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i 

POVZETEK 

 

V diplomski nalogi sem raziskala položaj zaposlenih staršev. Najprej sem obravnavala 

problematiko usklajevanja delovnega in zasebnega življenja, vlogo očeta v neplačani sferi 

dela, možnosti poklicnega napredovanja žensk ter kako tradicionalni vedenjski vzorci 

krepijo neenakopravnost med partnerjema. V nadaljevanju sem raziskala družinsko politiko, 

ki omogoča staršem različne oblike starševskega dopusta in fleksibilne oblike zaposlitve. 

Nato sem predstavila oblike zaposlovanja, ki jih nudijo organizacije, in kakšne so posledice 

fleksibilizacije dela za starše.  

 

V empiričnem delu diplomske naloge sem analizirala rezultate treh raziskav, in sicer Starši 

med delom in družino iz leta 2004, Perspektive novega očetovstva v Sloveniji: vpliv 

mehanizma očetovskega dopusta na aktivno očetovanje iz leta 2005 in Sodelovanje očetov 

v družinskem življenju iz leta 2006. Raziskave obravnavajo problematiko usklajevanja 

delovnega in zasebnega področja, kako družinska politika z možnostjo koriščenja 

očetovskega dopusta vpliva na sodelovanje očetov pri skrbstvu otrok in gospodinjenju. 

 

Ugotovila sem, da je problematika usklajevanja delovnega in zasebnega življenja v večini 

domena žensk, ki so znotraj doma večkratno preobremenjene. V družinskem življenju 

prihaja do velikih razlik v vsebini in količini opravljenega dela, torej je neformalno delo 

neenakomerno porazdeljeno med partnerja in je tradicionalno spolno obeleženo. Očetovski 

dopust je eden izmed dejavnikov, ki vključijo moškega v aktivnejše očetovanje in 

vključevanje v družinsko življenje, vendar se po prenehanju plačanega dopusta ta aktivnost 

konča. Problemi se pojavljajo tudi v plačani sferi dela, saj se tako ženske kot tudi moški 

soočajo z diskriminacijo zaradi starševstva. Do diskriminacije prihaja kljub ugodni 

družinski politiki, ki povezuje področji dela in družine ter staršem pomaga k lažjemu 

usklajevanju zasebnega in delovnega področja. 

 

Ključne besede: starševstvo, očetovstvo, formalno delo, neformalno delo, družinska 

politika, fleksibilizacija dela. 
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SUMMARY 

 

The thesis explores the situation concerning parents that are employed. It first raises the 

issues of harmonising work and personal life, the role of the father in unpaid work, the 

options for professional promotion of women and how traditional behaviour patterns 

reinforce inequalities between the two partners. The thesis then provides insight into 

family policy which enables the parents to take different forms of parental leave and find 

flexible employment. It also presents the forms of employment offered by organisations 

and the consequences of flexibilisation of labour for parents. 

 

The empirical part of the thesis contains an analysis of the results of the following three 

researches:  Parents Between Work and Family Life (2004), Perspectives of New 

Fatherhood in Slovenia: Influence of Paternity Leave Mechanism on Active Fathering 

(2205) and Participation of Fathers in Family Life (2006). The three researches deal with 

the issue of harmonising work and family life and how family policy – by offering the 

possibility of taking paternity leave – influences the participation of fathers in taking care 

of the children and undertaking household tasks. 

 

The results suggest that the issue of harmonising work and family life mostly concerns 

women who are also too occupied at home. The nature and quantity of work within family 

life is unequally distributed between partners and traditionally related to gender. Paternal 

leave is one of the factors contributing to the inclusion of the father into both more active 

fathering and becoming part of family life. However, after the paid leave is over, active 

involvement ends as well.  

  

In addition, certain problems arise also in the area of paid work since both women and men 

are faced with discrimination as a result of parenthood. Discrimination exists despite 

favourable family policy which connects the areas of work and family and eases the 

process of harmonising personal life and work. 

 

Keywords: parenthood, fatherhood, formal work, informal work, family policy, 

flexibilisation of work 
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UVOD 

 

Težnja raziskovanja in pisanja diplomske naloge, ki vključuje problematiko vsakdanjega 

skupnega življenja partnerjev in otrok, se je porodila na delovnem mestu, kjer mi sodelavke 

različnih starosti vsakodnevno izpovedujejo svoje zgodbe z družinskim okovjem. Ves čas 

pisanja sem imela željo ugotovitvi, kako vzpostavitvi kvalitetno življenje, kako postati 

ženska, ki bi imela dovolj časa za otroke, gradnjo kariere, za partnerja ter ne nazadnje zase, 

obenem pa bi bila zadovoljna.  

 

Življenje v družini se neprestano spreminja skozi zgodovino, vendar pa družina ostaja 

temeljna družbena institucija. Spreminja se po starostni in spolni strukturi, spreminjajo se 

družinske vloge in delitev družinskega dela.  

 

Kadar govorimo o družini in partnerstvu, moramo govoriti tudi o delu, denarju, izobrazbi in 

poklicu. Dandanes večina zaposlenih staršev išče ravnotežje med zasebnim in delovnim 

življenjem. V diplomski nalogi sem hotela ugotoviti povezave med žensko 

obremenjenostjo, njeno in partnerjevo graditvijo kariere, partnerjevo pripravljenostjo 

vključevanja v neplačano delo ter politiko zaposlovanja staršev s strani organizacij. 

Zanimala me je sfera delovne aktivnosti obeh staršev za domačimi zidovi ter sfera 

plačanega dela zunaj doma.  

 

Kljub formalni enakopravnosti in emancipaciji žensk še vedno prevladuje spolna 

segregacija poklicev in spolna delitev domačega dela. Živimo v času globalnega 

kapitalizma, ko organizacije pod pritiski konkurence povečujejo obseg delovnih nalog. Za 

zaposlene to pomeni odbitek časa za proste dejavnosti ter manj časa za družino. Posledično 

imajo matere vse večje težave pri vzpostavljanju ravnotežja med obveznostmi doma in na 

delu. Zanimalo me je, kaj vpliva na žensko izbiro spolno »dodeljenih vlog«, in če se je 

splošna družbena klima osvobodila tradicionalne patriarhalne miselnosti.  

 

Ženskam je dovoljen vstop (oz. je prisiljena vstopiti, če hoče biti ekonomsko neodvisna od 

partnerja) na trg delovne sile, hkrati pa se od nje pričakuje, da opravi večino neplačanega 

dela. Ta dvojna obremenjenost s formalnim in neformalnim delom vzame ženskam veliko 

energije in časa, vpliva na njihovo zadovoljstvo z življenjem, na avtonomnost in zdravje.  
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V svoje raziskovanje sem vključila tudi analizo vloge očeta, in sicer njegovo spremenjeno 

vlogo, ki se kaže predvsem v aktivnejšem vključevanju v družinsko delo v skrbi za otroke. 

Zanimala so me njegova dejanska prizadevanja in vpletenost v očetovanje. Čeprav se očetje 

aktivneje udejstvujejo pri negi in skrbi otroka ter se zavedajo pomembnosti njihovih 

starševskih vlog, so te spremembe še na začetku preroda, enako velja za spremembe 

enakomerne delitve družinskega dela.  

 

Večina žensk in moških staršev je v današnjem času zaposlenih za polni delovni čas, čeprav 

jim slovenska družinska politika omogoča koriščenje različnih kombinacij zaposlitev in 

različne oblike starševskega dopusta. V diplomski nalogi se bom dotaknila tudi področja 

zakonodaje, predstavila bom preplet zasebnega in delovnega življenja prek različnih 

zakonov.  

 

Trg delovne sile in konkurenca postajata vedno bolj zahtevnejša, zahtevata mobilnost in se 

ne ozirata na vprašanja zasebnosti. Odpirata nasprotujoča pola družinskega življenja in 

udejstvovanje tržnega subjekta, ki ni obremenjen z družinskimi, partnerskimi in 

starševskimi problemi. Ti zaostreni pogoji neposredno vplivajo na odločitve žensk in 

moških za starševstvo (odločitev o najprimernejšem času zanositve ter odločanju o številu 

otrok). Prav tako vplivajo na graditev njune kariere ter na delitev neplačanega dela.  

 

Pri postavitvi hipotez sem izhajala iz sprememb v družinskem življenju in iz zgoraj 

navedenih dejstev. V empiričnem delu diplomske naloge sem preverjala in dokazovala 

spodnje hipoteze: 

 

 Domnevam, da je delovno okolje eden izmed zaviralcev aktivnejšega očetovanja. 

Domnevam, da je plačano delo nadrejeno družinskemu in ima večjo veljavo, saj se 

od posameznikov zahteva, da se vse bolj osredotočajo na kariero. Domnevam, da je 

dobro očetovstvo še vedno v večji meri razumljeno kot sekundarno starševstvo in 

hraniteljstvo. 

 Domnevam, da v Sloveniji prevladuje neenaka porazdelitev skrbstvenega dela med 

spoloma v družini, da je sama skrb za otroka in druge družinske člane spolno 

obeležena praksa, za katero so domnevno odgovorne ženske. Ženske pogosteje 

izostajajo od dela zaradi skrbi in nege družinskih članov in članic kot moški. 
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 Domnevam, da se ženske in moški premalo aktivno ukvarjajo z neenakomerno 

delitvijo dela doma in delitve ne reflektirajo. Domnevam, da je velik problem v 

razreševanju usklajevanja plačanega in neplačanega dela ter neenakost spolov v 

družbi. Ženske se zadovoljijo že z manjšo aktivnostjo moških v družinskem okolju 

zaradi tradicionalno privzgojenih vzorcev. Takšna dejanja preprečijo vsa nadaljnja 

pogajanja o delitvi dela, ženske pa potlačijo nezadovoljstvo in napetost. Analiza 

obstoječega stanja preobremenjenih žensk bi pripomogla k zavestnemu 

aktivnejšemu vključevanju moških v domače delo, in ne samo glede na všečnost 

del ter tista dela, ki jih lahko označimo za prostočasna.  

 

V diplomski nalogi bom opisala različne načine, kako bi lahko organizacije pomagale 

zaposlenim z uvajanjem fleksibilnih oblik dela in družinam prijaznih organizacijskih 

politik. Z omogočanjem prožnosti dela se vzpostavi usklajevanje zasebnih potreb in zahtev 

delojemalca ter organizacije (vendar ne smemo spregledati prisilne fleksibilnosti, ki jo 

lahko narekuje in določi delodajalec).  

 

Za ugotovitev dejanskega stanja zaposlenih staršev, njihove enakopravne zastopanosti v 

gospodinjskem in skrbstvenem delu ter koriščenju starševskega dopusta bom analizirala 

podatke treh zaključnih poročil: 

 

1. Starši med delom in družino iz leta 2004, naročnik Vlada RS, Urad za enake 

možnosti. 

2. Perspektive novega očetovstva v Sloveniji: vpliv mehanizma očetovskega dopusta 

na aktivno očetovanje iz leta 2005, naročnik Vlada RS, Urad za enake možnosti. 

3. Sodelovanje očetov v družinskem življenju iz leta 2006, naročnik za Slovenijo je 

Vlada RS, Urad za enake možnosti. 
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1 DELO IN DRUŽINA 

 

Družina je kljub intenzivnemu spreminjanju v pozni moderni pomembna družbena 

institucija, ki izvaja funkcijo socializacije otrok in psihične stabilizacije odraslih 

posameznikov.  

 

Družine in družinski poteki se razlikujejo znotraj posamezne družbe in kulture ter tudi 

medkulturno. Različne stoke različno razumejo pojem družine, vendar je naloga strok in 

znanosti, da oblikuje tako definicijo in tipologijo družin, ki bo razlikovalna (vključuje 

razsežnosti konstruiranja in razlikovanja načinov življenja ljudi – gospodinjstvo in 

partnerstvo), inkluzivna (vključuje vse resničnostne oblike in načine družinskega življenja 

brez izključevanja in ideološkega razlikovanja – istospolne partnerske družine) ter 

operativna (statistično, raziskovalno in socialnopolitično uporabna (Rener 2006: 15–17). 

 

Država z zakonom definira družino kot življenjsko skupnost staršev in otrok, ki zaradi 

koristi otrok uživa posebno varstvo. Pravi, da imajo starši pravico in dolžnost, da z 

neposredno skrbjo, s svojim delom in dejavnostjo zagotavljajo uspešen telesni in duševni 

razvoj svojih otrok. Starši delajo v otrokovo korist, če zadovoljujejo njegove materialne, 

čustvene in psihosocialne potrebe z ravnanjem, ki ga okolje sprejema in odobrava in ki 

kaže na njihovo skrb in odgovornost do otroka ob upoštevanju njegove osebnosti in želja 

(ZZZDR – UPB, UL RS 2004, 2., 4. in 5a. člen). 

 

Tanja Rener (2006: 14–26) pravi, da je definiranje družine pomembno zaradi svojega 

perspektivnega delovanja, predstavlja »družbeni napotek in diagnozo«, deluje na socialno 

politiko ter vpliva na moralno ideološke predstave. Kakorkoli že pojmujemo družino, jo 

povezujemo s starševskim razmerjem (prav tam).  

 

Vsak posameznik ima svoj pogled in odnos do dela ter družine, vendar pa sodita obe 

področji med najpomembnejši v življenju in se neprestano prepletata. Njuno usklajevanje 

je težavno, pojavi pa se z vstopom žensk na trg delovne sile. Za uspešnost usklajevanja sfer 

dela in družine je odgovoren vsak posameznik zase, saj gre prek življenja skozi različne 

situacije, ki izzovejo različne prioritete in interese (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar, 

2004). Usklajevanje je odvisno od posameznikovih sposobnosti samozaupanja, oblikovanja 
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življenjskih ciljev, dostopa do ustreznih informacij, komunikacijskih veščin, sposobnosti 

upravljanja s časom in sposobnosti ter interesa za učenje novega. Na položaj obeh spolov 

na trgu delovne sile, kot pravita Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar (prav tam), pomembno 

vplivajo družinske in skrbstvene obveznosti ter socialne politike. »Analitiki gibanj, 

povezanih z delom in zaposlovanjem, kot tudi ustvarjalci ekonomskih in socialnih politik, 

ugotavljajo, da so spremembe, ki jih gospodarstva potrebujejo za uspešen in socialno 

sprejemljiv razvoj, danes povezane z doseganjem višje socialne enakosti in enakosti 

spolov. Evropske politike jasno povezujejo vprašanje enakopravnosti žensk na trgu 

delovne sile s socialno politiko skrbi za otroke, enakopravnejšo delitvijo plačanega in 

neplačanega dela in možnostmi za usklajevanje delovnega in drugih področij življenja.« 

(prav tam: 3) 

 

V vsakdanjem življenju staršev je usklajevanje obveznosti znotraj družine in na delovnem 

področju težavno, predvsem se s to težavnostjo soočajo ženske. Posamezniki morajo na 

trgu delovne sile ravnati v skladu z zakonitostmi trga (Beck-Gernsheim v Beck in Beck-

Gernsheim 2006), od njih se zahteva mobilnost, konkurenčnost, fleksibilnost, 

osredotočenost na kariero. Njihove odločitve so opredeljene s potrebami trga delovne sile. 

Dandanes nas v partnerski zvezi spreletavajo različna vprašanja, kot so: ali naj bo 

partnerka zaposlena, s kakšnim delovnim časom, kdo od njiju naj se osredotoči na poklicno 

kariero, ali si s partnerjem enakovredno deliti poklicne in gospodinjske naloge, imeti 

otroke in koliko, kdo bo skrbel za vzgojo, če se jim odrečeš, kdo naj skrbi za 

kontracepcijo? Pri takšnih odločitvah se parterja lahko najdeta na različnih polih, čim 

kompleksnejše je polje odločitev, tem večji je potencial konfliktov v zakon. Odločilna je 

individualizacija ženskih biografij, ženska se osvobaja svoje eksistenčne povezanosti z 

družino, se ne razdaja več drugim. Ženska dandanes izraža glasneje svoje želje in jih tudi 

uveljavlja, ni več pripravljena utrpeti nenehne ter nevidne napore. Ženska se s svojo 

nekdanjo vlogo (tradicionalno), ki je zagotavljala obstoj zveze, ne pojavlja več (Beck in 

Beck-Gernsheim 2006).  

 

Kanjuo Mrčela navaja, da je vrednotenje javnih in zasebnih vlog (plačano in neplačano 

delo) družbeno neenako vrednoteno, saj je plačano delo nadrejeno družinskemu in ima 

večjo veljavo (Kanjuo Mrčela 2007: 13). Ravno to dejstvo vrednotenja formalnega in 

neformalnega dela je problematično za obstoj zadovoljnih partnerjev (staršev), predvsem 

za ženske. Le-te se soočajo s slabšimi zaposlitvenimi pogoji, do katerih privede neplačano 
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delo, katerega večinsko opravljajo same. Za delovno sfero (tukaj mislim na neplačano in 

plačano delo skupaj) in družinske obveznosti bi potrebovali nadgradnjo že obstoječe 

politike (glej drugo poglavje pričujoče diplomske naloge), predvsem pa bi se moral vsak 

posameznik/posameznica rešiti tradicionalnih vedenjskih vzorcev.  

 

Družina je pomemben vir identitete oziroma izpolnitev Slovenk, kot kaže podatek iz 

Slovenskega javnega mnenja (2003). Prevladujoče mnenje med ženskami (in moškimi) je, 

da si ženske (zaposlene) še vedno najbolj želijo dom in otroke. 59,3 % žensk in 59,1 % 

moških se je strinjalo s trditvijo »že v redu, da je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske 

resnično želijo, so dom in otroci« (Jogan 2004: 274, v Šadl 2006: 41). 

 

1.1 Družina in enakopravnost med partnerjema 

 

Družina je prvo socialno okolje, v katerem človek začne prepoznavati in uresničevati svoje 

potrebe, jih izraža in zadovoljuje. Skupnost družine predstavlja seštevek potreb vsakega 

posameznika v celoto; da skupina ohranja zdravo družinsko ozračje, je potrebno razumno 

usklajevanje in zadovoljevanje potreb. Življenje v skupnosti uravnavajo pravila, norme in 

vrednote, v njej se vzpostavljajo skupni cilji in motivi (Kanjuo Marčela in Černigoj Sadar 

2007).  

 

Kadar na odnose gledamo le v tistem, kar na videz so (odnosi med spoloma s temami, kot 

so spolnost, nežnost, zakon, starševstvo itd.), spregledamo, da se vsemu prej omenjenemu 

pridružijo še delo, poklic, neenakost, politika, gospodarstvo (Beck 2001). Govoru o družini 

se mora pridružiti tudi govor o denarju in delu, tako se mora govoru o zakonu pridružiti 

govor o izobrazbi, poklicu, mobilnosti, in sicer o neenaki porazdelitvi pri večinoma enakih 

izobrazbenih predpostavkah (Kanjuo Marčela in Černigoj Sadar 2007).  

 

Beck pravi, da so si ženske ob izobrazbenem izenačenju in z ozaveščenostjo svojega 

položaja ustvarile večja pričakovanja o enakosti in partnerstvu v poklicu in družini, ta pa 

zadevajo ob nasprotne razvoje na trgu delovne sile in v vedenju moških. Nasprotno so 

moški osvojili besedno retoriko, vendar besedam niso sledila tudi dejanja (Beck 2001: 

147–148). Posledica te »nesimetričnosti« delovanja je ženska preobremenjenost. Tu velja 

dodati, da povečana moška angažiranost do domačega dela še ni zagotovilo uspešnega in 
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srečnega partnerstva. Nataša Zavrl (1999) omenja, da lahko včasih povečano sodelovanje 

očetov v družinskem delu aktivira nesporazume in nezadovoljstvo v partnerskem odnosu. 

Pogajanja o delitvi dela ponujajo izhodiščno točko za nesoglasja in spore (Hawkins 1996, v 

Zavrl 1999: 81). Zavrl govori tudi o pomembnosti medsebojnega razumevanja obeh 

partnerjev v obdobju pred nosečnostjo. Ugotavlja, da je kvaliteta zveze pred rojstvom otrok 

najboljši prerok za kasnejšo enakopravnost v zakonu in dobrobit staršev (Cowan 1988, v 

Zavrl 1999: 38).  

 

Za kakovost življenja in zadovoljnost v sobivanju s partnerjem ni pomembna samo 

uskladitev družinske in delovne obveznosti, temveč je znotraj družine prav tako pomembna 

zmožnost zadovoljevanja emocionalnih potreb obeh partnerjev. Družina izvaja vlogo 

omiljevalca napetosti, ki je rezultat vse bolj zahtevnega, spremenljivega in 

nepredvidljivega delovnega okolja (Šadl 2002).  

 

Življenje v kapitalizmu (v katerem bivamo tudi mi) vpliva na delitve vlog v družini. 

Večina državljanov (57,9 %) bi družini namenila več časa kot doslej, le 1,2 % bi namenila 

manj (Toš, 1999, v Černigoj Sadar, 2000: 43). S temami in konflikti v razmerju razpada 

družbena struktura zasebnosti. To je Beck (2001: 159–161) razložil v treh tezah. V prvi 

pravi, da je temelj industrijske družbe delitev spolnih značajev. Brez te delitve ni 

tradicionalne male družine, brez male družine pa ni industrijske družbe v njeni shematiki 

dela in življenja. Industrijska družba je odvisna od neenakih položajev žensk in moških, le-

ti pa so v nasprotju z načeli moderne (ki teži k enakopravnosti in enakovrednosti). Ta 

neenak položaj spolov postane problematičen in nasproten v neprekinjenosti 

modernizacijskih procesov (Beck 2001). 

 

V drugi tezi omenja dinamiko individualizacije. Individualizacijski proces ima 

nasprotujoče posledice za partnerja. Na eni strani se moški in ženske osvobajajo 

tradicionalnih spolnih vlog v iskanju »lastnega življenja«. Po drugi strani pa so potisnjeni v 

življenje v dvoje, v iskanju partnerske sreče. Kot tretjo tezo navaja avtor stoletne konflikte, 

kjer je družina le kraj dogajanja. Ob nastajajočih možnostih izbire (poklicna mobilnost, 

delitev gospodinjskega dela in skrbstvenega dela, vrsta kontracepcije, spolnost) se v 

partnerskih odnosih razvnema ozaveščanje konfliktov (prav tam). Do ozaveščanja različnih 

in nasprotnih posledic ter tveganja za moške in ženske, in s tem nasprotja njihovih 

položajev, pride z odločitvami (npr., kdo bo doma z otrokom v primeru bolezni, odločitev 
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o gradnji kariere, odločitve o delitvi neplačanega dela – če do delitve sploh pride, ...). Tako 

odločitev za otroke odloča o poklicni karieri partnerjev, zdajšnji in prihodnji ekonomski 

odvisnosti oz. neodvisnosti. Vse skupaj pa ima različne posledice za moške in ženske (prav 

tam). V nadaljevanju si poglejmo, kako sta moški in ženska aktivna v funkciji starševstva 

ter kako je skrbstveno delo razporejeno med oba partnerja.  

 

1.1.1 Ženska in moški kot starša 

 

Moški pogledi so se na očetovstvo spremenili in danes hočejo biti moški dobri očetje, 

vendar je pojem dobrega očetovstva razumljen kot sekundarno starševstvo in hraniteljstvo, 

pri tem pa se je pojem dobrega materinstva dvignilo izjemno visoko. Ženske se na 

materinstvo pripravljajo že veliko pred zanositvijo, pri tem pa moške priprave na 

očetovstvo potekajo počasneje in se začnejo z nosečnostjo in rojstvom otroka (Rener in 

ostale 2005). 

 

Popis prebivalstva iz leta 2011 nam pove, da je v Sloveniji živelo 309.967 očetov v družini 

z otroki, z dvema tretjinama je poleg otrok živela tudi žena, z vsakim šestim pa 

zunajzakonska partnerka; vsak trinajsti izmed teh očetov je živel sam z otroki (Mednarodni 

dan očetov 2012). Podatki iz leta 2008 kažejo, da se očetje z otroki ukvarjajo povprečno 12 

minut na dan in se po dolžini časa, ki ga porabijo za skrb za otroke, uvrščajo v spodnjo 

polovico držav Evropske unije (Očetje v Sloveniji 2008). Podatek iz leta 2004 kaže, da 

moški v Sloveniji preživijo z otroki (starimi do šest let) manj časa kot ženske. Slednje 

preživijo 2 uri in 23 minut, moški pa 56 minut dnevno (Evropska komisija 2004, v Kanjuo 

Mrčela in ostale 2007: 18).  

 

Razvojna pot prehoda moških in žensk v starševstvo se sooča z odmiki. Ženske hitro 

razvijejo generativno predanost svojemu odvisnemu otroku, to se dogaja že med 

nosečnostjo in v prvih mesecih po rojstvu (ni nujno za vse matere, in stopnja izrazitosti je 

različna) (Hawkins 1996, v Zavrl 1999: 32–33). Za žensko je sodelovanje pri vsakodnevni 

negi univerzalno, vključenost moških pa še vedno sodi pod neobvezni del očetovanja. Od 

mater se pričakuje, da nemudoma izvajajo svojo starševsko funkcijo, medtem ko za očete 

to ne velja (Daniels in Weingarten 1988, v Zavrl 1999: 33). 

 

http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=1687
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Tako ostaja materinstvo, kot navaja Tanja Rener, »ne le normativna, pač pa tako rekoč 

prisilna in obvezna identitetna matrika odraslih žensk v vseh družbah in kulturah ne glede 

na njihove siceršnje razlike. Enačenje ženskosti in materinstva ostaja trdno, je domala 

kulturna univerzalija, enačenje moškosti z očetovstvom pa postaja vse boj šibko in tudi to 

je nekaj, kar je značilno za sicer različne sodobne kulture« (Rener 2008: 319).  

 

Podobne trditve navaja Ann Oakley v knjigi Gospodinja, v kateri razpravlja o mitu 

materinstva. Ta mit vsebuje tri trditve: otrok potrebuje mater, mati potrebuje otroka ter 

tretjo, ki je posplošena, ki pravi, da je materinstvo največji dosežek ženskega življenja, 

samo z njim se lahko potrdi kot ženska. Vse trditve imajo velik vpliv na tradicionalne 

oblike vedenja in so napačne, ker ni nobenega dokaza o njihovi resničnosti, pač pa jih 

izzovejo kulturni mehanizmi. Vedenje mater je povezano z njihovo vzgojo in kulturnimi 

razmerami, v katerih živijo. Trditev, da mora biti ženska mati, ni nikakor povezana »s tem, 

da imajo ženske jajčnike in maternico, prav tako kakor vedenje moških, ki so očetje, ni 

neposredno povezano s tem, da imajo drugačne genitalije«. Materinskega gona, ki bi 

»gnal« ženske k rojevanju in po rojstvu k skrbi za otroke, ni (Oakley 2000: 199). 

Medsebojna odvisnost matere in otroka ni biološka, ne izvira iz sožitja nosečnosti in 

poroda, vez med njima je čustvena. Nekateri biološki mehanizmi lahko vez krepijo, vendar 

je ne predpostavljajo. Bistvena zmožnost materinstva je posnemovalna, ženske se je 

naučijo (ženska se nauči rojevanja, dojenja). Temeljna učna izkušnja je materinska skrb, ki 

je izraz ljubezni v toplem, skrbečem odnosu, to pa lahko otrok dobi od kogar koli drugega. 

Tako mater ni nujno najpomembnejša za otroka, prav tako ne materinstvo za žensko 

(Oakley 2000: 199–218, 236).  

 

Materinstva se torej lahko naučimo/priučimo, in če ta trditev velja za ženske, ni nobenega 

razloga, da se moški – očetje ne bi morali naučiti »materinjenja« oziroma očetovanja (več 

o tem v naslednjem poglavju pričujoče diplomske naloge). Koncept očetovstva samega bi 

bilo potrebno denaturalizirati in razspoliti (Gillis 2000: 235–336, v Rener in ostale 2008: 

32), s tem bi lahko razumeli očetovstvo kot talent, ki je prisoten pri nekaterih moških, pri 

drugih ne, ter kot splet veščin, ki se jih je moč naučiti. 

 

Dandanes materinstvo ni več prioritetna odločitev žensk v njihovem življenju in ideologija 

obveznega materinstva izgublja svojo veljavo. Vendar pa je tista vloga, ki se je najmanj 

spremenila v družini, nanjo je bolj vplivalo zaposlovanje žensk, ki je korenito spremenilo 
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potek življenja žensk (npr. rodnostno vedenje). Starost žensk (in tudi moških) ob rojstvu 

prvega otroka se povečuje, število otrok pa se zmanjšuje.  

 

Ob koncu leta 2004 (Ule, Kuhar 2003: 66, v Rener in ostale 2006: 73) je s krajšim 

delovnim časom delalo 10,1 % delovno aktivnih žensk, temu ni nujno vzrok skrb za 

otroke, ampak je lahko nezmožnost dela zaradi bolezni. Za ženske je tudi značilno, da se 

ob izteku porodniškega in starševskega dopusta vrnejo na delovno mesto. Žensk – mater, 

ki se vrnejo v službo in delajo enako število ur ali celo več, je 80,2 %, 5,6 % je takšnih, ki 

delajo manj, 6,6 % mater začasno preneha delati in nadaljujejo formalno delo kasneje, 

7,4 % pa jih popolnoma preneha delati. Izjemno velik je delež žensk, ki so zaposlene 

začasno, največji delež na svetu je v starostni skupini 15 do 24 let (cca 70 %); obenem pa 

je delež delno zaposlenih – torej za 4 ure na dan – žensk v RS nizek (verjetno zato, ker so 

plače v RS nizke in s polovično plačo ni mogoče preživeti; ta delež je največji na 

Nizozemskem) V nadaljevanju bom podrobneje obravnavala očetovstvo in v kolikšni meri 

se je spremenila podoba očetovanja oziroma kakšno podobo ima aktivni oče danes. 

 

1.1.2 Pomen očetovstva in preoblikovana oblika očetovanja 

 

V zadnjem obdobju se moški (in tudi ženske) zavedajo, da je biti oče več kot le delati izven 

doma in družine. Miselnost – »Delam, torej skrbim za družino,« ne bi smela biti več 

prisotna pri moških v dojemanju pojma očetovanja. Očetovstvo in očetovanje sta koncepta, 

ki ju sociologija družine ločuje. Očetovstvo – fatherhood (poudarila M. B.) pomeni vlogo 

(Švab, v Rener in ostale 2008: 34), ki jo ima in jo oblikuje biološki ali socialni moški–

starš, na to vlogo se navezujejo različne očetovske identitete. Očetovanje – fathering 

(poudarila M. B.) pomeni vse prakse (skrbstvo, vzgoja, ...) izvajanja očetovske vloge. 

Pojma obravnavamo iz socialno konstruktivistične perspektive, izražata pa kulturno, 

socialno, zgodovinsko spremenljive fenomene, prakse, vloge ter identitete. Fenomen 

novega očetovstva je pri sociologih razumljen kot aktivno očetovanje, torej kot večja 

vpletenost očetov v družinsko življenje, predvsem v srb za otroke.  

 

Bistvena ovira aktivnega očetovstva so tradicionalne strukture – spolna delitev dela ter 

razumevanje očeta kot patriarhalnega preskrbovalca družine ipd. (prav tam: 38). Živa 

Humer (Rener in ostale 2008: 94) navaja, da se krog delovanja "novih" očetov »odvija v 

okvirih patriarhalnega sistema in kapitalistične produkcije, kjer je očetovstvo predvsem 
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stvar izbire posameznika, ki se v podobi aktivnega očeta vključuje v družinsko življenje 

predvsem kot pomočnik, ki je v podporo partnerki – menedžerki doma in primarni skrbnici 

otrok ter partnerja in pogosto tudi ožjih sorodnic in sorodnikov (njeni starši in/ali njegovi 

starši)«. S pomočjo intervjujev je v raziskavi prišla do podatkov, da večina moških 

izpostavlja čustveno bližino z otroki ter izražajo angažiranost v skrbstvenem delovanju 

skupnega preživljanja prostega časa, igre in vzgoje. Za matere v partnerskih zvezah je 

podoba "novih" očetov nespodbudna, za moške pa obratno obetavna, saj slednji 

prevzamejo le toliko skrbi, nege in vzgoje, da ne prihaja do bistvenih sprememb v 

neenakovredni delitvi domačega dela ter da jim usklajevanje formalnega in neformalnega 

dela ne prinaša dodatnih težav (podčrtala M. B.).  

 

Spremembe na področju družinskih vlog so šele v zametkih (poudarila M. B.), kot pravi 

Alenka Švab (Rener in ostale 2006: 79). Slednja ugotavlja, da ni prišlo do popolne 

realizacije aktivnega očetovanja ter spolno enakomerne delitve družinskega dela. Ko 

govorimo o »novih očetih« (Rener v Rener in ostale 2008: 24, 30), je obravnava 

namenjena moškim, ki so pripravljeni očetovati na načine, podobne materinjenju. Kadar 

govorimo o pojmu »dobrega očeta«, se ta standard še vedno razume kot sekundarno 

starševstvo (hraniteljstvo in dopolnilno starševstvo). Veliko očetov je takih, ki se jim zdi 

izkušnja očetovskega dopusta pomembna, vendar je poleg njih tudi veliko takih, ki se pri 

skrbstvenih dejavnostih (npr. previjanje, hranjenje) počutijo pomočniki ali povsem 

nekoristni. Očetje se kmalu po rojstvu otroka vrnejo v znano paradigmo očetovstva, tako 

so občutja »polne vključenosti« večinoma le začasna (Rener in ostale 2005). Kljub trendu 

aktivnega vključevanja očetov v družinsko življenje (Drglin in Vandramin 2006: 7) se 

moramo zavedati, da gre za pojav, ki je postopen in počasen. Ob izhodu od patriarhalnega 

modela družine, ko moški spoznavajo radosti in pomen očetovstva, hkrati ženskam 

omogočajo nove možnosti, obenem pa postavljajo nove probleme (poudarila M. B.) 

(prav tam). 

 

Vidnost aktivnega očetovanja (Backett, v Ranson 2001: 23, v Švab v Rener in ostale 2008: 

47) je predvsem na identitetni ravni. Očetovska vpletenost je pri mnogih moških 

razumljena kot pripravljenost in sposobnost njihove aktivnosti v skrb za otroke, ne pa v 

resnični praksi in času, ki ga preživijo z otroki. Predstava o delitvi dela je iluzorna, kot 

poudarja Hochschild (1997, v Humer v Rener in ostale 2008: 95), ta iluzija je upodobljena 

v "superženski" (kaže sproščenost, brezhibno urejenost, je vse zmogljiva in ima vse pod 
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kontrolo) in "novem moškem" (je skrben, čuteč oče in partner). Omenjeni podobi 

zamegljujeta pritisk in obremenitve dvojnega dela. Rojstvo otroka pomeni prelom (Humer 

v Rener in ostale 2008: 77) v življenju moških – očetov v zavedanju očetovske vloge. O 

aktivni očetovski vlogi pa govorimo, ko se ta transformira iz pasivne vloge (ta se navadno 

pojavi v prvih mesecih otrokovega rojstva) in moški prevzame del nege in skrbi za otroka. 

Oče je v prvih mesecih v pasivni vlogi, navadno zaradi spremembe ob rojstvu otroka in 

prisotnosti strahu pri negovanju novorojenca zaradi morebitnih poškodb otroka. Posledica 

omenjenega strahu je obremenitev ženske, saj deluje strah kot opravičilo (ali izgovor), da 

se tovrstno delo prenese nanjo (prav tam).  

 

Psihologi poudarjajo pomen očetove vloge pri psihološkem razvoju otrok. Odtujen oče 

lahko pusti v otroku zbeganost in negotovost. Oče vpliva na razvoj otrokove ustvarjalnosti, 

na samostojno udejstvovanje, na splošno prilagodljivost zahtevam stvarnosti ter za razvoj 

otrokove socialne zrelosti. Kvalitetna skrb za otroke je vključena v ideal dobrega 

materinstva, vendar to ne velja za ideal dobrega očetovstva (Zavrl 1999: 22–25). Kvaliteta 

odnosov med partnerjema je v soodvisnosti z vpletenostjo in kvaliteto moževe skrbi za 

otroke. Bolj kot so odnosi med partnerjema kvalitetni, bolj je oče pripravljen sodelovati v 

skrbstvenem delu do otrok (tukaj bi dodala, da je mišljena družina: oče, mati in 

otrok/otroci v skupnem bivalnem prostoru, nikakor se ne bi mogla strinjati s to trditvijo v 

primeru staršev samohranilcev).  

 

Odnos med partnerjema vpliva na razumevanje očetovstva pri moških. Spremenjena vloga 

očeta vpliva tudi na spremenjen odnos med očetom in otroki. V razgovorih moški 

dopuščajo pogovor o svojih otrocih in spregovorijo o svoji prisotnosti ob rojstvu otrok 

(Zavrl 1999: 16, 22–25, 78). Dodala bi še besede Žive Humer, ki pravi, da je v družinskem 

življenju skrb pri moških razumljena »predvsem v kontekstu dolžnosti in obveznosti do 

drugega, tj. do otrok in do partnerke. Skrbstveno vlogo v družinskem življenju pojmujejo 

zlasti v materialnem smislu, medtem ko v simbolnem smislu predstavljajo zanesljivost in 

trdnost, kar se navezuje na patriarhalno podobo moškega kot glavnega hranitelja« (Humer 

2007: 86). Da bi bolje razumeli očetovanje in aktivno vlogo očeta, si poglejmo razvrstitev 

modelov očetovstva.  
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1.1.2.1 Tipologija očetov in prakse očetovanja 

 

V Sloveniji prevladujeta dva modela očetovstva (Rener in ostale 2005, v Rener in ostale 

2008: 41): tradicionalni oz. komplementarni model (moški so po potrebi (izjemoma) 

udeleženi v skrb za otroke in druga družinska dela, opravljajo tradicionalno pripadajoča 

dela) ter podporni model (udeležba očetov je mišljena kot podpora, njihova udeležba je 

večja, vendar je neenakomerno porazdeljena med partnerja, skrb za otroke ter družinska 

opravila so razumljena kot primarno žensko delo, namesto partnerja lahko nudijo pomoč 

sorodniki ali plačane servisne storitve). Na podlagi empiričnih podatkov Russell 

(Watherell 1995: 222, v Rener in ostale 2008: 41) navaja štiri tipe očetov: nezainteresirani 

očetje (večino časa so izven doma), tradicionalni očetje (večino časa so doma, njihova 

zavzetost je omejena na igro z otroki), dobri očetje (nudijo pomoč partnerkam ter negujejo 

in skrbijo za otroke) in netradicionalni očetje (enakopravno delijo družinsko delo s 

partnerko).  

 

Očetje lahko prehajajo (Humer v Rener in ostale 2008: 75) iz enega tipa očeta v drugega, 

velikokrat se ti tipi prepletajo. Tip "novega" očeta (netradicionalen tip) je edini, ki na prvi 

pogled ne ohranja patriarhalne podobe očetovstva. Vse druge tipologije se prek različnega 

variiranja pojavljajo v podpornih in hraniteljskih oblikah z različnimi vrstami zaposlitev v 

družinski – zasebni sferi. Na prakse očetovanja (Ranson 2001, v Rener in ostale 2008: 42, 

51–52) pomembno vplivajo stabilnost zaposlitve in zahteve na delovnem mestu, torej 

izkušnje z zaposlitvijo, občutek varnosti zaposlitve ter razpoložljivost alternativnih virov 

dohodka. Aktivno očetovstvo izvira iz nuje po usklajevanju dela in družine in ne iz ideje 

po enakomerni delitvi dela med parterjema (podčrtala in poudarila M. B.).  

 

V nadaljevanju bom obravnavala plačano delo, saj je ta v soodvisnosti z neformalnim 

delom staršev.  

 

1.2  Delovna aktivnost staršev 

 

Formalno delo je osnovni element preživetja v današnjem času. V zadnjih petdesetih letih 

se je spremenilo ne samo mnenje ljudi o delu, temveč je delo postalo nuja za oba partnerja. 

Soodvisnost družinskega življenja in poklicnega dela imata velik pomen pri delovno 
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aktivnih starših. Opažamo lahko, kako se zadovoljstvo/nezadovoljstvo prenaša iz delovne 

sfere v družinsko sfero in obratno (vir: moje ugotovitve). 

 

Raziskave javnega mnenja kažejo, da je v Sloveniji vedno manj prisotno stališče o moškem 

glavnem skrbniku družine. Leta 1990 se je po raziskavi (Jogan 1990: 72) Slovenskega 

javnega mnenja (v nadaljevanju SJM) s stališčem, »da ženska, če je le mogoče, ostane 

doma«
1
, strinjalo 50 % respondentov. Leta 1993 (Toš 1999: 288, 828, v Jogan 2000: 19) se 

s stališčem »naloga moža v zakonu je, da služi denar, naloga žene pa, da skrbi za dom in 

družino« ni strinjalo 42 % vseh odraslih respondentov, v letu 1998 pa 52 %. Po podatkih 

SJM (1991/2) je s tem stališčem soglašalo ali močno soglašalo 44,4 % moških ter 36,8 % 

žensk, v SJM 1993/2 41,5 % moških in 38,4 % žensk ter v SJM 1998/1 36 % moških in 

23,8 % žensk. V raziskavi Perspektive novega očetovstva v Sloveniji (Rener in ostale 

2005: 45) je s trditvijo »naloga moškega v zakonu je, da služi denar, naloga ženske pa, da 

skrbi za dom in družino« soglašalo ali močno soglašalo le 8 % anketiranih moških, 40 % 

pa je bilo takih, ki se s trditvijo sploh niso strinjali. 

 

Zaposlenost žensk je v vseh državah Evropske unije nižja od deleža delovno aktivnih 

moških, leta 1996 je v povprečju znašala za ženske 39,7 %, za moške pa 59,8 % (Černigoj 

Sadar in Verša 2002). Od leta 2000 naprej pa se skupna stopnja delovne aktivnosti v 

Sloveniji povečuje (anketiranci so bili stari od 15 do 64 let)
2
. Leta 2000 je skupna delovna 

aktivnost znašala 62,7 %, pri ženskah 58,5 % in pri moških 66,7 %. Do leta 2009 se je 

ženska delovna aktivnost povečala na 63,8 %, pri moških pa na 71 % (Lušina in Brezigar 

Masten 2011: 6). V Sloveniji je velik delež žensk, ki so zaposlene za določen čas, leta 

2009 je bilo s tako obliko zaposlitve aktivnih 17,8 %, kar je za 2,7 odstotne točke več kot 

pri moških (15,1 %). V Evropski uniji (EU) so podobno kot v Sloveniji v povprečju 

pogosteje ženske tiste, ki so v delovnem razmerju za določen čas (ženske 14,4 %, moški 

12,7 % od vseh zaposlenih). Podobno velja za zaposlenost s krajšim delovnim časom, ta je 

tudi na Slovenskem pogostejša pri ženskah (13,2 %) in je za 4,8 odstotne točke višja kot 

                                                 

1
 Vprašanje je bilo: »V Sloveniji je zaposlenih že več kot 44 % žensk. Kaj je po vaše bolje glede žensk: 1. da 

ženska, če je le mogoče, ostane doma; 2. da je ženska zaposlena; 3. ne vem, o tem nisem razmišljala. 

2
 To je delež delovno aktivnih prebivalcev v starostni skupini od 15 do 64 let, v katero so vključene tudi 

osebe z neformalnimi oblikami zaposlitve (študentje in upokojenci). Delež je izračunan na podlagi ankete o 

delovni sili in je primerljiv s celotnim prebivalstvom iste starosti. 
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pri moških (8,4 %). Tukaj je treba omeniti, da je ta oblika zaposlitve pri ženskah daleč pod 

povprečjem Evropske unije, saj je v EU znašala 31,5 %. Pri moških ta razlika ni tako 

očitna in je za 0,1 odstotne točke višja v Sloveniji kot v EU (Lušina in Brezigar Masten 

2011: 20–21).  

 

Eden izmed dejavnikov, ki prispeva k manjši aktivnosti žensk na trgu dela (v primerjavi z 

moškimi), je prav gotovo rojstvo otrok in skrb zanje. Ta trditev pa ne velja samo za 

Slovenijo, saj materinstvo vpliva na upad stopnje delovne aktivnosti žensk v večini držav 

Evropske unije (Černigoj Sadar in Verša 2002). 

 

Černigoj Sadar pravi, da pri zaposlitvi (glede na stopnjo in obliko zaposlitve) ženske igrata 

pomembno vlogo materinstvo in izobraženost, kar se kaže v tem, da so ženske z višjo 

izobrazbo večkrat zaposlene za polni delovni čas, tiste z nižjo pa imajo negotove zaposlitve 

in so zaposlene za krajši delovni čas. Stopnja zaposlenosti moških in žensk je odvisna od 

blaginje države in institucij, ki so povezane z organizacijo trga dela. V državah Evropske 

unije se je na trgu delovne sile udeležba mater z malimi otroki povečala v zadnjih 

desetletjih. Zaposlitveni pogoji za starše so pri ženskah slabši v primerjavi z moškimi. Do 

tega privede neenaka porazdelitev neformalnega dela v družbi, večino neplačanega dela 

opravljajo ženske, to pa jim lahko prinaša celo trojno obremenitev, saj lahko poleg varstva 

otrok, zaposlitve in gospodinjskega dela skrbijo za ostarelega člana družine (Črnigoj Sadar 

in Verša 2002).  

 

O izvoru preobremenjenosti žensk piše tudi Sieder, ki ugotavlja, da njihova bremena v 

družini in gospodinjstvu ostajajo kljub zaposlenosti. Sam pravi, da gre za: »izraz 

zapoznelega prilagajanja vlog moškega in ženske v kontekstu strukturnih sprememb 

družbe« (Sieder 1998: 235). Sieder tudi omenja, da je razpoložljivost moškega za vzgojo 

svojih otrok omejena s strani poklicnega življenja (zahteve po poklicni zavzetosti) ter da se 

vsakodnevno življenje na področju neformalnega dela močno razlikuje od idealne 

predstave. Vstop ženske na trg dela ni samodejno vplival na višjo dejavnost moških na 

področju skrbstvenega in domačega dela. Do pridobitve enakopravnega položaja žensk na 

trgu delovne sile lahko pride le, če se razmere v formalnem in neformalnem delu 

spremenijo tako, da ženskam omogočijo večjo enakost in jim dajo smisel (Sieder 1998: 

236). 
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V Sloveniji se med oblikami družinskih skupnosti najpogosteje pojavlja družina, v kateri 

sta oba starša zaposlena oziroma samozaposlena. Uspešno gospodinjenje je možno zaradi 

neplačanega dela žensk in tradicionalne družinske solidarnosti (podčrtala M. B) (Kanjuo 

Mrčela in Černigoj Sadar 2004). 

 

V Sloveniji je vse manj žensk zaposlenih s polnim delovnim časom (za več informacij glej 

poglavje 3.2.1: Zaposlitev s skrajšanim delovnim časom). Ženske v rodni dobi so najbolj 

ogrožene, obenem pa ima večina žensk v starosti od 15 do 24 let negotove zaposlitve, saj 

so zaposlene za določen čas. V Evropski uniji je ta delež žensk znatno manjši, in sicer za 

36,3 odstotne točke. Ženske so tudi v primerjavi z moškimi na slabšem, saj jih je za 17,7 % 

več s tako obliko zaposlitve.  

 

Tabela 1: Delež zaposlenih za določen čas (v %) glede na vse zaposlene po posamezni 

starostni skupini in po spolu  

 

Opomba: podatek za starostno skupino 55–84 let ni zanesljiv 

Vir: Lušina, U., Brezigar Masten, A. (2011): Fleksibilnost trga dela v Sloveniji. Ljubljana. Urad RS za 

makroekonomske analize in razvoj, tabela 12, str. 21. 

 

V obdobju ustvarjanja družine, nege in vzgoje otrok do 15. leta je v Sloveniji (Črnigoj 

Sadar, Verša 2002: 405) značilna visoka stopnja zaposlenosti žensk; vendar ženske težko 

najdejo zaposlitev v reproduktivnem življenjskem obdobju. To nam priča velik odstotek 

brezposelnih žensk (več kot 50 %), ki so mlajše od 26 let in iskalke prve zaposlitve. V 

Sloveniji je večina moških in žensk zaposlenih za nedoločen delovni čas (to ne velja za 

mlajše ženske), kljub spremembam k večji fleksibilnosti in vrstam delovnih razmerij. 

Ženska delovna sila zaradi takšnega zaposlovanja počasi drsi v negotovost, nižjo socialno 

varnost, manjše možnosti za napredovanje in izobraževanje (podčrtala M. B.) (prav tam).  
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Beck ugotavlja, da »čim bolj se ženske zavedajo samih sebe kot samostojnih osebnosti z 

lastnimi željami in potrebami, tem manj so pripravljene sprejemati rešitev, ki se je v 

prejšnjih generacijah izkazala kot povsem zadovoljiva: prilagajanje možu ob hkratni 

odpovedi lastnim pričakovanjem in željam. Vse več sodobnih žensk tudi zase zahteva tisto, 

kar so morale v tradicionalnih vlogah nuditi drugim: čustva, nežnost, toplino. Vse več 

žensk noče igrati vloge agencije, pristojne za vzpostavljanje družinske harmonije« (Beck-

Gernsheim v Beck in Beck-Gernsheim 2006: 100). 

 

V sedanjosti obstaja pet največkrat uporabljenih načinov pridobivanja dohodka družinskih 

gospodinjstev. Gre za plače izven domače zaposlenosti, vse oblike neplačanega 

družinskega in gospodinjskega dela (samooskrbne dejavnosti), drobna blagovna 

proizvodnja – siva ekonomija, rentni dohodek ter transferna plačila (državna pomoč, 

zavarovalne sheme, dediščine, …). Večina ljudi je poleg prve oblike pridobivanja dohodka 

primorana (podčrtala M. B.) v pridobivanje ostalih dohodkov za dostojno življenje. Večina 

ljudi v družinskih gospodinjstvih si preživetje zagotavlja medsebojno, in individualizacija 

kot univerzalni trend ne more biti prevladujoča oblika preživljanja. Starši nižjih družbenih 

razredov se soočajo s problemom premalo plačanega dela, medtem ko je problem višjih 

razredov premalo časa za družino in preveč plačanega dela (podčrtala in poudarila M. B.) 

(Rener 2008: 17–18).  

 

Černigoj Sadar omenja poleg odnosnosti formalnega in neformalnega dela še bolezensko 

simptomatiko. Odnos med družino in delom je obojesmeren. Iz družine se prenašajo 

pozitivni emocionalni in kognitivni vplivi na plačano delo ter obratno. Svojim 

članom/članicam družina nudi socio-emocionalno podporo, hkrati pa ponuja možnost za 

razvijanje različnih sposobnosti in veščin, ki jih lahko uporabimo na delovnem mestu 

(Černigoj Sadar 2000: 46). Med spoloma se različno prenašajo negativni vplivi v družini in 

delu. Pri moških plačano delo bolj negativno vpliva kot pri ženskah, obratno pa ima pri 

ženskah družina negativnejši vpliv na plačano delo (Černigoj Sadar 1989: 147–151, v 

Černigoj Sadar 2000: 46). Moška identifikacija s kariero (Švab, v Rener in ostale 2008: 38) 

ter razlaga moške kariere kot prednostne v primerjavi s partnerkino sta vzroka za 

hierarhično spolno delitev družinskega dela ter pripisovanje tega dela ženski. 

 

V Evropi sodijo med najbolj obremenjeno populacijo zaposleni starši s predšolskimi in 

šoloobveznimi otroki. Černigoj Sadar je v multipli regresijski analizi (v sodelovanju z 
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Brešar) ugotovila spolno različno povezanost med delovnimi obremenitvami in kakovostjo 

življenja (podčrtala M. B.). Najbolj kritičen za zaposlene očete je dolg delavnik, pri 

materah pa nadpovprečno število ur, porabljenih za gospodinjska opravila (poudarila 

M. B.). Pomanjkanje denarja je skupno materam in očetom, medtem ko je dolg delavnik 

statistično značilno povezan z obsegom bolezenskih simptomov pri očetih. Čim več časa 

porabijo zaposlene matere za nego in vzgojo otrok, tem manj bolezenskih simptomov 

izražajo. Odnos je obraten pri času, porabljenem za gospodinjsko delo. Avtorica razloži 

dobljen rezultat takole: »zaradi zaznanega pomanjkanja denarja za vsakdanje življenje 

poskušajo to pomanjkanje nadomestiti: in sicer očetje z večjo angažiranostjo v 

plačanem delu, matere pa z večjo angažiranostjo v gospodinjstvu, kar se pa negativno 

odraža na njihovem zdravju« (poudarila M. B.) (Černigoj Sadar 2000: 47).  

 

Pri usklajevanju družinskih ter delovnih obveznosti loči Černigoj Sadar (2002: 39) tri vrste 

konfliktov: časovni konflikt (pomeni težavo z razporejanjem časa, energije in možnosti 

med poklicne in družinske vloge); konflikt zaradi napetosti (vzrok temu je prenos napetosti 

emocionalnega stanja, ki se ustvarja v eni vlogi na izvajanje druge) ter vedenjski konflikt 

(vzrok je neusklajenost družinskih in delovnih vedenjskih vzorcev).  

 

Problematiko usklajevanja delovnega področja z zasebnim najbolj občutijo ženske, zato v 

nadaljevanju posvečam posebno pozornost prav njim. 

 

1.2.1 Oteženo usklajevanje poklicne kariere in materinstva 

 

Ob pogovorih o vzgoji otrok sem bila velikokrat priča govoru, da vse ženske ne želijo 

delati in so raje doma, ter da je veliko takih, ki si ne želijo ustvariti kariere. Kariera je bila 

mišljena kot egoistična in častihlepna, za pridobivanje višjega razreda bivanja (poudarila 

M. B.). Vendar je delo in služba okolje izven doma ter proč od družine, v katerem se lahko 

odpočijemo od skrbstvenega in domačega dela (in obratno) (Černigoj Sadar 2002: 97). 

Služba, sodelavke ter sodelavci so drugačno socialno okolje in za svoj obstoj rabimo več 

socialnih okolij. Prav tako kot zunanje okolje je pomembna harmonija domačega življenja 

predvsem med člani družine. Za splošno zadovoljstvo z življenjem je za oba spola 

pomemben predikator družinsko življenje skupaj z zadovoljstvom z delom (prav tam).  
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Spodbujanje partnerja k gospodinjenju lahko za ženske predstavlja izvor napetosti. Njeno 

ocenjevanje njegovega opravljenega dela ima lahko prav takšne posledice. Pri ženskah igra 

ključno vlogo zmanjševanja stresa na delovnem mestu družinska podpora (Etzion 1984, v 

Černigoj Sadar 2002: 99), za moške pa je pomemben vir pomoči na delovnem mestu. 

Živeti s partnerjem (Černigoj Sadar 2000: 45) pomeni enega izmed odločilnih virov 

zadovoljitve potreb. Do dobrega odnosa pripeljejo emocionalna in kognitivna prizadevanja 

razumeti človeka, s katerim živimo, ter razreševanja številnih spoznavnih in čustvenih 

neskladnosti. Ta odnos je rezultat dolgotrajnega odnosnega dela, ki je pogosteje spregledan 

kot neformalno delo (prav tam). Naj povzamem še po Becku (2001), ki nas opozarja, da ni 

več jasnosti med dejanji: poročiti se iz časovne določenosti za to dejanje ter ali naj živimo 

na »koruzi«, se poročimo in ne živimo skupaj, ali naj spočnemo in vzgajamo izven družine 

s skupaj živečim partnerjem ali s tistim, ki ga ljubimo, ki živi z drugo, pred kariero, med 

njo ali po njej.  

 

Ženske prej ali slej naletijo na nasprotujoče interese, na eni strani interes za samostojno 

ekonomsko varnost in za vstop v individualizirajoč poklic, nasproti temu pa stoji interes za 

partnerstvo in materinstvo. Ta polarnost se pojavi pri ženskah, ki se zavedajo, kaj to 

pomeni za njihove poklicne možnosti in za njihovo ekonomsko odvisnost od moža. Za 

ženske pomeni »izenačitev« več izobrazbe, boljše izbire poklicnih uresničitev, manj 

domačega dela, pri moških je ta pomen popolnoma obraten. Več konkurence, domačega 

dela in odpovedovanje karieri (podčrtala M. B.). Moškim se zdi združljivo – spolna 

izenačitev in ohranitev stare delitve dela. Iz biološke danosti rojevanja ženskam sklepajo, 

da ja zadolžena za otroke, družino, domače delo, sledi odpoved poklicu in podrejenost v 

njem. Dokler ženske rojevajo, dojijo in se čutijo odgovorne za otroke, dokler vidijo v njih 

bistveni del življenja, ostajajo otroci želene »prepreke« v poklicni konkurenčni bitki in 

skušnjave za zavestno odločitev proti ekonomski samostojnosti in karieri (Beck 2001:149, 

157–158, 168).  

 

Ena izmed partnerskih strategij, kot pravi Živa Humer (v Rener in ostale 2008: 91), je 

moška graditev kariere in posvečenost plačanemu delu, zaposlena ženska pa ob plačanemu 

delu poskrbi še za otroke in dom. Pri usklajevanju plačanega dela in družinskih obveznosti 

je na podlagi raziskave prišla do podatkov o prevladujočih načinih tega usklajevanja pri 

moških. Največkrat usklajujejo formalno in neformalno delo z gibljivim delavnikom, 
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neformalnimi dogovori med sodelavci/sodelavkami, dogovorom z delodajalcem ter z 

dogovarjanjem s partnerko. 

 

Možnost poklicnega napredovanja so pri ženskah zmanjšane zaradi obveznosti z 

neplačanim delom, prav tako se s tem zmanjša ženska ponudba delovne sile ter njeni 

življenjski zaslužek.  

 

Ženske hitreje prekinejo kariero zaradi skrbi za družino in nege družinskih članov, se 

hitreje odločajo za krajši delovni čas, kar negativno vpliva na njihov poklicni razvoj. Pri 

zasedanju vodstvenih položajev še vedno zaostajajo za moškimi in naletijo na več ovir na 

svoji poklicni poti. Kariera je pri njih pogosteje prekinjena, počasnejša in krajša, to se kaže 

tudi pri plačilu, saj je le-to nižje kot pri moških (Dejstva o ženskah in moških v Sloveniji 

2007: 22). Razlike v plačah moških in žensk niso strokovno raziskane (Černigoj Sadar in 

Verša v Svetlik in ostali 2002: 413); najverjetneje se ta pojav povezuje s težjimi delovnimi 

razmerami pri moških, vodilna delovna mesta ter z raznimi dodatki terenskega in nočnega 

dela ter nadur.  

 

Ženska se velikokrat sooča z različnimi pričakovanji na delovnem mestu (Černigoj Sadar 

2002: 96). Kazati mora splošno veljavne norme ženske spolne vloge, kot sta toplina in 

ekspresivnost, če želi biti odobravana. Če želi karierno uspeti, mora biti odločna, 

kompetitivna ter se posluževati individualističnega modela. Vendar lahko zgubi podporo 

moških in žensk, ker se odločnost in samozaupanje dojemata kot agresivnost. Družinske 

obveznosti (Mur 2008: 81) so lahko vzrok za razliko med spoloma v znanstveni 

produktivnosti. Ženske so navadno glavne družinske skrbnice (kljub moški pomoči), imajo 

več obveznosti do svojih družin, vse skupaj pa doprinese k manjšemu času, namenjenemu 

izključno raziskovanju. V sferi moških znanstvenikov (Luukkonen Gronow in Stole 

Heiskanen 1983, v Mur 2008: 81) velikokrat vlada podoba žrtvovanja žensk (podčrtala M. 

B.), ki žrtvuje višjo izobrazbeno raven v zameno za ustaljeno in redno službo. Z dejanjem 

pomaga možu pri težavah in odrekanju pri študiju ter napredovanju v znanstveni karieri, 

torej pripomore k stabilnosti v družini. Negativne učinke materinjenja na znanstveno 

produktivnost matere so potrdili rezultati študije (Col in Zuckerman 1992, v Mur 2008: 

82). Slednji so pokazali, da ni prisotnost otrok tista, ki vpliva na znanstveno produktivnost 

mater, temveč je odrekanje dejavnostim v prostem času, s katerim matere »plačajo davek«. 

Med vzroke nenapredovanja žensk v akademski karieri navaja Mur nenaklonjenost 

http://www.stat.si/doc/pub/dejstva_zenske_moski.pdf
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akademskega sistema do žensk, diskriminacijo in izključevanje iz neformalnih mrež, ki so 

največkrat jedro delovanja znanstvenih ustanov.  

 

Siedler (1997 v Humer 2008: 85) pravi, da bodo ženske poskrbele za otroke, ker se čutijo 

odgovorne zanje, moški pa prevzemajo finančno in materialno odgovornost (podčrtala M. 

B.). Partnerji se zanašajo na ženske, da bodo poskrbele za otroke in družinsko življenje 

kljub morebitni odpovedi karieri in krajšemu delovnemu času. Na trgu dela (Jogan 2001) 

se ženskam poveča rizičnost zaradi materinstva (ženska kot osnovni reproduktivni organ) 

ter odsotnosti od dela zaradi bolezni otroka ali nege družinskega člana, to pa privede do 

tega, da so »nezanimive« za izobraževanje, usposabljanje in napredovanje. 

 

Podatki ankete Household, Work and Flexibility (HWF)
3
, izvedene v letu 2001 na 

reprezentativnih vzorcih odraslih oseb iz 8 držav, pričajo, da je 18 % Slovenk (največji 

delež vseh vključenih) poročalo o oteženem izpolnjevanju obveznosti (podčrtala M. B.) do 

družine in drugih pomembnih oseb v njihovem življenju zaradi plačanega dela. Tudi delež 

žensk (20 %), ki poročajo o oteženem opravljanju nujnih gospodinjskih nalogah zaradi 

plačanega dela, je med najvišjimi, takoj za Švedsko (Jager in drugi 2003: 13–14, 17, 31, v 

Šadl 2006: 39). Ob omenjenih podatkih moramo dodati, da se vzroki oteženosti 

najverjetneje razlikujejo zaradi drugačnega socialnega in kulturnega okolja: Švedinje 

izhajajo iz okolja, ki je izrazito naklonjeno ženskam, Slovenke pa iz okolja, kjer še zmeraj 

prevladujejo stereotipni vzorci delitve spolnih vlog; Švedinje zato najverjetneje izhajajo iz 

ocene, ki je pogojena z enakovrednostjo položaja, Slovenke pa iz ocene, ki jo pogojuje 

izrazita preobremenjenost. Slovenke pogostejše kot Slovenci občutijo pritiske usklajevanja, 

zaradi plačanega dela občutijo več težav pri opravljanju gospodinjskih opravil. Vsem 

državam je enako (vključno s Slovenijo), da največji pritisk občutijo višje izobraženi 

anketiranci obeh spolov. Na kombiniranje dela in družine predstavlja prisotnost majhnih 

otrok največji pritisk prav pri Slovenkah, še posebej v kombinaciji z dolgim delavnikom 

(prav tam). 

 

Po zgoraj navedenih podatkih lahko sklepamo, da pritisk, ki ga doživljata partnerja zaradi 

usklajevanja poklicnega in družinskega dela, negativno vpliva na njuno kakovost življenja. 

                                                 

3
 Anketa je zajemala naslednje države: Švedsko, Slovenijo, Madžarsko, Združeno kraljestvo, Nizozemsko, 

Bolgarijo, Romunijo in Češko. 
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Pomemben pojav pri usklajevanju in pritiskih iz tega naslova je utrujenost moških in 

žensk. Konflikti, ki se pojavljajo zaradi formalne in neformalne delovne aktivnosti, 

izhajajo iz utrujenosti, ki je rezultat opravljanja domačega dela, le-ta pa otežuje 

učinkovitost delovanja v formalni sferi. 

 

Tabela 2: Pogostost utrujenosti (v %) po spolu in izobrazbi 

  Uslužbenec/ka s 

srednjo izobrazbo 

Uslužbenec/ka z 

visoko izobrazbo 

Drugo  Skupaj  

moški nekajkrat na teden 15,1 16,1 18,6 17,3 

 nekajkrat na mesec 34,2 37,5 26,8 30,4 

 enkrat ali dvakrat 20,5 25,0 20,8 21,5 

 nikoli 30,1 21,4 33,9 30,8 

 X²=5,072, sig.=0,535 100 100 100 100 

  (73) (56) (183) (312) 

ženske nekajkrat na teden 20,8 34,4 26,0 26,0 

 nekajkrat na mesec 29,7 37,5 25,2 29,5 

 enkrat ali dvakrat 28,7 20,3 21,3 23,6 

 nikoli 20,8 7,8 27,6 20,9 

 X²=14,616, 

sig.=0,023 

100 100 100 100 

  (101) (64) (127) (292) 

Vir: Toš in drugi 2003: 2, v Šadl 2006: 43. 

 

Tabela 2
4
 nam pove, da so delovno aktivne ženske z višjo ali visoko izobrazbo v primerjavi 

z delovno aktivnimi ženskami z nižjo izobrazbeno in profesionalno ravnjo bolj utrujene 

zaradi plačane delovne aktivnosti. Moški z visoko izobrazbeno stopnjo so manj utrujeni 

kot ženske v isti skupini izobrazbe. Rezultat tega je ovira pri opravljanju gospodinjskega 

dela. Preutrujenost lahko vidimo tudi v obratni smeri, torej pride do konfliktov v smeri od 

družine k delu (glej Tabelo 3)
5
.  

                                                 

4
 Vprašanje je bilo: »Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega?« – »Iz 

službe sem prišla/el domov preutrujen/a, da bi lahko opravila vsa potrebna gospodinjska opravila.« 

5
 Vprašanje je bilo: »Kako pogosto se vam je v preteklih treh mesecih zgodilo kaj od navedenega?« – 

»Zaradi dela v gospodinjstvu sem v službo prišel-a preutrujen-a, da bi lahko dobro opravljal-a svoje delo.« 
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Tabela 3: Pogostost utrujenosti (v %) zaradi gospodinjskega dela po spolu 

 Moški Ženske  Skupaj 

nekajkrat na teden 1,3 2,0 1,7 

nekajkrat na mesec 2,6 6,8 4,6 

enkrat ali dvakrat 11,5 17,7 14,5 

nikoli 84,6 73,4 79,2 

x²=12,880, sig.=0,005 100 100 100 

 (312) (293) (605) 

Vir: Toš 2003:2, v Šadl 2006:44. 

 

Kot kažejo podatki zgornje tabele, prihajajo ženske na svoja delovna mesta bolj utrujene 

kot moški. Ob rezultatih moram opomniti na neenako porazdelitev domačega dela med 

spoloma. 

 

Uspešnost usklajevanja družinskega in formalnega dela, kot nam kažejo dosedanje analize, 

je odvisna od prepletanja dejavnikov na različnih ravneh: »družbeni (nacionalna 

zakonodaja in institucionalni okvir), organizacijski (prakse in politike delodajalcev) in 

individualni (strategije posameznikov in posameznic)« (Kanjuo Mrčela 2005, v Kanjuo 

Mrčela in ostale 2007: 22). 

 

1.2.2 Izvajanje neplačanega dela dandanes kot prisila ali le partnerski neizrečeni 

sporazum? 

 

Želja po zagotavljanju enakih možnosti za oba partnerja porodi vprašanje, kako uskladiti 

obveznosti formalnega dela ter neplačanega domačega dela. Kot pravi Rener, je na začetku 

potrebno ločiti termine, kot so gospodinjsko delo, domače delo ter družinsko delo, ker niso 

sinonimi. Sama v domače delo vključi vsa neplačana zasebna dela, v družinsko delo 

vključi vsa neplačana dela na družinskem področju, gospodinjsko delo pojmuje kot tisti del 

domačega/družinskega dela, ki zagotavlja materialno preživetje in obnavljanje delovne sile 

(Rener v Oakley 2000: 285). 

 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so za gospodinjenje v Sloveniji porabili polno 

zaposleni moški približno sedem ur tedensko, danes se je številka povzpela na 14,5 ure, 

medtem ko zaposlene ženske gospodinjijo 25 ur. Porabljen čas gospodinjenja nam zelo 
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malo pove o dinamiki opravljanja opravil ter o konfliktih, ki nastanejo med partnerjema 

zaradi neenakopravne delitve dela. Razlike med partnerjema se izkazujejo v količini 

opravljenih del ter v vsebini del (podčrtala M. B.). Ženske opravljajo nujna in časovno 

opredeljena dela, ki so ponavljajoča (kuhanje, likanje, čiščenje kopalnice). Delo v vrtu, 

manjša popravila in vzdrževalna dela, torej dela, ki niso nujna in so indeterminirana in 

nekontinuirana, opravljajo moški (podčrtala M. B.) (Hoschild 1997 v Humer v Rener in 

ostale 2008: 83–84).  

 

Delitev gospodinjskega dela poteka v treh kategorijah glede na čas, preferenco in veščost 

opravljanja dela. To nam omogoča ohranjevanje (podčrtala M. B.) ustaljenega vzorca 

delitve dela, moški skrbijo za finančno, materialno plat, vzdrževalna in zunanja dela, 

ženske pa v večji meri za gospodinjstvo in otroke. Moški izvajajo dela, ki so vnaprej 

naročena od partnerke, torej na željo, prošnjo ali ukaz (podčrtala M. B.). Delitev 

gospodinjenja je razumljena kot razbremenitev partnerke oz. kot pomoč partnerki (Humer 

v Rener in ostale 2008: 83–89). 

 

Potrebno je bilo več desetletij, da se je vprašanje neenakosti med spoloma vneslo v ključne 

razvojne dokumentacije Evropske unije, s katero naj bi se oblikovala in utrjevala politika 

enakih možnosti (Jogan 2007). Z dvigom gospodinjskega standarda v 20. stoletju 

(tehnološka revolucija) (Rener v Rener in ostale 2008: 20–32) se je povečalo neplačano 

delo doma. Iznajdba gospodinjskih strojev in pripomočkov ter industrijska in komercialna 

oglaševanja so izrisala ideologijo o popolni čistoči in urejenosti. Super ženska našega časa 

je torej zaposlena ženska, ki hkrati gospodinji, vzgaja, neguje, ima izoblikovano kariero, je 

zabavna, …  

 

Dandanes govorijo sodobne raziskave o jasnih mejah v spolni delitvi gospodinjenja in v 

družini. Moški opravljajo več del z jasno določljivimi sestavnimi deli in jasno določljivimi 

mejami, opravljajo dela, ki jih lahko označimo za prostočasna. Raje so izvršitelji dejanj, 

izogibajo se planiranju. Za dela se sami odločajo, kdaj in kako bodo opravljena. Najbolj 

bistvena razlika ostaja v negovalnem delu, to je temeljni sestavni del ideologije ženskosti, 

v njej je vsebinsko določena kot ljubezen in ne kot delo (podčrtala M. B.). Področje 

gospodinjenja (Humer, Ž., v Rener in ostale 2008: 88) je lahko vir konfliktov med 

partnerjema zaradi različnega zaznavanja žensk in moških o domačih standardih higiene 

ter zaradi razlik v postopkih opravljanja del. Partnerji rešujejo konflikte s plačano 
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gospodinjsko pomočjo, ženske se sprijaznijo z deležem vključitve partnerja in za voljo 

miru (poudarila M. B.) v družini potlačijo nezadovoljstvo in napetost.  

 

Gospodinjsko delo je v glavnem spregledano (Černigoj Sadar 1999, v Černigoj Sadar 

2000: 44) in ima nizek status v primerjavi s plačanim delom, čeprav predstavlja odločilen 

delež v celotni družbeni reprodukciji. Večino neplačanega dela opravijo ženske (Černigoj 

Sadar 2000: 43). Delitev gospodinjskega dela je odvisna od izobraženosti staršev ter od 

statusa – ali sta zaposlena oba ali samo eden od staršev. Med tistimi, ki imajo poklicno 

izobrazbo ali manj, je pogosteje zaposlen samo eden od staršev, med njimi je delitev 

gospodinjskega dela tradicionalnejša.  

 

Na podlagi zgoraj navedenega ugotavljam, da so vsa razmerja, ki jih obravnavam, med 

seboj povezana: v tej povezanosti se pojavljajo medsebojni vplivi in odvisnost. Torej sfera 

dela vpliva na domačo sfero ter znotraj nje na razmerje med partnerjema. Področje 

zasebnosti in odnos med partnerjema prav tako vplivata na delovno področje. Kakor koli 

gledamo razmerja in odnosnost različnih področij, se v vseh pojavlja privilegirani status 

moških, ki se na trenutke zdi kot novodoben hierarhičen položaj, ki se je razvil iz prejšnjih 

generacij in je trdno povezan s tradicijo. Med zasebno sfero dela sodi skrbstveno delo, ki 

ga obravnavam v naslednjem poglavju, tudi v tem segmentu domačega dela lahko 

zasledimo privilegiran status moških. 

 

1.2.3 Skrbstveno delo 

 

Humer navaja, da je skrb do drugega realizirana v praksi v hierarhičnem razmerju do 

bližnjih, povezujemo jo z družinskim življenjem, z zasebnostjo in intimnostjo 

posameznikov in posameznic. V družinskem življenju se izvaja v odnosu do otrok, 

partnerke in partnerja, sledijo jim sorodniki in sorodnice, prijatelji in prijateljice. Skrb je 

proces v območju neplačanega dela družinskega življenja (v izvajanju in odnosnosti), 

vsebuje dva temeljna sestavna dela: skrb zase in skrb za druge. Posameznik v odnosu do 

sebe prepoznava svoje potrebe in želje, kar je predpostavka občutljivosti za potrebe drugih, 

ter vzročno zadovoljevanje njihovih skrbstvenih potreb (Humer 2007). 
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Skrb je spolno obeležena praksa
6
, v zasebni sferi so razlike med spoloma v upravljanju 

skrbstvenih aktivnostih velike. Moški namenijo skrbi in skrbstvenim aktivnostim manj 

časa kot ženske, ki opravijo več skrbstvenega dela kot moški, tako količinsko kot glede na 

obliko skrbi (podčrtala M. B.) (Humer 2007: 75). Dandanes naj bi oba starša skrbela za 

otroke in jih vzgajala, vendar nam praksa pogosto kaže, da je moška vloga materialno 

preskrbovanje družine, pogosteje nudijo skrb otrokom, kot pa prevzamejo odgovornost. 

Ženske ostajajo skrbnice družinskega življenja (Van Dongen in drugi 1995, v Humer 2007: 

84), saj skrb za otroke razumejo kot del materinske odgovornosti in dolžnosti. 

 

V poročilu Evropske komisije iz leta 2005 je navedeno, da moški »v državah članicah EU 

porabijo v povprečju, ne glede na to, ali imajo redno ali začasno zaposlitev, 7 ur za 

neplačana gospodinjska opravila, ženske pa 35 ur, če so zaposlene začasno, in 24 ur, če 

imajo polno zaposlitev. To ženskam onemogoča, da bi se posvetile svoji karieri vsaj toliko 

kot njihovi možje ali partnerji« (Dejstva o ženskih in moških v Sloveniji 2007: 22). Ženske 

v zasebni sferi ostajajo skrbnice in negovalke, kot nam kažejo podatki (Urad RS za enake 

možnosti 2004: 9, v Humer 2007: 75), izostajajo 6-krat bolj pogosteje kot moški zaradi 

skrbi in nege družinskih članov in članic. Zaposlene ženske porabijo za skrbstveno delo 

(poleg skrbi za otroke je vključena pomoč nege potrebnim družinskim članicam in članom) 

v povprečju 4,5 ure tedensko, zaposleni moški pa v povprečju 2 uri tedensko. V Sloveniji, 

kot pravi Hrženjak (Hrženjak 2010: 157), se srečujemo s pomanjkanjem prostih mest v 

vrtcih in domovih za starejše ter premajhni zmogljivosti pomoči na domu (podčrtala M. 

B.). To pomeni, da se zaradi teh dejavnikov veča pritisk na odgovornost družine (gre za 

premik odgovornosti države na odgovornost znotraj posameznih družin), da sama poskrbi 

za nudenje skrbstvenega dela zaradi omenjenega primanjkljaja. 

 

Razlog, da ženske navadno koristijo dopust za bolnega otroka, je, kot pravi Živa Humer
7
 

(Rener 2008: 79), »ideološko prepričanje, da otrok takrat potrebuje najprej mater, in 

finančni vidik izgube dohodka, ki manj prizadene družinski proračun, če ga izkoristi 

ženska ob predpostavki, da zasluži manj kot partner«. Bistvene razlike med spoloma se 

                                                 

6
 To potrjujejo mnoge raziskave, Živa Humer navaja nekaj avtorjev: Gerstel in Gallagher 2001; Drew in dr. 

1998; Hoschschild 1997; Delphy in Leonard 1992; Finch in Mason,1992; DeVault 1991. 

7
 Slednje obravnava na podlagi empirične študije (v okviru doktorske disertacije z naslovom Etika skrbi), 

katere integralni del so bili intervjuji. 

http://www.stat.si/doc/pub/dejstva_zenske_moski.pdf
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kažejo v opravljanju neposredne in simultane skrbi za otroke (Švab v Rener in ostale 2008: 

45), kar je pokazala raziskava o novem očetovstvu
8
. Moška aktivnost v skrbstvenem delu 

je primarna, če se z otrokom igrajo in počnejo izključno samo to (podčrtala M. B.). Ženske 

poleg neposredne skrbi opravljajo še sekundarno skrb za otroke, na primer skupaj z 

otrokom perejo perilo. Ta dvojna aktivnost skrbi za otroke zahteva več pozornosti in 

energije. Matere lahko pospešujejo vpletenost partnerjev (Zavrl 1999: 77–79), če menijo, 

da je le-ta sposoben skrbeti za otroke, to pa oblikuje ženino stališče o partnerjevi 

pristojnosti. Ženske želijo večjo vpletenost svojega moža, hkrati pa hočejo obdržati vlogo 

ženske, ki je središčni del materinsko-ženske identitete, gledano kulturnozgodovinsko. Le-

te se zavzemajo za enakost, obenem pa hočejo vzdrževati svojo materinsko premoč v 

družini, tako morajo najprej podučiti moške, ki so pokazali pripravljenost za učenje 

materinskih nalog (prav tam).  

 

Pojem skrbi največkrat povezujemo na segment družinskega življenja, v svojo zavest pa jo 

sprejemamo kot odnos do nekoga. Ob prepoznavanju lastnih potreb in želja lahko 

ugotavljamo in zadovoljimo potrebe drugih (v družinskem življenju smo najprej dovzetni 

za ožje družinske člane), saj smo dovzetnejši za njihove potrebe. Sama menim, da se je 

potrebno povprašati po etiki skrbi, saj rezultati mnogih raziskav potrjujejo (tudi vse tri 

raziskave zaključnih poročil, ki jih analiziram v zadnjem delu diplomske naloge), da je 

skrb spolno obeležena praksa. 

 

Ljudje smo odvisni drug od drugega in smo odnosna bitja, obstajamo in delujemo lahko le 

v odnosih in skrbstvenih praksah z drugimi. Razumevanje skrbi, kot nam jo Tronto 

prikaže, je lahko: »kadar ima dejanje oz. delovanje za cilj ohranjanje, nadaljevanje ali 

obnavljanje sveta« (Tronto 1993: 104, v Humer 2007: 79). Etika skrbi, ki pojmuje skrb kot 

univerzalno človeško aktivnost, nam omogoča premik videnja in mišljenja skrbi kot 

aktivnosti, ki je vezana na vse ljudi ne glede na spol (podčrtala M. B.). Skrb je v 

vsakdanjem življenju pogosto razumljena kot samoumevna, prisotna v vseh segmentih 

življenja in je »nevidna«. V zasebni sferi vključuje materialno in nematerialno delo, 

pogosto je razumljena kot breme in žrtvovanje. Skrb ima družbeno ambivalenten značaj. 

                                                 

8
 Rener, T., Švab, A., Žakelj, T., Humer, Ž. (2005): Perspektive novega očetovstva v Sloveniji: vpliv 

mehanizma očetovskega dopusta na aktivno očetovanje. Raziskovalno poročilo. Fakulteta za družbene vede, 

Center za socialno psihologijo. Ljubljana.  
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Za tistega, ki skrb nudi, je psihološko in fizično breme, lahko pripelje v izkoriščanje 

skrbnika/skrbnice ter ustvarja odnose neenakosti in odvisnosti (prav tam: 81).  

 

Negovalno delo je med družinskimi deli najbolj žensko delo, ker je negovanje bistvena 

komponenta ideologije ženskosti. Negovanje pomembnih drugih je v družbenem 

konstruktu definirano kot ljubezen (podčrtala M. B.) in ne kot delo. Poleg nege otroka je v 

družinsko življenje vključena skrb in nega starejših ljudi povsod po svetu (tudi v 

najrazvitejših državah), ta skrb je »predvsem in večinoma v rokah družin, še najbolj 

neformalnega ženskega dela v družinah«. V prihodnje se družba in država ne bosta mogli 

zanašati na ženske kot glavne dajalke pomoči in nege ostarelim zaradi preobremenjenosti 

»in ker zmerom bolj zavračajo tiha izsiljevanja, ki so v škodo njihovih lastnih življenj in 

osebne avtonomije« (Rener v Oakley 2000: 292, 294, 297).
9
   

 

Empirična študija (36 intervjujev), ki jo je opravila Živa Humer (v Rener in ostale 2008: 

79), je pokazala, da moški svoj manjkajoči skrbstveni del nadomeščajo ob popoldnevih in 

vikendih. Sami imajo željo po preživljanju časa z otrokom/otroki ter se zavedajo, da večino 

skrbstvenega dela z otroki opravi partnerka ob njihovi odsotnosti. Moška skrbstvena 

aktivnost se v družinskem življenju izraža v povezavi z dolžnostjo in obveznostjo do 

partnerke in otrok.  

 

Moška hraniteljska vloga in ženska skrbniška vloga se počasi spreminjata. Vendar pa 

moram poudariti, da se spolna determiniranost domačega dela počasneje spreminja kot 

vključevanje žensk na trg delovne sile. Res je, da se moški bolj vključujejo v družinsko 

življenje kot kadar koli prej v zgodovini, vendar prevzemajo tiste skrbstvene aktivnosti, ki 

so zanje prijetnejše in so povezane s skupnim preživljanjem prostega časa z otroki.  

 

Skrbstveno vlogo moški pojmujejo (Humer 2007: 86) predvsem v materialnem smislu kot 

dolžnost in obveznost do otrok in do partnerke, v simbolnem smislu predstavljajo trdnost 

in zanesljivost, kar nam kaže na patriarhalno podobo moškega kot glavnega hranitelja 

družine – torej v družinskem življenju moški skrbijo za, ženske pa poskrbijo (Tronto 1993: 

103, v Humer 2007: 84).  

 

                                                 

9
 Odstavek sem povzela po spremni besedi Tanje Rener v knjigi Gospodinja (Ann Oakley 2000). 
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V sferi domačega dela se poleg skrbstvenega dela pojavlja še emocionalno delo, o katerem 

govorim v nadaljevanju.  

 

1.2.3.1 Emocionalno delo 

 

Odnosno delo se pojavi z industrializacijo zahodnih družb (Šadl 2002: 60), ločitvijo 

plačanega dela (ekonomijo) in gospodinjenja (družine). Emocionalna podpora družinskim 

članom je bila dodeljena ženskam in je zanje pomenila novo delovno nalogo. Moški so 

delovali na produkcijskem območju in trženju (materialni preskrbovalci), ženske pa so se 

poleg gospodinjenja izučile zadovoljevati čustvene potrebe družinskih članov ter 

povezovati družino v skupnost. S spolno določenim delovanjem je moderna kapitalistična 

družbena ureditev intenzivirala »notoričen razcep med racionalnim moškim in čustveno 

žensko v zahodni tradiciji« (prav tam).  

 

Očetje težje pokažejo emocije svojim otrokom (Humer v Rener 2008: 81) zaradi 

zaznavanja »o vzoru moči kot nekoga, ki je trden, je opora, na katero se otrok zanese, in 

zaradi tega ne sme pokazati čustev kot kazalca šibkosti in nestabilnosti, medtem ko moč 

predpostavlja čustveno stabilnost ter avtoriteto«. 

 

Teološki in filozofski sistemi v evropski tradiciji so potrjevali, da imajo ženske 

emocionalne sposobnosti že z rojstvom, kar ima za posledico »ideološko in praktično 

družbeno podrejenost žensk v zasebnosti ter njihovo izključevanje iz javnih racionalnih 

sfer, iz države in politike, področja dela in znanosti« (Šadl 2002: 60). Emocionalno delo je 

bilo razumljeno kot nedelo, splošno sprejeto je bilo mnenje (ne glede na resničnost), da je 

ta oblika dela »notranja narava« ženske, ocenjeno kot vidik intimnosti oziroma ljubezni. 

Emocije so povezovalni del modernega družinskega življenja. V družinskem prostoru je 

našlo mesto čustveno izražanje in komunikacija. Dandanes večinoma oba spola materialno 

podpirata družino, zato se je oblikovala potreba po vzajemnosti v družinskem življenju, 

tako v gospodinjenju in skrbstvenem delu kot tudi v emocionalnem delu. Družinsko 

življenje je postalo aparat za zadovoljevanje posameznikov z emocionalnimi sredstvi, ki so 

potrebni za delo in življenje v moderni družbi. Šadl ugotavlja, da je emocionalno delo 

realno delo, ki vsebuje prvine napora, časa, energijo in priučenost. Je neločljiva snov 

vsakdanjega družinskega življenja, ki je lahko prav tako obremenjujoče in izčrpno kot 

fizično delo. Osebe, ki tako delo več časa in redno opravljajo (v zakonski ali poklicni 
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vlogi), lahko izgorijo ali so emocionalno izčrpane. Zaposlene ženske pričakujejo večjo 

izenačitev emocionalnih odnosov in enakovredno čustveno podporo. Pri emocionalnem 

delu skušamo uravnati zasebne emocije z družbeno priznanim vedenjem in ravnanjem 

(zadrževanje, potlačevanje, hlinjenje »neprimernih« čustev, zbujanje družbeno zaželenih in 

»primernih« čustev) (Šadl 2002: 61–62). 

 

Beck in Beck-Gernsheim menita, da sta oba spola preobremenjena ob soočenju obilnega 

emocionalnega dela ob prihodu domov, po pritiskih obvladovanja na delovnem mestu. 

Pritiski trga, narekovanje hitrosti, učinkovitosti, obvladovanje, usposobljenost ter kariera, 

izzovejo vznemirjenost, ki pronica v domače življenje. Problem zasebnega življenja 

nastane, ko drug od drugega ne dobita emocionalne podpore in razumevanja. Pojavlja se 

kot kolektivni pojav v mnogih gospodinjstvih, katerega izzovejo delovna mesta, ki 

zahtevajo preveč od človeka in ga izčrpavajo. Ženske in moški imajo različne poglede in 

pričakovanja na zakonsko zvezo in njeno življenje. Pomen ljubezni in življenja z nekom 

različno dojemajo, moški dajejo večjo pomembnost praktičnosti skupnega življenja, ženske 

pa pričakujejo emocionalno intimnost. Moški večinoma ne razkrivajo (ali pa zavračajo 

govor) svoje intimnosti in emocij, o ljubezni govorijo v sobesedilu s spolnostjo, nasprotno 

si želijo ženske emocionalno odprtost, doživljanje in povezanost – življenje z empatičnim 

partnerjem. Ta polarnost in nezadovoljnost žensk je lahko vzrok za razvezo 

heteroseksualnih parov (Beck in Beck-Gernsheim 2006: 62–63, 96–97). 

 

Šadl navaja, da je emocionalno delo neenakomerno porazdeljeno med partnerjema, saj je 

vedenje moških na tem področju nespremenjeno. Tako ženske ostajajo obremenjene in 

omejene, moški pa imajo zaradi te neenakomernosti prednosti in psihološke koristi. Takšno 

neravnovesje tega dela proizvaja odnosnost dominacije in moči med moškim in žensko, ki 

jo uvršča v nižji družbeni status in podrejen položaj. V sodobnih pogojih dela in življenja 

se povečuje potreba po emocionalnem delu, kar narekuje premik od tradicionalnega vzorca 

emocionalnega dela v demokratični model. Zdenka Šadl je v spodnji tabeli ponazorila oba 

modela emocionalnega dela. Posttradicionalno emocionalno delo narekuje razvoj vzajemne 

aktivnosti in veščine obeh spolov, njuno obojestransko angažiranost po zadovoljevanju 

potreb in želja (podčrtala M. B.). S temi aktivnostmi vzpostavljata medsebojno spoštovanje 

in čustveno povezanost ter se osvobajata morebitne enostranske čustvene odvisnosti (Šadl 

2002: 65–68). 
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Tabela 4: Tradicionalno in posttradicionalno emocionalno delo 

Tradicionalno emocionalno delo Posttradicionalno emocionalno delo 

Veščina gospodinje 

Čustvena odvisnost moških od žensk 

Eksterno določeno 

Čustva kot »blago« 

Instrumentalna vloga čustev 

»Intimna tujost« 

Legitimna-nelegitimna čustva 

Kontrola in potlačitev negativnih 

čustev 

Dualizem racionalno-emocionalno 

Spolna neenakopravnost 

Veščina partnerjev obeh spolov 

Vzajemna odvisnost recipročnost 

Interakcijsko določeno z medsebojnimi 

pogajanji 

Čustva kot komunikacija 

Komunikacijska vloga čustev 

Povezanost, skupnost 

Širitev legitimnih čustev, emocionalnega 

izražanja 

Izražanje in preiskovanje negativnih čustev 

Emancipacija emocionalnega, »senzibilna 

refleksivnost« 

Egalitarizem 

Vir: Šadl, Z. (2002: 68). 

 

Posttradicionalno emocionalno delo ruši anonimnost »intimnih tujcev« in izhaja iz 

interakcijskega konteksta, medsebojnih odnosov in pogajanj. Demokratičen model 

emocionalnega dela »omogoča avtonomno presojanje o (situacijski ustreznosti) 

ne/razkrivanja čustev ter širi razpon čustvovanja in čustvenega izražanja, vključno z 

razkrivanjem in refleksivnim preiskovanjem negativnih čustev« (Šadl 2002: 68). 

 

Da bi bolje razumeli izvor neenakosti med spoloma, si poglejmo, kako nanjo vplivajo 

tradicija in spolno obeležena praksa. 

 

1.3 Tradicija, oblikovalka našega življenja 

 

Narava je ženskam dodelila fiziološko in anatomsko zmogljivost rojevanja otrok, zato nam 

je dodeljena primarna vloga matere in gospodinje. Gospodinjenje in varovanje otrok 

zahteva neprestano navzočnost in pripravljenost ter je neodložljivo. V prvem obdobju 

otroka, to je takoj ob rojstvu in leto kasneje, potrebuje otrok mater več kot nekaj ur 

dnevno. Zaradi časa, preživetega doma takoj po rojstvu, in zaradi biološke danosti 
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rojevanja je delo gospodinjenja določeno ženski kot naravno, zato so ženske bolj omejene 

na dom. Vendar so ravno ta, skozi stoletja ponotranjenja mišljenja in delovanja ljudi, 

povzročila samoumevno delitev dela po spolu.  

 

Ann Oakley omenja v knjigi Gospodinja, položaj žensk »danes« (napisala jo je leta 1974), 

da nenehno družbeno spreminjanje razlik med ženskami in moškimi (položaj žensk) 

temelji »(1) na domestikaciji, ki določa položaj žensk, in (2) na ambivalentnosti do 

kulturnih vrednot, povezanih z ženskimi vlogami. Ker so po družbenem stereotipu ženske 

domesticirane, se stališče o ženskah kot ljudeh nenehno prepleta z umevanjem njihove 

družbene drugačnosti od moških: ŽENSKE SO GOSPODINJE« (poudarila M. B.). 

Domestikacijo loči na dva okolja, in sicer v družini ter zunaj nje. V družinski 

domestifikaciji pravi, da je os moderne družinske strukture diferenciacija med žensko in 

moško vlogo. »V moderni družini sta pomembni dve vrsti vezi. Vez med spoloma 

(zakonska zveza) in vez med generacijama (odnos med starši in otroki).« Tipična 

značilnost obeh je isti vzorec diferenciacije spolnih vlog, ključ do narave te diferenciacije 

pa nam daje jezik. V konvencionalnem paru »mati in oče« (druga para sta mož in žena ter 

moški in ženska) ima ženska vloga navadno prednost pred moško, predstavlja starševsko 

vlogo, ženska pa je tista izmed staršev, ki skrbi za otroke. Normalnost spolnih vlog je 

določena in predpisana z družino (družina kot institucija). Ženska je omejena v strukturi 

družinskih spolnih vlog na uveljavljeni družbeni tip. Vzorec spolnih vlog se zaradi 

pomembnosti družine v moderni družbi prenaša na številna druga družbena in ekonomska 

področja. Delitev med spoloma se ohranja v okolju izobraževanja in dela zunaj doma 

(domestifikacija zunaj družine), večina ženskega dela je bila in je še vedno povezana z 

domom, npr. negovanje (medicinska sestra, babica, pediatrinja), poučevanje (učiteljica) 

(Oakley 2000: 74–76, 84–87). 

 

Človek naj bi se spolne vloge naučil že kot otrok, takrat se nauči skupka predpisov, kako 

naj se obnaša do predstavnika enega ali drugega spola. Posledica spolnega razločevanja je 

neenakomerna porazdelitev moči. Ta se skozi čas in glede na različna okolja oblikuje in 

utrjuje s pomočjo spolnih stereotipov.  

 

Spolne različnosti ne moremo razumeti samo kot biološko danost, vključiti moramo tudi 

družbeni pojav, ki se je skozi zgodovino dopolnjeval in spreminjal ter sestavlja kolektivno 

zavest. Kultura se v vsaki družbi izraža drugače, moška in ženska opravila so si različna, 
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lahko tudi nasprotna. To pomeni, da porazdelitev spolnih vlog ne temelji na bioloških 

zakonitosti, temveč na različnosti v kulturi. V vseh komponentah družbe je ukoreninjena 

»naravna« podoba spolnih razlik, od znanosti, politike, vojske, religije, pa do dela, 

televizije, zasebnosti, partnerskih odnosov. Učenje moške in ženske vloge se otrok začne 

učiti takoj, ko začne zaznavati svoj zunanji svet, in je prva stvar, ki se je uči s primarno 

socializacijo (Furlan 2006: 27–35, 51, 81). 

 

Otrok je splošno pripravljen (tako deklice kot fantki) sprejemat in utrjevat informacije o 

sebi, ki jih zaznava iz okolja (ljudi, dogodki, pojavi), v skladu s spolnimi stereotipi o 

moškosti in ženskosti. Stereotipe otrok zaznava v obliki shem že v zgodnjem otroštvu. 

Prejete informacije, ki se nanašajo na spol, razvršča in ureja kot ustrezne in neustrezne 

glede na njegov biološki spol. Močno vgrajeni stereotipi v vzgojo in posameznikovo 

osebnost se pri deklicah oblikujejo v t. i. feminino spolno shemo – stereotipi o ženski 

socialni vlogi, pri fantkih pa maskulino spolno vlogo – stereotipi o moški socialni vlogi 

(Bem S. 1993, v Furlan 2006: 53–54). Hierarhija med spoloma se ustvari preko spolnih 

vlog. S pomočjo slednjih se biološki spol dopolni v družbenega. »/P/reko in po njih se 

odraža kulturna zaznamovanost človeka in spola s tem, ko spol prevzame določeno spolno 

vlogo, prevzame tudi statusni hierarhični položaj« (Furlan, 2006: 54). 

 

Proces ženske identifikacije z vlogo gospodinje vsebuje izjemno dolgo vajeniško obdobje, 

kar ni predmet prostovoljne pogodbe. To je spolno določeno že ob rojstvu, je bistveno 

merilo za sprejem v družbo. Že v otroštvu dobijo ženske občutek, da je za gospodinjsko 

delo odgovorna ženska (podčrtala M. B.), ker se deklica identificira z materjo in drugimi 

odraslimi ženskami. Mati je otroku (deklici) zgled za žensko vedenje, obenem pa se otrok 

zgleduje po materinem odnosu do gospodinjskega dela. Način, merila in potek 

gospodinjenja se prenaša z matere na hčer (Oakley 2000: 111). 

 

Moški s sodelovanjem pri gospodinjskih opravilih razbremenijo ženske, kar vpliva na 

kvaliteto družinske zveze. Hkrati pa njihova vpletenost vpliva na otroke, ker jim zagotovijo 

model vedenja, ki ga otroci posnemajo ali pa se mu izogibajo (podčrtala M. B.) (Zavrl 

1999: 27). O položaju moških in žensk Beck govori sledeče: »protislovja med ženskim 

pričakovanjem enakosti in dejanskostjo neenakosti, med moškimi parolami o skupnosti in 

njihovim oklepanjem starih dodelitev se zaostrujejo in z vseskozi protislovno raznolikostjo 
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svojih vedenjskih vzorcev, tako v zasebnem kot v političnem, določajo prihodnji razvoj« 

(podčrtala M. B.) (Beck 2001: 148).  

 

V nadaljevanju si poglejmo, kako se stereotipni vedenjski vzorci vgrajujejo v naše 

osebnosti in kako usmerjajo naša življenja.  

 

1.3.1 Krepitev tradicionalnih moških/ženskih vedenjski vzorcev 

 

Velikokrat smo priča različnim izjavam, ki so spolno stereotipne ter povzdigujejo en spol 

nad drugim oz. enemu odvzemajo moč. Tak izraz je npr. »Pazi, ženska za volanom!« 

Samoumevni se nam zdijo vzdevki, ki lastninijo žensko, npr. Bizjakova oz. gospa Erjavec. 

V jeziku so tudi nekateri poklici spolno določeni, npr. mehanik, pek, kovinar, … 

 

Delitev lastnost in značaja moškosti in ženskosti je bila ključna za vzdrževanje družbene 

razporeditve moči. Manca Jogan (1992, v Furlan 2006: 54) pojmuje seksizem kot skupek 

prepričanj in stališč, vzorec delovanj, katerih temelj je ločevanje dejavnosti po spolu in 

ustvarjanje neenakih lastnosti glede na spol. Spolna vloga (Furlan 2006: 58, 87–89, 112) 

pomeni več določil, ki se jih oseba nauči že kot otrok, določajo mu, kako se naj 

predstavnik enega ali drugega spola obnaša. Posledica spolnega razločevanja je 

neenakomerna porazdelitev moči (podčrtala M. B.).  

 

Predsodki in stereotipi so zakoreninjeni v našem jeziku, skrivajo se v vsakdanjem 

družbenem in političnem življenju, preplavljajo naša življenja, da se nam sploh ne zdijo 

škodljivi; čeprav škodujejo obema spoloma in »jih omejujejo, pospešujejo in ohranjajo 

seksistično miselnost, androcentrizem in druge oblike "prikritega" nasilja«. V tem 

kontekstu ne smemo pozabiti na množične medije, ki nam zagotavljajo informacije, in kot 

pravi Nadja Furlan, le-ti »ponujajo stereotipe, identitete in neskončne možnosti 

identifikacij«, tako nas »najintenzivneje vodijo in usmerjajo naša življenja« (prav tam: 

102). Mediji so vsepovsod in nam projicirajo družbeno sprejete vzorce vedenja in 

delovanja. Andreja Vezovnik (v Rener in ostale 2008. 124–165) in ostali so analizirali 

medijske diskurze (s pomočjo Faircloughove kritične diskurzivne analize) o očetovstvu v 
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slovenskem družinskem tisku.
10

 Rezultati omenjenih raziskav kažejo, da starševske revije 

razumejo delitev dela med spoloma še vedno s pomočjo dualizma javnega in zasebnega. 

Materine funkcije vežejo na zasebno in intimno, medtem ko so očetove funkcije vezane na 

javno sfero
11

 (sam deluje tudi v zasebnem, mati pa je omejena zgolj na zasebno). Ob 

raziskovanju so naleteli na popolno odsotnost diskurzov, ki bi materi dodeljevali funkcijo 

vpeljevanja otroka v javno sfero, prav tako niso zasledili diskurza, ki bi o očetovstvu 

govoril kot o želji moških. Revije dodeljujejo očetu vlogo primata na delovnem mestu nad 

očetovsko starševsko vlogo
12

, s tem odsevajo pluralnost in družbeno hierarhijo moških 

vlog v sodobni družbi in podpirajo diskurz, ki problematizira poklicno vlogo matere. Mati 

je navzoča v javni sferi s svojo poklicno vlogo, vendar je le-ta problematizirana
13

. V 

tekstih je zaznati esencialistično pojmovanje materinstva, slednje nam avtorica potrdi z 

enim izmed diskurzov: »Ona že čuti bitje biološke ure, on pa na otroka še ni pripravljen in 

bi rad užival nemoteno bližino ljubljene osebe, ob tem pa se še posvetil povsem osebnim 

načrtom.« (Moj malček 2004/6: 44, v Vezovnik v Rener in ostale 2008: 153) Iz odstavka 

lahko razberemo, da je materinstvo nagonska in biološka potreba ženske, pri moškem je 

tovrstna potreba opuščena. Andreja V. govori tudi o fakultativnem očetovstvu (ožji pomen 

besede). V citatih
14

 je zaznati očetovo prostovoljnost in svobodo pri odločitvah v zvezi z 

nekaterimi tipi očetovskih vlog, nobena očetovska praksa ni samoumevna. Govor
15

 o očetu 

                                                 

10
 To so revije, ki so skušale vplivati na družinsko življenje, njeno ureditev in medsebojne odnose (npr. 

Mama, Moj otrok, moj malček). V diplomski nalogi omenjam samo del raziskave, v katerem avtorica 

ugotavlja konstruiranje novega očetovstva v sodobnih starševskih revijah.  

11
 Avtorica to potrjuje z več navedki, eden izmed njih je: »Oče deluje kot most med mamo in zunanjim 

svetom in malčku pomaga k večji samozavesti pri raziskovanju zunanjega sveta ter sveta izven mamine varne 

bližine … podpira otrokove prve korake stran od mamice in mu pomaga odkrivati okolje.« (Vezovnik v 

Rener in ostale 2008: 156) 

12
 Trditev ponazori s tekstom: »Danes igrajo očetje, z razliko od očetov v preteklosti, različne vloge. Od 

hranilcev družine, prijateljev, učiteljev in zaščitnikov, pa do tistih, ki skrbijo za rutinska opravila v zvezi z 

nego otrok.« (Vezovnik v Rener in ostale 2008: 161) 

13
 Slednje potrjujeta diskurza: »Služba mi krade mamico« ter »Otrok ali kariera?« (Vezovnik v Rener in 

ostale 2008: 153) 

14
 Avtorica prikaže fakultativnost s citatom: »Očetje lahko skupaj s svojo partnerko hodijo na natečaj 

predporodne priprave …« (Vezovnik v Rener in ostale 2008: 157) 

15
 »Tako oče takrat neguje partnerski odnos, mama pa odnos z otrokom« (Vezovnik v Rener in ostale 2008: 

160), vrstni red moških vlog nam prikaže pričakovanje do moškega, ki naj bi izpolnil najprej svojo 

partnersko vlogo nato pa še očetovsko.  
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kot materinem pomočniku tudi potrjuje fakultativnost očetovske vloge. Sodobni diskurzi 

promovirajo aktivno vlogo očeta, vendar v konstrukcijo njegove vloge ne prinašajo 

novosti, pripisujejo mu instrumentalne prakse, ki so tradicionalno pripisane moškemu 

principu. 

 

Ekonomska individualizacija in tradicionalno moško vedenje v skladu z vlogo sta združeni 

v moškem stereotipu spolne vloge »poklicnega človeka«. Moškim je zgodovinsko 

neznano, da bi jih preskrbovala partnerka, izven doma moški niso imeli s starševstvom 

nobene prepreke za opravljanje poklica, z očetovstvom so bili prisiljeni vanj. Starševstvo 

so očetje lahko dozirano uživali v svojem prostem času kot zabavo. Vse sestavine, ki 

osvobajajo žensko tradicionalnih vlog, odpovedo na moški strani. Spolna neenakost ni 

površinski pojav, ki ga je mogoče zaznavati in popravljati v strukturah in formah 

poklicnega in družinskega okolja. Neenakosti med spoloma ni možno odpraviti z 

možnostjo »svobodne odločitve« med družino in poklicem in niti ne v institucionalnih 

strukturah, ki temeljijo na izenačitev. Izenačitev spolnih vlog bomo lahko dosegli 

postopno, če bomo premestili in spremenili institucionalni sestav razvite industrijske 

družbe, glede na življenjske domneve družine in partnerstva (Beck 2001:168–169, 182–

183). 

 

Predstave o delitvi družinskega in gospodinjskega dela so tako močno utrjene, da ne pride 

do izmenjave vlog, tudi kadar bi se morale zamenjati. Jogan (2001) navaja primer, ko 

brezposelni moški ne prevzamejo gospodinjskih del, da bi razbremenili svoje zaposlene 

partnerke in matere ter tako olajšali uskladitev formalnega in neformalnega dela. Iz tega 

lahko sklepamo, da ostaja neplačano domače delo neenakomerno razporejeno, kljub temu 

da je mati glavni hranilec družine.  

 

Mur navaja, da neuravnovešenost moči med spoloma zaznamuje njune odnose in položaje. 

V naši državi se zdi enakovrednost in enakopravnost spolov nedosegljiv ideal, za katerim 

strmijo številni predsodki in stereotipi tradicionalne preteklosti, ki lahko vsebujejo prikrite 

oblike posredovanja moči prek verbalne in neverbalne komunikacije. Vendar pa niso samo 

domače delo, gospodinjenje ter skrbstveno delo tiste, v katerih vlada neenakost med 

spoloma. Trenutna participacija in delovanje žensk v znanosti se je razvijala in je rezultat 

»trdovratnosti moškosrediščnega reda oziroma kulture, dolgotrajnega vztrajanja pri 

konzervativnih stališčih in vzorcih ter počasnem napredovanju institucionalnega kolesja v 
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smeri liberalizacije področja znanosti /.../ konkretnejših rezultatov ne gre pričakovati brez 

prizadevanja obeh spolov, kar zahteva drugačen pristop in padec spolnih stereotipov« (Mur 

2008: 83).  

 

Na vprašanje, kdaj bomo priča korenitim spremembam spolnih vlog, nam Ann Oaley 

odgovarja: »/š/ele ko moški ne bodo več en masse v skrbeh za dolžino in moč svojih 

erekcij, za svoje kariere, zaslužek in avtomobile, ko žensk ne bodo imeli več za zoprna 

bitja, ki jih je pač treba prenašati, ko jih ne bodo več imeli za estetske in seksualne 

predmete, ki krasijo okolje in moški ego, ko z drugimi moškimi ne bodo več sklepali 

zavezništev na nogometnih tekmah in v gostilnah, medtem ko bodo ženske pomivale 

posodo, in ženskam ne bodo priznavali, da imajo kakršne vmesne interese v njihovem 

svetu, se bo s spolnimi vlogami resnično nekaj zgodilo« (Ann Oaley 2000: 255). 

 

Ljudje se bomo morali sami začeti spreminjati, predvsem pa spremeniti naš način 

razmišljanja. Zavestno bomo morali odpravljati tako »priljubljene« in ukoreninjene spolne 

stereotipe, ki spremljajo naša vsakdanja življenja, hkrati pa moramo začeti refleksivno 

spremljati delitev dela v domačem zakulisju in ne oprijemati dela po principu všečnosti in 

odlaganja odgovornosti na druge. V nadaljevanju ugotavljam, kaj vpliva na neenako 

delitev dela med spoloma. 

 

1.3.2 K pravičnejši delitvi dela 

 

Priča smo počasnim spremembam na področju delitve dela med moškim in žensko. Od 

patriarhalnega družinskega modela, kjer so očetje imeli identiteto glavnega hranilca, se 

pomikamo k aktivnejšemu vključevanju moških v družinsko življenje. Kljub vsemu 

prizadevanju se še vedno nismo odcepili od tradicionalnega, spolno nesomernega vzorca 

delitve dela. Med partnerjema poteka delitev gospodinjskega dela (Rener in ostale 2008: 

84) glede na ugodnosti, všečnost in porabe časa za opravljanje določenega dela. Med 

vzroke za spolno neenako delitev domačega dela (Fassinger 1993, v Rener in ostale 2008: 

87) lahko dodamo, da moški ne dojemajo domačih opravil kot del starševske in očetovske 

odgovornosti, vendar kot vsoto del, vezanih na dom. Ženske pa obratno dojemajo skrb za 

otroke in domače delo kot skupek materinske odgovornosti in materinjenja (podčrtala M. 

B.).  
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Sama se strinjam z besedami Ann Oakley, da »samo to, da ženska nosi otroka, moški pa 

žensko le oplodi, še ne določa delitve dela med žensko in moškim v družbi na splošno. Kot 

spremenljivi dejavnik poseže vmes splet kulturnih prepričanj o starševski vlogi moškega in 

ženske« (Ann Oakley 2000: 181). Nadaljujemo lahko, da problem neplačanega dela ni 

samo problem žensk, temveč celotne družbe (Hrženjak 2007: 32–36). Družinsko življenje 

se nenehno prilagaja potrebam trga dela, vendar prilagoditve v drugi smeri ni (podčrtala M. 

B.). Usklajevalni ukrepi se izvajajo predvsem zaradi želje po aktivni ohranitvi žensk na 

trgu dela, tako dajejo ženskam možnost združevanja skrbi za otroke in plačanega dela, le 

malo ukrepov je v spodbujanju moških k delitvi dela v zasebni sferi. S pomočjo koncepta 

politik enakih možnosti spolov, katerega del je usklajevanje poklicnega in zasebnega 

življenja, naj bi v splošni zavesti in praksi spodbujali enakopravno delitev domačega dela 

med spoloma.  

 

V poročilu Evropske komisije je glavni cilj ukrepov (za enakost spolov) usmerjenih k 

usklajevanju zasebne in delovne sfere, omogočiti ženskam višjo reprodukcijo, dejavnost na 

trgu delovne sile ter da bodo bolje skrbele za dom in družino. Poročilo ne zajema problema 

statusa neplačanega domačega dela kot nedela in ga tudi ne na novo definira po obsežnosti, 

zahtevnosti, po pravični uravnoteženi porazdelitvi dela. Rener (2008: 23) povzema manjšo 

kvalitativno študijo Baldocka in Hadlowa (2005: 155), ki ugotavljata, da na usklajevanje 

formalnega in neformalnega dela, poleg delavnikov zunaj doma (fleksibilnost delovnega 

časa, dostopnost in časovna prožnost varstva otrok) vplivajo notranji dejavniki upravljanja 

družin. Ključni problem omenjenega usklajevanja, ki bi ga morali analizirati z vidika 

organizacijsko-upravnih ved, je neenaka delitev dela med partnerjema (podčrtala M. B.). V 

nadaljevanju povzame njun sklep, da evropskim (zaposlenim) materam kronično 

primanjkuje časa ter ne znajo dovolj dobro motivirati partnerjev, očetje pa ne izbirajo 

pravih življenjskih prioritet. Največ očetov skrbi za zabavo otrok, ko ženske gospodinjijo, 

ter takih, ki občasno pomagajo pri gospodinjskem delu (ko imajo navodila, kdaj in kaj 

narediti) ter pri vzgoji in negi otrok.  

 

Humer, Živa navaja možne vzroke za asimetrično delitev dela med partnerjema, povzela 

jih je po odgovorih intervjuvancev obeh spolov: 

 

 Spontana delitev, brez dogovora (intervjuvanci izpostavljajo, da je prišlo samo od 

sebe – nereflektirano), kar je lahko posledica navidezno spolno nevtralne 
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funkcionalnosti, ko en starš gospodinji, drugi pa je z otroki, ter rezultat 

ponotranjenih spolnih vlog, ko večina žensk in moških dojema asimetrično delitev 

kot neproblematično. 

 Delitev na podlagi dogovora /.../, ki se nanaša na prednost veščosti in porabljen čas 

ter čas za opravilo, pogosto pa se pridruži še všečnost do opravila. 

 Kot produkt izključenosti iz plačanega dela zaradi starševstva predvsem ob rojstvu 

in ob porodniškem dopustu in kot posledica krajšega delovnega časa. Ta delitev se 

ženskam zdi pravična, saj jim je logično, da bodo več dela postorile same, če so več 

časa doma kot partnerji (Humer, Ž., v Rener in ostale 2008: 85–86). 

 

Ideja po enakopravnejši delitvi dela (Švab v Rener in ostale 2008: 42) ni izvor večje 

aktivnosti moških pri domačem delu. Le-ta je res večja kot v zgodovini
16

, vendar je rezultat 

manjše delovne aktivnosti žensk kot v preteklosti (podčrtala M. B.). Spremembe med 

partnerjema v aktivnosti opravljanja domačega dela so lahko posledica redukcije obsega 

dela, redistribucije (prerazdelitev) v sfero plačanega dela ter redistribucije v sfero 

neformalnega dela (pomoč nudijo sorodniške in prijateljske mreže). 

 

Slovenke se zavedajo spolno neenake delitve dela. Pogled na to dejstvo nam kaže visok 

delež anketiranih žensk (ženske 66,4 %, moški 50,9 %), ki se strinjajo s trditvijo »moški bi 

morali opravljati več gospodinjskih del, kot jih opravljajo sedaj« (Jogan 2004: 281, v Šadl 

2006: 41). Za konec bi dodala, da moško in žensko delo nimata enakega notranjega vzorca 

v vseh kulturah (Oakley 2000: 191), torej se privid ženske – gospodinje ne skriva v vsaki 

družbi, prav tako ne delitev dela po spolu ni univerzalna, saj so si človeške kulture med 

seboj različne in spremenljive, nastale pa so zaradi človeške iznajdljivosti (poudarila M. 

B.).  

 

V nadaljevanju obravnavam plačano gospodinjsko delo ter kakšne posledice ima na 

morebitno razbremenitev žensk v domači sferi dela. 

 

 

 

                                                 

16
 Alenka Švab povzema po Baxter; Bianchi, v Craig 2006: 260). 
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1.4  Plačano domače delo 

 

Reproduktivno delo je v kapitalističnih družbah opredeljeno kot nedelo in ima status 

zasebnega, neplačanega, potrošnega dela, ki ga predvsem ženske opravljajo »iz ljubezni«. 

Nevidnost plačanega domačega dela je v sodobni družbi razširjena enako kot v preteklosti 

in je v porastu, do njega nas pripelje zaznavanje reproduktivnega dela kot nedela. 

Gospodinjske delavke (ženska, ki je plačana za opravljanje domačega dela) so predvsem iz 

skupine žensk, ki so socialno izključene, to so priseljenke, starejše ženske, dolgotrajno 

brezposelne ženske, mlade ženske kot iskalke prve zaposlitve in delavke, ki jim osebni 

dohodek ne zadostuje za preživetje. Plačano domačo pomoč izvajajo tudi servisi, vendar so 

ti relativno dragi in se gospodinjstva raje odločajo za gospodinjske pomočnice na črno, 

katerim plačujejo »na roko« (Šadl 2006: 35). Tako imamo ženske, ki jih dvojna 

preobremenjenost s formalnim in neformalnim delom pripelje k delni alokaciji 

reproduktivnega dela na črnem trgu. Na drugi strani pa so ženske, ki v stiski poprimejo 

poleg svojega domačega dela še za gospodinjsko delo drugih žensk, za katerega so 

plačane. To delo nima povsem opredeljenih pogojev, je brez pravic in dolžnosti, ki izhajajo 

iz delovnega razmerja (Hrženjak 2007a: 57–58). 

 

Zdenka Šadl pravi, da je širitev plačanega gospodinjskega dela rezultat globalnih 

ekonomskih in družbenih sprememb. Med dejavnike uvršča »naraščajoče zaposlovanje 

žensk (zlasti poročenih žensk z otroki) v javni sferi, naraščanje dvokariernih 

(profesionalnih) parov z dvema zaslužkoma, naraščanje profesij in menedžmenta, 

naraščajoča dohodkovna neenakost, pomanjkanje oz. podrazvitost dnevnega varstva otrok, 

kultura dolgega delovnega časa ter naraščajoče mednarodne in notranje migracije žensk« 

(Šadl 2006: 33).  

 

Plačana pomoč domačega dela je zaznamovana z odnosom med delodajalcem in 

delojemalcem, ki nosi kombinacijo osebnostne in zaposlitvene vidike. Delo je usmerjeno z 

drugačnimi pravili in vrednotami kot v javni sferi dela, opravlja se v zasebnem in 

intimnem prostoru, prežeto je z osebnostnimi stiki oziroma odnosu. Plačano domače delo 

je v večini delo gospodinjenja ter varstva otrok. Takšno delo nima statusa dela v pravem 

pomenu besede, delavke, ki ga opravljajo, niso definirane kot »prave« delavke. S tem ko 

gospodinjska delavka opravlja svoje delo, se obnavlja imaginarna identiteta delodajalke, ta 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                   Martina Bizjak, diplomska naloga 

41 

ni fizična delavka in pooseblja čistost, najeta gospodinja pa pripada nižjemu sloju in je po 

možnosti priseljenka. Tako delo je v večini »na črno« in delavke niso zaščitene z zakonom. 

Delo, delovni čas in plačilo niso opredeljeni. Plačano domače delo združuje skrite 

probleme in paradokse sodobnega življenja, torej neenakost med spoloma, 

preobremenjenost žensk, globalizacija dela (podčrtala M. B.) (Hrženjak 2007: 38–39, 119–

122).  

 

Plačano domače delo se v Sloveniji v večji meri kupuje in prodaja na črnem trgu, kar 

pomeni tveganje za obe strani. Za gospodinjstva takšno kupovanje storitev pomeni visoko 

ceno in težko dostopnost. Takšna oblika dela ni samo problem politike enakosti spolov, 

temveč tudi politik zaposlovanja, socialnih transferjev in regulacije plačanega 

reproduktivnega dela (Hrženjak 2007a: 69–70).  

 

Slovenci se za pomoč v gospodinjstvu zatekajo k neformalnim virom, to so družinski člani, 

bližnji sorodniki, prijatelji in sosedi. Viri izhajajo iz družbenih odnosov, ločeno od trga, in 

je brezplačno. Veliko ljudi se opira na pomoč staršev, in to pomoč pričakujejo v 

prihodnosti. Kljub neformalni opori je plačana pomoč v porastu, vzrok temu je mobilnost 

oz. odmaknjenost, oddaljenost med kraji z neformalno pomočjo. Za pomoč pri likanju in 

čiščenju niso »primerni« sorodniki in prijatelji, saj ne moremo pričakovati poleg varstva 

otrok še opravljanje gospodinjskih in zahtevnejših hišnih opravil (Šadl 2006: 34). S 

pregledom oglasov v Salamonovem oglasniku so avtorica in ostali hoteli izvedeti 

preteklost iskanja in ponudbe take pomoči (pomoč v gospodinjstvu, čiščenje, likanje, 

varstvo otrok, nega ostarelih). Glede na ponudbo so sklepali, da je trend plačanih storitev 

rahlo naraščal, ponudba se je okrepila po letu 1996 oz. konec devetdesetih. Iz teh oglasov 

so lahko razbrali, da sta čiščenje in likanje najpogostejši opravili povpraševanja zasebnih 

gospodinjstev. Iz intervjujev in poročanja agencij najamejo plačano pomoč gospodinjstva z 

boljšim ekonomskim položajem profesionalci, visokošolske predavateljice, arhitektke, 

zdravnice, menedžerke, lastniki/ice podjetij, odvetniki; v zadnjih letih pa en izmed servisov 

poroča, da pomoč najamejo tudi »povprečne slovenske družine« (Šadl 2006: 37–38).  

 

V nadaljevanju si poglejmo, v kolikšni meri so ženske razbremenjene ob prenosu dela na 

plačane gospodinje. 
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1.4.1 Vpliv plačanega domačega dela na razbremenitev zaposlenih žensk 

 

Že omenjena avtorica Majda Hrženjak je organizirala šestmesečni pilotni preizkus 

občasnega plačanega reproduktivnega dela v gospodinjstvih z majhnimi otroki, ki so z 

domačim delom najbolj obremenjen segment družbe. V tem obdobju so v 30 ljubljanskih 

gospodinjstvih z majhnimi otroki organizirali pomoč pri reproduktivnem delu s petimi 

gospodinjskimi delavkami (Hrženjak 2007a: 67–68). Evalvacija rezultatov je pokazala, da 

so v gospodinjstvih s pomočjo pri reproduktivnem delu drugače dojemali pomen in 

količino časa, ki ga drugače porabijo za gospodinjska opravila. Ta vrsta pomoči je vplivala 

na kakovost življenja, saj jim je ostalo več prostega časa, ki so ga porabili za druženje z 

otroki in zase. Poleg tega je bil pomemben vpliv plačanega reproduktivnega dela na 

zmanjševanje utrujenosti. Če bi hoteli resničen vpliv na njihov položaj na delovnem mestu, 

so intervjuvanke večinoma ocenile, da bi potrebovale vsakodnevno (in ne le občasno) 

pomoč pri družinskem delu, še posebej pri varstvu otrok. Ob raziskavi moram omeniti, da 

vzorec gospodinjstev z majhnimi otroki ni bil sestavljen naključno, zato ne moremo 

govoriti o reprezentativnem vzorcu. Tako izsledkov raziskave ne moremo posplošiti na 

celotno slovensko populacijo gospodinjstev z majhnimi otroki, lahko pa so dober kazalnik 

stanja (prav tam).  

 

Ob vsej tej razbremenitvi nastane potreba po podrobnejšemu pregledu opravljanja 

organizacijske dejavnosti v zvezi z najemom gospodinjske delavke. Na psihičnem nivoju 

ostaja še vedno obremenjena, saj je sama zadolžena za iskanje pomoči, organizacijo in 

vodenje dela, nadzor nad opravljenim delom ter komunicira z najeto gospodinjsko delavko 

(Hrženjak 2007).  

 

Zdenka Šadl (2006: 45) poudarja, da takšna vrsta pomoči ni le dopolnilo in ne nadomestilo 

za neplačano delo. Pomoč le deloma razbremeni delodajalke, v njihov domeni ostaja 

odgovornost za opravljeno delo. Prenos domačega dela na gospodinjske delavke je 

odločitev žensk samih, če ga same ne zmorejo opravljati, same poskrbijo za nadomestitev. 

Neredko najeto pomoč plačujejo iz svojih lastnih sredstev. Pomembno je tudi to, da najeta 

pomoč ne spreminja neenake spolne delitve dela in ne prispeva k večji enakopravnosti, saj 

je odgovornost za najem plačanega gospodinjskega dela in izvedbo le-tega domena ženske. 
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V zasebno in javno sfero dela moramo vključiti tudi družinsko politiko, ki staršem 

omogoča različne oblike starševskega dopusta in fleksibilne oblike zaposlitev. S 

koriščenjem omenjenih ugodnosti naj bi država ustvarjala razmere, v katerih bi starši lažje 

ustvarjali ravnotežje med domačim in plačanim delom, kar bi za oba spola delovalo 

razbremenilno. V naslednjem poglavju prikazujem, kakšne ukrepe nam nudi država, in 

povzemam tisto zakonodajo, ki ima osnovno nalogo varovanja družine.  
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2 VAROVANJE STARŠEV S STRANI DRŽAVE  

 

V Sloveniji so starši varovani z zakonodajo, ki prevzema tudi načela mednarodnih 

konvencij. Slovenska ustava določa, da je naloga države varovati družino, tako materinstvo 

kot tudi očetovstvo in otroke, za tako varstvo pa mora ustvarjati potrebne razmere. Država 

s svojo politiko (različni dopusti za starše, ustanove za varstvo otrok, uvedba krajšega 

delovnega časa) lajša zaposlenim staršem usklajevanje obveznosti službe in družine. Prvi 

korak naše države na področju aktivnejšega vključevanja v očetovanje  in razbremenitvi 

obeh, tako moških kot žensk pri usklajevanju delovnih in družinskih obveznosti, je 

zakonska ureditev dolžnosti in pravic v Zakonu o starševstvu in družinskih prejemkih, ki 

opredeljuje očetovski in porodniški dopust ter dopust za nego in varstvo otroka (tudi 

posvojiteljski dopust, vendar ga v diplomski nalogi ne omenjam). 

 

Zakon o delovnih razmerjih prepoveduje diskriminacijo zaradi spola, delodajalcem 

narekuje ravnanja, s katerimi preprečuje diskriminacijo, in zagotavlja enake možnosti 

žensk in moških pri zaposlovanju in v delovnem razmerju. Vsebuje tudi nekaj zaščitnih 

ukrepov za ženske. 

 

2.1 Zakon o enakih možnostih žensk in moških (ZEMŽM) 

 

Osnoven oziroma splošen zakon, ki obravnava problematiko neenakosti spolov v družbi, je 

bil sprejet leta 2002. Področje enakih možnosti najpogosteje razumevamo kot mesto javne 

sfere, kako poteka zagotavljanje enakih možnosti žensk in moških v javnem življenju 

plačanega dela ter politike. Enakost spolov je v Zakonu o enakih možnosti žensk in moških 

razumljena na področju zasebne in javne sfere življenja. To lahko sklepamo iz prvega 

člena, ki navaja namen zakona. Ta temelji na izboljšanju položajev žensk (ne omenja 

moških) ter na zagotovitvi enakih možnosti žensk in moških »na političnem, ekonomskem, 

socialnem, vzgojno-izobraževalnem ter na drugih področjih družbenega življenja«. 

Ustvarjanje enakih možnosti zakon definira kot »odstranjevanje ovir za vzpostavljanje 

enakosti spolov, zlasti s preprečevanjem in odpravljanjem neenakega obravnavanja spolov 

kot oblike diskriminacije v praksi, ki izvira iz tradicionalno in zgodovinsko pogojenih 

različnih družbenih vlog, ter ustvarjanje pogojev za vzpostavljanje enake zastopanosti obeh 

spolov na vseh področjih družbenega življenja«. Pojem enakost spolov opredeljuje kot 
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enako udeleženost »na vseh področjih javnega in zasebnega življenja, da imajo enak 

položaj ter enake možnosti za uživanje vseh pravic in za razvoj osebnih potencialov...« 

(ZEMŽM 2002, 1. in 5. člen).  

 

V nadaljevanju se zasebne sfere ne omenja več in je poudarek samo še na uveljavljanju 

enakih možnosti predvsem v javni sferi. Rener in ostale navajajo, da zakon ne opredeljuje 

(jo zanemarja) zasebne sfere, očetovstva in materinstva, družinskega življenja in 

starševstva. Problema neenakosti ne rešuje celovito, ker so v zakonu enake možnosti za 

ženske in moške obravnavane v okviru zagotavljanja ukrepov ter njihovih nosilcev in 

izvajalcev v javni sferi, zasebne sfere pa ne upošteva in ne obravnava. Zakon bi moral vsaj 

prepoznati pomembnost zasebnega, družinskega življenja ter vključiti vprašanje enakosti 

spolov v tej sferi. V zakonu sta definirana samo pojma enakost spolov in enaka obravnava, 

definicije o enakih možnostih ni podane (Rener 2005: 29–30). 

 

2.1.1 Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških 

 

Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških (2005–2013) je 

temeljni dokument, ki zajema celotno družbo, tako področje zasebnega kot javnega 

življenja. Določa cilje in ukrepe ter nosilce politik za zagotavljanje enakosti spolov v 

obdobju od leta 2005–2013. Politika enakosti spolov je z integracijo načela enakosti spolov 

postala del posameznih politik – ministrski delokrog in vladne službe. Predhodno se je 

ukvarjala s to problematiko pristojna institucija Urad za enake možnosti. Temeljni namen 

nacionalnega programa je izboljšanje položaja žensk in zagotavljanje trajnostnega razvoja 

uveljavljanja enakosti spolov. V programu je izpostavljeno kot glavno vodilo »enaka 

prepoznavnost, enak položaj žensk in moških v družbi ter enako uživanje rezultatov 

družbenega razvoja«. Zasebna sfera se v Resoluciji o nacionalnem programu za enake 

možnosti žensk in moških (v nadaljevanju Resolucija) pojavi dvakrat. Prvič v poglavju 

Delo, ki v svojem podpoglavju opredeli uskladitev poklicnega in zasebnega življenja. To 

uskladitev predstavi kot enega izmed glavnih pogojev za uveljavljanje enakih možnosti 

spolov v družbi, predvsem pri zaposlovanju in trgu dela. V Resoluciji so zakonska določila 

izpostavljena kot pomembna, za določanje enakih pravic staršev, za odpravljanje 

diskriminacije ter določanja mehanizmov uskladitve družinskih in poklicnih obveznosti, ki 

so vzpostavljeni na ravni delodajalcev in delodajalk, ki morajo upoštevati potrebe 

zasebnega življenja delavk in delavcev. V tem poglavju (delo – trg dela in zaposlovanje) bi 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200259&stevilka=2837
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še omenila skrb za enake možnosti žensk in moških pri zaposlovanju in delu, torej v javni 

sferi. Omenjeno je, da bi bilo treba z uvedbo in izvajanjem posebnih mehanizmov, 

programov in projektov odpraviti diskriminacijo na podlagi spolov, ki se kaže v neenakosti 

pri intenzivnosti zaposlitve, brezposelnosti in samozaposlenosti, pri plačah enakovrednega 

dela, fleksibilnih oblikah zaposlovanja ter horizontalni in vertikalni segregaciji.  

 

Zasebna sfera se drugič pojavi v poglavju o odnosih med spoloma in podpoglavju o 

družinskem življenju in partnerstvu. V njem je zasebna sfera poudarjena kot pomemben 

segment družbenega življenja pri zagotavljanju enakosti med spoloma. Omenja tudi 

potrebo po spremembi tradicionalnih družbenih vzorcev ter preseganje spolnih stereotipov. 

Kot temelj uresničevanja enakih možnosti v širšem družbenem kontekstu je navedeno 

ENAKOVREDNO PARTNERSTVO (poudarila M. B.) ter uravnotežena vloga moških in 

žensk v družinskem življenju. Poudarjam enakovredno partnerstvo, ker je v družinski 

politiki velikokrat zanemarjeno. Resolucija poudarja tudi vključevanje moških v družinsko 

sfero, h kateremu navaja koriščenje očetovskega dopusta in dopusta za nego in varstvo 

otroka oziroma enakovredna delitev odsotnosti z dela med oba starša zaradi nege bolnega 

otroka. Glavni cilj Resolucije v tem poglavju je enakovredna delitev družinskega dela med 

žensko in moškim, poleg tega pa je izpostavljeno odgovorno partnerstvo in starševstvo. 

Opredeljena sta dva posebna cilja, in sicer »odpravljanje obstoječih stereotipov o vlogah 

žensk in moških v družini in partnerstvu ter enakovredna porazdelitev družinskega dela in 

starševskih odgovornosti med partnerjema« in »bolj odgovorno in kakovostno partnerstvo 

in starševstvo«. Slednje moramo razumeti kot celoten pristop enakosti spolov 

(ReNPEMZM 2005). 

 

2.2 Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki 

Sloveniji 

 

Resolucija o temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji je bila sprejeta 

leta 1993 in je temeljni dokument, ki opredeljuje družinsko politiko v Sloveniji. Temelji na 

načelih promoviranja enakih možnosti žensk in moških, delnem prispevku družbe k 

stroškom za vzdrževanje otrok, na dodatnem varstvu družin v specifičnih situacijah in 

stanjih, je usmerjena k vsem družinam in upošteva pluralnost družinskih oblik. Kot enega 

izmed ciljev v področju usklajevanja dela in družine navaja »ustvarjanje pogojev za 
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kvalitetnejše usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti staršev (matere in očeta) in 

spodbujanje k enaki odgovornosti obeh staršev« (8. cilj družinske politike). Bistveni 

ukrepi, ki jih navaja, so neposredne in posredne dajatve družinam, ki dopolnjujejo in 

nadomeščajo njihove dohodke, institucioniranje služb, ki podpirajo delovanje družine in 

delno prevzemajo njene posamezne funkcije. Nadaljnja ukrepa sta ustvarjanje pogojev za 

usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti obeh staršev ter oblikovanje in 

uresničevanje specifičnih programov stanovanjske preskrbe. V poglavju Delo, zaposlitev, 

zaposlovanje so podrobno opisane namere države v usklajevanju dela in družine. 

Resolucija navaja, da se politiki družine in zaposlovanja sovpadata, ko posameznik deli in 

usklajuje svoj čas med družinskimi obveznostmi in profesionalnimi aktivnostmi. V 

nadaljevanju izpostavi problematiko »porabe in delitve časa za uveljavljanje enakih 

možnosti spolov, za upoštevanje družinskih potreb v profesionalni sferi in za usklajevanje 

družinskih in poklicnih obveznosti obeh staršev«. Zaveže se, da bo zagotavljala pogoje za 

prej omenjeno usklajevanje ter da bo podpirala delovanja, kot so: primernejše moralno in 

materialno družbeno vrednotenje dela z otroki ter enakomernejšo porazdelitev 

odgovornosti zanje med materjo in očetom, med starši, podjetji (delodajalci) in družbo; za 

reorganizacijo delovnega časa; zakonske prilagoditve na področju oblik zaposlitve; 

ugodnejšo ureditev porodniškega dopusta in dopusta za nego bolnega otroka z jamstvom 

enakovredne zaposlitve ob vrnitvi; polno socialno zavarovanje v primeru delne zaposlitve 

ali začasne prekinitve dela zaradi nege in skrbi za majhnega otroka in nege ter skrbi za 

otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju; zagotavljanje vsem staršem, ki to 

želijo, mesto za njihove otroke v vzgojno varstveni ustanovi in drugih oblikah varstva. V 

podpoglavjih so podrobneje opisani ukrepi zaradi dejstva, ker predhodno opisana 

delovanja zahtevajo določeno družbeno udejanjanje. Ti ukrepi so porodniški dopust in 

dopust za nego otroka ter nadomestilo izgubljenega zaslužka za čas tega dopusta, ter 

pravica do različnega delovnega časa za starejše z majhnimi otroki nad 3 leti (Resolucija o 

temeljih oblikovanja družinske politike v Republiki Sloveniji 1993). 

 

1.3 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih 

 

Starševski dopust ureja Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki je bil 

sprejet leta 2001. Zakon je opredelil pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo, ki so 

razdeljene na starševski dopust, starševsko nadomestilo in na pravico do skrajšanega 
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delovnega časa. Starševski dopust je oblikovan iz štirih oblik dopusta, in sicer porodniški 

dopust, dopust za nego in varstvo otroka, očetovski dopust ter posvojiteljski dopust 

(ZSDP-UPB2 2006). 

 

2.2.1 Porodniški dopust 

 

Porodniški dopust traja 105 dni, namenjen je predporodnim pripravam in otrokovemu 

varstvu takoj po porodu. Dopust je namenjen materam oziroma imajo očetje pravico do 

porodniškega dopusta, če mati umre, zapusti otroka, če trajno ali začasno ni sposobna za 

samostojno življenje in delo (mnenje poda pristojni zdravnik). Oče ima pravico do 

porodniškega dopusta v enakem merilu kot mati, vendar se mu dnevi, katere pravico je 

mati izrabila, odštejejo, najmanj pa za 28 dni. Če je mati otroka mlajša od 18 let in ima 

status vajenke, dijakinje, učenke ali študentke, lahko oče (ali eden izmed starih staršev 

otroka) izrabi porodniški dopust v soglasju z materjo (ZSDP-UPB2 2006). 

 

1.3.2 Očetovski dopust 

 

Najnaprednejši korak za Slovenijo na področju vključevanja očetov v sodelovanje pri 

družinskih obveznostih za doseganje enakomernejše porazdelitve dela z otroki med 

materjo in očetom ter s tem povezanim zagotavljanjem enakih možnosti obeh spolov je 

zakonska ureditev očetovskega dopusta. Očetovski dopust traja 90 dni in je neprenosljiv – 

torej je namenjen izključno očetom. Prvih 15 dni dopusta mora oče izrabiti do 

dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, drugače mu ta del zapade. Ostalih 75 dni 

lahko izkoristi do tretjega leta otrokove starosti. Očetje so upravičeni do očetovskega 

nadomestila za prvih 15 dni, za preostalih 75 dni država zagotavlja plačilo prispevkov za 

socialno varnost od minimalne plače (ZSDP-UPB2 2006). 

 

V Slovenji je očetovski dopust uveden s 1. 1. 2003 in je vse od takrat v porastu med 

koriščenci. Očetje so prav tako kot ženske ob rojstvu svojih otrok vse starejši, tako so leta 

2008 ob otrokovem rojstvu bili povprečno stari 32,9 leta, ženske malo manj, 29,9 leta 

(Svetovni dan očetov 2010, www.stat.si). V tem letu (2008) je bilo samo pet odstotkov 

očetov starih manj kot 25 let (prav tam). Leta 2004 je koristilo očetovski dopust 12.667 

moških, leta 2006 že 14.098 upravičencev, zadnje leto (2009), za katerega imam podatek, 

pa se je številka povzpela na 17.534 (glej graf 1.).  



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                   Martina Bizjak, diplomska naloga 

49 

Graf 1: Koriščenje očetovskega dopusta ter dopusta za nego in varstvo otroka (pri 

moških) 

 

Vir: Družinski prejemki, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

 

Za očetovski dopust nad 15 dni se odloča znatno manj očetov, vendar je tudi ta v porastu. 

Leta 2006 se je za ta dopust odločilo 1441 upravičencev, do leta 2009 pa je število zrastlo 

na 3329 moških. Za dopust za nego in varstvo otrok se odloča le majhen delež očetov, za 

koriščenje tega se je v letu 2006 odločilo 921 moških, v letu 2009 pa 1382 očetov. Za leti 

2004 in 2005 ni podatkov o očetovskem dopustu in dopustu za varstvo in nego otrok, zato 

jih v grafu 5.1. nisem dodajala. Razloge za razlike v koriščenju dopustov bom navedla v 

raziskovalnem delu, vendar se povsem strinjam s Tanjo Rener, ki pravi, da je 

problematičen neplačan del očetovskega dopusta ter da je očetovski dopust izključevalen, 

saj ne zajema brezposelnih moških, študentov in tujcev, se navezuje samo na status 

zaposlenega moškega. Ureditev dopusta ima nekatere slabe možnosti, 15 dni ob rojstvu 

otroka (do dopolnjenega 6 meseca starosti) je premalo za realizacijo in vplivanje na 

enakomernejšo porazdelitev skrbi med oba starša; tudi ureditev preostalega dela dopusta ni 

preveč spodbudna, saj ima oče plačane le prispevke za socialno varnost, in to le od 

minimalne plače. Problematičen je torej neplačani del, saj se zaradi finančnih razlogov zanj 

ne bo odločilo dosti upravičencev. Pri tistih, ki primanjkljaj ne bi pomenil ovire, pa 

predpostavljajo (Rener in ostale 2005: 34–35), da ima višji položaj v službi, ki za posledico 

nosi drugo vrste ovire za odločitev koriščenja neplačanega dela očetovskega dopusta. S 

celotno plačanim nadomestilom za očetovski dopust bi bolj motivirali očete k vključevanju 

v skrb za otroka. Končna uspešnost za prevzemanje večjega deleža skrbi za otroke ni 

odvisna samo od zakonske ureditve očetovskega dopusta, morali bi jo spremljati še drugi 

mehanizmi, kot sta medijska naklonjenost delitvi skrbi za otroke ter spodbujevalni 
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izobraževalni sistem k večji enakosti med spoloma. Pogost zaviralni dejavnik je tudi 

delovno okolje. Prav tako je neugoden postopek uveljavitve očetovskega dopusta zaradi 

birokracije, ker morata starša oddati zahtevana potrdila. V izvenzakonski skupnosti mora 

oče oddati priznanje očetovstva, kar pomeni, da mora oče, če želi koristiti očetovski 

dopust, takoj po rojstvu otroka, predhodno še na centru za socialno delo, urediti priznanje 

očetovstva (Rener in ostale 2008: 110–112). 

 

1.3.3 Dopust za nego in varstvo otroka 

 

Dopust za nego in varstvo otroka obsega 260 dni po preteku porodniškega dopusta. 

Uveljavljata ga lahko oba starša (ne hkrati v obliki polne odsotnosti z dela, razen ob rojstvu 

dvojčkov ali več živorojenih otrok, pri otroku, ki potrebuje posebno nego in varstvo, ter če 

imata že v varstvu dva ali več otrok do starosti 8 let oziroma če imata otroka, ki potrebuje 

posebno nego in varstvo) ali samo eden, v posebnih primerih pa lahko tudi stari starši ali 

druga oseba (ZSDP-UPB2 2006). 

 

1.3.4 Pravica staršev do krajšega delovnega časa in do plačila prispevkov za 

socialno varnost zaradi starševstva 

 

Pravico do izrabe krajšega delovnega časa ima le eden od staršev, ki neguje in varuje 

otroka do tretjega leta starosti. Po tretjem letu starosti ima starš pravico do krajšega 

delovnega časa le, če je otrok gibalno težje oviran ali zmerno/težje duševno prizadet, 

vendar le do 18. leta otrokove starosti. Delodajalec mora zagotoviti delavcu pravico do 

plače po dejanski delovni obveznosti, odmik do polne delovne obveznosti pa mu 

zagotavlja Republika Slovenija plačilo prispevkov za socialno varnost od sorazmernega 

dela minimalne plače. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko 

delovno obveznost. Pravico do krajšega delovnega časa ter do plačila prispevkov za 

socialno varnost ima tudi eden od staršev, ki neguje in varuje dva otroka do dopolnjenega 

šestega leta starosti mlajšega otroka. Ob morebitni zapustitvi trga dela zaradi nega in 

varstva štirih in več otrok ima eden od staršev pravico do plačila prispevkov za socialno 

varnost (od minimalne plače) do dopolnjenega desetega leta starosti najmlajšega otroka 

(ZSDP-UPB2 2006). 
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1.4 Pomanjkljivosti družinske politike 

 

Glavni problem starševskih dopustov je njihova umeščenost v okvirju Resolucije. 

Problematičnost se kaže v ukrepih, ki niso prvotno usmerjeni k promoviranju enakih 

možnosti obeh spolov (kar je cilj družinske politike), temveč so v glavnem usmerjeni v 

skrb za otroke. Torej so enake možnosti obeh spolov vključene le v tematiki skrbi za 

otroke in se večji del nanašajo nanj, vsi ostali segmenti skrbi in spolne delitve dela v 

družini pa so izpuščeni. Nadaljnji problem je nepovezanost ukrepov v sistemsko politiko, 

ki bi zajemala tako državo, posameznike ter delodajalce, ki so pomemben člen v 

zagotavljanju enakih možnosti obeh spolov. Resolucija je osredotočena na ozke ukrepe, 

kot so porodniški, starševski očetovski dopust, je necelovito povezana v politiko 

usklajevanja dela in družine. Pozornost večinskih ukrepov je usmerjena na področje 

starševskega varstva, katerega pozornost je prvo leto po rojstvu otroka. To pa je kratko 

obdobje, če gledamo celotno dobo odraščanja in odvisnost otrok od staršev, še posebej ob 

pogledu na dejstvo, da je veliko ljudi, ki se odloča le za enega otroka. Konflikti delitve 

družinskega dela in usklajevanja formalnega in neformalnega dela ter nesimetrična delitev 

med spoloma se po rezultatih raziskav o novem očetovstvu v Sloveniji pojavijo in so 

aktualnejše ob vključitvi žensk nazaj v delovno okolje. Ukrepov, ki bi bili v pomoč pri 

usklajevanju dela in družine po preteku dopusta za nego in varstvo otroka, je zelo malo, 

razen institucionalnega varstva otrok. Omenjeni dopusti se nanašajo na starševsko varstvo, 

in tako predvsem na denarni nadomestek ob izpadu dohodka za čas dopusta (porodniškega 

ter starševskega) ter na zagotovilo ohranitve delovnega mesta po preteku dopusta. Rener in 

ostale so mnenja, da en sam politično-družinski ukrep (očetovski dopust) ne prinese sam 

po sebi konkretnejših družbenih sprememb. Potrditev za to dejstvo so kazalci prakse in 

izkušnje z dopustom za nego in varstvo otroka, ki ga v Sloveniji lahko izkoristita oba 

starša, vendar ne istočasno. Samo pet odstotkov očetov izkoristi to vrsto dopusta, ostali 

odstotek izkoristijo matere. Eden od razlogov je necelovita povezanost ukrepa v sistem 

politike, ki bi promovirala enake možnosti obeh spolov, ter spremljajoče dodatne 

spodbude, motiviranja očetov k aktivnejši vlogi v negi in skrbi za otroke (Rener in ostale 

2008: 110–11). Alenka Švab meni, da bi se morala družinska politika oz. politika 

usklajevanja dela in družine najprej izboljšati politiko družinam prijaznih delovnih okolij. 

Ravno to je tudi razlog, da pri delodajalcih še ni razvita kultura, ki bi področje družinskega 
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življenja enako pomembno obravnavala kot področje delovnega mesta (Švab v Rener in 

ostale 2006: 80). 
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3 ODGOVORNOST DELODAJALCEV 

 

Podjetja so se začela zanimati za temo o usklajevanju in iskanju ravnovesja med formalnim 

in neformalnim delom zaradi zakonske določitve oziroma legalizacije enakih možnosti 

žensk in moških na trgu delovne sile. Izoblikovale so se tudi družinam naklonjene politike, 

vendar v Sloveniji (druga polovica 20. stoletja) podjetja niso posvečala pozornosti le-tem, 

saj je za usklajevanje življenja doma in med zaposlitvijo/na delovnem mestu skrbela 

državna socialna politika. Z zahtevo Evropske unije po prilagoditvi slovenske zakonodaje 

evropskim kriterijem po uvajanju družinam naklonjenim politik v podjetja se je morala 

soočiti s tem problemom. (Černigoj Sadar 2004). Podjetja so del naravnih in družbenih 

sistemov, tako se iz dolgoročnega vidika razvoja ne morejo izogniti dejstvu pomanjkanja 

naravnih, socialnih in človeških virov in svojemu vplivu na razvoj teh virov. Družbeno 

odgovorna podjetja upoštevajo širšo družbeno skupnost, s tem povečujejo blagostanje 

družbe, neodvisno od neposrednih pridobitev. Uporabljanje svojih virov na družbeno 

koristen način je obveznost podjetja (Kok in sodelavci 2001, v Kanjuo Mrčela in ostale 

2007: 93). V Sloveniji poročajo podjetja predvsem o zakonsko določenih kazalcih, ne pa o 

kazalcih prostovoljne organizacijske prakse. Kljub vsemu zaseda eno najvidnejših mest na 

področju družbene odgovornosti ravno skrb za zaposlene, saj je vedno večje zavedanje, da 

je vloga zaposlenih ključna za gospodarsko rast. Takšno je tudi zavedanje o posledicah 

odločitev delodajalca na trgu dela in na delovnem mestu za druga področja življenja 

zaposlenih. V naši državi morajo delodajalci zaznavati potrebe zaposlenih staršev. S 

pomočjo družini prijazne politike pa morajo ustvarjati delovno okolje, ki bi v največji 

možni meri preprečevalo konfliktnost starševskih in zaposlitvenih vlog (Kanjuo Mrčela in 

ostale 2007: 96–97, 135). Pogoji dela in zaposlovanja so se močno spremenili (Švab v 

Rener in ostale 2006: 79), priča smo vse bolj negotovim oblikam zaposlitev, daljšemu 

(nedoločljivemu) urniku prek/od uradnih. Pogoji plačanega dela so vedno bolj 

intenzivnejši in prispevajo k pritisku na oba partnerja in zavirajo aktivno očetovanje.  

 

3.1 Utečene prakse zaposlovanja 

 

V Sloveniji je bila zaposlitev za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, dolgo edina 

oblika zaposlitve in je še vedno prevladujoča. Slovenski trg delovne sile je v primerjavi s 

trgi razvitih držav relativno tog (Svetlik in drugi 2002: 29). Če primerjamo prisotnost 
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fleksibilnih oblik zaposlovanja, smo pod povprečjem Evropske unije. Najrazvitejši obliki 

iz te vrste zaposlitev sta samozaposlitev ter zaposlitev za določen čas, pridružuje pa se jim 

delo s skrajšanim delovnim časom (prav tam: 26), ki ga kasneje podrobno obravnavam.  

 

Leta 2001 so slovenska podjetja (raziskava CARNET) uporabljala predvsem neprijazne 

oblike fleksibilnega zaposlovanja (te so povečale negotovost zaposlovanja in intenzivnost 

dela). Podjetja so le redko prakticirala družinam/posameznikom prijazne oblike 

zaposlovanja, s katerimi bi povečali avtonomijo posameznikom (Kanjuo Mrčela in 

Ignjatović 2005, v Kanjuo Mrčela in ostale 2007: 22). Rezultati javnega mnenje v Evropski 

uniji
17

, ki so vključevali tudi Slovenijo, so pokazali, da je 63 % anketirancev ocenilo svoj 

osebni položaj v zvezi z zaposlitvijo kot dobrega, 26 % vprašanih (dobra četrtina) pa je 

mnenja, da je le-ta slab. Anketiranci so situacijo na področju zaposlovanja v Sloveniji 

ocenili kot dobro (dobra tretjina oz. 35 %), 62 % pa kot slabo.  

 

3.2 Prožne oziroma fleksibilne oblike dela 

 

Prožne oblike dela pomenijo korak k izboljšanju stanja na trgu delovne sile. Z njimi se 

povečuje raznolikost oblik zaposlitve, zaposlitvenih pogojev ter posameznikovih izkušenj 

v povezavi z zaposlitvijo. Gre za spreminjanje delovanja trga delovne sile in področja 

zaposlovanja. V preteklosti se je termina fleksibilizacije dela oprijemal slab sloves, saj so 

bile v večini na ta način zaposlene le ženske, in kljub zaposlitvi so bile še vedno 

ekonomsko odvisne od svojih partnerjev.  

 

Fleksibilizacija dela je ukrep, ki lahko posameznikom nudi lažje usklajevanje različnih 

delov življenja (družinski, zasebni, delovni, …) ter vrst dela (formalno in neformalno 

delo). Vendar ne gre toliko za željo delavk in delavcev, v prvi vrsti je fleksibilizacija 

odgovor na potrebe in pritiske delodajalcev. Kaže se dvojnost med prostovoljno in prisilno 

fleksibilizacijo, med ustreznostjo potrebam zaposlenih in prisilnim delom, ki ga navaja 

delodajalec (Kanjuo Mrčela in Ignjatovič 2004: 230–258). 

                                                 

17
 Eurobarometer 70, javno mnenje v Evropski uniji, jesen 2008, nacionalno poročilo Slovenija; raziskava 

evropskega javnega mnenja Eurobarometer je zajemala prebivalstvo 27 držav članic EU, zajemala je 1006 

anketirancev (v Sloveniji), ki so bili starejši od 15 let, v Sloveniji se je izvajala na terenu med 7. oktobrom in 

4. novembrom 2008. Dostopno na: http://ec.europa.eu/slovenija/hp/2009-0121-eurobarometer_sl.htm  

http://ec.europa.eu/slovenija/hp/2009-0121-eurobarometer_sl.htm
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Za stopnjo fleksibilnosti trga delovne sile pogosto jemljemo delež oblik zaposlovanja, ki se 

razlikujejo od osnovne oblike, to je zaposlitev za nedoločen čas s polnim delavnikom. Med 

njimi so tri najpogostejše oblike: zaposlitev za določen čas, samozaposlitev ter delo s 

skrajšanim delovnim časom.  

 

Kanjuo Mrčela in ostale (2007: 137–138) navajajo
18 

najpogostejše ukrepe družini prijazne 

politike in njihove oblike. Po njih povzemam fleksibilne oblike dela, ki so jih ločile (1) 

prožne oblike delovnega časa ter (2) druge prožne oblike dela. 

 

1. Prožne oblike delovnega časa 

 

 Prožni delovniki (npr. fleksibilnost časa prihoda na delo in/ali odhoda z 

delovnega mesta ter možnost nadaljevanja dela med odmorom za kosilo). 

 Kombinacija fleksibilnega delovnika s časovnim skladom: prenos nadur ali 

manjkajočih ur iz enega tedna/meseca v drugega, izraba viška ur v obliki 

plačanega dopusta. 

 Strnjen delovni teden (tedenske delovne ure opravijo v nekaj dneh, ostalo so 

prosti). 

 Krajši delovni čas od polnega (dnevna/tedenska/mesečna izravnava ur). 

 Delitev delovnega mesta (dve osebi – s polovičnim delovnim časom, sta 

zaposleni na istem delovnem mestu). 

 Delo med šolskim letom (pri tem je plača enakomerno razporejena čez celo 

leto). 

 

2. Druge prožne oblike dela: 

 

 Delo na daljavo, npr. delo na domu (izvaja se lahko skupaj s prožnim delovnim 

časom oz. se ga plačuje skladno z rezultati dela). 

 Možnost prekinitve dela za določen čas z zagotovilom vrnitve na 

isto/enakovredno delovno mesto. 

                                                 

18
Ukrepe in njihove oblike so navedle po Childcare4Busines 2005 in 2007; Walsh 2005; Hartig etal. 2004; 

Woodland et al. 2003:1–22; Duxbury, Higgins in Johnson 1999; Bevan et al. 1999. 
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 Možnost prehodnosti zaposlitve s polnim delovnim časom v zaposlitev s 

krajšim delovnim časom in obratno. 

 Usklajevanje delovnika s šolskimi obveznostmi otrok. 

 

S takšnim zaposlovanjem (Hrženjak 2007) pripomoremo k lažjemu usklajevanju na 

zaposlitvenem in zasebnem področju, obenem reproducira neenakost žensk v zasebni sferi 

ter na trgu delovne sile. Ciljna skupina takega zaposlovanja so predvsem ženske matere, ne 

pa tudi moški očetje. Tako s fleksibilizacijo dela obnavljamo delitev spolnih vlog, katere 

naj bi le-ta presegla. Nemalokrat pa so povezane, kot pravi Hrženjak, z »nižjim plačilom, 

slabim socialnim varstvom, manjšimi in nikakršnimi bonitetami ter nestalnim statusom 

zaposlenosti« (Hrženjak 2007a: 33). 

 

S političnimi ukrepi bi bilo treba najti način, s katerim bi odprli možnosti za boljšo 

uskladitev delovnih in zasebnih obveznosti obeh spolov. Z uvajanjem fleksibilnega 

delovnega časa bi pripomogli k ustvarjanju prožnosti gospodarstva, z istočasnostjo pa bi 

izboljšali kakovost življenja žensk in moških. Takšna delovna ureditev bi morala biti 

omogočena vsem v enaki meri in ne bi smela ustvarjati neravnovesja v položaju žensk in 

moških na delovnem mestu ter žensko ekonomsko odvisnost od partnerjev. Stroške, ki jih 

imajo podjetja za uvajanje družini prijazne politike, bi morala jemati kot investicijski 

izdatek in ne kot dejanski strošek.  

 

3.2.1 Zaposlitev s krajšim delovnim časom 

 

To je ena izmed prožnih oblik dela, ki v razvitih državah hitro narašča. Posameznikom 

omogoča, da so delovno aktivni ter da imajo več časa, ki ga namenjajo zasebnemu 

življenju (zaradi družinskih obveznosti, drugačnega življenjskega stila, izobraževanja, 

invalidnosti, starosti). Takšen čas je v Zakonu o delovnih razmerjih opredeljen kot krajši 

čas od polnega delovnega časa
19

, ki je veljaven pri delodajalcu. Ženske, ki so zaposlene s 

tako vrsto zaposlitve, opravijo več ur tedensko kot moški, ki imajo sklenjene take pogodbe 

o zaposlitvi. Zakonsko je zaposlitev za krajši delovni čas omejena le navzgor, spodnje 

meje nima. 

                                                 

19
 Z zakonskimi določbami ne sme biti polen delovni čas daljši od 40 ur tedensko, lahko pa je krajši, vendar 

ne manj kot 36 ur tedensko. 
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V spodnji tabeli so zadnji podatki v Sloveniji o delovni sili za 3. četrtletje 2010. Iz nje je 

razvidno, da je stopnja delovne aktivnosti
20

 pri moških višja (60,9 %) kot pri ženskah (49,2 

%). Tudi v letu 2010 je več žensk zaposlenih s skrajšanim delovnim časom, teh je 15,6 %, 

moških s tako obliko zaposlitve je le 9,1 %.  

 

Tabela 5: Značilnosti prebivalstva po aktivnosti, po spolu, Slovenija (v 1000) 

 

Vir: Aktivno prebivalstvo (po anketi o delovni sili), Slovenija, 3. četrtletje 2010 – končni podatki, tabela 1, 

str. 5. 

 

Posledica, ki jo prinaša ta vrsta prožnosti (Kanjuo Mrčela in ostale 2007: 163), je manjši 

zaslužek zaposlene osebe. Delovna obremenitev je lahko tudi večja, saj ni nujno, da se 

obseg nalog zmanjša sorazmerno s časom na delu  

 

3.3 Vpliv fleksibilizacije dela na družino, posameznika, kariero 

 

Takšne oblike dela imajo veliko pozitivnih učinkov na usklajevanje družinskih in delovnih 

obveznosti, prispevajo k manj stresnemu življenju, hkrati pa prispevajo h kvalitetnejšemu 

življenju. V nadaljevanju omenjam tudi nekaj slabih vplivov, vendar dajem poudarek na 

pozitivne učinke, katerih je več in imajo večjo veljavo.  

                                                 

20
 To je odstotni delež delovno aktivnega prebivalstva v delovno sposobnem prebivalstvu. 
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Fleksibilizacija omogoča neprekinjeno delovno kariero (predvsem za ženske), boljše 

možnosti za poklicni razvoj in napredovanje. Ugodne učinke ima tudi »za družbo kot 

celoto, ker preprečujejo nastajanje problemov v družini, ki sicer posledično negativno 

vplivajo na skupnost, in ker (lahko) tovrstni ukrepi prispevajo k večjemu rojstvu« (Kanjuo 

Mrčela in ostale 2007: 175). Družini prijazna politika ugodno vpliva na rojstvo otrok, saj 

lažje usklajevanje družinskih in delovnih obveznosti prispeva k odločitvi za (še kakšnega) 

otroka. K temu največ pripomorejo prožen delovni čas, pomoč pri organizaciji otroškega 

varstva ter možnost dodatnih odsotnosti zaradi družinskih obveznosti. Ob govoru o 

prožnosti oblik dela je treba ozavestiti tudi spolno diskriminacijo na trgu dela, vsaj dokler 

se zanjo odločajo predvsem ženske. Nekatere študije
21

 so pokazale, da se zaposleni bojijo 

negativnega vpliva krajšega delovnega časa na njihovo kariero napredovanje. Pridobivajo 

manj izkušenj in manj dodatnih izobraževanj (prav tam: 160–164).  

 

Kljub temu da Slovenija ne zagotavlja fleksibilnosti dela s socialno varnostjo, sta oba spola 

(z otroki ali samski) bolj naklonjena zaposlitvi z daljšim delovnim časom ter imata željo po 

trdnejši in trajnejši obliki zaposlitve (Šadl 2006: 40). 

 

V današnji delovno intenzivni družbi so zaposlitve za krajši delovni čas izrazito 

marginalizirane; redko omogočajo finančno neodvisnost ali napredovanje na delovnem 

mestu, prav tako ne omogočajo promocije na vodstveni položaj. »Fleksibilne in atipične 

oblike zaposlovanja so pogosto povezane z nižjim plačilom, slabo socialno zaščito, 

manjšimi ali nikakršnimi bonitetami ter prekinjanjem statusa zaposlovanja.« (Hrženjak 

2007: 60)  

 

3.4 Certifikat »družini prijazno podjetje« 

 

Podlaga za pridobitev certifikata Družini prijazno podjetje je sistem »European Family 

Audit«, ki ga je razvila nemška organizacija Berufundfamilie. Pridobitev certifikata je 

namenjena podjetjem, javnim ustanovam ter nevladnim organizacijam in združenjem z 

najmanj 10 zaposlenimi.  

 

                                                 

21
 Študije avtorice povzemajo po Schwartz 1996; Gray 2002: 2 in Walsh 2005: 268–169. 
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Podjetja s pridobitvijo certifikata omogočijo svetovalno-revizijski postopek, ki ima 

funkcijo ocenjevanja in svetovanja delodajalcem na področju usklajevanja poklicnega in 

družinskega življenja. Podjetje določi s pomočjo zunanjega svetovalca (glede na notranjo 

oceno dejanskega stanja) načrt vpeljave ukrepov, katerih cilj je izboljšanje upravljanja 

delovnih procesov in kakovosti delovnega okolja za boljše usklajevanje poklicnega in 

družinskega življenja. Ob pozitivni oceni (revizorskega sveta) izvedenega programa 

predhodnih predloženih ukrepov podjetje pridobi osnovni certifikat Družini prijazno 

podjetje. Po pridobitvi tega certifikata ima podjetje tri leta časa, da vpelje zastavljene 

ukrepe. Revizorji na podlagi letnih poročil preverijo uresničitev zastavljenih ciljev in ob 

pozitivni reviziji podeli podjetju certifikat Družini prijazno podjetje. Certificiranje se 

nadaljuje z novimi programi, če so le-ti doseženi podjetje pridobi polni certifikat Družini 

prijazno podjetje, v nasprotnem primeru se podjetju odvzame pridobljeni certifikat (Pravila 

in postopek za pridobitev certifikata »Družini prijazno podjetje« 2006). 

 

Revizorji ob certificiranju podjetja pregledajo stanje in utečeno delovanje na področjih, kot 

so: organizacija dela, delovni čas, delovno mesto, obveščanje in komuniciranje, vodenje, 

človeški viri/osebnostni razvoj, nagrajevanje ter storitve za družine. Delovna skupina s 

pomočjo zunanjega strokovnjaka/strokovnjakinje oceni trenutno stanje in določi namen 

izboljšav. Ta proces ni posplošen, je specifičen za določeno podjetje. V Sloveniji je 

uvajanje omenjenega certifikata novost.  

 

Osnovni certifikat je pridobilo 32 (leta 2007) organizacij (Kanjuo Mrčela in ostale 2007: 

103–116), podjetje s premajhnim številom zaposlenih je dobilo le priznanje. Najpogostejši 

družini prijazni ukrepi so (v povprečju so značilni štirje ukrepi na eno organizacijo):  

 

 fleksibilnost časa prihoda na delo ter odhoda z dela, delavec ima možnost delati 

zmanjšano število dni v tednu (86 %), 

 pri načrtovanju odsotnosti (počitnice) imajo prednost starši (41 %), 

 občasno ali stalno delo na domu/delo od doma (38 %), 

 organizacija športnih in prostočasnih dejavnosti za zaposlene in njihove družinske 

člane, 

 nudenje pomoči vnovične vključitve v delovni proces po izteku starševskega 

dopusta (31 %), 
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 delo za krajši delovni čas (31 %), 

 fleksibilnost prenosa preseženih oz. manjkajočih delovnih ur (24 %). 

 

Na področju politike obveščanja in komuniciranja so predvideni najpogostejši ukrepi. 

Zaposleni morajo biti ustrezno seznanjeni z ukrepi lažjega usklajevanja dela in družine, oni 

so tisti, katerim je omenjen program namenjen, zato si ga morajo želeti in ga znati 

uporabljati. Tako je delovna skupina bistven komunikacijski element, ki predstavlja forum 

za izmenjavo mnenj (Kanjuo Mrčela in ostale 2007: 103–116). 

 

Do danes je osnovni certifikat dobilo že 60 podjetij in organizacij ter 19 podjetij (iz 

generacije 2007) je prvič prejelo polni certifikat. Z letošnjim letom pa se je odprla možnost 

sofinanciranja stroška postopka pridobitve osnovnega certifikata, ki jo delno sofinancira 

Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotnega stroška pridobitve tega 

certifikata). 
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4 ANALIZA PODATKOV TREH ZAKLJUČNIH POROČIL 

 

V analizi zaključnih poročil zajemam tri raziskave, in sicer: (1) Starši med delom in 

družino iz leta 2004
22

, (2) Perspektiva novega očetovstva v Sloveniji: vpliv mehanizma 

očetovskega dopusta na aktivno očetovanje iz leta 2005
23

 ter (3) Sodelovanje očetov v 

družinskem življenju iz leta 2006
24

. Za vse raziskave je bila naročnik Vlada RS, Urad za 

enake možnosti. Pri prvi raziskavi je bil za raziskovalni instrument uporabljen vprašalnik 

za starše (telefonska anketa), ker je bil vzorec telefonskih številk naključen, je hkrati 

reprezentativen ter ga lahko posplošimo na celotno prebivalstvo. Druga raziskava je 

sestavljena iz kvalitativnega in kvantitativnega dela, pri slednjem je zajeto anketiranje 

očetov, ki so koristili očetovski dopust, medtem ko kvalitativni del zajema fokusno 

skupino žensk, katerih partnerji so koristili očetovski dopust. Tretja raziskava je uporabila 

za instrument raziskave telefonski intervju, v raziskavo so bile zajete izbrane organizacije 

oziroma podjetja in ustanove
25

.  

 

Z analizo podatkov sem hotela preverjati naslednje glavne hipoteze: 

 

 delovno okolje je eden izmed zaviralcev aktivnejšega očetovanja, 

 v Sloveniji prevladuje neenaka porazdelitev skrbstvenega dela med spoloma v 

družini,  

                                                 

22
 Starši med delom in družino iz leta 2004, izvajalec raziskave je Fakulteta za družbene vede, naročnik 

Vlada RS, Urad za enake možnosti; pripravili sta ga izr. prof. dr. Aleksandra Kanjuo Mrčela ter red. prof. dr. 

Nevenka Černigoj Sadar. 

23
 Perspektive novega očetovstva v Sloveniji: vpliv mehanizma očetovskega dopusta na aktivno očetovanje 

iz leta 2005, izvajalec raziskave je Fakulteta za družbene vede, naročnik Vlada RS, Urad za enake možnosti, 

pripravile so ga red. prof. dr. Tanja Rener (vodja projekta), doc. dr. Alenka Švab, Tjaša Žakelj, univ. dipl. 

soc., ter Živa Humer, univ. dipl. soc. 

24
 Sodelovanje očetov v družinskem življenju iz leta 2006, naročnik za Slovenijo je Vlada RS, Urad za enake 

možnosti, poročilo sta pripravili dr. Zalka Drglin ter dr. Valerija Vendramin. 

25
 Pri vzorčenju so upoštevali številne dejavnike, ki so vezani na raznolikost delovnih organizacij, te so: 

velikost podjetij, podjetja, kjer so zaposleni v večini moški ali ženske, število zaposlenih, panožne specifične 

značilnosti, storitvena podjetja, podjetja proizvodnje izdelkov, deloma so poskušali upoštevati tudi regijsko – 

geografsko porazdelitev. 
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 se ženske in moški premalo aktivno ukvarjajo z neenakomerno delitvijo dela doma 

in delitve ne refleksirajo. 

 

4.1 Metodološki okvir 

 

Predmet analize raziskav je odnosnost med žensko in moškim v razmerju, med partnerjema 

in njihovo zaposlitvijo ter delodajalcev (organizacij) do usklajevanja družinskega in 

poklicnega življenja. Zanima me, kako potekajo dogovori o porazdeljevanju družinskega 

dela med partnerjema, kakšen je njihov odnos do koriščenja očetovskega dopusta ter do 

vključevanja očetov v domače okolje, kakšna stališča imajo o ustvarjanju kariere ter 

istočasni skrbi za otroke. Ker v poglavju usklajevanja domačega in plačanega dela ne 

smemo spregledati notranje politike organizacij (delodajalcev), me zanima tudi, kako le-te 

»skrbijo« za zaposlene starše. 

 

Cilj analize podatkov iz raziskav je ugotoviti, kakšne razmere »vladajo« v družini na 

slovenskem danes ter kakšen vpliv imajo nanjo zaposlitveni organi. Zanima me, kako sta 

partnerja obremenjena znotraj družine, kako si delo porazdelita in kako poteka njuna 

komunikacija oziroma kako poteka dogovor porazdelitve dela. Zanima me, kako je moški 

kot oče vključen v družinsko življenje predvsem pri skrbstvenem delu in gospodinjenju ter 

kako to občutijo ženske v smislu razbremenitve ali obremenitve. Ugotoviti hočem, v 

katerih primerih je najbolj vidna tradicija ter kako so vidni odzivi in vedenje moških in 

žensk v tradicionalnem pogledu. Delodajalci lahko spodbujajo usklajevanje formalnega in 

neformalnega dela, zato želim analizirati odgovore organizacij, da bi dobila želene podatke 

o stanju dejavnikov spodbujevalcev tega usklajevanja, ki naj bi omogočila pomoč staršem 

z majhnimi otroki. 

 

4.2 Usklajevanje družinskega in delovnega življenja 

 

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja je velik izziv za večino staršev, predstavlja 

jim vse bolj odgovornejšo nalogo. V svojih glavah imajo starši neskončen seznam skrbi in 

dejavnosti, na katere se odzivajo, od zanesljive službe in varstva otrok do urejenosti 

bivalnega prostora. Starši, ki se odločajo za poklicno kariero in družino, se soočajo s 

časovnimi omejitvami ter s čustvenimi in psihološkimi stiskami. Zaposleni očetje, ki želijo 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                   Martina Bizjak, diplomska naloga 

63 

biti na obeh področjih uspešni, so večkrat priča dolgemu delavniku, pri materah pa pride 

do pojava nadpovprečnega števila ur, če seštejemo delovne ure formalnega in 

neformalnega dela. V Sloveniji je želja mladih najprej zgraditi kariero, šele nato se 

postavljajo vprašanja načrtovanja družine, to se kaže tudi v starosti žensk in moških, ki 

rodijo/dobijo prvega otroka. Veliko mladih nas je takih, ki nosimo strah, da ne bomo 

ugodili delodajalcu in bomo prikrajšani za napredovanje oziroma v najslabšem primeru, da 

bi izgubili službo. Veliko nas je takih, ki smo v negotovosti z našo prihodnostjo, večina 

prijateljev moje starosti vključno z mano smo zaposleni za določen čas. Poglejmo, kaj so 

pokazale raziskave v zvezi s področjema plačanega in neplačanega dela pri moških in 

ženskah. 

 

4.2.1 Vpliv delovnega mesta na družinsko življenje in težave z zaposlitvijo 

 

Obveznosti delovnega okolja predstavljajo staršem pomemben vpliv na usklajevanje 

družinskih obveznosti in delitev teh obveznosti med partnerjema. Tjaša (28 let) se tudi 

strinja s to trditvijo in pravi: »Midva se oba voziva, on v Ljubljano, jaz v Škofjo Loko. Pred 

kakšnim letom sem se tudi jaz vozila v Ljubljano, je bilo zmeraj tako in še vedno je , da jaz 

Lučko odpeljem v vrtec, iskat jo je šel pa tisti, ki je bil prej doma ... Trenutno pa je 

situacija taka, da je on zamenjal položaj na delovnem mestu, se pravi, da ne more priti do 

te ure, jaz pa tudi ne, tako da v tej fazi vstopa še moja mama.« (Rener in ostale 2005: 58) 

Sogovornica istega intervjuva pravi, da si s partnerjem porazdelita skrbstveno delo tako: 

»Zjutraj jaz peljem Drejca v vrtec, partner dela pa doma privat in ga ob 15ih prevzame v 

vrtcu. Potem pa jaz pridem iz službe, zelo različno, med 17. in 18. uro, jaz prevzamem 

Drejca in partner potem še naprej opravlja delo, tudi ob sobotah, pač kadar koli mora. 

Zahtevani sta obe službi, no.« (Maja, 32 let) (Rener in ostale 2005: 58) Dogovor o tem, 

kdo bo peljal otroka v vrtec in kdo ga bo šel iskat, je v večini sklenjen glede na časovni 

delavnik staršev, v zgoraj omenjenem primeru pa vidimo, da vstopajo v to dogovarjanje 

tudi druge socialne mreže, kot so stari starši (v večini), lahko pa tudi drugi sorodniki in 

prijatelji. Usklajevanje dejavnosti oddaje in sprejema otrok v vrtcu pa ni odvisen samo od 

delavnika staršev, temveč tudi od urnika vrtcev. V raziskavi Starši med delom in družino 

so starše povprašali, če bi želeli odprte vrtce tudi ob sobotah in nedeljah ter do katere ure bi 

jim ustrezalo, da bi bili odprti. Odgovori so pokazali, da jih je 47 % takih staršev, ki bi 

želeli, da so vrtci odprti po 16 uri. 21 % je bilo takih, ki so izrazili željo po odprtosti vrtcev 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                                   Martina Bizjak, diplomska naloga 

64 

ob vikendih
26

 (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2004, str.: 25). Rezultati iste raziskave 

kažejo na časovne obremenitve staršev. 42 % je bilo takih, ki so bili teden dni pred 

anketiranjem en dan ali več dni v službi nad osem ur. Od teh je bilo 21 % takih, ki so 

podaljševali delavnik več kot polovico tedna (štiri do sedem dni v tednu). Med spoloma se 

kažejo razlike tako, da je bilo 63 % moških, ki so podaljševali delavnik en dan ali več dni v 

tednu, med ženskami pa jih je bilo takih 35 % (prav tam: 20). Dejstvo, da moški 

podaljšujejo delavnik večkrat kot ženske in so s tem prikrajšani do popolne vključitve v 

družinsko življenje in s tem v skrbstveno delo, delno potrjuje mojo hipotezo, da je delovno 

okolje eden izmed zaviralcev aktivnejšega očetovanja. Podaljševanje delovnega časa pa ne 

more biti edini kazalnik, da bi lahko delovni sferi prisodili zaviralni predznak. Poglejmo 

naprej, kaj nam kažejo podatki o podaljševanju delavnika po rojstvu najmlajšega otroka. 

Takih, ki so morali delati več kot osem ur dnevno, je 26 %. Moških v starostnem obdobju 

do 30 let z otroki v starostnem obdobju do 6 let, ki so podaljševali delavnik, je 40,9 %, v 

starostni skupini od 31 let do 40 let se ta delež moških zmanjša na 26,7 %; po 40 letu pa se 

odstotek zviša na 31 %. Pri ženskah je najbolj časovno obremenjena starostna skupina od 

31 do 41 let, in sicer je takih 26,7 %. Sicer pa je podaljševanje delavnika povezano s 

stopnjo izobrazbe, najpogosteje ga občutijo osebe s končano srednješolsko izobrazbo, takih 

moških je 31,7 %, žensk pa je 30,9 % (prav tam: 26).  

 

Časovna obremenitev staršev ni edini problem, ki izhaja iz delovnega okolja, problemov, s 

katerimi se spopadajo starši, je več. Veliko mladih (tukaj imam v mislih predvsem tiste v 

starostnem obdobju od 25 do 40 let) ima težave pri iskanju službe (zaradi načrtovanja 

družine in starševskih obveznosti), nekateri se soočajo z onemogočenim kariernim 

napredovanjem, nekateri imajo slabše odnose z nadrejenimi in sodelavci, priča pa smo tudi 

prekinitvam delovnega razmerja zaradi rojstva otroka. 

 

V današnjem času smo lahko še vedno navzoči spraševanju delodajalcev o načrtih glede 

otrok, čeprav nas proti temu spraševanju ščiti zakon. Zakona o delovnih razmerjih pravi
27

, 

da delodajalec pri sklepanju pogodbe o zaposlitvi ne sme zahtevati podatkov o družinski 

intimi, kot so nosečnosti, zakonski stan, načrtovanju družine oziroma drugih podatkov, če 

niso v direktni zvezi z delovnim razmerjem. Odgovorov na ta vprašanja se lahko oseba 

                                                 

26
 Tukaj so v ospredju samski starši (33 %) ter taki s končano osnovno šolo (33 %). 

27
 V 26. členu. 
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vzdrži. Poglejmo, kakšne rezultate so dobile raziskovalke v raziskavi Starši med delom in 

družino. S takimi vprašanji se je soočalo 23 % oseb, bodisi ob razgovorih pri morebitni 

zaposlitvi ali pa napredovanju. V večji meri so to izkusile ženske v starostnem obdobju do 

40 let (28 %), vendar je tudi 11 % moških (31–40 let), ki je doživelo omenjeno 

spraševanje. Žensk, ki so iskale službo in so naletele na težave zaradi načrtovanja 

starševstva ali starševskih obveznosti, je bilo 22 % (predvsem tiste do 30. leta (26 %), pa 

tudi do 40. leta starosti (20 %), takih moških je bilo le 3 %. Več je bilo žensk, ki jim je bila 

onemogočena zaposlitev na zaželenem delovnem mestu (17 %), anketirancev je bilo le 9 

%. Vendar pa jih je v starostni skupini do 30 let več moških (23,8 %) kot žensk (20 %) 

poročalo o omenjenih neželenih izkušnjah. Med 31 letom in 40 letom starosti pa je veliko 

več žensk doživljalo te izkušnje (17,4 %) in le 5,8 % moških.  

 

Poleg nezaželenih vprašanj so nekatere anketirane osebe poročale, da jim je bilo dodeljeno 

nižje delovno mesto (4 %), takih žensk je 5 %, moških pa le 1 %. Z onemogočenim 

napredovanjem se je soočalo 8 % anketiranih oseb, tudi tu je delež žensk večji od 

moškega, in sicer je razmerje 10 % : 2 %. Največkrat to izkušnjo omenjajo ženske v 

starostnem obdobju od 31. do 40. leta (11,6 %), v starostnem obdobju do 30. leta pa jih je 

9,7 %. Pri moških je obratno, 2,3 % je takih v starosti od 31. do 40. leta,  v obdobju do 30 

let jih o tej izkušnji poroča 4,5 %. Po 40. letu ni moških, ki bi omenjali te težave, žensk v 

tem obdobju pa je še vedno 7 %. Po rojstvu najmlajšega otroka je 10 % anketiranih oseb 

poročalo o poslabšanju odnosov z nadrejenimi ter 5 % je bilo takih oseb, ki so menili, da se 

je poslabšal odnos s sodelavci. Ženske pogosteje omenjajo spremembo odnosa z 

nadrejenim (13 %, predvsem so to ženske do 40. leta starosti), moških s to izkušnjo je le 

3 % (s temi težavami se soočajo po 30. letu starosti) (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 

2004: 27). Tudi v raziskavi Perspektive novega očetovstva (glej spodnji graf) so prišli do 

podobnih ugotovitev. 24 % anketiranih moških (tistih, ki so koristili očetovski dopust) je 

poročalo, da so njihovi nadrejeni (šefi) slabo ali zelo slabo sprejeli njihovo odločitev o 

koriščenju očetovskega dopusta. 24 % jih je menilo, da šef ni niti dobro niti slabo sprejel 

teh novic, prav tako je sprejelo novico 14 % sodelavcev, 1 % le teh pa je zelo slabo ali 

slabo sprejel omenjeno novico (Rener in ostale 2005: 49). Čeprav ti odstotki niso visoki, so 

pomembni pri ugotavljanju »klime« v delovnem okolju. 
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Graf 2: Odnos nadrejenih in sodelavcev do odločitve o koriščenju očetovskega dopusta 

 

Vir: Rener, T., Humer, Ž., Žakelj, T., Vezovnik, A., Švab, A. (2008): Novo očetovstvo v Sloveniji. Fakulteta 

za družbene vede, Ljubljana. 

 

Na problem slabega odnosa v službi je opozorila tudi Špela (32 let), ki je imela večkrat 

bolnega otroka, in pravi: »V službi niso bili preveč zadovoljni, tako da smo večkrat 

kombinirali z dedkom, babico, ki je še v službi, nekajkrat z očkom, ki je prej prišel iz 

službe, prijateljico. V službi te gledajo kar čudno, kot da bi si sama želela, da je moj otrok 

bolan.« Tjaša (28 let) je tudi priča odklonilnega odnosa do izostajanja od dela, sama ni 

imela bolnega otroka, vendar pravi: »V primerih, da dopust za nego bolnega otroka 

koristijo sodelavke, je slišati ostre kritike tega, v stilu 'Kaj nimaš nikogar drugega, da bi ti 

pazil na otroka'?« Trg dela zahteva (glej prvo poglavje) celotnega človeka in vedno bolj 

stremi k delojemalčevi prisotnosti, kar pa se zdi kot eden izmed  pogojev napredovanja. 

Kar nam potrjujejo Majine besede, ki pravi: »Jaz rajši ne grem na dopust za nego otroka, 

kajti delodajalec opazi le to, da te v službi ni, da mu nisi na razpolago, s čimer bi si lahko 

onemogočila napredovanje.« (Maja, 32) 

 

V najbolj represivnih oblikah organizacijske politike naletimo na odpoved delovnega 

razmerja. S prekinitvijo dela se je soočilo 6 % anketiranih oseb v raziskavi Starši med 

delom in družino, s tem problemom se je soočil 1 % partnerjev anketiranih. Najpogosteje 

se to dogaja osebam do 30. leta starosti (12 %), od te starosti do 40. leta pade odstotni 

delež na 5 %, nad to starostjo pa je le še 1 % oseb s to izkušnjo. To razmerje je večje za 

osebe ženskega spola, in sicer 8 % : 2 %. Pomembno je omeniti tudi starše, ki so sami 
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prekinili delovno razmerje zaradi slabih razmer, teh je 6 %. Tudi tukaj so ženske na 

slabšem, saj je takih, ki so izstopile iz delovnega razmerja 6 %, moških pa je 4 %.  

 

Seveda pa obstajajo tudi podjetja oziroma delodajalci, ki stremijo k dobrim delovnim 

pogojem in nudijo svojim zaposlenim primere dobre prakse, s pomočjo katerih lažje 

usklajujejo družinsko in poklicno življenje. Respondentka organizacije št 3
28

 v raziskavi 

Sodelovanje očetov v družinskem življenju je navedla, da imajo očetje ob rojstvu otroka 

dva dni izjemnega dopusta, ki je dodeljen s kolektivno pogodbo. V isti organizaciji tudi 

uredijo delavnik za pare (primer, ko sta oba starša zaposlena v tej ustanovi) na njuno 

pobudo, da delata izmenično, in tako usklajujeta skrbstveno delo. Tudi v primeru 

povečanega obsega dela v proizvodnji, ko morajo delati ob sobotah, poskrbijo, da nista oba 

starša vključena v delo (če seveda sama tako želita) (Drglin in Vendramin 2006: 81). V 

javnem zavodu s približno 275 zaposlenimi (organizacija št. 1) lahko le-ti koristijo gibljiv 

delovni čas, kar pomeni, da se lahko vsak dan posebej odločajo, kdaj gredo v službo in uro 

odhoda (npr. med 7. in 8. uro ter med 15. In 16. uro). Zaposleni lahko nadure koristijo za 

družinske obveznosti. Podjetje št 5
29

 dodeljujejo zaposlenim z več otroki več dni letnega 

dopusta, kot to določa zakon (prav tam: 83). V nadaljevanju pa si poglejmo odnos 

delodajalci – starši o koriščenju očetovskega dopusta. 

 

4.2.2 Očetovski dopust 

 

Želja delodajalcev po dosegljivosti, prisotnosti, stalni razpoložljivosti ter odnos nadrejeni – 

podrejeni so največji zaviralci koriščenja očetovskega dopusta po mnenju anketiranih 

očetov
30

, ki so koristili očetovski dopust (Rener in ostale 2005: 48). V fokusni skupini iste 

raziskave nam intervjuvanka (Nadja, 31) omeni partnerski konflikt, do katerega je prišlo 

zaradi službenih pogovorov njenega partnerja v času koriščenja očetovskega dopusta. 

Nadja pravi, »ko so ga rabili za pol urice, je šel ob osmih zjutraj, prišel pa ob desetih 

zvečer. No, takrat je prišlo pa do konflikta med nama, zaradi tega, ker sem mnenja, da če 

                                                 

28
 Podjetje s približno 2600 zaposlenimi je eno izmed največjih slovenskih podjetij glede na prihodek, 

približno 20 % zaposlenih je žensk. 

29
 Organizacija, ki je del tujega koncerna s stoletno tradicijo, je imela v letu 2004 1600 zaposlenih. 

30
 Odgovori anektiranih očetov v raziskavi: Perspektive novega očetovstva v Sloveniji: vpliv mehanizma 

očetovskega dopusta na aktivno očetovanje iz leta 2005, vzorec je obsegal 232 očetov, ki so v letih 2003 in 

2004 koristili očetovski dopust. 
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tako zgleda očetovski dopust, da je oče par dni doma, pa potem cel dan v službi, pa drugi 

dan spet v službi, potem je bolje, da hodi vsak dan v službo, dela svoj delavnik, pa si še 

vedno preostali del popoldneva z otrokom«. Ob tem pove, da odsotnost iz doma ni bila 

zahtevana od delodajalca, bila je partnerjevo prepričanje, da le on lahko uredi »dotične 

zadeve« (Nadja, 31) (Rener in ostale 2005: 61). V isti raziskavi so hotele raziskovalke 

ugotoviti, kolikšen je delež moških, ki so v času koriščenja očetovskega dopusta opravljali 

službene dolžnosti.  

 

Graf 3: Izpolnjevanje delovnih obveznosti v času koriščenja očetovskega dopusta 

 

Vir: Rener, T., Humer, Ž., Žakelj, T., Vezovnik, A., Švab, A. (2008): Novo očetovstvo v Sloveniji. Fakulteta 

za družbene vede, Ljubljana. 

 

Največ moških (55 %) je potrdilo, da jim ni bilo treba iti v službo in so po končanem 

dopustu brez problemov nadaljevali z delom, 9 % očetov je poročalo o nabranem delu, ki 

so ga lahko opravili kasneje v rednem delovnem času, še manj pa je bilo očetov (4 %), ki 

so zaradi nakopičenega dela morali podaljševati delovni čas po končanem dopustu. Zaradi 

neodložljivega dela na delovnem mestu je bilo 16 % moških, ki so hodili občasno v službo, 

6 % anketirancev pa je občasno šlo na delo zaradi sprotnih manjših opravil. Takih, ki so 
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lahko neodložljivo delo opravljali doma, je bilo 10 %. Iz podatkov lahko sklepamo, da je 

bilo dve tretjini takih očetov, ki so imeli možnost v celoti uživali in se vključevali v 

družinsko življenje. Dejstvo, da morajo očetje kljub koriščenju omenjenega dopusta iti v 

službo oz. morajo podaljševati delovni čas zaradi nakopičenega dela po preteku dopusta, 

potrjuje hipotezo, da je delovno okolje eden izmed zaviralcev aktivnejšega očetovanja. 

Zavedam se, da je le tretjini očetom bilo to onemogočeno zaradi »narave« dela, ki ga 

imajo, vendar se mi zdi ta procent še vedno dovolj velik, da prikažem to dejstvo kot 

problematično, saj govorimo o manjkajočih petnajstih dneh, ki v nikakršnem pogledu ne bi 

smeli vplivati na vključevanje očetov v očetovanje. 

 

V raziskavi Sodelovanje očetov v družinskem življenju je kot primer dobre prakse 

intervjuvana respondentka iz organizacije št. 3 povedala, da so svoje zaposlene obveščali o 

novostih koriščenja očetovskega dopusta prek interne spletne strani. Pri zbiranju in 

urejanju dokumentacije jim je kadrovska služba v pomoč, sami pa potrdijo, da so očetje 

zadovoljni z institutom plačanega dela očetovskega dopusta. Za odsotnost se morajo 

zaposleni predhodno dogovorit s svojimi nadrejenimi zaradi nadomeščanja s sodelavci, da 

lahko proizvodnja nemoteno teče. Predstavnica organizacije št. 4 pa zatrjuje, da namenijo 

posebno pozornost informiranju delojemalcev o njihovih pravicah iz naslova različnih 

oblik dopustov v povezavi s starševstvom, tudi v tej organizaciji se medsebojno 

dogovarjajo o nadomeščanju odsotnih zaradi očetovskega dopusta ter prevzemanju 

njihovih nalog (Drglin in Vendramin 2006: 80, 82). 

 

Organizacije oziroma delodajalci pa niso edini organ, ki lahko spodbujajo ali obratno 

negativno vplivajo na koriščenje dopusta. V času raziskovanja po literaturi sem povsod 

naletela na mogočen problem, ki izhaja iz Zakona o starševskem varstvu in družinskih 

prejemkih. Problem je v neplačanem delu očetovskega dopusta, in zdi se, da smo zaradi 

tega dela primanjkljaja denarja ob možnost za večjo enakost med spoloma. To 

problematiko so potrdile vse tri raziskave. 

 

V raziskavi Perspektive novega očetovstva v Sloveniji je četrtina anketirancev (27 %) 

zatrdila, da tega dopusta ne bodo koristili zaradi finančnega kriterija, torej zato, ker ni 

plačan. Neplačan del očetovskega dopusta je problem, ki ga je izpostavila tudi udeleženka 

fokusne skupine (Tjaša, 28) istoimenske raziskave. Le-ta pravi, da bodo takšno obliko 

dopusta koristili tisti, katerih finančna situacija je dobra in si lahko to privoščijo. Mileni pa 
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se zdi neplačan del tega dopusta »bolj teorija, kot pa da bi očetje to dejansko veliko 

izkoriščali« (Milena, 35). 

 

Od 138 anketiranih moških v raziskavi Starši med delom in družino iz leta 2004 je 35 % 

očetov koristilo povprečno 14 dni očetovskega dopusta, prav tako je 24 % žensk iz iste 

raziskave poročalo, da so njihovi partnerji imeli povprečno 14 dni očetovskega dopusta 

(Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2004, str.: 22).  

 

Nadjin partner je na obrazcih obkrožil možnost koriščenja neplačanega dela očetovskega 

dopusta, vendar nam sama objasni: »Menim, da ga ne bo izkoristil. V primeru bolezni ali 

podobno bo najprej izkoristil redni letni dopust, morda kasneje bolniško nego, in šele nato 

drugi del očetovskega dopusta.« Finančni vidik problematike koriščenja tega dopusta so 

poudarili tudi anketirani očetje (ista raziskava): »rad bi ga izkoristil, če bi bil vsaj delno 

plačan«, »ne morem si privoščiti 75 dni brez plače s tremi otroki«. 

 

V raziskavi Sodelovanje očetov v družinskem življenju so nekatere respondentke 

organizacij omenile, da je neplačan del očetovskega dopusta problematičen, in da bi 

spodbudili njegovo koriščenje, če bi bil vsaj del te druge polovice plačan.  

 

Udeleženke intervjuja
31

 so pri razmišljanju o predlogih za očetovski dopust največkrat 

predlagale podaljšanje prvega dela dopusta. Intervjuvanka Maja pravi: »Menim, da bi bil 

lahko prvi del tudi daljši – mogoče do dopolnjenega prvega meseca starosti otroka.« 

(Maja, 32) Podobnega mnenja je Milena: »Podaljšanje plačanega dopusta na tri tedne.« 

(Milena, 35) (Rener in ostale 2005: 63) 

 

4.2.2.1 Dopust za nego in varstvo otroka 

 

Oblika tega dopusta je, kot vemo, v porastu, vendar se zanj odloča le zelo majhen delež 

očetov in je njegovo koriščenje v večini domena žensk. V zaključnem poročilu Starši med 

delom in družino je le 4 % anketiranih očetov delilo ta dopust s partnerko, večina le za 

nekaj dni, le en oče od 232 očetov ga je celotno koristil. Očetje (Rener in ostale 2005: 52–

                                                 

31
 Perspektive novega očetovstva v Sloveniji: vpliv mehanizma očetovskega dopusta na aktivno očetovanje. 
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53) so na temo, zakaj matere še vedno večinsko koristijo ta dopust, navajali naslednje 

komentarje: 

 »finančni izračun, komu se bolj splača«, 

 »zato, ker mi moja služba tega ni dopuščala«, 

 »pri privatnikih je težko«, 

 »ker ga je želela partnerka v celoti izkoristiti sama«, 

 »otrok v svojem prvem letu fiziološko bolj potrebuje mater«, 

 »dopust pripada materi, saj ona rodi«, 

 »ker sva se s partnerko tako dogovorila«. 

 

Udeleženka (Tjaša, 28 let) fokusne skupine istoimenske raziskave je omenila svoje 

nestrinjanje s partnerjem v zvezi koriščenja tega dopusta, želela si je, da bi on koristil del 

tega dopusta, vendar je sam zagovarjal stališče: »Da če bi ga koristil, mu s tem odpadejo 

vse možnosti za napredovanje v službi.« (prav tam: 64) 

 

Intervjuvanka iz organizacije št. 3 (Sodelovanje očetov v družinskem življenju) je potrdila, 

da v redkih primerih očetje koristijo dopust za nego in varstvo otroka. Omenila je par, kjer 

naj bi oče koristil omenjeni dopust zaradi ženine samozaposlenosti in narave dela 

storitvene dejavnosti. Pomemben se mi zdi tudi odgovor intervjuvanke iz organizacije 

številka 2, ki pravi, da bodo moški odhajali na tovrstni dopust takrat, ko bo izboljšan 

položaj žensk na trgu delovne sile, saj moški običajno zaslužijo več kot ženske. 

 

4.2.2.2 Skrajšan delovni čas 

 

Obliko fleksibilizacije dela skrajšanega delovnega časa v večji meri koristijo ženske (glej 

graf 3.1). V raziskavi Starši med delom in družino (Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2004: 

22) opisujejo podobne rezultate. Pravico do te oblike dela do tretjega leta starosti otroka je 

koristilo 3,1 % anketiranih oseb. Moški so izkoristili povprečno le 10 dni te oblike dela, 

ženske pa veliko več, in sicer 349,6 dneva, skupno je bilo povprečno koriščenih 331,8 dni. 

Predvsem so to pravico koristili starši, ki so zaposleni za nedoločen čas (419,4 dneva), nato 

tisti, ki imajo službo za določen čas (97,5 dni), ter samozaposleni (95 dni). Anketiranke, 

katerih aktualni status je bil gospodinjenje, so izkoristile pravico do krajšega delovnega 
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časa nadpovprečno (630 dni). Tudi tisti, ki so bili trenutno brezposelni, so v povprečju 

omenjeno pravico koristili 450 dni. 

 

4.2.3 Delitev domačega dela 

 

Pogosto so domača dela danes že porazdeljena med partnerja, obstajajo pa razlike v vrsti 

dela in v všečnosti opravljanja le-teh. To potrjuje tudi intervjuvanka fokusne skupine 

(Perspektive novega očetovstva v Sloveniji), ki pravi, da opravlja delo tisti, ki mu je bolj 

všeč, vendar pa še doda: »Čeprav meni tudi ni, ampak potem tisto naredim jaz.« (Rener in 

ostale 2005: 57). Večina moških razume in percepira delitev gospodinjskega dela kot 

pomoč partnerki ter velikokrat je prej naročena od partnerke in se razlikuje po »standardih 

čistoče« med partnerjema. Vesna (34 let) pravi, da si delita delo tako, da ona malo 

počaka: »Jaz bi pospravila prej, on pa počaka, da se nabere.« (prav tam) Špela (32 let) 

pravi, da mu prej naroči, kaj mora narediti, vendar ji to predstavlja obremenitev in raje 

sama postori delo: »Sicer, če mu rečem, daj to pa to kot enemu otroku, ampak je včasih to 

tako utrudljivo, da rajši sam narediš. Tako, da kuham, likam, to sama, mi pa pomaga.« 

(prav tam) Nadja (31 let) večinoma domačega dela opravi sama in pove: »Kar se pa tiče 

teh del, najraje podpira kavč, drugače pa v okviru nege otrok se najrajši vključuje pri 

kopanju oz. najrajši čisti zobke hčerki, no to opravilo je čisto njegovo.« (prav tam) Pove 

nam še, da se s partnerjem  razlikujeta po mnenju opravljanja dela, sama ga popravlja pri 

aktivnostih, ker meni, da ni dovolj dobro, njen partner pa jo opozarja: »... naj pustim stvari 

take, kot so. Ker če je pripravljen pomagat, naj ne grem nekaj za njim delat, ker izgubi 

voljo« (Rener in ostale 2005: 60).  

 

V raziskavi Starši med delom in družino sta avtorici Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 

obravnavali aktivnosti očetov v času koriščenja prvega dela očetovskega dopusta, zanimalo 

jih je, kako pogosto so aktivni pri dejavnostih skrbstvenega dela. Izkazalo se je, da so 

očetje največkrat pestovali otroka (glej graf 4.2), 60 % je takih očetov, ki so presodili, da 

so to počeli v enaki meri kot partnerka, le 5 % je bilo takih, ki so to počeli večkrat kot 

partnerka, 2 % jih ni nikoli pestovala svojih otrok ter 33 % jih je to počelo včasih. 

Naslednja najpogostejša aktivnost je bila tolažba, to je polovica očetov počelo v enaki meri 

kot partnerka, 44 % je bilo takih, ki so to počeli včasih, 2 % jih ni nikoli tolažilo otroka ter 

4 % moških je to počelo večkrat kot partnerka. 
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Graf 4: Dejavnosti očetov med koriščenjem plačanega očetovskega dopusta (v %) 

 

Kopanje in umivanje dojenčka ter vstajanje ponoči zaradi otroka so bile najmanj pogoste 

dejavnosti očetov med koriščenjem očetovskega dopusta. Le 33 % moških je v enaki 

stopnji kot njihova partnerka vstajalo v nočnih urah zaradi otroka, 9 % anketirancev ni 

nikoli vstalo zaradi otoka ter 48 % anketirancev je včasih vstala ponoči. 13 % očetov ni 

nikoli umivalo otroka, 46 % jih je to počelo v enaki meri kot partnerke. Pri teh dveh 

dejavnostih je zanimiv odstotek moških, ki so to počeli pogosteje kot partnerke (nosita 

največji odstotek moških, ki nikoli niso počeli dejavnosti, in hkrati najvišjega za očete, ki 

so to počeli večkrat kot partnerke), 9 % jih je večkrat ostalo ponoči zaradi otroka ter 8 % 

jih je večkrat kopalo in umilo otroka. Malo več kot polovica očetov (53 %) je včasih 

previjalo in oblačilo otroka, 33% jih je to počelo v enakem obsegu kot ženske. Rezultati 

kažejo, da je večina skrbstvenega dela še vedno v materinskih rokah, saj je le pri 

pestovanju in tolažbi otroka odstotek moških 50 % oziroma nad 50 %, ki počnejo to v 

enaki meri kot ženske. Da je skrb in nega otrok v osnovi bolj ženska dejavnost, nam potrdi 

tudi Tjaša (28 let), ki pravi: »... če jaz ne morem, potem vskoči on; če sva oba, seveda oba. 

Se mi pa zdi, da se še vedno smatra, da sem na prvem mestu jaz tista, ki jo bom dala spat, 

jo bom umila«. 
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Ob teh ugotovitvah lahko delno potrdim svojo hipotezo, da v Sloveniji prevladuje neenaka 

porazdelitev skrbstvenega dela med spoloma v družini. Odločitev delno podpiram zato, ker 

se omenjeni podatki grafa 4.2 dotikajo samo moških v času koriščenja očetovskega 

dopusta, skrbstveno delo pa poteka dlje kot samo prvih petnajst dni po otrokovem rojstvu. 

Odgovori intervjuvanih žensk nam dajo slutiti o dogovarjanju med partnerjema, vendar 

opazimo, da imajo moški več možnosti pri sporazumu o svoji vpletenosti v ta opravila in 

delujejo bolj kot asistentje ter prevzamejo bolj všečna dela. Eden izmed razlogov, ki 

privedejo do tega, bi lahko bila nizka in ne dovolj aktivna stopnja ukvarjanja z 

neenakomerno delitvijo dela doma. Vendar pa svoje tretje hipoteze ne morem ne potrditi in 

ne zavreči, ker v analiziranih raziskavah ni dovolj podatkov o refleksiji delitve dela med 

partnerjema niti ni dovolj podatkov o ukvarjanju z neenakomerno delitvijo domačega dela. 

 

Pri koriščenju očetovskega dopusta je treba povedati, da se večina družinskih aktivnosti in 

obveznosti zmanjša ob ponovnem vstopu očeta na delovno mesto. Milena (35 let) pove, da 

je njen partner prevzel vse domače delo: »... karkoli, jaz sem pa skrbela za dojenčka. Pa ko 

je bil doma, je tudi on ponoči kdaj vstal in ji dal mleko, kar pa potem, ko je šel v službo, ni 

več. Ko je šel v službo, sem jaz prevzela vso nočno bedenje in počasi tudi celotno 

gospodinjstvo« (Rener in ostale 2005: 60). 

 

Zanimivo se mi zdi poudariti rezultate dveh raziskav (Perspektive novega očetovstva in 

Starši med delom in družino). V poglavju 4.2.1 (Vpliv delovnega mesta na družinsko 

življenje in težave z zaposlitvijo) sem prišla do zaključka, da se starša dogovarjata o 

usklajevanju, kdo bo otroka peljal in šel iskat v vrtec glede na delovni čas, ki ga imata. 

Kljub vnaprejšnjim dogovorom med partnerjema pa so v analizi odgovorov anketirancev
32

 

(n=412) raziskave Starši med delom in družino raziskovalke ugotovile, da je večina žensk 

tistih, ki hodijo po otroka v vrtec. Med ženskami je takih 51 % anketirank in 24 % 

partneric anketirancev ter le 20 % moških anketirancev in 11 % partnerjev anketirank 

(Kanjuo Mrčela in Černigoj Sadar 2004: 24). Tudi ta dejstva podpirajo mojo hipotezo o 

neenaki porazdelitvi skrbstvenega dela med staršema. Pokaže se, da je praksa aktivnejšega 

očetovanja napredovala, vendar pa bomo o enakosti med spoloma v skrbstvenem delu 

govorili takrat, ko bosta oba starša v enaki meri udeležena v njem.  

                                                 

32
 Spraševali so jih, kdo hodi po najmlajšega otroka v vrtec. Odgovori so: 44 % anketirana oseba, 23 % oba 

starša, 14 % drugi partner, 9 % stari starši. 
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5 SKLEP 

 

Zavedanje, da je usklajevanje delovnega in zasebnega življenja vedno bolj pomemben 

dejavnik, je med zaposlenimi ženskami in moškimi ter delodajalci (podjetja in druge 

organizacije) skupaj z državo in njenimi institucijami v porastu. Uspešno usklajevanje teh 

sfer prispeva ne samo k srečnejšim in zadovoljnejšim partnerskim odnosom, temveč je 

uspešna organizacijska klima (delodajalcev) v soodvisnosti z zadovoljnimi delavci, kar 

omogoča večjo pripadnost podjetju in večjo produktivnost, te karakteristike podjetij in 

organizacij pa so tudi v prid državi. Soodvisnost vseh vključenih akterjev, torej država, 

zaposleni in delodajalci, pomeni njihovo skupno dolžnost izboljševanja razmer na področju 

usklajevanja delovne in zasebne sfere. 

 

Z analizo podatkov treh zaključnih poročil, ki zajemajo opravljanje družinskega in 

formalnega dela, ter s pregledom literature v teoretičnem delu naloge, sem prišla do 

naslednjih ugotovitev: 

 

 Problematika usklajevanja delovnega in zasebnega življenja še vedno večinsko 

(tradicionalno obarvano) sega na področje ženskega ustvarjanja in delovanja. 

Gospodinjenje in skrb za otroke ostaja v rokah ženske, moški se aktivirajo v tistih 

dejavnostih, ki so njim prijetnejše in so povezane s skupnim preživljanjem prostega 

časa. Moški imajo več možnosti pri dogovarjanju o svoji vpletenosti v domača 

opravila, delujejo bolj kot asistentje svojim partnerkam ter svojo vpletenost 

razumejo kot delno razbremenitev ženske. Gospodinjenje in skrb za otroke 

dojemajo kot skupek del, vezanih na dom, matere pa obratno občutijo domače in 

skrbstveno delo kot vsoto materinske odgovornosti.  

 Med moškimi in ženskami obstajajo velike razlike v količini in vsebini opravljenih 

del. Delo, ki ga v večini opravljajo ženske, je neodložljivo in je časovno 

determinirano. Moški pa se kot pomočniki aktivirajo v domače delo ob predhodni 

prošnji, želji ali ukazu partnerke. Ženske, za voljo »miru pri hiši«, pustijo moške, 

da so aktivni v dejavnostih po »njihovih najboljših zmožnostih«, njihovega 

opravljenega dela raje ne komentirajo in jim raje ne dajejo napotkov, kako bi bolje 

naredili neko delo, saj pri moških to izzove slabo voljo in željo po umiku iz 

dejavnosti. Neenakomerna porazdelitev te moči med partnerjema je posledica 
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spolnega razločevanja, ki ga moški in ženske ne sprejemajo kot problematičnega. 

Tako so zaposlene ženske znotraj doma večkratno obremenjene, in kot pravi 

Sieder, je izvor tega neprimerna in pomanjkljiva razbremenitev znotraj družinskega 

dela ter kaže na zapoznelo prilagajanje ženskih in moških vlog, glede na strukturne 

spremembe družbe (Sieder 1998: 235). 

 Še vedno se pojavlja diskriminacija na delovnem mestu zaradi starševstva. Nekateri 

zaposleni starši so priča slabšemu odnosu v službi zaradi skrbstvenega dela, še 

posebej ob bolezni otroka. Deficit delojemalčevega dela pa je lahko pogoj za 

nenapredovanje. Mladi velikokrat naletijo na težave pri iskanju službe zaradi 

načrtovanja družine in starševskih obveznostih. Priča smo tudi spraševanju 

delodajalcev o načrtih glede otrok pri morebitni zaposlitvi oziroma napredovanju, 

po rojstvu najmlajšega otroka pa se nekateri starši soočajo s poslabšanjem odnosov 

z nadrejenimi. 

 Država se s svojimi zakoni trudi lajšati zaposlenim staršem usklajevanje obveznosti 

doma in na delu, nudi jim davčne olajšave in otroški dodatek, subvencionirane in 

dostopne javne vrtce za otroke, imajo pravico do plačanega 3-mesečnega 

materinskega dopusta in 9-mesečnega starševskega dopusta, ki sta ovrednotena kot 

100 % osebni dohodek, prav tako imajo starši pravico do skrajšanega delavnika, 

dokler ni otrok star tri leta. Družinska politika v naši državi rahlja stereotipno 

delitev dela po spolu ter povezuje področji dela in družine, staršem pomaga k 

lažjemu usklajevanju zasebnega in delovnega področja, vendar je ta skupaj z 

nudenjem formalne oblike pomoči (javno varstvo predšolskih otrok) pomanjkljiva. 

Srečujemo se s pomanjkanjem prostih mest v vrtcih, še posebej za prvo starostno 

obdobje. Odprtost vrtca po šestnajsti uri se tudi izkazuje kot problem, ki staršem z 

drugačnimi delovnimi urniki ne zadostuje. Očetovski dopust je izhodiščna točka k 

aktivnejšemu vključevanju moških v družinsko življenje, vendar se to 

enakomernejše porazdeljevanje dela med partnerjema v večini konča po preteku 

petnajstdnevnega plačanega dopusta. Koriščenje dopusta za nego in varstvo otroka 

je v porastu, vendar se za to odločitev odloča le majhen delež očetov, in je v večini 

to koriščenje domena žensk. Podobno je s skrajšanim delovnim časom do 

otrokovega tretjega leta starosti, za to pravico se v večini odločajo ženske. 

 Organizacije in institucije svojim zaposlenim zagotavljajo ustrezne pogoje, katerim 

so podlaga zakoni družinske politike, vendar pa delodajalci teh ukrepov ne 
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nadgrajujejo in ne dopolnjujejo, da bi s tem pospešili usklajevanje odgovornosti 

doma in na delu. 

 

Čeprav se stanje izboljšuje, je intenziteta tega premikanja zelo počasna. Upočasnjuje jo 

ukoreninjena tradicionalna in stereotipna miselnost moških in žensk, ki se le počasi opušča 

in spreminja. Zaradi fiziološke in anatomske zmogljivosti žensk rojevanja otrok ter njene 

neprekinjene navzočnosti v otrokovem prvem obdobju (od rojstva do enega leta) skupaj s 

časom, preživetim doma takoj po rojstvu, je gospodinjsko in skrbstveno delo določeno kot 

ženski naravno. To skozi čas ponotranjeno mišljenje in delovanje ljudi je glavni dejavnik 

samoumevne spolne delitve dela. Torej te kulturološke in družbene norme ter pričakovanja 

vplivajo na izvajanje starševskih vlog. Tako otrok sprejema in utrjuje informacije iz 

družinskega okolja, katere ureja in razvršča kot (ne)zaželene lastnosti in značilnosti glede 

na njegov spol.  

 

Naša skupna naloga je, da se naučimo delovati izven tradicionalnih okov ter da dejavnosti 

v javni in zasebni sferi ne razčlenjujemo po spolu in družbeno določenih posebnostih in 

značilnostih. Iz teh izhajanj je zame, ki bom delovala kot vzgojiteljica v javnem področju, 

še tako pomembno, da bom prepoznavala omenjeno tematiko ter da bom delovala 

osvobojeno od tradicije.  

 

Omenila bi še problematiko feminizacije poklica vzgojiteljice oz. vzgojitelja, v večini ga 

opravljamo ženske. Ker sta v družinskem življenju za otroka pomembna oba starša in 

govorimo o aktivnejšem vključevanju moškega vanjo, je tudi v prostoru javne vzgoje 

pomembno, da se zaradi enakopravnosti med spoloma vzbudi željo pri moških za 

vključitev njihovega delovanja v vzgojno izobraževalne institucije. V svojem poklicu 

vidim pred seboj odgovorno nalogo, da bom otroke, torej dečke in deklice, obravnavala kot 

individualne osebe, ki niso obarvane z modro oziroma roza barvo, pri katerima  modra 

dominantno izkazuje svojo premoč nad rožnato. 
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