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Ženska sem – vem, znam, zmorem 1 

 2 

1. Ženska sem – vem, znam, zmorem 3 

 4 

Med državljani Republike Slovenije je 45.482 več žensk kot moških.  5 

 6 

Staranje prebivalstva in današnje korenite spremembe v družbi močno posegajo v način 7 

življenja in dela sodobne Slovenke, kar posledično vpliva na družino in širše na slovensko 8 

družbo. Sodobne ženske zaznamuje vrsta dejavnikov: materinstvo, želja po karieri, 9 

staranje prebivalstva, globalizacija svetovnega gospodarstva, migracije, demografske 10 

spremembe, hitra digitalizacija in mnoge druge. Zato bomo v okviru trajnostnega razvoja 11 

še naprej podpirali prizadevanja za enake možnosti med spoloma ter usmerili napore v 12 

zagotavljanje enakih možnosti za dekleta in ženske pri izobraževanju, dostopanju do trga 13 

dela, kariere in pri ustvarjanju družine. V času pandemije COVID-19 so prav ženske nosile 14 

največje breme družbe – od negovanja starejših članov družin, varstva, šolanja na domu 15 

in nenazadnje tudi skrbi za svoj poklicni razvoj. Mnoge so bile izvzete iz trga dela, kar se 16 

bo v prihodnosti poznalo na njihovih prihodkih.  17 

 18 

2. Mlade ženske 19 

Sodobne mlade ženske si danes v civilizacijsko visoko razviti družbi prizadevajo za enake 20 

možnosti, kot jih imajo moški. Med najpomembnejše prioritete mladih žensk sodijo: 21 

- promocija žensk v podjetništvu in politiki  22 

- spodbuda pri odločitvi za družino in otroke 23 

- pomoč pri čimprejšnji vključitvi na trg dela 24 

- hitro reševanje stanovanjskega problema za mlade družine 25 

 26 

Ženski odbor SDS zato predlaga ukrepe, s katerimi bi mladim ženskam olajšali odločitev 27 

za več otrok: 28 

- Zagotovili bomo dodatna sredstva za gradnjo vrtcev in šol 29 

- družina bo za vsakega otroka prejela univerzalni otroški dodatek 30 

- ponudili bomo pomoč pri reševanju stanovanjskega problema  31 

- davčne olajšave se bodo povečevale glede na število otrok 32 

- Z vsakim otrokom se glavnica stanovanjskega kredita zmanjša za 10% 33 

 34 

In ukrepi, s katerimi se zagotovi enake možnosti za mlade ženske: 35 

- mlade ženske, ki želijo ostati doma in se posvetiti družini in otrokom, bomo 36 

spodbudili tako, da pri štirih otrocih ženska dobi dovolj finančnih možnosti, da ji 37 

ni treba hoditi v službo in bo na starost prejemala pokojnino (nadomestilo za 38 

opravljanje negovanja oz. skrbi za otroke in gospodinjstvo s plačanimi prispevki in 39 

upoštevanjem delovne dobe) 40 

- spodbujali bomo višji delež žensk na vodstvenih delovnih mestih 41 

 42 

3. Ženske v srednjih letih 43 
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Ženske v srednjih letih kljub višji izobrazbi od moških zasedajo manj vodilnih položajev 44 

pri odločanju v gospodarstvu in politiki. Med direktorji 20 slovenskih podjetij je le 10% 45 

žensk. Med župani je 13% žensk. Ženske so pogosteje zaposlene za določen čas in s 46 

krajšim delovnim časom, za svoje delo prejemajo nižje plačilo, so večkrat izpostavljene 47 

spolnemu nadlegovanju in jih je bistveno manj v tako imenovanih poklicih prihodnosti, 48 

na primer na področju informacijsko-komunikacijskih tehnologij ter umetne inteligence. 49 

Razlog za nižjo udeležbo v družbenem življenju ter na področju vodilnih delovnih mest v 50 

gospodarstvu ali politiki je razdvojenost med družino in kariero.  51 

Ženski odbor SDS zato predlaga ukrepe, s katerimi bi ženskam v srednjih letih olajšali 52 

usklajevanje družinskega življenja in kariere. 53 

- Ženskam z otroki se omogoči izbiro fleksibilne oblike delovnega časa in delno delo 54 

od doma, kjer je to mogoče 55 

- v šolah in vrtcih bo omogočeno podaljšano varstvo  56 

- delodajalce bomo motivirali za upoštevanje enakih možnosti 57 

- uvedli bomo ukrepe, ki bodo spodbujali k večjemu delež žensk na vodstvenih 58 

delovnih mestih 59 

 60 

4. Ženske v zrelih letih 61 

Pričakovana življenjska doba Slovenk je 86 let, Slovencev pa 82 let. V tretjem življenjskem 62 

obdobju so ženske še vedno zelo ustvarjalne in učinkovito pomagajo pri skrbi za vnuke in 63 

skrbijo za gospodinjstva. Ker imajo ogromno izkušenj in znanja, ki so ga nabrale skozi 64 

življenje, je pomembno, da dobijo priložnost, da tudi po upokojitvi prispevajo k razvoju 65 

družbe. Pogosto jih pesti osamljenost in šibek gmotni položaj.  S socialno izključenostjo 66 

pa je zelo povezana revščina, ki je največja med vdovami. 67 

Ženski odbor SDS zato predlaga vrsto ukrepov, s katerimi ženskam v zrelih letih omogoča: 68 

- posebno pozornost bomo namenili ženskam z nizkimi pokojninami in predlagali 69 

ukrepe za izboljšanje gmotnega položaja 70 

- upokojenke, ki to želijo, bomo vključili v aktivnosti, kjer bodo lahko prispevale 71 

svoje znanje in izkušnje 72 

- upokojenkam, ki to želijo, bomo omogočili vključevanje v projekt dolgotrajne 73 

oskrbe 74 

- upokojenkam bomo omogočili socialno vključevanje (medgeneracijski centri) 75 

- vdovam bomo zagotovili dodatno socialno pomoč/s spremembami pokojninskega 76 

sistema bomo poskrbeli za pokojnine vdov 77 

- izmenjavo dobrih praks z uspešnimi evropskimi državami na tem področju. 78 

Sklepna misel 79 

Ženske so v družbi tista moč, ki daje zagon družini in družbi, ki je svetilnik upanja, 80 

vrednot in spodbud za celoten narod. Ženske smo drugačne od moških in takšne 81 

želimo ostati. Družba pa naj ženskam omogoči, da bodo dobile enake možnosti kot 82 

moški. Prevzemimo odgovornost in sooblikujmo družbo, naklonjeno ženski in materi. 83 

                                                                                     84 

          »Bog živi Slovenke, prelepe žlahtne rožice!« 85 


