
 

 

 

 

 

Mlade ženske na trgu dela 
Rezultati ankete 

 
V okviru projekta Kolegice je bila v maju 2019 izvedena anketa Mlade ženske na trgu dela, na katero 
je odgovorilo več kot 500 mladih žensk, starih med 20 in 35 let.  Projekt Kolegice je namenjen mladim 
iskalkam (prve) zaposlitve, ki v okviru mentorskega sodelovanja z uspešno žensko naredijo korak 
naprej na svoji zaposlitveni poti.  

Za razširjeno ciljno skupino od 20 do 35 let smo se Kolegice odločile tudi na podlagi tega, da se na 
Zavod Nefiks obrača generacija mladih žensk 30+, ki menijo, da so po krivici izpadle iz vseh ukrepov 
Jamstva za mlade, da so bile žrtve recesije in da imajo na trgu dela zaradi tega še vedno slabše 
možnosti.  

Z anketo smo želeli preveriti, kako mlade ženske občutijo prehod na trg dela, s kakšnimi izzivi se ob 
tem soočajo, kje vidijo resne ovire za svoj napredek, videti pa tudi, če se je situacija v času po recesiji 
za mlade ženske zares izboljšala.  

Anketa ni nastala na podlagi reprezentativnega vzorca, a zagotovo več kot 500 anketirank zagotavlja 
vpogled v občutenje in razmišljanje generacije mladih žensk, ki ga ne moremo zanemariti.  
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1. KDO JE ODGOVARJAL 

Anketo je med 14. majem in 6. junijem 2019 izpolnilo 509 anketirank. 

Starost 

Zajeli smo največ mladih žensk (47 %), ki so tudi sicer največja ciljna publika projekta Kolegice, mlade 
ženske med 25 – 29 let, po končanem študiju, ki želijo vstopiti na trg dela. Druga polovica anketirank 
spada v dve skupini, 20 – 24 let (28 %) in 30 – 35 let (25 %). V nadaljevanju smo nekatere odgovore 
tudi primerjali med posameznimi starostnimi kategorijami. 

  

Graf 1: Starost anketirank (n = 509) 

 

 

Stopnja izobrazbe 

Največji delež anketirank ima prvo bolonjsko stopnjo, iz česar bi lahko sklepali, da mlade ženske 
relativno pozno zaključijo z izobraževanjem, seveda ob predpostavki, da želijo doseči 7. stopnjo 
izobrazbe. Zagotovo pa bi bilo zanimivo narediti raziskavo, pri kateri starosti mlade ženske dosegajo 
zaključno stopnjo rednega dela formalnega izobraževanja.  

 

Graf 2: Dosežena stopnja izobrazbe anketirank (n = 508) 
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Starostna skupina 20 – 25 let ima v 52 % prvo bolonjsko stopnjo izobrazbe (graf 3), oz. 41 % ima 
dokončano srednješolsko izobrazbo.  

 

Graf 3: Dosežena stopnja izobrazbe anketirank v starostni skupini 20 - 24 let (n = 142) 

 

 

Starostna skupina 25 – 30 let ima v 43 % prvo bolonjsko in v 47 % drugo bolonjsko stopnjo. Iz tega 
sklepamo, da večina mladih žensk šele v tem obdobju zaključi z rednim formalnim izobraževanjem 
(graf 4).  

 

Graf 4: Dosežena stopnja izobrazbe anketirank v starostni skupini 25 - 30 let (n = 125) 
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Smer izobrazbe 

Med anketirankami prevladujejo tiste z družboslovno in humanistično izobrazbo (graf 5 spodaj).  

 

Graf 5: Smer izobrazbe anketirank (n = 505) 

 

 

Regija stalnega bivališča 

Odzvale so se anketiranke iz vseh slovenskih regij (graf 6).  

 

Graf 6: Regija stalnega prebivališča anketirank (n = 509) 
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Status 

Med anketirankami prevladujejo študentke (graf 7).  

 

Graf 7: Status anketirank (n = 507) 

 

 

Viri prihodkov 

Anketiranke so na vprašanje glede vira njihovih prihodkov lahko izbrale več različnih virov 
financiranja, prikazanih na grafu 8. 

 

Graf 8: Viri prihodkov anketirank (n = 506) 
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Graf 9 spodaj ponazarja pričakovano dinamiko, ko se mlade ženske v čedalje višjem odstotku 
financirajo z delom, še vedno pa tudi v zadnjem obdobju od 30 – 35 let 22 % mladih žensk financirajo 
sorodniki ali prejemajo socialno pomoč. 

 

Graf 9: Viri prihodkov anketirank glede na starostno skupino (n =506)  

 

 

Anketiranka iz kategorije 30 – 35 let takole opiše svojo situacijo: »Imam več diplom in doktorat, a 
stagniram. Sem praktično nezaposljiva, čeprav se ne branim dela (vedno ga najdem veliko!) in se 
nikakor ne uspem rešiti revščine. Še vedno mi morajo finančno pomagati starši. Pri 33-letih. Sem brez 
kariere in stabilnega dohodka. To zelo slabo vpliva na moje psihično stanje in občutek lastne 
vrednosti. Odrasla sem v prepričanju, da se je z delom mogoče preživeti. To se je izkazalo za iluzijo. 
Razočarana sem nad sabo.« 

Bivanje 

Največ anketirank biva pri sorodnikih / partnerju oz. v najemniškem stanovanju. Iz tega lahko 
sklepamo, da njihovo bivanjsko vprašanje v tem obdobju verjetno še ni rešeno, saj jih le 13 % biva v 
lastnem stanovanju.  
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Graf 10: Bivanje anketirank (n = 509) 

 

 

Zanimiv pa je podatek, da tudi v starostni kategoriji 30 – 35 let odstotek tistih, ki bivajo v lastnem 
stanovanju, ne naraste na več kot 25 % (razvidno z grafa 11). 

 

Graf 11: Bivanje anketirank v starostni skupini 30 - 35 let (n = 126) 
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2. KARIERNI RAZVOJ IN IZOBRAŽEVANJE 

V tem poglavju smo poskušali ugotoviti, na kak način med mladimi ženskami poteka karierno 
odločanje.  

Karierno svetovanje in izbira smeri izobraževanja 

Na vprašanje V času izobraževanja sem imela / imam je kar 73 % anketirank odgovorilo, da so prejele 
premalo kariernega in poklicnega svetovanja (graf 12). 

 

Graf 12: Karierno svetovanje v času izobraževanja (n = 508) 

 

 

Iz odgovorov Na mojo poklicno izbiro (možnih je več odgovorov), prikazanih na grafu 13, lahko 
sklepamo, da se največ mladih žensk samostojno odloča o izbiri poklica.  

 

Graf 13: Vplivi na poklicno izbiro (n = 508) 

 

 

Iz odzivov na vprašanje glede kariernega/poklicnega svetovanja (prikazanega na grafu 12) je razvidno, 
da velika večina anketirank meni, da je kariernega svetovanja premalo. Na tem mestu se odpira tudi 
vprašanje, ali imajo mlade ženske pri odločanju za izobraževanje dovolj in tudi ustrezne informacije. 
Ena od udeleženk ankete je podala sledeče mnenje: »Kariernega svetovanja tako rekoč nisem bila 
nikoli deležna. Nihče ni nikoli preveril, v čem bi bila lahko dobra in me usmerjal. Moja poklicna 
odločitev je bila narejena na podlagi neke rumene knjige z opisom poklica, ki se je slišal dobro. Če bi 
se še enkrat odločala, bi zagotovo izbrala drugače, bolj perspektivno, a tega mi na nobeni stopnji 
izobraževanja nikoli nihče ni priporočal.« 
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Z anketo sicer nismo preverjali podatkov o virih informiranja, a zanimiv je sledeč komentar 
anketiranke: »Velik faktor pri odločitvi, na kateri študij bom šla, so bili informativni dnevi, ti pa v 
resnici niso najboljši pokazatelji resničnega stanja na študijskem programu.« 

Na Zavodu Nefiks menimo, da bi bilo potrebno veliko energije usmeriti v zgodnjo in kontinuirano 
karierno orientacijo, kjer lahko mladi poklice spoznavajo in imajo ob odločitvi relevantne informacije.  

Na vprašanje Če bi se še enkrat odločala za izobraževanje je samo 43 % anketirank odgovorilo, da bi 
se odločilo enako (graf 14 spodaj).  

 

Graf 14: Izbira izobraževalne smeri, če bi se odločala ponovno (n = 509) 

 

 

Iz zgornjega lahko sklepamo, da več kot polovica mladih žensk ne izbere primernega izobraževanja 
zase. Razlogi so številni: od prej omenjenega pomanjkanja kariernega svetovanja do nepoznavanja 
možnosti. Komentar anketiranke takole odstira situacijo: »Največji problem se mi zdi, da tekom 
študija ne dobiš vpogleda v to, kaj potem lahko s tako izobrazbo počneš in na katera vsa mesta se 
lahko prijaviš. Oziroma katere so tvoje opcije, da bi jih sam raziskoval.« 

Naredili pa smo tudi primerjavo med tistimi z družboslovno izobrazbo in ostalimi ter ugotovili, da ni 
bistvenih odstopanj med skupinama, kakor je razvidno z grafa 15 spodaj. 

 

Graf 15: Izbira izobraževalne smeri, če bi se odločala ponovno – primerjava med ženskami z družboslovno izobrazbo in 
ostalimi (n = 509) 
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Prav tako pa smo želeli ugotoviti, če se stanje na tem področju kaj izboljšuje in dobili sledeče 
ugotovitve, predstavljene na grafu 16 spodaj. 

V starostni skupini 20 – 24 let je največ takšnih, ki bi izbrale enako. Razlogov žal ni navedenih, razlaga 
pa bi lahko šla v dve smeri: bodisi se stanje izboljšuje ali pa gre to pripisati dejstvu, da se ta skupina 
žensk še izobražuje in še ne ve, kaj to pomeni za vstopanje na trg dela.  

V starostni skupini 25 – 29 let se odstotek tistih, ki bi izbrale enako, tukaj kar precej zniža. To je lahko 
posledica tega, da je bilo v preteklosti slabše poskrbljeno za karierno orientacijo ali pa dejstva, da so 
te mlade ženske že vstopile na trg dela in posledično ugotavljajo, kako primerna je bila njihova 
karierna izbira glede na potrebe trga dela.  

V starostni skupini 30 – 35 let se zadovoljstvo s poklicno izbiro še zniža. V tej starostni skupini je 
komaj 37 % žensk zadovoljnih s svojo izbiro izobrazbe, se pa za 10 odstotnih točk zviša delež tistih, ki 
bi izbrale sorodno smer. Odgovori nekoliko nakazujejo na to, da anketiranke ob izbiri izobraževalne 
smeri niso poznale možnosti, ki izhajajo iz nje.  

 

Graf 16: Izbira izobraževalne smeri, če bi se odločala ponovno – primerjava med starostnimi skupinami (n = 509) 

 

 

Odgovori na vprašanje Če potrebujem karierni nasvet (graf 17 spodaj) kažejo na to, da skoraj polovica 
anketirank samostojno išče informacije. 19 % žensk pravi, da bi se obrnile na svetovalca, a ne vedo, 
kam. Tukaj je še ogromno manevrskega prostora za boljšo promocijo storitev, ki jih ponujamo na tem 
področju nevladne organizacije.  
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Graf 17: Če potrebujem karierni nasvet, se obrnem na (n = 509) 

 

 

Pridobivanje znanja in kompetenc za zaposljivost v okviru formalnega izobraževanja 

Kar 60 % mladih žensk je na vprašanje Znotraj formalnega izobraževanja sem pridobila odgovorilo, da 
ni dobilo dovolj znanja in kompetenc za zaposljivost na svojem področju (graf 18 spodaj). To 
dokazuje, da je pomembno, da se mladi poleg izobraževanja ukvarjajo še z dodatnimi aktivnostmi, da 
bodo zanimivi za trg dela. Samokritična anketiranka pa odslikava razmere takole: »V času 
izobraževanja sem bila premalo zainteresirana v to področje in zelo malo naredila samostojno oz. 
dodatno. Za smer izobrazbe sem se odločila dokaj naključno in ker sem morala nekaj izbrati.« 

 

Graf 18: Znotraj formalnega izobraževanja sem pridobila dovolj/premalo znanja in kompetenc za zaposljivost (n = 507) 

 

 

Odstotek tistih, ki so pridobili premalo znanja in kompetenc, se nekoliko zviša med družboslovno 
izobraženimi mladimi (graf 19 spodaj).  
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Graf 19: Znotraj formalnega izobraževanja na družboslovni smeri sem pridobila dovolj/premalo znanja in kompetenc za 
zaposljivost  (n = 207) 

 

 

Zanimiv pa je trend padanja odstotkov tistih, ki menijo, da so pridobili dovolj znanja in kompetenc po 
starostnih skupinah, kar je razvidno z grafa 20 spodaj. Medtem ko jih je med 20 – 24 let še 47 % 
takšnih, ki menijo, da so pridobile dovolj znanja in kompetenc, jih je v starostni skupini 25 – 30 samo 
še 41 %, najslabše pa je v starostni skupini med 30 – 35 let, ko je takšnih le še 30 %.  

 

Graf 20: Pridobivanje znanja in kompetenc za zaposljivost znotraj formalnega izobraževanja glede na starostno skupino 
(n = 507) 

 

 

Na vprašanje Tekom izobraževanja sem (graf 21 spodaj) je samo 19 % anketirank odgovorilo, da so 
zelo dobro spoznale svoje močne in šibke točke ter poklicne interese. Večina, 57 %, je to spoznala 
srednje dobro, medtem ko skoraj ena četrtina to ocenjuje kot slabo. O tem, da nekaterim kljub 
naporom v tej smeri ni uspelo, priča sledeča izjava anketiranke: »V času gimnazijskih let in študija 
sem zelo raziskovala poklicne možnosti, namesto vzpodbudnih informacij in palete možnosti pa se je 
dogajalo ravno nasprotno. V mnogih birojih in inštitucijah so nam (zelo verjetno v strahu pred 
konkurenco) odsvetovali poklic v tej smeri, nas celo ustrahovali in nam grozili, češ da bomo s tem 
poklicem najhitreje propadli.« 
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Graf 21: Kako sem tekom izobraževanja spoznala svoje močne in šibke točke ter poklicne interese (n = 509) 

 

 

Iz odgovorov na vprašanje Področja, na katerih bi želela okrepiti svoje znanje (možnih je več 
odgovorov), predstavljenih na grafu 22 spodaj, je moč razbrati, da mlada dekleta najbolj pogrešajo 
znanje s področja računalništva – IT-ja, medtem ko je zelo visoko na lestvici prioritet tudi znanje tujih 
jezikov.  

 

Graf 22: Področja, na katerih bi želela okrepiti svoje znanje (n = 507) 

 

 

Povezovanje s potencialnimi delodajalci v času izobraževanja 

Kar 90 % anketirank meni, da se v času izobraževanja premalo povezujejo s potencialnimi delodajalci 
(graf 23 spodaj). 
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Graf 23: Povezovanje z delodajalci v času izobraževanja – premalo ali dovolj? (n = 504) 

 

 

Podatek je zgovoren sam zase. Tudi če je na tem področju že veliko narejenega, je še vedno veliko 
prostora za izboljšave. Ena od anketirank predlaga: »Z zakonom bi morali določiti opravljanje 
pripravništva za poklic kateri je primeren izobrazbi. Določiti bi morali nivoje kot jih imajo v tujini: 
entry level, junior position, senior... šele tedaj se bo nekaj premaknilo, sedaj pa podjetja hočejo 
relavantne izkušnje ki pa jih je skoraj nemogoče pridobiti brez vez. A delovna mesta brez izkušenj pa 
skorajda ne razpišejo.« 

Le 5 % anketirank je na vprašanje V času izobraževanja sem se odgovorilo, da se je povezalo z več kot 
5 potencialnimi delodajalci, 72 % se jih je povezalo z manj kot 3 (graf 24 spodaj). Most med 
izobraževanjem in zaposlovanjem tako še vedno ni dovolj širok za vse,  predlog ene od anketirank je 
sledeč: »Kar se tiče kariernega razvoja bi bilo po mojem mnenju nujno potrebno okrepiti sodelovanje 
z "ne-tipičnimi" institucijami, ki zaposlujejo družboslovce/humaniste ter nekoliko poudariti kako je 
lahko družboslovno znanje uporabljeno pri naslavljanju aktualnih družbenih, naravovarstvenih, 
medkulturnih problematik, ki vedno zahtevajo inter/transdisciplinarno obravnavo. Predstava o 
načinu dela in vlogi družboslovje/humanistike v interdisciplinarnih ekipah je zelo meglena.« 

 

Graf 24: Povezovanje s potencialnimi delodajalci v času izobraževanja - kvantitativno (n = 507) 

 

 

Z grafa 25 je razvidno, da je le 14 % anketirank natančno vedelo, kaj lahko nekdo z njihovo izobrazbo 
počne. Skoraj polovica si je to predstavljala dobro, medtem ko ni zanemarljiv odstotek tistih, ki so si 
to slabo predstavljale.  
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Graf 25: Predstava o potencialnih poklicih pridobljene izobrazbe pred zaposlitvijo (n = 504) 
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3. DELOVNE IZKUŠNJE 

Zanimalo nas je, kje in kako dekleta pridobivajo delovne izkušnje. Z grafa 26 spodaj je razvidno, da jih 
je največ (51 %) pridobilo izkušnje z delom, bodisi preko študentskega servisa bodisi so že zaposlene. 
25 % je izkušnje pridobivalo tudi preko prostovoljnega dela, pomembno dodano vrednost pa 
doprinašajo tudi različni praktični šolski predmeti.  

 

Graf 26: Kje so anketiranke do sedaj pridobile največ delovnih izkušenj (n = 509) 

 

 

Graf 27: Delovne izkušnje v letih, pri čemer to ne pomeni delovne dobe temveč dejansko dosedanje delo (n = 509) 

 

 

Pridobivanje delovnih izkušenj v smeri svoje izobrazbe 

Razveseljivo je, da 43 % mladih žensk pridobiva delovne izkušnje v smeri svoje izobrazbe, težavno pa 
je, da jih 36% ne (razvidno z grafa 28) . Če k temu dodamo 11% anketirank, ki bi jih želele pridobivati, 
a ne najdejo primernega dela, ugotovimo, da skoraj polovica mladih žensk na trgu dela na najde 
ustreznih priložnosti zase.  
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Graf 28: Pridobivanje delovnih izkušenj v tem trenutku za svojo izobrazbo (n = 507) 

 

 

Ovire pri pridobivanju delovnih izkušenj  

Na grafu 29 spodaj so prikazani odgovori žensk na vprašanje Ovire pri pridobivanju delovnih izkušenj, 
kjer je bilo možnih več odgovorov.  Največ mladih žensk ovira dejstvo, da ne dobijo priložnosti v 
smeri, v kateri bi se same rade razvijale - teh je 24 %. 21 % ovira dejstvo, da še nimajo dovolj izkušenj, 
da bi lahko zasedala delovna mesta, kjer bi se lahko razvijala v svoji izobrazbeni smeri.  

 

Graf 29: Ovire pri pridobivanju delovnih izkušenj (n = 499) 

 

 

Ena od anketirank je povedala: »Trenutno je klima na trgu delovne sile ugodna, zato pridobivanje 
delovnih izkušenj ne bi smel biti problem. Pomembno je, da mladih ne viktimiziramo in jim ne 
vsiljujemo mnenj o tem kaj se prodaja oz. katere sposobnosti naj bi bile tržne.« Druga pa je bila 
precej kritična: »Kot glavno oviro pri pridobivanju delovnih izkušenj vidim zelo povampirjen sistem 
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hitrega zaposlovanja, ki ti v Sloveniji da jasno vedeti, da si le zelo hitro zamenljiv ničvreden delavec in 
da obetov za boljšo prihodnost v tej zaposlitvi ni oz. z eno besedo - neperspektivnost. Doživela sem 
tudi več zavrnitev s strani potencialnih delodajalcev zaradi "preveč dobrih kvalifikacij"«. 

Spodbude pri pridobivanju delovnih izkušenj 

Odzivi na Spodbude pri pridobivanju delovnih izkušenj (možnih je več odgovorov, prikazano na grafu 
30 spodaj) ne prinašajo večjih presenečenj.  

 

Graf 30: Kaj anketiranke spodbuja pri pridobivanju delovnih izkušenj (n = 505) 

 

 

Anketiranka pa je kritično povedala: »Nič ne koristi, da jih nabiraš v zaposlitvah za določen čas, v 
razpršeni obliki, v prilagajanju na neustrezne delovne razmere, zastarela orodja, muhe sitnih ali celo 
agresivnih nadrejenih - ne glede na svoje potenciale in veščine začneš dvomiti vase in ti načne 
samopodobo, kar vpliva na naslednje razgovore in zaposlitve.« Predlog druge anketiranke pa je 
sledeč: »Lahko bi uvedli odprte prakse, na način da pride lahko na prakso kdorkoli za krajši čas, 
predvsem zato, da vidi če ga določeno področje zanima oz. ga pobližje spozna.« 

Beleženje delovnih izkušenj 

 

Graf 31: Beleženje delovnih izkušenj (n = 506) 
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Beleženje delovnih izkušenj (prikazano na grafu 31 zgoraj) mlade ženske opravljajo v največji meri 
same, samo 25 % pa jih sistematično z za to namenjenimi orodji beleži sproti. Tukaj je še velik prostor 
za izboljšave, predvsem pa veliko dela pri promociji beleženja in priznavanju neformalno pridobljenih 
kompetenc.   
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4. ZAPOSLOVANJE 

V tej sekciji ankete smo ugotavljali, kako se mlade ženske umeščajo na trg dela ter kako se ob tem 
počutijo. 

Iskanje zaposlitve 

Na grafu 32 spodaj so prikazani odgovori anketirank na vprašanje Iskanje zaposlitve, pri čemer nas je 
zanimalo, ali so mlade ženske zaposlene ter v kolikšnem času so zaposlitev našle oziroma jo še iščejo. 

 

Graf 32: Iskanje zaposlitve (n = 504) 

 

 

31 % anketirank je zaposlenih, zaposlitev pa je dobilo v manj kot pol leta. Če k temu prištejemo še 26 
% tistih, ki zaposlitve še ne iščejo, ugotavljamo, da ima 57 % anketirank na nek način rešeno 
zaposlitveno situacijo. Ostali odgovori so bolj razpršeni, zanimivo je, da je med samozaposlenimi 1 
odstotna točka več tistih, ki so bile v to prisiljene, kot tistih, ki so to same želele.  

Nekoliko drugačno sliko pa pokaže graf 33 spodaj, ki zajame samo anketiranke med 30 in 35 letom 
starosti. Tukaj je samozaposlenih, ker jih je v to prisilila situacija, 10 %, medtem ko je tistih, ki so 
same tako želele, samo 3 %. V tej starostni skupini je samo še 2 % tistih, ki ne išče zaposlitve, a najbrž, 
kot posledica gospodarskih razmer, v katerih so te ženske iskale zaposlitev, je samo 34 % takšnih, ki 
so zaposlitev dobile v manj kot pol leta. 21 % jih je zaposlitev dobilo po več kot enem letu iskanja, še 
vedno pa zaposlitev različno dolgo išče 20 % žensk iz te kategorije. Rezultati ankete kažejo, da je ta 
starostna skupina v primerjavi z mlajšimi dejansko v slabšem položaju. 
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Graf 33: Iskanje zaposlitve v starostni skupini 30 - 35 let (n = 125) 

 

 

Anketiranka takole odslika situacijo: »Zaradi situacije v katero sem bila postavljena po zaključku 
študija - kriza in totalna blokada na zaposlovanje, sem si po sicer mnogih zaposlitvenih izkušnjah 
preko študentskega servisa, morala zaposlitev začeti ustvarjati sama. Trg dela je neusmiljen in država 
mladim na tem področju ne nudi popolnoma nobene uporabne podpore. Kljub mnogim letom 
izobraževanja, smo po koncu študija dejansko poslovno nepismeni in brez pravih možnosti, v kolikor 
ni krepkega domačega finančnega zaledja. Nad pridobivanjem izkušenj v različnih zaposlitvah pa sem 
nekoliko obupala, saj so se po večini izkazale za dolgoročno neperspektivne, namenjene hitremu 
izkoriščanju maksimuma posameznika in ob prvih znakih izgorelosti, takojšnji zamenjavi za novega.« 
Medem ko ima anketiranka iz kategorije 25 – 30 let drugačne izkušnje: »Trenutno zaposlitev sem 
našla v manj kot mesecu dni. Vsak dan sem redno pošiljala ponudbe in dobila veliko odziva. Veliko 
časa sem porabila za pripravo svojega CV-ja in motivacijskega pisma, ki sem ga prilagodila vsaki 
prošnji.« 

Iskanje zaposlitve gleda na smer izobrazbe 

Zaposlitev iščem / sem iskala (graf 34 spodaj) jasno pokaže, da se mlade ženske zavedajo, da morajo 
zaposlitev iskati širše od njihove formalne izobrazbe. Takšnih, ki so zaposlitev iskale samo v smeri 
svoje izobrazbe, je zgolj 14 %. Mladim ženskam, ki imajo težave pri zaposlovanju, torej ne gre očitati, 
da svojih priložnosti ne iščejo dovolj široko.  
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Graf 34: Iskanje zaposlitve glede na področje izobrazbe (n = 499) 

 

 

Področje želene zaposlitve 

Na vprašanje Najbolj si želim zaposliti (graf 35 spodaj) je samo 29 % mladih žensk odgovorilo, da se 
želi zaposliti v gospodarstvu. Če k temu dodamo še 14 % tistih, ki se želijo zaposliti v nevladnih 
organizacijah, ugotovimo, da se 57 % mladih žensk želi zaposliti v javnem sektorju, kamor spadajo 
preostale možnosti, ki so jih imele anketiranke na izbiro. Kar smatramo kot težavno je to, da si le 
redke mlade ženske najbolj želijo delati v gospodarstvu, ki kreira napredek, kar je po svoje logično, saj 
je mladim ženskam varnost, ki jo nudi javni sektor, pomembna. 

 

Graf 35: Področje želene zaposlitve (n =504) 

 

 

Zanimiv je trend padanja zanimanja za gospodarstvo, razvidno z grafa . Medtem ko jih je v kategoriji 
med 30 – 35 let 33 %, jih je v najmlajši kategoriji samo 25 %. Vsekakor vidimo pri tem veliko 
dejavnikov, ki vplivajo, a eden izmed ključnih je zagotovo karierno informiranje in svetovanje.  

Morda lahko delni odgovor na vprašanje zakaj odslika izkušnja ene od anketirank: »Prezahtevni 
pogoji za posamezna delovna mesta, delodajalci iz zasebnega sektorja poslujejo in nezaposlujejo 
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mimo zakonov (delo na črno), zahtevana delovna doba za nižja delovna mesta, vse se gre po nekih 
točkah pogojev, ni več v ospredju sama usposobljenost in kompetentnost kandidata temveč vse 
drugo, ki ni pomembno....obupno stanje trga predvsem za ženske, ki iščejo prvo zaposlitev, po 30. 
letu.« Druga pa opiše svojo situacijo: »Sicer je moja pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, vendar 
sem zaposlena preko kadrovske agencije, kar pomeni, da vseeno nimam nikakršne varnosti, saj se 
lahko moj "uporabnik" z danes ba jutri odloči, da me več ne potrebuje, agencija pa mi lahko potem v 
14 dneh prekine delovno razmerje.« 

 

Graf 36: Področje želene zaposlitve – primerjava med starostnimi skupinami (n =504) 

 

 

Delovne izkušnje za zaposlitev 

Za zaposlitev - označi trditev, ki najbolj drži zate (graf 37 spodaj) ima dovolj ustreznih delovnih 
izkušenj 34 % žensk. Vse ostale se pri tem srečujejo z različnimi težavami.  
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Graf 37: Dosedanje delovne izkušnje za zaposlitev (n = 505) 

 

 

Ena od anketirank je vprašanje takole komentirala: »Pričakovano je, da so izkušnje prostovoljne, kar 
pa finančni položaj redko omogoča.« 

Trenutna zaposlitev in ustreznost le-te 

Zaposlitev - označi trditve, ki držijo zate (graf 38 spodaj). Če odštejemo tiste, ki se še niso zaposlile, 
ugotovimo, da je samo 23% takšnih, ki so zaposlitev dobile na smeri in stopnji izobrazbe. Če 
seštejemo ostale, ki jih je 41 %, ugotovimo, da jih je toliko na zase neustreznih delovnih mestih. Zlasti 
težavno je za tistih 26% mladih žensk, ki je zaposlitev dobilo na nižji stopnji ali pod slabšimi pogoji, 
kakor so pričakovale.  

 

Graf 38: Trenutna zaposlitev in ustreznost le-te (n = 505) 

 

 

Trend se še poslabša v kategoriji od 30 – 35 let, prikazan na grafu 39 spodaj. 
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Graf 39: Trenutna zaposlitev in ustreznost le-te  v starostni skupini 30 - 35 let (n = 124) 

 

 

Procentualno pa se kazalniki še nekoliko poslabšajo, če izvzamemo vse, ki še niso zaposlene (graf 40 
spodaj). Odgovarjalo je 296 žensk vseh starostnih kategorij, saj smo želeli dobiti zgolj odgovore tistih, 
ki so že zaposlene. Tako lahko vidimo, da je zgolj 35 % žensk, ki so dobile zaposlitev na smeri in 
stopnji svoje izobrazbe. Nadaljnjih 23 % jih je uspelo ohraniti stopnjo izobrazbe, ne pa tudi smeri, za 
katero so se izobraževale, medtem ko jih 42 % dela na zase manj ustreznih delovnih mestih. Podatek 
kaže na to, da je potrebno na področju zaposlovanja mladih žensk še veliko postoriti, saj zgolj 35 % 
mladih žensk, ki dela na svojem področju ne more biti dovolj!  

 

Graf 40: Trenutna zaposlitev in ustreznost le-te, pri čemer so izvzete nezaposlene ženske (n = 296) 

 

 

Zadovoljstvo s trenutno zaposlitvijo 

Iz prejetih odgovorov na Zaposlitev - označi trditve, ki držijo zate (graf 41 spodaj) – ugotovimo, da je 
33 % vseh s svojo zaposlitvijo zadovoljnih, skupno 26 % pa si je svojo zaposlitev predstavljalo drugače.  
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Graf 41: Zadovoljstvo s trenutno zaposlitvijo ( n = 503) 

 

 

Graf 42: Zadovoljstvo s trenutno zaposlitvijo v skupini žensk z družboslovno izobrazbo ( n = 207) 

 

 

V starostni skupini 30 – 35 let (graf 43 spodaj) je s svojo zaposlitvijo zadovoljnih manj kot polovica 
mladih žensk.  

 

Graf 43: Zadovoljstvo s trenutno zaposlitvijo v starostni skupini 30 – 35 let ( n = 123) 

 

 

Če izvzamemo ženske, ki so trenutno nezaposlene, je z grafa 44 spodaj razvidno, je med njimi 56 % 
takšnih, ki so s svojo zaposlitvijo zadovoljne. Isti graf pa pokaže tudi, da kar 44 % mladih žensk s svojo 
zaposlitvijo ni zadovoljnih! 10 % je takšnih, ki so s svojo zaposlitvijo zelo nezadovoljne, a menijo, da 
nimajo druge izbire.  
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Graf 44: Zadovoljstvo s trenutno zaposlitvijo v vseh starostnih skupinah, pri čemer so izvzete nezaposlene ženske (n = 
284) 

 

 

Zadovoljstvo s plačilom 

S plačilom za svoje delo (graf 45 spodaj) je zadovoljnih 26 % anketirank. Če k temu prištejemo še 36 % 
tistih, ki plačila še ne prejemajo, nam ostane 38 % žensk, ki s svojim plačilom niso zadovoljne.  

 

Graf 45: Zadovoljstvo s plačilom (n = 503) 

 

 

Na grafu 46 spodaj smo podrobneje prikazali in primerjali starostni skupini 25 – 29 let in 30 – 35 let. 
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Graf 46: Zadovoljstvo s plačilom v starostnih skupinah 24 - 29 let in 30 - 35 let (n = 363) 

 

 

V skupini 25 – 29 let ugotovimo, da tukaj 35 % mladih žensk še ne prejema plačila, kar je za to 
starostno skupino visok odstotek. Zgolj 28 % jih je zadovoljnih s plačilom. 

V skupini 30 – 35 se poviša odstotek tistih, ki so s svojim plačilom zadovoljne, teh je 30 %. V tej 
skupini 13 % ženske ne prejema plačila, medtem pa lahko sklepamo, da so vse ostale nezadovoljne, 
kar to kategorijo ponovno postavlja v slabši položaj.  

Če pogledamo vse, ki prejemajo plačilo (graf 47 spodaj) – odgovarjalo je 324 žensk vseh treh 
starostnih kategorij, ob tem, da nekatere od njih še delajo preko študentskega servisa, je slika 
sledeča: odstotek zadovoljnih s plačilom je 41 %, medtem ko je 59 % mladih žensk nezadovoljnih! 21 
% od njih jih tudi ne pričakuje izboljšav. Vsekakor je zadovoljstvo zelo osebna kategorija, ki jo meri 
vsak zase, a kljub temu s tem, da je s plačilom za svoje delo zadovoljnih zgolj 41% mladih žensk, ne 
moremo biti zadovoljni!  

 

Graf 47: Zadovoljstvo s plačilom, pri čemer so izvzete ženske, ki plačila ne prejemajo (n = 324) 

 

 

Mlade ženske smo spraševali tudi sledeče: Kako dolgo si pripravljena delati za nižje plačilo, če se ti, 
potem, ko se izkažeš, obeta napredovanje tudi v tem oziru. Z grafa 48 spodaj razberemo, da jih večina 
ni pripravljena delati več kot eno leto.  
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Graf 48: Kako dolgo so mlade ženske pripravljene delati za nižje plačilo, pri čemer se jim po tem času obeta napredovanje 
(n = 503) 

 

 

Na delovno mesto (graf 49 spodaj) so se mlade ženske pripravljene voziti. Tukaj kažejo visoko stopnjo 
fleksibilnosti, saj se jih samo 10 % ni pripravljenih voziti izven svojega kraja.  

 

Graf 49: Vožnja na delovno mesto iz svojega kraja (n = 508) 

 

 

Ena od anketirank pa takole ilustrira situacijo: »Glede na to, da v mojem okolju ni delovnih mest za 
mojo smer izobrazbe, se skupaj s štirimi ženskami podobne starosti vsakodnevno vozimo več kot 80 
km daleč, v Ljubljano. Javnega prevoza praktično ni - oz. bi potrebovale okoli 2 uri v eno smer, z 
avtom pa se čas za polovico skrajša. Tako smo dnevno izpostavljene nevarnostim na cesti, pa tudi 
bistveno več časa potrebujemo za delo. Menim, da je krivično, da nas na to ob izbiri poklica ni nihče 
opozarjal, kvečjemu so nas želeli motivirati za vpis na to fakulteto. Prav tako bi bilo potrebno, glede 
na količino ljudi, ki smo vsak dan prisiljeni dnevno migrirati, nekaj urediti glede javnega prometa, saj 
je stanje srednjeveško!«  
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Zaposlitev v tujini  

 

Graf 50: Pripravljenost zaposliti se v tujini (n = 505) 

 

 

Mlade ženske so v veliki večini (44 %) izrazile, da bi se raje zaposlile doma, a če bo potrebno, bodo 
odšle v tujino (razvidno z grafa 50 zgoraj).  

Načini iskanja zaposlitve 

Iskanje zaposlitve - označi trditve, ki držijo zate – graf 51 spodaj, ne prinaša presenečenj. Glede na to, 
da je bilo možnih več odgovorov, lahko vidimo, da je najbolj pogosta oblika iskanja zaposlitve najbolj 
klasična – pošiljanje prošenj.  
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Graf 51: Načini iskanja zaposlitve (n= 504) 
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5. POKLICNO IN ZASEBNO ŽIVLJENJE 

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

Z grafa 52 spodaj so razvidni odgovori na anketno vprašanje Označi trditev, ki najbolj drži zate. 

 

Graf 52: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja 

 

 

Samo 39 % anketirank je izjavilo, da nima težav pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja. 
Glede na to, da so v vzorec zajete tudi osebe, ki nimajo družin oz. so še študentke, lahko ugotovimo, 
da ima več kot 60 % anketirank (vsaj občasne) težave pri usklajevanju teh dveh področij. Iluzorno bi 
bilo pričakovati, da je situacija, ki jo mlade ženske doživljajo, drugačna, vendar bi kazalo iskati 
priložnosti, kako mlade ženske razbremeniti na način, da lahko izrazijo svojo ustvarjalnost. Dve 
anketiranki predlagata sledeče:  

»8 ur dela je preveč in menim da bi morali uvesti 6 urni delovnik, namreč delaš pa ne veš točno zakaj, 
saj si ne moreš privoščiti ne avta ne lastniškega stanovanja. Govorim za Ljubljano.« 

»8 ur dela na dan je za žensko občutno preveč. Tega ne občutimo v zgodnjih 20-ih, vendar pa se po 
30. letu to zelo začne poznati, tudi na zdravju (negativno). Predlagam vpeljavo 6-urnega delavnika, 
tako kot imajo v nekaterih državah po svetu.« 

Mlada ženska pa je takole pojasnila svojo situacijo: »Menim, da je težava ravno pri samozaposlenih, 
kjer ni stalnega urnika niti stalnega oz. rednega finančnega priliva. Sodelovanje na več projektih 
hkrati je edini možni način, da sploh dobim toliko denarja, da preživim, vendar pa to močno vpliva na 
moje osebno življenje in zdravje, saj imam premalo časa zase, sem pogosto preutrujena in izčrpana, 
denarja pa tudi nimam toliko, da bi si lahko privoščila dopuste ipd.« 

Družina in otroci  

»Ker sem imela možnost sem z vsako od hčerk ostala doma do njunega dopolnjenega drugega leta. 
To mi je pomenilo veliko več kot vsaka zaposlitev.« 

»Kako naj bi začela družino, če ne dobim zaposlitve za nedoločen čas? Porodniške namreč ne dobiš če 
si več kot en mesec brezposeln, ker ti npr ne podaljšajo pogodbe ravno zaradi nosečnosti.« 
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Graf 53. Načrtovanje družine in zaposlitev (n = 508) 

 

 

Večno vprašanje pri zaposlovanju mladih žensk je, kdaj in če sploh imeti otroke. Naša raziskava je 
pokazala, da 44 % mladih žensk družine (še) ne načrtuje oziroma je ne želi (razvidno z grafa 53 
zgoraj). Glede na to, da smo zajeli ženske v rodni dobi, je to visok odstotek mladih žensk, ki o tej 
tematiki ne razmišlja.  

Samo 7 % žensk pa je izjavilo, da zaposlitev zanje ne predstavlja pomembnega dejavnika pri 
odločanju za družino in otroke, pri vseh ostalih, ki načrtujejo družino, ima zaposlitev pomembno 
vlogo.  

Ena od anketirank takole opisuje svojo situacijo: »S partnerjem se kljub že kar visoki starosti še vedno 
nisva upala odločiti za družino. Zaradi zaposlitve na različnih koncih države dejansko živiva ločeno in 
do sedaj nisva mogla ustvariti skupnega gospodinjstva. Ko sva bila na točki, da bi zaradi starosti 
morala sedaj ustvariti družino, je zaposlitev čez noč izgubil še partner. Sedaj se boriva z ustvarjanjem 
lastne poslovne poti, ki pa bo po vsej verjetnosti idejo o družini odložila še za kar nekaj časa. Na mojo 
veliko žalost, se nama utegne zgoditi, da družine sploh ne bova imela. Brez osnovne finančne varnosti 
in s trenutno poklicno perspektivo, se mi zdi v tem trenutku imeti otroke preveč neodgovorno. Na 
razgovorih za službo pa redno dobivam vprašanja, če nameravam v naslednjih treh letih imeti otroke. 
Edino rešitev za prihodnost vidim v samozaposlitvi, ki pa je v Sloveniji precej tvegana in na določenih 
področjih zelo problematična.« 

Druga pa: »Zaradi nerednih prihodkov kot samozaposlene v kulturi me najbolj skrbi, kako bom na 
točki, če/ko mama zboli, pomagala njej. S prihodki si ne morem privoščiti najema lastnega 
stanovanja, o kreditu niti sanjati ne morem, kar vpliva tudi na ne-načrtovanje družine.« 

Z grafa 54 spodaj so izvzete tiste, ki o družini ne razmišljajo, oz. je ne načrtujejo, tako, da nam 
ostanejo odgovori 282 anketirank vseh starostih kategorij. Ta graf še bolj jasno pokaže, da samo 13 % 
mladih žensk zaposlitev ne predstavlja pomembnega dejavnika pri načrtovanju družine.  
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Graf 54: Načrtovanj družine in zaposlitev, kjer so izvzete ženske, ki o družini ne razmišljajo oz. je ne načrtujejo (n = 282) 

 

 

Z grafa 55 spodaj je razvidno, da večina anketirank nima otrok oz. otroci ne vplivajo na njihovo 
zaposlitev. Ob tem nismo preverjali družinskega statusa, da bi izvedeli, koliko anketirank ima otroke. 

 

Graf 55: Vpliv družine in otrok na iskanje oz. ohranitev zaposlitve (n = 501) 

 

 

 »Težave z usklajevanjem sem imela samo, dokler ni stopila v veljavo pogodba za nedoločen čas, saj 
so s tem starši dobro zaščiteni. Delam krajši čas od polnega na račun starševskega varstva, kar mi 
omogoča dobro usklajevanje službe in družine. Je pa to mogoče samo pri zaposlitvi za nedoločen čas, 
zaposlitve za določen čas mi pri takih pogojih najbrž ne bi podaljšali, oz. si tega ne bi upala.« 
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Življenjski standard 

 

Graf 56: Doseganje želenega načina življenja glede na status (študentka, brezposelna, zaposlena, samozaposlena,..) (n = 
507) 

 

 

Mlade ženske smo spraševali, kako so zadovoljne s svojim trenutnim življenjskim standardom (graf 56 
zgoraj). 47 % pravi, da so z njim zadovoljne, medtem, ko jih kar 53 % ni. Nekoliko bolj optimistična je 
slika med najmlajšimi ženskami, kjer jih je 52 % zadovoljnih, medtem ko je najnižje zadovoljstvo v 
najstarejši starostni skupini (graf 57 spodaj). Tam se zadovoljstvo s statusom zniža na samo 43 % 
žensk, medtem ko je manj zadovoljnih ali zelo nezadovoljnih preostalih 57 % žensk.  

 

Graf 57: Doseganje želenega načina življenja glede na status (študentka, brezposelna, zaposlena, samozaposlena,..) – 
primerjava med starostnimi kategorijami (n = 507) 

 

 

Pričakovanja glede načina življenja v prihodnjih petih letih so prikazana na grafu 58 spodaj. Pri tem je 
zanimivo to, da med ženskami, kar se tiče prihodnosti, vlada visoka stopnja optimizma, saj jih kar 79 
% pričakuje, da se bo njihov socialni status v prihodnjih petih letih povzdignil na raven njim 
ustreznega načina življenja.  
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Graf 58: Pričakovan način življenja v prihodnjih petih letih glede na status (n = 504) 

 

 

Zanimalo nas je tudi, ali na standard  mladih žensk vpliva tudi partnerstvo. Na moj življenjski standard 
(graf 59 spodaj) je 57 % mladih žensk odgovorilo, da partnerstvo nima vpliva. Ko pa smo pogledali 
samo rezultate tistih, ki so v partnerski zvezi (graf 60 spodaj), pa je ta odstotek nižji. Tukaj 50 % žensk 
pravi,  da partnerstvo ne vpliva na življenjski standard, medtem ko jih je kar 47 % izjavilo, da jim 
partnerstvo viša standard.  

 

Graf 59: Vpliv partnerstva na življenjski standard (n = 498) 

 

 

Graf 60: Vpliv partnerstva na življenjski standard, pri čemer smo upoštevali anketiranke, ki so trenutno v partnerski zvezi 
(n = 300) 

 

 

Ilustracija ene od anketirank: »Če ne bi imela partnerja, s svojo plačo ne bi mogla samostojno živeti.« 
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Ko smo anketiranke povprašali po pričakovani doseženi življenjski ravni v primerjavi z njihovimi starši 
(graf 61 spodaj), jih skupno 67 % verjame, da bo živelo na ravni, ki dosega in presega raven življenja 
staršev.  

 

Graf 61: Pričakovana življenjska raven v primerjavi s starši (n = 500) 

 

 

»Sem iz družine srednjega sloja, kar je zelo pozitivno vplivalo na moje možnosti višjega življenjskega 
standarda.«  

Mladih žensk, ki menijo, da bodo živele vsaj na ravni svojih staršev, je največ v starostni skupini 20 – 
24 let (graf 62 spodaj). V skupini 25 – 30 se prepričanje, da bodo ženske živele vsaj na ravni staršev, 
zniža na 65 %. Medtem, ko jih to v starostni skupini 30 – 35 let verjame zgolj 56 %.  

 

Graf 62: Pričakovana življenjska raven v primerjavi s starši – primerjava med starostnimi skupinami (n = 500) 

 

 

Vprašanje je, ali je to posledica "srečanja z realnostjo" ali pa gre za generacijo, ki je bila žrtev 
gospodarske krize.  
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6. MOŽNOSTI ŽENSK NA TRGU DELA 

V zadnjem sklopu nas je zanimalo splošen vtis in mnenje, kakšne so možnosti žensk na trgu dela v 
primerjavi z moškimi. Kar tretjina anketirank meni, da imajo ženske slabše priložnosti na trgu dela, 
kakor moški. 

 

Graf 63: Možnosti žensk na trgu dela v primerjavi z moškimi (n = 506) 

 

 

Kaj bi po tvojem mnenju izboljšalo možnosti na trgu dela za mlade ženske (graf 64). Največ mladih 
žensk meni, da bi jim pomagalo sistematično in osebno karierno svetovanje, temu pa sledi več 
promocije tradicionalno "moških" poklicev med ženskami in več povezovanja izobraževalnega 
sistema z delodajalci.  

Na vseh teh področjih različni deležniki lahko še veliko naredimo.  
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Graf 64: Kaj bi lahko izboljšalo možnosti na trgu dela za mlade ženske (n = 504) 
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7. UDELEŽENKE SO POVEDALE 

 
Za zaključek smo zbrali nekatere izjave anketirank, ki so jih ob izpolnjevanju ankete zapisale.  

 

»Po uradni statistiki smo mlade zenske bolj izobražene od moških. Določene raziskave ugotavljajo da 
ženske bolj realno ocenjujejo svoje kompetence, medtem ko moški kažejo večjo samozavest glede 
teh istih kompetenc. Ljudje med obema ne znamo ločiti, zato pride do kognitivne disonance, 
zaznavamo da je moški bolj kompetenten, kar pogosto ni res. Problem pa vidim tudi v močno moški 
kulturi. Medtem ko sem na faksu učila moje moške kolege (informatika), so se oni brez problema 
zaposlili z zagotovilom da se bodo vsega se naučili v podjetju, meni pa so na zaposlitvenih razgovorih 
dokazovali česa vsega se ne znam. Mi je pa zato delo v pretežno zenskem kolektivu, ki dosega dobre 
rezultate pokazalo, da zenske nismo nič manj sposobne ali motivirane, samo način dela je less talk, 
more walk.« 

»Ja, lahko bi dosegli, da delodajalci na razgovorih dejansko ne bi spraševali o zasebnem življenju 
(družini) ... To bi bila čista zmaga za ženske. Pa čeprav naj bi to itak že bila naša pravica.« 

»"Več promocije za tradicionalne moške poklice" mora biti vključeno v sami vzgoji od otroštva dalje, 
sem zelo skeptična do raznih tehničnih igrač ali delavnic, ki se oglašujejo kot "moška stvar za zenske". 
Položaj žensk na trgu delovne sile je posledica sistemskega dojemanja zenske in ženstvenosti. Še 
posebej prepričanja o tem, kakšne so zenske po naravi in kakšna je njihova vloga v družbi glede na 
njihove domnevno prirojene lastnosti. Na položaj žensk na trgu delovne sile po mojem mnenju 
pomembno vplivajo tudi politike porodniških in neplačanega domačega dela. glede vpliva 
izobraževalne poti na to tematiko nimam posebnih pripomb .« 

»Mislim, da je preveč pritiska na tem, da se samo najde delo, s katerim se preživljaš in v tej službi 
ostaneš nedoločeno. Ne, da je to slabo, samo sprememba kariere po parih letih dela, bi mogla biti 
bolj dosegljiva in sprejemljiva, ker nekatere isto delo ne bo veselilo celo življenje. Še posebej, če si si 
morala neko karierno pot izbrati v najstniških letih, ko nekateri še nismo vedeli kaj nas točno veseli in 
zanima in s tem v študij nismo dali pravega zanimanja in moramo sedaj nekako nadoknaditi ali pa se 
preusmeriti, kar pa zopet vzame nekaj časa za izobraževanje, preden se počutiš usposobljeno za 
zaposlitev. Podjetja bi lahko uvedla programe za mlade diplomante/ke in magistre/ice in jih vzela na 
prakso ali poskusno dobo in jim s tem pomagala pridobiti izkušnje.« 

»V zvezi z zaposlitvijo vidim problem predvsem v pripravništvu in strokovnem izpitu, ki ju je za 
marsikateri poklic skoraj nemogoče dobiti (s tem mislim še posebej pedagoške poklice). Večjo 
možnost imajo tisti, ki poznajo nekoga, ki je že zaposlen v tisti izobraževalni ustanovi.« 

»Spodbujanje zaposlovanja žensk je nujno! Samske ženske gledajo čudno, zakaj nimamo družine, da 
je nekaj narobe z nami ali pa kot grožnjo, da bomo imele družino nekoč. Imam veliko več znanj na 
delovnem mestu od moških kolegov, a najnižjo plačo. Lahko si privoščim udobno življenje, a vseeno 
manj, kot moški kolegi.« 

»Kot izobražena in marljiva ženska sem ob koncu šolanja doživela hudo razočaranje nad 
neučinkovitostjo Zavoda za zaposlovanje in drugih zaposlitvenih inštitucij. Razni dogodki in subvencije 
za spodbujanje zaposlovanja so v Sloveniji sami sebi namen. Predlagala bi, da naj neučinkovite 
delavnice o poslovnih teorijah, ki nimajo nobene veze s prakso, zamenjajo okrogle mize in središča 
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mladih podjetnikov in strokovnjakov s pravimi vprašanji in odgovori iz resničnega sveta. Poslovna 
pismenost bi morala biti del osnovnega izobraževalnega programa. Trg dela se je v zadnjih 10 letih v 
Sloveniji zelo spremenil in postal nezanimiv oz. nevaren. Izgubilo se je zaupanje, spoštovanje in dobri 
poslovni odnosi. Te vrednote so spodbujale delovno vnemo in gradile trajnostne poslovne sisteme ter 
postavljale temelje zdrave družbe, v kateri je prostor tudi za družino in dobro psihično ter fizično 
kondicijo.«  

»Menim, da na trg dela negativno vpliva hiperprodukcija nekaterih profilov in tudi to, da je na 
določenih smereh veliko mest, kar povzroča to, da nekateri ne končajo študija - vsaj tako je bilo pred 
bolonjskim sistemom.« 

»Upam, da bo kategorija mlade zenske se malo razširjena, ker smo izpadle že iz marsikatere 
iniciative, ker so predlogi prišli prepozno, me pa smo bile takrat že "prestare"« 

»Anketa se je premalo dotaknila žensk, glede na to da je anketa za mlade ženske. Mislim pa da se ne 
bi smeli omejevati le na "mlade" ženske, ampak ženske na splošno. Razumem da so tu subvencije, pa 
vseeno, ženske so mlade in stare, imajo iste težave na delovnem mestu- diskriminacija in 
izpolnjevanje dodatnih zadolžitev, ker so ženske kljub nižjemu plačilu. Poleg tega se v Sloveniji 
premalo govori o diskriminaciji žensk.« 

»Izobraževalni sistem težko odgovarja na to kar zahteva trg dela. Menim, da trg dela prelaga 
odgovornost na izobraževalni sistem... Obenem je nemogoče prilagoditi izobraževanje trgu dela, saj 
je ta negotov, nestabilen...« 

»Predlagam tudi kontrolo mentorstva, saj po večini dobi subvencijo delodajalec in ne mentor, kar ima 
za posledico slabo ali pa ničelno mentorstvo, ker niso motivirani in stimulirani.« 

»Ponovna uvedba "vajeništva"/uvajanja. Pripravništvo je namreč pri določenih smereh obvezno, a 
neučinkovito zastavljeno. Sama sem ga namreč opravljala. Ustrezno je bilo za spoznavanje dela v 
praksi, učenje, izkušnje, ne pa za povečanje možnosti zaposlitve.« 

»Omogočiti ženski da je ženska na delovnem mestu - čim manj tekmovalnosti, slabih odnosov (kot je 
dandanes povečini v kolektivih, ko se pogovarjam s prijateljicami), 1 dan na mesec prost ob 
menstruaciji, daljša porodniška (3 leta kot je v Avstriji), ...« 

»Sama nisem nikoli čutila večje ovire pri iskanju samo zato ker sem ženska. Vsakič sicer slišim stavek 
"uau, v tem poklicu pa ni veliko žensk", vendar imam to srečo da se lahko z lastnim delom hitro 
dokažem da nisem slaba - kvaliteta opravljenega dela pa nima veze s spolom vendar osebnimi 
kompetencami« 

»Splošno stanje: zaposlitve v "ženskih poklicih" imajo prednost moški (recimo šolstvo), delodajalci 
imajo predsodek zaposlitev mladih žensk zaradi porodniških dopustov, sama se pogosto srečujem na 
sestankih s problemom ženske manjvrednosti (me tikajo, osvajajo, izvajajo mobing, postavljajo 
seksistične zahteve, kot mojo sposobnost izpostavijo lepoto ipd.). Prejela sem tudi pripombo kot je 
"ta poklic lahko opravljajo le moški, ženske te miselne sposobnosti nimate". Vaša akcija je nujna in 
zelo dobrodošla! Hvala!« 

»Velik problem je pri delodajalcih, ki ne želijo zaposlovati žensk(!) zaradi kadrovskih težav, ki 
nastajajo (porodniške, bolniške zaradi otrok) ter zmotno prepričanje nekaterih starejših delodajalcev, 
da ženske niso dovolj sposobne (ali celo dovolj pametne) za opravljanje določenega dela. Žal je 
diskriminacija žensk pri zaposlitvi na tehniških ter naravoslovnih področjih še zmeraj zelo prisotna in 
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nič ne kaže na izboljšanje situacije. Tudi plačilo za dela, ki jih opravljajo ženske na tehničnem 
področju je veliko slabše od plačila za dela, ki jih opravljajo moški. Z omenjeno problematiko se na 
žalost srečujem prav vsak dan.« 

»Mlade in trg dela v povezavi s statusom sem sama raziskovala v svojem diplomskem delu z 
naslovom Mladi starši: viri moči in potrebe ter v magistrskem delu z naslovom Družinski center za 
mlade starše kot odgovor na potrebe mladih družin.« 

»Naj se uredijo strokovni izpiti in porodniške.« 

»Boljše možnosti žensk bi lahko dosegli z anomimizacijo prijav (da delodajalec ne bi vedel spola 
kandidata) in z daljšimi starševskimi dopusti za moške (npr. z uvedbo po vzoru Švedske, da je si od 13 
mesecev starševskega dopusta oče lahko vzame 4, ki sicer propadejo), z ureditvijo vrtcev ipd. tako, da 
je mladim staršem kar se da enostavno usklajevat družinsko življenje in službo, da bi si očetje večkrat 
vzeli bolniško za bolnega otroka.« 

»Ne vidim smisla po tem, da se izobražujemo v tehničnih smereh, samo zato, ker omogočajo dobro 
plačano delo, v katerem pa ne bi uživali. Delo te mora izpopolnjevati. Več prakse in praktičnih vsebin 
v izobraževanju tudi ne vidim kot rešitev, pomembno je, da obvladaš teorijo in razumeš kaj delaš, 
prakso pridobiš skozi delo. Želim si več možnosti za izobraževanje, ko si enkrat že zaposlen, recimo 
neplačan dopust ali zamrznitev dela za leto ali dve, polovičen delovni čas, da lahko brez da bi izgubil 
službo resno študiraš, kajti izredni študij ob delu niti približno ni dovolj kvaliteten in se ne more 
primerjati z rednim študijem, poleg tega, nekateri študiramo, ker radi študiramo in ne zgolj za 
pridobitev listine in višje stopnje izobrazbe. Študij ob delu tudi močno vpliva na kvaliteto življenja, 
prostega časa (ki ga ni) in načrtovanje družine. Želim si več možnosti prehodov med različnimi 
področji dela tudi v srednjih letih, zakaj se ne bi nekdo pri 40. letih odločil za popolnoma drugo delo? 
Ampak to se ne tiče več mladih žensk.« 

»V Slo. ne čutim razlike med možnostmi, ki so ponujene ženskam, glede na možnosti, ponujene 
moškim. V nekaterih drugih državah je bila ta razlika bistveno občutnejša.« 

»Za ženske bo lažje, ko se miselnost ljudi (moških in žensk) prestavila na raven, kot jo določa zakon - 
dejanske enakovrednosti. Žal je še nismo dosegli.« 

»Možnosti žensk na trgu dela so slabše v tipično ženskih poklicih, saj je tam malo moških, ki so bolj 
iskani (npr. soc. pedagogi, soc. delavci)« 

»Želim si, da ženske druga drugo prepoznajo kot kolegice, ne grožnjo in avtomatsko konkurenco. To 
velja zlasti za ženske na vodilnih delovnih mestih.« 

»Predvsem mlade ženske imamo težavo pri zaposlovanju. Noben delodajalec ni direkten, saj jih zakon 
tega več ne dopušča. Čutiš pa, da so previdni, sploh ko bi bilo potrebno zaposliti mlado žensko. Bojijo 
se, da bo sla kmalu na porodniški dopust in se preventivno raje ne odločijo za njo. Na razgovorih 
posredno sprašujejo in preverjajo z indirektnimi vprašanji plane za naslednjih 3-5 let. Želijo celo 
“obljubo”, da bos res zaposlen dlje časa tako da vplivajo na tvojo čustveno stvar, da bi morda potem 
imel slabo vest. Imam 7 let delovnih izkušenj v neprofitnih organizacijah in si resnično nisem 
predstavljala, da bo iskanje 1. redne zaposlitve zame taksen izziv.« 

»Omenila bi samo še trend med trenutnimi delodajalci. Kljub temu, da to vprašanje ni dovoljeno na 
razgovoru, so mene še na vsakem razgovoru spraševali če imam otroke oz. kdaj jih planiram imeti. 
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Ženska, ki še ni rodila, za delodajalca ni sprejemljiva. In to je eden izmed večjih problemov pri 
zaposlovanju mladih žensk.« 

»Uvedba kvot, višje pozicije so še vedno rezervirane samo za en spol.« 

»Sama nisem občutila, da bi bila v slabšem položaju kot moški. Menim pa, da smo na splošno ženske 
na slabšem, predvsem na račun daljšega študija. Ko končamo študij smo stare cca 24-28 let, 29 let pa 
je povprečna starost matere, ko rodi prvega otroka. Kar za podjetje pomeni, da zaposleno ravno 
uvede, nato pa gre na porodniško. Podjetje mora zaposliti novega, ga ponovno uvajati itd., itd. 
Menim, da je za ženske ključno, da si delovne izkušnje (pomembne za delovno mesto oz. smer 
študija) pridobi tekom študija in se tekom študija tudi zaposli.« 

»Trg dela je še posebno pri nekaterih inženirskih poklicih zelo naravnan proti ženskam. Veljajo 
stereotipi, da so moški v nečem boljši in potiho se prenašajo v naslednje generacije. Ženske imajo v 
nekaterih strokah zato občutno manj možnosti za zaposlitev in razvoj kariere.« 

»Moje izkušnje z vstopanjem na trg dela so bile zelo negativne... Ko sem vstopala na trg dela, sem 
bila zagnana, zelena novega znanja in izkušenj, pripravljena na dodatno izobraževanje, in 
optimistična, da bom našla službo svojih sanj. Kljub temu, da sem imela kar nekaj delovnih izkušenj, 
nekako nisem dobila priložnosti. Ali sem imela previsoko izobrazbo, ali sem imela cisto premalo in 
neprimerne delovne izkušnje (s tem, da sem se prijavljala na podobna delovna mesta, kjer sem že 
imela izkušnje), ali pa sem bila enostavno premlada (ker takrat se nisem imela družine - potencialna 
odsotnost). Sedaj je pa težava v tem, ko imam družino, imam zaradi porodniškega dopusta za 
marsikaterega delodajalca zastarele delovne izkušnje.« 

»Mladim mamicam je karierni razvoj popolnoma onemogočen. Da na začetku sploh ne govorimo o 
možnosti zaposlitve, kje je šele karierni razvoj. Prav tako pa je karierni razvoj skoraj nemogoč, za 
mlade izobražene strokovnjake, saj vsak delodajalec želi delovne izkušnje, ki pa jih mladi, tekom 
študija ne morejo pridobiti, zaradi sistema samega študija.« 

»Dobre možnosti v zvezi z zaposlitvijo v svoji stroki imam zgolj v LJ.« 
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