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POVZETEK 
 
 
Žensko podjetništvo je v Sloveniji vse bolj prisotno in vsakdanje. Ženske podjetnice 

srečujemo na vsakem koraku, le redko pa se sprašujemo, kako so podjetnice postale in s čim 

vse se morajo na svoji podjetniški poti srečevati. Naloga se osredotoča na ženske podjetnice 

na Goriškem, natančneje na motive, zaradi katerih se odločajo za podjetništvo, in na ovire, s 

katerimi se na svoji podjetniški poti srečujejo. Obravnavana regija je majhna in o vlogi 

podjetnic v njej v literaturi ni veliko zapisov. Sedem goriških podjetnic je odgovarjalo na 

vprašanja, ki so nas pripeljala do končnih ugotovitev. Na podjetniško pot jih večinoma vodi 

močna želja in tako je vstop v podjetništvo posledica zavestne odločitve. Čeprav podjetnice 

na samostojno pot včasih vodi tudi nuja zaradi brezposelnosti ali težav z zaposlitvijo, pa 

večina dobro ve, kaj si želi in se temu tudi popolnoma preda. Pri tem vztrajno premagujejo 

ovire, ki se vedno pojavljajo. Tako morajo uspešno usklajevati družinsko in podjetniško sfero, 

saj ženski delež v družinskem življenju še vedno ni enak moškemu. Družina je lahko včasih 

precej ovirajoč faktor, zaradi katerega ženski podjetnici zmanjka energije za podjetništvo, kar 

ima lahko negativne posledice. Pomembno je, da jo družina razume in podpira ter ji tudi 

pomaga, predvsem je tu pomembna partnerjeva vloga. Ženske podjetnice pogrešajo tudi večjo 

spodbudo države in okolja, v katerem živijo, ter možnost organiziranega povezovanja. Prav to 

pomanjkanje spodbude in podpore je ena izmed ovir, saj morajo tako same iskati rešitve in 

priložnosti, ki jih s skupno organizacijo mogoče ne bi bilo treba, vedno znova pa se spopadajo 

tudi s finančnimi težavami. Kljub vsemu pa so ženske podjetnice s svojo odločitvijo zelo 

zadovoljne in svoje odločitve ne obžalujejo. 

 

KLJUČNE BESEDE: žensko podjetništvo, Goriška, motivi za podjetništvo, ovire v 

podjetništvu, ženska podjetnica 

 

 

 
 
 



 

 

SUMMARY 
 
 
Up to now female entrepreneurship in Slovenia has become more and more common in 

everyday life. We can meet female entrepreneurs everywhere. However we rarely wonder 

how these women have become entrepreneurs and what they have had to encounter on their 

path. My thesis focuses on female entrepreneurs in the region of Goriška, more exactly on the 

motives for their choice, as well as the obstacles they meet in their professional life. The 

above mentioned region is very small and thus there is almost no literature about it. Seven 

female entrepreneurs from the region have been questioned and their answers have led to 

certain findings. Mostly they are driven by a strong will and entering the world of 

entrepreneurship was a conscious decision. Although their choice for an independent 

profession is sometimes a consequence of unemployment or problems finding a job, most of 

them know exactly, what they want and dedicate themselves entirely to that.They persistently 

fight the obstacles that always appear. They need to successfully manage their family and 

professional life, as the female contribution to family life is still not equal to the proportion of 

the male contribution. The family may be sometimes an obstructing factor that takes away the 

energy needed for working and thus has a negative impact on the entrepreneurship. The 

family's understanding, support and help is very important, especially from the partner's side. 

Female entrepreneurs also miss more support from the government, the local environment and 

the possibility of organized networking. This lack of encouragement and support is one of the 

big obstacles, as they need to find solutions and opportunities that would not be necessary 

with an exsisting common organization. Their second biggest problem that they have 

mentioned are the finances. Despite everything, female entrepreneurs are saddisfied with their 

decision and they do not regret their choice of becoming entrepreneurs. 

 

KEY WORDS: female entrepreneurship, the region of Goriška, motives for entrepreneurship, 

obstacles in entrepreneurship, business woman 
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1 UVOD 

 
Žensko podjetništvo je vse bolj razširjeno, tako po svetu kot tudi v Sloveniji. To je po eni 

strani posledica vse večje samostojnosti žensk, ki niso več le gospodinje in iz zasebne sfere 

vse bolj zavestno vstopajo v javno, po drugi pa pomanjkanja prostih delovnih mest, predvsem 

za ženske, ki z vstopom v podjetništvo skrbijo za preživetje. Prav motivi za vstop v 

podjetništvo so poleg ovir, s katerimi se na poti srečujejo, osrednje zanimanje naše naloge, v 

kateri se ukvarjamo z ženskim podjetništvom na Goriškem.  

Cilj naše naloge je raziskati, kakšni motivi vodijo ženske, da se odločijo za vstop v 

podjetništvo, pri tem pa skušamo ugotoviti tudi, s kakšnimi ovirami se srečujejo na svoji poti. 

Odgovore na postavljeni raziskovalni vprašanji smo iskali s strukturiranimi intervjuji, 

izvedenimi s sedmimi goriškimi podjetnicami. Pri tem v teoretičnem delu preučujemo izbrano 

slovensko in tujo literaturo na obravnavano temo, v empiričnem delu pa skušamo ugotoviti in 

razumeti ženske podjetnice na Goriškem. 

Naš namen ni posploševanje na širšo populacijo žensk podjetnic, saj gre za majhen vzorec v 

regiji. Raziskava je namenjena boljšemu vpogledu v svet ženskega podjetništva, saj 

ugotovitve prinašajo odgovore vprašanja o razlogih za vstop v podjetništvo in tudi na težave, 

s katerimi se je treba na podjetniški poti srečevati kot ženska. Pri tem bomo v teoretičnem 

delu predstavljene izsledke skušali povezati z v intervjujih pridobljenimi podatki in tako 

ugotoviti, ali ženske podjetnice na Goriškem posebej izstopajo ali pa jih vodijo podobni 

motivi in se srečujejo s podobnimi težavami kot podjetnice drugje. Naloga je tako razdeljena 

na dva dela, na teoretični in empirični. V teoretskem delu je pregledana literatura na 

obravnavano temo, ki je na splošno lahko dostopna, težavo pa predstavljajo konkretni podatki 

z obravnavanega območja. O ženskem podjetništvu na Goriškem ustreznih podatkov ni na 

voljo, saj gre za manjše območje, na katerem najdemo nekaj literature o podjetništvu nasploh, 

večinoma pa je vse vezano na slovensko območje na splošno, zato je to težava, na katero 

naletimo pri pisanju teoretičnega dela. Kljub temu skušamo osvetlili teoretični okvir ženskega 

podjetništva na obravnavanem območju. 

Temeljitemu pregledu literature in seznanitvi z aktualno problematiko sledi empirični del, ki 

zahteva pridobivanje podatkov in njihovo analizo. Naš vzorec raziskave predstavlja sedem 
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žensk podjetnic na Goriškem, ki lahko dobro osvetlijo problematiko in odgovorijo na ključna 

vprašanja, potrebna za oblikovanje zaključkov. Intervjujem namreč sledi zbiranje in urejanje 

dobljenih odgovorov ter analiza in interpretacija podatkov. Temu sledita odgovora na 

raziskovalni vprašanji, s čimer je naša naloga zaključena. 
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2 ŽENSKA V SODOBNI DRUŽBI 

Ženske so v drugi polovici 20. stoletja pospešeno vstopale v javno sfero, ki je bila dolga leta 

rezervirana le za moške, v 21. stoletju pa lahko rečemo, da so v njem že trdno zasidrane. 

Kljub temu pa v zasebni sferi ostajajo pomembne ženske, saj moški vanjo še vedno ne 

vstopajo pogosto. (Jogan, 2001)  

2.1 Položaj in vloga žensk v sodobni družbi 

Položaj žensk je danes le bolj obremenjen z družinskimi in gospodinjskimi deli, čeprav je 

veliko žensk zaposlenih oz. v javni sferi. Pričakovanja do žensk so jasna, tj. da delajo tako v 

službi kot doma, medtem ko moških družinske obveznosti ne zadevajo tako neposredno. 

Vendar pa se tradicionalna prepričanja o vlogi ženske vse bolj spreminjajo, predvsem o vlogi 

ženske v gospodinjstvu. Boštjančič in Bobovnik (2008) v svoji raziskavi Družina in kariera 

kot izziv sodobne ženske ugotavljata zadovoljstvo žensk z različnimi vlogami, denimo s 

svojim življenjem, s svojim spoprijemanjem s stresom ipd., in ugotavljata, da so tiste ženske, 

ki imajo več vlog, zadovoljne s svojo vlogo matere, manj pa s partnerskim odnosom in 

preživljanjem prostega časa. Težava je, da je usklajevanje plačanega dela in družinskega 

življenja izrazito žensko vprašanje. Moški opravljajo bolj zunanja dela in skrbijo za družinske 

finance, medtem ko ženske skrbijo za kuhanje, pospravljanje, likanje in druga gospodinjska 

opravila. Tudi skrb za otroka je še vedno večinoma ženska naloga, čeprav so moški danes vse 

bolj vključeni v otrokovo vzgojo in prosti čas, kot so bili nekoč. Zaskrbljujoče pa je dejstvo, 

da se čas, namenjen gospodinjskim opravilom, pri ženskah ne zmanjšuje, čeprav niso več 

gospodinje, ampak opravljajo plačano delo. (Hrženjak, 2007) 

Že leta 1990 so Ferligoj in drugi (1990, str. 62) ugotavljali, da bodo »ženske tiste, ki bodo 

najbolj izpostavljene nezaposlenosti, začasnim in delnim zaposlitvam. Zaradi večje 

obremenjenosti žensk kot moških z domačim in družinskim delom bodo ženske tudi manj 

sposobne za hitre prekvalifikacije (do- in predšolanja), da bi si tako povečale možnosti na trgu 

delovne sile.« Kmalu po vstopu žensk v javno sfero in na trg dela se je pokazalo, da 

delodajalci bolj zaposlujejo moško delovno silo. Danes je tega morda nekoliko manj, vendar 

pa je med brezposelnimi še vedno več žensk kot moških. Ženske imajo posledično manj 

delovnih izkušenj, poleg tega pa ni ustreznih delovnih mest zanje. Najboljše možnosti in 
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pogoje imajo ženske z višjo in visoko izobrazbo, vendar imajo moški prednost pri 

delodajalcih, saj se ti pri ženskah bojijo odsotnosti zaradi rojevanja in negovanja otrok. 

(Mrgole Jukič, 2000) 

2.2 Usklajevanje dela in družine 

Usklajevanje dela in družinskega življenja je resna težava sodobnega sveta, ko so ženske 

močno prisotne na trgu dela, hkrati pa ohranjajo svojo družinsko vlogo. »Usklajevanje 

družinskega življenja in dela je v zadnjih desetletjih vse bolj pereča problematika na ravni 

socialnih politik, zato je tako v Sloveniji kot v tujini vse bolj raziskovana.« (Sedmak in drugi 

2007, str. 93) Hrženjak (2007) pravi, da usklajevanje sicer ni obravnavano kot problem sam 

na sebi, ampak predstavlja težavo pri večji udeležbi žensk na trgu dela, saj gre za nenehno 

prilagajanje družinskega življenja potrebam na trgu dela, pri tem pa v obratni smeri ni 

prilagajanja. Na to opozarja tudi Rener (2008), ki pravi, da je usklajevanje najbolj stresno, ko 

so otroci še majhni in takoj po porodniškem dopustu, ko morajo ženske ponovno na svoje 

delovno mesto.  

Za lažje in uspešnejše usklajevanje dela in družine skrbijo ukrepi usklajevanja poklicnega in 

zasebnega življenja. Namenjeni so predvsem doseganju in ohranjanju aktivne udeležbe žensk 

na trgu dela, kar je za delodajalce postalo zanimivo tudi zaradi vedno višje izobraženosti 

žensk. Hrženjak (2007, str. 33) zato pravi, da so ukrepi namenjeni predvsem ustvarjanju 

možnosti, »da bi ženske združevale skrb za otroke in plačano delo, medtem ko se znotraj teh 

ukrepov posveča le malo pozornosti temu, da bi moške spodbujali k delitvi dela v zasebni 

sferi. Tako se v jedru ukrepov za usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja obnavlja 

normo, da je ženska odgovorna za neplačano reproduktivno delo v zasebni sferi, medtem ko 

je udeležba moških pri tem neobvezna.« Avtor nadalje pravi, da se ukrepi osredotočajo 

predvsem na fleksibilizacijo delovnih mest, njihov cilj pa je predvsem ženskam omogočiti 

lažjo skrb za družino in dom, pogostejše odločanje za otroke in seveda aktivnost na trgu dela. 

Slovenija sicer velja za državo z dobro urejeno politiko usklajevanja poklicnih in zasebnih 

obveznosti, na kar kažejo kakovostni in subvencionirani vrtci, plačan porodniški in starševski 

dopust, davčne olajšave za otroke ter zadnja leta spodbujanje aktivnega očetovstva in tudi 

očetovskega dopusta. Kljub temu pa očetje zelo redko izkoristijo dopust za nego in varstvo 

otroka (leta 2004 le 1,5 odstotka). (Sedmak in drugi, 2007) V izzivih in usmeritvah pri 
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usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja je v Resoluciji o nacionalnem programu za 

enake možnosti žensk in moških navedeno, da »v Sloveniji kljub povečanju časa, ki ga moški 

namenjajo gospodinjskim opravilom in skrbi za družino, ženske namenijo tem opravilom 

skoraj dvakrat toliko časa kot moški.« Nadalje v resoluciji navajajo, da je za zagotavljanje 

enakih možnosti spolov temeljno »ustvarjanje pogojev za lažje in kakovostnejše usklajevanje 

družinskih in poklicnih obveznosti mater in očetov ter tistih, ki skrbijo za starejše in druge 

pomoči potrebne družinske članice in člane.« (Resolucija o nacionalnem programu za enake 

možnosti žensk in moških, 2005–2013) 

»Plačano delo in družina sta področji življenja, ki se lahko dopolnjujeta, pa tudi izključujeta.« 

(Šadl 2006, str. 38) Obveznosti v sferi družinskega življenja namreč otežujejo učinkovito 

delovanje v sferi plačanega dela, seveda pa velja tudi obratno. To povzroči konflikt med 

poklicnimi in družinskimi vlogami, s katerim se morajo ženske, pa tudi moški, danes uspešno 

spopadati.  

2.3 Zaposlovanje žensk 

Delo in organizacijsko delovanje sta v sodobnem času vpeta v obstoječe koncepte družbenih 

vlog spolov. Ženske v Sloveniji predstavljajo skoraj polovico vseh zaposlenih in prav tako kot 

moški večinoma delajo polni delovni čas. Vendar se v primerjavi z moškimi zvišuje delež 

žensk, ki so zaposlene za določen čas, prav tako je več žensk kot moških zaposlenih za krajši 

delovni čas. Ženske prednjačijo tudi med trajno zaposlenimi, medtem ko je med 

samozaposlenimi odstotek žensk nižji od odstotka moških. Statistični podatki kažejo na 

neenakost spolov v družbi, kar se kaže pri poklicnih neenakostih: imamo poklice, ki so 

popolnoma feminizirani, in druge, pri katerih ženske nimajo niti najmanjše možnosti. Poleg 

tega ženske dobivajo nižjo plačo za enako delo in zasedajo nižje položaje. Med strokovnjaki, 

visokimi uradniki in menedžerji je v povprečju dve tretjini moških in le tretjina žensk. (Broko 

Grimšič, 2014)  

Ženske so danes tudi vse bolj izobražene, vendar jim to še vedno ne pomaga; kljub povprečno 

višji izobrazbi težje najdejo zaposlitev, redkeje se samozaposlujejo, zasedajo nižja delovna 

mesta, pogosto pa imajo tudi manjše karierne možnosti kot moški ter so glede na stopnjo 

strokovne usposobljenosti slabše plačane. (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti) Tudi za slovensko družbo velja, da na univerzah prevladujejo ženske in da so 
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učinkovitejše kot moški; zaznati je mogoče povečanje deleža žensk z magisterijem ali 

doktoratom, vendar še vedno prevladuje t. i. moškosrediščna kultura. Akademsko delujoče 

ženske oziroma matere se srečujejo z ovirami, ki otežujejo njihovo delovanje in so predvsem 

posledica družinskih obveznosti. Zato je nujno, da kot družba začnemo delati na tem, da bo 

socialna klima v delovnem okolju prijaznejša, mogoče tudi s spremembo predstave o tem, da 

je za otroka/e oz. družino odgovorna samo ženska. (Jogan, 2001) 

Pomembno vlogo pri ženskah na trgu del imajo tudi delodajalci, ki so večinoma glavni krivci 

za slabše možnosti zaposlovanja žensk v primerjavi z moškimi. »Kultura v neposrednem 

delovnem okolju večinoma ni naklonjena ženskam kot enakovrednim udeleženkam, saj je 

pogosto namesto spodbud navzoča zaviralna usmerjenost posameznikov, brezbrižnost (ali vsaj 

neenaka skrb) do napredovanja žensk itd.« (Jogan 2001, str. 107) Zato bi država morala 

izvajati določene ukrepe, ki bi zmanjšali brezposelnost tako za moške kot za ženske. Tako 

moški kot ženske namreč potrebujemo delo oz. zaposlitev, saj samo tako lahko zadovoljimo 

potrebe po socializaciji in samorealizaciji (Mrgole Jukić, 2000). Zakonodaja s področja trga 

dela glede enake obravnave žensk in moških je zgleden primer zakonske ureditve vključitve 

načela enakosti spolov v področno zakonodajo, vendar pa bo v prihodnje poudarek na njenem 

uresničevanju. (Ministrstvo za delo, družino, socialne zahteve in enake možnosti) 

Dejstvo torej ostaja, da so stereotipi o ženskih vlogah še vedno prisotni, in to tudi med 

ženskami samimi, čeprav so postale finančno in ekonomsko samostojne, dejavne, izobražene 

in samostojne pri izbiri življenjske poti in načina življenja. (Bergant in drugi, 1981) 
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3 PODJETNIŠTVO 

 
Podjetništvo je danes pogosto uporabljena beseda, saj je ključni dejavnik gospodarskega 

napredka. Sam pojem podjetništvo je povezan s številnimi izpeljankami, med katerimi so 

najpogostejše podjetnik, podjetje, podjetnost itd.  

3.1 Opredelitev podjetnika in podjetništva 

Podjetnik in podjetništvo sta pojma, ki sta se v družbi pogosteje začela pojavljati konec 80. let 

prejšnjega stoletja z valom ekonomskih in političnih sprememb. S pojmom podjetništvo 

najpogosteje povezujemo dejavnosti, ki jih posamezniki izvajajo, za zadovoljitev tržnih 

potreb, pri čemer je namen doseči čim večji finančni uspeh. To so vse dejavnosti, ki vodijo od 

(prepoznane) tržne potrebe, organiziranja, vključitve in tudi kombiniranja vseh potrebnih 

sredstev do uresničitve poslovne priložnosti in posledično ustvarjanja nove dodane vrednosti. 

(Bygrave v Pšeničny in drugi, 2000) Besedo podjetništvo lahko razumemo tudi kot skupek 

opredelitev in znanj več različnih znanosti, kot so ekonomija, sociologija, vodenje poslov, 

psihologija itd. Podjetništvo je namreč »sposobnost, znanje in vedenje podjetnih 

posameznikov ali podjetniških skupin, da v podjetniškem procesu poiščejo in učinkovito 

kombinirajo produkcijske tvorce in tako ustvarjajo novo vrednost.« (Steblovnik in drugi 2001, 

str. 14) 

Zgoraj navedena definicija podjetnika pa ni edina. Veliko teoretikov je skušalo opisati vlogo, 

značilnosti ter družbeni in ekonomski vpliv podjetništva v svetu. Začetke preučevanja 

predstavlja Richard Cantillon, ki je v 18. stoletju v svojem eseju o naravi trgovine podjetnike 

ločil od menedžerjev, s čimer jim je določil različno vlogo v ekonomskem življenju in tudi v 

literaturi. Podjetništvo se je nato opredeljevalo različno, a enotne opredelitve na ekonomskem 

področju ni. Pšeničky (2000, str. 6) povzema Bygrava in Vahčiča (1994), da »s podjetništvom 

razumemo vse dejavnosti posameznika ali tima, ki vodijo od tržne spremembe (prepoznane 

tržne priložnosti), organiziranja, vključitve in kombiniranja vseh potrebnih sredstev do 

uresničevanja poslovnih priložnosti in s tem do ustvarjanja (dodane) vrednosti.« Pšeničny in 

drugi (2000, str. 63) pa definirajo podjetnika kot človeka, ki »dela, ustvarja in se spreminja v 

vsakršnih pogojih in s kombiniranjem, inoviranjem, ustvarjalnostjo, s prevzemanjem 

tveganja, predvsem pa z zmožnostjo aktiviranja drugih ljudi in sredstev ustvarja novo 
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(dodano) vrednost.« Rebernik in drugi (2002, str. 55) navajajo, da je najsplošnejše 

uporabljeno pojmovanje podjetnika kot organizirajočega dejavnika proizvodnje, tj. »oseba, ki 

daje pobudo v kombiniranju prvin poslovnega procesa s ciljem izdelati blago, sprejema 

temeljne odločitve, ki zadevajo usodo podjetja, sprejema riziko, za kar je nagrajen z 

dobičkom, oblikuje poslovne organizacije in uvaja nove izdelke in tehnike.«  

Različni avtorji si torej pod pojmom podjetništvo že od samega začetka predstavljajo različne 

vsebine. Po Hisrichu (Steblovnik in drugi, 2001) je podjetništvo proces ustvarjanja nečesa 

drugačnega, tj. takega, kar ima vrednost. Temu je treba posvetiti dovolj časa in napora, pri tem 

pa upoštevati finančno, psihološko in družbeno tveganje ter pričakovati ustrezno denarno 

nagrado in osebno zadovoljstvo. Za Druckerja (prav tam) je podjetništvo predvsem 

ekonomski in družbeni pojav, ki ne izvira iz tehničnega inoviranja, ampak iz specifične 

kulture. Pri tem je ključno razumevanje potreb po spremembah. Stevenson (prav tam) pa 

pravi, da gre pri podjetništvu za pristop k upravljanju podjetja in se začne z odgovorom na 

priložnost, ki je odvisna od okolja, osebe, virov in pravega trenutka. Priložnost pomeni neko 

želeno stanje, ki je drugačno od današnjega in hkrati vključuje pričakovanje, da je mogoče 

računati na uspeh. Pri vseh omenjenih avtorjih pa je podjetništvo mogoče povezati s procesom 

iskanja ali ustvarjanj novih priložnosti in njihovega izkoriščanja, in to ne glede na vire, s 

katerimi podjetnik trenutno razpolaga.  

Enotno opredelitev podjetništva je težko podati, saj gre za precej kompleksen pojem. Skupni 

vidiki različnih opredelitev so ustvarjalnost, organiziranje, sprejemanje tveganja, stopnja 

novosti in nagrade. Je torej proces, v katerem podjetniki prevzemajo finančna, psihična in 

družbena tveganja ter svoj čas in prizadevanja namenjajo ustvarjanju nečesa novega, za kar 

prejmejo nagrade, kot so denar, osebno zadovoljstvo in neodvisnost. (Rajter in drugi, 2008) 

Avtorji so si torej enotni v definiciji, kar opisuje tudi Antončič (2002), tj. da je podjetništvo 

vrsta vedenja, ki vključuje dajanje pobud ter (re)organizacijo ekonomskih in družbenih 

mehanizmov, ki se osredotočajo na praktično korist ter sprejemajo tveganje in neuspehe.  

Pojem podjetnik označuje posameznika, ki izvaja zgoraj omenjene aktivnosti. Podjetnik je 

človek, ki s svojim znanjem, sposobnostmi in sredstvi išče in usklajuje proizvedene 

dejavnike, tako da uresniči donosne podjetniške priložnosti, posledično pa prispeva k razvoju 

gospodarstva in družbe (Plut v Steblovnik in drugi, 2001). Hkrati pa je podjetnik tudi 

posameznik, ki ustvarja vrednost, v tem procesu pa tvega izgubo denarja, časa ali kakšne 
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oblike vrednosti izdelkov ali storitev (Glas in Pšeničny, 2000).  

V vsakdanjem življenju se pojem podjetnik sicer uporablja tudi za lastnika podjetja, 

menedžerja, poslovneža, sploh danes pa pogosto tudi za špekulanta in prevaranta, kar je 

pravzaprav zloraba pojma. Ekonomski teoretiki so se precej ukvarjali s teorijo podjetnika in 

tudi podjetništva. Hebert in Link (v Glas in Pšeničny 2000, str. 21) sta identificirala 12 

različnih tem, ki se pojavljajo v ekonomski literaturi: 

Podjetnik je oseba, ki nosi tveganje, povezano z negotovostjo. 

Podjetnik je oseba, ki zagotavlja finančni kapital. 

Podjetnik je inovator. 

Podjetnik je tisti, ki odloča. 

Podjetnik je gospodarski politik. 

Podjetnik je menedžer ali superintendant. 

Podjetnik je organizator in usklajevalec ekonomskih virov. 

Podjetnik je lastnik podjetja. 

Podjetnik je tisti, ki zaposluje proizvodne vire. 

Podjetnik je tisti, ki sklepa pogodbe. 

Podjetnik je tisti, ki presoja. 

Podjetnik je razporejevalec proizvodnih virov med različne alternativne uporabe. 

Definirati podjetnika tako, da bi definicijo razumeli vsi, ni preprosto. Najbolj smiselno je 

podjetnika definirati s tem, kar počne. Podjetnik namreč vidi, kar so drugi spregledali, in tudi 

ukrepa, medtem ko drugi omahujejo. In prav ukrepanje je bistvena in ključna razlika med 

podjetnikom in drugimi ljudmi, ki sicer lahko imajo dobre ideje in tudi priložnosti, a ne 

ukrepajo. Podjetnik ukrepa in je dejaven – išče priložnosti, jih prepoznava, razvija ideje in 

oblikuje načrte za njihovo uresničitev. Podjetnik tudi organizira sredstva in ljudi, prevzema 

tveganja, a znotraj razumnih meja; tvega svoj denar, tudi ugled, čas in trdo delo. Če bo uspel, 

bo za to nagrajen, a ne zgolj finančno, pač pa tudi z občutkom zadovoljstva in ustvarjalnosti. 

(Glas in Pšeničny, 2000) 

Vloga podjetnikov v družbi je zelo pomembna, saj ustanavljajo podjetja, ki družbo oskrbujejo 

z izdelki in storitvami; tekmujejo s konkurenco, kar vodi k izboljšanju kakovosti in 

zniževanju cen; ustvarjajo nova delovna mesta; prispevajo k ekonomski rasti gospodarstva; z 

inovacijami ustvarjajo nove priložnosti tudi za druge; s svojo ustvarjalnostjo, močno voljo in 



10 

 

delavnostjo so zgled drugim in jih motivirajo za podjetniške aktivnosti, ki vodijo k ustvarjanju 

nove vrednosti. Čeprav je dolgo veljajo, da je pojem podjetništva povezan predvsem z 

velikimi podjetji oz. da velika podjetja največ prispevajo h gospodarski rasti, pa to danes ne 

drži več. Podjetniki so namreč ustvarjalni posamezniki, ki ustanovijo organizacijo, da 

uresničijo določeno podjetniško idejo. Tako ustvarjajo nova majhna podjetja, ki lahko zrastejo 

v veliko organizacijo z več tisoč zaposlenimi. Z rastjo podjetja se spreminja tudi vloga 

podjetnika, ki vse bolj postaja menedžer in se posveča operativnemu vodenju in kombiniranju 

razpoložljivih virov za čim učinkovitejšo doseganje ciljev in nalog. Pri tem se ne morejo več 

aktivno posvečati svoji ustvarjalnosti, vizionarstvu in uresničevanju poslovnih priložnosti. 

Nekateri podjetniki zato najamejo menedžerje, da sami ohranijo svojo prvotno vlogo. (Glas in 

Pšeničny, 2000) 

3.2 Podjetništvo v Sloveniji 

Od leta 1990 naprej je v Sloveniji število vseh oblik gospodarskih združb in fizičnih oseb, tj. 

samostojnih podjetnikov, naraščalo. Šlo je predvsem za zapolnjevanje novo nastalih tržnih 

niš, ki jih je povzročila osamosvojitev Slovenije. Raziskava GEM navaja dve osnovni skupini 

motivov za podjetniško aktivnost, tj. nujo in priložnost. Podjetništvo iz nuje pomeni, da so se 

posamezniki odločili za podjetniško pot, ker so bili v to prisiljeni zaradi preživetja, saj v 

njihovem okolju ni bilo mogoče najti podjetij ali organizacij, ki bi jim nudila primerna 

delovna mesta. Nasprotno pa podjetništvo zaradi priložnosti pomeni, da posamezniki 

prepoznavajo dobre poslovne priložnosti in jih svobodno izkoriščajo, da bi imeli dohodek, 

postali neodvisni in imeli tudi dobiček. Z gospodarskim razvojem se podjetništvo zaradi nuje 

praviloma zmanjšuje, povečujejo pa se motivi podjetnikov zaradi priložnosti. V Sloveniji je 

bilo leta 2013 podjetnikov, ki izkoriščajo zaznane poslovne priložnosti, 4,65 %, kar je sicer 

manj kot v letu 2012, ko jih je bilo 4,88 %. Glede na leto 2012 pa se je močno povečalo 

število podjetnikov zaradi nuje, tj. z 0,4 % v letih 2012 in 2011 na 1,55 % v letu 2013. 

Slovenija, ki je imela leta 2012 najnižjo stopnjo zgodnjega podjetništva zaradi nuje med 

državami GEM na svetu, je bila leto kasneje na 15. mestu med 67 vključenimi državami. 

(GEM Slovenija) 

V Sloveniji imamo tudi t. i. ustavljena podjetja in podjetnike, ki zagotavljajo stabilne 

zaposlitve ter izkoriščajo znanje, pridobljeno v prejšnjih fazah poslovanja. To so posamezniki, 
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ki so lastniki in menedžerji podjetij več kot tri leta in pol. Leta 2013 je bilo v Sloveniji med 

odraslim prebivalstvom 5,68 % ustaljenih podjetnikov, leto poprej pa 5,79 %. (prav tam) 

Zavedati se moramo, da je Slovenija predstavnik majhne ekonomije, pri čemer je uspešnost 

slovenskega gospodarstva vse bolj odvisna od uspešnosti podjetij pri njihovem prodoru na 

svetovne trge. Zaradi globalnih konkurenčnih pritiskov inovativna in prodorna start-up 

podjetja na globalni ravni vse bolj iščejo poslovne priložnosti, financiranje, partnerje in trge. 

Novih globalnih podjemov pa se lotevajo tudi že obstoječa podjetja, ki z mednarodnim 

notranjim podjetništvom iščejo poslovne priložnosti na svetovnih trgih, ki jim bodo 

omogočila rast in globalni preboj. Podjetja in podjetniki se tako srečujejo z izzivi 

obvladovanja gonilnih sil globalizacije in ustvarjanja uspešnega sodelovanja z globalnimi 

deležniki. (Lesjak, 2012)  

Med glavne probleme slovenskega podjetništva spada tudi zaostajanje po inovativni 

sposobnosti in ekonomski razvitosti za Evropo. Treba je vlagati v nadgradnjo in polprodukte 

pripeljati na končne produkte. Pogoj za to so aktivno podporno inovativno okolje, 

organizacija notranjega podjetništva in politika razvojnih potencialov. Težavo pa v Sloveniji 

predstavljajo tudi različni resorji, ki obstajajo in delujejo znotraj podjetništva. Ukrepe je treba 

medresorsko povezati in s tem omogočiti transparentnost, optimizacijo vloženih sredstev in 

tudi merljivost rezultatov. Slovenskemu podjetništvu pa ne nazadnje manjkata tudi 

povezovanje in skupinski duh. Podjetniki v drugih podjetnikih ne smejo videti le konkurence, 

ampak pa tudi sodelovanje in usmerjanje k doseganju skupnih ciljev po posameznih 

dejavnostih. (prav tam) 

3.3 Temeljne značilnosti podjetnika 

Podjetnika ni mogoče opredeliti z eno samo definicijo. Pojmovanja so različna, tista 

najpreprostejša navajajo, da se človek kot podjetnik rodi ali da ga oblikuje okolje, druga spet, 

da je podjetnik človek, ki ustanovi podjetje. Današnje opredelitve podjetnike definirajo kot 

ljudi, ki pravočasno in ustrezno prepoznajo priložnosti, zagotovijo potrebne vire in izpeljejo 

poslovno misel, nagrada za to pa je dobiček. Prav tako so podjetniki osebe, ki organizirajo, 

najemajo vire, opravljajo vsakodnevne operacije in prevzemajo tveganje. Predvsem tveganje 

je zelo pomembna lastnost vsakega podjetnika. (Pšeničny in drugi, 2000) Vendar pa podjetnik 

ne tvega na slepo, ampak premišljeno; opazuje okolico, konkurenco ter skuša biti boljši od nje 
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ali pa drugačen. (Steblovnik, 2001) 

Pomembno vlogo pri podjetništvu ima podjetnikova osebnost. To je splet različnih lastnosti, 

ki se kažejo v podjetnikovem vedenju in se kažejo kot: sposobnost, tj. kar podjetnik zmore 

narediti; znanje, spretnosti, veščine, tj. kar podjetnik zna narediti; motivacija, tj. kar podjetnik 

hoče narediti. (Plut v Steblovnik, 2001) 

Podjetnikovo osebnost preučuje veliko raziskovalcev podjetništva, vendar enoznačne razlage 

o tem, kdo lahko postane podjetnik, ni. Obstajajo pa osnovne značilnosti, ki so skupne vsem 

podjetnikom in jih ločijo od drugih ljudi. To so: 

- podjetnik obvladuje svoje življenje in zna vplivati na udejanjanje svojih zamisli, 

- podjetnik želi biti samostojen in zna sam odločati o svoji usodi, 

- podjetnik želi uspeti in biti prepoznaven, drugačen, 

- podjetnik je pripravljen tvegati nekaj več kot drugi, 

- podjetnika in njegove vrednote oblikujejo družina, šola, življenje in delovno okolje, 

- podjetnik ima dolgoročen, strateški, tudi vizionarki pogled na priložnosti, na sredstva, 

vire ter potrebno organizacijo za dosego poslovnih ciljev. (Pšeničny in drugi 2000, str. 

61) 

Značilne lastnosti podjetnikov so tudi želja po obvladovanju konkurence; potreba po 

dosežkih; ustvarjalnost; želja po prevzemanju odgovornosti za odločitve; pripravljenost 

sprejemati tveganje; zanimanje za konkretne rezultate; pozitivna naravnanost; realizem in 

smisel za humor; nagnjenje k razmišljanju o prihodnosti; želja biti sam svoj gospodar. 

(Steblovnik in drugi, 2001) 

Podjetnikova posebna sposobnost je podjetnost. »Podjetni posamezniki, skupine ali 

organizacije imajo izrazit motiv, veliko energije, organizacijske sposobnosti, da dosežejo 

cilj.« (Steblovnik in drugi 2001, str. 30) Podjetnost se tako izraža v ustvarjalnosti in 

inovativnosti. 

Kuratko (v Pšeničny in drugi, 2000) na osnovi dolgoletnega preučevanja podjetniških 

lastnosti navaja nekatere najpomembnejše osebnostne lastnosti podjetnikov: predanost in 

zaupanje v idejo, ki se kaže v pripravljenosti podjetnika, da se za uresničitev svoje vizije 

marsičemu odpove; želja po uspehu, dosežku; obsedenost s priložnostjo; iniciativnost in 

odgovornost do vseh, ki so vključeni v podjetniški proces; vztrajnost pri reševanju 
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najzahtevnejših problemov, ki mu predstavljajo izziv; sposobnost učenja na napakah; 

upoštevanje povratnih informacij o uspehu; prepričanje, da oni upravljajo resurse in ne 

obratno; sposobnost obvladovanja negotovosti in stalnih sprememb, potrebnih v rastočem 

podjetju, prilagodljivost; preračunljivo obvladovanje tveganja; osebnost, vredna zaupanja in 

spoštovanja; pripravljenost na možnost propada; energičnost in dinamičnost; kreativnost in 

inovativnost; jasna vizija; samozaupanje in optimizem; samostojnost in neodvisnost; 

sposobnost graditi podjetniški, menedžerski tim. 

Na oblikovanje podjetniških lastnosti vplivajo dednost, okolje in samodejavnost. Nekatere 

lastnosti so tako prirojene, denimo življenjska energija, nagnjenost k ustvarjalnemu 

razmišljanju, inteligenca ipd. Posameznik pa si lahko v ustreznem podjetniškem okolju 

določene lastnosti tudi pridobi oz. si jih priuči. Podjetnikova uspešnost je danes zelo odvisna 

od tega, kako se zna prilagajati spremembah v okolju, hkrati pa je od okolja odvisno, ali bo 

izkoristil vse svoje ustvarjalne potenciale. S samodejavnostjo pa svoje lastnosti lahko tudi 

spreminja. (Steblovnik, 2001) Nekatere podjetniške sposobnosti so bolj priučljive oz. 

pridobljive kot druge. Timmons (v Pšeničny in drugi, 2000) navaja, da je lažje razviti 

lastnosti, kot so predanost in odločenost; obsedenost s priložnostjo; strpnost do tveganja in 

negotovosti; ustvarjalnost, samozaupanje in prilagodljivost; motiviranost za doseganje 

rezultatov; sposobnost vodenja. Težje pa je pridobiti denimo energičnost, zdravje in čustveno 

stabilnost; ustvarjalnost in inovativnost; inteligenco; sposobnost za motiviranje drugih 

(karizmatičnost); osebnostne vrednote. Seveda pa obstajajo tudi lastnosti, ki delujejo in 

učinkujejo proti podjetniškemu ravnanju: prepričanost o lastni neranljivosti in nezmotljivosti, 

vsevednosti; nesposobnost za sprejemanje nasvetov in upoštevanje mnenj drugih; 

impulzivnost do stopnje koleričnosti; neobvladovanje procesov – prepričanje, da sami težko 

prispevamo k uspehu oz. neuspehu; perfekcionizem; neodvisnost za vsako ceno.  

Z omenjenimi lastnostmi pa ne moremo enoznačno označiti, kdo je lahko podjetnik in kdo ne. 

Vsak človek ima v sebi potencial za podjetnika, vendar na njegov uspeh poleg sposobnosti, 

motiviranosti in poslovne sreče vpliva tudi okolje, tj. gospodarski in politični sistem, 

institucije in pravni sistem ipd. Uspešen podjetnik pa je lahko »človek, pri katerem 

kombinacija lastnosti, znanja, sposobnosti in motivacije pripeljejo do poslovnega rezultata oz. 

uresničenja poslovne priložnosti – podjema.« (Pšeničny in drugi 2000, str. 64) 
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4 ŽENSKO PODJETNIŠTVO 

Podjetništvo je bilo dolga leta moška domena. Tako imenovano moško podjetništvo je bilo 

namreč sinonim za klasično podjetništvo. Danes pa razlikujemo moško (klasično) in žensko 

podjetništvo. O slednjem govorimo, ko ima ženska ali več žensk večinski delež lastništva 

podjetja, tj. vsaj 51 %. T. i. žensko podjetništvo poudarja žensko delovno silo. Odpira 

možnosti za poudarjanje ženskih sposobnosti in ambicij, odpravlja diskriminacijo spola, 

odpira možnosti za dejavnosti na področjih, ki niso profitno naravnana in moških navadno ne 

zanimajo.  

4.1 Pomen ženskega podjetništva 

Žensko podjetništvo je danes v svetu vse bolj prisotno in zato tudi tema različnih razprav in 

pogovorov. Pšeničny (2000, str. 178) tako pravi, da žensko podjetništvo »odpira možnosti za 

uveljavljanje ženskih ambicij, odpira jim možnosti za dejavnosti na področjih, za katere 

moški nimajo posluha in ki niso izrazito profitno naravnava (npr. socialno podjetništvo, 

področje kulture in izobraževanja).« Rebernik in drugi (2007, str. 330) navajata, da je delež 

moških v podjetništvu v večini držav večji od deleža žensk. V nobeni državi do zdaj med 

podjetniki ne prevladujejo ženske. Vendar pa v veliko državah žensko podjetništvo vidijo kot 

pomemben dejavnik gospodarske rasti, Bricelj (2007) pa opozarja, da v Sloveniji podporo 

podjetnic vidimo predvsem v socialni pomoči. Kljub temu pa tudi v Sloveniji pomen 

ženskega podjetništva za gospodarstvo postaja vse pomembnejši. Zato je pomembno, da 

gospodarstvo oz. država zagotovi in/ali ustanovi ustrezne pogoje, ki jih ženske za vstop v 

podjetništvo potrebujejo. (Rebernik in drugi, 2004)  

Enaindvajseto stoletje je že močno zasidralo vlogo ženske na trgu dela. Prejšnje stoletje je 

uvedlo zaposlovanje žensk, ki je prispevalo k višji gospodarski rasti, k povečanju 

povpraševanja in ustvarjanju novih delovnih mest, predvsem pri storitvenih dejavnostih, ki so 

bile prej neplačano žensko delo, tj. gospodinjska dela, skrb za otroke in starejše ipd. Danes pa 

se vloga žensk močno spreminja, število ženskih podjetij, ki postajajo vir sprememb in 

inovacija, pa se veča na svetovni ravni. Žensko podjetništvo vse bolj veča svoj prispevek 

gospodarstvu, saj gre za hitro rastoči segment v poslovnem svetu. Omogočajo nova delovna 

mesta, oblikujejo pa tudi raznovrstnost novih prispevkov k razvoju vrst produktov in storitev. 
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Pojavljajo se tudi v sektorjih, v katerih kraljujejo moški podjetniki, kot so denimo 

proizvodnja, transport in konstrukcija. (Kresnik, 2005) 

4.2 Motivi za podjetništvo 

Podjetništvo pomeni sprejeti družbena, psihološka in finančna tveganja, številne delovne ure, 

potrebne za zagon in razvoj podjetja. Nemalokrat pride do razočaranj in padcev, po katerih se 

je treba pobrati in vztrajati naprej. Motivi za vstop v podjetništvo so torej zelo pomembni in 

ključni pri odločitvi za ta korak. Podjetnice v prvi vrsti vodi želja biti sam svoj gospodar, biti 

neodvisen. Kot drugi motiv pa podjetnice navajajo tudi zadovoljstvo z delom, uveljavitev, 

priložnost in denar. Seveda so velikokrat prisotni tudi drugi dejavniki, kot so želja po izzivih, 

želja po neodvisnosti, želja po ravnotežju med delom in družino, pa tudi odgovor na 

brezposelnost. Lambing in Kuehl (v Kresnik 2005, str. 4) kot glavne skupine motivov za 

ustanovitev podjetja navajata: 

- nezadovoljstvo s skupnim življenjem: sem sodijo predvsem začasna brezposelnost in 

konflikti med družinskimi in delovnimi obveznostmi; 

- želja po ravnotežju med službo in delom, kar je večinoma le utopija, saj ženske hitro 

postanejo zasute z odgovornostjo do mladega dela na eni strani in do mladih otrok na 

drugi, sploh pri hitri rasti podjetja – ženske se zato velikokrat odločajo obdržati 

podjetje v malem obsegu, dokler so otroci še mladi; 

- želja po izzivih zaradi zmagovalne poslovne ideje ali ugotovitve, da to, kar delajo za 

delodajalca, lahko delajo tudi zase. 

Na splošno lahko rečemo, da na vstop v podjetništvo vplivajo zunanji in notranji dejavniki. 

Prvi so ekonomski, politični, socialno-kulturni, predvsem na področju ženskega dela. Drugi 

so osebni. Dejavnike, ki prispevajo k rasti ženskega podjetništva, pa lahko razdelimo na tiste, 

ki potiskajo (t. i. push dejavniki), in na tiste, ki nas povlečejo (t. i. pull dejavniki). Tako 

imamo na eni strani ženske, ki so brezposelne in iščejo plačano delo, posebej tiste, ki ga želijo 

uspešno usklajevati z družinskim življenjem, ter ženske, ki iščejo možnost vrnitve v službo po 

prekinitvi. Te so bile zaradi nezaposlenosti, nestabilnih in nezadovoljnih delovnih pogojev in 

možnosti potisnjene (pushed) k ustanovitvi lastnega podjetja. Na drugi strani pa imamo 

ženske, ki jih je v podjetništvo potegnilo (pulled) več dejavnikov, med njimi osebne ambicije, 

želja po neodvisnosti, kreativnost, boljši pogoji dela, izboljšanje ekonomskega položaja in 
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fleksibilnost, ki bi zadovoljila usklajevanje dela in družinskega življenja. V prvem primeru 

gre tako za ženske, ki so dalj časa nezaposlene, ki imajo omejene ali zastarele izkušnje, ki so 

iz območij z manjšo možnostjo zaposlitve, morda tudi ženske v socialno neugodnem 

položaju, denimo samohranilke, invalidne osebe, migrantke ipd. Te ženske imajo pogosto tudi 

nezadosten začetni kapital, nimajo ustrezne izobrazbe in izkušenj, pogosto niso dovolj 

samozavestne. V drugem primeru pa gre za ženske, ki same izberejo samozaposlitev, pogosto 

imajo vire in kapital, imajo ustrezno izobrazbo in izkušnje za uspešen razvoj podjetja, pogosto 

pa imajo tudi družinsko podjetništvo tradicijo in mrežo. (Allen in Truman, 1993) 

Raziskava GEM iz preučevanega obdobja 2002–2009 je pokazala, da se ženske za 

podjetništvo v Sloveniji odločajo predvsem zaradi priložnosti, ki jo zaznajo na trgu. Odstotek 

podjetnosti zaradi nuje pa se iz leta v leto zmanjšuje. (GEM raziskava)  

4.3 Prednosti in slabosti ženskega podjetništva 

Podjetništvo ženskam omogoča, da so same svoj gospodar, da torej same razporejajo svoj 

delovni čas in prostor. Posledično imajo več časa za obveznosti, ki ne zadevajo njihovega 

poslovnega življenja, predvsem za družino in prijatelje. Vendar pa je ta neodvisnost od časa in 

prostora odvisna od dejavnosti, s katero se podjetnica ukvarja. Še vedno se namreč podjetnice 

srečujejo s konfliktom med delom in družino, saj večino družinskih obveznosti še vedno 

nosijo ženske. Biti podjetnica pa pri večini pomeni delati ves dan, vse dni v tednu in tudi letu. 

Tako morajo hkrati najti zdravo ravnovesje med družino in delom, pri katerem morajo 

podjetje voditi, imeti in obdržati kvalificirane zaposlene in slediti spremembam in novostim 

na trgu. (Coulter, 2001) 

Prednost ženskega podjetništva, ki je hkrati tudi slabost, je finančna situacija: podjetnice so 

finančno neodvisne, hkrati pa imajo v primeru težav s poslovanjem tudi osebne finančne 

težave. Nadalje je velika prednost ženskega podjetništva tudi ženska moč povezovanja, saj so 

bolj nagnjene k povezovanju in delovanju v timu ter usmerjenosti k skupnim ciljem kot 

podjetniki. Poleg povezovanja kot glavne prednosti ženskega podjetništva so pomembne tudi 

naslednje lastnosti: 

- Pozornost na malenkosti. Ženske imajo možnost videti s perifernim vidom in 

razmišljati o več stvareh hkrati. To je včasih težava, ker niso dovolj ciljno usmerjene, 
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ampak velikokrat tudi prednost, ki omogoča, da so pozorne na vse malenkosti okoli 

njih.  

- Skrb za ljudi, toplina. Ženske izžarevajo svojo ženstvenost – toplino, skrb za ljudi, 

potrpežljivost ipd., posledično pa lažje pridobijo zaupanje poslovnih partnerjev in 

strank, lažje pa tudi obdržijo (dobre) zaposlene. Ženskam ljudje želijo pomagati, 

moški pa za to postavijo ukaz. 

- Močan šesti čut. Ženske imajo v splošnem precej bolj razvit t. i. šesti čut kot moški. In 

veliko žensk pravi, da so si z njim že velikokrat pomagale pri pravih odločitvah. 

- Ženske se znajdejo v kaosu, medtem ko moški v kaosu postanejo stresni. Ženskam se 

po glavi podijo različne misli, vsak trenutek opazijo mnogo težav in vsako malenkost. 

Vse to je kaotično in nekako domače, zato se znajdejo tudi v kaotičnih trenutkih v 

podjetju. (Škarja, 2014) 

4.4 Podpore ženskemu podjetništvu 

Vsak podjetnik potrebuje dober podporni sistem, predvsem takrat, ko svoje podjetje šele 

ustanavlja. Podporni sistem namreč ponuja informacije in nasvete ter usmerja podjetnika pri 

pridobivanju finančnih sredstev, trženju, organizacijski strukturi itd. (Antonič in drugi, 2002) 

Ženske so tudi kot podjetnice še vedno obremenjene z gospodinjskimi deli in družino, zato je 

podpora ženskim podjetnicam še toliko pomembnejša. Ženske podjetnice so se začele 

združevati v mreže in podporne skupine, da bi se tako srečale s poslovnimi in družbenimi 

cilji. Te mreže spodbujajo in širijo samozavest, znanja ter omogočajo izmenjavo informacij in 

izkušenj, omogočajo skupinske projekte, denimo seminarje, delavnice, srečanja in 

spodbujanje novih podjetnic. (Alen in Truman, 1993) Mreže Antonič in drugi (2002) delijo na 

tiste za moralno podporo in tiste za strokovno podporo. Prve sestavljajo člani družine in 

prijatelji. Pogosto so partnerji največja opora, saj navsezadnje tudi dovolijo, da podjetju 

namenijo ogromno časa. Tudi prijatelji so pomembni, saj so iskreni, podajo odkrite nasvete in 

pomagajo. Druge sestavljajo poslovni partnerji, kot so samozaposleni posamezniki z 

izkušnjami ustanavljanja podjetja, stranke, strokovnjaki in dobavitelji. Pomembna so obrtna 

združenja, o katerih bomo več povedali v nadaljevanju. Odličen vir reference so tudi 

prijateljstva in znanstva, ki jih posameznik pridobi s svojimi hobiji, športnimi in kulturnimi 

udejstvovanji ter z drugimi dejavnostmi. Močno strokovno podporo predstavljajo tudi 

mentorji, ki svojim varovancem lahko ponudijo poslovne nasvete in dodatno moralno 
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podporo. Mentor mora biti pri tem strokovnjak na svojem področju. Izbere ga lahko podjetnik 

sam, ki na podlagi svojih zahtev in želja poišče ustrezne kandidate in nato izbere osebo, ki mu 

lahko nudi največ pomoči. Če je ta pripravljena sodelovati, jo je treba o poslovanju in 

napredovanju tudi redno obveščati. Podporni paket, ki zajema različne oblike pomoči in 

fleksibilno gradi učinkovitost za različne potrebe in zahteve ženskih podjetnic, so tudi 

informacije in nasveti, ki jih ponujajo različni programi. Ti želijo predvsem prikazati resnične 

vzornice za dvig samozavesti pri prihodnjih podjetnicah. (prav tam)  

Pomembno vlogo v podpori gospodarskega razvoja – morda tudi glavno vlogo – imajo 

izobrazba in treningi. Pravilna izobrazba in trening sta ključna pri spodbujanju in širjenju 

podjetniškega duha in lahko oblikujeta nove podjetnike, ki aktivno in kreativno uporabljajo in 

dosežejo znanja, se samozaposlijo in ustvarjajo delovna mesta. Predvsem trening je ena 

najpomembnejših podpor podjetništva. Skozi trening namreč (prihodnji) podjetniki razvijajo 

sposobnosti in znanje, da lahko ustanovijo in vodijo podjetje. Že omenjeni svetovanje, 

informacije in nasveti so sicer pomembni, a rešujejo trenutne probleme. Trening pa razvija 

osebo, njene ideje in sposobnosti. Poslovni trening je posebej primeren za ženske podjetnice, 

ki s programom poslovnega treninga pravzaprav prvič srečajo takšne vrste izobrazbo. 

(Antonič in drugi, 2002) Sistem izobrazbe in treninga bi moral spodbujati ženske k 

sistematičnejši uporabi informacijske tehnike in tehnologije. Zelo pomembno vlogo pa imajo 

tudi promotorke ženskega podjetništva, ki v svojem okolju, lahko pa tudi izven njega, 

spodbujajo podjetništvo in poklicno uveljavljanje žensk. Promotorka sodeluje pri promociji 

podjetništva, oblikuje skupne zainteresiranih žensk, povezuje ženske iniciative na različnih 

območjih, generira podjetniške ideje, sodeluje pri oblikovanju projektov in iskanju virov 

financiranja, vzpostavlja pa tudi podporno okolje na danem območju. (Kresnik, 2005) 

4.5 Položaj ženske podjetnice v Sloveniji 

Slovenke so se v 20. stoletju močno zasidrale na trgu dela in so leta 1996 predstavljale skoraj 

polovico vseh zaposlenih, kar 48,8 %. Od tega je bilo na vodstvenih položajih le 28,3 % 

žensk, zelo slabo pa so bile zastopane tudi v politiki. Tako lahko njihovo vključevanje v 

podjetništvo razumemo kot rezultat iskanja ustvarjalne kariere in neodvisnosti. (Glas in 

Drnovšek v Glas in Pšeničky, 2000) Leta 2012 se je udeležba žensk v podjetništvu povečala le 

za slabo četrtino, leta 2013 pa se je nekoliko zvišala, na slabo tretjino (31,44 %). Premiki v 
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smeri večje izkoriščenosti podjetniškega potenciala žensk se torej kažejo, vendar ni znakov za 

dolgoročnejše povečanje. »V Sloveniji se namreč v zadnjem letu ni zgodilo nič takšnega, da bi 

spreminjalo realni položaj žensk v družbi ter jih razbremenilo obveznosti, ki jih tradicionalno 

prevzemajo nase.« (Rebernik in drugi 2010, str. 14) Sprejemati bi morali učinkovitejše in 

konkretnejše ukrepe, pri čemer je zelo pomembno izobraževanje za podjetništvo, formalno in 

neformalno. Ti ukrepi pa morajo posegati globlje od kratkoročnih in enkratnih akcij ali 

pozivov. Toda vedno znova se pojavlja vprašanje, kakšni so pravi ukrepi in s katerimi prijemi 

naj ženske prepričamo v odločitev za podjetništvo. Ženske namreč ne potrebujejo le 

spodbudne finančne programe, pač pa »več spodbud na ravni pozitivnega mišljenja, 

samozavesti, motiviranja in naravnanosti k ciljem,« pravi Marina Letonja z Visoke šole za 

podjetništvo. (Pahor, 2005) Kljub zelo inovativnim poslovnim idejam, s katerimi bi lahko 

prispevale k strukturnim spremembam v družbi in ustvarile nova delovna mesta, imajo ženske 

pogosto zadržke pri uresničitvi poslovnih idej. Podobno ugotavlja tudi raziskava GEM 2004 

(GEM Slovenija), ki je odkrila dva ključna elementa, ki zavirata hitrejši vstop žensk v 

podjetništvo. Prvi je pomanjkanje samozavesti oziroma zaupanja vase, drugi pa je 

prevladujoči model vloge ženske v družbi (tj. ženska je mama, žena in gospodinja). Država se 

mora zato zavedati, da so za spodbudo ženskega podjetništva poleg politik in programov 

pomembni še že omenjeno mentorstvo, lokalna podpora in ustvarjanje stikov med 

podjetnicami. Tudi na ministrstvu za gospodarstvo ugotavljajo, da je slovensko okolje kljub 

nekaterim spodbudam še vedno nespodbudno za razvoj ženskega podjetništva. Omenjeno 

ministrstvo s Pospeševalnim centrom za malo gospodarstvo sicer podpira program Poklicno 

uveljavljanje žensk, katerega cilji so vzpostaviti stimulativno podjetniško okolje za poklicno 

uveljavljanje žensk; razvoj inovativnih podpornih storitev za poklicno uveljavljanje žensk 

koordinacija mreže promotork ter izobraževanje menedžerk socialnega podjetništva. (Pahor, 

2005)  

Država pa bi vseeno morala narediti več za spodbujanje ženskega podjetništva. Slovenija 

nima sprejetega zakona o ženskem podjetništvu. Pravni okvir najdemo v Zakonu o 

gospodarskih družbah in Zakonu o podpornem okolju za podjetništvo. Pri tem so pomembni 

tudi nekateri drugi zakoni, denimo Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o preprečevanju 

omejevanja konkurence in Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in 

prisilnem prenehanju. Slovensko okolje torej nima učinkovite ureditve spodbujanja izključno 

ženskega podjetništva. Ekonomsko okolje nima kakovostnih podjetniških programov, žensko 
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podjetništvo pa omejujejo tudi neustrezni finančni programi. Sloveniji manjka tudi ustrezen 

program subvencij in nepovratnih sredstev, namenjenih spodbujanju izključno ženskega 

podjetništva. V Sloveniji kljub vsemu deluje Zavod META – Zavod za razvoj družinskega in 

ženskega podjetništva, ki je bil ustanovljen leta 2001 kot neprofitna organizacija, med 

ustanovitelji pa so neprofitno gospodarsko interesno združenje in nekatera podjetja. Namen 

ustanovitve je, da bi se mala družinska podjetja bolje povezala, da bi se uveljavile enake 

možnosti v podjetništvu, da bi bili razvojni programi bolj praktični ter da bi omogočili hitrejše 

in učinkovito povezovanje malih podjetij in njihov dolgoročnejši obstoj. Poseben program 

poklicnega uveljavljanja žensk je pokazal pomembne rezultate med vsemi udeleženkami, med 

drugim nove zaposlitve, nove samozaposlitve in ustanovitev podjetij, večja vključenost žensk 

v različne dejavnosti v lokalnem okolju ter tudi informacijsko središče in Zavoda META. A 

financiranje programa se je ustavilo že pred nekaj leti, in tako že vrsto let v državi ni 

sistematične podpore pospešenemu razvoju ženskih podjetij. (Gospodarska zbornica 

Slovenije) 

Poleg Zavoda META v Slovenji žensko podjetništvo spodbuja tudi dogodek 500 podjetnic, ki 

je bil prvič izpeljan leta 2013 in vključuje samo ženske. Dejaven pa je tudi Regijski svet 

poslovnih žensk in podjetnic pri Štajerski gospodarski zbornici Maribor. Od leta 2013 v 

Sloveniji deluje Svet za inovativnost žensk, ki želi povezati inovativne ženske v 

gospodarstvu, družbi in okolju ter vzpostaviti mrežo znanja in partnerstva. Tako želi 

prispevati k blagostanju družbe in razširiti prostor za inovativnost žensk v vseh porah 

življenja ter jih povezati predvsem v Regiji JV Evrope in Balkana. Delovanje je zasnovano po 

principu časovne banke in medsebojnega povezovanja. Institucija ponuja naslednje storitve: 

organizacijska pomoč, iskanje partnerja za odkup ideje ali pravice uporabe intelektualne 

lastnine, mednarodno povezovanje, pomoč pri oblikovanju strategije razvoja ideje, novosti, 

izdelava poslovnega načrta, marketinška pomoč, iskanje partnerjev pri razvoju novosti pri 

proizvodnji, pri poslovanju. Ponuja pa tudi pomoč pri organizaciji projekta, mentorstvo, 

izobraževanje in izmenjava dobrih praks, povezovanje. (prav tam) 

Dejstvo pa ostaja, da bi na državni ravni potrebovali predvsem sistematično podporo ženskim 

podjetniškim mrežam in ukrepe za hitrejšo rast podjetij, ki jih ustanavljajo ženske, da bi s tem 

omogočili nastajanje kakovostnejših delovnih mest. (Breznik, 2009) 
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4.6 Žensko podjetništvo na Goriškem 

Podjetništvu na obravnavanem območju največ ponuja Območna obrtno-podjetniška zbornica 

Nova Gorica, ki je samostojna, strokovna, nestrankarska, poslovna organizacija. Po številu 

članov je ta območna obrtno-podjetniška zbornica peta največja v Sloveniji, saj združuje 

približno 1000 članov, katerih število pa se nenehno spreminja. Deluje na območju občin 

Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Nova Gorica, Renče-Vogrsko in Šempeter-Vrtojba. 

Obrtne dejavnosti so bile na Goriškem razvite že pred časom, leta 1979 pa so na zboru 

samostojnih obrtnikov ustanovili Obrtno združenje Nova Gorica, ki je bilo predhodnik obrtne 

zbornice. Od leta 2008 dalje deluje pod imenom Območna obrtno-podjetniška zbornica Nova 

Gorica (v nadaljevanju OOPZ NG). Slednja je glavni povezovalec podjetnic in podjetnikov na 

Goriškem. Njene temeljne naloge so naslednje: izdaja obrtna dovoljenja in vodi obrtni 

register, sodeluje z OZS in ostalimi 62 območnimi zbornicami v okviru celovitega 

zborničnega sistema, aktivno sodeluje z združenji gospodarstva v občini in regiji, regijsko 

razvojno agencijo, tehnološkim parkom, z lokalnimi skupnostmi ter s sorodnimi tujimi 

institucijami, zlasti iz zamejstva, zastopa interese članov – delodajalcev, skrbi za promocijo 

članov zbornice doma in v tujini, organizira izobraževanja za potrebe članov po posameznih 

dejavnostih v sodelovanju z domačimi in tujimi strokovnjaki, nudi strokovno pomoč in 

svetovanje pri odpiranju obrti, opravlja storitve VEM za podjetja in samostojne podjetnike, 

tekoče obvešča člane o novostih in spremembah zakonodaje, ki ureja obrt in podjetništvo, 

tekoče obvešča člane o aktualnih razpisih, izdaja zbornično glasilo Podjetniške novice, ureja 

spletno stran, članom nudi računovodske storitve in jih obvešča o možnih načinih 

financiranja, vodi delavnice za samozaposlitev, nudi vavčersko svetovanje, organizira 

družabna srečanja članov, opravlja druge naloge v interesu članov, ki so opredeljene v statutu 

zbornice in letnih programih dela. (Katalog obrti in podjetništva, 2009) 

 

Sprva je imela OOPZ NG dve sekciji, Sekcijo za prevozništvo in Sekcijo za gostinstvo, danes 

pa jih v okviru zbornice deluje dvanajst: Sekcija avtoservisno-remontnih dejavnosti, Sekcija 

cvetličarjev, Sekcija frizerjev, Sekcija gostincev, Sekcija gradbincev, Sekcija grafično-

papirnih dejavnosti, Sekcija kovinarjev, Sekcija kozmetikov, Sekcija lesnih strok, Sekcija 

plastičarjev, Sekcija za promet ter Sekcija tekstilcev, pletilj in usnjarjev. Vsaka sekcija ima 

upravni odbor, ki vodi in usmerja njeno delo. V večini sekcij so tudi ženske podjetnice. Novih 

in ažurnih podatkov o tem, kakšno vlogo ima žensko podjetništvo na Goriškem, o morebitnih 
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posebnostih žensk podjetnic ter o njihovih dejavnostih ni na voljo, kar nam je potrdila gospa 

Nevenka Volk Božič, svetovalka na obrtno-podjetniški zbornici Nova Gorica. 

 

Katalog obrti in podjetništva OOPZ NG iz leta 2009 kaže, da je bilo v tistem obdobju največ 

žensk podjetnic v frizerstvu, in sicer 98. 33 žensk podjetnic je tudi v gostinstvu in turizmu, 32 

v tekstilstvu, 31 v kozmetični dejavnosti ter 19 v cvetličarstvu in vrtnarstvu. Nekaj žensk 

podjetnic pa je še v naslednjih dejavnostih: 8 v dejavnosti čiščenja objektov, 6 v živilski 

dejavnosti, prav tako 6 med vzdrževalci tekstilij, 5 v grafičnih in papirnatih dejavnostih, 4 v 

plastičarstvu, po 3 v računovodstvu in prometu, 2 v predelovalni dejavnosti, po 1 v 

steklarstvu, v urarstvu in zlatarstvu ter v gradbeništvu. 8 jih najdemo tudi pod druge 

dejavnosti. Skupaj je to 261 žensk podjetnic, ki so bile leta 2009 članice OOPZ NG, vseh 

članov pa je bilo takrat okoli 2000. Pri tem niso upoštevane ženske podjetnice, ki so 

soustanoviteljice podjetij. (prav tam) 

 

Glede na podatke iz kataloga so ženske podjetnice najbolj zastopane v storitvenih panogah, 

kot so frizerstvo, kozmetičarstvo, pa tudi cvetličarstvo in gostinstvo. Na Goriškem je 

podjetništvo vsekakor prisotno, a o njem v literaturi ni mogoče najti veliko. Literature o 

ženskem podjetništvu ni, prav tako ni bilo opravljenih nikakršnih posebnih raziskav o 

ženskem podjetništvu na Goriškem, kar nam je potrdila tudi že prej omenjena gospa Nevenka 

Volk Božič.  

4.7 Ženska podjetnica in moški podjetnik 

Danes razlikujemo moško (klasično) in žensko podjetništvo, o katerem govorimo, ko ima 

ženska ali več žensk večinski delež lastništva podjetja, tj. vsaj 51 %. Čeprav je v gospodarstvu 

in podjetništvu vse več žensk, pa je razlika med spoloma v podjetništvu še vedno precej 

velika v korist moških. Veliko raziskovalcev se ukvarja z vprašanjem, zakaj je v podjetništvu 

število moških tako večje od števila žensk. Tradicionalno je veljalo splošno prepričanje, da se 

podjetnice srečujejo z drugačnimi težavami kot podjetniki, drugačen pa je tudi njihov pristop 

k podjetništvu. Številni avtorji kot temeljno razliko med ženskim in moškim podjetništvom 

navajajo v tem, da ženske svojih podjetij ne ustanavljajo z namenom pridobiti visoke dobičke, 

kot je to značilno za moške, ampak v prvi vrsti zagovarjati dohodke za normalno življenje 

tako ustanoviteljice kot tudi zaposlenih. Ženske podjetnice se od moških namreč razlikujejo 
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predvsem glede motivacij, poslovnih veščin in izkušenj. Tudi osebni in poklicni profil 

podjetnic je drugačen od podjetnikov. (Fuller-Love v Novak, 2011) 

Razlike med spoloma se kažejo v vsakdanjem življenju, posledično pa tudi pri podjetništvu. 

Vsak spol ima pri tem svoje prednosti in slabosti. Ženske so navadno skrbnejše, vzgajajo 

druge, gradijo in vzdržujejo odnose. Čeprav so po naravi nežnejše, pa so do sebe neizprosne; 

to se predvsem kaže pri ženskah podjetnicah, ki imajo družino in so tako razpete med kariero 

in domom. Prav zaradi lažjega usklajevanja obeh segmentov življenja se marsikatera ženska 

odloča za podjetništvo, medtem ko moški navadno o tem pri ustanavljanju podjetja ne 

razmišljajo. Velikokrat poudarjeno dejstvo je, da se morajo ženske bolj dokazovati in opraviti 

težje naloge. Za razliko od moških pa niso tako usmerjene k ciljem, ki prav tako niso tako 

natančno zastavljeni, kot so pri moških. (Jessup in Chipps, 1991) Tradicionalne spolne vloge 

seveda vplivajo tudi na podjetništvo; feminilnost naj bi tako predstavljala obnašanja, lastnosti 

in stališča, značilna za ženske, maskulinost pa obnašanja, ki so značilna za moške. Ti 

stereotipi so sicer socialno in kulturno pogojeni in odvisni od družbenih norm, vendar so na 

splošno feminilne lastnosti v vsaki družbi nižje ovrednotene kot maskuline. Feminilne 

lastnosti so odvisnost, čustvenost, netekmovalnost, nežnost, zgovornost, neagresivnost, močna 

potreba po gotovosti, težko odločanje, usmerjenost na dom, nelogičnost, neambicioznost in 

subjektivnost. Makuline lastnosti so nasprotne, tj. neodvisnost, nečustvenost, tekmovalnost, 

grobost, nezgovornost, agresivnost, lahko odločanje, usmerjenost v svet, logičnost, 

ambicioznost in objektivnost. (Kanjou Mrčela, 1996) Vendar pa nihče nima samo feminilnih 

ali samo maskulinih lastnosti, pač pa skupek obojih; razlikujemo se le v razmerju med njimi. 

Antončič (2002) se sklicuje na rezultate raziskav institucij Families and Work Institute in 

Boston College Center for Work and Family in pravi, da je med moškimi in ženskami manj 

razlik, kot si večina misli, in da stereotipi, denimo da so moški ambicioznejši, ženske pa bolj 

usmerjene k družinskemu življenju, ne držijo. Raziskava zaključuje, da je prav zaradi takšnih 

stereotipov ženskam težje napredovati in se morajo bolj truditi za dosego enakih rezultatov v 

družbi. Med drugim se spopadajo s spolnimi predsodki, doma pa imajo družino, ki jo morajo 

uspešno usklajevati s kariero. 

Pomembna razlika med podjetnicami in podjetniki, na katero opozarjata Carter in Brush 

(2001), je tudi v dostopu podjetnic do virov, potrebnih za ustanovitev podjetja. To seveda 

močno in pomembno vpliva na odločitev za vstop v podjetništvo. Barbara Noble (v Buttner, 
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1993) razliko med podjetniki in podjetnicami vidi v tem, da je za moške biti podjetnik 

poslovna strategija, za ženske pa življenjska strategija, saj vstop v podjetništvo vidijo kot 

življenjsko odločitev. V podjetništvu pa velikokrat prihaja tudi do spolne diskriminacije 

(Minniti in Arenius, 2003). Na diskriminacijo opozarjata tudi Greene in Owen (v Novak 

2011), ki pravita, da rasna in etnična diskriminacija vplivata na vključenost žensk v 

podjetništvo. To se najbolj kaže v slabše razvitih družbah, kjer so ženske že na splošno manj 

cenjene kot moški. Ženske pa se večinoma po vsem svetu soočajo s problemom 

diskriminacije že na samem začetku podjetniškega procesa. Ženske so na splošno 

občutljivejše kot moški, zato tudi majhen negativen učinek lahko negativno vpliva na njihovo 

odločitev za podjetništvo. (Fuller-Love v Novak, 2011) 

Širec (2007) v svoji raziskavi glede primerjave med slovenskimi podjetnicami in podjetniki 

ugotavlja, da imajo podjetnice večjo potrebo po dosežkih kot podjetniki. Več tveganja so 

pripravljeni prevzemati moški, ki imajo tudi večjo željo po neodvisnosti. So pa ženske 

nekoliko bolj pripravljene spoštovati pravila in uveljavljene postopke pri delu. Hkrati 

podjetnice čutijo večje nelagodje ob delitvi dela med zaposlene. Ženske so namreč bolj 

prepričane o tem, da nadzorujejo svojo usodo, menijo pa tudi, da so rezultati podjetja odvisni 

od njihovega lastnega vodenja, nadzora in tudi sposobnosti. V omenjenih primerih gre za 

psihološke dejavnike, avtorica pa nadalje navaja tudi nepsihološke, ki jih deli na socialni in 

človeški kapital. Pri socialnem kapitalu se je izkazalo, da podjetnice ob ustanavljanju podjetja 

bistveno bolj pogrešajo podporo države in lokalnih oblasti kot moški. Pri preučevanju 

človeškega kapitala pa je ugotovila, da imajo podjetniki razmeroma dobro mnenje o svojih 

sposobnostih, zaupajo tudi v svoje znanje. Ženske so slabše le na področju analize in 

reševanja problemov, pa tudi pri računalniških spretnostih. (prav tam) 
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5 OVIRE PRI VSTOPU ŽENSK V PODJETNIŠTVO 

Podjetja v lasti žensk so za gospodarstvo vsake države vse pomembnejša. Še vedno pa se na 

svoji poti, vse od ustanovitve dalje, ženske podjetnice srečujejo z različnimi ovirami, ki jih 

morajo na svoji podjetniški poti uspešno premagovati. Med ovirami so tradicionalno 

opredeljene vloge glede na spol, pomanjkanje zaupanja v ženska podjetja, premalo dostopne 

finance (večina žensk podjetnic deluje v storitvenem sektorju, ki je manj kapitalsko 

intenziven, ženske podjetnice so v povprečju mlade, ženske ne prevzemajo tako velikih 

rizikov), visoka pričakovanja do žensk podjetnic, podporne mreže niso prilagojene 

specifičnim potrebam žensk podjetnic, podjetniški centri ne pokrivajo tega področja, ženske 

podjetnice ne sodelujejo med sabo. Na splošno gre torej za vsebinske ovire (stereotipi o 

ženskah), ekonomske ovire (finance) in mehke ovire (pomanjkanje usposabljanj, dostopa do 

poslovnih mrež in podjetniških sposobnosti). 

Vsakdo, ki vstopa v podjetništvo, se srečuje z ovirami, vendar se morajo ženske soočati z več 

ovirami kot moški. Jessup in Chipps (1991) menita, da imajo ženske večje težave predvsem 

na finančnem področju, tj. pri dostopu do finančnih sredstev. Ženske pa so tudi manj spretne 

pri koriščenju svojega znanja in spretnosti ter pri širjenju socialne mreže, ki so nujne pri 

ustanavljanju podjetja.  

Ovire pri vstopu žensk v podjetništvo in pri ženskah v podjetništvu na sploh lahko delimo na 

tiste, ki izvirajo iz žensk samih, in tiste, ki izvirajo iz okolja. Marn in Dedič (2002) med prve 

štejeta družinske obveznosti, pomanjkanje samozavesti, emocionalne nestabilnosti, 

pomanjkanje izkušenj v timskih športih, nizke aspiracije, neadekventno načrtovanje kariere 

ter več odsotnosti z dela. 

Dejavniki, ki izvirajo iz okolja in ovirajo žensko podjetništvo, pa so pomanjkanje ženskih 

zgledov, tradicionalna delitev dela in tradicionalne spolne vloge, obstoj neformalnih moških 

mrež, predsodki – ženske moški težko obravnavajo kot profesionalke, diskriminacija v 

zaposlovanju, napredovanju in vodenju ter odnos podrejenih. Mednarodna raziskava, ki je 

zajela 198.000 ljudi v 69 državah, je pokazala, da sta pomanjkanje samozavesti in strah pred 

porazom ena izmed glavnih razlogov, ki preprečujejo ženskam vstop v podjetništvo. (prav 

tam) 

Rešitve za zmanjševanje ali odpravljanje ovir, s katerimi se ženske podjetnice srečujejo, so 
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gotovo tudi v uvajanju posebnih programov, ki bi podpirali žensko podjetništvo, v boljših 

pogojih financiranja oz. pridobivanja finančnih sredstev, dodatnem izobraževanju, svetovanju 

ipd. Številne raziskave kažejo na veliko neizkoriščenost žensk v podjetništvu, spodbujanje 

ženskega podjetništva pa bi v prihodnosti prineslo nove ideje na področju podjetništva na 

splošno. (Rebernik in drugi, 2002) 

5.1 Ukrepi za lažje usklajevanje dela in družinskega življenja žensk 

Večina žensk ima danes dvojno vlogo, kar smo v nalogi že večkrat povedali: so zaposlene ali 

samozaposlene ženske in hkrati matere in žene. Poklicne in družinske obveznosti pa zahtevajo 

dobro organiziranost časa. In usklajevanje obojega je en izmed najpogostejših pogojev za 

uveljavljanje enakih možnosti spolov v družbi, kar še posebej velja pri zaposlovanju na trgu 

dela. Prav težave, ki jih imajo ženske z usklajevanjem obeh polov življenja, so na trgu dela 

manj mobilne kot moški. Pomembne razloge za manjše število žensk v podjetništvu in tudi za 

večje težave, s katerimi se srečujejo, najdemo prav v okolju, med katerim so najpogostejši 

»prezaposlenost in odsotnost podpore v družini, pomanjkanje ustreznih služb za kakovostno 

(zlasti popoldansko) varstvo otrok in odsotnost podpornih mehanizmov, ki bi upoštevali 

specifične potrebe podjetnic.« (Rebernik in drugi 2010, str. 8) Tako je en najpomembnejših 

korakov, ki bi jih morala narediti država, da bi pomagala podjetnicam, vrtce narediti 

podjetniško naravnane, in to tako glede delovnega časa kot tudi starostnih skupin otrok. En 

izmed državnih ukrepov, ki bi podjetnicam gotovo pomagal, je tudi lajšanje finančnega 

bremena, ki se pojavi pri porodniškem dopustu. Država bi lahko krila vsaj del stroškov 

nadomestne zaposlitve v tem času. (prav tam) 

Med spodbudami, namenjenimi podjetnicam, so denimo spodbujanje podjetniške kulture in 

odpravljanje omejitev v poslovnem okolju za razvoj zasebnih podjetij; spodbujanje odkrivanja 

in širjenja poslovnih priložnosti za podjetnice; spodbujanje nastajanja različnih ženskih 

podjetniških mrež in skupnosti; spodbujanje večje udeležbe žensk v poslovnoinformacijskih 

centrih in inkubatorjih ter drugi poslovni infrastrukturi; spodbujanje nenehnega razvoja in 

izobraževanja; spodbujanje vključevanja žensk v svetovalno in mentorsko mrežo ipd. Vendar 

pa podpora slovenskim podjetnicam še zdaleč ni takšna, kot bi si želeli. Največje težave imajo 

predvsem tiste ženske, ki vstopajo na tradicionalno moška področja dela (denimo 

avtoprevozništvo, gradbeništvo ipd.). (Glas in Drnovšek v Glas in Pšeničky, 2000) 
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Tudi Marta Turk, ena izmed najpomembnejših zagovornic in podpornic ženskega podjetništva 

v Sloveniji, že dolgo pravi, da v Sloveniji ni ukrepov za izpodbujanje in pospeševanje 

ženskega podjetništva. Obstaja sicer nekaj delavnic, na katerih sodelujejo predvsem 

brezposelne ženske, ki morda razmišljajo o podjetništvu, vendar to ni dovolj. Potrebovali bi 

sistematično podporo, Turkova pa predlaga tudi Zakon o ženskem podjetništvu. Potreben je 

pristop, s katerim bi ženske lažje usklajevale delo in družinsko življenje. Danes se veliko 

mladih žensk dolgo odreka otrokom in družinskemu življenju, saj je uskladitev teh dveh sfer 

zelo težka. Za trenutne aktivnosti skrbijo le civilne družbe, predvsem z ženskimi 

podjetniškimi mrežami, mentorstvom mladim podjetnicam, mednarodnim povezovanjem 

podjetnic in brezplačnim svetovalnim telefonom. Država torej ne nudi zadostne spodbude in 

konkretnih ukrepov, ki bi ženskam podjetnicam olajšale življenje in delo, kar seveda 

negativno vpliva na razvoj ženskega podjetništva pri nas. (Turk v Urbancl, 2008) 
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6 EMPIRIČNI DEL 

6.1 Vrsta raziskave 

V družboslovnem raziskovanju sta se izoblikovala dva različna pogleda na svet ter na to, kaj 

je za raziskovanje relevantno. Običajno govorimo o dveh paradigmah oziroma metodologijah, 

in sicer o kvantitativni in kvalitativni, ki se razlikujeta že v vrsti podatkov. Kvalitativna je 

subjektivna, pri kateri je pomemben položaj raziskovalca tako pri zbiranju podatkov kot pri 

njihovi analizi. Prisotnost raziskovalca lahko vpliva na pridobljene podatke, prav tako so tudi 

rezultati raziskave odvisni od njegove interpretacije. Kvalitativno metodologijo uporabimo, 

ko raziskujemo stvari, ki jih ne moremo neposredno meriti ali opazovati. Uporabimo jo 

predvsem za raziskovanje odnosov, občutkov in mišljenja anketiranih oseb, saj z njo 

pridobimo vpogled v anketiranca. (Ragin, 2007) 

Glede na temo in omejitve naše raziskave smo se odločili za kvalitativno metodo 

raziskovanja, za katero je značilno, da razjasnjuje pojme (ključne elemente analitičnih 

okvirov) in izkustvene kategorije (ki združujejo podobne primere družbenih pojavov) 

recipročno (Ragin, 2007). Menimo tudi, da s kvalitativno metodo dobimo najkakovostnejše 

podatke za analizo znanstvenega dela. Kvalitativna metoda zahteva, da se raziskovalec vživi v 

raziskovalno okolje, kjer želi odkriti pomen in pomembnost družbenih pojavov za ljudi v tem 

okolju (prav tam). S kvalitativno raziskavo ne preverjamo hipotez, ampak želimo priti do 

celovitega in vsebinsko bogatega razumevanja. (Mesec, 1988) 

Odločili smo se za uporabo kvalitativne znanstvene metode, in sicer za strukturiran oziroma 

standardiziran intervju, pri katerem so intervjuvancem zastavljena enaka, vnaprej pripravljena 

vprašanja. Pridobivanje informacij je enako pri vseh intervjuvancih, da med njimi ne prihaja 

do nobenih razlik (Lamut in Macur, 2012). Raziskovalec naprej sestavi oziroma oblikuje 

vprašanja in jih vsebinsko primerno razvrsti po temah, ki jih raziskovalec želi obdelati za 

končni rezultat. »Ključni prednosti standardiziranega intervjuja sta doslednost pri postavljanju 

in dokumentiranju vprašanj ter zmanjšanje vpliv raziskovalca, kar naj bi večalo objektivnost 

in zanesljivost izvedene raziskave.« (prav tam, str. 144)  
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6.2 Cilji 

V magistrski želimo raziskati, zakaj se ženske odločajo za vstop v podjetništvo oziroma kaj 

jih od te odločitve odvrača, pri tem pa skušamo ugotoviti tudi, s kakšnimi ovirami se srečujejo 

na svoji poti. Zato smo v raziskovalnem empiričnem delu analizirali zastavljeni vprašanji, ki 

ju želimo raziskati: 

 

Raziskovalno vprašanje 1: 

Kakšni so motivi, zaradi katerih ženske na Goriškem ustanavljajo svoja podjetja? 
 

Raziskovalno vprašanje 2: 

S kakšnimi ovirami se goriške podjetnice srečujejo na svoji poslovni poti? 

6.3 Zbiranje podatkov  

Podatke smo zbirali s kvalitativno raziskavo oz. strukturiranim intervjujem. Intervju smo 

poskušali oblikovati pregledno, natančno in razumljivo, lokacijo in čas smo prilagodili željam 

intervjuvancev. Vzorec intervjuvancev je oblikovan namensko. Naša raziskava zajema sedem 

podjetnic z Goriške, ki so pripravljene sodelovati v raziskavi. Starostno vzorca ne omejujemo, 

prav tako ni pomembno, v kateri panogi podjetnice delujejo in koliko časa. 

V enote našega raziskovanja smo zbrali sedem podjetnic, ki delujejo na Goriškem, in z njimi 

opravili intervjuje. Opravljali smo jih na več lokacijah, za katere smo se dogovorili z 

intervjuvankami: v vrtnariji, frizerskem salonu, kozmetičnem salonu, pisarni, trgovini. 

Intervjuji so trajali od 15 do 30 minut, odvisno od tega, kako komunikativna in odprta je bila 

intervjuvanka.  Imen sodelujočih ne bomo razkrili, saj želimo ohraniti njihovo anonimnost.  

6.4 Obdelava in analiza podatkov 

Podatke, pridobljene z opravljenimi intervjuji, smo oblikovali v transkripte. »Izkustveno 

gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu z izvedbo kvalitativnih metod raziskovanja, tvori 

izhodiščno empirično gradivo za analizo in naj bi zasledovalo načelo pridobivanja celovitih, 

natančnih, poglobljenih in izčrpnih podatkov, ki odslikavajo realno (življenjsko) sliko 

proučevanega raziskovalnega problema.« (Lamut in Macur 2012, str. 170) Posameznim delom 
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transkripta smo določili kode, ki smo jih smiselno združili v kategorije. Raziskovalec mora 

namreč empirično gradivo, pridobljeno z intervjujem, vsebinsko razčleniti na enote kodiranja. 

Kasneje te enote kodiranja smiselno preoblikuje v pojme in nato poenostavi v smiselne 

kategorije (prav tam, 2012). S kategorijami smo lahko razložili raziskovalni problem in 

odgovorili na raziskovalna vprašanja.  

Motivi za vstop v podjetništvo 

Zanimajo nas motivi za vstop v podjetništvo oz. kako so podjetnice sploh pristale v 

podjetniških vodah. Razlogi so namreč lahko zelo različni, od zavestne odločitve in želje do 

nuje in priložnosti. V številnih raziskavah najpogosteje navedeni razlog za odločitev postati 

podjetnik je neodvisnost. Želijo si torej biti sam svoj gospodar, in to je tudi motivacija, s 

katero prenesejo vse trdo delo in padce. Tu so si podjetnice in podjetniki enaki, pri drugem 

razlogu pa se že ločijo; medtem ko je pri moški to denar, so pri ženskah zadovoljstvo z delom, 

uveljavitev, priložnost in šele nato denar. Kljub vsemu pa je prisotno tudi dejstvo, da je veliko 

žensk v primerjavi z moškimi v podjetništvo vključenih zaradi pomanjkanja alternativnih 

možnosti za službo (Antonič in drugi, 2002) Naše intervjuvanke so navajale različne razloge; 

in ena izmed njih – Podjetnica A – se je v podjetništvo podala prav zaradi ukinitve delovnega 

mesta oziroma možnosti izgube službe, saj ni želela premestitve na drugo delovno mesto: 

Ko so pripravili reorganizacijo, so ukinili kar nekaj vodstvenih mest, med drugim tudi 

moje. Takrat sem začela razmišljati, kako naprej. Ali sprejeti službo znotraj Hita, kjer 

bi v bistvu nazadovala, ali se podati na samostojno pot. In odločila sem se za slednje. 

Dve intervjuvanki sta se v podjetništvo podali zato, ker so bili podjetniki tudi starši. 

Podjetnica B je tako ustanovila svoje podjetje, da je nasledila mamino delo: 

Mama je bila tudi kmet takrat in je bilo treba ustanoviti neko podjetje, in takrat sem 

pač jaz to prevzela. 

Podjetnica G pa je živela v podjetniškem duhu, saj sta bila oba starša podjetnika, pri čemer sta 

jo tudi spodbujala in jo usmerjala na različne delavnice. Vstop v podjetništvo je bil tako 

samoumeven korak: 

Mogoče to, da sta oba starša bila privat in da so me vzgajali v tem duhu. Kozmetični 

salon sem odprla pri 21 letih. Je bilo kar samoumevno, ne nuja, ne prisila, kar zgodilo 

se je. 
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Podjetnico C je že od malega spremljala velika želja po tem, da bi imela kaj svojega, da bi 

bila v podjetništvu, in čeprav je bila pred vstopom zaposlena 5,5 leta, se je odločila in 

uresničila svojo željo: 

 V bistvu je bila velika želja že od malih nog, pač da bi nekoč imela nekaj svojega. 

Podjetnica F se je za podjetništvo odločila zavestno, in čeprav je imela pogodbo o zaposlitvi 

za nedoločen čas in dvomesečnega otroka, se je odločila za samostojno pot. S svojo 

zaposlitvijo namreč ni bila resnično zadovoljna, vedela pa je, da dela dobro, a ne tistega, kar 

bi si želela: 

Čisto zavestna odločitev, jaz sem imela sicer pogodbo za nedoločen čas in sem imela 

otroka, starega dva meseca, in sem se pač odločila, da grem na svoje. 

Tudi pri Podjetnici D je šlo za zavestno odločitev. Zaposlena v Italiji je želela preizkusiti 

slovenski trg, in ker je vedela, da je na svojem področju dobra, je sprejela odločitev. Ta je bila 

sicer zavestna, vendar priznava, da je k temu prispevalo tudi naključje, ker je takrat spoznala 

svojo poslovno partnerko, s katero zdaj skupaj dela: 

Odločitev, da grem v te vode, je bila zavestna, obenem pa je bilo to tudi naključje, ker 

sem tudi spoznala sedanjo poslovno partnerko. 

Podjetnica E pa se je za podjetniško pot odločila, ko je kot več let zaposlena v trgovini 

spoznala, da je to dobra poslovna možnost, ki jo je želela izkoristiti tudi sama: 

Tam nisem videla nekega napredka in sem videla pač poslovno priložnost v tej  

trgovini, in sem se odločila, da poskusim tudi malo na svoje, da bom videla, kako bo. 

Začetek podjetniške poti 

Ko so se podjetnice lotile podjetništva, se je večina ukvarjala z enakimi težavami, tj. 

papirologijo in dokumentacijo, potrebno za zagon podjetja oziroma odprtje s.p.-ja. Tako 

Podjetnica B pravi, da je sicer morala še bolj spoznati delo, ki ga je začela opravljati in kar je 

bilo prej mamino področje, največ znanja pa je morala pridobiti na področju računovodstva. 

Seveda so vse dodobra spoznale svoje delo, pridobile ustrezna znanja in izkušnje ter se podale 

v podjetniške vode. Podjetnice C, E in G navajajo, da so jim pri tem zelo pomagali starši: 

 Brez podpore staršev ne bi šlo ne, ker to so velike investicije. 

Zelo težko sem tudi dobila prostor, vzpostaviti sistem komisijske trgovine, potem pa je 
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nekako šlo, s pomočjo staršev. 

Podjetnica G pravi, da so ji salon odprli starši, tj. finančno so jo močno podprli, a 

na otvoritvi mi je tata povedal, da dokler mu ne vrnem polovice vloženega denarja, ne 

smem na dopust. Povedal mi je tudi, da so mi do tega trenutka pomagali, od tu naprej 

pa naj si sama iščem stranke in si sama najdem delo. Bila sem brez avta, vračala vsak 

mesec denar tatu in delala, delala, se trudila.  

Podjetnica F preprosto pravi, da se je sama lotila dela:  

Zelo sem sama vse naredila, glavni vir je bil internet, potem pa sem kar odprla s.p., to 

je bilo to.  

Podjetnica D pravi, da je hotela dokazati sama sebi, da zmore, je pa imela pomoč pri 

birokraciji, kjer je pomagala njena poslovna partnerka. 

S tem, kako so začele kot podjetnica, je povezano tudi to, česa vsega so se morale naučiti. 

Podjetnica D pravi, da je svoje delo sicer poznala, da je prej delala kot zaposlena v podjetju, 

zdaj pa je morala sama več narediti:  

Naučiti sem se morala spremljati spremembe na trgu.  

Tudi druge večinoma menijo, da vstop v podjetništvo pomeni neko novost. Tako Podjetnica B 

pravi:  

Je pa dejansko samo podjetništvo nekaj novega.  

Vse, z izjemo Podjetnice G, pravijo, da ti na samostojni poti sprva vsekakor manjkajo 

določena znanja, pri čemer navajajo marketinška znanja in seveda znanja s področja financ, 

računovodstva in vodenja podjetja na sploh. Podjetnica A tako pravi:  

Imela sem precej široko znanje, saj sem v Hitu delala na različnih področjih. Manjkalo 

pa mi je znanja iz računovodstva in trženja ter marketinga.  

Podjetnica F pravi podobno glede področij, ki jih mora kot podjetnica poznati, ne glede na 

področje, na katerem deluje:  

Mogoče še največ glede financ, ja, davki in te zadeve, in še vedno se učim; no, to je 

mogoče meni zdaj najtežji del.  

In podobno pravi tudi Podjetnica B:  
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Tudi ko se lotiš svoje firme, potem vidiš, da tvoje strokovno znanje ni dovolj, ampak da 

rabiš dosti drugih stvari, od nekih osnovnih stvari, na katere moraš paziti, ne vem, da 

imaš pisarniški material, ki ga potrebuješ, do tega, da najdeš delo oz. da najdeš stik s 

kupci, in seveda tudi plačilo, da poskrbiš, da pride denar notri.  

Kljub temu pa Podjetnica G meni, da postati podjetnik ni tako težko:  

Nič ne potrebuješ, ko postaneš podjetnik, rasteš in se učiš z leti. Izobraževala sem se 

stalno – v stroki in raznovrstnih delavnicah pri Obrtni zbornici. Mislim, da te nobena 

šola ne more naučiti biti podjetnik, postaneš in orješ ledino. Vse je odvisno od 

posameznika. Ker sem aktivna v Obrtni zbornici in poznam veliko obrtnikov, lahko 

zagotovo rečem, da jih je veliko, ki so uspešni in še v življenju niso bili na kakšnih 

tečajih, izobraževanjih, delavnicah.  

Le ena podjetnica, tj. Podjetnica E, pa je navedla, da se je morala naučiti  

usklajevati zasebno življenje s podjetniškim in se dosti stvarem odpovedati ter 

ogromno, ogromno časa vložiti v to.  

Pri tem pa dodaja, da je ključna tudi potrpežljivost, brez česar ne gre.  

Ženska v podjetništvu 

Od podjetnic smo želeli ugotoviti, kako bi opredelile ključne dejavnike uspeha za žensko 

podjetništvo. Nekaj podjetnic pravi, da danes razlike med moškim in žensko v podjetništvu ni 

oz. ta ni bistvena:  

Ma ja, saj v bistvu je v današnjem času prav vseeno, ali si ženska ali si moški.  

 Mislim, da smo ženske vedno bolj enakovredne moškim, to je prvo.  

Nasprotno pa Podjetnica F spola sploh ne upošteva:  

/…/ jaz tega ne gledam tako po spolu. Jaz o tem nisem nikoli razmišljala, da sem 

ženska in podjetnica. Prav nikoli se s tem nisem obremenjevala /…/  

Drugi podjetnici pa poudarjata ženske lastnosti in možnosti pri uspehu, kot denimo Podjetnica 

A:  

Pomembno se mi zdi, da ženske končno začutimo svojo vrednost. Da si upamo 

pokukati iz množice in pokazati svoje potenciale. Da se začnemo zavedati, katere so 
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naše prednosti in jih uporabimo v praksi, za boljše sodelovanje z ostalimi 

podjetnicami in moškimi.  

In tudi Podjetnica G je prepričana, da je  

veliko več potenciala v ženskah kot v moških. Lahko smo aktivne na več področjih, in 

to istočasno.  

Ženske pa so tudi bolj dinamične in imajo več kompetenc, kar Podjetnica D izpostavlja kot 

ključni dejavnih uspeha. Potem pa imamo še podjetnice, ki govorijo o težkih straneh žensk v 

podjetništvu.  

Podjetnice podajajo tudi nasvete, kako uspeti kot ženska v družbi. Pri tem Podjetnica D pravi,  

naj se stalno izobražujejo, da so vedno na tekočem, kar zadeva jezike in informatiko, 

ter da znajo oceniti svoje sposobnosti.  

Pomemben pa je tudi pogum, na kar opozarja Podjetnica E, ki pravi, naj bodo:  

čim bolj pogumne, ker dostikrat si misliš, sem ženska, ne bom uspela zaradi ozadja. Ne 

vem, imaš več obveznosti, družina in tako, ampak se da.  

Podjetnice se strinjajo, da ni preprosto, a ostajajo optimistične, kar se kaže tudi pri odgovorih 

na vprašanje, v čem je prednost ženske v podjetništvu. Pri tem večinoma navajajo žensko 

vztrajnost in natančnost. Podjetnica A pravi tudi, da so  

ženske večinoma že po naravi 'multitasking' osebe, kot sama temu pravim, pomeni, da 

znamo delati več stvari hkrati in smo zato bolj produktivne. 

Podjetnica G pravi, da so ženske predane delu in ambiciozne,  

ker se moramo boriti v moškem svetu. Veliko več dokazovanja je potrebnega.  

Omenjajo še lastnosti, kot so razumevanje, potrpežljivost in boljši odnosi, morda spretnejši,  

bolje znamo 'plavati' med različnimi odnosi in vlogami ter miriti nesporazume,  

Ženska se tudi bolj znajde v medosebnih odnosih, in prednost je v tem, da se  

rade pogovarjamo s strankami, v smislu, da bolj začutiš neko energijo in mogoče se 

lažje potem prilagajaš in ne greš na nož pri vsaki stvari, pri vsakem problemu, ki 

nastane.  
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Analiti pravijo, da so glavne prednosti žensk v tem, da so zelo odgovorne, načelne, obvladajo 

konflikte in so dosledne pri izvajanju sprememb, hkrati pa imajo tudi drugačna etična merila 

od moških. (Rejc, 2003) Tudi intervjuvane podjetnice smo spraševali o ženskih lastnostih, ki 

so jih vseskozi navajale, na konkretno vprašanje o najboljši lastnosti podjetnice, pa so 

odgovarjale zelo različno: natančnost in zanesljivost; odločnost; srčnost; prilagodljivost,  

v vsaki situaciji, v vsakem trenutku dneva moraš narediti tako, da je rešitev optimalna. 

 Podjetnica C navaja natančnost in organiziranost:  

Brez organizacije stvar ne laufa, podjetje ne laufa, brez podjetnice v lastnem podjetju 

stvar ne laufa.  

Najboljša lastnost podjetnic je torej nekakšna zmes, kot je to povzela Podjetnica A:  

Težko bi eno izpostavila, saj skupek vseh naredi podjetnico uspešno.  

Ko govorimo o ženskah in njihovi podjetniški energiji, se podjetnice strinjajo, da so tudi 

ženske sposobne uspeti v podjetništvu. Povprašali pa smo jih tudi, kaj menijo o podjetniški 

energiji, torej so pogumnejše, imajo realnejše poslovne načrte in dosegljiva pričakovanja. 

Zanimale so nas njihove prednosti in pomanjkljivosti, ki jih zaznavajo. In kot eno izmed 

pomanjkljivosti intervjuvane podjetnice navajajo nezmožnost ločevanja službenih zadev od 

osebnih, pri čemer mislijo na to, da ne znajo odklopiti, da svoje težave včasih prenašajo na 

partnerja in otroke. Kot pravi Podjetnica E:  

Ne znam se ločiti od tega, da bi to odrezala, tako da je potem slaba energija.  

Nekaj jih omenja tudi nezanemarljiva vloga ženske v družini,  

ker še vedno je ženska tista, ki pelje in vodi družino,  

kot pravi Podjetnica G. Tudi pogum nekatere povezujejo z žensko naravo, denimo Podjetnica 

A, ki pravi, da   

smo ženske na žalost manj pogumne v podjetniškem svetu kot moški. Verjetno tudi 

zaradi tega, ker imamo materinski čut in se ne podajamo v vsako poslovno priložnost, 

če nimamo občutka varnosti.  

Dodaja pa, da se pri mlajši generaciji to spreminja in si mlajše podjetnice upajo več, se 

podajajo v nove projekte in uresničujejo svoje sanje. Podobno pomanjkljivost v pogumu vidi 

tudi Podjetnica B, ki pravi, da se bojijo tvegati, riskirati, ker vedno razmišljajo o posledicah in 
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niso prepričane v pozitivne rezultate. Moške sicer vidi kot drznejše, a hkrati pravi, da je ta 

ženska pomanjkljivost včasih tudi prednost, saj kot podjetnik potrebuješ poslovni načrt in 

realno sliko o dogajanju na trgu. Prav pomembnost načrta poudarja tudi Podjetnica F:  

V resnici poznam zelo malo žensk, ki so v tem meni podobne v smislu, da res imajo 

neko vizijo razvoja in da so zelo suverene v tem, kar delajo.  

Moški naj bi bili bolj suvereni, a Podjetnica D denimo pravi, da jim primanjkuje širši spekter 

oz. globalni pogled na svet. Se pa ženske po mnenju intervjuvank tudi premalo povezujejo, na 

kar opozori Podjetnica A:  

Kljub temu da smo ženske precej klepetave, pa nas na poslovnih srečanjih marsikdaj 

'zmanjka' in se raje posvetimo svojim telefonom ali ljudem, ki jih že poznamo, namesto 

da bi izkoristile priložnost za nova povezovanja, ki bi lahko obrodila novo 

sodelovanje. 

Pogosto se govori o dejavnostih, v katerih naj bi delovale le ženske, in dejavnostih, v katerih 

naj bi blesteli le moški. Tako smo tudi podjetnice spraševali, katera je tista dejavnost, v kateri 

so ženske najboljše. Pri tem smo ugotovili, da nekatere podjetnice navajajo t. i. tipične ženske 

poklice:  

Na splošno še vedno prevladujejo poklici, ki so bolj za ženske: kozmetičarke, frizerke.  

Podjetnica B dodaja še računovodska dela. Podjetnici A in F pravita, da so ženske najboljše v 

storitvenih dejavnostih, ki so  

zdravje, lepota in nega, izdelovanje nakita, svetovanje, organizacija, računovodstvo, 

marketing in še marsikaj.  

Tri podjetnice pa so prepričane, da se ženske  

lahko izkažejo in dokažejo v vseh poklicih,  

da so  

najboljše v vsem, kar si izberemo oz. kar si želimo, glavno, da imamo čisto sliko oz. en 

cilj, kateremu sledimo.  

Podjetnica H je prepričana, da so le mehanična oz. težja fizična dela tista, v katerih so morda 

uspešnejši moški, pri vseh ostalih pa jim ženske odlično konkurirajo.  
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Tudi raziskave kažejo, da tipi podjetij, ki jih ustanavljajo moški, segajo na področje industrije 

ali gradbeništva, ženske pa so večinoma v storitvenih dejavnostih, predvsem v izobraževanju, 

svetovanju ali odnosih z javnostmi (Antonič in drugi, 2002)  

Podjetnice v primerjavi s podjetniki 

Dotaknili smo se tudi razlik oz. podobnosti med ženskami in moškimi v poslovnem svetu. 

Intervjuvanke smo tako spraševali po razlikah, ki jih vidijo med spoloma, in o sposobnostih v 

podjetništvu žensk v primerjavi z moškimi. Prav problematika razlik med podjetnicami in 

podjetniki je predmet velikega zanimanja med številnimi ekonomskimi teoretiki, ki so se 

podrobneje vključili v raziskovanje tega fenomena (glej Birley, Moss in Saunders, 1987; 

Verheul in Thurik, 2001; Llussá, 2010). Kot glavne razlike med spoloma intervjuvane 

podjetnice vidijo prav v zgoraj opisanih sposobnostih žensk, torej da so vztrajnejše in 

natančnejše, pa tudi vešče opravljanja več nalog hkrati. Podjetnica D dodaja:  

Ženske smo sposobnejše, saj smo odločnejše, lahko opravimo več stvari hkrati in 

imamo večje, širše znanje, oz. širši pogled na vse. Moški se hitreje vdajo, so bolj 

nesigurni, potrebujejo neki moralni suport, ki ga dobijo pri ženski, seveda.  

In podobno meni tudi Podjetnica G, ki pravi, da so ženske v podjetništvu sposobnejše, saj   

moški lahko usklajuje poslovni svet in družino, medtem ko ženska ogromno prispeva k 

družini,  

s čimer meri na dvojno vlogo žensk, tj. ženske kot podjetnice ter ženske kot partnerke in 

matere. Tudi čustvena inteligenca žensk je višja, zato so ženske v tem smislu spodobnejše od 

moških, vendar pa  

mogoče nimamo tako dobrih strateških sposobnosti, se pravi možnosti, zmožnosti 

logičnega razmišljanja,  

podaja svoje mnenje Podjetnica E. Pri tem vprašanju se pojavi še faktor genetika, ki ga 

izpostavi Podjetnica C:  

To je tudi genetski faktor, saj so ženske bile vedno primorane skrbeti za otroke ter 

opravljati druge obveznosti v hiši. To je naša največja prednost, saj je že v genih vse 

zapisano.  
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Izraz genetika Podjetnice C sicer ni popolnoma ustrezen, saj v opisu dejansko misli na proces 

socializacije in družbene vloge, ne pa toliko na biološke procese. Če bi bili vzroki za to res 

biološki, bi bile vloge med spoloma enake v vseh družbah, kar pa ne drži, in to potrjuje tudi 

Moore (1997), ki pravi, da stereotipi, ki zadevajo ženske in moške vloge, niso rezultat 

bioloških in naravnih razlik med spoloma, pač pa se jih naučimo v socializaciji. Podobno torej 

menijo tudi štiri podjetnice, ki pravijo, da sposobnost ni toliko stvar spola, ampak bolj 

posameznika in njegovih lastnosti:  

Imamo ženske, ki odlično vozijo kamione in moške, ki so fenomenalni vizažisti, frizerji,  

s čimer želi Podjetnica A povedati, da je to odvisno od posameznika in dela, ki ga opravlja.  

Sposoben si toliko, kolikor se potrudiš za to in kolikor truda vložiš v to.  

Podjetnice in družina 

Že v zgornjih odgovorih so podjetnice omenjale družino, predvsem v odnosu do podjetništva. 

Povprašali smo jih tudi podrobneje o družinskem življenju, pa tudi o usklajevanju svojega 

podjetniškega življenja z zasebnim. Med intervjuvanimi podjetnicami je le ena, ki nima otrok, 

ima pa partnerja. Pravijo, da je usklajevanje družine in podjetništva izziv in da potrebujejo 

veliko usklajevanja in razumevanja partnerja, pa tudi drugih vključenih, denimo staršev. 

Podjetnice tako omenjajo podporo in razumevanje partnerjev, pa tudi staršev, tako svojih kot 

partnerjevih, ki imajo pomembno vlogo pri varovanju otrok med njihovo odsotnostjo zaradi 

dela. Podjetnica F tako pravi: 

Jaz mislim, da je tukaj nujno, da imaš podporo v družini, ker če ne tega ne moreš 

izvajati, ni šans. Rabiš dobrega partnerja, ki to razume in stoji za tem.  

Tudi Podjetnica D potrjuje pomembnost partnerja in družine: 

Svoje podjetniško življenje lahko kombiniram z zasebnim s pomočjo moža in njegove 

družine.  

Nadalje pa tudi Podjetnica C, ki pravi, da  

če ne bi imela še zmeraj doma podpore, v mojem primeru imam tasta in taščo, ki mi 

gresta zelo na roko, ker sva z možem midva cel dan na delu, bi bilo malo težko.  

Pomembno je torej usklajevanje in podpora, najtežje pa je, ko so otroci še majhni, nato 

postaja lažje, kar potrjuje Podjetnica A, ki ima že 15-letnega sina:  
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Na začetku, ko je bil še manjši, je bilo kar naporno, saj sem bila precej zdoma. Tudi 

zdaj sem stalno v akciji, a se mu poskusim posvetiti takrat, kadar sem doma. Sin je tudi 

precej podjeten, tako da nekaj stvari že skupaj delava.  

Vsekakor je usklajevanje dela in družine izziv, ki je vedno prisoten, kar potrjuje tudi 

Podjetnica G:  

Vsakodnevni izziv, včasih boljše, včasih slabše, je pa res, da si moraš dati prioritete, 

katera stvar je v tistem trenutku najpomembnejša, ne samo globalno, ampak tudi glede 

življenja. 

Podjetnica B poudarja, da je podjetnica steber družine in je to lahko tudi težava, predvsem pri 

razporejanju časa:  

Verjetno pri ženskah je največji problem organizacija časa, ker tudi takrat, ko sem jaz 

začela, sem bila z dvema majhnima otrokoma, in kako uskladiti družino in 

podjetništvo, kjer vsi tudi hkrati pričakujejo, da boš na voljo cel dan. To je kar velik 

izziv.  

In tu pridemo tudi do mnenja, ali podjetnica težje usklajuje delo in družino, kot to počne 

zaposlena ženska, ki ni podjetnica. Večina intervjuvank pravi, da je usklajevanje za podjetnice 

težje, pri tem pa se sklicujejo predvsem na urnik. Prav urnik pa pri Podjetnici A pomeni tisti 

faktor, ki vpliva na to, kaj je lažje in kaj težje:  

Odvisno, kje bi bila zaposlena. Če bi delala od 7.00 do 15.00 in nato zaklenila pisarno 

in vse skrbi pustila za tistimi vrati, potem bi bilo to definitivno mnogo lažje kot biti 

podjetnica. Je pa dandanes kar nekaj služb, kjer ni urnika, kjer delajo več kot 8 ur, do 

poznih večernih ur, kjer ne odklopijo, ko pridejo domov.  

V tem primeru seveda ne moremo govoriti o tem, da je zaposlena ženska kaj manj 

obremenjena kot podjetnica. Sicer podjetnica dodaja, da uslužbencem  

zagotovo odpade skrb za vodenje podjetja, za preživetje zaposlenih, plačevanje 

prispevkov vsakega 15. v mesecu, iskanja novih strank, idej itd.  

In podobno razmišlja Podjetnica C, ki pravi, da je zaposleni naredi svojih 8 ur, potem pa ga ne 

zanima, kaj se dogaja na delovnem mestu, medtem ko sama kot podjetnica niti na dopustu ne 

mora popolnoma odklopiti. Nekaj drugega pa so podjetnice, ki menijo, da biti zaposlena 

ženska ni lažje kot biti podjetnica, ko pride do družine. Podjetnica D, ki je bila prej zaposlena, 
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zdaj pa je podjetnica, meni, da je usklajevanje zelo odvisno od posameznika, saj je sama tudi 

kot zaposlena po delu težko odklopila službo in je stvari načrtovala tudi takrat še doma. 

Podjetnica B pa meni, da usklajevanje zaposlenim ženskam sploh ni lažje:  

Mislim, da mi je lažje tako, kot če bi hodila 8 ur nekam delat.  

In zelo odločna je pri tem Podjetnica F:  

Ne, absolutno ne, počutim se zelo svobodna.  

Podjetnica G je sicer povedala svojo izkušnjo o tem, da je kot noseča delala do zadnjega dne, 

se na delo vrnila le nekaj mesecev po rojstvu.  

Mislim, da je to zelo dober odgovor, kakšna je razlika med nekom, ki sam dela, ali 

nekom, ki je zaposlen in je celo leto doma.  

Težko je torej z gotovostjo trditi, da je pri usklajevanju dela in družine lažje ženskam, ki so 

zaposlene, ali podjetnicami. Vsaka ima svoje prednosti in slabosti, in kot pravi večina 

intervjuvanih podjetnic, odvisno je predvsem od posameznika.  

 

Žensko podjetništvo v Sloveniji in tujini 

Podjetnice na splošno menijo, da žensko podjetništvo nima dovolj spodbude oz. je ta 

premajhna, sploh na Goriškem, kar je poudarila Podjetnica E. Na splošno je podjetništvo 

premalo spodbujano, ne le žensko, in kot pravi Podjetnica G, je v drugih državah podjetništvo 

šolski predmet. Meni, da bi se že mladi skozi šolanje morali učiti o podjetništvu; sama bi 

krožke uvedla že v vrtcu in nato v osnovni šoli, saj se je to izkazalo uspešno, ko so na Obrtni 

zbornici izvajali krožke podjetništva. Trenutno pa imamo v Sloveniji korak naprej v ženskem 

podjetništvu in njegovem spodbujanju z dogodkom 500 podjetnic, kar najbolje opiše 

Podjetnica A, ki je sama ena izmed soustanoviteljic tega vseslovenskega in največjega 

dogodka v Sloveniji:  

Ena izmed zadev je tudi naš dogodek 500 podjetnic in v sklopu tega različni dogodki 

čez leto, kjer povezujemo podjetnice, jih spodbujamo, dajemo nove vsebine in znanja 

ter jim omogočamo organizirano mreženje. Pojavljajo se nova ženska društva, 

združenja, interesne skupine, kjer si podjetnice pomagajo med seboj. Tako da 

verjamem, da gremo samo še na bolje, in upam, da bo šlo v tej smeri naprej. Ne želim 
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si pa, da bi to postalo feministično naravnano.  

Dodaja namreč, da brez moških ni sveta, ni podjetništva, ni ničesar, in zato mora biti vse 

uravnoteženo. Dogodek 500 podjetnic omenja tudi Podjetnica E, ki med velike prednosti in 

koristi tovrstnih dogodkov oziroma srečanj šteje prav druženje,  

ko se med seboj pogovarjaš, da ti to da neko energijo za naprej, ko vidiš, da tudi drugi 

imajo probleme, ne vedo, kako naprej, in s tem si lahko tudi malo pomagaš med seboj 

z različnimi nasveti. 

 Prav takšne dogodke, predvsem v obliki srečanj in različnih delavnic, večina intervjuvanih 

podjetnic omenja kot eno izmed načinov spodbujanja ženskega podjetništva, saj bi tako 

predvsem začetnice dobile neke osnove, pomoč in nasvete ter se seznanile z možnostmi, ki jih 

imajo v podjetništvu. Čeprav pa Podjetnica C dodaja: 

Spodbuda je sicer res premajhna, a so vrata odprta za vsakega, ki si to želi. 

Še najboljše pa možnosti in spodbude opisuje Podjetnica E, ki je na podjetniško pot v 

Sloveniji stopila pred kratkim, zato ve o slovenskih podjetnicah bolj malo, a je kljub temu 

seznanjena z nekaterimi oblikami pomoči:  

Vem pa, da ponujajo na Točki VEM, na RRA Podjetno v svet podjetništva. To je 4-

mesečno usposabljanje, kjer potem, če odpreš s.p., dobiš sredstva za prispevke za prvo 

leto. Na tehnološkem parku pa imajo zelo zanimivo zadevo, ki v Italiji ne obstaja, to je 

program POPRI, tekmovanje za mlade do 26. leta, kjer spodbujajo ideje in ne 

nazadnje mlade ... Tega v Italiji ni.  

Iz tega lahko razberemo, da Slovenija kljub vsemu ponuja nekaj spodbude, predvsem mladim 

podjetnikom, vendar pa gre za spodbujanje in podpiranje podjetništva na splošno, ne pa 

ženskega podjetništva. Slednje najbolj in tudi najuspešnejše spodbuja omenjeni dogodek 500 

podjetnic. 

Zanimalo nas je tudi, kako se slovenske podjetnice vidijo v primerjavi s tujimi. Mnenja so si 

precej nasprotujoča. Podjetnici A in B prepričani, da je podjetnicam v tujini lažje, ker  

imajo več možnosti – če govorimo o zahodnem svetu –, saj je več prebivalcev, več 

podjetij, boljše razvito podjetniško okolje, več spodbud s strani države in ostalih 

institucij,  

in tudi država bolj podbira, medtem ko v Sloveniji  
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v bistvu moraš sam vse. V tujini pa dobiš dosti teh subvencij, pa raznih denarnih 

sredstev. 

 Tudi Podjetnica C meni, da je glede pomoči boljše v tujini:  

Pri nas moramo vse sami financirati.  

Vse to zadeva vlogo države. Podjetnice pa govorijo tudi o osebnostnih in spolnih vlogah, 

predvsem Podjetnica F:  

Mislim, da so tuje podjetnice, kar jih jaz spremljam preko interneta, bolj feminilne, se 

pravi manj se bojijo biti ženske kot slovenske.  

Dotikajo se tudi vloge in položaja žensk v družbi in podjetništvu, pri čemer imamo dve 

nasprotujoči si mnenji oz. izkušnji. Na eni strani Podjetnica B pravi, da sicer položaja žensk 

podjetnic ne pozna dobro, a  

kar slišim, so v svetu bolj priznane ženske. Se mi zdi, da v Sloveniji se je treba dosti 

bolj dokazati, da prideš do nekega nivoja, kot v tujini. 

Na drugi pa Podjetnica D na podlagi svojih izkušenj – delala je v Italiji, zdaj pa je podjetnica 

v Sloveniji – pravi, da so  

slovenske podjetnice v primerjavi s tujimi, v mojem primeru z Italijo, na istem, saj so 

isto determinirane in odločne, prednost pa imajo slovenske podjetnice, saj sem 

opazila, da je v Sloveniji veliko direktoric, česar v Italiji ni, ker je to še vedno bolj tabu 

tema. Ta sistem je težko spremeniti. To je edina razlika, ki sem jo opazila.  

Težko je torej trditi, da je slovenski podjetnici lažje ali težje oz. boljše ali slabše kot 

kolegicam v tujini, saj so njihove izkušnje različne, veliko podjetnic pa izkušenj s tujino sploh 

nima. Čeprav bi na podlagi odgovorov lahko rekli, da splošno mnenje govori v korist tujim 

podjetnicam, pa denimo Podjetnica A dodaja:  

Na drugi strani pa je v Sloveniji lažje priti do ljudi, s katerimi želimo sodelovati, saj 

smo majhni in se vsi poznamo med seboj, tako da lažje dobimo kontakt in pot do 

potencialnih poslovnih partnerjev.  

Ovire, s katerimi se srečujejo ženske podjetnice 

Ženske se pri v podjetništvu srečujejo tudi z ovirami, ki jih različno doživljajo. Zanimalo nas, 
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s kakšnimi ovirami se na svoji podjetniški poti srečujejo intervjuvane podjetnice. Te navajajo 

namreč različne ovire, in ko smo jih povprašali po največji oviri, so odgovarjale zelo različno. 

Po dve navajata premajhno samozavest:  

Premalo samozavestne, si ne upajo toliko izpostavljati, se še vedno čutijo manjvredne 

nasproti moškim.  

Nadalje pa se ta podjetnica naveže na družino:  

Da težje usklajujejo delo in družino, zato so marsikdaj v zapostavljenem položaju.  

In podobno menita še dve podjetnici, kot največjo oviro navajata družino, kar podjetnica H 

pojasnjuje s tem, da z usklajevanjem dela in družine nimaš toliko energije. Posledično ženske 

manj časa namenjajo podjetništvu, kar je seveda ovira: 

Ker če se odločiš, da usklajuješ oboje, potem sigurno nimaš vse energije in niti časa na 

voljo za podjetništvo, kot v primeru, da si sam.  

Tudi Rebernik in drugi (2010) denimo pravijo, da so ženske zelo zaposlene z družinskimi 

obveznostmi, ki prav tako kot podjetniške zahtevajo dobro organiziranost in usklajevanje.  

 Med največje ovire pa spadajo še čustva, saj so ta dobra le do določene meje, mešanje 

zasebnega in poslovnega življenja namreč ni zaželeno in lahko je tudi škodljivo, kot pravi 

Podjetnica D: 

Čustva so zelo v redu do določene mere, ampak ko preide oz. ko jih je preveč, pa lahko 

škodijo. 

 Ena izmed največjih ovir sta tudi denar in konkurenca, pri čemer pa je ta lahko tudi zelo 

dobra, saj mora biti podjetnica posledično dejavna in se mora potruditi za vsako stranko: 

Konkurenca, vedno je neki boj, dosti je ratalo tega. Ma ne, saj mogoče je konkurenca 

tudi plus, zato ker moraš bit dosti bolj dejaven, dosti bolj se potruditi, dosti bolj je 

vsaka stranka zate sveta. Vsaka stranka posebej. Ja, težko, mislim zelo težko jih je 

pridobiti, a zelo enostavno jih je izgubiti.   

Ne nazadnje pa Podjetnica E konkretnih ovir ne vidi in pravi, da gre bolj za predsodke: 

Jaz tu ne vidim prav nobene take ovire. Glede na to, da sem ženska in imam trgovino, pri 

tem bolj vidim oviro za moškega v tem poslu, zaradi predsodkov. Zdaj v tej branži kot sem 

jaz, ne vidim neke ovire. Če bi bila pa ženska v bolj tipičnem moškem poklicu, tam bi bila 
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ovira. Znanje ni ovira, ovira bi bila to, da si ženska, in ta odnos do ženske je neki 

predsodek.  

Glede na vse podane odgovore, tudi na predhodna vprašanja, lahko rečemo, da je ovir kar 

nekaj, od usklajevanja dela in družinskega življenja, birokracije, (ne)pomoči države, 

osebnostnih lastnosti, velikokrat podrejenega položaja v primerjavi z moškimi oz. predsodkov 

v družbi. Se pa številni avtorji (denimo Jessup in Chipps, 1991) strinjajo, da se vsakdo, ki se 

poda na podjetništvo pot, srečuje s težavami in ovirami, vendar jih ženske na tej poti srečajo 

več kot moški.  

Zadovoljstvo z odločitvijo za podjetništvo 

Ugotavljali smo, ali so podjetnice zadovoljne, da so stopile na podjetniško pot in postale 

podjetnice, pri čemer smo ugotovili, da so vse intervjuvanke zadovoljne s svojo odločitvijo:  

Podjetništvo je nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju, na moji poslovni 

poti. Svobode in možnosti hitrega odločanja ter sprememb ne bi več zamenjala za 

'varno' službo. 

Za takšno pot bi se odločile tudi danes, saj  

ne bi nikoli šla nazaj, da bi bila nekje zaposlena, saj želim sama odločati, kateri dan 

bom delala, kateri ne, in od tega ne odstopam.  

Kljub vsemu, kar so na tej poti doživele, tako dobre dni kot tudi slave, pa jim  

ni žal za vse uspehe in padce, ki sem jih imela na podjetniški poti. S tem sem rasla in 

se učila. Nekaterih napak sigurno ne bom ponovila.  

Na svoji poti so se tudi osebnostno razvijale in tako postale osebe, kakršne so. Podjetništvo 

namreč  

predstavlja tudi osebnostni razvoj v neke druge dimenzije, kot bi jih dobila oz. kot jih 

ima nekdo, ki je samo zaposlen.  

Nasveti za podjetnice 

Nazadnje smo podjetnice povprašali, kaj bi svetovale podjetnicam. Na prvem mestu ženskam 

svetujejo, naj bodo vztrajne:  
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Uspeh se ne zgodi čez noč … a tega ti na začetku nihče ne pove.  

Svetujejo, naj nikoli ne obupajo, tudi če pride kakšna kriza, saj se nazadnje vse uredi, in časi 

so sicer res težki,  

so dnevi, ko gre dobro, so dnevi ko gre slabše. Samo korajžno.  

Nadalje svetujejo, naj ne poslušajo ljudi, ampak naj sledijo svojim željam in srcu. Hkrati pa 

svetujejo, naj skrbno izbirajo svoje poslovne partnerje in naj koristijo in izkoristijo mreženje.  

Okoli sebe imajo kar nekaj društev, dogodkov, podjetnic, kamor se lahko obrnejo po 

nasvet ali pomoč. Naj se čim več družijo, mrežijo in povezujejo z ostalimi 

podjetnicami. Naj iščejo vedno nove priložnosti in poti.  

Podjetnice torej pravijo, naj podjetnice vztrajajo in premagujejo ovire,  

predvsem pa naj verjamejo vase in si upajo biti drugačne! 

Večina podjetnic poudarja tudi vztrajnost kot ključ do uspeha v podjetništvu. Tako Podjetnica 

A izpostavi: 

»Če so se odločile za samostojno pot, potem naj vztrajajo. Uspeh se ne zgodi čez noč, 

a tega ti na začetku nihče ne pove. 

Na vsaki podjetniški poti so ovire, pomembno pa jih je premagati, kot pravi Podjetnica B: 

»/…/ pride kakšna krizna situacija, sej to se itak potem uredi, gre mimo in se gre 

naprej. 

In podobno Podjetnica C: 

»Vsekakor morajo biti vztrajne, danes so taki časi, a ne smeš obupati. So dnevi, ko gre 

dobro, so dnevi, ko gre slabše. Samo korajžno. 

Podjetnica D izpostavlja, da je pomembno tudi vedeti, kaj želiš, saj le tako lahko uspešno 

opravljaš svoje delo: 

»Torej nasvet za podjetnice, predvsem to, da moraš vedeti, kaj si želiš, kam se usmeriti. 

Podjetnica G pa izpostavlja organiziranost kot tisto, ki je pomembno za dobro delo, hkrati pa 

ne zanemari niti poguma: 

»Ja čim bolj si organizirat čas in si upat poskušat. 

Podjetnice svetujejo tudi druženje mreženje in povezovanje, iskanje novih priložnosti in poti. 
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Izbrati je treba znati tudi prave poslovne partnerje in zaupati svoji presoji in instinktom, 

nikakor pa ne podleči mnenju drugih ljudi. Kot pravi Podjetnica A, pa je bistvo vedno v 

ženski kot osebi: 

»Predvsem pa naj verjamejo vase in si upajo biti drugačne! 

6.5 Interpretacija rezultatov in ugotovitve 

Motivi za vstop v podjetništvo so različni, od zavestne odločitve in želje do nuje in 

priložnosti. Pri ženskah, ki so imele posredne izkušnje s podjetništvom, tj. podjetniki so bili 

že starši oz. nadaljujejo družinsko tradicijo, je bil to samodejen korak, logična izbira in tudi 

zavestna odločitev. Ženske so imele tudi močno željo po samostojni poti, ki je bila posledica 

zaznave poslovne priložnosti, pri nekaterih tudi velika želja iz otroštva. Odločitev je bila še 

lažja zaradi nezadovoljstva v službi. Na podjetniško pot so se podale tudi zaradi spremembe 

statusa na takratnem delovnem mestu. Pri možnostih, ali spremeniti delovno mesto ali se 

podati na samostojno pot, je bila izbira na strani podjetništva.  

Začetek podjetniške poti je bil pri večini intervjuvanih podjetnic enak: težave z 

dokumentacijo, potrebno za zagon podjetja oziroma odprtja s.p.-ja. Gre za formalne zadeve, 

ki so nujni spremljevalec vsakega, ki se poda na podjetniško pot. Večina s tem nima izkušenj, 

zato je pridobitev ustreznih znanj eden prvih korakov na novi poti. Znanja s področja svojega 

dela imajo navadno podjetnice dovolj, podjetništvo pa prinese nove potrebe, zato se morajo 

izobraziti tudi v računovodskih delih, marketingu in trženju, če tega znanja nimajo. Strokovno 

znanje svojega področja namreč ni dovolj. Pomembno se je udeležiti kakšne delavnice in 

seminarja, znati je treba poiskati pomoč in najti odgovore na številna vprašanja. Predvsem pa  

podjetništvo odkriva vsak sam, po svoje, in se učiti skozi izkušnje. 

Poleg osnovnih računovodskih znanj se je treba ukvarjati tudi z iskanjem ustreznih prostorov, 

pa tudi materiala za opravljanje podjetniške dejavnosti in/ali storitev. Poskrbeti je treba za 

marketing, pridobiti stranke in začeti delati. Pomemben dejavnik na začetku so tudi denarna 

sredstva, ki so zelo pomembna pri večini dejavnosti. Podjetnicam so pri tem pomagali tudi 

starši. Kot navaja že Širec (2007), podjetnice ob ustanavljanju podjetja pogrešajo podporo 

države in lokalnih oblasti. Šele ko so prve težave zadostno rešene, se namreč pravo 

podjetništvo lahko začne. 
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O vlogi ženske v podjetništvu so intervjuvanke povedale veliko. Ključno je, da se ženske 

zavedajo svojih prednosti in jih znajo uporabiti v praksi. Ženske so vztrajne, srčne in 

pogumne. Dobro se znajo prilagajati in so potrpežljive, predvsem pa so organizirane, kar 

dojemajo kot pomembno podjetniško lastnost. Hkrati pa se ženske bojijo tveganja in so manj 

pogumne, težave pa predstavljajo tudi usklajevanje podjetništva z družino. 

Prav družina je velik dejavnik v podjetništvu, predvsem pri ženskah, ki morajo veliko bolj 

usklajevati podjetniško in družinsko življenje kot moški. Teoretična izhodišča, da je 

usklajevanje plačanega dela in družinskega življenja izrazito žensko vprašanje, in da čeprav 

niso več le gospodinje, se čas, namenjen tem opravilom, ne zmanjšuje. To je za podjetnice 

vsakodnevni izziv, ki pa ga ob pomoči staršev in partnerjev bolj ali manj uspešno 

premagujejo. Podjetnice do neke mere potrjujejo, kar navaja tudi Hrženjak (2007), tj. da 

usklajevanje ni problem sam na sebi, ampak predstavlja težavo pri večji udeležbi žensk na 

trgu dela, saj gre za nenehno prilagajanje družinskega življenja potrebam na trgu dela, pri 

čemer se tudi sam trg dela ne prilagaja veliko. Pri tem je gotovo ključna tudi dobra 

organiziranost. Večina meni, da je kot zaposlena oseba lažje usklajevati ti dve sferi življenja, 

saj je delovnik znan, bolniške in porodniške odsotnosti pa zagotovljene. In čeprav danes tudi 

urniki zaposlenih niso vedno omejeni na osem ur, zaposlenim ženskam še vedno ni treba 

skrbeti za vodenje podjetja in preživetje. 

Ključna pa ni le podpora družine in prijateljev, ampak je pomembno, da podjetništvo podpira 

tudi država. V zadnjih letih se je podpora ženskemu podjetništvu nekoliko okrepila, vendar ne 

nujno s strani države, pač pa različnih organizacij. Vse podjetnice namreč pogrešajo več 

spodbude, tako podjetnic kot tudi podjetništva na sploh. Želijo si večjo organiziranost, 

medsebojno povezovanje in pomoč, in vse to kot ključno navajajo tudi teoretiki (Antonič in 

drugi), ki pravijo, da vsak podjetnik potrebuje dober podporni sistem, ki ponuja informacije in 

nasvete ter usmerja podjetnika pri pridobivanju finančnih sredstev, trženja, organizacijski 

strukturi itd. V Sloveniji sicer deluje nekaj podpornih društev oz. zavodov, ki podpirajo 

žensko podjetništvo in so omenjeni v teoretičnem delu naloge, vendar kaže, da intervjuvane 

podjetnice z njimi niso seznanjene, saj med podpornimi oblikami navajajo le dogodek 500 

podjetnic in možnosti, ki jih ta ponuja. Nadalje menijo, da imajo v tujini podjetnice več 

pomoči in več spodbude, medtem ko se je v Sloveniji treba zelo dokazovati. Poleg tega se v 

tujini ženske ne bojijo biti ženske, kar je lahko težava v Sloveniji. Kar zadeva podjetništvo 

nasploh, pa je na eni strani v tujini več podjetij, na drugi pa je zato v Sloveniji lažje priti do 
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ljudi in se povezati. Imajo pa tudi ženske podjetnice v tujini podobne poti in težave kot v 

Sloveniji, saj je v podjetništvu preprosto treba delati.  

Ženske podjetnice se na svoji poti srečujejo tudi s številnimi ovirami, ki jih bolj ali manj 

uspešno premagujejo. Med ovirami so v literaturi tradicionalno opredeljene vloge glede na 

spol, pomanjkanje zaupanja v ženska podjetja, premalo dostopne finance, visoka pričakovanja 

do žensk podjetnic, podporne mreže niso prilagojene specifičnim potrebam žensk podjetnic, 

podjetniški centri ne pokrivajo tega področja, ženske podjetnice ne sodelujejo med sabo. Z 

vsemi temi ovirami se v praksi srečujejo tudi intervjuvane podjetnice. Najprej kot oviro 

prepoznavajo čustva in pri tem prepletanje zasebnega življenja s podjetniškim, kar je ena 

največkrat omenjenih ovir tudi v različni literaturi. Usklajevanje obojega namreč zahteva 

veliko energije in truda, posledično je za podjetništvo manj časa in tudi moči, volje in 

energije. Tudi premajhna spodbuda okolja je ena izmed ovir, ki jo morajo ženske podjetnice 

premagovati. In vsekakor eno izmed ovir predstavljajo tudi finance, saj je podjetništvo tudi 

(glavni) vir dohodka. Želijo si tudi večjo podporno mrežo, pozivajo k večjemu sodelovanju,  

med ovirami pa zaznavajo tudi konkurenco. Pri tem pa menijo, da je prav konkurenca lahko 

tudi zelo pozitiven dejavnik, ki spodbuja dejavnost in od podjetnice zahteva, da se še bolj 

potrudi, tako za dobro opravljeno delo kot za stranko. Nazadnje kot oviro vidijo tudi dejstvo, 

da so ženske premalo samozavestne, ne upajo se izpostavljati in ne verjamejo vase, vsaj ne 

dovolj. So pa ovire velikokrat v glavi in posledica predsodkov, kot je biti ženska podjetnica v 

moškem poklicu.  

Podjetnice se primerjajo tudi z moškimi podjetniki, pri čemer večinoma menijo, da 

podjetništvo ni toliko stvar spola, pač pa bolj posameznika ter njegovih sposobnosti in dela. 

Čeprav številni avtorji navajajo razlike med ženskami in moškimi v podjetništvu, pa 

intervjuvane podjetnice sebe ne gledajo v luči primerjave z moškimi kolegi. Menijo, da so 

ženske boljše v storitvenih dejavnostih, a verjamejo, da so lahko uspešne v vsaki stvari, ki se 

je lotijo s srcem. S tem potrjujejo navedbe veliko avtorjev, ki kot temeljno razliko med 

ženskim in moškim podjetništvom vidijo v tem, da ženske svojih podjetij ne ustanavljajo z 

namenom pridobiti visoke dobičke, ampak najprej zagovarjati dohodke za normalno življenje 

tako ustanoviteljice kot tudi zaposlenih. To je skladno tudi z navedbami Jessupa in Chippsa 

(1991), da so ženske navadno skrbnejše, vzgajajo druge, gradijo in vzdržujejo odnose. In 

čeprav so po naravi nežnejše, pa so do sebe neizprosne, kar se po njunem mnenju kaže 

predvsem pri ženskah podjetnicah, ki imajo družino in so tako razpete med kariero in domom. 
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In tudi intervjuvane podjetnice so prepričane, da so kljub vsemu in vsem razlikam ženske 

sposobnejše usklajevati delo in družino ter imajo višjo čustveno inteligenco. 
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7 SKLEP 

V nalogi se osredotočamo na ženske podjetnice na Goriškem, pri tem pa ugotavljamo, da na 

voljo nimamo veliko podatkov in literature, saj se s to tematiko še nihče ni zares ukvarjal. 

Nekaj ustreznih podatkov smo dobili v katalogu Območne obrtno-podjetniške zbornice Nova 

Gorica, ki pa je nastal leta 2009. Takrat je bilo žensk podjetnic znotraj zbornice dobrih 260 od 

skupno 2000 članov. Ta podatek sicer ni dovolj ustrezen, da bi lahko posploševali, saj je od 

takrat minilo že 6 let, hkrati pa smo prepričani, da je bilo žensk podjetnic več, saj vse niso bile 

včlanjenje v zbornico. Tudi danes nam podatka o deležu žensk podjetnic med člani na 

zbornici niso mogli posredovati. Tako težko govorimo o tem, koliko je žensko podjetništvo 

dejansko prisotno na Goriškem. Smo pa skušali dobiti sliko položaja ženskega podjetništva na 

Goriškem z intervjuji. Pri tem je sodelovalo sedem podjetnic, ki delujejo na obravnavanem 

območju. Ugotovili smo, da se tako kot vse podjetnice drugod srečujejo s podobnimi ovirami 

in jih tudi bolj ali manj uspešno premagujejo.  

Na prvo raziskovalno vprašanje o motivih za vstop v podjetništvo so ženske podjetnice na 

Goriškem odgovorile precej podobno, kot je mogoče zaslediti v številni literaturi. Ženske 

podjetnice na Goriškem za vstop v podjetništvo vodijo podobni motivi kot jih navajajo 

podjetnice drugod po svetu: gre za zavestno odločitev in željo, ki sta povezani tudi s 

priložnostjo in iskanjem boljše poklicne poti. Na začetku svoje poti se srečujejo s podobnimi 

težavami kot vsi podjetniki, to je predvsem birokratskimi. Ko so prve težave mimo, pa se na 

svoji podjetniški poti začnejo srečevati tudi s številnimi ovirami, ki jih bolj ali manj uspešno 

premagujejo. Eno večjih ovir in težav predstavlja usklajevanje družinskega življenja s 

podjetniškim. To namreč zahteva veliko energije in truda, nemalokrat pa je potrebna tudi 

pomoč tretjih oseb, da je sploh mogoče. Tu se največkrat izkažejo partnerji in starši. A čeprav 

so ženske v javni sferi ravno tako dejavne kot moški, skrb za družino in zasebno sfero na 

splošno še vedno pade večinoma nanje. Tako podjetnicam včasih zmanjka moči, volje in 

energije za podjetje. Veliko oviro podjetnicam predstavlja tudi pomanjkanje spodbude okolja 

in države. Pogrešajo organizirano povezovanje in spodbujanje podjetništva na sploh in tako 

potrjujejo navajanja različnih teoretikov, da vsak podjetnik potrebuje dober podporni sistem. 

Na Goriškem je najdejavnejša Območna obrtno-podjetniška zbornica, a ta konkretno ženskega 

podjetništva ne spodbuja. Drugod po Sloveniji sicer deluje nekaj društev oz. zavodov, ki 

podpirajo žensko podjetništvo, ki pa goriškim podjetnicam niso poznani. Najbližje jim je 
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dogodek 500 podjetnic, ki združuje in povezuje ženske podjetnice po Sloveniji. Ženske 

podjetnice si tako želijo večjo podporno mrežo in pozivajo k večjemu sodelovanju. Zanimivo 

pa je, da konkurence večinoma ne vidijo kot negativno oviro, pač pa kot pozitivno, saj 

spodbuja dejavnost in težnjo k čim boljše opravljenemu delu. Pomembna ovira pa so finance, 

ki so potrebne najprej za zagon podjetništva, nato pa morajo biti vseskozi prisotne, saj je 

ženskam podjetništvo glavni vir dohodkov.  

Tudi odgovori na drugo raziskovalno vprašanje o ovirah na podjetniški poti so precej podobni 

oviram, ki jih navaja številna literatura. Gre torej predvsem za tradicionalno opredeljene vloge 

glede na spol, povezane z družino, pomanjkanje zaupanja v ženska podjetja, premalo 

dostopne finance, visoka pričakovanja do žensk podjetnic, podporne mreže niso prilagojene 

specifičnim potrebam žensk podjetnic, podjetniški centri ne pokrivajo tega področja, ženske 

podjetnice ne sodelujejo med sabo. Hkrati pa podjetnice dodajajo, da je velika ovira tudi 

oziranje na okolico. Ženske so premalo samozavestne, ne upajo se izpostavljati in vase ne 

verjamejo dovolj.  

Kljub omenjenim oviram in drugim težavam, s katerimi se srečujejo na svoji podjetniški poti, 

pa so podjetnice zadovoljne, da so se odločile za to pot in tega ne bi spreminjale. S 

podjetništvom so tudi osebnostno rasle in se učile, se razvile v nove dimenzije. Kljub vsemu 

vloženemu trudu in različnim oviram na poti svoje odločitve ne obžalujejo, pač pa so z njo 

izredno zadovoljne. Tako tudi drugim podjetnicam svetujejo, naj bodo predvsem vztrajne in 

pogumne, naj zaupajo vase in se povezujejo tudi z drugimi. Obračajo naj se na društva in na 

druge podjetnice, ko potrebujejo nasvet ali pomoč. Priporočajo pa tudi iskanje vedno novih 

priložnosti in poti. Vedeti morajo, kaj si želijo, pri tem pa vztrajati, tudi če kdaj padejo. 

Predvsem pa naj verjamejo vase in si upajo biti drugačne. 

Ženske podjetnice na Goriškem so torej dejavne in pogumne. V podjetništvo so vstopile 

zavestno in z veliko željo, pri tem pa dobro usklajujejo različne sfere svojega življenja. 

Zavedajo se različnih ovir, ki pa jih bolj ali manj uspešno premagujejo. Odprto pa ostaja 

vprašanje, koliko drugih ženskih podjetnic še dejavno deluje na Goriškem in ali je to območje 

že dovolj zrelo, da se začne organizirano povezovati in spodbujati ženske na njihovi 

podjetniški poti. 
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PRILOGA  

ENOTE, POJMI KATEGORIJE 
 

ENOTE – ISKANJE KLJU ČNIH POJMOV V 
GRADIVU 

 

KLJU ČNI POJMI KATEGORIJE 

1. Ste podjetnica. Lahko za začetek poveste, 

kaj je bil motiv za podjetništvo?  

A: Hm … to je zanimiva zgodba. 17 let sem bila 

namreč zaposlena na Hitu, kjer sem pridobila 

veliko znanja z različnih področij. Na koncu 

sem bila vodja izobraževanja. Ko so 

pripravili reorganizacijo, so ukinili kar nekaj 

vodstvenih mest, med drugim tudi moje. 

Takrat sem začela razmišljati, kako naprej. 

Ali sprejeti službo znotraj Hita, kjer bi v 

bistvu nazadovala, ali se podati na 

samostojno pot. In odločila sem se za slednje. 

Kar tako, čez noč. Ker sem večino življenja 

nekaj organizirala, sem se odločila, da bom 

odprla s.p. za organizacijo dogodkov in 

izobraževanj. 

B: Starši so že prej imeli vrtnarijo. Mama je bila 

tudi kmet takrat in je bilo treba ustanoviti 

neko podjetje, in takrat sem pač jaz to 

prevzela. Prevzela sem vrtnarijo. 

C: To je bila velika moja želja. V bistvu sem 

začela zelo zelo mlada, imela sem 23 let, ko 

sem začela. Sem se pač odločila, da bi rada 

šla na svoje, kljub temu da sem bila 

zaposlena, sem imela delo. To je bila velika 

 

 

 

 

Dilema: zamenjati 

delovno mesto ali se 

podati na samostojno 

pot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prevzem dela od 

staršev. 

 

 

 

Velika želja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIVI ZA 

VSTOP V 
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želja že od malih nog, pač da bi nekoč imela 

nekaj svojega. Izkušnje sem pridobila, ko sem 

bila 5 let in pol zaposlena, in nato sem se pač 

odločila, da bi poskusila na svojem. 

D: Jaz sem bila že zaposlena v Italiji na tem 

področju in sem želela poskusiti tudi na 

slovenskem območju/tržišču. Specializirala 

sem se za evropske projekte, ukvarjam se s 

finančno in svetovalno dejavnostjo za 

podjetja. Do ideje, da bi stopila na 

samostojno pot, sme prišla v sklopu svojih 

znanj. Ker dobro poznam administracijo in 

jezike. Odločitev, da grem v te vode, je bila 

zavestna, obenem pa je bilo to tudi naključje, 

ker sem tudi spoznala sedanjo poslovno 

partnerko, ki jo poznam že 10 let, in zdaj 

skupaj delamo v tem podjetju v Sloveniji. 

E: Najprej sem se odločila na podlagi tega, ker 

sem že par let delala v trgovini, kjer nisem 

videla nekega napredka. In sem videla pač 

poslovno priložnost v tej trgovini, in sem se 

odločila, da poskusim tudi malo na svojem, 

da bom videla, kako bo. 

F: Čisto zavestna odločitev, jaz sem imela sicer 

pogodbo za nedoločen čas in sem imela 

otroka, starega dva meseca, in sem se pač 

odločila, da grem na svoje. To je bilo v času 

porodniške in hkrati en tak trenutek, ker kjer 

sem delala, v resnici nisem bila zadovoljna. 

Vedela sem v bistvu, da dobro delam, hkrati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavestna odločitev 

in naključna 
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poslovno partnerko. 
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pa nisem pa dobila tistega, kar bi jaz rada. 

G: Ni bilo motiva. Mogoče to, da sta bila oba 

starša privat (mama je imela frizerski, tata 

svoje računalniško podjetje) in da so me 

vzgajali v tem duhu. V srednji šoli je bilo 

rečeno, da če bom želela kdaj iti privat, da mi 

bodo pomagali. V 4. letniku me je tata že 

poslal na delavnice, poslovni načrt, poslovne 

ideje, to je bilo 22 let nazaj. Kozmetični salon 

sem odprla pri 21 letih. Je bilo kar 

samoumevno, ne nuja, ne prisila, kar zgodilo 

se je. 

 

 

 

 

 

Vzgojena v duhu 

podjetništva. 

 

 

 

 

2. Kako ste se lotili podjetništva? 

A: Najprej sem dala delati logotip, spletno stran 

in vizitke. Seveda po tem, ko sem razmislila, 

kaj bo vsebina mojega s.p.-ja. 

B: Pač kar je bilo teh vrtnarskih del, kar je bilo 

pa računovodstva, sem se pa kasneje morala 

malo priučiti. 

C: Ja začeti ni prav lahko, ne. V bistvu brez 

podpore staršev, glede na to, da sem bila zelo 

mlada, pač 22 let stara, ko sem se lotila, da bi 

šla na svoje, ne bi šlo, ker to so velike 

investicije.  

D: Svoje znanje sem želela dobro unovčiti in si 

dokazati, da zmorem. Sama sebi dokazati, da 

lahko. Pri birokraciji mi je zelo pomagala 

poslovna partnerka, s katero sva skupaj šli v 

ta projekt. 

E: Hm, najprej zelo težko no, najprej, ko zbiraš 

 

 

Spletna stran in 

vizitke. 

 

Vrtnarska dela in 

računovodstvo. 

 

 

Podpora staršev. 

 

 

 

 

Dokazati sebi in 

drugim, da je 

mogoče. 
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vse papirje/dokumente za računovodstvo. 

Zelo težko sem tudi dobila prostor, 

vzpostavila sistem komisijske trgovine, 

potem pa je nekako šlo, s pomočjo staršev. 

F: Zelo sem sama vse naredila, glavni vir mi je 

bil internet, potem pa sem kar odprla s.p., to 

je bilo to. 

G: Starši so mi odprli salon, in na otvoritvi mi je 

tata povedal, da dokler mu ne vrnem polovice 

vloženega denarja, ne smem na dopust. 

Povedal mi je tudi, da do tega trenutka so mi 

pomagali, od tu naprej pa si sama iščem 

stranke in si sama rihtam delo. Bila sem brez 

avta, vračala vsak mesec denar tatu in delala, 

delala, se trudila. 

 

 

Sčasoma nekako 

steče. 

 

Pomoč interneta. 

 

 

 

 

Začetna pomoč 

staršev. 
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3. Kaj ste se morali naučiti kot podjetnica? 

A: Imela sem precej široko znanje, saj sem v 

Hitu delala na različnih področjih. Manjkalo 

pa mi je znanja iz računovodstva in trženja ter 

marketinga. Vse to sem imela možnost 

spoznati in se naučiti takoj po odhodu s Hita, 

v podjetju Saop, kjer sem eno leto preko s.p.-

ja nadomeščala vodjo izobraževanja, ki je 

bila na porodniškem dopustu.  

B: Sama strokovnost dela ni bil problem. Je pa 

dejansko samo podjetništvo nekaj novega. Ko 

se lotiš svoje firme, vidiš, da tvoje strokovno 

znanje ni dovolj, ampak da rabiš dosti drugih 

stvari, od nekih osnovnih stvari, na katere 

moreš pazit, ne vem, da imaš dovolj 

 

 

 

 

 

Računovodstvo in 

marketing. 

 

 

 

 

 

 

Dela, ki pridejo s 

podjetništvom. 
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POTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

pisarniškega materiala, ki ga potrebuješ, do 

tega, da najdeš delo oz. da najdeš stik s kupci, 

in po drugi strani tudi plačilo, da poskrbiš, da 

pride denar notri.  

C: Hm, dosti stvari, joj. Kar zadeva delo, sem že 

bila noter, sem že obvladala. Najbolj mi je 

bilo težko s papirji, mislim na računovodstvo, 

to sem morala vse sama. Imam računovodjo, 

a kljub temu je dosti stvari, ki jih ona mi 

more delati. Moraš sam delati, ne, ne vem, 

voditi material, porabo, nabavo, vodenje 

računov, in potem to moraš to izročit njej. 

Tako da ni preprosto.  

D: Izkušnje sem pridobila, in potem sem se 

pozanimala, kakšni so pogoji, kako začeti, 

pravzaprav ko si mlad, ne veš, kako bi začel, 

ne. V bistvu sem šla najprej na obrtno 

zbornico, kjer sem pridobila vse podatke. Na 

obrtni zbornici pač so mi pomagali papirje 

urediti, ker to je kar en kup papirjev, si mlad, 

si neizkušen, ne veš, kje bi, kaj bi, ne. In nič, 

potem počasi počasi, prostor sem si zrihtala, 

tam, kjer sem bila zaposlena, je bilo to 

podjetje Vest, in v bistvu tu so zidali, kjer smo 

zdaj, ne, in so mi predlagali, da grem pogledat 

lokacijo. To je bilo vse v hecu, pač ko si mlad, 

ne razumeš, kako to gre. So mi tudi oni 

pomagali glede papirjev. Je full dokumentov 

za vse urediti, to ni kar na hitro.  

E: Kot podjetnica je najtežje, tako bom rekla, 

usklajevati zasebno življenje s podjetniškim 

in se dosti stvarem odpovedati ter ogromno, 
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ogromno časa vložiti v to. To je najbolj tako, 

in drugače, ja, potrpežljivost. 

F: Mogoče še največ glede financ, davki, te 

zadeve, in še vedno se učim, no to je mogoče 

meni zdaj najtežji del. Ker mislim, da nimam 

te kontrole, ker nisem iz tega foha in pri tem 

rabim pomoč.  

G: Nič ne potrebuješ, ko postaneš podjetnik, jaz 

sem imela 21 let, rasteš in se učiš z leti. 

Izobraževala sem se stalno – v stroki in na 

različnih delavnicah pri Obrtni zbornici. 

Mislim, da te nobena šola ne more naučiti biti 

podjetnik, postaneš in orješ ledino. Vse je 

odvisno od posameznika. Ker sem aktivna v 

Obrtni zbornici in poznam veliko obrtnikov, 

lahko z zagotovo rečem, da jih je veliko, ki so 

uspešni in še v življenju niso bili na kakšnih 

tečajih, izobraževanjih, delavnicah. Pri 26 

letih sem se vpisala na FM, ker sem 

ugotovila, da mi primanjkuje nekega 

določenega znanja. Na faksu mi je najbolj 

pritegnil marketing, ker sem tudi kasneje 

znanje uporabila v salonu, promocijah. 
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4. Kako bi opredelili klju čne dejavnike 

uspeha za žensko podjetništvo in podali 

nasvete za uspeh žensk v družbi nasploh? 

A: Pomembno se mi zdi, da ženske končno 

začutimo svojo vrednost. Da si upamo 

pokukati iz množice in pokazati svoje 

potenciale. Da se začnemo zavedati, katere so 

naše prednosti, in jih uporabimo v praksi, za 

boljše sodelovanje z ostalimi podjetnicami in 

 

 

 

 

 

 

Zavedanje prednosti. 
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PODJETNIŠTVU 

 

 

 

 



 

 

moškimi.  

B: (Smeh.) Ne vem. V bistvu je v današnjem 

času prav vseeno, ali si ženska ali si moški.  

C: Hm, ja jaz mislim, da je za žensko dosti težje 

kot za moškega, biti podjetnik. Glede na to, 

da imaš družino, te doma vse čaka. Je tako, 

ko si ti sam svoj podjetnik, to ne pomeni, da 

ti narediš 8h in da greš domov, ne, to pobere 

malo več, se moraš bolj potruditi. Je, danes so 

taki časi, da je treba dosti več vložiti, ni tako 

preprosto. (Smeh.)  

D: Menim, da smo ženske bolj dinamične, 

imamo več kompetenc, to bi bil ključni 

dejavnik za uspeh. Tudi prej doštudiramo, 

znamo več jezikov. Nasvet, ki bi ga jaz dala, 

na splošno v družbi bi podala, da naj se stalno 

izobražujejo, da si vedno na tekočem. Kar 

zadeva jezike, informatiko. Ter da znaš 

oceniti svoje sposobnosti. 

E: Mislim, da smo ženske vedno bolj 

enakovredne moškim, to je prvo. In biti čim 

pogumnejše, ker dostikrat si misliš: sem 

ženska ne bom uspela zaradi ozadja. Ne vem, 

imaš več obveznosti, družina in tako, ampak 

se da.  

F: Ma mogoče, jaz tega ne gledam tako po 

spolu. Jaz nisem nikoli razmišljala, da sem 

ženska in podjetnica. Prav nikoli se s tem 

nisem obremenjevala in tudi samo sebe ne 

vidim kot podjetnico v tem trenutku, sem 

samozaposlena oseba. Tudi v tem je velika 

razlika. Jaz sebe kot podjetnico vidim v 

 

Danes spol ni 

pomemben. 
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primeru, da bi imela 5 ljudi, ki bi zame delali 

in da bi res ustvarjali neko dodano vrednost. 

To bi bila ena taka stvar.  

G: Na ženskah svet stoji. (Smeh.) Prepričana 

sem, da je veliko več potenciala v ženskah 

kot v moških. Lahko smo aktivne na več 

področjih, in to istočasno.  

 

 

 

V ženskah je veliko 

več potenciala kot v 

moških. 

 

 

 

 

 

5. V čem je prednost ženske v podjetništvu? 

A: Ženske smo bolj natančne, srčne, bolje znamo 

»plavati« med različnimi odnosi in vlogami 

ter miriti nesporazume. Poleg tega smo 

ženske večinoma že po naravi »multitasking« 

osebe, kot sama temu pravim, pomeni, da 

znamo delati več stvari hkrati in smo zato 

bolj produktivne.  

B: Mogoče so bolj vztrajne, bolj precizne, 

natančne. Pri meni je to odvisno od situacije,  

v kateri sem. Itak, kar je nujno, moraš 

narediti, kar ni nujno, pa lahko tudi, tako da, 

kot povsod. 

C: V vztrajnosti, mislim da, ne, to vsekakor smo 

bolj, bolj korajžne kot moški, vsaj jaz sem se 

počutila zelo korajžna, ko sem imela 22 let, in 

se lotiš, ne. (Smeh.) Jaz sem se počutila 

takrat, ne vem, sploh nisem imela rezerve, kaj 

bo, če ne bo. Tudi to, ker so bili, sej so bili 

mogoče malo drugačni časi kot danes, ampak 

vseeno je bilo težko. Tako. 

D: V prvi vrsti smo zelo vztrajne, natančne, 

dinamične. Mogoče pa tudi to, da se rade 

pogovarjamo s strankami, v smislu, da bolj 

začutiš neko energijo. In mogoče se lažje 
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večopravilnost, 

plavanje med 
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potem prilagajaš in ne greš na nož pri vsaki 

stvari, pri vsakem problemu, ki nastane ne.  

E: Smo bolj razumevajoče in potrpežljive. 

F: Ne vem, če je v tem prednost žensk, ampak je 

definitivno moment svobode, ki meni največ 

pomeni. 

G: Predane delu, ambiciozne, ker se moramo 

boriti v moškem svetu. Veliko več 

dokazovanja je treba. 

dinamičnost. 

 

Potrpežljivost, 

 

Svoboda. 

 

Ambicioznost. 
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6. Če se osredotočiva samo na ženske in na 

njihovo podjetniško energijo – smo 

pogumnejše, imamo realnejše poslovne 

načrte, dosegljiva pričakovanja? Kje so 

naše prednosti in kje pomanjkljivosti? 

A: Ženske smo na žalost manj pogumne v 

podjetniškem svetu kot moški. Verjetno tudi 

zato, ker imamo materinski čut in se ne 

podajamo v vsako poslovno priložnost, če 

nimamo občutka varnosti. Se pa pri mlajših 

generacijah to spreminja in opažam, da si 

mlade podjetnice več upajo, se podajajo v 

nove projekte in realizirajo svoje sanje. Naša 

prednost je tudi močno razvita intuicija, tako 

da se marsikdaj ravnamo »po občutku«, ki 

nikoli ne zataji. Kljub temu da smo ženske 

precej klepetave, pa nas na poslovnih 

srečanjih marsikdaj »zmanjka« in se raje 

posvetimo svojim telefonom ali ljudem, ki jih 

že poznamo, namesto da bi izkoristile 

priložnost za nova povezovanja, ki bi lahko 

obrodila novo sodelovanje. 

B: Ma ja, jaz mislim, da ja. Pomanjkljivosti, ne 
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vem, mogoče res to, da se bojiš tvegati, ker 

vedno razmišljaš o posledicah. Če razmišljaš 

v tej smeri, kakšne so posledice, se ti 

dostikrat lahko zazdi, da niso tako sigurni 

neki pozitivni rezultati, tako da se bojiš 

tvegati. Ker se moški verjetno ne, ker so bolj 

drzni. So pa tudi prednosti v tem, ker po 

svoje dobro razmisliš o tem. Moraš imeti neki 

poslovni načrt in realno sliko o tem, kaj se 

dogaja na trgu. So plusi in minusi.  

C: Joj, prednost. (Tišina.) Ne vem, mogoče, da 

vse si znaš nekako zorganizirati. 

D: Kot sem povedala, je naša prednost to, da 

smo zelo odločne, pri tem imamo prednost, 

naša slabost pa je ta, da dostikrat pridemo v 

konflikt z drugimi ženskami, saj nekatere ne 

znajo ločiti zasebnega in profesionalnega, 

hočejo tudi nadvladati in želijo dostikrat 

narediti vse same. Moški so bolj konkretni, so 

bolj objektivni. Ko jim daš eno nalogo, to 

tudi naredijo, vendar pa njim primanjkuje 

širši spekter oz. globalni pogled na svet. 

E: Hm, na primer pomoč najbolj v tem smislu, 

da ne znaš ločiti zasebno in podjetniško 

življenja. Kakšen krat, ko pridem s stranko v 

konflikt, tega ne pustim v trgovini, ampak 

nesem domov. Tako da to včasih vpliva tudi 

na starše, na moža. Se ne znam ločiti od tega, 

da bi to odrezala, tako da je potem slaba 

energija.  

F: Ne bi znala odgovoriti, resnično ne. V resnici 

poznam zelo malo žensk, ki so v tem meni 
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podobne, v smislu, da res imajo neko vizijo 

razvoja in da so zelo suverene v tem, kar 

delajo. Nimam nobenih referenčnih 

argumentov. Tu je v ozadju neki patriarhalni 

model, vzorec, ker stoji tako, kot drugi želijo, 

da stoji.  

G: Vse je lahko,  vendar še vedno verjamem v 

to, da je stvar človeka ali ženske. Prednosti so 

lahko vse gor zapisano, kot pomanjkljivost pa 

jaz vidim le družino – tega ne mislim v 

slabem smislu. Ker še vedno je ženska tista, 

ki pelje in vodi družino. Kolikor delam, moja 

družina še nikoli ni dobila za večerjo toasta 

ali kakšne konzerve, jaz imam vse domače 

kuhano, likam sama, čistim sama, pečem 

krofe in ostalo, vse, kot vsaka normalna 

mama. Je pa res, da še v življenju nisem 

gledala nadaljevanke ali kofetkala ali hodila 

po trgovinah, da sem se nagledala izložb. To 

nisem jaz, nimam časa za kaj takega, raje sem 

doma in berem knjigo ali karkoli drugega . 
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7. Katera je najboljša lastnost podjetnic? 

A: V prejšnjih točkah sem naštela že veliko 

dobrih lastnosti podjetnic. Težko bi eno 

izpostavila, saj skupek vseh naredi podjetnico 

uspešno.  

B: Ma ja, da so natančne, bolj zanesljive. 

Najboljša lastnost. Moraš biti full organiziran, 

ne vem, natančen, ja, seveda. Organizacija pa 
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mora biti. Brez organizacije stvar ne laufa, 

podjetje ne laufa, brez podjetnice v lastnem 

podjetju stvar ne laufa, zmeraj moraš biti ti 

prisoten, to vsekakor, tudi tam, kjer je 20 

zaposlenih, če te ni, ne gre.  

C: Odločnost. 

D: Kot samostojna podjetnica sem postala bolj 

trdna, da kasneje znaš oz. lažje rešuješ 

probleme tako na zasebni kot poslovni ravni, 

si bolj, ne vem, kako bi rekla, si bolj močan. 

E: Najboljša mogoče ravno ta humanost, ena 

taka srčnost, to mogoče. 

F: Stvar človeka, ni pomembno, ali je moški ali 

ženska.  

G: Najboljša. Hm. Najboljša mogoče to, da smo 

bolj prilagodljive. V vsaki situaciji, v vsakem 

trenutku dneva moraš narediti tako, da je 

rešitev optimalna. 
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8. Dejavnost, v kateri so po vašem mnenju 

ženske najboljše?  

A: Rekla bi, da smo ženske boljše v storitveni 

branži: zdravje, lepota in nega, izdelovanje 

nakita, svetovanje, organizacija, 

računovodstvo, marketing in še marsikaj.  

B: Po mojem v kakšnem računovodstvu. Kaj 

takega. vseh dejavnostih, mogoče v kakšnih 

mehaničnih bi rekla, fizično težkih ne, tukaj 

so v prednosti moških, v vseh drugih pa lahko 

ženske dobro funkcioniramo. 

C: Najboljše? V našem, sigurno, v frizerstvu. 

(Smeh.) Mogoče v modi, no na tak način po 

mojem, v storitvenem. Ali pa računovodstvo, 
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kozmetika in podobno. 

D: Dejavnost, hm, ni neke posebne dejavnosti, 

po mojem mnenju smo ženske najboljše v 

vsem, kar si izberemo oz. kar si želimo, 

glavno, da imamo čisto sliko oz. en cilj, 

kateremu sledimo Lahko je to tehnično, 

znanstveno področje, ni toliko pomembno. 

E: Na splošno še vedno prevladujejo poklici, ki 

so bolj za ženske: kozmetičarke, frizerke. 

Čeprav vedno bolj velja, da so tudi moški v 

teh poklicih dobri. Tako jaz mislim, da tukaj 

ni več nekih mej, kot so bile včasih. 

F: Bi rekla, da verjetno v storitveni. 

G: V vseh dejavnostih so lahko boljše. Sigurno 

ne bom napisala, da so boljše kuharice ali 

učiteljice, zame ni več stereotipov. V vseh 

poklicih se lahko izkažejo in dokažejo, je pa 

težava v tem da jih materinstvo lahko 

zaustavlja. 

 

 

 

Pomemben je cilj. 

 

 

 

 

Mej ni več. 

 

 

Storitvena dejavnost. 

 

 

Dobre povsod, 

ustavlja jih lahko 

materinstvo. 

9. Po čem bi lahko rekli, da se ženske 

razlikujejo od moških, ko pride do 

poslovnega sveta? So po vašem mnenju 

ženske na splošno manj, enako ali bolj 

sposobne v podjetništvu od moških?  

A: Zelo odvisno, kaj počnejo. Imamo ženske, ki 

odlično vozijo kamione, in moške, ki so 

fenomenalni vizažisti, frizerji. Tako da bi 

težko rekla, kdo je bolj sposoben in kdo manj. 

Res odvisno od vsakega posameznika in dela, 

ki ga opravlja. Razlike ali prednosti pa sem 

že naštela. 
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B: No ja, jaz mislim, da so približno enako. 

C: Odvisno od panoge, mogoče, kako bi rekla 

jaz? Jaz ne bi rekla, da recimo smo bolj 

sposobne, manj sposobne, odvisno od 

človeka, od posameznika. Mislim, da eni in 

drugi smo lahko sposobni, ne. (Smeh.)  

D: Menim, da smo ženske bolj sposobne, saj 

smo bolj odločne, lahko opravimo več stvari 

hkrati in imamo večje, širše znanje oz. širši 

pogled na vse. To je tudi genetski faktor, saj 

so ženske bile vedno primorane skrbeti za 

otroke ter opravljati druge obveznosti v hiši. 

To je naša največja prednost, saj je že v genih 

vse zapisano. Moški po drugi stani se hitreje 

vdajo, so bolj nesigurni, potrebujejo neki 

moralni suport, ki ga dobijo pri ženski, 

seveda.  

E: Ma enako, jaz bom rekla: sposoben si toliko, 

kolikor se potrudiš za to in kolikor truda 

vložiš v to. 

F: Jaz mislim, da smo, zaradi tega, ker smo 

čustveno bolj inteligentne, na en način smo 

bolj sposobne kot moški. Je pa res, da 

mogoče nimamo toliko dobrih strateških 

sposobnosti, se pravi možnosti, zmožnosti 

tega logičnega razmišljanja, na en tak 

poseben način. Mogoče v strateškem smislu 

smo mal bolj šibke, ampak v enem 

sodelovanju pa mislim, da smo bolj močne 

lahko. 

Ni razlik. 

 

 

Odvisno od 

dejavnosti. 
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inteligenca žensk. 
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G:  Po mojem, da smo bolj sposobne, ker na 

primer moški lahko usklajuje poslovni svet in 

družino, medtem ko ženska ogromno 

prispeva v družino. 

Spodobnost 

usklajevanja dela in 

družine. 

10. Kaj pa družinsko življenje. Kako 

usklajujete svoje podjetniško življenje z 

zasebnim? Imate družino? 

A: Imam sina, ki je star 15 let, tako da je že kar 

velik in precej samostojen. Na začetku, ko je 

bil še manjši, je bilo kar naporno, saj sem bila 

precej zdoma. Tudi sedaj sem stalno v akciji, 

a se mu poskusim posvetiti takrat, kadar sem 

doma. Sin je tudi precej podjeten, tako da 

nekaj stvari že skupaj delava. 

B: Ja. Ja pač itak, vsak gre delat, tako da sej se 

da uskladiti, no. Takrat kadar imam sezono, 

sem manj doma, kadar nimam sezone, sem 

malo več doma. Verjetno pri ženskah je 

največji problem organizacija časa. Ko sem 

jaz začela, sem bila z dvema majhnima 

otrokoma, in se spraševala, kako uskladiti 

družino in podjetništvo, kjer vsi tudi hkrati 

pričakujejo, da boš na razpolago cel dan. To 

je kar velik izziv no, tako da tu so največji 

problemi. 

C: Ja, imam. Ja, to je drugače tudi ena taka 

točka, ja. V bistvu, če ne bi imela še zmeraj 

doma podpore, v mojem primeru imam tasta 

in taščo, ki mi gresta full na roko, ne, ker z 

možem sva cel dan na delu, bi bilo malo 

težko.  
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Usklajevane in dobra 

organizacija časa.. 
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staršev. 
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D: Imam družino, imam punčko. Svoje 

podjetniško življenje lahko kombiniram z 

zasebnim s pomočjo moža in njegove 

družine. Ko je bila punčka mlada, mi je 

najbolj pomagala tašča, ki jo je pazila. Poleg 

tega bi bilo pomembno, da bi tudi institucije 

pomagale, saj so stroški vrtca v Italiji zelo 

visoki. Žal ne vem, kako je to v Sloveniji, 

ampak kar slišim, je v Sloveniji vrtec tudi 

zelo drag. Potem se človek vpraša, ali se 

splača dati celo plačo v vrtec ali raje ostaneš 

doma in skrbiš na otroka. 

E: Ne, za zdaj še nimam otrok, imam moža.  

F: Aha, dva otroka. Ja, jaz mislim, da je tukaj 

nujno, da imaš podporo v družini, ker 

drugače tega ne moreš izvajati, ni šans. Rabiš 

dobrega partnerja, ki to razume in stoji za 

tem. 

G: Ja. Se pravi, gre za vsakodnevni izziv, včasih 

boljše, včasih slabše. Je pa res, da si moraš 

postaviti prioritete in se odločiti, katera stvar 

je v tistem trenutku najpomembnejša. Ne 

samo globalno, ampak tudi glede življenja. 

 

Pomoč moža in 

njegove družine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Brez družine. 

 

Podpora družine in 

moža sta ključna. 
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11. Ali menite, da kot podjetnica precej 

težje usklajujete delo in družino, kot bi 

to počela, če bi bila le zaposlena oseba? 

A: Odvisno, kje bi bila zaposlena. Če bi delala 

od 7.00 do 15.00 in nato zaklenila pisarno in 

vse skrbi pustila za tistimi vrati, potem bi bilo 

to definitivno mnogo lažje kot biti podjetnica. 

Je pa dandanes kar nekaj služb, kjer ni urnika, 

kjer delajo več kot 8 ur, do poznih večernih 

 

 

 

 

 

Zaposleni brez skrbi 

za podjetje in 

finance. 
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ur, kjer ne odklopijo, ko pridejo domov. 

Zagotovo pa uslužbencem odpade skrb za 

vodenje podjetja, za preživetje zaposlenih, 

plačevanje prispevkov vsakega 15. v mesecu, 

iskanja novih strank, idej itd. 

B: Ma mislim, da ne, mislim, da mi je lažje tako, 

kot če bi hodila 8 ur nekam delat. Lahko da 

sem navajena tako. (Smeh.) 

C: Ja vsekakor, ja ja, težje. V bistvu če si 

zaposlen, jaz imam tudi zaposleno eno 

delavko, ampak ona naredi svojih 8 ur in ne 

prej ne potem je ne zanima, kaj je v lokalu, 

medtem ko jaz še na dopustu ne morem 

odmisliti, kaj se tu dogaja. 

D: Torej, usklajevanje dela in družine je odvisno 

od posameznega človeka, ni toliko odvisno, 

ali si zaposlen ali samozaposlen oz. 

podjetnik. Jaz osebno sem tak karakter, ki po 

službi ne odklopim, in zato stvari planiram 

tudi doma, kar zadeva službo. Tako sem 

delala kot zaposlena in tako delam tudi zdaj 

kot podjetnica.  

E: Ja ja, težje, zaradi tega, ker če si nekje 

zaposlen, oddelaš tistih 8 ur oz. kolikor je 

delovnik, tukaj pa nimaš urnika, lahko je 

uradni urnik, ampak po urniku je še en kup 

dela, tako da sigurno je težje. 

F: Ne, absolutno ne, počutim se zelo svobodna. 

G: (Smeh.) Prvega otroka sem rodila pri 29 in 

pol. Rodit sem šla tri tedne prej, direktno iz 

salona, ko mi je že cel dopoldan odtekala 

voda, vendar stranke je treba narediti. Delati 

 

 

 

 

 

Lažje je biti 

samozaposlen. 

 

 

Lažje je biti 

zaposlen. 

 

 

 

 

Usklajevanje dela in 

družine je odvisno 

od posameznika. 
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sem šla po 3 mesecih. Otroka mi je varovala 

moja nona, ki je imela 74 let. Pri 11 mesecih 

sem ga dala v zasebni vrtec. Drugega otroka 

sem rodila pri 31. letih, tri tedne prej, tri dni 

prej sem bila na izpitu (faks) in sem se 

pripravljala za izpit, ki naj bi ga imela čez par 

dni. Delat sem šla čez 3 mesece, ker me je 

delavka pustila na cedilu, poiskala sem 

zasebno varuško, ki mi je vzela 3 mesece 

starega otroka v varstvo. Delala sem po 12 ur 

na dan (glavna sezona), učila (od 11h zvečer 

do 1h zjutraj), in naredila v 2 mesecih 5 

izpitov, dojila od 1h zjutraj do jutra. Redno 

hodila na telovadbe, na sestanke na obrtno, 

brala knjige, se izobraževala … Na kavice z 

ostalimi mamici ali sprehode nisem hodila, 

ker nisem nikoli imela časa, niti želje ali 

potrebe. Ko so bili otroci bolni, so velikokrat 

bili pri meni v salonu, ležali na postelji in 

čakali, da mama konča delat, juhejjjjj. 

Mislim, da je to zelo dober odgovor, kakšna 

je razlika med nekom, ki sam dela, in nekom, 

ki je zaposlen in je celo leto doma. Ali pa 

vzame bolniško, vsakokrat ko otrok zboli ... 

jaz v vseh teh letih nisem bila več kot 10 dni 

na negi.  

Zaposlena ima več 

privilegijev. 
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12. Kakšno je vaše mnenje o spodbujanju 

ženskega podjetništva v Sloveniji? Se ga 

premalo spodbuja, morda preveč, kaj bi 

na tem področju spremenili? 

A: V zadnjih letih se je začelo kar pospešeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

delati na tem področju. Ena izmed zadev je 

tudi naš dogodek 500 podjetnic – in v sklopu 

tega različni dogodki čez leto –, kjer 

povezujemo podjetnice, jih spodbujamo, 

dajemo nove vsebine in znanja ter jim 

omogočamo organizirano mreženje. 

Pojavljajo se nova ženska društva, združenja, 

interesne skupine, kjer si podjetnice 

pomagajo med seboj. Tako da verjamem, da 

gremo samo še na bolje in upam, da bo šlo v 

tej smeri naprej. Ne želim si pa, da bi to 

postalo feministično naravnano.. Tako da 

mora biti to uravnoteženo. 

B: Jaz zdaj tega tudi ne spremljam prav veliko, 

hodim na seminarje, a bolj, kar je v zvezi s 

kmetijstvom. Mogoče pa bi morala biti neka 

druženja v tej smeri, kjer bi se dalo dobiti 

neke napotke, sploh za ženske, ki začnejo to 

pot, da vidijo, kaj jih čaka, kakšne so 

možnosti. Ne vem, kakšna usklajevanja oz. 

neke delavnice in nasveti, kako na tej poti 

usklajevati te stvari.  

C: Mislim, da se podjetništvo premalo spodbuja. 

Ene toliko so vedno odprte poti za vsakega, 

ki si želi.  

D: Jaz vem zelo malo o podjetnicah v Sloveniji, 

saj sem iz Italije in sem v Sloveniji pred 

kratkim začela svojo pot. Vem pa, da 

ponujajo na Točki VEM, na RRA Podjetno v 

svet podjetništva. To je 4-mesečno 

usposabljanje, kjer potem, če odpreš s.p., 

dobiš sredstva za prispevke za prvo leto. Na 

Spodbuda se veča. 
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manjka druženje. 
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tehnološkem parku pa imajo zelo zanimivo 

zadevo, ki v Italiji ne obstaja, to je program 

POPRI, tekmovanje za mlade do 26. Leta, 

kjer spodbujajo ideje in ne nazadnje mlade ... 

Tega v Italiji ni. Če so še kakšne druge 

prednosti, žal ne vem. (Smeh.) 

E: Spodbuja se ga bistveno premalo, žensko 

podjetništvo sploh. Zdaj se nekako odvija, 

smo imele tudi dogodek 500 podjetnic, in 

obstaja tudi več dogodkov, srečanj. Jaz 

mislim, da je to fajn, predvsem tu na 

Goriškem to manjka. To se vse bolj 

osredotoča na Ljubljano. Mislim, da ko greš 

na ta srečanja, ko se med seboj pogovarjaš, da 

ti to da neko energijo za naprej, ko vidiš, da 

tudi drugi imajo probleme, ne vedo, kako 

naprej, in s tem si lahko tudi malo pomagaš 

med seboj z različnimi nasveti.  

F: Tu pa mislim, da je bolj organizirano, ja, 

ženska kultura ja taka, še vedno pa je 

patriarhalna družba,  in je res, da si me, 

ženske, same ustvarjamo predsodke, da se 

sekiramo zaradi tega, kakšne smo, ampak 

realno je treba tukaj spodbujati to 

povezovanje med ženskami. 

G: Premalo, sigurno. Pa spet bom rekla, ne samo 

žensk, vseh. V tujini imajo v OŠ predmet 

podjetništvo, mislim, da bi bilo treba že zelo 

zgodaj učiti vse o podjetništvu. Jaz bi uvedla 

v vrtce in OŠ kakšne krožke. Na obrtni smo 

že delali take krožke po šolah in je bilo zelo 

uspešno. Zakonodajo bi bilo treba spremeniti.  
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13. Kaj pa slovenske podjetnice v 

primerjavi s tujimi – kaj je boljše, kaj 

slabše? 

A: Tuje podjetnice imajo več možnosti, če 

govorimo o zahodnem svetu, saj je več 

prebivalcev, več podjetij, boljše razvito 

podjetniško okolje, več spodbud s strani 

države in ostalih institucij. Na drugi strani pa 

je v Sloveniji lažje priti do ljudi, s katerimi 

želimo sodelovati, saj smo majhni in se »vsi 

poznamo med seboj«, tako da lažje dobimo 

kontakt in pot do potencialnih poslovnih 

partnerjev.  

B: Kar zadeva prav vrtnarstvo, je v tujini dosti 

bolj podprto tudi s strani države in vse. Ker 

tukaj v bistvu moraš sam vse. V tujini pa 

dobiš dosti teh subvencij, pa različnih 

denarnih sredstev. Tudi pomoči obrtne 

zbornice ni Drugega dosti ne poznam, ampak 

tako, kar slišim, so v svetu bolj priznane 

ženske. Se mi zdi, da v Sloveniji se je treba 

dosti bolj dokazati, da prideš do nekega 

nivoja, kot v tujini. 

C: Kar zadeva podjetništvo, ima vsaka država 

drugače. Središča so npr. Bologna, London ... 

Tam je dosti priložnosti. Zdaj točno za 

podjetnice ne bi vedela. Pri nas moramo vse 

sami financirati, karkoli greš, vse sam 

financiraš, v Italiji, kolikor vem, financira in 

podpira dosti država. 

D: Slovenske podjetnice v primerjavi s tujimi, v 

mojem primeru z Italijo, na istem, saj so isto 
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možnosti, v Sloveniji 

več poznanstev. 
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veliko priložnosti in 

pomoči države. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽENSKO 

PODJETNIŠTVO 

V SLOVENIJI IN 

TUJINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŽENSKO 

PODJETNIŠTVO 

V SLOVENIJI IN 



 

 

determinirane in odločne, prednost pa imajo 

slovenske podjetnice, saj sem opazila, da je v 

Sloveniji veliko direktoric, česar v Italiji ni, 

ker je to še vedno bolj tabu tema. Ta sistem je 

težko spremeniti. To je edina razlika, ki sem 

jo opazila. 

E: Žal tega ne poznam. Ne vem.  

F: Mislim, da so tuje podjetnice, kar jih jaz 

spremljam preko interneta, bolj feminilne, se 

pravi manj se bojijo biti ženske kot 

slovenske. Tukaj pri nas prevladuje neki 

model žensk, ki se bojijo izpostaviti, vlada 

nesigurna energija. V tujini so bolj povezane, 

tako berem. 

G: V tujini imajo moje kolegice iste poti in 

težave. Vedno govorim o mojem poklicu. 

 

V Sloveniji je več 

direktoric. 

 

 

 

Ne pozna. 

 

 

V tujini se manj 

bojijo biti ženske kot 

v Sloveniji. 
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iste težave. 
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14. Katera je največja ovira podjetnic pri 

njihovem poslu?  

A: Da so premalo samozavestne, si ne upajo 

toliko izpostavljati, se še vedno čutijo 

manjvredne nasproti moškim. Da težje 

usklajujejo delo in družino, zato so marsikdaj 

v zapostavljenem položaju. 

B: Povsod je denar, finance, kar je pri ženskih in 

pri moških.  A da bi recimo prav imela kje 

kakšno oviro, da bi bila zapostavljena, nisem 

nikjer tega doživela. 

C: Ja. Konkurenca, vedno je neki boj, dosti je 

ratalo tega. Ma ne, saj mogoče je konkurenca 

tudi plus, zato ker moraš bit dosti bolj 

dejaven, dosti bolj se potruditi, dosti bolj je 

vsaka stranka zate sveta. Vsaka stranka 
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posebej. Ja, težko, mislim zelo težko jih je 

pridobiti, ma zelo enostavno jih je izgubiti.  

D: Čustva, torej, da se ne meša poslovnega 

življenja z zasebnim. Čustva so zelo v redu 

do določene mere, ampak ko preide oz. ko jih 

je preveč, pa lahko škodijo. 

E: Jaz tu ne vidim prav nobene take ovire. Glede 

na to, da sem ženska in imam trgovino, pri 

tem bolj vidim oviro za moškega v tem poslu, 

zaradi predsodkov. Zdaj v tej branži kot sem 

jaz, ne vidim neke ovire. Če bi bila pa ženska 

v bolj tipičnem moškem poklicu, tam bi bila 

ovira. Znanje ni ovira, ovira bi bila to, da si 

ženska, in ta odnos do ženske je neki 

predsodek. 

F: Mogoče spet ista stvar, če ne verjamejo same 

vase, se pravi preveč ta srčnost, če je ne znajo 

uporabiti, ni dobro za njih. 

G: Družina. Ker če se odločiš, da usklajuješ 

oboje, potem sigurno nimaš vse energije in 

niti časa na voljo za podjetništvo, kot v 

primeru, da si sam. 
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samozavesti. 

 

 

Družina. 
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15. Ali ste zadovoljni, da ste stopili na pot 

podjetnice? 

A: Čeprav je marsikdaj težko in naporno, ne bi 

nikoli spremenila moje poti. Podjetništvo je 

nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v 

življenju, na moji poslovni poti. Svobode in 

možnosti hitrega odločanja ter sprememb ne 

bi več zamenjala za »varno« službo. 

B: Mislim, da bi še enkrat, če bi šla nazaj, bi še 

enkrat. Podjetništvo predstavlja tudi 

 

 

 

 

Najboljša odločitev. 

 

 

 

 

Osebnostni razvoj. 
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osebnostni razvoj v neke druge dimenzije, kot 

bi jih dobila oz. kot jih ima nekdo, ki je samo 

zaposlen. 

C: Ja sem zelo zadovoljna, da sem to naredila. 

D: Sem zelo zadovoljna, da sem stopila na pot 

podjetništva, čeprav sem imela nekaj težav. 

Naj omenim, da je bila največja težava 

praktično to obdobje krize, ko je pač 

pomanjkanje strank, kar pa se ne prenaša tudi 

med konflikti med osebami, ki se zelo težko 

usklajujejo, prilagajajo. Konflikt med 

zaposlenimi je velik problem, predvsem med 

ženskami, ampak so vpleteni tudi moški. Naj 

omenim, da ne bi nikoli šla nazaj, da bi bila 

nekje zaposlena, saj želim sama odločati, 

kateri dan bom delala, kateri ne, in od tega ne 

odstopam.  

E: Zadovoljna sem v tej meri, ker sem pač 

izpolnila to, kar sem si zadala, sem nad 

pričakovanji, kot sem mislila, da bo na 

začetku. Je pa res, da ti na začetku nobeden 

ne zna povedati, koliko je to težko, in ja, je 

kar težko.  

F: Ja, sem, ja. 

G: Ni mi žal za vse uspehe in padce, ki sem jih 

imela na podjetniški poti. S tem sem rasla in 

se učila. Nekaterih napak sigurno ne bom 

ponovila.  

 

 

 

Zadovoljstvo. 

 

 

 

 

Zadovoljstvo kljub 

težavam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zadovoljstvo ob 

uspehu. 

 

 

 

Zadovoljstvo.. 

 

Rast in razvoj.  
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16. Kaj bi svetovali podjetnicam na splošno? 

A: Če so se odločile za samostojno pot, potem 

naj vztrajajo. Uspeh se ne zgodi čez noč, a 

tega ti na začetku nihče ne pove. Okoli sebe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

imajo kar nekaj društev, dogodkov, podjetnic, 

kamor se lahko obrnejo po nasvet ali pomoč. 

Naj se čim več družijo, mrežijo in povezujejo 

z ostalimi podjetnicami. Naj iščejo vedno 

nove priložnosti in poti. Predvsem pa naj 

verjamejo vase in si upajo biti drugačne! 

B: Da je treba vztrajat, da se ne sme obupat, v 

bistvu pač pride kakšna krizna situacija, sej to 

se itak potem uredi, gre mimo in se gre 

naprej. 

C: Vsekakor morajo biti vztrajne, danes so taki 

časi, a ne smeš obupat. So dnevi, ko gre 

dobro, so dnevi, ko gre slabše. Samo 

korajžno.  

D: Torej nasvet za podjetnice, predvsem to, da 

moraš vedeti, kaj si želiš, kam se usmerit, ter 

treba je preučiti, kakšen je riziko. Kot drugo 

najbolj pomembno je izbira poslovnih 

partnerjev, to je ključnega pomena, saj lažje 

je pač zaposliti moža. Tu mislim predvsem iz 

finančnega vidika, saj ostalo te stane bistveno 

več. Tudi zelo veliko energije se potem 

porabi, če recimo ne izbereš pravih poslovnih 

partnerjev. Če si pa sam kot s.p., da sam 

posluješ, je zelo pomembno mreženje, in to 

na vseh področjih, ne samo tradicionalno, 

ampak da si v kontaktu z resnimi ljudmi tudi 

tako v smislu družabnega odnosa.  

E: Naprej biti trdne, močne, vztrajne in naj si ne 

zastavljajo previsokih ciljev.  

F: Da pač morajo bit pogumne, da ne smejo 

poslušati ljudi, ki imajo majhne misli, in da 

 

Vztrajnost, druženje 

in zaupanje vase. 
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Poznati željo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moč in vztrajnost. 

 

 

Pogum. 
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rabijo slediti temu, kar čutijo, ne. 

G: Ja čim bolj si organizirat čas in si upat 

poskušat, ker ima tudi dosti plusov, tudi na 

osebnem področju, kot sem že rekla, in tudi 

družina v končni fazi ima več od tega.  

 

 

Organiziranost. 
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