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POVZETEK 

Z raziskovalno nalogo sva imeli namen osvetliti položaj žensk skozi zgodovino, saj je ženska že 

od nekdaj bila prepogosto obravnavana kot neopazno bitje večine zgodovinskih dogodkov oz. 

obdobij, še posebej na področju družbe in politike. Odnosi med spoloma so se skozi leta zelo 

spremenili, najin cilj pa je bila ravno osvetlitev teh razmerij in položaja ženske kot samostojne 

osebe v njenem okolju. 

 

Najina raziskava temelji na času industrijske revolucije. To obdobje sva izbrali, ker sva 

predpostavljali, da se je prav takrat mogoče najti korenite spremembe za ženski spol. Prav tako je 

k izbiri pripomogla bližina lokalne tovarne Steklarna Rogaška, ki je v našem kraju pokazatelj 

odraza industrijske revolucije v našem okolju. 

 

Poudarek same naloge je na obdobju 19. in 20. stoletja, ki ga zaznamuje industrijska revolucija in 

je zaradi mnogih sprememb in novosti prelomno. Idejo za nastanek sva dobili od lanskega 

zgodovinskega tekmovanja, katero je zajemalo industrializacijo v 1. polovici 19. stoletja, poleg 

tega pa sva navdih dobili tudi pri urah zgodovine v 3. letniku programa gimnazija, saj je ravno to 

obdobje del učnega načrta. 

 
KLJUČNE BESEDE: ženska, tovarna, šola, industrializacija, neenakost, društva, intervju, 

družina, socializacija, odnosi, spol, spremembe, emancipacija. 

 

 

SUMMARY 

With the research assigment, we aimed to highlight the position of women throughout history, 

since they have always been treated as invisible beings of most historical events, periods, 

especially in society and politics. Gender relationships have changed greatly over the years, and 

our goal was to highlight these relationships and the position of a woman as an independent person 

in her environment. 

Our research is based on the time of the industrial revolution. We chose this period because we 

assumed that it was at this very moment that radical changes for the female sex happened. The 

proximity of the local factory Steklarna Rogaška, which in our area is an indicator of the industrial 

revolution in our environment, has also contributed to the choice. 

The emphasis of the task itself is on the period of the first half of the 19th century, marked by the 

industrial revolution and is, because of many changes and innovations, a turning point. We came 

up with an idea for the formation at last year's historical competition, which included 

industrialization in the first half of the 19th century, and we also gained inspiration from history 

class in the third year of the gymnasium program, as this topic is a part of the curriculum. 

KEY WORDS: woman, factory, school, industrialization, inequality, societies, interview, family, 

socialization, relationships, gender, change, emancipation. 
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UVOD 

 
Ženska, človek ženskega spola. Kaj je na nežnejšem spolu tako posebnega? Biološko nas od 

moških ločujejo le drugačni kromosomski zapisi. Zakaj torej že od nekdaj poznamo razlike med 

spoloma? Živimo v svetu, kjer so tudi danes prisotni stereotipi o vlogi posameznega spola. 

 
Ženske so v preteklosti živele v senci nasprotnega spola, to pa jih je oviralo pri samostojnem 

razvoju tako na področju izobrazbe, zdravja, zaposlitve kot na področjih politike, družbe in 

kulturnega udejstvovanja. Prav omenjeno se je najbolje kazalo v obdobju prve industrijske 

revolucije. Marsikdo bi se vprašal, zakaj je ravno to obdobje tako pomembno. Zgodile so se 

spremembe, ne samo za industrijo, ampak tudi za družbo, v kateri so ženske stopile korak naprej. 

 
Raziskovalna naloga je sestavljena iz dveh delov, in sicer teoretičnega in raziskovalnega. Zajema 

13 poglavij, ki zajemajo področja zgodovine in sociologije. Natančneje sva preučili pomen 

industrijske revolucije kot procesa v 18. stoletju, izobrazbo, dogajanje na Slovenskem, neenakosti 

med spoloma in družbene položaje. Raziskovalni del sva opravili z intervjuji Slatinčank in 

preučevanjem različnih gradiv in statističnih podatkov. Na koncu naloge so bile opravljene 

ugotovitve in potrjene ali zavrnjene hipoteze. Sledijo zaključek in viri ter literatura. 
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TEORETIČNI DEL 

 
V teoretičnem delu raziskovalne naloge sva predstavili temo, kot je opredeljena s strani definicij 

in utemeljenih razlag na bazi izbranih virov. Predstavljena so področja, kot so industrializacija, 

vključevanje žensk v družbo, ženska društva, razlage neenakosti med spoloma in druga. V tem 

delu sva se oprli predvsem na knjižne vire in osnovno teorijo v zvezi z izbrano temo naloge. 

 

 

1. OPREDELITEV POJMA INDUSTRIALIZACIJA 

 
Industrializacija je uvajanje oziroma širjenje industrijske dejavnosti na določenem področju. 

Tesno je povezana s industrijsko revolucijo, ki pomeni uvajanje strojev v proizvodnjo. Za 

industrijsko revolucijo oziroma njeno proizvodnjo so značilni: 

• masovna proizvodnja, 

• organizacija dela, 

• naprednejša, specializirana delitev dela, 

• uporaba strojev. 

Ko govorimo o industrijski revoluciji, imamo najprej v mislih Veliko Britanijo. Zakaj prav njo? 

Odgovor na to vprašanje se skriva prav v njenem gospodarstvu in načinu delovanja. S tem mislimo 

predvsem na politični položaj, ki je bil precej drugačen kot pa v drugih državah tistega časa; 

parlamentarna ureditev in angleška politika sta omogočili, da se je Velika Britanija v 

obravnavanem obdobju razvila v največjo kapitalistično in kolonialno državo. Sočasno sta delovali 

dve gospodarski teoriji - merkantilizem in fiziokratizem. (vir: 

http://mss.svarog.si/zgodovina/3/index.php?page_id=7648) 

 

1.1 SPREMEMBE, NOVOSTI ALI SKRBI 

 
Industrijska revolucija je prinesla mnoge spremembe, med njimi tudi večji delež zaposlenih, 

katerega so dopolnjevale tudi ženske. Beseda ženska se ni več pojavljala samo na ''domačem 

dvorišču'', temveč tudi v tovarnah, društvih, in družbi nasploh. Šlo je za splošno revolucijo pomena 

žensk, njihovih dejavnosti in pravic, ki pa niso bile takšne, kakršne bi svet pričakoval. 

 
Večina feminističnih gibanj je nekoč trdilo, da se osvoboditev žensk začne z njihovim odhodom v 

službo, a temu nikakor ni bilo tako. Pri tem so zagovorniki omenjenih tez pozabili na gospodinjsko 

vlogo ženske, na njeno delo, ki ga opravlja doma, med štirimi stenami, skrito drugim. 

http://mss.svarog.si/zgodovina/3/index.php?page_id=7648
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Tako je v času revolucije prišlo do ženskega dela v industrijskih obratih, a je to pomenilo dvojno 

delo, kar je bilo seveda v tistem času enkrat težje kot danes. Ženska je bila zadolžena za celotno 

gospodinjstvo, za otroke, družino, v 19. stoletju pa dodatno še z 12-urno ali daljšo zaposlitev 

dnevno. 

 
Dokler je celotna proizvodnja tekla v domačem okolju, so ženske lahko kombinirale svoje 

družinske naloge z udeležbami v ekonomiji, a ko sta se dom in delo/zaposlitev geografsko ločila, 

so bile postavljene pred kruto izbiro med plačanim delom v proizvodnji ter neplačanim delom v 

gospodinjstvu. Predvsem so bili glavni ekonomski razlogi (gospodarske krize, nerešena socialna 

vprašanja), kateri niso zadoščali, da bi bila ženska, poročena ali pa tudi ne, doma le kot varuhinja 

domačega ognjišča. Zaradi velikega števila otrok so bile mnoge ženske primorane izbrati 

neplačano delo, kar je tudi vzrok za manjši delež žensk v zaposlitvi. (vir: 

http://sciencewithart.ijs.si/pdf/Zenske%20na%20vodilnih%20polozajih.pdf) 

 

Kljub zgoraj navedenemu je industrijska revolucija kot proces, novost, pomenila za ženske 

določen napredek, predvsem na področjih, kot so bila izobrazba, politično in kulturno 

udejstvovanje, saj je v samem začetku industrializacije bilo sodelovanje žensk v javnosti izredno 

redko, k čemur je pripomogel tudi prenos lastništva, ki je tekel seveda po moški liniji. 

http://sciencewithart.ijs.si/pdf/Zenske%20na%20vodilnih%20polozajih.pdf
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2. DRUŽBENE RAZNOLIKOSTI IN DRUŽBENI POLOŽAJ 
MOŠKEGA IN ŽENSKE 

 
Posamezniki in posameznice imajo v družbi neenake možnosti, da pridejo do družbeno zaželenih 

dobrin in družbenih položajev. Od česa je to odvisno? Katere lastnosti, dejavniki vlivajo na to, 

koliko družbeno cenjenih dobrin bo kdo imel? Ima spol pri tem kakšno vlogo? 

 

Spol ni edina razlika med ljudmi. Razlikujejo nas tudi fizične lastnosti, osebnostne značilnosti, 

karakter... Nimajo pa vse družbene značilnosti enakega pomena. 

 

Družbeno vrednotenje nekaterih razlik med ljudmi vodi v neenako porazdelitev materialnih 

dobrin, življenjskih priložnosti, moči, privilegijev, ugleda in vpliva v družbi. Takšni neenaki 

porazdelitvi pravimo družbena neenakost. (ANDOLŠEK, 2012, str. 76) 

 

 
 

2.1 POZITIVNE POSLEDICE INDUSTRIJSKE REVOLUCIJE 

 
 

Do zdaj smo omenili bolj temne plati industrijske revolucije za ženske, predvsem zaradi njihovega 

obremenjenega delovnika ter položaja, a ne smemo pozabiti, da je industrijska revolucija za ženske 

prinesla mnogo pomembnih sprememb, med njimi pomembne prelomnice Govorimo o njihovi 

izobrazbi, javnem nastopanju, političnih dejavnostih. 

 
V začetku same industrializacije je bilo sodelovanje žensk v javnosti (še) izredno redko, k 

spremembi česar je potem pripomogel tudi prenos lastništva, ki je tekel, kot smo že navedli, po 

moški liniji. Spremembe so se pojavile konec samega stoletja, ko so nekatere ženske dobile 

možnost za spremembo svojega socialnega položaja, s tem pa tudi nekatere pomembne pravice, 

med katerimi še posebej izpostavljava volilno. 

Pojavljati so se začela različna gibanja, med njimi zagotovo bolj poznana in najuspešnejša 

britanska skupina, poimenovana sufražetke, ki so se zavzemale za: 

• politično udejstvovanje, 

• volilno pravico, 

• višjo izobrazbo, 

• kulturne in socialne pravice žensk. 
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3. IZOBRAZBA ŽENSK 

 
Kar se tiče izobrazbe žensk, je bil leta 1889 sprejet zakon o obveznem šolanju deklet, vzporedno 

pa se je v avstrijskem delu razvijalo tako imenovano emancipacijsko gibanje, ki se je zavzemalo 

za višjo izobrazbo žensk. 

 
Že omenjena avstrijska pacifistka in pisateljica Bertha von Suttner, leta 1905 prejemnica Nobelove 

nagrade za mir, je znana po svojem pacifističnem romanu Die Waffen nieder! oz. po slovensko 

Dol z orožjem!, leta 1889 objavljenem v ameriškem časniku Glas naroda v New Yorku. Roman, 

ki je pritegnil veliko pozornosti, je Von Suttnerjevo povzdignil v najvidnejšo predstavnico gibanja 

za mir. V njem je opisala je vojne grozote z vidika žensk in s tem stopila  na živec takratne družbe. 

Knjiga je postala njen največji literarni uspeh, bila je 37-krat ponatisnjena in prevedena v kar 

dvanajst jezikov. (vir: http://zgodovina.si/bertha-von-suttner/ ) 

Slika 1: Bertha von Suttner (https://de.wikipedia.org/wiki/Bertha_von_Suttner) 

http://zgodovina.si/bertha-von-suttner/
https://de.wikipedia.org/wiki/Bertha_von_Suttner
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4. DOGAJANJE NA SLOVENSKEM 

Kot ostale dele sveta, je tudi naše ozemlje, ki je v času, katerega obravnava naša naloga, spadalo 

pod Hasburško monarhijo, zajela industrijska revolucija. Za razvoj industrije na Slovenskem so 

velikega pomena reforme habsburških vladarjev Marije Terezije in Jožefa II. Reformirala sta 

vojsko, cerkveno organizacijo, davke, upravo, sodstvo, gospodarstvo in šolstvo. Šolska in 

gospodarske reforme so močno vplivale na nadaljnji razvoj gospodarstva. V okviru merkantilizma 

je Marija Terezija ukinila carinske meje med deželami in pospeševala gradnjo cest. Razvoj 

gospodarstva je omogočal polnjenje državne blagajne, zato je bila Habsburška monarhija zelo 

zainteresirana za izvajanje teh reform. Spremembe so tudi pospešile razvoj mest na Slovenskem. 

 

Naslednja prelomnica za razvoj industrije na Slovenskem je leto 1809, ko je Napoleon z dekretom 

ustanovil Ilirske province, katerih del so takrat bile tudi slovenske zgodovinske dežele Kranjska, 

Goriška, Trst, Istra in zahodni del Koroške. 

 
Ugotavljamo, da se je gospodarstvo pričelo pospešeno razvijati, vendar se v avstrijskem cesarstvu 

ni razvijalo enakomerno. (PAVLIHA, 2011, str. 68 ) Slovenske dežele so zaostajale za industrijsko 

razvitejšimi deli avstrijskega cesarstva; avstrijske dežele in Češko. »Merilo gospodarskega 

napredka v tem času je bil razvoj industrije (z uvajanjem parnih strojev) in prometnih povezav 

(ceste, prvi parniki v Trstu, proti koncu obdobja pa tudi železnice).« (PAVLIHA, 2011, str. 69) 

 
Leta 1819 je v Trst priplul parnik, kar pomeni, da je prvi parni stroj na Slovenskem deloval na 

parniku. Šele leta 1835 so v ljubljanski tovarni sladkorja pričeli uporabljati parne stroje. 

Najpomembnejši gospodarski projekt v slovenskih deželah 19. stoletja je bila izgradnja južne 

železnice, ki je povezovala Dunaj s Trstom. Ta je za slovenske dežele pomenila korak k izrazitejši 

industrializaciji in urbanizaciji. Prav to je povzročilo razmah gradenj tovarn, med katerimi so bile 

pomembnejše tekstilne tovarne v Preboldu, Ljubljani in Ajdovščini. (PAVLIHA, 2011, str. 71) 

 

 

4.1 POMLAD NARODOV: ŽENSKE, NOSILKE DOBRODELNOSTI 
 

Sledilo je obdobje revolucij ali tako imenovana »pomlad narodov«, katero nam je prineslo mnogo 

slovenskih industrialcev; bratje Kozler, Fidelis Terpinc, itd. Prav ti so pripomogli k razvoju 

slovenske narodne in politične identitete, saj so dobiček vlagali v razvoj slovenskih društev, 

časopisov in kulture. S pomočjo njih se je začel postopoma večati delež zaposlenih žensk, saj je 

prišlo do pomanjkanja delovne sile. 
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V slovenskem zgodovinopisju je na splošno veljalo mnenje, ki je bilo zgrešeno, da so Slovenke 

poleg gospodarskega udejstvovanja postale politično aktivne šele po letu 1945. Pri tem so mnogi 

pozabili na aktivnosti žensk sprva višjega sloja, na ugledne mestne gospe, ki so organizirale 

dobrodelne prireditve ali pa izvedle denarne nabirke. To je bilo prisotno zlasti v času naravnih 

nesreč in pa vojn, ko so bile ženske glavni nosilec dobrodelnosti. Na eni strani so tako nastopale 

kot izdelovalke zastav različnim dobrodelnim loterijam. »Če so gornje možnosti ženskih javnih 

nastopov bolj povezani z dejanskimi in namišljenimi družbenimi elitami v mestih in trgih, pa je 

pogosto prezrt, predvsem pa premalo poznan, družbeni položaj tistih žensk, ki so bile kot vdove 

nosilke obrti ali gospodarice kmetij.« (BUDNA, 2003, str. 6) 

 
Slednje bi naj bile pomembnejše od prvih, saj je bila prav vaška enota kmetija in je bila kot taka 

podložna fevdalnim obveznostim, davkom. Ker družbenega položaja kmeta ni določal spol, ampak 

velikost in javna obremenjenost kmetije, je v primeru, da je gospodarila žena kot neporočena ali 

vdova, imela popolnoma enake pravice in obveznosti kot moški v vaški skupnosti. 

 

 

4.2 POZNEJŠA INDUSTRIALIZACIJA POMENI PRIHOD NOVIH DRUŠTEV 

 

 
Omembe vredni so zagotovo poleg same dobrodelnosti literarni saloni, ki jih sicer za slovensko 

etnično ozemlje še ne poznamo, so pa bili prisotni v tistem času v nekaterih bogatih meščanskih 

družinah in plemiških krogih. Z njimi in kasnejšim postavljanjem kazinskih društev se je vloga 

ženske v naših mestih zagotovo povečala, prebile so zidove salonov in ozko druženje najvišjih elit, 

saj so sem lahko zahajale tudi tiste, ki jim saloni zaradi takih ali drugačnih vzrokov niso bili 

dostopni. 

Hitro po letu 1848 (čas prebujanja narodov) se je razširila ideja oz. misel, da bodo ženske v oporo 

moškim pri narodnem delu, toda se po obdobju absolutizma ni izkazalo tako, saj ženske naj ne bi 

imele čuta za hitre preobrate. Deležne so res bile izobrazbe, a je ta potekala v nemškem jeziku in 

tudi same so stremele bolj h kultivirani nemški konverzaciji. Vedno več je bilo mnenja, da bi se 

morale ženske organizirati in prevzeti vodilno vlogo v boju za slovenščino. 

 
Ključno je bilo leto 1870, ko se je začela razprava o širši vloge ženske v družbi. Ta je najprej 

zajemala le politike in pisatelje, ki so prvi spregovorili. Eden izmed njih je bil Radoslav Razlag, 

ki je v Ljubljanski čitalnici vodil besedo o samostalnosti ženskega spola. Prav tako je ženskam 

dovolil javno delovanje na treh področjih - narodnem, političnem in društvenem. Razlag jim je res 

dovolil javno delovanje, a naj ob njegovem predlogu, da naj se za »zabavo« ukvarjajo le z 

literaturo, ponovno spomniva na takratne razlike med besedo moški in ženska. Spodbujen pa je bil 

nastanek ženskega gibanja pod vodstvom Marije Murnik. 
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Leta 1875 je že potekalo delovanje narodnih dam v Ljubljani, a še ni prestopilo meja javne 

obveščenosti. Različne pomembnosti moškega narodnega delovanja proti ženskemu so bile najbolj 

nazorne v Novicah, ki so niso najbolj navduševale nad narodnim delovanjem ženskega spola, 

temveč ga podcenjevale in celo označile kot neprištevnega; »vidimo nasprotno na našo veliko 

žalost, da med našim ženskim spolom po mestih švabščina vedno dlje rije./.../...nikjer ni videti med 

našimi gospemi in gospodičnami tistega zdravega duševnega gibanja, kakor, na priliko, med 

Čehinjami in Rusinjami.« Šlo je predvsem za kritiko slovenskih žensk in za primerjanje s 

Čehinjami in z Rusinjami, ki so v tistem času bile deležne izobrazbe v tujini, predvsem Švici, in 

pa kasneje v ženskih gimnazijah. Pozabljena polovica: (ŠELIH, 2007, str. 55) 

 

Prve, ki so se odzvale na ostre kritike, so bile narodne buditeljice, političarke oziroma pobudnice 

nastanka ženskih društev, med katerimi je bila tudi Murnikova. Ta je leta 1892 pozvala k nastanku 

ženske podružnice narodnoobrambne Družbe sv. Cirila in Metoda v Ljubljani, saj je že takrat 

delovala podružnica v Trstu, kasneje pa v Gorici. Kljub pozivu je do nastanka prišlo šele julija 

1891, ko je bila ustanovljena prva ženska podružnica pod vodstvom Murnikove. Le-ta je bila ena 

izmed najobsežnejših, saj je štela kar 100 članic, vključno z Murnikovo, ki jo je vodila vse do svoje 

smrti leta 1894. 

 
Tako  so  začela  nastajati še ostala narodnoobrambna društva, ki so zastavila nacionalna in 

kulturne cilje. Največ teh je bilo med tistimi, ki so si prizadevali za razpad Avstro Ogrske. Kljub 

željam novo nastala država ni zadovoljila pričakovanj, kar se tiče položaja žensk. Za primer naj 

navedemo, da so imele Slovenke boljši civilnopravni in socialni položaj kot na primer ženske v 

Črni gori, Makedoniji ali pa Bosni in Hercegovini. 

(vir:https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-9WOF3HYG/e8e8c7bd-7dcf-4b36-817a- 

4b85443752f8/PDF ) 

 

 
 

4.3 PRVA SVETOVNA VOJNA – PRELOMNICA 
 

Omembe vredna je zagotovo letnica 1919, čas, ko je večina slovenskega ozemlja v Kraljevini SHS. 

Govorimo o prvem kongresu predstavnic društev žensk, ki so prihajale iz vseh držav. Pobudnica 

kongresa je bila Srbska narodna ženska zveza, ki je bila od vseh daleč najbolj aktivna. Kongres je 

potekal od 21. do 23. Septembra, in sicer se ga je udeležilo kar 10 žensk, predstavnic ženskih 

društev v Sloveniji. Zastopale so Splošno žensko društvo Ljubljana, Slovensko društvo Maribor, 

Društvo slovenskih učiteljic, Žensko društvo iz Celja ter Društvo javnih (ne)meščank. Najvidnejša 

predstavnica slovenskega meščansko liberalnega ženskega gibanja, političarka in humana 

organizatorka je bila Franja Tavčar, mnogim poznana pod imenom gospa Košenini ali pa kot 

soproga znanega pisatelja Ivana Tavčarja, tudi župana mesta Ljubljane. Njeno delovanje je 

obsegalo predvsem področje dvigovanja narodne zavesti med ženskami ter za zedinjene 

južnoslovanskih narodov. Njen vrh oz. največji dosežek je bil zagotovo 1918, ko je skupaj s Cilko 

Krek, članico Katoliške narodne stranke, zbrala več kot dvestotisoč podpisov v podporo 
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Majniške deklaracije, katere je izročila dr. Korošcu, ki je zbrane pozdravil z naslednjimi besedami: 

»Velecenjena gospa županija, velecenjena gospodična, slavno občinstvo! Narodnemu ženstvu 

najiskrenejša zahvala Jugoslovanskega kluba za prireditev današnjega slavja in za izročitev 

podpisov. S tem dejanjem je stopilo slovensko ženstvo v vrste naših sobojevnikov.« (BUDNA, 

2003, str.33. ) 

 
 

Kar se tiče izobrazbe, pa je ta čas zagotovo s svojim predanim delom zaznamovala Marija Murnik 

Horak. Gre za ljubljansko narodno buditeljico in organizatorko dobrodelnih, prosvetnih in ženskih 

društev. Lahko bi jo označili kot eno izmed najbolj dejavnih žensk daleč naokoli, saj ni delovala 

samo na območju, na katerem je živela, ampak je njeno delovanje segalo tudi čez mejo. Kar se tiče 

Slovenije je bila dejavna prav v vseh slovenskih društvih, ki so nastajala od 60. let 19. stoletja, 

prav tako pa je pomagala Dramatičnemu društvu, čitalnicam in pa posameznikom. Začetke 

delovanja v Sloveniji zasledimo leta 1870, ko naj bi zbrala «okoli sebe četo slovenskih žena in 

deklic.« . (ŠELIH, 2007 str. 54) 

 

 

. 
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5. ŽENSKA IN TOVARNA 

'Ženske' tovarne so začeli odpirati v povojni Jugoslaviji predvsem zato, da bi zadostili potrebam 

posameznega okolja po zaposlitvi ženske delovne sile in tako ženskam zagotovili z ustavo 

zajamčene enake pravice z moškimi. K temu sta pripomogli posebnosti oz. za kapitaliste dar - 

spretnost žensk zaradi majhnim prstov ter večja poslušnost. 

 
Osnovni cilj je bil usposobiti delavke, da bodo dosegale čim boljše delovne rezultate, s čimer bodo 

koristile sebi (osebni dohodki) in družbi kot celoti. Istočasno pa jim je bilo potrebno privzgojiti 

delovne navade, ki so bile pogoj za vzpostavitev dobrih odnosov s sodelavci, saj so  na 

usposabljanjih prevladovala mlada dekleta, ki so končala osnovno šolo, in  zato  prvič vstopala v 

organizirano kolektivno proizvodno delo. 

 
Največ virov in slikovnih gradiv nam priča o njihovi prisotnosti v tekstilni, tobačni in 

elektroindustriji. Seveda so obstajale izjeme, tako kot še danes, in so se ženske na delovnem mestu 

pojavile tudi v kakšni izmed steklarskih in kasneje avtomobilskih panog. Če so bile razmere 

delavcev in po novem delavk povsem enake, pa položaj žensk te ''enakovrednosti'' kljub vsemu ni 

dosegal. 

Slika 2: Primer zaposlene ženske v tovarni Steklarna Rogaška (http://steklarna-rogaska.si/o-nas-2/). 

http://steklarna-rogaska.si/o-nas-2/
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Slika 2 prikazuje žensko, eno izmed zaposlenih v slatinski steklarni, pri ročnem slikanju, kar je 

bilo eno izmed tipičnih del, ki so jih ženske v steklarni tedaj opravljale. 

 

V nadaljevanju smo več pozornosti namenili področju (ne)enakopravnosti žensk. Usklajevanje 

poklicnih in družinskih dejavnosti v vsakdanjem življenju je še namreč še danes pomembno ter 

najbolj problematično z vidika zagotavljanja enakih možnosti za ženske in moške. Med njimi so 

že od nekdaj obstajale meje med delovnimi in družinskimi vlogami. Poleg tega, da so ženske imele 

po 2, 3 vloge, moramo omeniti, da je bilo za ženske bilo družbeno sprejemljivo, da njihova 

družinska vloga (vloga matere in gospodinje) ni vplivala na delovno vlogo, a pri moških obratno. 

Pričakovalo se je, da vloge v družini ne bodo vplivale na njihovo delovno mesto, tako kot še danes 

pravimo, da ne mešati službe in osebnega življenja. 

 

Kot že prej omenjeno, so se v obravnavanem obdobju, ki ga zajema ta naloga, mnoge ženske zaradi 

otrok in družine odločile za neplačano delo v gospodinjstvu, kar je privedlo do odvisnega položaja 

od moža, kateri je je zagotavljal sredstva za preživetje in tako dobil privilegiran položaj v družini 

kot tudi v družbi, saj delo doma ni veljalo za plačanega in je s tem izgubilo ekonomsko vrednost. 

Tako je bilo vse pogostejše izenačevanje moških s poklicno vlogo, žensk pa z vlogo gospodinje, 

kar je privedlo do velikih družbenih razlik in razlik med spoloma. Najvidnejše razlike so se 

pojavljale pri izplačevanju oz. višini mezde. 

 
Naj omeniva, da so ženske po mnogih podatkih v stari Jugoslaviji za enako delo prejemale kar 30 

% nižje mezde kot moški. Prav tako je bil njihov položaj na delovnem mestu težji, saj jih niso 

varovali socialni zakoni, ki so določali meje izkoriščanja delavcev. 

 
Zanimiv pa je tudi podatek, o katerem tudi v nadaljevanju, ki sva ga izvedeli, da tudi v tem stoletju 

pri nas pogosto moški za enako delo prejema višjo plačo od svoje ženske sodelavke, a se o tem ne 

govori, velja pa za gospodarstvo in negospodarstvo. Nekaj primerov: šolstvo, banke, trgovina, 

zdravstvo, vodje ženske in vodje moški ... 
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6. DRUŽBENI STATUSI 

Družbeni status ali položaj je mesto posameznika oziroma posameznice na hierarhični družbeni 

lestvici. Določajo ga (vsaj) ekonomsko stanje, družbena moč in družbeni ugled. 

Ekonomsko stanje (ekonomski položaj) posameznika oziroma posameznice je odvisno od 

premoženja, ki je v neki družbi opredeljeno kot pomembno in dragoceno od dohodka, seveda pa 

lahko tudi od obeh. 

 
Premoženje (bogastvo, imetje) pomeni danes lastnino nepremičnin, delnic, deležev v podjetjih, 

skladih, itd., ki ga je mogoče pretvoriti v zaslužek ali denar ali iz njega pridobiti dobiček (npr. iz 

lastništva podjetja, z oddajo nepremičnine, zemlje itd.). 

Dohodek se nanaša na tisto, kar ljudje pridobivajo s svojim, največkrat poklicnim, delom. 

 
Družbena moč pomeni stopnjo, do katere lahko posamezniki in posameznice ali skupine odločajo 

o ravnanju drugih tudi proti njihovi volji. Gre tudi za možnost, da posameznik, posameznica ali 

skupina uresniči svoje cilje, vpliva na dogajanje v družbi v svojo korist in uveljavi svoje interese, 

četudi jim drugi nasprotujejo. 

Človek lahko pridobi ugled zaradi svojih osebnostnih lastnosti in sposobnosti, ki so v družbi 

cenjene (npr. zanesljivosti, pripravljenosti pomagati drugim, tekmovalnosti, itd.). Ni nujno, da so 

ekonomsko stanje, ugled in moč vedno na isti ravni, čeprav največkrat so in govorimo o statusni 

skladnosti (konsistenci). 

 
Nizek dohodek navadno prinaša tudi manjši ugled in majhno družbeno moč. Tako imajo npr. 

proizvodne delavke razmeroma slab ekonomski položaj, nizek ugled in majhno družbeno moč. Na 

drugi strani imajo npr. zdravnice visok dohodek, velik ugled in veliko družbeno moč. So tudi 

primeri, ko ima nekdo ugoden ekonomski položaj, pa nizek ugled. Če omenjene dimenzije statusa 

niso na isti ravni, govorimo o statusnem neskladju (inkonsistenci). Status posameznika ali 

posameznice je lahko pripisan. To pomeni, da je določen že vnaprej, z rojstvom in/ali s primarno 

socializacijo v družbenem okolju, v katerem nekdo živi. (POČKAR, 2011, str. 52) 

 

 
6.1 SPOL IN DRUŽBENE NEENAKOSTI 

 
 

Spol je bil vedno pomemben dejavnik (determinanta) pripisanega družbenega statusa. Vplival je 

na ekonomsko stanje, ugled in moč posameznikov in posameznic tako v predmodernih kot tudi v 

modernih družbah. Kljub temu dolgo časa ni bil vključen v razprave o družbeni slojevitosti ali v 

raziskave o mobilnosti. Razredni status žensk so dolgo opredeljevali s statusom moškega v družini. 
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Spol ima nedvomno biološke osnove. A kako je biti ženska ali moški, kakšen pomen ima ta 

opredelitev za družbo na eni strani in posameznika oziroma posameznico na drugi, ni samo stvar 

prirojenih lastnosti. Zato sociologi ločijo med spolom, ki je biološko determiniran, in družbenim 

spolom. 

 

Socializacija močno vpliva na to, kako biti moški ali ženska. Družba pričakuje, da se bodo 

posamezniki in posameznice obnašali tako, kot je družbeno sprejemljivo za posamezni spol, zato 

govorimo o družbenem spolu. Seveda je tudi spolna identiteta podvržena družbenim spremembam, 

ki povzročajo spremembe tako v doživljanju sebe kot tudi v vlogah, ki so 

»primerne« za določeni spol. 

 

Funkcionalisti so prepričani, da spolne razlike prispevajo k družbeni stabilnosti. Vodilni 

funkcionalistični teoretik Talcott Parsons je poudarjal pomen, ki ga ima jasna delitev dela v družini 

po spolu za dobro delovanje modernih industrijskih družb. Prepričan je bil, da morajo ženske imeti 

ekspresivno vlogo, tj. skrbeti za družino, (primarno) socializacijo otrok in čustveno podporo možu 

in otrokom. Moški naj opravljajo instrumentalno vlogo hranilcev družine. Po Parsonsu takšna 

komplementarna delitev dela temelji na bioloških razlikah med spoloma; prepričan je, da 

zagotavlja solidarnost v družini, njeno dobro funkcioniranje. Ta pogled na družino je dolgo užival 

veliko podporo. Bil pa je deležen tudi veliko kritik. Slednje so prihajale predvsem s strani 

feminističnih teorij. Te so se ukvarjale s spolno neenakostjo z vidika družbenih in kulturnih stališč 

in opozarjale na seksizem in diskriminacijo žensk v politiki, na delovnem mestu, itd. 

 

Na povezanost razredne in spolne diskriminacije je opozoril npr. Wright, ko je ugotavljal, da so 

ženske slabše plačane tudi zato, ker so nadpovprečno zastopane v delavskem razredu. 

 

Kljub velikim spremembam v družbi in večjemu številu zaposlenih žensk ter kljub dejstvu, da so 

ženske v izobraževanju uspešnejše od moških in jih več doseže višjo izobrazbo, spol še vedno 

vpliva na položaj v družbi, na izbiro študija in poklica. 

 

V Evropski uniji ženske plače zaostajajo za plačami moških povprečno 15 % za primerljiva 

delovna mesta. (ANDOLŠEK, 2012, str. 91) 
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Graf 1: Stopnja brezposelnosti po spolu v %, Slovenija, januar 2007–julij 2009. 

 
 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 

 
 

Na zgornjem grafu vidimo, da spol vpliva tudi na možnost zaposlitve. Glede na proncentualno 

vrednost je bilo julija 2007 brezposelnih le 5, 8 % moških, vendar 9, 5 % žensk. Razlika je v kar 

3,75 % od skupno 11 %, kar pomeni, da je delež brezposelnih žensk močno večji od deleža 

brezposelnih moških. Tudi danes je več brezposelnih žensk kot moških. 

Ženske so prav tako slabše zastopane na vodilnh položajih (menedžerstvo, državne institucije), 

kjer se sprejemajo odločitve. Pri nas jih je med visokimi uradniki in menedžerju 33 %, med člani 

parlamenta med 10 % in 12 %. (ANDOLŠEK, 2012, str. 93) 

Ženske pogosto asociiramo tudi z neplačanim ali domačim delom. Ženski spol je dolgo veljal za 

voditelja domačih opravil, ki niso zaslužila plačila ter se štela kot nedelo. To seveda ni res, saj so 

morale ženske kljub službi opravljati še dela doma (družina, čiščenje, skrb za dom ...), ki se jim 

kot delo sploh ni priznalo. (POČKAR, 2011, str. 210) 
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Ženske so tudi pogosteje zaposlene na slabše plačanih delovnih mestih, pogosteje so 

zaposlene za krajši delovni čas, več jih je med dolgotrajno brezposelnimi in revnimi. Ženske 

počasneje napredujejo v poklicu. Najvišji položaji so zanje težje dosegljivi – govorimo o 

steklenih stropih, nevidnih preprekah, ki onemogočajo, da bi ženske prišle prav do vrha. V 

Sloveniji je danes med upokojenimi ženskami veliko takih z najnižjimi pokojninami, ki žive 

v revščini, mnoge pa na pragu revščine. 
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RAZISKOVALNO DELO 

 
7. METODE RAZISKOVANJA 

Metode raziskovanja lahko definiramo kot skupek teoretičnih spoznanj in postopkov, ki 

omogočajo nov spoznanja o družbi. Uporabiti pa je možno različne metode družboslovnega 

raziskovanja. 

V raziskovalnem delu sva si najprej zastavili hipoteze in se nato odločili za metode: opisno ali 

deskriptivno - opisovanje, metodo povzemanja virov – delo s strokovno literaturo, metodo 

primerjane (kako je bilo nekoč in danes), študijo primera – primer slatinske steklarne, in intervju 

po vnaprej pripravljenih vprašanjih, katerega prednosti so, da omogoča dokaj hitro delo, 

sogovornika sta ves čas osredotočena na osnovno tematiko razgovora, vpliv izpraševalca je 

nekoliko zmanjšan, je manj oseben. Ima pa intervju lahko tudi pomanjkljivosti: skopi odgovori, 

pridobljene informacije so omejene. Vprašani ima malo možnosti, da izrazi svoja mnenja tudi o 

nekaterih drugih stvareh, ki pa morda bistveno vplivajo na raziskovalni problem. 

Zasnovali sva si načrt, ki je zajemal intervjuvanje domačink, prebivalk Rogaške Slatine. 

 
Prav tako sva se pogovorili z znanim zgodovinarjem, g. Jožetom Ratajem, ki nama je posodil svoje 

zapise in zbornike za lažje zbiranje informacij o stanju žensk v našem okolju. Z njim sva  se sestali 

v Pokrajinskem muzeju Celje, kjer je tudi zaposlen. V pogovoru z njim sva pridobili več informacij 

glede samega nastanka steklarske šole in tovarne Steklarna Rogaška. Najbolj so nama koristile 

informacije o področjih v tovarni, kjer so bile ženske v večini zaposlene, in pa od kod so delavke 

prihajale na delo. 

 
Hipoteze se nanašajo tako na zgodovinsko kot sociološko področje. Največ rezultatov pa sva dobili 

iz pisnih virov in pa opravljenih intervjujev. V nadaljevanju sledijo hipoteze, raziskovalno delo v 

zvezi s Steklarno Rogaška kot primerom tovarne in analiza/rezultati intervjujev Slatinčank. 
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8. HIPOTEZE 

 
Hipoteza je domneva ali predpostavka, je predlog nekega pojava oz. možna razlaga. Je podlaga za 

raziskovalno delo. 

Hipoteze s področja zgodovine: 
 

1. Položaj žensk glede delovnega mesta se v zgodovini ni bistveno spremenil, kar se kaže v 

mnogih podobnostih, kot je na primer odstotek zaposlenih v določeni tovarni oziroma 

razmerje med deležem zaposlenih žensk in moških. 
 

2. Industrializacija kot uvajanje oziroma širjenje industrijske dejavnosti na določenem 

področju je posegla tudi na ostala področja delovanja žensk, dve izmed njih sta izobrazba 

in politika , na kateri je imela industrializacija pozitiven vpliv in je pomenila pridobitve. 
 

Hipoteze s področja sociologije: 
 

3. Družbene neenakosti med spoloma do današnjega časa niso popolnoma odpravljene, kar 

se kaže v vsakodnevnih odnosih med spoloma. 
 

4. Skupnost ima velik nadzor nad življenjem posameznika, zato družben status vpliva na 

enakovrednost ženske v njenem okolju. 
 

5. Asimetrična delitev vlog se spreminja, pojavlja se večja simetrija med moškimi in ženskimi 

vlogami v sodobni družbi tako na družinskem kot službenem in družbenem področju. 
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9. STEKLARNA ROGAŠKA: PRIMER »DRUGEGA DOMA« 

 
Rogaška Slatina kot kraj že več stoletij ponuja sprostitev, zabavo in zdravje v kozarcu. Njena 

bogata zapuščina prednikov se je skozi čas dobro ohranila; ne le doma, ampak tudi onkraj meja je 

sam kraj znan po izredni kvaliteti brušenih in graviranih izdelkov iz kristalnega stekla, ki so  jih 

ročno izdelovali steklarski mojstri. Govorimo o mojstrih Steklarne Rogaška, ki svoje bogato znanje 

izdelave in oblikovanja kristalnih izdelkov črpajo iz skoraj 350-letne tradicije z območij Trebuše, 

Pohorja in Kozjanskega, kjer je bilo moč zaslediti tako imenovane glažute1. Po steklarskem 

razcvetu v 18. in 19. stoletju ter kasnejšem skorajšnjem zatonu talilnih peči je Viljem Abel, lastnik 

Združenih tovarn stekla, leta 1926 zgradil steklarno pri Svetem Križu, današnjo Steklarno 

Rogaška. 

 
Predhodnici slatinske steklarne oziroma daljni prednici sta bili glažuti na južni strani Boča in v 

Jurkloštru, katerih začetki segajo v leto 1788. Z izkoriščanjem gozdov so tudi te steklarnice 

propadle ali pa so se selile na druga območja. Podobna usoda je doletela tudi jurkloštrsko, katere 

del je bil leta 1860 preseljen v Hrastnik, drugi pa v Zagorje ob Savi. Ta steklarna v Zagorju je 

obratovala vse do leta 1928, ko so proizvodnjo v njej popolnoma opustili. Takratni lastniki skoraj 

vseh steklarn na območju Jugoslavije so pričeli razmišljati o novi steklarni. Pri tem jih je vodila 

želja po čim večjem dobičku, saj se je pokazalo, da je steklarstvo donosna dejavnost, katere izdelki 

gredo dobro v promet. Tako je padla odločitev, da bodo novo steklarno zgradili  v Rogaški Slatini. 

Ugotovili so namreč bili, da je bilo v okolici Rogaške na razpolago dovolj cenene delovne sile, da 

je bilo v neposredni bližini več rudnikov premoga in da je bila Rogaška že svetovno znano 

zdravilišče, v katerega so prihajali bogati gostje iz vse Evrope. 

 

Gradnja oziroma uresničevanje se je pričelo leta 1923, ko je na območju bivše opekarne pričela 

rasti nova steklarna. 10 januarja 1927. velja kot začetek same steklarne, ko so prvič ''zakurili ogenj'' 

v steklarski peči, sedemnajst dni pozneje pa se je pričela redna proizvodnja. Sama površina je 

zajemala približno sedemsto kvadratnih metrov, tvorilo pa jo je šest med seboj več ali manj 

povezanih objektov, med katerimi je za osrednjega veljal objekt talilnic. 

 

V novi steklarni se je zaposlilo okoli 225 delavcev, večina katerih je prihajala iz opuščene steklarne 

v Zagorju. Na drugi strani je na drugih pomožnih delih dobilo delo tudi nekaj domačinov in 

Hrvatov z druge strani Sotle, katerim je delo v domačem okolju dajalo upanje na svetlejšo 

prihodnost. 
 

Steklarni v Rogaški je že od vsega začetka bila določena zahtevnejša proizvodnja ročno pihanega 

votlega stekla. V pretežni meri so bile zastopane steklenice, vrči, vaze in kozarci v gladki, brušeni 

ali slikani izvedbi. Svoje proizvode je prodajala izključno doma, že leta 1936 pa je 
 

 
 

 

 
 

1 Glažuta - naselbina v lasti posvetnih zemljiških gospodov ali cerkvenih ustanov, kjer je prebivalo od 
deset do dvanajst delavcev, z lesenimi poslopji, kar je omogočalo večjo mobilnost. 
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pričela izvažati. Steklarna je svoje izdelke izvažala predvsem v Italijo, Švico, Francijo, Anglijo, 

Avstrijo, Grčijo, Turčijo in Ameriko. 
 

V svojem prvotnem obsegu je steklarna obratovala vse do začetka druge svetovne vojne, ko se je 

zaradi odhoda delavcev v partizane, velikega števila internirancev in izseljencev proizvodnja 

bistveno zmanjšala. Peč je prenehala delovati septembra leta 1944 zaradi napada s strani XV. 

Šercerjeve brigade, ki je vdrla skozi glavni vhod in zažgala več poslopij, v katerih so bila v 

glavnem skladišča. Po vojni sta jim bili v veliko pomoč Steklarna Hrastnik in Straža, kateri sta jim 

odstopili nujno potrebni material. Tako je 9. septembra 1945 Steklarna pričela ponovno obratovati 

in postala upravno samostojna 1. julija 1947, ko je dobila naziv Slovenska tovarna stekla v Rogaški 

Slatini. Po smrti Borisa Kidriča2 se je leta 1953 preimenovala v Steklarno 

»Boris Kidrič« Rogaška Slatina. 
 

Sledila je še izgradnjo nove talilniške hale in pa nove talilne peči z dvanajstimi lonci. Ob koncu 

istega leta so opravili tudi remont prve peči. Tako je bilo v Steklarni skupaj dvajset loncev, kar je 

pomenilo povečanje kapacitet za 120 %, število zaposlenih pa je naraslo na več kot šeststo. Tako 

je kot pomembno obdobje v samem razvoju Steklarne pomenilo leto 1974, ko sta bili zgrajeni nova 

avtomatska zmesarna z ustreznimi silosi za skladiščenje surovin in brusilnica z novo sodobno 

kislinsko polirnico. V Kozjem je pričela obratovati brusilnica s petdesetimi brusilnimi vreteni in 

ustreznimi pomožnimi prostori, kar je pomenilo za sam kraj kot njeno okolico veliko pridobitev. 

(COLNARIČ, 1998, str. 27) 

 

 

9.1 STEKLARSKA ŠOLA: KORAK V ŽIVLJENJE 

 

Če je bila ''tovarna'' na mestu, je bilo potrebno le že izobraziti in usposobiti ljudi, za začetek same 

proizvodnje, saj je bilo le malo delovne sile, ki je pretežno prihajala iz že prej omenjene opuščene 

steklarne v Zagorju. K pomanjkanju steklarskega kadra je prišlo obenem zaradi druge svetovne 

vojne, ki ga je močno razredčila. Tako je leta 1947 kolegij pri zvezni direkciji za steklo sprejel 

sklep o ustanovitvi industrijske šole v Rogaški. 

 

Šola je pričela delovati 10. septembra 1947, ko je sprejela 45 dijakov, večina vojnih sirot iz Bosne. 

Sami začetki so bili skromni in so zaradi pomanjkanja prostorov potekali v hotelu Golf. V šolskem 

letu 1949/50 je zaključila izobraževanje prva generacija 29. dijakov, naslednje leto pa je številka 

narasla že na 85. V tem času so bili že dokončani namestitveni prostori za dijake, ki so pred tem 

bivali na različnih lokacijah v Rogaški Slatini.3 

 
 

 
 
 
 

2 Boris Kidrič - domačin, organizator Osvobodilne fronte, predsednik prve slovenske vlade, visok politični 
funkcionar socialistične Jugoslavije. 

3 Tkavc, Ladislav: Kako smo gradili Steklarsko Šolo, 50 let Steklarske šole Rogaška Slatina, Rogaška 
Slatina, 1998, str. 17. 
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Slika 3: Seznam absolventov Steklarske šole šolskega leta 1949/1950.(COLNARIČ, Zbornik 50 let Steklarske 
šole, 1998, str. 71) 

 

 

Slika 3 prikazuje seznam absolventov Steklarske šole leta 1949/50. Vpisanih je bilo 29 dijakov, 

od tega je delež vpisanih dijakinj znašal približno 10 % vseh vpisanih. 

 

V šolo so takrat prvič stopile nekatere izmed žena, predvsem z območja Kozjanskega, od koder so 

prihajale brusilke, in pa območja Sotle. Slednje so se kasneje v proizvodnji pridružile slikarjem iz 

Zagorja in Hrastnika. O njihovi prisotnosti nam pričajo seznami absolventov Steklarske šole, in 

sicer že prve generacije, šolskega leta 1949/1950, ko je bila med prvimi 29. dijaki vpisane le 1 

ženska. 

 

Povečanje deleža je opazno šele po letu 1974, ko sta bili zgrajeni nova avtomatska zmesarna z 

ustreznimi silosi za skladiščenje in brusilnica z novo sodobno kislinsko polirnico, kjer je bil 

zaposlen največji delež žensk. O tem nam priča seznam absolventov Steklarske šole šolskega leta 

1975/1976 – Slika 4, ko je število žensk naraslo z 1 na 14. 

Slika 4: Seznam absolventov Steklarske šole šolskega leta 1975/1976. (COLNARIČ, Zbornik 50 let Steklarske 

šole, 1998, str. 78) 
 

Slika 4 prikazuje seznam absolventov Steklarske šole leta 1975/76. S seznama je razvidno, da se 

je delež vpisanih dijakinj po letu 1974, ko je bila zgrajena nova avtomatska zmesarna z ustreznimi 

silosi za skladiščenje surovin in brusilnica z novo sodobno kislinsko polirnico res 
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povečal, in sicer z ene dijakinje na 14, kar je predstavljalo 60 % vseh vpisanih dijakov. 

(COLNARIČ, 1998, str. 78) 
 

 

 
 

Graf 2: Razmerje med deležem dijakov in dijakinj treh generacij Steklarske šole 
 

Graf prikazuje razmerje med deležem dijakinj in dijakov treh generacij (1949/50, 1958/59 in 

1975/76). Vidno je, da je pred letom 1975 bil znatno večji delež dijakov kot dijakinj, po 

omenjenem letu pa se je delež dijakinj povečal (približno za 4 krat), vzrok čemur je bila izgradnja 

nove avtomatske zmesarne z ustreznimi silosi za skladiščenje surovin in brusilnice z novo sodobno 

kislinsko polirnico. 

 

 
9.1.1 UTRINKI ZAMEGLJENIH SPOMINOV – »BOSANSKA ŠOLA« 

 

O času Steklarske šole in bivanja v njej je v Zborniku 50 let Steklarke šole v članku pisala njena 

bivša dijakinja in kasneje tudi delavka Emica Zabukovšek, ki je predvsem izpostavila pomen 

Steklarske šole kot ustanove, ki je pomagala mnogim zakoračiti v življenje. S tem je mislila, da je 

nudila znanje in zavetje tistim, ki niso imeli finančnih možnosti niti predznanja za vpis v 

zahtevnejše šole. Šolali so se predvsem otroci iz vseh republik nekdanje Jugoslavije, kar je bil 

glavni vzrok za njeno poimenovanje ''Bosanska šola''. Poleg njih so bili prisotni domačini iz 

Rogaške Slatine in okolice, ostali delež pa so se sestavljali dijaki iz različnih krajev, od Skopja, 

Paračine, Samobora do Hrastnika. Pomembna je bila tudi delitev dijaškega doma, saj je le-ta bil 

razdeljen na fantovsko in dekliško sobo, v kateri je stanovalo kar 18 učenk, a vseeno manj v 

primerjavi s fantovsko, kjer je bilo kar 36 učencev. Kot vzrok izbire Steklarske šole za dekleta je 
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avtorica izpostavila zagotovljeno zaposlitev v Steklarni, kjer je obenem bilo poskrbljeno za 

usposabljanje in vzgojo zaposlenih, saj so na delovna mesta prihajali dipl. inženirji, usposobljeni 

pedagogi in drugi strokovnjaki. Pri tem je pomembno omeniti, da delo takratnih dijakinj ni bila  le 

pravica do dela, ampak je šlo za dolžnost do dela, saj je šolanje pomenilo obveze do tovarne, v tem 

primeru Steklarne. 

 

Drugo vodilo oziroma komponenta samega šolanja večine deklet je bilo po mnenju Emice 

Zabukovšek prejemanje štipendije, ki je pomenilo obvezo in dolg do štipenditorja, ki je v tem 

primeru bila prav tovarna - Steklarna. Prav ta obveza, ki je hkrati pomenila prednost samega 

šolanja zaradi ekonomskih položajev večine deklet (prihajajočih s hrvaške strani Sotle) jih je 

usmerila na njihovo nadaljnjo pot, saj kot pravi avtorica, je večina dijakinj ostala zaposlena v 

slatinski steklarni potem vse do upokojitve. (COLNARIČ, 1998, str. 70) 

 

 
9.2 RAZMERE NEKOČ IN DANES 

Sledeče po številu absolventov iz prej navedenih seznamov je bilo razmerje podobno tudi v 

''drugem domu'' ženske, kot so takrat imenovali tovarne. Z leti se je iz generacije v generacijo 

število vpisanih dijakinj, ki so predstavljale delež žensk, večalo. Ker so bile po pričanju danes 

živečih (ena izmed njih je avtorica prejšnjega članka iz zbornika 50 let Steklarske šole, Emica 

Zabukovšek) zaposlene do upokojitve prav v Steklarni, lahko trdimo, da so bile razmere zaposlenih 

(delež žensk in moških) podobne v sami tovarni. 

 

Kot vir informacij so nama služili podatki o zaposlenih kadrovske službe Steklarne Rogaška. 

Gradivo, ki sva ga prejeli, je obsegalo delež vseh zaposlenih, delež moških in žensk po posameznih 

sektorjih, in delež žensk, moških nedeljeno (brez posameznih sektorjev). Za lažjo primerjavo 

razmerja deleža žensk in moških na delovnih mestih sva prosili za najstarejše možne podatke, ki 

bi dali natančnejše in primerljive rezultate. Zaradi nedostopnosti gradiva (izguba podatkov iz 

arhiva ob menjavi kolektiva kadrovske službe) sva dobili najstarejše podatke iz leta 2007, ki so 

bili uporabni za najino primerjavo. 
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Graf 3: Zaposleni v steklarni med 2007 in 2017 po spolu. 

 

 

Z zgornjega grafa jer razvidno razmerje med deležem zaposlenih moških in žensk v letih 2007, 

2009, 2011, 2014 in 2017. Razberemo, da se je delež zaposlenih žensk z leti povečeval, izjema je 

le leto 2009. Približno enako je bilo stanje v obdobju med 2011 in 2014. Odstopanje je vidno le v 

2014. 
 
 

Graf 4: Delež zaposlenih v obdobju 2007-2017. 
 

Še bolje pa prikazuje delež zaposlenih žensk in pa moških v tovarni Steklarna Rogaška zgornji 

graf, če izračunamo povprečje celotnega časovnega obdobja (od leta 2007 do 2017). Razvidno je, 

da je bil skozi vsa leta delež zaposlenih moških bistveno večji kot delež zaposlenih žensk (slednji 
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delež je manjši približno enkrat), na kar je bilo mogoče sklepati že iz seznamov absolventov 

različnih šolskih let, kajti tudi tam je dominiral moški delež. 

 

 

10. INTERVJUJI S SLATINČANKAMI 

 
Eden izmed ciljev najine naloge je bil ugotoviti, kakšne spremembe je prinesla industrijska 

revolucija na življenje žensk. In že od samega začetka sva se odločili, da bova bistvene spremembe 

najlažje opazili tako, da bova o njih vprašali ženske, ki so vso svoje življenje ali pa vsaj večino 

tega preživele v Rogaški Slatini. Od preprostih domačih gospodinj, do delavk, mater, upokojenk. 

Tako sva opravili 6 intervjujev s šestimi popolnoma različnimi ženskami. Ker sva želeli izvedeti 

čim več, sva jim zastavili 13 vprašanj, ki so se nanašala na otroštvo, šolanje, službo in družinsko 

življenje. Kandidatke so bile razdeljene v tri starostne skupine, in sicer med 90 in 70 let, med 70 

in 50 let in med 50 in 30 let starosti. V vsaki kategoriji sva individualno intervjuvali po 2 

posameznici. Njihove zgodbe sva tako primerjali in prišli do marsikatere zanimive ugotovitve. 

Vprašanja so bila odprtega, zaprtega in polodprtega tipa. Intervjuji so potekali na domu 

intervjuvank, njihove odgovore sva posneli in nato napisali ter razčlenili. 

 

 
10.1 RAZČLENITEV INTERVJUJEV – ODGOVORI PO 

KATEGORIJAH 

Za vsako vprašanje sva opredelili odgovore vsake intervjuvanke. Kot sva omenili že prej, so 

odgovori razloženi v treh starostnih kategorijah. Na koncu opredelitve odgovorov so za vsako 

vprašanje napisane tudi ugotovitve. Nekatere izmed ugotovitev zelo dobro potrdijo, pa tudi ovržejo 

zastavljene hipoteze na koncu naloge. 

 

• Opišite svoje otroštvo. Kakšen odnos ste imeli z mamo, kakšnega z očetom? 
 

90-70 let Otroštvo sta kandidatki opisali kot revno, veliko je bilo treba pomagati, za 

šolo ni bilo toliko časa. Najpomembnejša zaupnica je bila v prvem primeru 

mačeha, v drugem pa teta. Oba očeta sta večino tedna delala in se z otroci 

nista najbolj ukvarjala. Živeli so na manjši kmetiji, sami so si pridelovali 

hrano. Ena kandidatka šole ni imela časa obiskovati, saj je morala skrbeti za 
mlajše brate in sestre. 

70-50 let Otroštvo sta imeli obe kandidatki lepo, oče je v obeh primerih delal, zato ni 

imel časa skrbeti za otroke, mati pa je bila v enem primeru domača 

gospodinja, v drugem pa delavka. Odnos je bil bolj intimen z mamo. Oče je 

bil v obeh primerih opisan kot spoštovan in odličen starš kljub 

primanjkovanju časa z otroki. V šolo sta morali obe hoditi daleč, doma so 
sami preskrbeli za hrano in otroke. Šola je bila na prvem mestu. 

50-30 let Obe kandidatki trdita, da je bilo zanju lepo poskrbljeno, živeli so v mestni 

hiši, v šolo sta hodili obe. Oba starša sta bila v obeh primerih zaposlena, zato 

je bilo ekonomsko stanje razmeroma dobro. Obe kandidatki imata po 
enega  brata,  izkazali  pa  sta  naklonjenost  očetu,  kajti  brata  naj  bi  bila 
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»mamina sinčka«. 

 

UGOTOVITVE: skozi čas se je splošni življenjski standard zvišal. Ženske so dobile možnost 

izobraževanja in zanje je bilo kot za vse ostale otroke poskrbljeno. V preteklosti je bila mati oseba, 

h kateri so se ženske obrnile za nasvet, kasneje pa je ta vloga počasi prehajala na očeta, sploh če 

so bili v družini otroci moškega spola, do katerih so bile mame bolj zaščitniške, očetje pa strogi. 
 

• Z odraščanjem pridemo do situacije, ko se moramo odločiti za nadaljnje šolanje 

oziroma izbiro poklica. Ste to odločitev sprejeli sami ali je bil vpliv družine (pre)velik? 
 

90-70 let Ena kandidatka je poklic izbrala sama, in sicer zaradi ekonomske 

preskrbljenosti pa tudi veselja do dela. Druga kandidatka se ni izobraževala 

zaradi slabega ekonomskega stanja doma in velikega števila 
otrok. 

70-50 let Obe kandidatki sta poklic izbrali sami in pri tem sta ju družini podpirali. 

Prva je izbrala poklic, ki jo je veselil že od malih nog, pri drugi pa je bil 
ključen faktor ekonomsko stanje. 

50-30 let Prva kandidatka je poklic izbrala sama in glede na svoje želje in veselje 

do dela, druga pa je bila kot majhna deklica usmerjena med učence z 

manjšim potencialom, zato ji je ena izmed učiteljic izbrala poklic. 

Nobena od družin se v odločitve ni vpletala. 
 

UGOTOVITVE: v najstarejši starostni skupini opazimo pomembnost denarnega stanja in težke 

razmere tistega časa. Poklic se je izbiral glede na to, če bo šolanju sledila zaposlitev, ne pa užitek 

pri delu. Kasneje se z modernizacijo uveljavlja izbira po všečnosti, torej delo, ki je žensko veselilo. 
 

• Menite, da ste imeli/imate svobodo odločanja, glede pomembnih odločitev (npr. 

selitve, zamenjava službe, šolanje otrok ...)? 
 

90-70 let Ena kandidatka je delno pritrdila, druga zanikala. 

70-50 let Obe kandidatki sta pritrdili. 
50-30 let Obe kandidatki sta pritrdili. 

 

UGOTOVITVE: ženska v štiridesetih letih prejšnjega stoletja večinoma ni imela možnosti 

samostojne izbire in odločitve. Moški člani so jih hitro preglasili, njihovo mnenje pa je bilo utišano. 

Sedaj smo ženske enakovredne moškim na večini področij, razlike pa se z vsakim 

 dnevom še bolj odpravljajo. Vse generacije pa so v intervjujih potrdile, da jim kompromisi veliko 

pomenijo. 
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Graf 5: Prikaz svobode odločanja glede na odgovore kandidatk. 

 
 

 

• Ste kdaj opazili, da bi kljub vaši pravi odločitvi drugi upoštevali moškega, tudi če on 

misli narobe? 
 

 
 

90-70 let Ena kandidatka je zanikala, druga pritrdila. 

50-70 let Obe kandidatki sta povedali, da se njima to ni zgodilo, sta pa takšne 
situacije opazili na službenem področju. 

30-50 let Ena kandidatka zanikala, druga pa potrdila le na službenem področju, 
drugače tega ni opazila. 

UGOTOVITVE: Intervjuvanke v večini niso opazile, da bi bile utišane zaradi moške superioritete. 

Edini takšen primer, ki se je pojavil je bilo službeno področje, in sicer natančno v Steklarni 

Rogaška Slatina in pa v Medical centru Rogaška Slatina. Tukaj lahko opazimo, da 

 spolne razlike na delovnem mestu še danes niso popolnoma opravljene. 

 

• Primerjajte življenje svoje babice in mame s svojim. Se je kaj zelo spremenilo, je kaj 

ostalo enako? 

 
90-70 let V prvem primeru sta tako babica kot mama delali celo življenje, nobena ni 

bila hišna gospodinja. V drugem primeru pa so vse tri, tako intervjuvanka 

kot njena babica in mati živele celo življenje doma, na kmetiji. Babica je v 

tem primeru živela v času druge vojne, zato sta obe 
(babica in mama) živeli revno življenje. 

70-50 let Obe kandidatki sta omenili napredek s strani tehnologije, ter to, da sta 
lahko sami delali, saj je bilo to v preteklosti za veliko žensk nemogoče. 

50-30 let Obe kandidatki menita, da se je veliko spremenilo, vse prednice so bile 
delavke celo življenje. Omenita tehnološki napredek. 

ženske niso 

imele svobode 

odločanja 

33% 
ženske so 

imele svobodo 

odločanja 

67% 

SVOBODA ODLOČANJA 
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UGOTOVITVE: večkrat je bila omenjena možnost zaposlitve. Ženske so bile včasih 

primorane ostati doma, če ne zaradi svojih otrok, pa zaradi bratov in sestra, ki so 

potrebovali varstvo. Danes ima ženska možnost izobrazbe in dela, ki jo veseli. 

• Pa preidimo na službeno področje; ste bili na svojem delovnem mestu na kakšen 

koli način omejeni (kot oseba ženskega spola)? 

 
90-70 let Obe kandidatki sta zanikali. 

70-50 let Obe kandidatki sta zanikali. 
50-30 let Obe kandidatki sta zanikali. 

 

UGOTOVITVE: vse kandidatke so zanikale zatiranje ženskega spola na delovnem mestu. 

Nikoli niso opazile, da bi bile na kakšnem področju prikrajšane zato, ker so ženskega spola. 

Tukaj lahko opazimo, da se v našem okolju niso in se še sedaj ne pojavljajo tako 

 intenzivne razlike med spoloma na službenem področju. 

• Menite, da imate oziroma ste imeli enak prihodek kot moški delavci v vašem 

podjetju? 

 
90-70 let Ena kandidatka je potrdila, druga ni trdila ničesar, saj ni točno vedela, 

kakšne plače so prejemali moški. 

70-50 let Obe kandidatki sta potrdili, da sta imeli isto plačo, kot so jo imeli moški. 

50-30 let Obe kandidatki sta potrdili, da sta imeli isto plačo kot moški delavci v 
podjetjih. 

 

UGOTOVITVE: pri petih od šestih kandidatk opazimo enakomerno razdeljene plače med 

spoloma. Večkrat so bile omenjene norme, ki kažejo na dober sistem v podjetjih. 

• Ste v vaši družini enakovredni možu s strani prihodka? Bi lahko sami poskrbeli zase 

in za svoje otroke, če bi prišlo do tega? 

 
90-70 let V obeh primerih sta imela moža boljše službe in s tem večjo plačo. Kljub 

temu razlike med plačama niso bile ogromne. Prva kandidatka je 

zagotovila, da bi lahko preživela sama s svojim prihodkom, druga pa je 

povedala, da njen prihodek verjetno ne bi bil dovolj za normalno življenje 

zaradi najemniških stroškov. 
70-50 let Prva kandidatka je imela manjšo plačo od moža, a samo, zato ker je bil on 

avtoprevoznik. Glede otrok pa je menila, da bi ji zaradi varčnosti uspelo 

zagotoviti ne razkošno, ampak zmerno življenje. Druga je trdila, da sta 

imela z možem isto plačo in da bi lahko sama poskrbela zase in za 
otroke z denarjem, ki ga je zaslužila. 

50-30 let Obe kandidatki sta pritrdili na tako prvo kot drugo vprašanje. 

 

UGOTOVITVE: opazimo, da se s časom prihodki med moškim in žensko v zakonski zvezi 

izenačujejo. V preteklosti sta plačo lahko drastično spremenila  delovno  mesto, predvsem pa 

spol. Danes pa je edino, kar naj bi vplivalo na plačo, delo, ki ga ženska opravlja, ne to, 
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katerega spola je. V prvi kategoriji sva ugotovili, da kandidatka ne bi mogla preživeti sama s 

svojimi dohodki. To se danes pogosto dogaja zaradi brezposelnosti, vdovstva, nizkih 

pokojnin žensk, ne pa zaradi težkih razmer, ki so se pojavljale v preteklosti. Kasneje 

opazimo, da so imele vse ženske dovolj veliko plačo, da bi lahko samostojno skrbele zase in 

za svoje otroke. Tukaj opazimo vedno večjo samostojnost ženskega spola. Ženske so 

pripravljene poprijeti za vajeti in življenje vzeti v svoje roke ter poskrbeti za družino in s 

tem za vse stroške. 

• Imate v domačem okolju enakovredno besedo moškim? 

 
90-70 let Ena kandidatka je zanikala, druga potrdila, da je imela enakovredno 

besedo kot mož, njen oče pa ji ni dovolil do besede. 

70-50 let Prva kandidatka je pritrdila, druga pa povedala, da se raje podreja in 
velikokrat popusti. 

50-30 let Obe kandidatki sta pritrdili in omenili, da včasih preglasita moške. 

 

UGOTOVITVE: pri prvih dveh kategorijah v 50 % opazimo podrejanje moškemu spolu, če 

ne iz navade, pa iz neznanja jezika in občutka manjvrednosti. To je še danes velik problem 

pri enakovrednosti med spoloma. Ženske se počutijo manjvredne, ne dovolj sposobne,. Veliko 

jih še danes misli, da se morajo možem podrejati in da same nimajo pravice do odločitev. Ker 

pa je naš svet zelo napredoval, je takšnih primerov vedno manj. Ženske se 

 zavzemajo zase ter živijo življenja neodvisna od moških v družini. To je velik korak  za 

 žensko kot del družbe, saj je njeno mnenje enako pomembno kot mnenje moškega. 
 

Graf 6: Enakovrednost ženske besede moški. 

ENAKOVREDNOST ŽENSKE BESEDE 

MOŠKI 
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• Menite, da se je položaj žensk skozi leta izboljšal? Zakaj tako menite? 

 
90-70 let Obe kandidatki sta potrdili, prva kandidatka je omenila samostojnost žensk 

v sodobnih časih, možnost življenja po ločitvi in v popolni neodvisnosti. 

Druga kandidatka je poudarila možnost dela. Veliko žensk ni moglo delati, 

saj so morale skrbeti za otroke in dom. Danes se je to 
spremenilo zaradi vrtcev, šol in izboljšanega življenjskega standarda. 

70-50 let Prva intervjuvanka se strinja s vprašanjem, poudarila je izumiranje 

kompleksa manjvrednosti, ženske se namreč ne čutijo več manjvredne in 

se možem ne podrejajo toliko. Druga je omenila napredek s strani 

tehnologije in asimetrije vlog, moški so bolj odprti za ženska dela in 
veliko več pomagajo. 

50-30 let Obe kandidatki se strinjata. Prva kandidatka trdi, da je prihodnost ženska, 

zaradi spremembe vzgoje, ambicioznosti in po njenem mnenju vedno večje 

ležernosti moškega spola. Ženske so se pripravljene potruditi za svoje cilje 

in vanje vključiti veliko dela. Druga pa je poudarila to, da so si ženske 

izborile besedo ter našle svoj jaz, tako lahko na vseh področjih 
stopijo korak naprej. 

 

UGOTOVITVE: vse kandidatke prisegajo na izboljšan položaj ženske kot članice družine 

 in družbe. Zraven tehnološkega napredka sta se pojavili tudi možnost za izobrazbo in delo. 

Ženske niso več primorane ostati doma zaradi nizkega ekonomskega standarda ali otrok. 

Lahko se izobrazijo v poklic, ki jih veseli in ga bodo lahko opravljale. Prav tako se je razvila 

samozavest. Ženske so pripravljene vložiti delo in veliko truda za cilje, ki si jih postavijo. 

Inovativno razmišljanje in to, da upajo spregovoriti, jih žene naprej po družbeni lestvici. Na 

vodilnih položajih opažamo vedno več žensk, kar kaže na ogromen napredek v družbi in 

posledično življenjskem standardu. 

• Ste se ali pa se še vključujete v kakšno društvo? 

 
90-70 let Obe kandidatki sta zanikali. 

70-50 let Prva kandidatka je v ženskem društvu Ajda, druga pa za društva ni imela 
časa. 

50-30 let Prva kandidatka se vključuje v društva, v katerih sta oba spola, druga pa 

je članica Miklauževe druščine, ki s pecivom in raznimi izdelki zbira 
denar za socialno ogrožene otroke osnovnih šol v Rogaški Slatini. 

 

UGOTOVITVE: dve od šestih kandidatk se vključujeta v društva, kar pomeni, da imajo 

ženske v našem kraju organizirane skupnosti za druženje in prostovoljno delo. 
 

 

 

• Je materinstvo kdaj koli oviralo vašo kariero? Sta si z možem enakovredno delila 

naloge, ko je prišlo do otrok? 

 
90-70 let Prva kandidatka ni imela otrok. Druga kandidatka je zanikala in 
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 povedala, da sta si z možem sorazmerno enakomerno delila skrb za 
otroke, kljub temu pa meni, da je kljub temu ona vložila večji del. 

70-50 let Obe kandidatki sta povedali,da ju materinstvo nikoli ni oviralo. Prva je 

večino skrbi za otroke prevzela sama, druga pa je zaradi delovnika zelo 
dobro sodelovala z možem. 

50-30 let Obe kandidatki sta zanikali. Prva je omenila veliko pomoč staršev, sama 

pa je prevzela večji delež glede vzgoje otrok kot mož. Druga z možem 

enakomerno deli skrb za hčer, edina stvar, ki jo je izpostavila, pa je bil 
bolniški stalež na delovnem mestu, za katerega so ji nadrejeni očitali. 

 

UGOTOVITVE:  materinstvo  ni  oviralo  karier  naših  intervjuvank.  To  pomeni,  da  je 

 razumevanje in podpora žensk v družbi močno narasla. Ženske so le redko obsojane kot 

matere, sodelavci in nadrejeni pa njihovo življenjsko vlogo večinoma spoštujejo. Seveda pa 

obstajajo izjeme. Intervjuvanki iz tretje starostne kategorije sta omenili tudi pomoč staršev. 

 

 
• Dandanes je ena izmed osnovnih potreb za preživetje vozniški izpit. Kdaj ste ga 

opravili in ali ste imeli kakšne težave? 

 
90-70 let Prva kandidatka je izpit naredila pri 30. letih, zaradi vsakdanjih potreb. 

Omenila je, da so bili stroški zelo nizki, vse skupaj naj bi stalo okoli 70 
današnjih evrov. Druga kandidatka izpita zaradi strahu nikoli ni opravila. 

70-50 let Obe kandidatki sta izpit opravili, prva pri 23. letih in sicer brezplačno 

zaradi zvez pri avtošoli, druga pa pri 40. letih, ko so se otroci že izšolali. 

Povedala je, da je imela kar nekaj težav s praktičnim delom, težava pa je 

bil tudi finančni zalogaj, saj je bil izpit drag. 
50-30 let Obe sta opravili izpit pri mladih letih, prva pri 18. letih brez težav, razen 

tega, da ga je opravljala trikrat, vožnje pa so ji plačali starši. Druga pa ga 

je opravila pri 20. letih v prvem poskusu. Izpit je bil pri obeh velik strošek, 

zato so morali v prvem primeru nekateri vrstniki v službo, da so 
so ga lahko privoščili. 

 

UGOTOVITVE: izpit je opravilo pet od šestih intervjuvank kar statistično pomeni lepih 83 

%. V preteklosti se je velikokrat pojavila denarna stiska ali pa strah ženske, da ne bo uspela. 

 Dandanes je izpit res osnovna potreba in tako ženske kot moški ga v večini opravijo v 

mladih letih. Naše intervjuvanke niso imele večjih težav pri opravljanju. Opazili sva tudi, 

da se je cena izpita skozi leta spreminjala. Pri prvi starostni kategoriji je bil omenjen zelo 

ugoden vozniški izpit, pri zadnjih dveh kategorijah pa je cena samo še naraščala. 
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11. KONČNE UGOTOVITVE NA PODLAGI ZASTAVLJENIH 
HIPOTEZ 

 
Hipoteze s področja zgodovine: 

 

 

1. Položaj žensk glede delovnega mesta se v zgodovini ni bistveno spremenil, kar se kaže 

v mnogih podobnostih, kot je na primer delež zaposlenih v določeni tovarni oziroma 

razmerje med deležem zaposlenih žensk in moških. 

 

Že v samem začetku 19. Stoletja, času industrijske revolucije, je v tovarnah prevladoval delež 

zaposlenih moških, predvsem zaradi »materinske in gospodinjske vloge žensk«. Sčasoma, ko se je 

povečala potreba po delovni sili, je prišlo do spremembe razmerja, vendar se le-to ni drastično 

spremenilo. HIPOTEZA JE POTRJENA, saj sva s pomočjo podatkov o zaposlenih v tovarni 

oziroma podjetju Steklarna Rogaška, ki so zajemali časovno obdobje od leta 2007 do 2017, 

ugotovili, da se je delež zaposlenih žensk v času industrijske revolucije povečal, vendar le za 

približno 100, kar pa je predstavljalo malo več kot osmino vsega deleža. In prav ta sprememba je 

ključna podobnost zgodnjega 19. in današnjega 21. stoletja. 

 

2. Industrializacija kot uvajanje oziroma širjenje industrijske dejavnosti na določenem 

področju je posegla tudi na ostala področja delovanja žensk, dve izmed njih sta 

izobrazba in politika, na kateri je imela industrializacija pozitiven vpliv in je 

pomenila pridobitve. 

 

Naše območje Rogaške Slatine, ki je spadalo pod takratni avstrijski del, je po letu 1889, ko je bil 

sprejet zakon o obveznem šolanju deklet, zajelo emancipacijsko gibanje, ki je delovalo predvsem 

na področju izobrazbe in politike. Med njimi izstopa delovanje pod vodstvom avstrijske pacifistke 

in pisateljice Berthe von Suttner. Vzporedno so se pojavila številna društva, usmerjena v boj 

oziroma pridobitev možnosti do političnega udejstvovanja, volilne pravice, kulturnih in socialnih 

pravic … HIPOTEZA NI POTRJENA NE ZAVRNJENA. Prvi del hipoteze, ki zajema izobrazbo, 

bi lahko potrdili, saj nam o njej seznami absolventov različnih šolskih let v Steklarski šoli nazorno 

prikazujejo na povečan delež vpisa dijakinj (delež ženskega spola), ki se je iz generacije v 

generacijo še povečeval. Sklepava, da je razlog ponovna potreba po delovni sili, zaradi naraščanja 

same proizvodnje tovarne Steklarna. Prav tako sva s pomočjo intervjuja v članku zbornika 50 let 

Steklarske šole ene izmed bivših dijakinj, ge. Emice Zabukovšek, izvedeli, da so dijaki in dijakinje 

prejemali štipendijo, ki je bila pomembno gonilo samega šolanja, obenem pa jim je bilo 

zagotovljeno delo v sami tovarni. Drugega dela hipoteze, ki se nanaša na politiko in politično 

udejstvovanje žensk, pa ni mogoče potrditi, saj je za to premalo informacij oziroma jih o najinem 

kraju in njegovi krajevni zgodovini ni. 
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Hipoteze s področja sociologije: 
 

 

3. Družbene neenakosti med spoloma do današnjega časa niso popolnoma odpravljene, 

kar se kaže v vsakodnevnih odnosih med spoloma. 

 

Razredni status žensk so dolgo opredeljevali s statusom moškega v družini. Danes si tako ženske 

kot moški družbeni status pridobijo z izobrazbo, seveda pa pridobljeni družbeni status še danes 

obstaja. Družbene neenakosti med spoloma se pojavljajo sploh na delovnem področju, ko moški 

lažje dosežejo višje položaje, ki so večinoma zanje že od začetka rezervirani. Kljub delu in trudu 

ženske težje dosežejo vodilne položaje, vedno pogosteje pa zasedajo višje. V naši dobi je veliko 

več direktoric, vodij ženskega spola, kot jih je bilo pred štiridesetimi leti. Ženska suverenost in 

samostojnost spolu prinaša možnost vstopa na višje položaje. TA HIPOTEZA JE POTRJENA, 

saj v vsakdanjem življenju opažamo moško superiornost kljub isti izobrazbi, delovnemu mestu ali 

položaju žensk. 
 

4. Skupnost ima velik nadzor nad življenjem posameznika, zato družben status vpliva 

na enakovrednost ženske v njenem okolju. 
 

Intervjuvane ženske so pripadnice vseh družbenih slojev in s tem različnih družbenih statusov. Ne 

glede na to, kakšno je njihovo ekonomsko stanje, družbena moč in vpliv so bile na določenih 

področjih enakovredne moškemu spolu. Vendar se to danes ne dogaja povsod. Kljub velikim 

spremembam v družbi in večjemu številu zaposlenih žensk ter kljub dejstvu, da so ženske v 

izobraževanju prizadevnejše od moških, spol še vedno vpliva na položaj v družbi, izbiro študija in 

poklica. Družba ima še vedno določen vpliv na posameznika, saj lahko spremeni njegove odločitve 

ali misli. Ta trditev se je pokazala v intervjuju z kandidatko K. Ogrinc, katera je poklicno pot 

izbrala glede na mnenje drugih iz njenega okolja, v tem primeru učiteljice v osnovni šoli. TE 

HIPOTEZE NISVA NE POTRDILI NE ZAVRNILI, saj ima družbeni status drugačen vpliv 

glede na okolje, v katerem ženska živi in dela. 
 

5. Asimetrična delitev vlog se spreminja, pojavlja se večja simetrija med moškimi in 

ženskimi vlogami v sodobni družbi tako na družinskem kot službenem in družbenem 

področju. 
 

Odgovor na to hipotezo sva dobili z glavno raziskovalno metodo, intervjuji. Ženske so povedale, 

da so se s časom vedno bolj zanašale na podporo moških. Trdne meje med asimetričnimi vlogami 

glede na spol so začele bledeti in moški so postajali vedno bolj odprti za opravljanje ženskih del. 

Angažirali so se v vzgojo otrok in poprijeli za delo žena, ko so imele one druge obveznosti. Seveda 

se asimetrija pojavlja še danes, a ne v tako očitni podobi. Ženske opravljajo moška dela (sekanje 

drv, pranje avtomobilov, pleskanje, skrb za hišo in okolico) moški pa ženska (kuhanje, skrb za 

otroke, dom, čiščenje, itd.), z razvijanjem podobe družbe sta oba spola sprejela dela drug drugega 

in si tako pomagata med seboj. HIPOTEZA JE POTRJENA, saj se v sodobni družbi dokazano 

pojavlja večja simetrija med vlogama žensk in moških. 
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12. ZAKLJUČEK 

Skozi pisanje raziskovalne naloge sva ugotovili, da je ženski spol v zadnjem stoletju močno 

napredoval. Če kot primer vzamemo industrijsko revolucijo, katera je prinesla že prej omenjene 

spremembe, se to najbolje odraža v »drugem domu ženske«, in sicer v spremembi deleža 

zaposlenih, kateri se je prav v tem obdobju spremenil, saj ga je dopolnilo večje število žensk. 

Posledično je to pomenilo potrebo po šolanju obeh spolov, kar pa je pripomoglo k večjemu 

vključevanju žensk v vsa področja življenja. Tukaj govorimo o tem, da ženske zavzemajo višje 

položaje v službenem področju in pa da v izobrazbi velikokrat celo prehitijo moške. Seveda pa so 

najvišji položaji tako v družbi, politiki in službi še vedno pogosto rezervirani za moški spol. Ravno 

na tem področju se še danes pojavljajo razlike med spoloma, ki kljub enakovrednosti izobrazbe ali 

družbenega položaja ženske niso popolnoma odpravljene. Prav to je dokaz, da sta preteklost in 

sedanjost, ki naj ne bi bili sočasni, še vedno eno, kar dokazuje mnoge podobnosti skozi večje 

časovne razmike, kot so v najinem primeru 19., 20. in 21. stoletje. 

 

Brez preteklosti namreč ne bi bilo večjih sprememb, ki so prinesle boljše življenje danes. Ženski 

spol je stopil in stopa iz ozadja prihodnost, ki je več toliko kot nekoč ne omejujeta spol ali družbeni 

položaj. Žena ni več odvisna od moža, zasebno in službeno življenje se med seboj ne omejujeta, 

kar se kaže v tem, da materinstvo v večini ne ovira kariere ne glede na delovno mesto. S to trditvijo 

so se strinjale intervjuvanke, ki menijo, da je prihodnost v ženskih rokah in da nam bo z veliko 

mero volje in vztrajnosti uspelo doseči tudi najvišje položaje, pa naj bo to na službenem ali 

političnem področju. 
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