
+4,7

Generalni
direktor
direktorata
36,5 %
36,8 %
38,2 %
34,5 %
40,7 %
46,4 %
40,0 %
42,6 %
49,0 %
43,4 %
43,1 %
+6,6

Generalni
sekretar
40,0 %
40,0 %
26,7 %
13,3 %
26,7 %
33,3 %
45,5 %
41,7 %
38,5 %
50,0 %
50,0 %
+10,0

Vir: Kadrovsko poročilo (2006–2016)
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Načelnik
upravne
enote
36,2 %
49,1 %
46,6 %
46,6 %
51,7 %
53,4 %
58,6 %
60,3 %
60,3 %
56,9 %
60,3 %
+24,1

Skupaj

34,5 %
41,6 %
40,8 %
35,9 %
39,9 %
43,0 %
43,2 %
47,2 %
49,4 %
46,4 %
47,3 %
+12,8

Grafikon 3: Gibanje deleža žensk med uradniki na položaju z mandatom od leta 2006 do 2016
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Tabeli 5 in 6 prikazujeta število in odstotek žensk med uradniki na položaju z mandatom
od leta 2006 do 2016. Graf 3 prikazuje gibanje deleža žensk med uradniki na položaju z
mandatom od leta 2006 do 2016.
Dne 31. 12. 2006 je bilo število uradnikov na položaju z mandatom 174, od tega je bilo 60
predstavnic ženskega spola. Največ žensk se številčno pojavi kot načelnic upravnih enot in
sicer 21, odstotkovno pa si leta 2006 prvo mesto delijo predstojnice vladnih služb in
generalne sekretarke s 40,0 %. Najmanjši delež žensk se pojavi pri predstojnikih organov v
sestavi, kjer znaša 25,6 %.
Dne 31. 12. 2007 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 173 uradnikov na položaju z
mandatom oz. višjih menedžerjev, od tega 72 pripadnic ženskega spola. Med uradniki na
položaju z mandatom je bilo glede na leto poprej 7,1 odstotnih točk žensk več; ženski
delež je tako znašal 41,6 %. Število žensk se je med generalnimi direktorji direktoratov
povečalo za 3, med načelniki upravnih enot pa za 7. Povečalo se je tudi število žensk med
predstojniki organov v sestavi, in sicer za 3. Največji ženski delež ostaja med načelniki
upravnih enot (41,6 %). Najnižji delež pa se pojavi med generalnimi direktorji direktorata,
kjer znaša 36,8 %.
Dne 31. 12. 2008 je bilo 174 uradnikov na položaju z mandatom, od tega je bilo 71
pripadnic ženskega spola. Število žensk med uradniki na položaju z mandatom se je leta
2008 glede na leto 2009 zmanjšalo za 1, odstotkovno pa za 0,8 odstotne točke. Do večjih
sprememb ni prišlo.
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Dne 31. 12. 2009 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 184 uradnikov na položaju,
od tega je bilo 66 predstavnic ženskega spola oz. 35,9 odstotka. Glede na leto 2008 se je
leta 2009 število vseh uradnikov povečalo za 8, število žensk pa zmanjšalo za 5. Število
žensk se je zmanjšalo na vseh področjih razen pri predstojnikih vladnih služb in načelnikih
upravnih enot, kjer število žensk ostaja nespremenjeno.
Dne 31. 12. 2010 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 184 uradnikov na položaju z
mandatom, od tega je bilo 73 predstavnic ženskega spola. Glede na leto 2009 se število
zaposlenih uradnikov na položajih ni spremenilo. Do sprememb je prišlo pri deležu žensk,
ki je glede na leto poprej, naraslo za 3,8 odstotnih točk oz. za 7 posameznic. Prvič od leta
2006 pa se je zgodilo, da je ženski delež presegel moškega; med načelniki upravnih enot je
ženski delež znašal 51,7 %.
V organih državne uprave je bilo dne 31. 12. 2011 zaposlenih 179 uradnikov na položaju,
od tega je bilo 77 predstavnic ženskega spola. Število žensk se je med zaposlenimi
uradniki na položaju leta 2011 glede na leto 2010 povečalo za 4 oz. za 3,3 odstotne točke.
Število vseh zaposlenih se je glede na prejšnje leto zmanjšalo za 5 zaposlenih.
Dne 31. 12. 2012 je bilo kot uradnik na položaju v organih državne uprave zaposlenih 162
posameznikov, od tega 70 ženskega spola. Leta 2012 se je število vseh zaposlenih
uradnikov na položaju zmanjšalo za 17, število žensk pa za 7. Kljub temu se je delež žensk
dvignil za 0,2 odstotne točke glede na prejšnje leto. Ponovno se leta 2012 pojavi rekordni
odstotek žensk med zaposlenimi uradniki na položaju, in sicer pri načelnikih upravnih
enot; ženski delež znaša namreč kar 58,6 %.
Dne 31. 12. 2013 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 163 uradnikov na položaju,
od tega je bilo 77 pripadnic ženskega spola. Število uradnikov na položaju se leta 2013
glede na leto 2012 ni bistveno spremenilo – povečalo se je za 1. Število žensk pa se je
glede na prejšnje leto povečalo za 7, odstotkovno gledano pa se je ženski delež zvišal za
4,0 odstotne točke. Delež žensk med načelniki upravnih enot se je ponovno zvišal, z letom
2013 je dosegel 60,3 % .
Dne 31. 12. 2014 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 162 uradnikov na položaju,
med katerimi je bilo 80 oseb ženskega spola. Leta 2014 se je število uradnikov na položaju
povečalo za 1, število žensk na tem področju pa za 3. Ženski delež je tako glede na
prejšnje leto zrasel za 2,2 odstotne točke. Do drugih večjih sprememb leta 2014 ni prišlo.
Na dan 31. 12. 2015 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 168 uradnikov na
položaju, med njimi 78 oseb ženskega spola. Glede na leto 2014 se je v letu 2015 število
zaposlenih kot uradnikov na položaju povečalo za 6 posameznikov, število žensk pa se je
znižalo za 2. Prav tako se je znižal tudi ženski delež, in sicer za 3 odstotne točke. Do
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največje spremembe je prišlo pri generalnih sekretarjih, kjer je ženski delež dosegel 50,0
%.
Dne 31. 12. 2016 je bilo v organih državne uprave zaposlenih 165 uradnikov na položaju,
od tega je bilo 78 žensk oz. 47,3 %. Število uradnikov na položaju z mandatom je bilo leta
2016 glede na leto 2015 za 3 manjše, število žensk pa je ostalo nespremenjeno. Ženski
delež je glede na leto poprej zrastel za 0,9 odstotne točke, do drugih večjih sprememb pa
leta 2016 ni prišlo.

4.2.3

Analiza gibanja zaposlovanja žensk v vojski in policiji

Tretje analizirano področje se nanaša na gibanje zaposlovanja žensk na delovnih mestih,
kjer so v preteklosti prevladovali pripadniki moškega spola. Analizirano bo obdobje med
letoma 2007 in 2016, raziskava pa bo osredotočena na delovna mesta v Slovenski vojski in
policiji. Raziskava se začne z letom 2007, zaradi pomanjkanja podatkov za prejšnja leta.
Tabela 7: Odstotek žensk v Slovenski vojski in policiji od leta 2007 do 2016
Področje
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Razlika v odstototnih točkah
2006–2016

Slovenska vojska
15,9 %
15,9 %
15,6 %
15,4 %
15,4 %
15,3 %
15,5 %
15,8 %
16,1 %
16,1 %
+0,2
Vir: Kadrovsko poročilo (2007–2016)
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Policija
24,1 %
24,1 %
25,0 %
24,0 %
24,0 %
24,2 %
24,2 %
24,6 %
25,4 %
25,4 %
+1,3

Grafikon 4: Gibanje deleža žensk v Slovenski vojski in policiji od leta 2007 do 2016
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Tabela 7 prikazuje delež žensk zaposlenih v Slovenski vojski in policiji od leta 2007 do leta
2016. Graf 4 prikazuje gibanje deleža žensk v Slovenski vojski in policiji od leta 2007 do
2016.
Na dan 31. 12. 2007 je bilo v Slovenski vojski zaposlenih 7.111, na policiji pa 9.490
posameznikov. Delež žensk je v Slovenski vojski znašal 15,4 %, moški pa kar 84,6 %. Na
policiji je ženski delež dosegel 23,3 %, moški pa je znašal 76,70 %.
Na dan 31. 12. 2008 je bilo v Slovenski vojski zaposlenih 7.183 posameznikov, na policiji
pa 9.302. Glede na leto poprej se je število zaposlenih v Slovenski vojski povečalo za 72,
na policiji pa zmanjšalo za 188 oseb. Ženski delež se je glede na leto poprej v obeh
primerih povečal – v Slovenski vojski je znašal 15,90 %, kar je 0,5 odstotne točke več kot
leta 2007, na policiji pa je znašal 24,10 %, kar je 0,8 odstotne točke več kot leta 2007.
Na dan 31. 12. 2009 je bilo v Slovenski vojski zaposlenih 7.504, na policiji pa 9.350 oseb.
Glede na leto 2008 se je število zaposlenih leta 2009 v Slovenski vojski zvišalo za 321, na
policiji pa za 48 oseb. Delež žensk se je v Slovenski vojski znižal za 0,3 odstotne točke, na
policiji pa je zrasel za 0,9 odstotne točke glede na leto poprej.
Dne 31. 12. 2010 je bilo v Slovenski vojski zaposlenih 7.538, na policiji pa 8.989
posameznikov. Glede na leto 2009 se je število zaposlenih v Slovenski vojski povečalo za
34 oseb, na policiji pa je to število padlo, in sicer za 361 oseb. Deleži po spolu se glede na
prejšnje leto niso dosti spremenili – ženski delež se je pri Slovenski vojski znižal za 0,2
odstotne točke, pri policiji pa za 1,0 odstotne točke.
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Na dan 31. 12. 2011 je bilo v Slovenski vojski zaposlenih 7.565, na policiji pa 8.808
posameznikov. Število zaposlenih se je leta 2011 glede na prejšnje leto v Slovenski vojski
povečalo za 27 oseb, na policiji pa se je število zaposlenih zmanjšalo za 181 oseb. Deleži
po spolu zaposlenih ostajajo glede na leto poprej nespremenjeni.
Na dan 31. 12. 2012 je bilo v Slovenski vojski zaposlenih 7.435, na policiji pa 8.489
posameznikov. Glede na leto 2011 se je leta 2012 število zaposlenih v Slovenski vojski
zmanjšalo za 130 oseb, na policiji pa za 319 oseb. Ženski delež se je v Slovenski vojski
zmanjšal za 0,1 odstotne točke, na policiji pa je zrasel za 0,2 odstotne točke.
Dne 31. 12. 2013 je bilo v Slovenski vojski zaposlenih 7.311, na policiji pa 8.300
posameznikov. Število zaposlenih v Slovenski vojski se je leta 2013 glede na leto 2012
zmanjšalo za 142 oseb, število zaposlenih na policiji pa se je zmanjšalo za 189 oseb. Deleži
po spolu se glede na prejšnje leto niso pretirano spremenili – pri Slovenski vojski se je
ženski delež dvignil za 0,2 odstotne točke, pri policiji pa deleži glede na spol ostajajo
nespremenjeni.
Na dan 31. 12. 2014 je bilo v Slovenski vojski zaposlenih 7.133, na policiji pa 8.074
posameznikov. Leta 2014 se je glede na leto 2013 število zaposlenih v Slovenski vojski
zmanjšalo za 178 oseb, število zaposlenih na policiji pa za 226 oseb. Ženski deleži so se na
obeh področjih dvignili za nekoliko manj kot pol odstotne točke.
Na dan 31. 12. 2015 je imela Slovenska vojska 7.009, policija pa 8.171 zaposlenih. Glede
na prejšnje leto se je število zaposlenih v Slovenski vojski zmanjšalo za 124 oseb, število
zaposlenih na policiji pa se je povečalo za 97 oseb. Ženski deleži so se glede na leto poprej
ponovno dvignili – pri Slovenski vojski za 0,3 odstotne točke, pri policiji pa za 0,8 odstotne
točke.
Dne 31. 12. 2016 je bilo v Slovenski vojski 6.874, na policiji pa 8.218 zaposlenih. Leta 2016
se je število zaposlenih v Slovenski vojski glede na leto 2015 zmanjšalo za 135 oseb,
število zaposlenih na policiji pa se je povišalo za 47. Glede na spol se deleži zaposlenih
niso dosti spreminjali – ženski se je v obeh primerih znižal za veliko manj kot pol odstotka.

4.3 INTERVJUJI
Med zaposlenimi v državni upravi sem se odločila opraviti intervjuje, s katerimi sem želela
pridobiti različne poglede na feminizacijo javne oz. državne uprave in kako le-to občutijo
kot zaposleni. Za intervjuvance sem si izbrala tri različne profile zaposlenih; žensko, ki je v
državni upravi zaposlena daljše časovno obdobje, žensko, ki se je v državni upravi zaposlila
nedavno in moškega, ki je v državni upravi prav tako zaposlen daljše časovno obdobje.
Slednjega sem izbrala zato, ker sem želela pridobiti mnenje o feminizaciji državne uprave
tudi z moške perspektive.
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Intervjuji so bili opravljeni v mesecu juliju 2018 in so v povprečju trajali pol ure. Vsi
intervjuji so posneti in shranjeni v obliki zvočnih zapisov, prav tako pa so v celoti izpisani v
prilogi diplomskega dela. Za poimenovanje intervjuvancev sem med zapisovanjem
odgovorov uporabila izmišljena imena, da bi s tem ohranila njihovo anonimnost.
Intervju je bil polstrukturiran; vnaprej pripravljena vprašanja sem intervjuvancem
posredovala predčasno, med intervjuji pa so se tekom pogovora porodila še kakšna nova
vprašanja. V prvem sklopu vprašanj sem želela ugotoviti, zakaj so se intervjuvani odločili
za kariero v državni upravi in kako dolgo si jo že gradijo.
Drugi sklop vprašanj je bil zasnovan tako, da se z intervjuvanci pogovorimo o temi
feminizacije javne oz. državne uprave in ugotovimo, kako so jo občutili oz. doživljali sami
kot zaposleni v državni upravi.
V tretjem sklopu vprašanj pa smo se pogovorili o številu žensk zaposlenih na vodilnih
položajih ter kako in zakaj se po mnenju intervjuvancev to število spreminja, če sploh so
mnenja, da se. Zanimalo me je tudi njihovo mnenje o zaposlovanju žensk na tradicionalno
bolj moških delovnih mestih, npr. v vojski in na policiji.

4.3.1

Odločitev za kariero v državni upravi

Intervjuvane so bile tri osebe – Nina in Robert, oba v državni upravi zaposlena že več kot
dvajset let, sedaj sodelavca na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, ter Julija, sveže zaposlena na Ministrstvu za obrambo. Nina in Robert zasedata
delovno mesto sekretarja, Julijin trenutni naziv pa je pripravnik/svetovalec/analitik – vse v
enem.
Vprašanje o razlogu za izbiro kariere v državni upravi je bilo pripravljeno vnaprej, postavila
pa sem ga vsem trem intervjuvancem. Robert je povedal, da ga je v državno upravo
privedel splet okoliščin, kariere v državni upravi ni nikoli načrtoval. Ninina zgodba je
podobna – do državne uprave jo je že v študijskih letih pripeljala kandidatura za
kadrovsko štipendijo na takratni vladi Republike Slovenije, kjer ji je bila kasneje ponujena
možnost za zaposlitev na Upravni enoti Celje. Pri njenem odgovoru se mi je porodilo še
eno vprašanje: je na odločitev o zaposlitvi morda vplival tudi faktor varnosti zaposlitve,
možnost zaposlitve za nedoločen čas, možnost porodniškega dopusta in podobni
dejavniki, ki jih nudi zaposlitev v državni upravi? Na to vprašanje je odgovorila : »Ne,
takrat po zaključku študija o tem sploh nisem razmišljala, ampak o tem, da se zaposlim.
Tako, da sem sprejela, kar mi je bilo takrat ponujeno.«
Ko sem isto vprašanje postavila Juliji, se je njen odgovor razlikoval, predvsem glede
dejavnikov, ki so vplivali na njeno odločitev o zaposlitvi v državni upravi. Odgovorila je:
»Definitivno je na mojo odločitev pri iskanju službe in kasnejšo zaposlitev v javni upravi
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vplivala varnost zaposlitve, saj mi omogoča delo za nedoločen čas in neko varnost. Pa tudi
študij, za katerega sem se odločila, je bolj kot ne namenjen za delovna mesta v državni
upravi.«
Sama razmišljam, da je do razlike med odgovori oseb, ki sta v državni upravi zaposleni že
veliko let in ženske, ki je v državni upravi svojo kariero šele dobro začela, v tem, da so se
ljudje v preteklosti zaposlovali veliko prej, kot se zdaj, pa tudi do službe so prišli hitreje.
Glede na to, da je v času gospodarske krize težje priti do redne zaposlitve, sploh pa do
takšne, ki ponuja neko varnost in možnost porodniške odsotnosti, razumem, zakaj bi se
posameznik odločil za službo v javni oz. državni upravi.
4.3.2

Feminizacija javne uprave

Z intervjuvanci smo se pogovarjali tudi o feminizacije javne uprave – kakšno je njihovo
mnenje o tem, če menijo, da sploh prihaja do tega pojava, in kako jo sami doživljajo.
Glede na to, da sta Nina in Robert v državni upravi zaposlena že več kot dvajset let in sta
medtem zamenjala več različnih delovnih mest, me je zanimalo, če sta v tem času sama
opazila morebitna nihanja pri zaposlovanju glede na spol. Robert odgovarja: »Težko
rečem, da sem jih opazil. Niti ne. Ko sem jaz prišel na ministrstvo, je bila ministrica,
mogoče, da je bilo malo več ministrov kot ministric, vendar pa je na položajih, takrat so
bili državni sekretarji, sedaj so to direktorji, bilo več žensk«. Nina pritrjuje: »Jaz moram
tudi reči, da je že na upravni enoti bilo več žensk, manj moških. Bi kvečjemu rekla, da je
sedaj tam zaposlenih več moških kot prej. Tudi kasneje na ministrstvih sem opažala, da se
je kolektivu prej pridružil kak moški kot ženska.”
Ker sem želela mnenje slišati tudi od Julije, sem ji, ker v državni upravi še ni zaposlena
dalje časa in bi zato lahko opažala spremembe v gibanju zaposlovanja po spolu skozi
daljša časovna obdobja, vprašanje postavila malo drugače. Zanimalo me je, ali se je pred
zaposlitvijo na Ministrstvu za obrambo, prijavljala še na kakšna druga razpisana delovna
mesta v državni upravi, in če je kasneje na teh razpisih dobila občutek, da kateri spol,
povabljen na razgovor, prevladuje. Odgovarja: »Večinoma sem se prijavljala bolj kot ne
samo na razpise za javno oziroma državno upravo, večino pa jih je bilo vezanih na
Ministrstvo za obrambo. Zdi se mi, da je bil delež glede na spol kar precej sorazmeren.
Enako število žensk kot moških. Sama nisem opazila nobenih razlik.«
Sodeč po odgovorih na prejšnje vprašanje sem sklepala, da intervjuvani feminizacije niso
pretirano občutili. Nina mi je z naslednjim odgovorom to potrdila: »No, na ministrstvu v
mojem času, jaz sem zdaj tu enajst let recimo, ne bi rekla, da prihaja do feminizacije.
Kvečjemu, pa je prišlo do tega, da je tudi moškim postala všeč stabilna služba. Res ne bi
rekla, da je ravno feminizacija.«

45

Robert je s svojim odgovorom opozoril še na drug vidik: »Ja na splošno pa je mogoče o
vsem tem moje razmišljanje to, da je v gospodarstvu več takih delovnih mest, za katere se
odločajo že v štartu na študiju moški. Mogoče še vedno to, da obrnemo sliko. Se mi zdi, da
je več moških podjetnikov mogoče, pa nasploh, poklici kot so strojniki, elektroinženirji,
naravoslovne vede nasploh.« Po njegovem razmišljanju je razlog, da državno upravo
občutimo kot sektor, kjer prevladujejo ženske, ravno to, da se že na začetku moški
odločajo za drugačne študije kot ženske oz. da se manj žensk odloči za študije, ki so
večinoma smatrani kot »moški«.
Julijo sem vprašala, kakšno je razmerje glede na spol v kolektivu, katerega del je trenutno.
Zanimalo me je, če gre za pretežno moški oz. pretežno ženski kolektiv. Prav tako me je
zanimalo še njeno mnenje o feminizaciji in kako jo občuti ona. Odgovarja: »V bistvu so
delovna mesta glede na spol kar uravnana. Se mi zdi, da je ponovno skoraj enak delež
žensk kot moških. Meni se ne zdi, da je sedaj količinsko več žensk v javni upravi, res ne.
Tako da feminizacije javne uprave na svojem delovnem mestu res ne občutim. Definitivno
pa imam občutek, da so ženske na svojih delovnih mestih dosti bolj ambiciozne in karierno
usmerjene napram moškim.«

4.3.3

Zaposlovanje žensk na vodilnih in tradicionalno moških delovnih
mestih

Zadnji sklop vprašanj sem namenila pogovoru o zaposlovanju žensk na višjih, vodilnih
položajih in o zaposlovanju žensk na tradicionalno bolj moških delovnih mestih. Glede na
to, da so v preteklosti bila ženskam zaupana bolj administrativna dela, moški pa so
prevzeli vodilne položaje, sem intervjuvance vprašala, ali menijo, da se je to spremenilo.
Robert je z gotovostjo zatrdil: »Da. Sigurno se je spremenilo. Čeprav, kot sem rekel, jaz
sam med svojim delom v državni upravi tega nisem tako zaznaval, saj so bile vedno
večinoma ženske, tudi na vodilnih položajih.« Nina se je z odgovorom strinjala in dodala še
svoje izkušnje iz predhodnih delovnih mest v državni upravi: »Ja, tudi na upravni enoti sta
bila načelnik in njegov pomočnik moška, ampak vodje oddelkov so bile pa večino ženske,
samo en moški. Govorim že za takrat, ko sem se jaz zaposlila, so bile visoko izobražene in
so tudi zasedale višja delovna mesta. Mogoče gre to vprašanje res veliko več let nazaj, že
dvajset let nazaj, ko sem se jaz zaposlila, ne bi rekla, da so bile ženske samo »tajnice«.
Tudi kasneje na ministrstvu.«
Iz njunih odgovorov sem ugotovila, da se ženske na vodilnih položajih pojavljajo že kar
nekaj časa, ponovno ni bilo opaziti nekih večjih sprememb.
Robert je v sklopu te razprave dodal še: »Mislim, da lahko tukaj še povemo to, da se sam
med sodelavci sploh ne sprašujem ali je to ženska ali moški. Če je človek sposoben, je
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sposoben. Če izkaže svoje delovne sposobnosti, si zasluži zasesti to delovno mesto.«
Enakega mnenja sta bili tudi Nina in Julija.
Za konec sem sodelujoče vprašala še o njihovem mnenju glede zaposlovanja žensk na
policiji in v vojski, ki še vedno veljata za bolj moški področji. Zanimalo me je, če so mnenja,
da se število žensk na teh delovnih mestih povečuje in zakaj. Robert odgovarja: »No, jaz bi
odgovoril takole, normalno da tukaj še vedno prevladujejo moški. Mislim pa, da je
priključevanje žensk v te poklice postal nekakšen svetovni trend«. Nina je podala mnenje o
tem, zakaj se ženske odločajo za takšne poklice: »To je neka želja po adrenalinu, več žensk
je samostojnih, ne ustvarijo si takoj družine, želijo si akcije.«
Kot ženska, ki je tudi sama nekaj časa preživela v Slovenski vojski, je Julija odgovorila
takole: »Glede na to, da sem tudi sama nekaj časa preživela v vojski, vem, da je bil takrat
delež med ženskami in moškimi še zmeraj zelo velik. Še vedno vsaj v vojaških poklicih
prevladujejo moški. Opazila pa sem, da so ženske, sploh iz strani starejših poveljujočih,
deležne določene mere šikaniranja in zaničevanja. Je pa res, da so ženske v vojaški službi
dosti bolj zavzete in dlje časa ostanejo v vojaški službi kot moški.« Zanimalo me je tudi,
zakaj se je sama odločila za vojsko in kasneje za kariero, ki si jo je izbrala. Odgovorila je:
»Mislim, da me je za študij obramboslovja in kasneje za izbiro vojaškega modula, navdušil
moj oče, ki je sam zaposlen v vojski kot častnik. To me je vedno zanimalo, že od malega.«
Po mnenju intervjuvanih se torej zaposlitve, o katerih smo govorili, vedno bolj odpirajo
tudi za ženske, čeprav na tem področju še vedno močno prevladujejo moški. Po mnenju
ženske, ki je vojsko izkusila tudi sama, pa so ženske na tem področju še vedno v določenih
pogledih diskriminirane.
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5

RAZPRAVA

Na osnovi kadrovskih poročil, pridobljenih iz uradne spletne strani Ministrstva za javno
upravo, so bile s pomočjo analize pridobljene informacije o gibanju zaposlovanja žensk v
slovenski državni upravi in zaposlovanju žensk na vodilnih položajih v slovenski državni
upravi med letoma 2006 in 2016, torej za obdobje desetih let. Analiza zaposlovanja žensk
na delovnih mestih, kjer so v preteklosti prevladovali večinoma moški, v našem primeru
Slovenska vojska in policija, pa je bila narejena za obdobje od leta 2007 do 2016, saj za
leto 2006 ni bilo objavljenih potrebnih podatkov. Pridobljena so bila tudi mnenja treh
oseb zaposlenih v slovenski državni upravi, ki so podale svoje osebne izkušnje in poglede
na vidik spola v državni upravi.
Raziskava je bila razdeljena na štiri sklope. V prvem sklopu sem analizirala gibanje deleža
žensk med zaposlenimi v državni upravi v obdobju med 2006 in 2016. Zaposleni so bili
razporejeni po skupinah organov državne uprave: ministrstva, organi v sestavi, vladne
službe in upravne enote. V drugem sklopu sem analizirala gibanje deleža žensk med
zaposlenimi v državni upravi na vodilnih položajih – analizirala sem zaposlene kot
funkcionarje in zaposlene kot uradnike z mandatom. Pri analizi funkcionarjev so bili
zaposleni razdeljeni na tri različne funkcije: član vlade, generalni sekretar in državni
sekretar. Pri analizi uradnikov z mandatom so bili zaposleni razporejeni po petih različnih
položajih, in sicer: predstojnik vladne službe, predstojnik organa v sestavi, generalni
direktor direktorata, generalni sekretar in načelnik upravne enote. Analiza je bila ponovno
narejena za obdobje od leta 2006 do 2016. V tretjem sklopu sem analizirala gibanje deleža
žensk med zaposlenimi v Slovenski vojski in na policiji. Analiza je bila narejena za obdobje
od leta 2007 do 2016. Četrti sklop raziskave pa so bili intervjuji s tremi osebami
zaposlenimi v slovenski državni upravi, katerih cilj je bil pridobiti njihovo mnenje o vidiku
spola in feminizacije v slovenski državni upravi.
V uvodnem delu naloge so bila pred izvedbo analize in intervjujev postavljena tri
vprašanja: ali se število žensk v slovenski državni upravi povečuje, ali se povečuje število
žensk na vodilnih položajih slovenske državne uprave, in ali se povečuje tudi število žensk
na delovnih mestih v slovenski državni upravi, ki veljajo za tipično moška. Na podlagi teh
vprašanj smo preverili naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Delež žensk v slovenski državni upravi se povečuje.
Hipotezo, da se delež žensk v slovenski državni upravi povečuje, lahko potrdimo. Leta
2016 je bilo v slovenski državni upravi zaposlenih 13.884 žensk, kar je 347 manj kot v letu
2006. Če pa v obzir vzamemo delež žensk v slovenski državni upravi, se je ta od leta 2006,
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ko je znašal 41,5 %, do leta 2016 povečal za 2,51 odstotne točke; znašal je namreč 44,01
%.
Hipoteza 2: Delež žensk na vodilnih položajih v slovenski državni upravi se povečuje.
Hipotezo, da se delež žensk na vodilnih položajih v slovenski državni upravi povečuje,
lahko potrdimo. Število žensk med funkcionarji se je do leta 2016, glede na prvo
analizirano leto 2006, dvignilo za 21, število žensk med uradniki z mandatom pa za 18. Pri
obeh analiziranih področjih se je dvignil tudi delež žensk – pri funkcionarjih za 35,4
odstotne točke, pri uradnikih z mandatom pa za 12,8 odstotne točke.
Hipoteza 3: Delež žensk na delovnih mestih v slovenski državni upravi, kjer so v preteklosti
prevladovali večinoma moški, se povečuje.
Hipotezo, da se delež žensk na delovnih mestih v slovenski državni upravi, kjer so v
preteklosti prevladovali večinoma moški, povečuje, lahko potrdimo. Razlike med ženskimi
deleži v prvem analiziranem letu (2007) in zadnjem analiziranem letu (2016) so sicer
minimalne, vendar je še vedno zaznavna majhna rast. V Slovenski vojski je delež žensk
zrasel za 0,69 odstotne točke, na policiji pa zgolj za 0,08 odstotne točke.
Število in delež žensk v slovenski državni upravi na vseh analiziranih področjih sta iz leta v
leto nihala – na nobenem področju se ni pojavila samo rast. Med vsemi zaposlenimi v
slovenski državni upravi pa je moško število in delež vedno presegel ženskega. Največje
razlike med moškim in ženskim deležem so se pojavile na upravnih enotah, kjer je ženski
delež v zadnjem analiziranem letu (2016) znašal 86,20 %, moški pa zgolj 13,8 %. Najnižji
ženski deleži so se pojavljali pri organih v sestavi, kjer je leta 20016 ženski delež znašal
samo 33,7 %. Do tega je prišlo, ker med organe v sestavi sodita tudi Slovenska vojska in
policija, kjer še vedno močno prevladujejo moški. V obzir je potrebno vzeti tudi
varčevalne ukrepe, ki so začeli veljati z dnem 31. 5. 2012. Takrat se je število javnih
uslužbencev znižalo, zato se je posledično znižalo tudi število žensk v slovenski državni
upravi. Enako pa ne velja za delež žensk, saj se je ta v tem obdobju celo nekoliko zvišal.
Analiza je pokazala, da zaenkrat do feminizacije slovenske državne uprave ne prihaja. Tudi
intervjuvana, ki sta v državni upravi zaposlena daljše časovno obdobje, sta izrazila, da
feminizacije na svojem delovnem mestu nista občutila. Vsi trije intervjuvanci pa so izrazili,
da se kot zaposleni s spolom sodelavcev bistveno ne ukvarjajo, pomembnejša jim je
kakovost opravljenega dela.
V prihodnosti bi bilo smiselno raziskati deleže žensk v inšpektoratih in v celotni javni
upravi. V pričujoči diplomski nalogi so bili mdr. raziskani deleži žensk na delovnih mestih,
kjer so v preteklosti prevladovali večinoma moški (vojska in policija). Zanimivo bi bilo tudi
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raziskati, kakšno je razmerje med moškimi in ženskami na delovnih mestih, kjer so v
preteklosti prevladovale ženske – npr. v vrtcih, pri negi pacientov itd.
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6

ZAKLJUČEK

Kljub temu, da je bil vidik spola pri proučevanju javne uprave dolgo časa nezanimiv in
zanemarjen, saj naj bi šlo za kar se da nevtralen sistem, ne moremo zanikati
pomembnosti te kategorije. V preteklosti je veljalo, da ženske opravljajo bolj
administrativna, birokratska dela, medtem ko moški prevzemajo vodilne položaje in bolj
nevarne, terenske službe – vojska in policija naj bi bili rezervirani za pripadnike moškega
spola. Vse to in še več, pa se je čez čas preoblikovalo, spremenilo.
V raziskovalnem delu diplomske naloge je bilo ugotovljeno, da se število in delež žensk
zaposlenih na visokih položajih slovenske državne uprave in tudi v Slovenski vojski ter na
policiji, počasi povečuje. Čeprav je število in delež moških med vsemi zaposlenimi v
slovenski državni upravi še vedno nekoliko večji od ženskega, do velikih odstopanj ne
prihaja.
Verjeti je, da bodo na specifičnih delovnih mestih vedno prevladovali moški, na drugih pa
ženske, saj se kultura zaposlovanja določenega spola na konkretnem področju ne more
spremeniti čez noč.
Za konec bi še enkrat povzela mnenje enega izmed intervjuvancev – ni pomembno,
kakšnega spola je sodelavec, dokler svoje naloge in delo opravlja kvalitetno. Temu mnenju
se pridružujem in menim, da je to eno izmed vodil, ki bo pripomoglo k uspešni javni in
državni upravi.
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PRILOGE
PRILOGA 1: ZAPIS ZVOČNIH POSNETKOV INTERVJUJEV
Zapis zvočnega posnetka intervjuja Nine in Roberta
MM: Najprej, lepo pozdravljeni. Za začetek me zanima, kje v državni upravi ste zaposleni
in kakšen je naziv vašega delovnega mesta?
ROBERT: Ja, zaposlen sem na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, na direktoratu za trg dela in zaposlovanja, sektor za zaposlovanje. Delovno
mesto pa je sekretar.
NINA: Vse isto, sekretarka.
MM: Kako dolgo pa ste že zaposleni v slovenski državni upravi?
ROBERT: Hja, od leta štiriindevetdeset, se pravi štiriindvajset let.
NINA: Jaz pa, no, prvega februarja bo dvajset let.
MM: Pa ste že ves čas na istem delovnem mestu ali ste se vmes kaj prestavljali, menjevali
delovna mesta?
ROBERT: Jah, bolj malo sem se prestavljal. Jaz sem bil od začetka na nekem bolj
specifičnem delovnem mestu, bom rekel, da sem odobraval kontingente za napotene
delavce v zvezno republiko Nemčijo, potem sem se začel ukvarjat samo z izdajo delovnih
dovoljenj za tujce, ko pa smo se začeli približevati Evropski Uniji je bil v opis delovnih mest
vključen še prost pretok delavcev znotraj držav članic Evropske Unije, storitve znotraj EU
držav članic; to sem delal do leta 2012. Potem sem pa prišel na, v bistvu v okviru istega
direktorata na drugi sektor, kjer trenutno rešujem pritožbe, in sicer v zvezi z Zakonom o
urejanju trga dela in Zakonom o zaposlovanju in delu tujcev.
NINA: Ja, jaz sem se pa prestavljala. Jaz sem pa delala šest let na Upravni enoti Celje in
sem tam bila na dveh oddelkih – za notranje zadeve in za okolje in prostor, potem sem
bila na Ministrstvu za finance na sektorju za davčni in carinski sistem, nato sem bila na
Ministrstvu za delo v službi za kontrole in kasneje v službi za nadzor, pa bila sem tudi
predsednica vladne komisije, vodja službe za premoženje, financiranje javnih zavodov in
nadzore, sedaj sem pa v sektorju za zaposlovanje, ja.
MM: Aha, torej kar širok spekter. Zakaj pa ste se odločili za kariero v državni upravi?
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ROBERT: Hm, težko bi rekel, da sem se odločil za kariero v državni upravi. Splet okoliščin
je bil takšen. Moje prvo podjetje, kjer sem bil zaposlen, je v času po osamosvojitvi, ko smo
izgubili jugoslovanski trg, šlo v stečaj. Nekaj časa sem bil brezposeln, iskal sem službo
marsikje, vendar je nisem dobil, potem sem pa dobil službo na Ministrstvu za delo in tukaj
tudi ostal. Bom rekel, da o karieri takrat nisem razmišljal.
NINA: Jaz se pa nisem sama odločila, ampak sem za absolventa dobila kadrovsko
štipendijo na vladi Republike Slovenije, no, pravzaprav, da sem kandidirala za štipendijo
sem se sama odločila. Potem pa me je po zaključku študija vlada v bistvu napotila na
zaposlitev na Upravno enoto Celje.
MM: Mhm. Je na vašo odločitev morda vplivala tudi varnost zaposlitve, možnost
porodniške in podobni dejavniki?
NINA: Ne, takrat po zaključku študija o tem sploh nisem razmišljala, ampak o tem, da se
zaposlim. Tako, da sem sprejela, kar mi je bilo takrat ponujeno.
MM: Oba sta v državni upravi zaposlena že kar nekaj časa. Sta v tem obdobju morda
opazili kakšne spremembe pri zaposlovanju glede na spol?
ROBERT: Hm, težko rečem, da sem jih opazil. Niti ne no. Ko sem jaz prišel na ministrstvo,
je bila ministrica, vmes je bila še ena, dve, dva mandata. Mogoče, da je bilo malo več
ministrov kot ministric, vendar pa na položajih , takrat so bili državni sekretarji, sedaj so to
direktorji, bilo več žensk. Meni je bila vedno neposredna vodja ženska. Nikoli mi ni bil
neposredni vodja moški. Recimo, vodja sektorja je bila ženska, vodja direktorata je bil
moški, ampak saj pravim, neposredno pa je bila vedno ženska. Tako da ne opažam, ne
opažam. Ne morem trditi, da je bila kakšna razlika v številu, da bi bilo takrat več moških in
manj žensk, pa sedaj obratno, ne. Sicer je bilo na ministrstvu sigurno zaposlenih več žensk
kot moških.
NINA: Jaz moram tudi reči, da že na upravni enoti je bila večina žensk, manj moških. Bi
kvečjemu rekla, da je sedaj tam zaposleno več moških, kot prej. Tudi kasneje na
ministrstvih sem opažala, da se je kolektivu prej pridružil kak moški, kot ženska. Zdaj
govorim strogo za ministrstva, to je državna uprava, to ni širša javna uprava. Na primer
kolegi, ki pokrivajo področje sociale in socialnega varstva, tam pa absolutno prednjačijo
ženske. Ampak če govorimo strogo o državni upravi, pa jaz ne bi rekla, da je več žensk.
Tam ko sem se gibala jaz, se je definitivno povečevalo število fantov oziroma moških.
ROBERT: Ja, ampak več je bilo pa žensk.
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NINA: Vedno je več žensk. Govorim o zaposlovanju na novo. Če pa pomislim, bi pa rekla,
da smo tam od dvajsetih zaposlitev imeli šest ali sedem fantov. Nismo imeli samih žensk.
To mislim.
MM: Aha, zanimivo. Torej se vam zdi, da feminizacije javne uprave v vašem primeru niste
tako močno občutili? Kakšen je vaš pogled na to, ste sploh mnenja, da prihaja do
feminizacije javne uprave?
NINA: No, na ministrstvu v mojem času, jaz sem zdaj tu enajst let recimo, ne bi rekla da
prihaja do feminizacije no. Kvečjemu, pa je prišlo, da je tudi moškim postala všeč stabilna
služba. Res ne bi rekla da je ravno feminizacija.
ROBERT: Ja na splošno pa je mogoče o vsem tem moje razmišljanje to, da je v
gospodarstvu več takih delovnih mest za katere se odločajo že v štartu na študiju moški.
Mogoče še vedno to, da obrnemo sliko. Se mi zdi, da je več moških podjetnikov mogoče,
pa nasploh, poklici, kot so strojniki, elektroinženirji, naravoslovne vede nasploh.
MM: Ja, se strinjam. Jaz pa sem recimo na našem faksu opazila, da je vsaj na moji smeri,
več žensk kot moških.
NINA: Ja, saj mislim, da je vedno tako. Jaz sem bila recimo presenečena, da je pri nas
prišlo ogromno moških. Mislim, res. Jaz bi rekla da imamo tam nekje 70 : 30 razmerje, ne
zdi se mi, da bi tako občutno prevladovale ženske.
MM: Kaj pa menite o tem, da so se ženske včasih pojavljale bolj pri administrativnih delih,
malo manj pa na vodilnih položajih. Menite, da se je to spremenilo?
ROBERT: Da. Sigurno se je spremenilo. Čeprav, kot sem rekel, jaz sem med svojim delom v
državni upravi tega nisem tako zaznaval, saj so bile vedno večino ženske, tudi na vodilnih
položajih.
NINA: Ja, tudi na upravni enoti sta bila načelnik in njegov pomočnik moška, ampak vodje
oddelkov so bile pa večino ženske, samo en moški. Govorim že za takrat, ko sem se jaz
zaposlila, so bile visoko izobražene in so tudi zasedale višja delovna mesta. Mogoče gre to
vprašanje res veliko več let nazaj, že dvajset let nazaj, ko sem se jaz zaposlila, ne bi rekla,
da so bile ženske samo »tajnice«. Tudi kasneje na ministrstvu.
ROBERT: Mislim, da lahko tukaj še povemo to, da sem sam med sodelavci sploh ne
sprašujem ali je to ženska ali moški.
NINA: Ja, točno to.

56

ROBERT: Če je človek sposoben, je sposoben. Če izkaže svoje delovne sposobnosti, si
zasluži zasesti to delovno mesto.
NINA: Tudi če pogledamo to, da sva midva bila obadva predsednika neke vladne komisije,
razlika je bila mogoče vidna samo na Ministrstvu za notranje zadeve in na policiji, vsi ostali
inšpektorati recimo v okviru ministrstev so imeli pa vsi ženske.
MM: Se pravi se že nekaj časa ne opažate nobenih razlik pri temu. Sedaj, ko smo omenili
policijo, se mi je porodilo še eno vprašanje; kakšno pa je vaše mnenje o vstopanju žensk
na delovna mesta, ki so bila včasih res tipično moška, kot so na primer vojska, policija in
podobno? Menite, da se število žensk tukaj povečuje?
ROBERT: No, jaz bi odgovoril takole, normalno da tukaj še vedno prevladujejo moški.
Mislim, pa da je priključevanje žensk v te poklice postal nekakšen svetovni trend.
NINA: Točno to. To je neka želja po adrenalinu, več žensk je samostojnih, ne ustvarijo si
takoj družine, želijo si akcije. Tudi jaz poznam ženske, ki so se odločile, za razne misije.
MM: Robert, Nina, najlepša hvala za vaš čas.

Zapis zvočnega posnetka intervjuja Julije
MM: Julija, lepo pozdravljeni. Najprej bi vas rada vprašala, kje v državni upravi ste
zaposleni in kakšen je naziv vašega delovnega mesta?
JULIJA: Zaposlena sem na Ministrstvu za obrambo, naziv delovnega mesta pa je
pripravnik/svetovalec/analitik.
MM: Zakaj ste se odločili za kariero v državni upravi, je na to odločitev morda vplivala
varnost zaposlitve, možnost porodniške in podobni dejavniki?
JULIJA: Definitivno je na mojo odločitev za iskanje službe in kasneje za zaposlitev v javni
upravi vplivala varnost zaposlitve, saj mi omogoča delo za nedoločen čas in neko varnost.
Pa tudi študij za katerega sem se odločila je bolj kot ne namenjen za delovna mesta v
državni upravi.
MM: Kako dolgo pa ste že zaposlena v državni upravi?
JULIJA: Od začetka junija letošnjega leta.
MM: Kot ste omenila, ste sedaj zaposlena na ministrstvu za obrambo. Ste si pred tem
iskala službo še kje drugje v javni oziroma državni upravi?
57

JULIJA: Ja, večinoma sem se prijavljala bolj kot ne samo na razpise za javno oziroma
državno upravo, večino pa jih je bilo vezanih na Ministrstvo za obrambo.
MM: Aha, pa se vam zdi, da se je na te razpise prijavljalo enako število žensk in moških, ali
ste opazili kakšna odstopanja?
JULIJA: Zdi se mi, da je bil delež kar precej sorazmeren. Enako število žensk kot moških.
Sama nisem opazila nobenih razlik.
MM: Kaj pa na trenutnem delovnem mestu, ste v pretežno ženskem ali pretežno moškem
kolektivu?
JULIJA: V bistvu so delovna mesta glede na spol kar uravnana, se mi zdi da je ponovno
skoraj enak delež žensk kot moških.
MM: Pa se vam zdi, da v današnjem času prihaja do feminizacije javne uprave? Jo kot
zaposlena na kakršnikoli način občutite?
JULIJA: Meni se ne zdi, da je sedaj količinsko več žensk v javni upravi, res ne. Tako da te
feminizacije javne uprave na svojem delovnem mestu res ne občutim. Definitivno pa
imam občutek, da so ženske na svojih delovnih mestih dosti bolj ambiciozne in karierno
usmerjene napram moškim.
MM: Torej ste mnenja, da je ambicioznost razlog, da se vedno več žensk pojavlja tudi na
višjih, vodilnih položajih?
JULIJA: Ja, definitivno.
MM: Se vam zdi, da se ženske čedalje bolj odločajo tudi za tradicionalno bolj moške
poklice, na primer v vojski in policiji?
JULIJA: Glede na to, da sem tudi sama nekaj časa preživela v vojski, vem, da je bil takrat
delež med ženskami in moškimi še zmeraj zelo velik. Še vedno vsaj v vojaških poklicih
prevladujejo moški. Opazila pa sem, da so ženske sploh iz strani starejših poveljujočih
deležne določene mere šikaniranja in zaničevanja. Je pa res, da so ženske v vojaški službi
dosti bolj zavzete in dlje časa ostanejo v vojaški službi kot moški.
MM: Zakaj pa ste se sama odločila zapustiti vojsko?
JULIJA: V vojski sem bila pravzaprav v okviru študija. Ob končanju prve stopnje bi se lahko
v vojski tudi zaposlila, vendar sem hotela še naprej študirati, narediti še magisterij. Po tem
se kot vojakinja v vojsko nisem vračala.
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MM: Kot ste omenila, ste sama opazila, da so v vojski prevladovali moški. Zakaj pa ste se
vi, kot ženska, odločila za to smer?
JULIJA: Mislim, da me je za študij obramboslovja in kasneje za izbiro vojaškega modula
navdušil moj oče, ki je sam zaposlen v vojski kot častnik. To me je vedno zanimalo, že od
malega.
MM: Julija, najlepša hvala za vaš čas.

59

