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UDK: 331.101.3:613(497.4)

Jožica ČEHOVIN ZAJC, Andrej KOHONT: VPLIVI INTENZITETE DELA NA 
KVALITETO DELA, ŽIVLJENJA IN ZDRAVJA ZAPOSLENIH
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 2, str. 209–223

V Sloveniji intenziteta dela (časovne, čustvene in delovne zahteve) nara
šča in je celo višja od evropskega povprečja. Članek na podlagi javnomnenj
ske raziskave o delu, družini in zdravju, izvedeni na reprezentativnem vzor
cu 1082 prebivalcev Slovenije, ugotavlja negativne posledice intenzitete 
dela za kvaliteto dela, življenja in zdravja. Ključna ugotovitev raziskave je, da 
imajo zaposleni z večjo intenziteto dela slabše zdravje, obenem pa si zaradi 
delovnih obveznosti težje in redkeje tudi v času bolezni privoščijo zdrav
stveno oskrbo, čeprav bi jo potrebovali.

Ključni pojmi: intenziteta dela, zdravje, kvaliteta življenja, kvaliteta dela

UDK: 314:368.914(497.4)

Anja KOPAČ MRAK, Andraž RANGUS: PRIHODNJI IZZIVI 
DEMOGRAFSKIH SPREMEMB
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 2, str. 224–240

Vsebina članka je osredotočena na prilagoditev slovenskega pokojnin
skega sistema prihodnjim demografskim izzivom. Teoretični del natančno 
povzema različne tipe države blaginje in temeljna načela, ki so že zgodo
vinsko vpeta v sisteme socialne varnosti. Posebno poglavje je namenjeno 
demografskim trendom in njihovim učinkom na vzdržnost pokojninske 
blagajne. Teoretični del je apliciran z namenom, da se preveri, ali rešitve, ki 
jih predlaga Bela knjiga o pokojninah, sledijo temeljem države blaginje in 
načelom, ki so že zgodovinsko vpeta v slovensko družbo.

Ključni pojmi: država blaginje, medgeneracijska solidarnost, medgenera
cijska pravičnost in enakopravnost, demografija, vzdržnost javnih financ, 
pokojninski sitem, Bela knjiga o pokojninah
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UDK: 355.02:316.4(497)

Nina SKOČAJIČ JUVAN, Anton GRIZOLD: KOMPLEKSNOST VARNOSTI 
ZAHODNEGA BALKANA: PROCESI IN PROBLEMI
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 2, str. 241–264

Po koncu vojn, ki so sledile razpadu Jugoslavije, je zahodni Balkan stopil 
na pot tranzicije in prenove, ki zaradi različnih političnih, varnostnih, eko
nomskih in drugih razlogov še ni končana. Na temelju širše analize varnost
nega okvira v regiji, v pričujočem članku opredeljujeva glavne procese spre
memb in znotraj njih analizirava sestavne elemente kompleksne varnosti 
zahodnega Balkana skupaj z njihovimi implikacijami. Pri tem oceniva situa
cijo na ravni posameznih držav in iz tega izpeljeva ugotovitve za vso regijo 
in Evropo. Ob upoštevanju ocene dinamike v regiji in problemov, ki ležijo 
v njenem ozadju, na temelju njihovih medsebojnih korelacije in vplivov, 
razdeliva obdobje sprememb v tri procese: stabilizacija z gradnjo države, 
demokratizacija z gradnjo institucij in evroatlantska integracija. Zaradi teh 
nedokončanih procesov in nerazrešenih vprašanj iz preteklosti, ki izvirajo 
iz medsebojno povezanih in utrjujočih se političnih, družbenoekonomskih 
in etničnonarodnostnih elementov, je v preteklih 25 letih varnost na zahod
nem Balkanu postala vse bolj kompleksna. Vrh tega prihaja do novihstarih 
varnostnih izzivov, ki še dodatno zapletajo varnostne razmere. Ob dejstvu, 
da v regiji doslej niso bile izpolnjene vse zahteve za doseganje stabilnosti, 
ji zaradi interakcije različnih elementov grozita destablizacija in zaviranje 
napredka, namesto napredovanja po poti demokratične tranzicije in inte
gracije. Sklep analize je, da varnostni okvir v regiji postaja vse bolj zapleten 
in vse slabši, kar negativno vpliva na delovanje in razvoj celotne regije in 
potemtakem na stabilnost in blaginjo vsega kontinenta.

Ključni pojmi: zahodni Balkan, varnost, kompleksnost, stabilizacija, 
transformacija, tranzicija, evroatlantska integracija

UDK: 339.542.2:338.43(73):061.1EU

Marko LOVEC: MEJA IGRE MOČI – POGAJANJA O ČEZATLANTSKEM 
TRGOVINSKEM IN NALOŽBENEM SPORAZUMU NA PODROČJU 
KMETIJSTVA IN HRANE
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 2, str. 265–283

Članek obravnava pogajanja med Združenimi državami Amerike (ZDA) 
in Evropsko unijo (EU) o Čezatlantskem trgovinskem in naložbenem part
nerstvu (Transatlantic Trade and Investment Partnership) na področju 
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kmetijstva in hrane. Na podlagi teorije pogajalske strategije/politike medna
rodnih trgovinskih pogajanj konceptualizira nastavke pogajanj v smislu pre
ferenc, institucionalnega okvirja in geopolitike, pri čemer posebno pozor
nost nameni EU kot kompleksnemu akterju. Članek zagovarja tezo, da sta 
EU in ZDA, obe vajeni uporabe politike asimetrične moči, izkoristili institu
cionalne omejitve (EU) in geopolitiko (ZDA) za krepitev lastnih pogajalskih 
pozicij. Ker pa sta bili tokrat soočeni kot enako močna nasprotnika, je igra 
moči vodila v slabši izid pri dogovarjanju.

Ključni pojmi: Čezatlantsko trgovinsko in naložbeno partnerstvo, medn
arodna teorija, trgovinska pogajanja, Evropska unija, ZDA

UDK: 004.774:331.56:328.13(497.5:497.11)

Đana LUŠA, Hrvoje JAKOPOVIĆ: SPLETNE STRANI KOT VLADNO ORODJE 
JAVNE DIPLOMACIJE – UOKVIRJANJE VPRAŠANJA BREZPOSELNOSTI
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 2, str. 284–306

Članek analizira, kako javni diplomaciji dveh držav držav Zahodnega 
Balkana, Hrvaške in Srbije, predstavljata oz. uokvirjata vprašanje brezpo
selnosti v javnosti. Avtorica, opirajoča se na teorijo uokvirjanja (framing 
theory), tako analizira sporočila za javnost, objavljena na spletnih straneh 
vlad obeh držav, in uradne vladne fotografije, ki se nanašajo na vprašanje 
brezposelnosti. Koncept javne diplomacije, kot se izraža na vladnih spletnih 
straneh, je v članku prikazan kot premostitveni koncept (bridge concept), 
saj je namenjen tuji javnosti, hkrati pa kot stranski produkt vpliva tudi na 
domačo javnost. Vsebina in struktura spletnih strani hrvaške in srbske vlade 
sta bili empirično analizirani tudi primerjalno z vidika načina, s katerim sta 
obe vladi uporabili t. i. nove tehnologije, da bi dosegli ciljno publiko glede 
konkretnih politik. Časovno obdobje analize v tej študiji primera je obdobje 
ekonomske krize med januarjem 2009 in decembrom 2014.

Ključni pojmi: javna diplomacija, spletne strani vlad Hrvaške in Srbije, 
teorija uokvirjanja, brezposelnost

UDK: 324055.2:328(438)

Małgorzata FUSZARA: POLJSKA – ZGODBA O USPEHU?
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 2, str. 317–336

Zaradi lastne angažiranosti in organiziranega ženskega gibanja so žen
ske na Poljskem dobile volilno pravico precej zgodaj, tj. leta 1918. Pa vendar 
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pred uvedbo spolnih kvot delež žensk na kandidatnih listah ni nikoli prese
gel 23 odstotkov, niti v obdobju komunizma. V času sistemskih sprememb, 
po letu 1989, je delež žensk v parlamentu močno upadel na 10–13 odstotkov. 
Zato so ženske večkrat poskusile vpeljati kvotni sistem. Spolno nevtralna 
35odstotna kvota je bila sprejeta pozno, šele leta 2011, in še to zaradi široke 
mobilizacije žensk in ženskih nevladnih organizacij, še posebej Ženskega 
kongresa (Kongres Kobiet). Od takrat je videti počasno, a konstantno zvi
ševanje deleža žensk v spodnjem domu (senatu), vse do 27 odstotkov. V 
zgornjem domu, v katerega se voli po večinskem sistemu, je delež žensk 
precej nižji (13 odstotkov) in se ni spremenil. Po razpravah o spolnih kvotah 
je prisotnost žensk v politiki postalo pomembno politično vprašanje. Pred 
volitvami leta 2015 je bila na mestu poljskega predsednika vlade ženska in 
na to mesto je bila tudi po tem imenovana ženska. Toda volitve je tega leta 
dobila stranka, ki je na kandidatnih listah nasprotovala spolnim kvotam, kar 
lahko predstavlja grožnjo za prihodnost spolnih kvot na Poljskem.

Ključne besede: kvote, volilna pravica, politično predstavništvo, žensko 
gibanje

UDK: 324055.2:328(497.4)

Milica ANTIĆ GABER, Irena SELIŠNIK: SLOVENSKA RAZLIČICA  
»HITRE PROGE« DO POLITIČNE ENAKOSTI
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 2, str. 337–354

Po prvih večstrankarskih volitvah v Državni zbor RS je delež žensk v 
njem dramatično upadel (s 24 odstotkov v letu 1986 se je spustil na 17,5 
odstotka v 1990) in se ni bistveno spremenil v naslednjih dveh desetletjih. 
Vse to je feministične aktivistke, raziskovalke in levo profilirane političar
ke vodilo v diskusijo o odsotnosti učinkovitih mehanizmov, ki bi izboljša
li položaj. Prve predloge za uvedbo ženskih kvot v organih znotraj strank 
in kasneje za nacionalne volitve so predlagale ženske v sredinskih in levo 
usmerjenih strankah. Toda strankarske oziroma prostovoljne neobvezujo
če kvote niso imele vpliva na izboljšanje prisotnosti žensk v pomembnih 
političnih telesih, saj strankarski vratarji pri sestavljanju kandidatnih list niso 
v celoti spoštovali svojih lastnih pravil. Šele ko so bile sprejete obvezujoče 
kvote, se je zgodil opazen napredek v deležu žensk na najvišjih ravneh slo
venske politike. V nasprotju s prejšnjimi študijami o kvotah na podlagi spola 
v Sloveniji se ta članek osredotoča na pomen zakonskih in institucionalnih 
mehanizmov v slovenskem kontekstu, ki so spodbudili povečanje deleža 
žensk v politiki, in analizira politični proces, ki je tlakoval pot večji enakosti 
med spoloma z uporabo podatkov iz volitev in njihovo umestitvijo v širši 
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kontekst. Avtorici zaključita, da se brez uzakonjenih kvot na podlagi spola 
delež žensk v politiki ne bi dvignil na visokih 37 odstotkov (najvišji delež 
med vsemi srednjeevropskimi državami), hkrati pa tudi identificirata ome
jitve v učinkovitosti kvot v slovenskem političnem in institucionalnem kon
tekstu.

Ključni pojmi: Slovenija, strankarske kvote, uzakonjene volilne spolne 
kvote, politika, enakost spolov

UDK: 324055.2:352(477)

Laura A. DEAN, Pedro A. G. Dos SANTOS:  
POSLEDICE UVEDBE SPOLNIH KVOT V UKRAJINI 
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 2, str. 355–375

Ukrajinski parlament, Verkhova Rada, je 17. julija 2015 sprejel zakon, 
s katerim je uzakonil 30odstotne spolne kvote za strankarske kandidatne 
liste na lokalni ravni. V članku preučujeva predhodne poskuse uvedbe kvot 
v Ukrajini ter vpliv in učinke spolnih kvot na lokalnih volitvah. Analizirava 
rezultate volitev pred implementacijo spolnih kvot in po njej, da bi natanč
neje lahko raziskala dejavnike, ki vplivajo na upoštevanje oziroma neupošte
vanje kvot, kakor tudi vpliv kvot na izvolitev žensk. Prepričana sva, da zaradi 
neambicioznosti kvotnih pravil, ki ne predvidevajo sankcij za ne upoštevanje 
kvotnih določil, in kljub spremembi volilnega sistema na lokalni ravni v 
(sorazmerni) proporcionalni sistem, se zastopanost žensk ni zvišala. Prav 
tako ugotavljava, da novi režim v postkonfliktni ukrajinski demokraciji v 
nastajanju želi s sprejetjem spolnih kvot pokazati, da je bolj demokratičen 
in egalitaren od predhodnih in se tako bolj približati evropskim in mednaro
dnim standardom, a vladajoče stranke kvotnih določil ne upoštevajo. 

Ključni pojmi: spolne kvote, Ukrajina, reprezentacija žensk, lokalne 
volitve

UDK: 32:305(412)

Ekaterina R. RASHKOVA, Emilia ZANKINA:  
ZASTOPANOST ŽENSK V POLITIKI V JUGOVZHODNI EVROPI 
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 2, str. 376–393

Kvote naj bi bile najučinkovitejše sredstvo za promocijo enakosti spolov. 
V članku preučujeva šest držav Jugovzhodne Evrope, kjer so bile kvote ali 
ponovno uvedene (po opustitvi kvot iz komunističnega obdobja) ali prvič 
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uvedene. Pri predstavljanju originalnih podatkov deskriptivnega pred
stavništva žensk v parlamentih sva ugotovili pomembne razlike v regiji. V 
nasprotju z državami Zahodne Evrope, kjer je predstavništvo žensk višje v 
levih in sredinskih strankah, se tu desnosredinske stranke zastopane z naj
več ženskami. Da bi lahko raziskali posebne fenomene te regije in ugotavlja
li raznolikost znotraj nje, preučujeva tako kvote kot tudi kulturni in zgodo
vinski kontekst. 

Ključni pojmi: spol in politika, deskriptivno predstavništvo, kvote, Jugo
vzhodna Evropa

UDK: 324055.2:328(497.7+497.11+497.5)

Elena NACEVSKA, Sonja LOKAR: UČINKOVITOST SPOLNIH KVOT  
V MAKEDONIJI, SRBIJI IN NA HRVAŠKEM 
Teorija in praksa, Ljubljana 2017, let. LIV, št. 2, str. 394–412

V Makedoniji, Srbiji in na Hrvaškem so koalicije aktivistk z močno pod
poro mednarodnih partnerjev ter z uporabo zagovorništva in lobiranja v 
obdobjih predvolilnih tekem uspele spraviti vprašanje podzastopanosti 
žensk v politiki na dnevni red velike politike ter uvesti partijske in zakon
ske kvote za kandidate in kandidatke. Trendi izvoljenih poslank kažejo, da 
so bile partijske kvote do neke mere učinkovite na Hrvaškem, ne pa tudi 
v Makedoniji in Srbiji, zakonske kvote za oba spola pa so bile neučinkovi
te na Hrvaškem; ker pa so bile pravilno zasnovane, so uspešno vplivale na 
višji procent izvoljenih poslank v Makedoniji in Srbiji. Ta članek primerjalno 
analizira vzroke za (ne)učinkovitost partijskih in zakonskih kvot za kandi
date in kandidatke, ponuja osnovne podatke o (ne)obstojnosti zakonskih 
izboljšav in se zaključi z ugotovitvijo, da bi bilo napačno pričakovati, da 
bodo kvote same po sebi pripeljale do transformativnih, za enakost spolov 
občutljivih politik. 

Ključni pojmi: koalicije, aktivistke, formalno predstavništvo, vsebinsko 
predstavništvo, ženske, učinkovitost, strankarske kvote, uzakonjene kandi
datne kvote 


