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„Ženska podpira tri vogale pri hiši…“ 

 

Ker to želi? 

Ker to mora? 

Ker se to od nje pričakuje? 

. 

. 

. 

Ker ji mogoče tako celo ugaja… 



• Neposredna diskriminacija je, če je oseba 

zaradi katere koli osebne okoliščine bila, je ali bi 

lahko bila v enakih ali podobnih položajih 

obravnavana manj ugodno kot druga oseba.  

• Posredna diskriminacija pa je takrat, če na 

videz nevtralne določbe, merila ali ravnanje v 

enakih ali podobnih položajih postavljajo osebo z 

neko osebno okoliščino v manj ugoden položaj 

kot druge osebe, razen če te določbe, merila ali 

ravnanja objektivno upravičujejo legitimni namen 

in če so sredstva za doseganje cilja primerna in 

potrebna.  



• V Sloveniji je zakonsko opredeljena prepoved vsakršne 

diskriminacije tako pri zaposlovanju kot pri plačah.  

• ZDR določa, da je delodajalec dolžan za enako delo ali za delo enake 

vrednosti izplačati enako plačo ne glede na spol. 

    

Vsaka pogodba o zaposlitvi, podjetniška kolektivna pogodba ali splošni 

akt delodajalca, ki bi bila v nasprotju s tem določilom  je neveljavna.  

 

• Ob kršitvi pravice Enakega plačila za enako delo oz. delo enake 

vrednosti se lahko zahteva pravno varstvo – zato ne sme biti 

odpuščena (90 člen) (kršitev 133 člena  ali zatrjevanje neenake 

obravnave na podlagi spola (6 člen). V Sloveniji še ni bilo sodnega 

spora za kršitev tega člena.  

 



Povprečna bruto plača po 
doseženi izobrazbi in spolu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Statistični podatki (SURS, 2013) 

Plačna vrzel v Sloveniji glede na 
stopnjo dosežene izobrazbe 

 

 



Penner, Kanjuo Mrčela et. al., 2012: „za Slovenijo se razvrščanje po 

poklicih (poklicna segregacija) ne kaže kot glavni dejavnik 

neenakosti v plačah po spolu. Celo zakriva razlike v plačah po spolu 

na ravni delovnega mesta.“  

Ugotovitev raziskave: „večje razlike najdemo v plačah med 

ženskami in moškimi pri istem delodajalcu, kot če primerjamo 

dohodke žensk in moških na celotnem trgu delovne sile.“  

Razlike med spoloma so tudi večje, ko se primerja ženske in moške, 

ki imajo podobno izobrazbo in izkušnje, kot če se primerja ženske in 

moške na celotnem trgu delovne sile. Ob upoštevanju izobrazbe in 

izkušenj razlike skozi čas naraščajo. 

Analiza je pokazala, da je od leta 1993 do 2007 prišlo do 

precejšnjega povečanja razlik po spolu.  

 



 

Koliko % je plača moških višja od plače žensk pri isti izobrazbi in letih 

izkušenj v populaciji, v podjetju, v poklicu in na delovnem mestu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Penner, Kanjuo,  et al., 2012 

 



 Kozmik Vodušek (2001): analiza je pokazala, da delodajalci 

običajno ne uporabljajo različnih kriterijev za določanje 

osnovnih plač odvisno od spola, do razlik prihaja predvsem 

na račun določanja stimulativnega dela plače oziroma 

bonitet. Po rezultatih analiz prejemajo moški v povprečju 

kar 46,9% višji znesek stimulacije oziroma bonitet kot 

ženske.  

 

 Druge številne analize so pokazale, da aktivnosti in dela, 

ki jih v glavnem opravljajo ženske, ovrednotena kot manj 

zahtevna in s tem tudi manj cenjena in plačana. Če 

podobna dela opravljajo moški se status spremeni – delu 

se pripiše višji status in plačilo.  

 



*V nasprotju s splošnim prepričanjem je analiza pokazala, da razlike 

med plačami po spolu na ravni podjetij obstajajo. 

*Velik pomen za nastanek razlik: določitev OSNOVNE PLAČE (OP) 

*Razlike v plači za uro rednega dela (brez nadomestil za letni dopust, 

bolniške in praznike) med žensko in moškim za delo v istem tarifnem 

in istem plačilnem razredu pri istem delodajalcu obstajajo; 

*Razlike se pojavijo že v OP in se povečajo v celotnem izplačilu. 

*Razlike so tudi posledica: podeljevanja delovne uspešnosti in 

napredovanja (nagrajevanje prisotnosti na delu tudi v obliki dodatka 

za „nebolniško“)   NEPOSREDNA DISKRIMINACIJA 

ŽENSK  

* Zaskrbljujoče je: Razlike v plačah žensk in moških se tudi znotraj 

opazovanih podjetij, podobno kot na nacionalni ravni povečajo s 

prehodom v višje tarifne razrede in s tem s povečevanjem dosežene 

stopnje izobrazbe in zahtevnosti delovnega mesta.  

 



                               Opozarjamo? 

Toleriramo? 

                         Odpravljamo? 

       Raziskujemo? 

                                      Skrivamo? 

Ukrepamo? 

                                  Stopimo iz vrste? 

 

 




