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POVZETEK  

 

Diplomsko delo zajema najprej teoretična izhodišča s kratko predstavitvijo podjetništva kot 

procesa ustvarjanja dobička, ki se povečuje z ustvarjanjem posameznikov, ki prevzemajo vsa 

tveganja. V nalogi so podana temeljna načela podjetništva v Sloveniji, podjetništvo v svetu in 

v Evropski uniji, s poudarkom na ženskem podjetništvu in dejanskemu stanju na tem 

področju. Navedena dejstva so podkrepljena z izkušnjami podjetnic, ki nam predstavijo 

žensko podjetništvo iz osebne izkušnje, z delovanjem v lokalnem okolju. V nalogi smo  

ugotovili vzroke, dejavnike, ki vplivajo na (ne)odločitev žensk za podjetniško pot. Na svetu je 

sicer več kot polovica žensk, vendar je kljub temu njihovo zastopstvo v podjetništvu še vedno 

dokaj skromno. Neizkoriščen podjetniški potencial predstavljajo tudi Slovenke. Po deležu 

podjetnic Slovenija sodi med države EU z najmanj podjetnicami, in čeprav je pred leti 

slovensko žensko podjetništvo vodilo vsaj med balkanskimi državami, so jo zdaj skoraj vse že 

prehitele. Tiste, ki pa se vendarle odločajo za podjetniško pot, izbirajo predvsem "ženske" 

dejavnosti, kot je na primer frizerska, kozmetična, računovodska. Primarne podatke za lastno 

empirično raziskavo smo zbrali s pomočjo fokusne skupine, in sicer podjetnic iz lokalnega 

okolja (občina Brežice). Cilj izvedene kvalitativne empirične raziskave je bil, da na podlagi 

pridobljenih rezultatov potrdi ali pa zavrže zastavljeno hipotezo po kateri bosta pomanjkanje 

samozavesti in prevladujoči model ženske v slovenski družbi ključna zaviralna razloga za  

vstop žensk v podjetništvo. Pridobljene podatke smo analizirali in ustrezno interpretirali. Delo 

se zaključi s sklepnimi misli o ženskem podjetništvu pri nas in njegovih perspektivah v bližnji 

prihodnosti. 

 

Ključne besede: podjetništvo, žensko podjetništvo, podjetnice, poslovanje, dejavnost, razlogi 

in ovire, lokalni nivo. 

 

ABSTRACT  

 

The thesis covers the first theoretical basis with a short presentation of entrepreneurship as 

process for making profit, which is increasing by creating individuals who assume all risks. In 

this diploma work are given the fundamental principles of entrepreneurship in Slovenia, 

entrepreneurship in the world and in the European Union, focusing on female 

entrepreneurship and the actual situation in this area. The facts are confirmed with 

experiences entrepreneurs that will present female entrepreneurship from personal experience 



 

  

with the operation in the local environment. In this work we try to determinate the causes, 

factors that influence the decision-making process on women's entrepreneurial path. In spite 

of the fact that in world population today women consists more than 50%, although their 

representation in entrepreneurship is still relatively modest. Unused entrepreneurial potential 

represents also the Slovenians. In the share of entrepreneurs Slovenia is among the EU 

countries with the minimum entrepreneurs, and even a few years ago Slovenian female 

entrepreneurship at least led to the Balkan countries, they have now almost all been 

overtaken. Those women who eventually decide for entrepreneurial path, choose mostly 

"feminine" activities, such as hairdressing, accounting. Primary data for our own empirical 

study were collected through focus group, namely entrepreneurs from the local environment 

(municipality Brežice). The aim of a qualitative empirical research was that on the basis of the 

results obtained confirm or reject the hypothesis according to which the set will be a lack of 

confidence and the dominant model of women in the Slovenian society braking key reason for 

women's entry into entrepreneurship. Acquired data were analysed and interpreted properly. 

The thesis ends with the final thoughts about women's entrepreneurship in our country and its 

prospects in the near future. 

 

Keywords: entrepreneurship, female entrepreneurship, women entrepreneurs, business, 

activities, reasons and barriers, local level. 
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1 UVOD 

 

Ključni vidik raziskovalnega problema je podjetništvo (s poudarkom na ženskem 

podjetništvu) kot zelo pomemben del slovenskega gospodarstva. Žensko podjetništvo je v 

bistvu enako moškemu podjetništvu, ravno tako družinsko, saj gre v vseh primerih za 

podjetništvo oz. samostojno dejavnost. Sama sem dvajset let zaposlena v instituciji, ki je kot 

nek servis podjetnikom, saj gre za podporno institucijo na področju podjetništva, in sicer na 

lokalnem nivoju. Že pred časom sem ugotavljala kakšna je razlika med podjetnicami in 

podjetniki, zakaj je manj podjetnic kot je podjetnikov, kateri so najpogostejši vzroki za takšno 

stanje.  

 

Namen pričujoče diplomske naloge je raziskati trenutni položaj podjetnic v Sloveniji in ovire 

pri odločanju za žensko podjetništvo s kratko primerjavo položaja podjetnic v svetu in v 

Evropski uniji. 

 

Cilj moje predvidene kvalitativne empirične raziskave je, da na podlagi analize in 

interpretacije pridobljenih rezultatov potrdim ali pa zavržem naslednjo hipotezo: 

H1: Pomanjkanje samozavesti in prevladujoči model ženske v slovenski družbi bosta ključna 

zaviralna razloga za  vstop žensk v podjetništvo. 

 

V prvem delu naloge gre za raven spoznanj na določenem področju, v mojem primeru na 

področju podjetništva, pojmu podjetnika, poudarek pa namenjam ženskim podjetnicam. V 

drugem delu naloge gre za transformacijo empiričnega materiala v kvalitativne podatke, ki 

sem ji zbrala s pomočjo fokusne skupine – podjetnic iz občine Brežice. Z raziskovanjem, 

zbiranjem in analiziranjem informacij o ženskem podjetništvu, razgovori s podjetnicami, ki 

predstavljajo fokusno skupino, želim na podlagi njihovih trditev, mnenj, potrditi na začetku 

postavljeno hipotezo, da se ženske težje odločajo za podjetniško pot predvsem iz naslednjih  

razlogov, in sicer sta ključna razloga, ki zavirata vstop žensk v podjetništvo, pomanjkanje 

samozavesti in pa prevladujoči model ženske v družbi (mati, žena, gospodinja).  



 

2 

 

2 ŽENSKO PODJETNIŠTVO 

 

2.1 Kritični pregled literature  

Podatki za diplomsko nalogo izhajajo, in sicer: 

- iz znanstvene literature, člankov, ki vsebujejo tematiko podjetništva; glede na širok 

spekter literature iz področja, ki je predmet raziskave, smo od tu izpeljali različne 

informacije, od teorije, dejstev, definicij, argumentov, zaključkov, dogodkov, 

interpretacij, perspektive, vprašanj in problemov, stališč, načine razmišljanja… 

            ter  

- za prikaz praktičnega dela podjetništva, s poudarkom oziroma poglobitvijo na 

ženskem podjetništvu s pomočjo raznih institucij, ki delujejo na tem področju ter na 

koncu s fokusno skupino – podjetnicami iz lokalnega okolja. 

 

Pri pregledu literature ugotavljamo kaj je podjetništvo, kako je to področje opredeljeno v 

zakonodaji, spoznamo različne veje podjetništva ter se posebej osredotočimo na žensko 

podjetništvo in spoznamo poglede na le-to. Iz literature je razbrati tudi mnenja nekaterih 

podjetnikov in podjetnic ter njihove poglede na področje podjetništva.  

 

Po raziskavah GEM
1
 je razlog za tako nizko udeležbo Slovenk v podjetništvu, v njihovi 

bojazni po neuspehu, nimajo dovolj samozavesti, prav tako pa jih zelo malo verjame, da imajo 

za podjetništvo dovolj znanja, veščin in izkušenj. Delež podjetnic v Sloveniji je še vedno 

majhen, a s prihodom mlade generacije se obetajo spremembe. Najnovejše raziskave namreč 

kažejo, da ženske niso več zgolj "direktorice" gospodinjstev, temveč so čedalje bolj prodorne 

tudi v podjetništvu. 

                                                 
1
 GEM pomeni Global Entrepreneurship Monitor, ki je svetovna raziskava, projekt, ki preučuje odnose 

med podjetniško aktivnostjo in nacionalno ekonomsko rastjo. 
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2.2 Opredelitev pojma 

Podjetništvo je proces in ne cilj. Pri podjetništvu gre dejansko za nek proces, postopek 

ustvarjanja nečesa novega z določeno vrednostjo in v katerega morajo podjetniki/podjetnice 

vložiti svoj čas in trud ter tudi prevzemati tveganja. To potrjujejo tudi podatki iz empirične 

raziskave, ki jo je pred kratkim opravili Kralj, Jelovac in Mate v kateri so ugotovili, da so 

najpogostejši dejavniki za odločanje za podjetniško pot v Sloveniji predvsem: samostojnost, 

želja po uresničitvi lastne ideje, zanimivo delo podjetnika oziroma izziv ter tudi svoboden 

delovni čas in jasno določene naloge (Kralj in drugi, 2012). 

 

Definicija podjetništva pravi, da je podjetništvo iskanje zamisli, jo razvijati in udejstvovati s 

pravo ekipo in dobrim poslovnim načrtom. To je povedano bolj preprosto kot piše v nekaterih 

učbenikih. Podjetništvo ni le to, da se spomnite neke ideje in jo nato začnete kar delati. 

Podjetništvo predvsem pomeni svojevrstno kulturo in poklicno etiko gospodarske dejavnosti 

(Jelovac, 2000). Zahteva veliko več znanja, kompetenc, sposobnosti in vrlin. Sprva morate 

pomisliti na vse detajle, ki bi jih pri morebitni proizvodnji ali pa prodaji potrebovali. 

Podjetništvo v tem primeru bi zahtevalo, da izdelate hitro ekonomiko, ki pove, ali se vam 

projekt sploh splača izvesti ali ne. V primeru, da se vam splača narediti neko dejavnost, 

morate sestaviti tržno analizo, načrte trženja, ekonomiko poslovanja in bilančne izkaze. In 

seveda je najpomembnejše, da je podjetništvo tudi primerno financirano, kar pomeni, da 

morate v primeru dobre ideje in slabega kapitala iskati investitorje, kar je lahko zelo težko in 

dolgotrajno, tako kot pridobivanje vseh dovoljenj za vse, kar nato dovoljuje podjetništvo 

(Podjetništvo). 

 

Ženskega podjetništva ne moremo ločevati od ostalih tipov podjetništva. Ne bi ločevali spol, 

ker imamo ženske popolnoma enake možnost in nismo zapostavljene na nikakršen način. Je 

pa dejstvo, da za podjetništvo potrebuješ veliko entuziazma, če rečemo po domače, korajže 

(Turk, 2012). 

 

Čeprav tako imenovani tipični podjetnik ne obstaja oziroma ni pravega podjetniškega profila, 

podjetniki moškega ali ženskega spola nastajajo iz zelo različnega kroga ljudi, z najrazličnejšo 

izobrazbo, prav tako izvirajo iz različnih družinskih okolij (Kralj in drugi, 2012). To dejstvo 
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se je pokazalo v raziskavah, ki so jih izvedli, recimo  Dejan Jelovac in Ana Jelovac (2010), 

Vadnjal, Jelovac in Damjan (2010) in Jelovac in Maške (2012).  

 

V nadaljevanju si bomo zastavili bistveno vprašanje o tem, kakšen je odnos slovenskih 

podjetnikov/podjetnic do podjetništva, katere so organizacijske vrednote in moralne vrline 

slovenskih podjetnikov?  V raziskavi, ki so jo izvedli Kralj in drugi (2012), so za vpliv in 

pomembnost specifičnih vrednot za obstoječi proces odločanja v podjetju, v največji meri 

oziroma najbolj pomembne vrednote: poštenost, predanost, zanesljivost, zakonitost, uslužnost, 

strokovnost in samoizpolnitev. Visoko ocenjene so bile tudi vrednote: družbena pravičnost, 

trajnostni razvoj, dobičkonosnost in nepodkupljivost. V najmanjši meri oziroma najmanj 

pomembne vrednote, čeprav tudi z visoko poprečno oceno, pa so: učinkovitost, poslušnost, 

nepristranskost, odgovornost, uspešnost in odzivnost (Kralj in drugi, 2012). Na splošno pa za 

tipičnega slovenskega podjetnika/podjetnico velja, da ceni in ga/jo v največji meri motivira 

neodvisnost ter želja, da uporabi svoje zmožnosti in v podjetništvu uresniči dosežke. Čeprav 

sta zaslužek in denar pomembna, je jasno, da materialne dobrine ne dajejo smisla. Podjetniki 

želijo imeti dovolj časa za družino in prijatelje. Izobrazba je pomembna, vendar ne pelje 

nujno k uspehu v poslu. Tipičen podjetnik/podjetnica stoji na stališču, da je za razvoj države 

podjetništvo zelo pomembno, da podjetniki ustvarjajo delovna mesta, čeprav ne želijo 

množično in negospodarno zaposlovati čim več ljudi (ibid.). 

 

Pomembna ugotovitev že omenjene raziskave GEM je tudi, da okolje v Sloveniji sicer 

ustvarja dobre pogoje za nastanek podjetništva, hkrati pa preprečuje, da bi nastajalo v večjem 

obsegu in v ustrezni obliki. Slovenski izvedenci, ki sodelujejo v raziskavi GEM, kritično 

ocenjujejo podjetniško okolje v Sloveniji: na lestvici od 1 do 5 so mu lani dodelili povprečno 

oceno 2,81. Čeprav se ta ocena iz leta v leto povečuje, je še vedno nižja od povprečja v GEM 

državah, kjer je lani znašala 2,98. Z vidika nastajanja novih podjetij in rasti ustaljenih 

izvedenci hvalijo dostop do fizične infrastrukture (povprečna ocena 3,65), odnos žensk do 

podjetništva (3,51), zaznavanje poslovnih priložnosti (3,22) in zaščito intelektualne lastnine 

(3,11). Kritični pa so do vladne politike na področju regulative (2,04), izobraževanja in 

usposabljanja v osnovnih in srednjih šolah (2,30), prenosa raziskav in razvoja (2,31) ter 

kulturnih in družbenih norm (2,32) (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2012). 
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Žensko podjetništvo se širi po vsem svetu in tudi v Sloveniji. Njegov pomen raste, tako v 

razvijajočih se kot razvitih ekonomijah. Ženske iz različnih družbeno-kulturnih okolij in z 

različnimi znanji kažejo vse več zanimanja zanj. S svojim delovanjem pa čedalje bolj 

prispevajo k razvoju lokalnega okolja, odpiranju priložnosti in ustvarjanju delovnih mest. S 

svojim delovanjem vplivajo na način poslovanja, oblikujejo in postavljajo nova pravila 

delovnega in poslovnega okolja, finančnih ustanov in kulture, v kateri živimo.  

Boljše in poglobljeno razumevanje koristi, ki jih lahko ženske prispevajo gospodarstvu, bo 

botrovalo oblikovanju boljših programov, katerih cilj bo povečanje ženske udeležbe na 

podjetniškem trgu. »Strah žensk je odveč, če je želja dovolj močna«, pravijo naše podjetne 

sogovornice, saj lahko na podjetništvo gledamo tudi kot na naložbo vase. Prinaša ti drugačna 

zadovoljstva in pomaga pri uresničevanju sanj (Pahor, 2005). 

2.3 Podjetniki/podjetnice kot pomembni členi v gospodarstvu 

Podjetnica oz. podjetnik je osrednja oseba podjetniškega podjema. Veliko ekonomskih 

teoretikov je poskušalo, ob upoštevanju različnih teorij in pristopov, opredeliti njeno/njegovo 

vlogo, značilnosti ter družbeni in ekonomski pomen. Začetki preučevanja podjetnika segajo v 

prvo polovico 18. stoletja, ko je Richard Cantillon v Eseju o naravi trgovine ločil podjetnike 

od managerjev in jim s tem dodelil različno vlogo v ekonomskem življenju in, posledično v  

strokovni literaturi. Kljub različnim opredelitvam podjetnika, ki so jih podali številni teoretiki, 

v ekonomski literaturi ni zaslediti enotne opredelitve, ki bi na edinstven način povezala vsa 

akumulirana spoznanja s tega področja. Prav tako v ekonomski literaturi ni podane enotne 

teorije o podjetništvu. Zgodovina ekonomske misli pomni kar nekaj poskusov postavitve 

teorije o podjetništvu, ki so vodili v oblikovanje različnih modelov in teorij (Novak, 2011). 

 

Po našem ZGD je samostojni podjetnik fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja 

pridobitno dejavnost kot svojo izključno dejavnost. Zakon mu ne prepoveduje opravljanja 

dejavnosti poleg redne zaposlitve. In katere so najpomembnejše, najpogostejše lastnosti, ki 

zaznamujejo uspešnega podjetnika? To so: inovativnost, kreativnost, samozavest, 

ambicioznost, odločnost, vztrajnost, usmerjenost h kupcem oziroma koristnikom storitev, 

pozitiven odnos do tveganja, organizacijske sposobnosti in izkušnje (Wikipedija, 2012).  

Lastnosti uspešnega podjetnika so tudi: fokusiranje na zastavljeni cilj, zavedanje svojih 

prednosti, pogum, merjenje napredka, iznajdljivost, ekipa ter ekstrovertiranost (Borštnik, 

http://smallbizbee.com/index/2012/03/12/8-qualities-of-a-successful-entrepreneur/
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2012). V Sloveniji obstaja tip uspešnega podjetnika, ki ima ustrezne vrednote in vrline, ki ga 

poganjajo pravi motivi ter katerega cilji oziroma vodila, da je sploh postal in ostal podjetnik 

sta moralna drža s sodobnimi pogledi na podjetništvo, ki prihajajo iz sveta razvitih zahodnih 

družb. Na osnovi lastne kvantitativne empirične raziskave so Jelovac in drugi ugotovili, da se 

slovenski podjetniki v veliki meri zavedajo organizacijskih vrednot in moralnih vrlin, kljub 

temu se pa to ne odraža dovolj tudi v njihovih dejanjih v današnji vsakdanji poslovni praksi 

(Kralj in drugi, 2012). 

 

Večina žensk, ki se odloči za podjetništvo, jih v prvi vrsti ob ustanovitvi podjetja deležna 

največje podpore s strani družine, sorodnikov, moža. Zelo slabe podpore pa so bile deležne s 

strani strokovnih združenj, lokalnih oblasti in države. Ključne ovire pri ženskah, ki se odločijo 

ustanoviti svoje podjetje so: finančna nefleksibilnost, neugodna posojila ter zakonodaja. 

Ministrstvo za gospodarstvo podpira več "mehkih ukrepov", ki jih lahko koristijo tudi 

(potencialne) podjetnice. Na lokalnem nivoju delujejo vstopne točke VEM in subjekti 

inovativnega okolja. Toda v Sloveniji je še vedno polovica manj samozaposlenih žensk kot 

moških, zagotovo tudi zaradi dosedanjega pristopa k spodbujanju podjetništva, ki so 

namenjeni obema spoloma, toda pri ženskah očitno niso tako uspešni kot pri moških. Za 

ženske je potrebno zato predvideti posebne spodbude in zlasti spodbujevalne ukrepe. V 

sklopu teh prizadevanj je EU namenila posebno skrb in podporo specifičnim skupinam 

podjetnikov, med njimi tudi ženskam. Po raziskavi GEM so se tako moški kot tudi ženske leta 

2009 najbolj številčno odločale za podjetništvo v starostni skupini med 25 in 34 let, ki je tudi 

v svetovnem merilu najbolj plodno starostno obdobje za lotevanje podjetništva. Vendar pa je 

vključevanje žensk v podjetništvo v Sloveniji bistveno nižje kot pri moških in leta 2009 znaša 

med nastajajočimi in novimi podjetniki 24,2 %, medtem ko znaša delež med ustaljenimi 

podjetniki 28,7% (Global Entreprenneurship Monitor Slovenia). 

2.4 Značilnosti ženskega podjetništva 

Žensko podjetništvo je predmet mnogih razprav v strokovni literaturi, ki se nanašajo na 

podjetništvo. Ukvarjajo se z različnimi vidiki tega pojava, skoraj brez izjeme pa vse skušajo 

izpostaviti oziroma opozoriti na tiste značilnosti ženskih podjetnic, ki ne sovpadajo s 

splošnimi karakteristikami podjetnikov (Šavorn-Radovan, 2000). Vsi ljudje imamo možnost 

postati podjetnik, vsak ima v sebi nek potencial podjetnika. Za podjetnikov uspeh je poleg 
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osebnostnih lastnosti, sreče, vizije, pomembno tudi okolje in vpliv le-tega. Oseba, ki se 

ukvarja s samostojno dejavnostjo, bo toliko bolj uspešna, kolikor večje znanje ima, kolikor 

bolj so razvite njene sposobnosti, koliko ima razvito svojo poslovno idejo, koliko bo za 

dosego svojega cilja  motivirana. Tako bo uspešna tista podjetnica, ki bo znala svoje zamisli, 

cilje, uresničiti na lasten  način. 

 

Res je, da lahko podjetnik postane skoraj vsak. A podjetništvo vendarle ni za vsakogar. Biti 

dobra podjetnica, pomeni v sebi nositi dovolj močno poslanstvo. Postati uspešna podjetnica ni 

cilj, temveč proces (pot), ki lahko traja vse življenje. Ta proces ti omogoča, da lahko živiš 

življenje, kakršnega hočeš. V podjetništvu je ključno, da vztrajaš in slediš svoji viziji. 

Pomemben je pogum in močna volja. Nek uspešen podjetnik je nekoč dejal: "Odnehaš lahko 

kadarkoli. Zakaj bi odnehal ravno zdaj?" (Žensko podjetništvo). 

 

Mala in srednje velika  podjetja ter obrtniki (skupaj 25,3 milijone podjetij) zaposlujejo več kot 

53% (okoli 95 milijonov) vseh  zaposlenih v EU. Ta gospodarski  sektor ustvari polovico 

celotnega evropskega prihodka. Poprečno podjetje v EU zaposluje le 5 delavcev. Ker so 

takšna mala in srednje velika podjetja (MSP) ter obrt vir novih zaposlitvenih možnosti in 

podjetniških idej ter temelj gospodarskega razvoja v EU,  je bila junija 2000 v Feiri na 

Portugalskem sprejeta Evropska ustanovna listina za mala podjetja (Charter for Small 

Enterprises), ki opredeljuje 10 glavnih akcijskih področij za razvoj MSP, s katerimi skuša 

Evropska komisija zagotoviti najugodnejše pogoje za njihov razvoj in vzpodbuditi posamezne 

vlade, da prisluhnejo malim podjetnikom. V sklopu teh prizadevanj je EU namenila posebno 

skrb in podporo specifičnim skupinam podjetnikov (ženskam, mladim in etničnim 

manjšinam). Komisija je junija 2000 ustanovila Evropsko mrežo za promocijo ženskega 

podjetništva (European Network to Promote Women's Entrepreneurship /WES/). Trenutno 

šteje 30 evropskih držav (EU, Islandija, Norveška in Turčija). Delegati v WES predstavljajo 

centralne vlade in inštitucije, ki so odgovorne za razvoj ženskega podjetništva. Članice WES 

zagotavljajo svetovanje, podporo, informacije in kontakte z aktualnimi podpornimi ukrepi za 

ženske-podjetnice. Hkrati pomagajo pri identifikaciji dobrih praks. Na rednih srečanjih mreže, 

kjer so predstavljene nove vzpodbude in dobre prakse, statistični podatki in raziskave (glede 

na spol), redno sodeluje tudi Komisija  (Žensko podjetništvo). 
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Cilji mreže WES za promocijo, pospešitev ženskega podjetništva vsebujejo:  

 narediti ženske podjetnice vidne/prepoznavne  (angl. raising the visibility),  

 vzpostaviti ženskemu podjetništvu prijazno klimo,  

 povečati število novih ženskih podjetnic,  

 povečati pomen in ugled obstoječim ženskim podjetjem (ibid.).  

Postopki mreže WES, da doseže te cilje so naslednji:  

 partnerski odnos v dialogu z EU (do Komisije in EU Parlamenta),  

 povezovanje z že obstoječimi mrežami in organizacijami,  

 primerjanje ter izmenjava informacij in dobrih praks,  

 skupni projekti (ibid.). 

Slovenija je bila povabljena k sodelovanju v letu 2007 in doslej je JAPTI, kot  predstavnik 

vlade RS poročal WES-u, kaj se dogaja na področju ženskega podjetništva. Poročila so 

bazirala na raziskavi GEM, ki jo v okviru mednarodnega raziskovalnega projekta GEM za 

Slovenijo izvaja raziskovalni tim Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij na 

Ekonomsko-poslovni fakulteti Univerze v Mariboru. Podatki raziskave kažejo, da izvedenci 

izražajo potrebo po ustreznih ukrepih predvsem na področju vladne politike, finančne 

podpore, kulturnih in družbenih norm, prenosa raziskav in razvoja v podjetniško prakso in 

vladnih programov. Po deležu podjetnikov v populaciji je med 24 držav  EU Slovenija šele na 

nezavidljivem 17. mestu. Moški še vedno močno prevladujejo. Po tem, ko je Slovenija, leta 

2006, dosegla neslaven rekord in se uvrstila na 3. mesto po moški prevladi, je leta 2007 to 

stanje nekoliko boljše. Razmerje med moškimi in ženskami se je izboljšalo na 2,6. Tako kot 

pri moških se je leta 2007 tudi pri ženskah največ podjetnic rekrutiralo iz starostne skupine 

med 25. in 34. letom.  

 

JAPTI je k obravnavanju te problematike pristopil tudi s konkretnimi ukrepi. V programu dela 

in v okviru svojih dolgoročnih usmeritev, ki temeljijo zlasti na Programu ukrepov Vlade RS 

za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 ter Resoluciji o 

nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023, je JAPTI planiral  tudi spodbujanje podjetništva 

med posebnimi ciljnimi skupinami. V letu 2008 so objavili Javno naročilo po odprtem 

postopku za izdelavo modela spodbujanja podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami ter 

organizacijo in izvedbo podjetniškega usposabljanja med posebnimi ciljnimi skupinami v letu 

2008, s katerim želijo pospešiti rast podjetništva tudi med trenutno podzastopanimi skupinami 

(ženske, mladi) (Venc, 2009). 
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Po neuradnih Ajpesovih podatkih je v Sloveniji okoli 28 % poslovnih subjektov, ki so jih 

ustanovile ženske, pri čemer pri vseh poslovnih subjektih ni na voljo podatkov o spolu 

ustanovitelja. Raziskave kažejo na to, da ženske potrebujejo več spodbud in podpore pri 

sprejemanju odločitev za vstop na samostojno podjetniško pot, predvsem na ravni pozitivnega 

mišljenja, samozavesti, motiviranja in naravnanosti k ciljem in ne v obliki finančnih 

programov. V tem kontekstu nas se zdijo pomembna naslednja ugotovljena dejstva o ženskem 

podjetništvu, ki smo jih pridobili na podlagi vpogleda v literaturo: 

 ženske so se v nasprotju z moškimi v letu 2010 najbolj številčno odločale za podjetništvo v 

starostni skupini med 35 in 44 let, kar navaja na misel, da so pogoji za vključevanje žensk 

v podjetništvo manj ugodni kot za moške;  

 v slovenskem podjetništvu je izrazito malo žensk. Ta delež je leta 2010 ponovno upadel in 

med nastajajočimi in novimi podjetniki znaša samo 24,2 odstotka, med ustaljenimi pa 28,7 

odstotkov; 

 razmerje med podjetništvom iz priložnosti in podjetništvom iz nujnosti nam bolje ponazori 

t. i. motivacijski indeks, ki se je v primeru Slovenije z visokih 9,20 leta 2009 skoraj 

razpolovil in je znašal leta 2010 le še 4,86, kar pomeni močan upad tudi v primerjavi z 

letom 2008, ko je znašal 7,28. Medtem ko smo bili v letu 2009 po tem indeksu na petem 

mestu, smo bili leta 2010 le še štirinajsti; 

 največje razlike med spoloma na področju podjetništva so v Franciji, Grčiji in Španiji, 

najmanjše pa na Finskem, Madžarskem, Japonskem in v ZDA; 

 v Sloveniji se za podjetništvo odločajo ženske, ki so po navadi nadpovprečno izobražene; 

 uspeh ženskega podjetništva je moč delno pripisati ženskemu stilu vodenja in upravljanja s 

podjetji. Podjetnice podpirajo zaposlene v njihovih ambicijah, spodbujajo timsko delo, 

skrbijo za kakovost, zmanjšujejo hierarhijo in težijo k bolj neformalnim odnosom; 

 vzroki za zadržke žensk pri uresničevanju poslovnih idej so pomanjkanje samozavesti oz. 

zaupanja vase in še vedno prevladujoči model vloge ženske v družbi (žena, mama, 

gospodinja) (Žensko podjetništvo). 

 

Za nadaljevanje razmišljanja pa naj dodamo Markhamovo tezo, da je »življenje žensk, ki se 

odločijo, da bodo le matere, žene in gospodinje, lažje, saj se morajo tiste, ki se odločijo za 

kariero, nenehno prilagajati ali celo odločati med službo in možem, kaj šele otrokom« 

(Markham 1990, str. 35). Srednja pot, ki pomeni srednje zahtevne službene obveznosti in 
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normalen delovni čas (od 8.00 do 16.00), popoldan pa čas za družino, otroke, moža in 

gospodinjska dela, je pot, katero izbere večina žensk. A vendar ugotovitve kadrovskih 

uslužbencev ene izmed zaposlovalnih agencij kažejo, da slovenska podjetja ne delajo razlik 

med materami in ženskami brez otrok, saj so delodajalcem v prvi vrsti pomembne 

kompetence kandidatke in dobro opravljeno delo (Dakić, 2009; Prijon, 2011). Za razvoj 

ženskega podjetništva je potrebno imeti posluha za pomembno povezavo med 

izobraževalnimi ustanovami, informacijskimi in finančnimi institucijami ter ženskimi 

organizacijami. Brez te povezave ni pričakovati razvoja ženskega podjetništva (Radović 

Marković, 2012). 

2.5 Razlike med spoloma v podjetništvu 

Čeprav so značilnosti podjetnikov in podjetnic na splošno precej podobne, pa se podjetnice 

razlikujejo od podjetnikov. So racionalnejše in bolj pretehtajo tveganje, pozneje začnejo 

razmišljati o podjetništvu kot moški, so zelo odgovorne in stvari delajo premišljeno, zelo 

veliko jim pomeni podpora in zadovoljstvo najdejo že v tem, da jim stvar deluje. Ženske 

lahko same vplivajo, da izboljšajo svoj položaj. Zato je pomembno, da se zavedajo, da vsega 

ne morejo opraviti same in so prav same tiste, ki lahko vplivajo, da so manj obremenjene in 

predvsem ne smejo pozabiti nase. Tudi zase si morajo vzeti čas in se ukvarjati s stvarmi, ki jih 

zanimajo. 

 

Ženske so bile s stereotipno vlogo v družbi zaznamovane skozi celotno zgodovino. Predvsem 

v času 2. svetovne vojne so se zaradi pomanjkanja moških, ki so bili na fronti, začele 

udejstvovati tudi v poklicih, za katere se je prej smatralo, da so moški. Kljub temu, da je 

danes drugače in da lahko ženska svojo pot izobraževanja in kariere izbira sama, se za njeno 

primarno nalogo še vedno šteje skrb za gospodinjstvo, moža ter otroke. Stereotipne predstave 

o vlogi ženske, so se pričele spreminjati v 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko so slednje tudi v 

Sloveniji pričele izbirati podjetništvo kot obliko kariere. Navkljub rezultatom podjetij, ki jih 

vodijo ženske in ki so popolnoma primerljivi s podjetji pod vodstvom moških, imajo 

podjetnice še vedno komplekse pri izbiri dejavnosti. Majhni premiki, ki so bili povzročeni s 

strani različnih organizacij za vzpodbujanje ženskega podjetništva se sicer poznajo, a se za 

udejstvovanje v »moškem poklicu« še vedno odloči zelo malo žensk. Le-te vedno bolj 

spoznavajo določene prednosti podjetništva, med njimi fleksibilnost in več svobode, kar s 
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pridom izkoristijo za boljše usklajevanje družine, doma in kariere. Vedno večjo samozavest 

podjetnicam dajejo tudi uspehi njihovih podjetij, ki so vzpodbuda in vzgled ostalim ženskam 

(Breznik, 2009). 

 

Spol je lahko "objektiv", skozi katerega je mogoče pojasniti druge neenakosti (rasa, 

invalidnost ali starost) in ukrepati proti njim. Da bo integracija načela enakosti spolov 

učinkovita v vsej Evropi, je potreben celostni pristop, zlasti kot ga je poudarila OECD v 

poročilu Spodbujanje rasti z zapolnitvijo vrzeli na področju razlik med spoloma (Tackle 

gender gap to boost growth). Osredotočenje na spol zajema vse vidike enakosti in zadeva vse, 

moške in ženske. Z osredotočanjem na vprašanje spola se priznava, da so neenakosti med 

ženskami in moškimi posledica nepravičnosti ali stereotipov, ki zadevajo vse (Evropski 

ekonomsko-socialni odbor, 2012). 

 

Po mnenju stroke so ključne lastnosti podjetnic naslednje: 

- Racionalnejše in bolj pretehtajo tveganje. 

- Pozneje začnejo razmišljati o podjetništvu kot moški. 

- So zelo odgovorne, stvari delajo premišljeno, nimajo potrebe po razkazovanju. 

- Podpora jim veliko pomeni.  

- Zadovoljstvo najdejo že v tem, da jim stvari delujejo (Pahor, 2005). 

 

Ženske se v glavnem spuščajo v storitveni sektor in manj v proizvodnjo. Večina poslov, ki jih 

začnejo ženske, vključuje nižje začetne naložbe kot moška podjetja, kar pomeni, da imajo 

ženske konzervativnejši odnos do posla kot moški, ženska podjetja pa so na splošno manjša in 

cenejša za upravljanje (Pahor, 2005). Želimo si več ženskega podjetništva, pravi Pahorjeva,  

moramo pa razumeti, da ženske potrebujejo drugačno podporo kot moški. Največ žensk se 

odloči za podjetništvo v starostni skupini od 35. do 45. leta, kar je razmeroma pozno v 

primerjavi z moškimi, ki v podjetništvo večinoma stopajo med 25. in 35. letom. Dejstvo je 

tudi, da so v vseh državah v podjetništvu moški aktivnejši kot ženske. Največje razlike 

ugotavljajo med moškimi in ženskami v državah s srednjimi osebnimi dohodki, kamor sodi 

tudi Slovenija. Slovenija se na tem področju ne razlikuje bistveno od svetovnega povprečja. 

Tudi pri nas je pri spodbujanju podjetniškega duha in inovativnosti še veliko rezerve prav v 

ženskem podjetništvu (ibid.). 
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2.6 Položaj podjetnic v svetovnem merilu  

Po raziskavah v razvitem svetu, so dejstva, da se dejavniki zagonskega procesa novega posla 

oz. podjetja razlikujejo med podjetniki in podjetnicami. Moške namreč motivira težnja po 

nadzoru nad lastno usodo in po razvoju poslov (to izvira iz nestrinjanja z vodilnim ali iz 

občutka, da lahko vodijo posle bolje kot drugi), ženske (zlasti v ZDA) pa motivira predvsem 

potreba po uveljavitvi (to izvira iz razočaranja v službi ter prepovedi, da bi ustvarjale in 

osebno rasle (Kralj in drugi, 2012). 

 

Zagon novega podjetja se lahko izkaže za vsakogar zapleten. Ženska, ki si prizadeva 

vzpostaviti svoje podjetje, se sooča z dodatno težavo pri institucionalizaciji seksizma kot 

oblike diskriminacije, tako v podjetniškem sektorju Amerike in sodobni družbi. 

Da bi bolje premagovali te ovire in dosegli uspeh za svoje poslovanje, morajo ambiciozne 

ženske podjetnice upoštevati številne ovire, ki stojijo na poti do ustanovitve novega malega 

podjetja (McGeown, 2010).  

 

Študije žensk-podjetnic, da bi določile ovire, s katerimi se ženske srečujejo pri poslovanju 

pomenijo izboljšave. Čeprav se je število samozaposlenih žensk dramatično povečalo - od 1,7 

milijona v letu 1977 na 2,3 milijona v letu 1982 - je velika večina študij podjetnikov še vedno 

ozko osredotočena na ne-manjšinske moške. V prizadevanjih za razširitev raziskave o 

ženskah podjetnicah, ta raziskava zajema vprašanja 468 samozaposlenim ženskam v 18 

državah, ki ocenjujejo demografijo, naravo svojih poslovnih podvigov in težav s katerimi se 

srečujejo. Po tej raziskavi je "tipična" ženska podjetnica, ki je poročena in ima otroke, tudi 

sama prvorojenka staršev srednjega razreda. Njeno poslovanje je dosti verjetno storitveno 

usmerjeno in običajno je, da se začne pri starosti okoli 40 let. Ovire vključujejo težave s 

financami in posojili, pa tudi pomanjkanje poslovno in finančno načrtovanih usposabljanj. 

Večina podjetij je majhnih z nizkimi stopnjami rasti in prihodkov. Po mnenju lastnic podjetij 

samih, da bi nadaljnji razvoj vloge žensk v podjetništvu, je potrebno določiti v zvezi ženske 

kot podjetnice in potrebnih je več vidnih vzornikov in mentorjev za mlade ženske. Analize 

ugotavljajo s posebnimi priporočili za izboljšanje, in sicer: (1) ženske bi bilo treba spodbujati 

k študiju na področjih, ki ne sodijo v svobodno umetnost; (2) ženske bi morale imeti dostop 

do seminarjev o financah, vodenju, trženju, itd.; (3) ženske bi morale iskati pomoč za 
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vzpostavitev formalnih in neformalnih mrež od strokovnjakov, sodelavcev in prijatelji 

(Hisrich in Brush, 1984). 

 

Spremembe v globalnem okolju, ki smo jim bili priča v drugi polovici 20. stoletja, so imele za 

posledico prestrukturiranje trga dela, globalne ekonomije in nacionalnih ekonomij. To je 

»proizvedlo« nove trende, ki so se pojavili tudi na področju podjetniškega sektorja. Vse večje 

vključevanje žensk v podjetništvo je sprožilo interes raziskovalcev za preučevanje fenomena 

ženskega podjetništva. Ekonomski teoretiki si še vedno niso enotni glede potrebe po obstoju 

posebne teorije o ženskem podjetništvu. Zato njihova spoznanja o tem področju temeljijo na 

različnih vejah družbene znanosti. Žensko podjetništvo je področje, ki ima velik potencial za 

rast in razvoj nacionalne ekonomije. S tega vidika ga je potrebno obravnavati na ustrezen, 

spodbujajoč način in ustvariti vse potrebne pogoje za kakovostno eksploatacijo; od politično-

pravnih in ekonomskih do socio-kulturnih in tehnično-tehnoloških. Tudi podjetniška politika 

mora biti zasnovana na podjetnicam spodbujajoč način, njen glavni cilj pa bi moral biti 

povečanje podjetniške aktivnosti žensk. Bistvenega pomena je, da je podjetniška politika 

zasnovana v skladu s stopnjo razvitosti gospodarstva, njeni ukrepi pa morajo temeljiti na 

realnih zmožnostih nacionalne ekonomije (Novak, 2011). 

 

Svetovno združenje podjetnic je obstajalo, že preden je bila ustanovljena organizacija 

Združenih narodov. Organizacija F.C.E.M (franc. Femme Chefs d`Entreprises Mondiales) je,  

namreč začela delovati ob koncu druge svetovne vojne, z namenom, da bi spodbujala in 

promovirala žensko podjetništvo v vseh državah sveta. Leta 2001 so podjetnice dobile tudi 

svoj mednarodni dan: le-ta se praznuje vsak tretji petek v mesecu maju. Tako so 18. maja 

letos ženske v podjetništvu praznovale svoj dan že dvanajstič (Vertot, 2007). 

 

http://www.fcem.org/doc.php?mcat=400&mrub=3500&msrub=5800&lang=en
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Slika 2.1: Women entrepreneurs 

 
Vir: FLOW – Liberating The Entrepreneurial Spirit for Good, Accelerating Women 

Entrepreneurs. 

 

Zagotovo bi se največ lahko naučili od ZDA, zibelke podjetništva, kjer so leta 1986 sprejeli 

poseben zakon, in sicer Women's Business Ownership Act iz katerega izhaja tudi pravica do 

kandidiranja na 5% javnih razpisov, ki so rezervirani samo za ženska podjetja, kar je eden od 

odličnih primerov dobrih praks. Podobno je v Nemčiji. V Berlinu so namreč ženske same 

zbrale sredstva in ustanovile t.i. Viber virshaft, ki je velika lokacija, kjer imajo in poslovne 

prostore in otroške vrtce ter šolo, pa tudi stanovanja, kar je seveda samoiniciativno. K 

podobnim zadevam so pristopili tudi drugi, v Italiji je poseben zakon Sportelo della donna, na 

Nizozemskem imajo posebna sofinanciranja za ženske, ki gredo morda na porodniško pa 

imajo svoje podjetje, da jih nadomesti nadomestna podjetnica (Turk, 2012). 
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2.7 EU in žensko podjetništvo 

2.7.1 Evropa in ženske 

Evropa se dobro zaveda, da so ženske pomemben dejavnik gospodarskega razvoja. Da bi jim 

olajšali podjetniško ustvarjanje, jim pomagajo s številnimi ukrepi in spodbudami (pomoč pri 

začetkih, ugodna posojila, izobraževanja, svetovanja, mreženja ...). Promocija podjetništva 

med ženskami je eden ključnih projektov Evropske unije, ki sledi cilju promocije povezovanja 

in dostopa do informacij za ženske. Tako je nastala tudi spletna stran Evropske komisije, ki je 

namenjena promociji ženskega podjetništva (Pahor, 2005).  

 

Postati podjetnik v Evropi je velik izziv za vsakega posameznika, ki se poda na pot 

raziskovanja novega. Države na vse načine spodbujajo podjetništvo, tako da ustanavljajo 

razne agencije, sklade, urade… Zavedajo se, da mala podjetja dajejo utrip in prožnost 

gospodarstvu. Še nedavno so študenti ekonomskih šol povedali, da bi se najraje po koncu 

študija zaposlili v državni upravi (Podjetništvo). Raziskave kažejo, da dajejo Evropejci 

prednost varnosti pred svobodo. Jasno, državni uradnik ima varno delovno mesto, redno 

plačo, vsaj do sedaj je imel zagotovljeno veliko varnost (ibid.). Podatki kažejo, da je v okviru 

EU kar trikrat bolj verjetno, da so samozaposleni in imajo svoje zaposlene moški. Ženske se 

pogosteje kot moški soočajo s problemi pri dostopu do finančnih sredstev ter pri zagonu in 

širitvi svojih podjetij. V času recesije je še bolj pomembno, da se ovire za ženske podjetnice 

ne bi povečevale oziroma bi se nadalje odpravljale. EU je namreč prepričana, da lahko 

ženske, ki bi izkoristile svojo poslovno nadarjenost, pomembno prispevajo k evropski blaginji 

in napredku v prihodnosti. Evropska unija si zato prizadeva, da bi odpravila ovire, ki 

zainteresiranim za podjetništvo jemljejo pogum. Ženskam, ki želijo ustanoviti svoje lastno 

podjetje, nudi praktično podporo. Evropska mreža za spodbujanje ženskega podjetništva ima 

člane v 30 evropskih državah, poleg držav EU so v mrežo vključene še Islandija, Norveška in 

Turčija. Mrežo sestavljajo predstavniki vlad in institucij, ki spodbujajo žensko podjetništvo. 

Njen namen je povečati število novih podjetij, ki jih vodijo ženske. Podjetnicam nudi 

svetovanje, podporo, izmenjavo dobrih praks in stike ter jim pomaga povečati prepoznavnost 

in razširiti njihova podjetja. Evropska unija ima tudi Spletni portal za žensko podjetništvo, na 

katerem lahko ženske podjetnice najdejo koristne informacije. Podatki kažejo, da je kar trikrat 

bolj verjetno, da so samozaposleni in imajo svoje zaposlene moški (Ješe, 2009). Evropska 

unija nudi številne vzpodbude za podjetništvo, kljub temu pa kot vodje svojih podjetij ali 
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gospodarskih družb še vedno prevladujejo moški. V celotni populaciji ženske delovne sile 

znaša delež podjetnic 8%, med moško delovno silo je ta delež dvakrat višji, 16% (Vadnjal, 

2012). 

 

Svetovni izziv, še posebej pa evropski
2
, je torej spraviti v podjetništvo več žensk in še posebej 

več mlajših žensk! Dodatni izziv je omogočiti ženskam, da se odločijo za podjetniško pot 

zato, ker si to želijo, in ne zato, ker so v to prisiljene (gre za pomembno razlikovanje med 

podjetništvom iz priložnosti in iz nuje) (Pahor, 2005). 

 

Strokovna skupina za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo, zadolžena za pripravo 

dela Evropskega ekonomsko-socialnega odbora junija letos sprejela sklepe in priporočila za 

spodbujanje ženskega podjetništva v Evropi. To mnenje vsebuje med drugim štiri konkretne 

predloge političnih ukrepov za spodbujanje in razvoj ženskega podjetništva, s katerimi bi 

podprli trajnostno rast v Evropi. Mnenje se osredotoča izključno na žensko podjetništvo in ne 

obravnava širše razsežnosti udeležbe žensk na trgu dela ali pri odločanju. Politična priporočila 

ne zahtevajo nobenih novih struktur in se lahko vključijo v obstoječa ministrstva za 

gospodarski razvoj, vendar se jih ne sme ustanavljati v ministrstvih, pristojnih za enake 

možnosti, saj spada žensko podjetništvo med gospodarske zadeve. Ta priporočila podpirajo 

rezultati o donosnosti naložb v podobne ukrepe v ZDA, kjer se je podvojilo število podjetnic, 

povečalo število novih delovnih mest in povečal gospodarski vložek v družbo. Največji 

učinek sta imela obvezni element zbiranja podatkov in politika javnih naročil. Ustanovitev 

pisarne za lastnice podjetij v Evropski komisiji in pristojnih ministrstvih držav članic (po 

možnosti ne ministrstvih, ki so pristojna za enake možnosti, da se zagotovi razlikovanje med 

gospodarskimi dejavnostmi in zagotavljanjem enakih možnosti) brez ustvarjanja popolnoma 

novih struktur. Imenovanje direktorja/odposlanca oz. predstavnika na visoki ravni za žensko 

podjetništvo v Evropski komisiji in ministrstvih držav članic, pristojnih za podjetništvo, ki bi 

                                                 
2 

Sredi meseca oktobra se je v Sloveniji in še v 36 deželah po Evropi odvijal že 4. Evropski teden 

podjetništva. V Sloveniji ga organizira JAPTI kot nacionalni koordinator ob finančni podpori 

Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in v sodelovanju s Predstavništvom Evropske 

komisije v Sloveniji. Evropski teden podjetništva je letos spremljal tudi Teden enotnega trga, ki 

obeležuje 20 let enotnega trga Evropske unije. V tem času so po Sloveniji potekali številni podjetniški 

dogodki. Osrednji dogodek pa je letos posvečen internacionalizaciji, vstopu na tuje trge.  
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imel medresorsko vlogo za ozaveščanje o gospodarskih koristih spodbujanja žensk, da 

ustanovijo in razvijajo podjetja. Zbiranje podatkov in letno posodabljanje politik in raziskav o 

ženskem podjetništvu v evropskih regijah, da se izboljša dostop do podatkov, razčlenjenih 

glede na spol, v vladnih uradih in agencijah.  

 

Uveljavljati je treba veljavno zakonodajo na področju enakosti spolov. V okviru tega se je 

treba osredotočiti na opravljanje analiz o dodeljevanju virov in sredstev glede na spol, da se 

zagotovi preglednost, odgovornost in skrbnost pri dokazovanju resnično enake obravnave 

(Evropski ekonomsko-socialni odbor, 2012). Za ustvarjanje ugodnega okolja za podjetnice je 

med drugim treba: 

 v razpravo in komunikacijo vključiti moške; 

 odpraviti stereotipe glede spola, zlasti v izobraževanju in poklicnih poteh;  

 spodbujati visokošolske študije, ki lahko vodijo ženske k ustanavljanju novih podjetij; 

 zagotavljati pravičen dostop do financiranja in virov pod enakimi pogoji ter   

 izboljšati socialno varstvo za samozaposlene (ibid.). 

  

Podjetniška aktivnost v Sloveniji upada že tretje leto zapored. V letu 2011 so se razmere v 

primerjavi z letom 2010 presenetljivo izboljšale le pri zgodnji podjetniški aktivnosti žensk, 

kjer je delež narasel za 7% (Turk, 2012). Slovenske podjetnice in podjetniki imajo bolj 

podobne motive za ustanovitev podjetja, kot je to v svetu, in sicer: neodvisnost in lastni 

dosežki ter služenje denarja, gradnja kariere, zagotavljanje varnosti. Niso se pa odločali za 

podjetništvo zaradi družinskega bogastva ali da bi jih k podjetništvu spodbudile podjetniške 

izkušnje staršev ali prijateljev (Kralj in drugi, 2012). Za Slovenijo je še vedno prevladujoči tip 

podjetnika moški, v starosti med 36 in 45 let, ki ima svoje mikro podjetje, ki je 100-odstotno 

zasebno financirano ter ima med 0 in 10 zaposlenih oseb (ibid.).  

2.7.2 Odnos  do ženskega podjetništva na Slovenskem 

Kot ugotavljajo na Ministrstvu za gospodarstvo je slovensko okolje kljub nekaterim 

spodbudam še vedno nespodbudno za razvoj ženskega podjetništva. Za izboljšanje razmer in 

za vzpostavljanje spodbudnejšega okolja za žensko podjetništvo, bo treba narediti še veliko in 

v to vključiti različne resorje. Ministrstvo za gospodarstvo prek Pospeševalnega centra za malo 

gospodarstvo podpira program »Poklicno uveljavljanje žensk«, katerega cilji so:  

- vzpostaviti stimulativno podjetniško okolje za poklicno uveljavljanje žensk, 
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- razvoj inovativnih podpornih storitev za poklicno uveljavljanje žensk, 

- koordinacija mreže promotork ter  

- izobraževanje menedžerk socialnega podjetništva (Pahor, 2005). 

 

V program so vključene različne ustanove, med katerimi je zelo dejavno informacijsko 

središče META kot koordinator in pobudnik skupnih programov in dejavnosti, promotorke 

poklicnega uveljavljanja žensk, sekcije podjetnic pri regijskih združenjih podjetnikov pri 

Gospodarski zbornici. V Sloveniji se ženske morda še vedno preveč naslanjajo na moške tako 

v poslovnem kot zasebnem življenju. Oklepajo se tradicionalnih vzorcev vzgoje, ki vodijo k 

manjši samozavesti, ki pa je ključna za podjetniško delovanje. Posledica je, da svojih idej in 

znanja ne udejanjijo, kot bi lahko (ibid.). Ministrstvo za gospodarstvo RS je predstavilo 

rezultate raziskave podjetništva v Sloveniji leta 2007 z naslovom Premalo razvojno 

usmerjenih podjetij (Global Entreprenneurship Monitor Slovenia). Dobra novica je, da se je 

tudi v Sloveniji v primerjavi z letom 2006 v letu 2007 izboljšalo razmerje med moškimi in 

ženskami v podjetništvu na 2,6. Vendar v Sloveniji pa še vedno, tako kot v ostalih državah, v 

podjetništvu prevladujejo moški. Najslabši sta bili lani po tem merilu Grčija (4,2) in Avstrija 

(3,9), ki si deli drugo mesto s Turčijo. Podatki tudi kažejo, da vidi slaba polovica odraslih 

prebivalcev Slovenije dobre priložnosti za ustanovitev podjetja na območju, kjer živijo (kar 

nas uvršča na 14. mesto), 43 odstotkov (19. mesto) pa jih meni, da imajo za to potrebne 

sposobnosti. Takšnih, ki imajo oboje – vidijo priložnosti in zaupajo v lastne sposobnosti za 

podjetništvo - je 26 odstotkov, kar nam uvršča 13. mesto v svetu. Zanimivo je tudi, da 

Slovenci nimamo pretiranega strahu pred propadom, kar bi nas odvrnilo od ustanovitve 

podjetja (takšnih je le 31 odstotkov), a namerava v naslednjih treh letih ustanoviti podjetje 

samo devet odstotkov Slovencev (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, 2012). 

 

Slovenija je bila povabljena k sodelovanju v letu 2007 in doslej je JAPTI, kot  predstavnik 

vlade RS poročal WES-u, kaj se dogaja na področju ženskega podjetništva. Poročila so 

bazirala na raziskavi GEM. Podatki raziskave kažejo, da obstaja potreba po ustreznih ukrepih, 

predvsem na področju vladne politike, finančne podpore, kulturnih in družbenih norm, 

prenosa raziskav in razvoja v podjetniško prakso in vladnih programov. Po deležu 

podjetnikov v populaciji je med 24. evropskimi državami  Slovenija šele  na nezavidljivem 

17. mestu. Moški še vedno močno prevladujejo. Po tem, ko je Slovenija leta 2006 dosegla 

neslaven rekord in se uvrstila na 3. mesto po moški prevladi, je leta 2007 to stanje nekoliko 
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boljše. Razmerje med moškimi in ženskami se je izboljšalo na 2,6. Tako kot pri moških se je 

leta 2007 tudi pri ženskah največ podjetnic rekrutiralo iz starostne skupine med 25. in 34. 

letom (Venc, 2009). 

   

JAPTI je k obravnavanju te problematike pristopil tudi s konkretnimi ukrepi. V programu dela 

in v okviru svojih dolgoročnih usmeritev, ki temeljijo zlasti na Programu ukrepov Vlade RS 

za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 ter Resoluciji o 

nacionalnih razvojnih projektih 2007-2023, je JAPTI planiral  tudi spodbujanje podjetništva 

med posebnimi ciljnimi skupinami. V letu 2008 so objavili Javno naročilo po odprtem 

postopku za izdelavo modela spodbujanja podjetništva med posebnimi ciljnimi skupinami ter 

organizacijo in izvedbo podjetniškega usposabljanja med posebnimi ciljnimi skupinami v letu 

2008, s katerim želijo pospešiti rast podjetništva tudi med trenutno podzastopanimi skupinami 

(ženske, mladi) (Venc, 2009). 

 

Enaindvajseto stoletje je nedvomno označeno s spreminjanjem vloge žensk in svetovnim 

večanjem števila ženskih podjetij, ki postajajo vir sprememb in inovacij v poslovnem svetu, 

rešujejo problem brezposelnosti ter prispevajo k razvoju družbe. Pospeševanje prisotnosti 

ženskih podjetnic krepi gospodarstvo in je vir politične, ekonomske in socialne novosti. Kljub 

temu pa se podjetnice pri ustanavljanju in vodenju podjetja srečujejo z veliko večjimi ovirami 

in problemi, kakor podjetniki. Ženske ustanavljajo lastno podjetje z namenom, da postanejo 

sam svoj šef, imajo podporo družine, so sposobne voditi podjetje in so pripravljene se 

spopadati z zahtevami vodenja. S tem ko imajo lastno podjetje, jim je zagotovljena večja 

svoboda in fleksibilnost, kar jim pomaga pri kombiniranju odgovornosti za družino in delo 

(Dolenc, 2008). 

 

Vpliv žensk na razvoj podjetništva je precejšen, saj postajajo vir sprememb in inovacij, 

rešujejo problem brezposelnosti ter prispevajo k razvoju družbe. Raziskave so pokazale, da 

ženske najpogosteje vodi v ustanovitev lastnega podjetja želja biti sam svoj gospodar. Lastno 

podjetje jim nudi fleksibilnost in možnost, da uskladijo vzgojo otrok in potrebo po delu. Pri 

odločitvi ženske v podjetništvo je zelo pomembno, da jo podpre družina, saj se z njeno 

odločitvijo spremeni način življenja cele družine. Ženska ne bo uspela, če nima dovolj moči, 

avtoritete in podpore v družini. Veliko podjetnic se srečuje s konflikti pri njihovih vlogah kot 

žene, matere in lastnice podjetij, saj večina žensk še vedno opravlja vsa gospodinjska dela in 
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vzgaja otroke, ker to velja kot njihova obveznost. Podjetnice se ob vodenju podjetja nikakor 

ne odpovejo odgovornosti do družine. 

 

Klima do žensk podjetnic nikakor ni negativna, čeprav tudi ne izrazito spodbudna, ker se od 

žensk le pričakuje večja vloga v družini in gospodinjstvu. Če hoče ženska opravljati 

najodgovornejšo funkcijo v službi, ohranjati dom, kot ga pričakuje družina in če opravlja še 

druge funkcije, je splošna popolnost nemogoča. Zato je združevanje obveznosti mogoče le ob 

popolni podpori družine in z razpoložljivostjo socialnih služb. Kljub temu je zelo pozitiva 

ocena, da je v Sloveniji ustanovitev podjetja družbeno sprejemljiva kariera za ženske. Zato je 

pozitiven odnos do žensk v podjetništvu potrebno dopolniti z vrsto ukrepov na navedenih 

področjih, da bi se lahko ženske enakopravno vključevale v podjetništvo  

(Dolenc, 2008). Da pa se bo med nami povečal delež podjetnic, pa se mora krepiti zavest 

žensk za samozaposlitev. Prav tako se mora tudi spodbujati ženske, da se odločijo za lastno 

podjetje s tem, da se okrepi predstava uspešnih podjetnic v javnosti. Izboljšati se mora tudi 

informiranje o načinu financiranja ter izboljšati mehanizme, ki naj bi spodbujali ženske k 

podjetništvu, da bi bilo bolj učinkovito. Denar je eden izmed pogojev, da lahko podjetniki in 

podjetnice uresničijo podjetniško vizijo in projekte. Z rastjo podjetja podjetnik dobiva vedno 

nove poslovne ideje in za uresničitev le teh potrebuje vse več denarja. Podjetniki in podjetnice 

kmalu po ustanovitvi podjetja spoznajo, da je finančno področje eno ključnih za dolgoročno 

rast. Upravljanje s financami je ena od ključnih funkcij v podjetju. Uspešna bo samo tista 

podjetnica, ki bo znala svojo zamisel uresničiti na lasten  način (ibid.).  

 

Nekoliko drugačna je udeležba žensk znotraj posameznih dejavnosti. Najvišja je v bolj 

»ženskih« dejavnostih, kot so frizerstvo (92 %), gostinstvo (50 %), cvetličarstvo in vrtnarstvo, 

tekstilstvo, čiščenje in pranje ter domača in umetnostna obrt. Delež obrtnic je presenetljivo 

visok tudi v nekaterih drugih dejavnostih, kot so fotografska dejavnost, grafika, predelava 

papirja in plastike. Podatek kaže na to, da se ženske postopoma uveljavljajo tudi na tehnično 

zahtevnejših področjih dela. Vsi ti podatki se nanašajo na obrtnice, torej tiste, ki so 

registrirane kot nosilke dejavnosti. Značilno za obrt pa je, da prevladuje samozaposlitev. To 

so obratovalnice, v katerih je zaposlen le obrtnik brez delavca. Takih je v slovenski obrti več 

kot polovica. Tudi v tej kategoriji je delež žensk podoben. Znaša manj kot petino. Več žensk 

pa je med zaposlenimi, v nekaterih dejavnostih so celo v večini (tekstil, gostinstvo, 

kmetijstvo). V povprečju predstavljajo ženske dobro polovico vseh, ki delajo v obrti. Njihov 
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delež je torej podoben deležu žensk, zaposlenih v našem gospodarstvu nasploh. Od tega pa so 

večji del, kot rečeno, delavke, le manjši del pa obrtnice oziroma podjetnice. Ta primerjava 

zgovorno kaže na vlogo žensk v naši obrti (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije). 

 

V OZS želijo takšno stanje spremeniti. Zavedajo se, da se Evropa sooča z demografsko krizo 

in raziskovalci edino rezervo za evropsko podjetništvo vidijo v ženskem podjetništvu, pri 

čemer so mišljene zlasti mlajše ženske, ki jim je treba pomagati, da bodo stopile v 

podjetništvo. Želijo si več ženskega podjetništva, a morajo razumeti, da ženske potrebujejo 

drugačno podporo kot moški. Ženske potrebujejo več spodbud na ravni pozitivnega mišljenja, 

samozavesti, motiviranja in naravnanosti k ciljem. Čeprav imajo tudi zelo inovativne 

poslovne ideje, s katerimi bi lahko ustvarile nova delovna mesta in prispevale k strukturnim 

spremembam v družbi, imajo ženske pogosto zadržke pri uresničitvi poslovnih idej. V tem 

kontekstu obstajata dva ključna elementa, ki zavirata vstop žensk v podjetništvo. Prvi je 

pomanjkanje samozavesti, drugi pa je prevladujoči model ženske v družbi (mati, žena, 

gospodinja). Zato je zelo pomembno, da država sprejme programe za spodbujanje ženskega 

podjetništva, še večji pomen pa morajo nameniti ženskemu podjetništvu lokalne skupnosti, saj 

so ženske na razmere v lokalnem okolju bolj občutljive od moških. 

 

Pomen ženskega podjetništva raste, tako v razvijajočih se kot v razvitih ekonomijah. Tudi 

ženske kažejo več zanimanja zanj. S svojim delovanjem čedalje bolj prispevajo k razvoju 

lokalnega okolja, odpiranju priložnosti in ustvarjanju delovnih mest. Ženske začnejo pozneje 

razmišljati o podjetništvu kot moški. So racionalnejše in bolj pretehtajo tveganje. So zelo 

odgovorne, stvari delajo premišljeno, nimajo pretirane potrebe po razkazovanju, zadovoljne 

so že s tem, da jim stvari delujejo, kar pa ne pomeni, da niso nagnjene k napredku in razvoju. 

Problem, s katerim se srečujejo, je ne dovolj velika podpora države in družine. Zato so 

potrebne spremembe in spodbude, ki bi povečale število ženskih podjetij. Med njimi so: 

 podpora družinskih članov, 

 podpora nastajanja »podjetniških vrtcev« in drugačnih bolj fleksibilnih oblik  

            otroškega varstva, 

 fleksibilnost delovnega časa drugih dejavnosti (na primer zdravstveni domovi), 

 dvig zavesti o diskriminaciji, 

 povečanje zaposlitvene sposobnost z novimi znanji in usposobljenostjo za nove 

tehnologije, 
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 olajšave za samozaposlene in družinska podjetja, ki zaposlujejo predvsem družinske 

člane (v teh podjetjih imajo ženske kot delodajalke ali kot poslovne partnerke veliko 

vlogo) (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije). 

 

Strokovnjaki ugotavljajo, da ima ženska delodajalka nekatere prednosti pred moškim 

delodajalcem, kajti v njenem podjetju prevladuje duh domačnosti, ki daje zaposlenim občutek 

varnosti, kar povečuje pripadnost podjetju in storilnost. Bolj kot moški kolegi obvladujejo 

ženske številna finančna vprašanja, so manj avtoritativne, več jim pomenijo skupne vrednote, 

posamezno odločitev bolj pretehtajo (zanjo si vzamejo več časa), tudi pri najemanju posojil so 

bolj previdne, bolj se potrudijo poiskati dobre (so)delavce, bolj so naklonjene fleksibilnemu 

delovnemu času itd. Seveda pa so, glede na svoje moške kolege, bistveno bolj obremenjene, 

saj poleg poslovnih obveznosti opravljajo še številne naloge, ki jim jih nalagata družina in 

dom. Ženske podjetnice imamo vgrajen varovalni mehanizem za obstoj, občutek za 

spremembe, predvsem pa močno voljo, da zastavljenim ciljem pridemo do konca (Obrtno-

podjetniška zbornica Slovenije). 

 

V času enakopravnosti, hitrega in dinamičnega življenja se vse več žensk sprašuje ali bi ji 

uspelo biti istočasno dobra mama in uspešna podjetnica. Pot do odgovora mora biti 

premišljena, saj je odvisen od vsake posebej in »kuharskega« recepta za uspešnost na vseh 

področjih na žalost ni. Res pa lahko s svojimi dejanji, pravilnim in produktivnim 

razmišljanjem vsaka ženska vpliva na svoje življenje in poskrbi za doseganje lastnih osebnih 

in poslovnih ciljev. Včasih je veljalo prepričanje, da je podjetništvo le za moške in da ženska 

ne more biti hkrati dobra mama in uspešna podjetnica. Ravno zaradi nestimulativnega 

podjetniškega okolja, nespodbudnega družbenega prepričanja, enakopravnosti, tradicionalnih 

vzorcev vzgoje in predsodkov do sedaj mnoge ženske niso zbrale dovolj poguma, da bi stopile 

na samostojno podjetniško pot. Danes so ženske, ki so hkrati mame in podjetnice, spoštovanja 

in občudovanja vredne. Vsi namreč vemo, da je usklajevanje družinskih in službenih 

obveznosti izredno naporno in zahtevno delo. Mnogi enaindvajseto stoletje imenujejo kar 

obdobje ženskega podjetništva. Gre za obdobje, ki je nedvomno označeno s spreminjanjem 

vlog žensk in s svetovnim večanjem števila ženskih podjetij, kar je zelo spodbudno in 

pozitivno. Ženske se zavedajo, da so tudi same sposobne voditi podjetje in hkrati dobro 

skrbeti za svojo družino. Ženske ustanavljajo lastna podjetja predvsem z namenom, da se 
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osamosvojijo in uresničijo svojo vizijo. Ključno vlogo igrata samozaupanje in subjektivno 

zaznavanje poslovnih priložnosti.  

 

V zadnjem obdobju lahko opazimo, da so nekatere podjetnice bistveno uspešnejše od moških. 

To lahko pripišemo predvsem ženskemu stilu vodenja in upravljanja s podjetjem. 

Lastnosti podjetnic so: racionalnost pri odločanju, skrb za finance, manjša naklonjenost k 

tveganjem, odgovornost, premišljenost, spodbujanje timskega dela, vzpostavljanje 

komunikacije v vse smeri itd. Vendar, kot smo že ugotovili, eden od ključnih elementov, ki 

ovira ženske pri vstopu v podjetniške vode je pomanjkanje samozavesti in poguma. Seveda je 

potrebno tu omeniti še nezaupanje v svojo podjetniško idejo. Za slednje je recept enostaven, 

in sicer preveritev poslovne ideje. Po tej fazi se bo  podjetniška ideja spremenila v podjetniško 

priložnost, s katero se bo lahko uspešno zaplulo v podjetniške vode. Kako pa to narediti? 

Obstajajo določeni načini/inštrumenti za preveritev ideje. Le prava poslovna ideja, ki je tudi 

poslovna priložnost bo omogočila, da se postane  super podjetnica in hkrati ostati dobra mama 

(Rosenstein, 2008). 

 

V osemdesetih letih je bilo razširjeno mnenje, da uspešni podjetniški in managerski stil 

označujejo lastnosti, ki jih tradicionalno povezujemo z lastnostmi, značilnimi za moške. 

Takšne so na primer agresivnost, tekmovalnost, individualizem, avtoritarnost, ukazovanje in 

kontrola, malomarnost, želja po tveganju, izključitev zaposlenih pri odločanju, celo 

brezkompromisnost. V devetdesetih letih pa so se začele pojavljati ocene, da je uspešen tak 

stil, ki ga označujejo lastnosti, sicer značilne za ženske. Njihov stil vodenja odlikujejo 

demokratičnost, potrpežljivost, previdnost, natančnost, interaktivnost, sodelovanje s kolegi, 

pomoč podrejenim in vključevanje smisla za družino v delovno okolje. Ženske prinašajo v 

organizacije specifične lastnosti, ki so jih oblikovale od obdobja lovsko-nabiralnih 

skupnosti,  saj so že od takrat navajene delati ponavljajoča se dela in so se naučile uživati v 

procesu dela. Materinska vloga zahteva zelo podobne spretnosti kot managerska: 

organizacijo, tempo, uravnovešenje konfliktnih zahtev, učenje, vodenje, usmerjanje, 

opazovanje, ravnanje z motnjami, informiranje. Vire razlik med spoloma pravzaprav 

razvijamo že v otroštvu, saj se dečki in deklice igrajo različne igre. Medtem ko je dečkom 

najpomembneje zmagovati, je deklicam bistveno sodelovati. Tako je za moške značilna 

hierarhična managerska struktura, za ženske pa struktura pajčevine. Ženski princip 

opredeljuje management kot krožni proces, pri čemer je managerka v centru, ne pa tako kot 
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pri moških, ko je manager na vrhu, pod njim pa hierarhija. Poznan je tudi stil vodenja, za 

katerega je značilna kombinacija obeh stilov in se imenuje androgeni stil vodenja. Ker od 

vsakega stila povzema najboljše lastnosti, bi moral biti najučinkovitejši, saj je bolj prožen in 

zato ustreznejši za večje število situacij (Merkač, 2001). 

 

V večjem obsegu so se tako kot moški tudi ženske v Sloveniji začele ukvarjati s podjetniško 

aktivnostjo po osamosvojitvi leta 1991. Tradicionalni pogled na družbo, slabši položaj žensk 

na družbenem in ekonomskem področju, problem težjega dostopa do potrebnih virov, 

pomanjkanje samozavesti, znanja in veščin ter odsotnost podpornih mehanizmov, ki bi 

upoštevali specifične potrebe podjetnic, so le nekateri izmed razlogov značilno manjšega 

deleža podjetnic od deleža podjetnikov v podjetniški populaciji (Novak, 2011). Marta Turk, 

državna svetnica in pionirka na področju ženskega podjetništva in zaposljivosti žensk v 

Sloveniji, ugotavlja, da na pobudo civilne družbe pri nas potekajo aktivnosti, ki vodijo do 

vzpostavljanja ženskih podjetniških mrež, mednarodnega povezovanja podjetnic, mentorstva 

mladim podjetnicam, brezplačnega svetovalnega telefona. Vendar pa hkrati lahko opažamo, 

da:  

 »V Sloveniji ni ukrepov za vzpodbujanje in pospeševanje ženskega podjetništva! Le 

sporadično se pojavljajo posamezne aktivnosti, ki so zreducirane na enodnevne 

»motivacijske delavnice, na katere organizatorji povabijo predvsem brezposelne 

ženske, ki morda razmišljajo o samozaposlitvi. Nimamo pa sistematične podpore 

razvijajočim se ženskim podjetniškim mrežam in ukrepe za hitrejšo rast podjetij, ki jih 

ustanavljajo ženske, da bi na ta način omogočili nastajanje kvalitetnejših delovnih 

mest (kar je mimogrede tudi eden od ciljev Lizbonske strategije). Žensko podjetništvo 

ni samo ukrep za zmanjševanje brezposelnosti žensk in samozaposlovanje, temveč je 

in bi predvsem moral biti ekonomska kategorija, torej potencial za nova in kvalitetna 

delovna mesta, do tega pa ni mogoče, če ne obstaja posebno, družinam in ženskam 

prijazno poslovno okolje!« (Turk, 2007). 

 

V prvi vrsti bi morali sprejeti Zakon o ženskem podjetništvu, ki bi zagotovil posebna sredstva 

za hitrejšo rast in razvoj »ženskih podjetij«. Ne gre namreč za kakšen »feministični« cilj, 

temveč za pristop, ki bi olajšal ženskam in družinam usklajevanje med družinskimi in 

delovnimi obveznostmi, ne pa da se vse več mladih žensk tudi pri nas odloča samo za kariero 

in pri tem opušča misel na ustvarjanje družine na kasnejši čas. Tudi spodbudno okolje za 
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žensko podjetništvo bi pomenilo pomemben prispevek k slovenskemu družbenemu okolju in 

boljšim možnostim za porajanje mladih družin. Zakon o ženskem podjetništvu, ki ga poznajo 

npr. v Italiji namenja del potrebnih sredstev za start-up kredite iz državnega proračuna, drugi 

del pa prispevajo regije za hitrejšo internacionalizacijo teh podjetij. Posebna podpora ženskam 

v podjetništvu je znan ukrep tudi v državah, ki se šele pripravljajo za vstop v EU: Hrvaška 

posebej podpira nastajanje ženskih podjetniških centrov v osnovnem zakonu o podpori 

malemu gospodarstvu, v Albaniji pa razmišljajo o podpori ženskim podjetjem s kreditnimi 

linijami. Ker smo pri nas pred razpravo o pokrajinah, bi morali razvojni programi vprašanju 

ženskega podjetništva nameniti nekaj več kot le vrstico ali dve, da s tem zadostijo priporočilu 

o zagotavljanju gender mainstreaminga in enakih možnosti. V Sloveniji deluje informacijsko 

središče za povezovanje žensk v podjetništvu pri Zavodu za razvoj in spodbujanje 

družinskega in ženskega podjetništva Meta, katerega ustanovitelj je med drugim tudi 

Gospodarsko interesno združenje Podjetnost. Trenutno teče v okviru tega zavoda kar nekaj 

evropskih projektov, usmerjenih v žensko podjetništvo. Na splošno bi lahko rekli, da je še 

vedno premalo povezovanja med vladnimi organi in inštitucijami, ki se ukvarjajo z enakimi 

možnostmi ter predstavniki nevladnih organizaciji, ki opozarjajo na dejstvo, da na tem 

področju že krepko zaostajamo (Lečnik-Urbancl, 2008).  

 

Spodbujanje žensk v podjetništvu je prava ideja podjetnice Marte Turk, ene največjih bork za 

rast ženskega podjetništva. Z mobilnimi in izobraževalnimi delavnicami, svetovalnicami, 

podpornimi centri in seminarji spreminja odnos do žensk podjetnic v Sloveniji. V primerjavi s 

tujino so pri nas ženske podjetnice še vedno v slabšem položaju. Vse ženske, ki so postale 

podjetnice, so ženske, ki imajo dodatno energijo. Žensko podjetništvo je primerno 

vzpodbujati, ker se vključuje v tiste vsebine, tiste tržne niše, ki morda niso tako profitabilne,  

so pa pomembne. Vzpodbujanje razvoja ženskega podjetništva zahteva spremembo miselnosti 

in nove pristope, ki bodo bolj naravnani na podporo nosilcev družin (Turk, 2012). 

2.7.3 Izzivi in pasti za ženske podjetnice 

Izzivi in pasti ženskega podjetništva se kažejo predvsem pri ustanavljanju in vodenju podjetja. 

Večina teh težav je sicer skupna obema spoloma, v mnogih primerih pa se kaže, da so bolj 

značilne za podjetnice. Ko govorimo o izzivih, pasteh in težavah, mislimo na: 

 Slabo poslovno okolje. 

 Izbira tipa poslovanja podjetja. 
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 Informacijske luknje. 

 Pomanjkanje ustreznih in kakovostnih kontaktov. 

 Slabe možnosti za mreženje. 

 Nefleksibilna ponudba olajšav in varstva otrok. 

 Spolna diskriminacija in stereotipi.   

 Slaba ponudba ustrezne finančne podpore (Žensko podjetništvo).  

 

Poleg zgoraj omenjenih izzivov se ženske na poti do uresničitve svojih podjetniških ambicij 

sprašujejo tudi:  

 Kako uspešno poslovno sodelovati z moškimi? 

 Kako čim bolje usklajevati svoje poslovno in družinsko življenje? 

 Kako poleg svojega posla in družine ohraniti še nekaj časa zase? 

 Kaj je v poslu bolj pomembno? Delovne naloge ali vzpostavljanje kakovostnih  

odnosov med ljudmi (zaposleni, poslovni partnerji,...)? (ibid.). 

2.7.4 Ženske potrebujejo drugačne spodbude 

Kaj so pravi prijemi, da prepričamo ženske, da se odločijo za podjetništvo? So dovolj 

spodbudni finančni programi? Ne, ženske potrebujejo drugačne spodbude kot moški, zato jih 

ne smemo »dati v isti koš«, pojasnjuje Marina Letonja z Gea College – Fakultete za 

podjetništvo. Ženske potrebujejo več spodbud na ravni pozitivnega mišljenja, samozavesti, 

motiviranja in naravnanosti k ciljem. Čeprav imajo tudi zelo inovativne poslovne ideje, s 

katerimi bi lahko ustvarile nova delovna mesta in prispevale k strukturnim spremembam v 

družbi, imajo ženske pogosto zadržke pri uresničitvi poslovnih idej. Kje so razlogi? V okviru 

raziskave GEM 2004 so odkril dva ključna elementa, ki zavirata hitrejši vstop žensk v 

podjetništvo, prvi je kot pravi tudi Marina Letonja, pomanjkanje samozavesti oziroma 

zaupanja vase, drugi pa je prevladujoči model vloge ženske v družbi (mama, žena, 

gospodinja). Iz navedenih razlogov se morajo države zavedati, da so prav tako kot 

sprejemanje različnih politik in programov, ki spodbudijo žensko podjetništvo, pomembni 

lokalna podpora, mentorstvo in ustvarjanje stikov med podjetnicami. Mentorstvo in podpora 

na lokalni ravni imata velik pomen, saj so ženske na razmere v lokalnem okolju občutljivejše 

od moških. Odločitev žensk za začetek posla je torej precej bolj zapletena kot pri moških, saj 

so ženske dovzetnejše za nedenarne spodbude. Na žensko podjetniško vedenje vpliva poleg 

osebnosti še vrsta drugih dejavnikov, kot so starost, izobrazba, delovne izkušnje in stik z 

http://www.zensko-podjetnistvo.eu/moski-vs-zenske.html
http://www.zensko-podjetnistvo.eu/posel-vs-druzina.html
http://www.zensko-podjetnistvo.eu/delo-vs-prosti-cas.html
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drugimi podjetniki. Ženske, ki poznajo druge podjetnike in podjetnice, so bolj nagnjene k 

temu, da bodo začele svoj posel. Subjektivno zaznavanje priložnosti in samozaupanje sta 

ključna dejavnika, ki vplivata na ženske pri odločitvi za posel (Pahor, 2005). 

2.8 Podjetnice na lokalnem nivoju – občina Brežice 

 

Občina Brežice se razprostira na 268 km2 na jugovzhodu RS in leži ob reki Krki in Savi. 

Spada med večje občine, saj ima po zadnjem popisu 24.473 prebivalcev, ki živijo v 109 

naseljih oziroma v 20 krajevnih skupnostih. Ima zelo pomembno geostrateško lego. Tu poteka 

pomembna cestna in železniška povezava. Tudi meja je pomemben dejavnik, ki predstavlja 

desetino vse meje s sosednjo državo Hrvaško. Gre za obmejno občino, saj ima meddržavno 

mejo z Republiko Hrvaško v dolžini 67 km, kar v različnih obdobjih različno vpliva na 

poslovanje in razvoj brežiških podjetnikov. Načrtovanje obvoznice, širitev civilnega letališča, 

načrtovana gradnja hidroelektrarn na Savi, ureditev obstoječe industrijske cone ter načrtovani 

logistični center projekta Feniks ponujata Brežicam nove možnosti razvoja (Občina Brežice, 

2012). V občini Brežice deluje 431 gospodarskih družb, ki zaposlujejo 2.327 oseb in 870 

samostojnih podjetnikov, ki zaposlujejo 719 oseb. V občini so nekoliko slabše zaposlitvene 

možnosti v primerjavi z državo in regijo, saj tudi število delovnih mest stagnira oz. nazaduje. 

Izkazan je močan primanjkljaj delovnih mest. Na gospodarskem področju so močno 

zastopane terciarne dejavnosti (trgovina, popravila motornih vozil, izdelkov široke porabe ter 

drugih storitvenih dejavnosti), pa tudi industrija in gradbeništvo. Občina letno subvencionira v 

povprečju 90.000,00 € za naložbe v tehnološko opremljenost podjetij-sofinanciranje investicij 

ter 20.000,00 € za odpiranje novih delovnih mest. Seveda pa je ta odvisno od gospodarskih 

razmer in investicijskih načrtov podjetij, ki se prijavljajo na razpis (Strategija občine Brežice, 

2012). 

 

Geografski položaj občine Brežice je ugoden za razvoj gospodarstva zaradi več razlogov, in 

sicer: 

 meja s Hrvaško, pomembna predvsem ob vstopu Slovenije v EU, ko je mejni prehod 

Obrežje prevzel vodilno vlogo pri pretoku blaga in ljudi čez mejo, 

 bližina milijonskega mesta Zagreb, predvsem možnost razvoja obmejne trgovske in 

storitvene dejavnosti, 
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 ugodna prometna lega: cestna in železniška povezava, letališče Cerklje ob Krki 

(Gospodarska zbornica Slovenije, 2012).  

 

Kot podporne institucije za razvoj podjetništva v občini Brežice delujejo: OOZB, DURS, UE, 

ZZZS, ZRSZ, ZPTM, banke ipd. Na lokalnem nivoju deluje torej tudi OOZB, ki za svoje 

člane-podjetnike, organizirana redna izobraževanja, delavnice in vsakodnevna svetovanja. 

OOZB nudi tudi pomoč in podporo na različnih področjih ter izvaja storitve e-Vem točke (vse 

na enem mestu) ter skrbi tudi za medsebojno druženje in sodelovanje. OOZB, združuje okrog 

520 podjetnikov-obrtnikov iz sedmih različnih sekcij, ki so vpisani v OR; od tega je 112 

podjetnic (to predstavlja le 22%) in 408 podjetnikov. Podjetnice se ukvarjajo predvsem s 

frizersko dejavnostjo, kozmetično, gostinsko ter trgovinsko dejavnostjo (Obrtno-podjetniška 

zbornica Slovenije, 2012). 

2.8.1 Stanje in dejavnost podjetnic 

Dejavnosti, s katerimi se pretežno ukvarjajo brežiške podjetnice so: frizerska in kozmetična 

dejavnost, gostinska in trgovinska dejavnost ter računovodske storitve. 

 

Tabela 2.1: Podjetnice-obrtnice članice OOZ Brežice po glavni dejavnosti in statusni obliki v 

letu 2012 

Podjetnice po statusni obliki/ 

Dejavnost 

s.p. d.o.o. Ostale oblike 

gospodarske družbe 

skupaj 

Frizerska in kozmetična dejavnost 46 1 0 47 

Gostinska dejavnost, prenočišča 15 0 0 15 

Cvetličarska dejavnost 4 0 0 4 

Optika 1 0 0 1 

Šiviljstvo 5 0 0 5 

Gradbena dejavnost, inštalaterstvo 2 0 1 3 

Plastičarstvo 2 0 0 2 

Kemična čistilnica, čistilni servis 3 0 0 3 

Računovodske storitve 8 1 0 9 

Avtoremontna dejavnost 3 0 0 3 

Kovinarska  in elektro dejavnost 4 0 0 4 
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Grafično-papirne dejavnosti 2 0 0 2 

Živilske dejavnosti (pekarstvo in 

slaščičarstvo, mesnica) 

3 0 0 3 

Trgovinska dejavnost 10 1 0 11 

Skupaj 108 3 1 112 

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (2012) 

 

Ženske se bolj povezujejo, saj je ravno sekcija frizerjev in kozmetičarjev najbolj aktivna, člani 

med sabo izredno dobro sodelujejo, in sicer na rednih skupnih sestankih, kjer si izmenjujejo 

izkušnje, težave (pregledi inšpekcijskih služb) itd. ali pa na raznih strokovnih izobraževanjih 

in družabnih srečanjih. Smisel združevanja je, da se z združenimi močmi doseže več, ko pride 

do kakšnih težav, npr. skupen nastop v pogovorih z lokalnimi oblastmi ali skupna 

izobraževanja, ki so zaradi večjega števila udeležencev cenejša ter organizirana v domačem 

kraju. 

 

Tabela 2.2: Člani OOZ Brežice po spolu in glavni dejavnosti v letu 2012 

Člani OOZ Brežice po spolu/Dejavnost Podjetnice Podjetniki skupaj 

Frizerska in kozmetična dejavnost 47 1 48 

Gostinska dejavnost, prenočišča 15 24 39 

Cvetličarska dejavnost 4 4 8 

Optika 1 3 4 

Šiviljstvo 5 1 6 

Gradbena dejavnost, inštalaterstvo 3 98 101 

Plastičarstvo 2 17 19 

Kemična čistilnica, čistilni servis 3 3 6 

Računovodske storitve 9 1 10 

Avtoremontna dejavnost 3 55 58 

Kovinarska  in elektro dejavnost 4 94 98 

Grafično-papirne dejavnosti 2 10 12 

Živilske dej. (pekarstvo, slaščičarstvo,…) 3 7 10 

Trgovinska dejavnost 11 1 12 

Fotografska dejavnost 0 4 4 



 

30 

 

Kamnoseštvo 0 2 2 

Lesna dejavnost 0 12 12 

Prevozi in gradbena mehanizacija 0 71 71 

Skupaj 112 408 520 

Vir: Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (2012) 

 

Zanimivo je, da je res veliko več podjetnikov, ampak postopke in razno dokumentacijo pa 

urejajo ženske, bodisi zaposlene iz firme bodisi partnerke. Torej podjetnicam nihče drug ne 

ureja »papirologije«, medtem ko podjetnikom v večini kdo drug. 

 

Posebnih spodbud za žensko podjetništvo na lokalnem nivoju sploh ni. Že prej omenjena 

lokalna skupnost daje večji pomen drugim področjem, kot je turizem, kultura, kmetijstvo ipd, 

čeprav največji del brežiškega gospodarstva predstavlja ravno podjetništvo in obrt. 

Podjetnice, ki strmijo k nenehnemu napredku in so v koraku s časom, svoje izkušnje 

izmenjujejo na raznih strokovnih srečanjih, na izobraževanjih v obliki seminarjev, delavnic in 

okroglih miz, ki so organizirani v lokalnem okolju ali pa drugje po Sloveniji. 

V brežiški občini imajo zanimiv primer podjetnice, ki je stara kar 89 let in se kot samostojna 

podjetnica ukvarja z gostinsko dejavnostjo, skupaj že 65 let. Podjetnico bi lahko občudovali 

predvsem tisti, ki se tudi sami ukvarjajo z lastno dejavnostjo, saj gospa vzorno vodi 

poslovanje svoje obratovalnice, ne glede na svojo starost in nenehne spremembe oziroma 

zahteve zakonodaje. Gospa je v letu 2011 pridobila zavidanja vreden naslov najstarejše 

obrtnice v Sloveniji. Pravi, da bo vztrajala, dokler ji bo zdravje dopuščalo, čaka naslednika, ki 

bi nadaljeval njeno dejavnost, vztrajala bo, saj jo to drži gor in to ji je celoten smisel življenja.  

 

Slika 2.2: Najstarejša podjetnica leta 2011 ob prejemu laskavega priznanja 

 
Vir: Arhiv OOZB 
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3 OVIRE PRI ODLOČANJU ZA ŽENSKO PODJETNIŠTVO 

3.1 Ovire ženskemu podjetništvu 

Že od začetka naše civilizacije se je ukoreninilo prepričanje, da so ženske slabše od moških v 

veliko načinov. To je razlog, zakaj so pogosto v zgodovini bile diskriminirane v več vidikih. 

Prav tako jim ni dovoljeno prakticirati svoje pravice do izobraževanja, politike in katerekoli 

družbene dejavnosti. Toda zdaj, ko smo v obdobju globalizacije in postmoderne, ko je ženska 

že enaka moškemu, se je vse spremenilo. Ženske lahko storijo tudi delo moških in jim je 

dovoljeno tudi sodelovanje pri zadevah v družbi in politiki. Kar zadeva podjetja, obstajajo že 

tudi ženske, ki jemljejo vodstvo. Toda včasih se oviram še vedno ni mogoče izogniti 

(McGeown, 2010). 

3.1.1 Vpliv družine na odločitev ženske za podjetništvo 

Raziskava med slovenskimi podjetnicami kaže, da podjetnice potrebujejo močno podporo 

zakonskega partnerja in svojih staršev, ker vedno iščejo predvsem spodbudo in razumevanje. 

V zadnjih desetih letih smo se ob delu s podjetniki in poslušanju njihovih zgodb začeli  

spraševati, ali je dostop do virov financiranja in pomanjkanje institucionalnih spodbud, 

namenjenih le ženskam, res glavni razlog za majhno število podjetnic pri nas. Zanimalo nas  

je, ali so morda otroci ovira za odločitev žensk za podjetništvo, vprašanje pa se je razširilo še 

na vpliv partnerja in staršev. Izvedli smo raziskavo med skoraj 600 slovenskimi podjetnicami, 

ki so v zadnjih petih letih ustanovile podjetje in obiskale svetovalni center. Na anketo jih je 

odgovorilo 121, kar pomeni, da je stopnja odzivnosti (angl. response rate) znašala le 20 %. 

Ugotovili smo, da se Slovenke ne glede na materinstvo odločajo za podjetniško pot zaradi 

privlačnosti poslovne priložnosti, in ne toliko zato, ker bi jih v to prisilile razmere, predvsem 

brezposelnost. Želja po neodvisnosti je tako pri ženskah, ki imajo otroke, kot pri tistih brez 

njih, na prvem mestu motivov za vstop v podjetništvo. Sledi potreba in želja po višji stopnji 

fleksibilnosti, ki ravno tako ni odvisna od materinstva (Vadnjal, 2010).  

 

Kakšen pa je vpliv materinstva na podjetnice? Izkaže se, da podjetnice z otroki drugače 

razporejajo delovni čas kakor tiste brez otrok. Ženske, ki imajo otroke, se za podjetništvo 

večinoma odločijo po določenem času dela drugje, v tako imenovani »pragmatični fazi« med 
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35. in 45. letom starosti, ko želijo strokovno, a fleksibilno delovati. Ženske brez otrok se za 

podjetništvo odločajo mlajše. Podjetnice z otroki porabijo več časa za gospodinjska dela in 

skrb za otroke, vendar to ne pomeni, da porabijo manj časa za delo v podjetju. Očitno je, da 

nastopi razlika v času, ki ga porabijo zase in za mreženje oziroma druženje. Presenetljivo je, 

da podjetnice z otroki ne uporabljajo več pomoči pri domačih (predvsem gospodinjskih) 

opravilih od podjetnic brez otrok. Verjetno je res, kar pove marsikatera podjetnica, da je po 

vstopu na podjetniško pot veliko bolj sproščena in zadovoljna in posledično tudi bolj 

organizirana (Vadnjal, 2010). 

 

Biti dobra žena in mati ter hkrati lepa in uspešna poslovna ženska, ni lahko. Toda ustvariti 

pravo ravnovesje med vsemi obveznostmi je s pravim pristopom vendarle mogoče. Ženska se 

zaradi družine ne rabi odreči poklicnim sanjam. Le malo več potrpežljivosti in prilagajanja je 

potrebnega. Marsikatera sodobna ženska želi biti popolna žena in mati, hoče zgraditi uspešno 

poklicno kariero ter hkrati najti dovolj čas zase. Ko pa se ti njeni ideali zaradi pomanjkanja 

časa in preveč obveznosti zrušijo, ostane razočaranje. Kako najti pravo ravnovesje? 

1. Konstruktivno in ustrezno dogovarjanje o družinskih obveznostih z možem ali 

partnerjem. Res je, da je tempo družinskega in osebnega življenja podjetnic drugačen v 

smislu malce bolj dolgoročnega postavljanja ciljev in želje, toda kljub vsemu se jih da 

doseči in uresničiti. Ena od skrivnosti uspešnih sodobnih žensk, ki jim uspeva združevati 

vlogo matere, žene in poslovne ženske, je torej v ubranem sodelovanju s partnerjem. 

2. Velika prednost je prilagodljivost posla oz. dela. Z zavedanjem, da je družina na 

prvem mestu, nato pa vse ostalo, bo usklajevanje potekalo lažje. Namreč pri ženskah, 

urejenost zasebnega življenja do določene mere vpliva tudi na urejenost poslovnega dela 

življenja. Ne dovolite, da posel vodi vas, ve morate voditi svoj posel! 

3. Velik pomen pri usklajevanju posla in družine je tudi dobra organizacija čas. Vsak 

konec tedna si je potrebno dobro začrtati obveznosti za prihodnji teden. Vsak konec dneva 

je potrebno narediti (prilagoditi) plan za naslednji dan. V kolikor si boste dodobra 

splanirale svoj čas, je vse mogoče.  

4. Nič ni narobe, če si za gospodinjska opravila umislite hišno pomočnico (Žensko 

podjetništvo). 
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3.1.2 Avtoriteta in samozavest žensk 

Management prihodnosti naj ne bi temeljil več na kontroli, ampak na timskem delu, močnih 

medosebnih odnosih, visoki sposobnosti komuniciranja, kakovosti proizvodnje in storitev ter 

na intuitivnem  

načinu reševanja problemov. Čeprav ima takšen pristop značilnosti »mehkega vodenja«, kar 

bi bilo po definiciji bližje ženskemu principu, je treba upoštevati, da ni enega najboljšega stila 

za vse situacije. Dober manager, bodisi moški ali ženska, mora upoštevati strukturo 

organizacije, ki jo vodi, trenutne okoliščine in značilnosti ljudi, s katerimi dela. Tako naj bi 

bili moški stili vodenja bolj primerni in učinkoviti na področjih, ki tradicionalno pripadajo 

moškim, na primer vojska, medtem ko so ženski stili vodenja bolj primerni in 

učinkoviti na področjih, kjer prevladujejo ženske, na primer v zdravstvu in šolstvu 

(Merkač, 2001). 
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4 RAZISKOVALNO VPRAŠANJE IN HIPOTEZE  

 

Kot je že bilo ugotovljeno, po deležu podjetnic Slovenija sodi med države EU z najmanj 

podjetnicami, in čeprav je pred leti slovensko žensko podjetništvo vodilo vsaj med 

balkanskimi državami, so jo zdaj skoraj vse že prehitele. Ovire pri tem vidimo v prvi vrsti v 

pomanjkanju samozavesti ter pa modelu ženske v družbi, ki prevladuje v naši državi, in sicer 

model ženske v vlogi matere, žene, gospodinje. Po raziskavah GEM je razlog za tako nizko 

udeležbo Slovenk v podjetništvu, v njihovi bojazni po neuspehu, nimajo dovolj samozavesti, 

prav tako pa jih zelo malo verjame, da imajo za podjetništvo dovolj znanja, veščin in izkušenj. 

Delež podjetnic v Sloveniji je še vedno majhen, a s prihodom mlade generacije se obetajo 

spremembe. Najnovejše ocene namreč kažejo, da ženske niso več zgolj »šefinje kuhinj«, 

temveč so čedalje bolj prodorne tudi v podjetništvu. 

4.1 Raziskovalno vprašanje in hipoteze kvalitativne paradigme raziskovanja 

Glavno raziskovalno vprašanje naše kvalitativne empirične raziskave, ki jo načrtujemo 

izpeljati se glasi: »Katere so ovire pri odločanju žensk za samostojno podjetniško pot?« 

 

S kvalitativno analizo in na podlagi opravljenih statističnih testih bomo potrdili ali pa zavrgli 

naslednjo hipotezo: 

H1: Pomanjkanje samozavesti in prevladujoči model ženske v slovenski družbi bosta ključna 

zaviralna razloga za  vstop žensk v podjetništvo. 

4.2 Opis metode raziskovanja 

Za potrebe kvalitativnega dela diplomske naloge smo organizirali in izvedli fokusno skupino, 

in sicer s štirimi članicami – podjetnicami iz občine Brežice. Na ta način smo pridobili  

mnenje, poglede in stališča aktivnih podjetnic kako one doživljajo žensko podjetništvo ter 

ovire pri odločanju žensk za samostojno podjetniško pot. Ker smo se v naši raziskavi omejili  

na lokalni nivo (občina Brežice), so tudi članice fokusne skupine bile izbrane iz te občine. 
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4.3 Cilji raziskave 

Cilj pričujoče raziskave je s pridobljenimi podatki ugotoviti ali drži hipoteza H1, ki smo  jo 

postavili pred začetkom empiričnega raziskovanja. Cilj raziskave je s kvalitativno analizo in 

interpretacijo pridobljenih rezultatov potrditi ali pa zavreči hipotezo po kateri sta ključna 

razloga, ki zavirata vstop žensk v podjetništvo, pomanjkanje samozavesti ter prevladujoči 

model ženske v družbi. 

4.4 Kvantitativna analiza podatkov 

 Predstavitev baze podatkov in opis vzorca: sekundarne podatke smo pridobili na spletnih 

straneh SURS, iz raziskave podjetništva (2005) ter na spletni strani GEM, iz svetovne  

raziskave podjetništva (2011), v kateri sodeluje tudi Slovenija. 

 

Najpogostejše težave, s katerimi se podjetniki na splošno spopadajo ob ustanavljanju podjetja, 

so: ukvarjanje s pravnimi in administrativnimi zadevami, dejstvo, da so kot podjetniki sami 

odgovorni za vse ter pridobitev finančnih sredstev. Ukvarjanje s pravnimi in 

administrativnimi zadevami je ob ustanavljanju podjetja povzročalo težave 55 % podjetnikov; 

dejstvo, da so kot podjetniki sami odgovorni za vse, je kot glavno težavo ob ustanavljanju 

podjetja navedlo 54 % podjetnikov; pridobitev finančnih sredstev pa je bila glavna težava pri 

ustanavljanju podjetja za 50 % podjetnikov. Te težave so najpogosteje navajali podjetniki, 

mlajši od 30 let. Podjetnice so pogosteje kot podjetniki imele težave, da je prednost v 

družinskih obveznostih, s tem, da so bile same odgovorne za vse, z določitvijo cene 

proizvodom ali storitvam in z vzpostavitvijo stikov s strankami.  

 

Glede inovativnosti podjetij, svoje podjetje najpogosteje ocenijo kot inovativno podjetniki, ki 

so mlajši od 30 let, moškega spola in imajo visoko izobrazbo:  

 30 % podjetnikov meni, da je njihovo podjetje inovativno glede na nove proizvode ali 

storitve, ki so jih uvedli na trg; 

 20 %, da je inovativno glede na novi način prodaje proizvodov ali storitev; 

 19 %, da je inovativno glede na novi proizvodni postopek ali nove metode; 
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 15 % podjetnikov pa meni, da je njihovo podjetje inovativno glede na novo 

organizacijo vodenja in upravljanja podjetja.  

 

.  

Najpogostejši razlogi slovenskih podjetnikov za ustanovitev podjetja pa so bili: pričakovanje 

boljšega zaslužka (73 %), želja po izzivih (69 %) in biti sam svoj gospod (66 %). 58 % 

podjetnikov je ustanovilo podjetje zato, da so se izognili brezposelnosti. Največ podjetnikov 

novonastalih podjetij je starejših od 39 let, in sicer 42 %, tretjina teh podjetnikov je starih od 

30 do 39 let, četrtina pa je mlajših od 30 let. Kar 73 % podjetnikov je moškega spola in 

prevladujejo v vseh dejavnostih, razen v gostinstvu; podjetja s to dejavnostjo je ustanovilo 53 

% podjetnic. Le 5 % podjetnic je ustanovilo podjetje za opravljanje dejavnosti gradbeništvo. 

Dve tretjini podjetnikov novonastalih podjetij imata končano srednjo izobrazbo, 29 % jih ima 

visoko izobrazbo, 4 % pa nižjo3. 

 

Tabela 4.1: Težave pri ustanavljanju podjetja in inovativnost podjetja po starostnih skupinah,  

spolu in izobrazbi podjetnika, Slovenija, 2005 

 Skupaj  Starostne skupine (leta)  Spol  Izobrazba  

 < 30 30-39 40 + moški  ženski  nižja  srednja  visoka  

Težave pri ustanavljanju 

podjetja 

         

Pridobitev finančnih 

sredstev 

50 56 49 46 51 46 ((69)) 55 34 

Vzpostavitev stikov s 

strankami 

37 37 37 37 37 38 ((47)) 35 40 

Izterjava plačila za 

neplačane račune 

40 49 40 35 44 31 ((36)) 42 36 

Določitev cene 

proizvodov/storitev 

33 36 35 28 31 36 ((37)) 31 36 

                                                 
3 Dodatni podatki in metodološka pojasnila so na voljo v Statističnih informacijah (30.11.2006) 

(Statistični urad RS, 2012). 

 

http://www.stat.si/doc/statinf/14-SI-184-0601.pdf
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Iskanje ustreznega prostora 25 25 29 23 26 23 (19) 23 32 

Iskanje dobaviteljev 17 22 16 14 18 14 ((28)) 17 14 

Pridobitev primerne 

delovne sile 

38 44 44 29 38 36 ((59)) 38 33 

Učinkovita uporaba 

informacijske tehnologije 

20 18 19 21 20 18 (17) 20 20 

Ukvarjanje s pravnimi in 

administrativnimi 

zadevami (registracijo, 

davki in podobnimi 

zadevami) 

55 60 57 51 57 52 ((59)) 55 56 

To, da ste kot podjetnik 

sami (odgovorni za vse) 

54 56 52 54 53 55 ((67)) 55 49 

Pridobitev opore pri 

soprogi oz. soprogu, 

družini 

14 16 11 16 15 12 12 15 13 

Inovativnost podjetja          

Inovacija proizvoda - novi 

proizvodi ali storitve 

uvedeni na trg 

30 36 31 26 32 24 (19) 29 34 

Inovacija procesa - novi 

proizvodni proces ali nove 

metode  

19 25 17 18 21 14 (16) 18 22 

Organizacijska inovacija - 

nova organizacija vodenja 

in upravljanja  

15 19 13 14 16 13 (14) 14 17 

Inovacija marketinga - 

novi način prodaje vaših 

proizvodov ali storitev 

20 24 22 17 20 21 (14) 20 22 

Vir: Statistični urad RS, 2012 
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Graf 4.1: Podjetniki glede na starostne skupine, spol in izobrazbo, Slovenija, 2005 
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Vir: Statistični urad RS, 2012. 

 

 

 

Graf 4.2: Razlogi za ustanovitev podjetja po spolu, Slovenija, 2005 
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Vir: Statistični urad RS, 2012. 
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Med ustanovitelji novih podjetij je bilo leta 2002 samo 27 % žensk. Delež moških je bil višji 

od deleža žensk v vseh dejavnostih, razen v gostinstvu, kjer je bilo med ustanovitelji novih 

podjetij 53 % žensk. Najmanj, samo 5 %, je bilo podjetnic, ki so ustanovile novo podjetje v 

gradbeništvu.  

 

Novonastalo podjetje so podjetnice vodile same manj pogosto (75 %) kot podjetniki sami (85 

%). Podjetja, ki so jih ustanovile ženske, so po donosnosti zaostajala za podjetji, katerih 

ustanovitelji so bili moški: zelo dobro donosnost je doseglo je 4 % njihovih novih podjetij 

(podjetniki tudi 4 %), dobro 45 % (podjetniki 53 %), komaj zadostno 35 % (podjetniki 32 %) 

in slabo 16 % (podjetniki 11 %) (Vertot, 2007).  

 

V San Franciscu je neprofitni akademski konzorcij (Inštitut za podjetništvo in management 

malih podjetij) v sporočilu za javnost, predstavil prve rezultate svetovne raziskave 

podjetništva v 54 državah v letu 2011, Global Entrepreneurship Monitor 2011, v kateri 

sodeluje tudi Slovenija. Podjetniška aktivnost v Sloveniji upada že tretje leto zapored, od lani 

je zgodnja podjetniška aktivnost v Sloveniji upadla za dobro petino. Zgodnja podjetniška 

aktivnost odraslega prebivalstva v Sloveniji je v lanskem letu spet močno upadla – s 4,65 

odstotka v letu 2010 se je znižala na 3,65 odstotka. Ta padec je še toliko bolj zaskrbljujoč, saj 

podjetniška aktivnost upada že tretje leto zapored in je tako proti letu 2008, ko se je na 

podjetniško pot podalo v povprečju 6,4 odstotka prebivalstva, upadla že skoraj na polovico in 

dosegla najnižjo raven po letu 2004. Največ podjetniške aktivnosti je bilo v letu 2011 na 

Kitajskem (24,0%), Čilu (23,7%) in Peruju (22,9%), med evropskimi državami pa na 

Slovaškem (14,2%) ter v Latviji in Turčiji (obe po 11,9%), najmanj pa kot rečeno v Sloveniji 

ter v Rusiji in na Danskem (obe po 4,6%) (Global Entreprenneurship Monitor Slovenia). 

 

Zgodnja podjetniška aktivnost žensk v letu 2011 kaže nekaj ugodnejšo sliko. V primerjavi z 

letom 2010, ko je bilo med novimi in nastajajočimi podjetniki 28,9 odstotka žensk, jih je bilo 

letos v Sloveniji 35,7%. Najmanjši delež podjetnic je sicer v Pakistanu, Bangladešu in Iranu, 

kar je močno povezano s prevladujočimi religijskimi, kulturnimi in družbenimi normami. Na 

drugi strani lestvice so države z najvišjim deležem žensk in sicer Tajska, Singapur, med 

evropskimi državami pa posebej izstopa Švica, kjer je med nastajajočimi in novimi podjetniki 

polovica žensk in polovica moških. Med evropskimi državami nato prva sledi Rusija (44% 
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žensk), med inovacijskimi gospodarstvi pa ZDA (42% žensk). Tudi delež žensk med 

ustaljenimi podjetniki, kjer je Slovenija v primerjavi z inovacijskimi gospodarstvi v 

preteklosti najbolj zaostajala, se je povišal na dobrih 30%. Seveda pa bodo to, ali gre tudi za 

spremenjeno dolgoročnejšo značilnost v strukturi slovenskega podjetništva, pokazale šele 

raziskave v prihodnjih letih (Global Entreprenneurship Monitor Slovenia). 

4.5 Kvalitativna raziskava 

 Metoda vzorčenja in opis vzorca: Imeli smo fokusno skupino podjetnic s štirimi 

udeleženkami. Gre za podjetnice, ki imajo firmo s sedežem v občini Brežice in se 

ukvarjajo z naslednjimi dejavnostmi: računovodsko, gostinsko, trgovinsko ter 

fotografsko. Kot najboljša tehnika zbiranja podatkov se nam je zdela fokusna skupina, saj 

smo z izvedbo t. i. »skupinskega intervjuja« z respondenti, ki so strokovnjakinje ravno na 

področju, ki ga raziskujemo in imajo lastne podjetniške izkušnje, izvedeli še več kot bi 

sicer, npr. z intervjujem ali anketo. 

 

 Metoda raziskovanja: pripravili smo usmeritvena vprašanja za izvedbo diskusije v okviru 

fokusne skupine, kar pomeni, da je bila metoda s katero smo pridobili primarne podatke  

fokusna skupina
4
. Zbrali smo manjšo skupino respondentk (4 udeleženke) z namenom, da 

se lažje poglobljeno pogovarjamo o temi »žensko podjetništvo«, ki je bila članicam 

fokusne skupine znana že v naprej.  

 

 Raziskovalni instrument: naša tematika v usmeritvenih vprašanjih, je izhajala iz 

raziskovalnega vprašanja in zastavljene hipoteze
5
.  

 

                                                 
4
 Metoda fokusnih skupin je ena od kvalitativnih metod za zbiranje, analizo in interpretacijo 

podatkov. Fokusna skupina se dejansko oblikuje na osnovi nekega namenskega vzorca. Po navadi 

jo sestavljajo strokovnjaki iz področja, ki je pač predmet raziskave in ti so lahko ali podobno ali 

pa nasprotno misleči. 

 

5
 Usmeritvena vprašanja fokusne skupine so navedena v prilogi te naloge. 
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 Postopek zbiranja podatkov in morebitne omejitve in etična vprašanja: Pred izvedbo 

najprej skupinske razprave, v nadaljevanju še poglobljenih individualnih intervjujev, smo  

z osebnim kontaktom in individualnim pristopom, respondentom razložili tematiko 

raziskave, ki jo obdelujemo, kaj želimo ugotoviti, kaj od njih pričakujemo ter sam potek 

prej navedenega. Članice naše fokusne skupine smo izbrali na podlagi lastnih izkušenj ter 

poznanstev. Pri tem smo upoštevali, da gre za različne dejavnosti in različne starosti 

respondentk. Termin srečanja smo dogovorile skupno, kraj izvajanja pa je bil v stavbi 

»Dom« (gre za Dom obrtnikov v Brežicah). Zagotovili smo anonimnost njihovega 

sodelovanja in odgovorov, ki bodo uporabljeni izključno v namene raziskave in izdelave  

diplomske naloge. Poleg udeleženk fokusne skupine, je bila prisotna naša sodelavka, ki je 

imela vlogo zapisničarke. Fokusno skupino smo izpeljali v eni uri. Prisotnih ni bilo 

nobenih omejitev niti etičnih vprašanj.  

 

 Metoda obdelave: odgovori na vprašanja so bili različni, vendar dokaj kratki in jasni. 

Najprej smo vse gradivo uredili, nato smo določili enote kodiranja ter izvedli odprto  

kodiranje6. Posameznemu delu besedila fokusne skupine smo pripisali pojme. 

Besedilom, ki smo jim pripisali isti pojem smo združili skupaj, ločila od drugih, ki 

spadajo pod drug pojem. Pojmom smo nato določili obseg in vsebino.  Izbrali smo samo 

tiste pojme, ki so nam bili pomembnejši, nekatere manj pomembne pa smo izločili. 

Določili smo kategorije in pojmom določila mesto znotraj paradigmatskega modela. 

 

                                                 
6 Pri kodiranju gre za postopek oblikovanja pojmov iz empiričnih opisov, enot besedila. S takšnim 

postopkom oblikovanja pojmov iz nekega materiala v analizi tematske mreže reduciramo zapise v bolj 

obvladljive in pa smiselne vsebinske segmente  (Rončević, 2010). 
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5 EMPIRIČNA RAZISKAVA 

 

V prvem delu naloge smo predstavili teoretično ozadje področja podjetništva, kaj pomeni biti 

podjetnik, s poudarkom na ženskem podjetništvu, dejanskih ovirah, razlogih za to, da se 

ženske ne odločajo za podjetniško pot. V nadaljevanju pa poglejmo odgovore, ki smo jih 

pridobili v lastni empirični kvalitativni raziskavi na naše ključno raziskovalno vprašanje, in 

sicer kakšna je situacija v ženskem podjetništvu in katere so ovire pri odločanju žensk za 

samostojno podjetniško pot. 

5.1 Potek lastne kvalitativne raziskave 

Podjetništvo je dinamičen proces ustvarjanja bogastva, s ciljem, da se vztrajno povečuje. Pri 

podjetništvu gre za proces ustvarjanja nečesa novega in prevzemanja tveganj ter nagrad. 

Podjetništvo je najbolj uspešna metoda za zapolnjevanje vrzeli med znanostjo in trgom, za 

uvajanje novih izdelkov na trg in storitev za trg. Podjetništvo je, lahko rečemo proces, 

kateremu podjetnice in podjetniki namenjajo svoj čas, prizadevanja, prevzemajo pripadajoča 

finančna, psihična in družbena tveganja za ustvarjanje nečesa novega, vrednega in hkrati za to 

prejemajo pripadajoče nagrade v obliki denarja, osebnega zadovoljstva in pa neodvisnosti. 

5.1.1 Analiza pridobljenih podatkov 

Zaradi lažje razumljivosti ugotovljenih dejstev smo jih razdelili v pet sklopov oz. enot, in 

sicer: 

1. Predstavitev podjetnice in njene firme; na tem mestu smo želeli ugotoviti socio-

demografske podatke kot so njihov družinski status, so poročene, imajo otroke, kakšno 

izobrazbo imajo ter kako dolgo imajo svoje podjetje, v kateri statusni obliki delujejo, s 

kakšno dejavnostjo se ukvarjajo in ali zaposlujejo. Udeleženke fokusne skupine so po 

praktično vseh kriterijih, ki smo jih prej našteli, zelo različne. Zaradi tega smo dobili  

odgovore na vprašanja iz različnih zornih kotov. Tako v vzorcu imamo podjetnico, ki 

živi za kariero, brez družine, otrok in posluje ter zaposluje več kot dvajset let. 

Naslednja je poseben primer, ker gre za 89-letno še aktivno podjetnico z gostilno, v 

kateri dela neverjetnih 65 let. Sledi podjetnica, ki ima veliko družino in nadaljuje z 
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družinsko tradicijo v podjetništvu. Zadnja je pa zelo sveža podjetnica, ki si ustvarja 

družino ter se v prvem planu kosa z izzivi, ki jih prinašajo podjetništvo. 

2. Podpora ob ustanavljanju firme; ugotovili bomo čigave podpore so bile podjetnice 

najbolj deležne, ko so se odločale oziroma ustanavljale svoje podjetje. Dejansko je  

največja podpora družina oziroma življenjski partner. Že v teoretičnem delu 

diplomskega dela smo spoznali kako pomembna je podpora družine oziroma tistih, ki 

so ji najbolj bliski. 

3.  Razlike med podjetnico in podjetnikom; ugotovili bomo kako respondentke, ki so 

same v vlogi podjetnice, doživljajo sebe in kolegice v tej vlogi ter kako doživljajo 

moške, ki se ukvarjajo s podjetništvom. Dobili smo odgovore, da čeprav so podjetnice 

bolj fleksibilne, bolj dinamične in prilagodljive ter manj ambiciozne, z večjim 

občutkom za družino, da se lahko kosajo s podjetniki, da so enakovredne, da pa igra tu 

veliko vlogo tudi človekova osebnost. 

4. Ovire oz. razlogi, ki vplivajo na odločanje žensk o samostojni podjetniški dejavnosti; 

to je dejansko tisto, kar je rdeča nit celotne naloge in raziskave, zanima nas namreč 

katere ovire in razloge vidijo aktivne podjetnice, ki vplivajo na odločanje žensk za 

podjetništvo. Po njihovem mnenju so najpogostejše ovire predvsem skrb za družino in 

obveznosti povezane z družino, potem strah pred neuspehom, pomanjkanje 

samozavesti, tudi volje in poguma, premalo podpore, ne nazadnje tudi neustrezno 

podjetniško okolje s pomanjkanjem financ in pa toga zakonodaja.  

5. Nasveti ženskam, ki začenjajo ali se še odločajo za podjetniško pot; kaj bi aktivne 

podjetnice s svojimi izkušnjami na tem področju svetovale tistim, ki o tem še 

razmišljajo ali že začenjajo. Zanimiv nasvet je bil, da je potrebno razmišljati o 

prednostih, ki jih to podjetništvo prinaša, npr. večja finančna neodvisnost ter večja 

fleksibilnost pri prilagajanju delovnega časa. Podjetnice so mnenja, da je treba biti 

pozitivno naravnan, res, da vedno obstajajo tveganja, ampak potrebno je imeti voljo in 

vse usmeriti v to, da se zastavljeni cilj uspešno izpelje. Zanimiv nam je tudi nasvet 

sveže podjetnice, ki priporoča, da naj se ob dobro dodelani viziji uporabi in izkoristi 

vse podporne mehanizme na področju podjetništva. Dve podjetnici sta izjavili, da sta 

ponosni na to, da sta podjetnici. 
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5.1.2 Interpretacija pridobljenih rezultatov 

Raziskovalna tema pričujoče diplomske naloge je bila odločanje žensk za samostojno 

podjetniško pot ter ovire pri tem. Primarni podatki, ki smo jih dobili z metodo fokusne 

skupine, smo razdelili najprej na pet enot in zanje dobili naslednje odgovore, ki izhajajo iz 

prečiščenega besedila pridobljenega iz odgovorov članic fokusne skupine. V nadaljevanju 

postopka smo najprej izluščili naslednje ključne pojme: 

- podjetnica, 

- družinske obveznosti, 

- pomanjkanje samozavesti, 

- strah pred neuspehom, 

- podpora, 

- neustrezno podjetniško okolje, 

- pomanjkanje financ, 

- toga zakonodaja, 

- preobremenjenost. 

 

Prva enota se je vsebinsko nanašala na predstavitev podjetnice in njene firme. Rezultati 

kažejo, da gre za različne starosti, različne družinske razmere, različno pridobljeno izobrazbo, 

tudi povsem različne dejavnosti, s katerimi se posameznica ukvarja, različna doba delovanja 

firm, z razlikami pri zaposlovanju, pri vseh pa gre za statusno obliko samostojnega podjetnika 

(s.p.). 

 

Naslednje področje je bila podpora, ki so jo imele ob ustanovitvi lastne firme. Njihovi 

odgovori oziroma rezultati kažejo, da je največja podpora družina oziroma življenjski partner, 

v enem primeru pa tudi kolegi. 

 

Pri razlikah, ki jih kot aktivne podjetnice vidijo med podjetnicami in podjetniki, pravijo, da so 

podjetnice bolj dinamične, fleksibilne z bolj razvito sposobnostjo prilagajanja, da so 

enakovredne in da se lahko kosajo s podjetniki, ki so pa bolj ambiciozni in ki lažje usklajujejo 

poklicno in družinsko življenje, kar ženskam predstavlja večji problem, pa tudi lažje 
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uresničijo in to z manj truda cilje, ki si jih zastavijo. Sicer je pa tudi na tem področju 

pomembna človekova osebnost. 

 

Pri ovirah in razlogih, ki vplivajo na odločanje žensk za opravljanje samostojne dejavnosti, pa 

kot aktivne podjetnice, vidijo predvsem v strahu pred neuspehom, pomanjkanju samozavesti, 

pomanjkanju volje, tudi v podpori, če ni prisotna, potem v družinskih obveznosti, 

neustreznem podjetniškem okolju, togi zakonodaji in pomanjkanju finančne podpore. 

 

V zadnji enoti smo želeli pridobiti nasvete izkušenih podjetnic tistim, ki se za to pot šele 

odločajo. Priporočajo predvsem pozitivno naravnanost in razmišljanje o prednostih, 

pomembna je tudi vztrajnost, potem znati izkoristiti vsako dobro poslovno priložnost. 

 

Na žensko podjetništvo vse gledajo pozitivno, dve sta celo ponosni na to, da sta podjetnici 

oziroma, če citiramo besede ene izmed njih: »Potrebno je biti pozitivno naravnan, torej, če se 

zazna dobra poslovna priložnost, brez razmišljanja, naprej. Sama sem prav ponosna, da sem 

podjetnica.« 
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6 SKLEP 

 

Podatki, ki smo jih pridobili v lastni empirični kvalitativni raziskavi o ženskem podjetništvu 

na Slovenskem kažejo, da lahko z veliko stopnjo verjetnosti potrdimo našo hipotezo po kateri 

sta pomanjkanje samozavesti in prevladujoča kulturna paradigma ženske v slovenski družbi 

ključna zaviralna razloga za  vstop žensk v podjetništvo. Vprašanje, ki se nam ob tem poraja 

se glasi: kako se soočati s tovrstnimi ovirami v prihodnosti in katere bi bile najbolj učinkovite 

dobre rešitve za izhod iz ugotovljene krize ženskega podjetništva pri nas? 

 

V iskanju odgovora na omenjene dileme se nam zdi, da mogoče imajo prav tisti, ki mislijo, da 

pravzaprav »največje ovire predstavljajo ženske same. Čeprav med seboj običajno govorijo 

iskreno o težavah in ovirah, pa v javnosti še vedno prepogosto zanikajo njihov obstoj in trdijo, 

da ne potrebujejo posebne obravnave« (Glas in Drnovšek, 1999). Očitno je, da se bo morala 

naša družba v prihodnosti posebej in z vso resnostjo posvetiti temu problemu brez zatiskanja 

oči in z jasno vizijo o tem, kako narediti podjetništvo na Slovenskem, okoljem, v katerem   

razlike med spoloma ne igrajo nobeno pomembno vlogo. To pomeni radikalni premik od 

sedanje enakopravnosti moških in ženskih podjetnikov v stanje enakovrednosti obeh. Če pa se 

pri tem zazremo nazaj v zgodovino, lahko samo predvidevamo, da do tam pelje ena zelo 

negotova pot. Na tej poti nam nek nekritični, bebavi optimizem, to je tisti, ki bi mu Američani 

rekli positive  thinking - ne bo od nobeni koristi. 

 

Po našem mnenju bi bilo zelo pomembno, da država sprejme programe za spodbujanje 

ženskega podjetništva. Večji pomen pa morajo nameniti ženskemu podjetništvu tudi 

izobraževalne ustanove, civilna družba in lokalne skupnosti, saj so ženske na razmere v 

lokalnem okolju bolj občutljive od moških. Seveda največ na tem morajo narediti ženske 

same. Vsi omenjeni jim lahko, vsak na svoj način pri tem pomagajo, ampak ženske same 

morajo največ narediti na dvigu lastne samozavesti na osnovi dobrih poslovnih idej in 

strokovno izdelanih poslovnih načrtov. Hkrati pa same morajo poskrbeti na pridobivanju 

podpore lastne družine, ki je eden ključnih dejavnikov za uspešen vstop vsake ženske v 

podjetniške vode in trajnejši obstoj na trgu, na katerem divja neusmiljeni boj s konkurenco, ki 

ne bo imela nikakršnega »pardona« zaradi tega, ker se gre za žensko in/ali žensko podjetje.  
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Kazalo bi razmišljanja o perspektivah ženskega podjetništva postaviti v diskurz teorij in praks 

t. i. družbene odgovornosti podjetij (angl. Social Corporate Responsibility /CSR/) v kontekstu 

malih in srednje velikih podjetij (MSP), se pravi tistih, ki so podjetniško ustanovljena in 

vodena. Tu posebej mislimo na direktive EU na tem področju, ki so obvezujoče tudi za našo 

državo. Za enkrat so one bolj usmerjene na zaščito okolja, zaposlenih, manjšin ipd. (Jelovac, 

2012), veljalo pa bi razširiti obzorje družbene odgovornosti podjetnikov in podjetništva pri 

nas na družbeno in moralno odgovornost do ženskega podjetništva. Samo na ta način bi ta 

fenomen pridobil na pomembnosti, ker bi postal del vsakdanje sistematične in metodične 

skrbi ključnih družbenih deležnikov (angl. stakeholders), ki po svoji naravi in mestu v 

gospodarstvu imajo odločilno družbeno vlogo v njegovem razreševanju. 

 

V Sloveniji se na podjetništvo v precejšnji meri gleda kot na dejavnost »špekulantov«, kar je 

seveda posledica nekaterih goljufij, to pa daje negativen prizvok podjetništvu v slovenski 

družbi. Perspektivo ženskega podjetništva v prihodnosti lahko vidimo v ovrednotenju 

nacionalnih načrtov o enakosti med spoloma na vseh ravneh (tu mislimo od lokalne, regijske 

in nacionalne politike). V problematiko bi bilo potrebno vključiti več moških, s tem bi se 

razbili neki stereotipi, kot; očetovski dopust, fleksibilnost pri delovnem času žensk in 

moških,… Pomembna je okrepitev socialnih mrež, ki koordinirajo naloge v zvezi z enakostjo 

med spoloma. Izziv na področju podjetništva in na sploh gospodarskega sektorja je potrebno 

okrepiti s projekti, ki vzpodbujajo zaposlovanje žensk in razvoja kariere (n.pr. v smislu 

sofinanciranja stroškov zaposlovanja žensk) ter bolj aktivne politike dela. Proučevanje 

ženskega podjetništva bi bilo potrebno usmeriti v področje (ne)koriščenja evropskih sredstev, 

področje sodelovanja s tujino (sploh v primeru obmejnih področij) in iskanju novih poslovnih 

priložnosti širše. Zanimivo področje za bodoče raziskave predstavlja tudi vzpostavitev 

delovanja »razširjenih servisnih mrež«, kot so vrtci, šole z drugačnim (fleksibilnejšim) 

delovnim časom prilagojenemu ženskim potrebam; delovanja institucij, ki nudijo podporo 

ženskam pri poklicnem uveljavljanju; v šolstvu prilagoditev strokovnega gradiva, kjer ne bi 

toliko poudarjali tradicionalne vloge žensk v družini in s tem posredno oblikovali toliko 

stereotipov, ki se jih želimo otresti; uvajanje novih oblik dela, modernejših (part-time, delo na 

daljavo, delo z računalniki in telekomunikacijskimi sredstvi,…) in s tem bolj fleksibilen 

delovni čas ter tudi lokacija. Koristno bi bilo raziskati veljavno zakonodajo, ki ureja področje 
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podjetništva v Sloveniji, s primerjavo, kakšna je pa pot v sosednjih državah in širše, da 

postaneš podjetnik/ca. 
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PRILOGE 

Usmeritvena vprašanja fokusne skupine 

1. Kakšen je vaš družinski status, ste poročeni, imate kaj otrok?  

2. Katera je vaša pridobljena stopnja izobrazbe?  

3. Koliko časa imate svoje podjetje oziroma kako dolgo deluje, katere pravno-

organizacijske oblike je, kakšna je dejavnost? 

4. Koliko zaposlenih ste imeli konec leta 2011? 

5. Čigave podpore ste bili deležni ob ustanovitvi in razvoju podjetja? 

6. Menite, da je v Sloveniji na razpolago dovolj podpornih mehanizmov, kot so vrtci, 

popoldansko varstvo in podobno, ki omogočajo, da lahko ženske nadaljujejo s 

samostojnim delom tudi po tem, ko si ustvarijo družino? 

7. Kateri so po vašem mnenju razlogi, da se v Sloveniji malo (oziroma dosti manj od 

moških) žensk odloči za ustanovitev svojega podjetja? 

8. Kakšne razlike vidite med žensko podjetnico in moškim podjetnikom? 

9. Kaj bi kot podjetnica s svojimi izkušnjami svetovali drugim ženskam, ki pričnejo s 

svojim poslom/podjetjem oziroma, ki še razmišljajo o tem? 

 

Fokusna skupina 

 

Metoda s katero smo pridobili primarne podatke je fokusna skupina kot ena od kvalitativnih 

metod za zbiranje, analizo in interpretacijo pridobljenih podatkov. Zbrali smo manjšo skupino 

respondentov (4 udeleženke), z namenom, da se pogovarjamo o temi »žensko podjetništvo«, 

ki je bila članicam fokusne skupine znana že v naprej. Fokusno skupino smo oblikovali na 

osnovi namenskega vzorca in so jo sestavljale strokovnjakinje iz področja ženskega 

podjetništva, ki je bil predmet raziskave, katere so bile ali podobno ali pa tudi nasprotno 

misleče. 

 

Transkripcija fokusne skupine – prečiščeno besedilo 

POLOŽAJ SLOVENSKIH PODJETNIC - PSP 

1. Kakšen je vaš družinski status, ste poročeni, imate kaj otrok? 

PSP_SK_MOJCA_25.04.:  

Ja, moj smisel življenja je kariera. Okoliščine so pripeljale do tega, da vso svojo moč in 

energijo namenjam samostojni dejavnosti, torej živim sama in tudi otrok nimam. 



 

  

PSP_SK_ANTONIJA_25.04.:  

Tudi jaz sem precejšen del svojega življenja posvetila privatništvu, al sem si pa, ko sem se po 

2. svetovni vojni vrnila v domovino, ustvarila družino, imela hčero, ki je pa žal že pokojna, 

imam pa zato vnuka. 

PSP_SK_POLONA_25.04.:  

Jaz imam pa družino, sem poročena in mama treh otrok. 

PSP_SK_TINA_25.04.: 

Sem še dokaj mlada, najprej se posvetim svoji dejavnosti, ki sem jo pred kratkim začela, sem 

poročena, otrok pa še nimam. 

2. Katera je vaša pridobljena stopnja izobrazbe? 

PSP_SK_MOJCA_25.04.:  

Pridobila sem si šesto stopnjo izobrazbe, se pa še šolam ob delu za sedmo stopnjo. 

PSP_SK_ANTONIJA_25.04.:  

Nimam končane šole, za poklic me je izučilo življenje. 

PSP_SK_POLONA_25.04.:  

Jaz imam srednjo šolo, torej peto stopnjo. 

PSP_SK_TINA_25.04.: 

Tudi jaz imam končano peto stopnjo. 

3. Koliko časa imate svoje podjetje oziroma kako dolgo deluje, katere pravno-

organizacijske oblike je, kakšna je dejavnost? 

PSP_SK_MOJCA_25.04.:  

Moje podjetje, računovodski servis, obstaja triindvajset let, imam status samostojne 

podjetnice. Najprej sem imela pet let skupno obratovalnico, ko je pač v skladu z zakonodajo 

to bilo še možno, s kolegom, no, potem pa delujem samostojno. 

PSP_SK_ANTONIJA_25.04.:  

Ha, jaz bom pa letos dopolnila celih 65 let. Vsi se čudijo moji številki, težko vrjamejo, da 

imam gostilno toliko let, še težje, da v njej vsa ta leta sama tudi delam, no, z občasno pomočjo 

kakšnega sorodnika. Ja, imam s.p. 

PSP_SK_POLONA_25.04.:  

Kot samostojna podjetnica imam kmetijsko trgovino, tudi servisne storitve, in to od leta 1992, 

ja tako, da bom letos avgusta dosegla 20 let. 

PSP_SK_TINA_25.04.: 



 

  

Jaz sem pa v primerjavi s svojimi predhodnicami zelo sveža podjetnica, s.p. sem namreč 

odprla lani, to je 2011, se pa ukvarjam s fotografsko, trgovinsko in posredniško dejavnostjo in 

to v sodelovanju z možem, ki ima svoj s.p. 

4. Koliko zaposlenih ste imeli konec leta 2011? 

PSP_SK_MOJCA_25.04.:  

Trenutno imam štiri zaposlene. Imam pa z zaposlenimi konstantno spremembe, saj so poleg 

ene porodniške, skoz prisotne tudi bolniške odsotnosti, kar mi zelo otežuje nemoteno 

poslovanje. 

PSP_SK_ANTONIJA_25.04.:  

Jaz sem pa sama, za kako urco mi kdaj pa kdaj pomaga sorodnica. 

PSP_SK_POLONA_25.04.:  

V moji obratovalnici je pa šest zaposlenih. 

PSP_SK_TINA_25.04.: 

Jaz sem sama, nimam zaposlenih. 

5. Čigave podpore ste bili deležni ob ustanovitvi in razvoju podjetja? 

PSP_SK_MOJCA_25.04.:  

S kolegom, s katerim sva bila skupaj zaposlena v javni upravi, sva sprejela skupno odločitev, 

da odpreva svojo obratovalnico z dejavnostjo vodenja računovodstva podjetnikom, saj sva 

bila strokovno podkovana in imela sva željo po neodvisnosti. Sama sem imela podporo pri 

družini, mami, bratu in sestri ter pa tudi pri ostalih kolegih in prijateljih. 

PSP_SK_ANTONIJA_25.04.:  

No, mi smo se pa vrnili iz izgnanstva iz Nemčije v domovino, z možem sva se poročila in v 

njegovem kraju, kjer sva začela živeti, je bila možnost, da odpreva gostilno, tako, da je bil 

najbolj mož tisti, ki mi je dal podporo, da to željo realiziram. 

PSP_SK_POLONA_25.04.:  

Pri meni je pa situacija takšna, da se že moja družina predhodno ukvarjala s podjetništvom. Že 

oče in mama sta bila v teh vodah, tudi brat je začel s svojo samostojno podjetniško potjo. Jaz 

sem pa po končani srednji šoli sicer začela iskati zaposlitev, al sem se kar kmalu odločila, da 

nadaljujem v družinski tradiciji in tako kot podjetnica prevzela domačo trgovino s 

kmetijskimi stroji, izdelki, pripomočki. Še preden sem si ustvarila svojo družino, sem bila že 

vpeljana podjetnica,  s podporo staršev in brata. 

PSP_SK_TINA_25.04.: 

Moja podpora in soustvarjalec moje podjetniške poti je pa mož, ki je prvi odprl s.p., no zaradi 

večih okoliščin sem ga naknadno odprla še jaz in zdaj skupaj delujeva, sodelujeva. 



 

  

6. Menite, da je v Sloveniji na razpolago dovolj podpornih mehanizmov, kot so 

vrtci, popoldansko varstvo in podobno, ki omogočajo, da lahko ženske nadaljujejo s 

samostojnim delom tudi po tem, ko si ustvarijo družino? 

PSP_SK_MOJCA_25.04.:  

Sama tega ne potrebujem, opažam pa, da ko narava dela zahteva, da delamo dlje kot je 

običajen delovnik, moje zaposlene nimajo ravno težav glede tega, se pač znajdejo, ni problem, 

ker je pri nas takšna situacija tudi le občasna, ko se oddajajo poročila, zaključni računi. 

PSP_SK_ANTONIJA_25.04.:  

Jaz pa o tem nimam kaj za povedati. Sem sama, stara 89 let, nič ne vem o tem, težko rečem, 

ah kje je to, da sem imela majhnega otroka, …smeh. 

PSP_SK_POLONA_25.04.:  

Kar se tiče podpornih mehanizmov na tem področju, ne vem, mogoče bi bilo lahko bolj 

poskrbljeno kot je zdaj….sama sem imela srečo, da mi je mama veliko pomagala pri varstvu 

otrok, pa tudi vsi ostali družinski člani, pač po svojih močeh. Sigurno, da je drugače, ko si 

sam ali pa, ko si ustvariš družino, ker moraš svoje napore usmeriti še drugam, ne moreš več 

toliko sami dejavnosti….ja, je včasih težko, no, se pa vse zmore. Najhuje je, ko so otroci 

majhni, ko pa enkrat zrastejo, so pa tudi v pomoč. 

PSP_SK_TINA_25.04.: 

Jaz še nimam otrok in zato tudi ne poznam kakšna je situacija na tem področju. Vem pa, da, 

ko bom enkrat v tej situaciji, da bom lahko pri varstvu lahko računala  na pomoč družinskih 

članov. Ja, si pa mislim, da se marsikaj spremeni…vsaj tak pravijo. 

7. Kateri so po vašem mnenju razlogi, da se v Sloveniji malo (oziroma dosti manj od 

moških) žensk odloči za ustanovitev svojega podjetja?  

PSP_SK_MOJCA_25.04.:  

Veliko žensk po mojem mnenju ni dosti samozavestnih, bojijo se nečesa, vidijo probleme, ki 

so in ki jih ni. To moraš imeti v sebi, moraš imeti podjetniško žilico. No, tud voljo, tako kot 

pri vsaki zadevi. Po mojem mnenju je razlog, mislim, tudi da veliko žensk vidi sebe bolj v 

gospodinjstvu, v vlogi žene, matere,…so ženske, ki v tej vlogi najbolj uživajo, niso tipi, da bi 

bile samostojne, da bi same nekaj ustvarjale, delale, bolj je enostavno, da so nekje zaposlene. 

Mislim, da v našem okolju še zmeraj prevladuje razmišljanje, da so moški boljši podjetniki, 

da je to bolj primerno za njih, vendar, če pogledamo podrobneje, koliko uspešnih podjetnic 

imamo v Sloveniji, to sploh ne drži. Ja, samozavesti manjka,…zaupanja vase, zaupanja v 

svoje sposobnosti. Po moje, lahko vstop v podjetništvo ovirajo tudi finance, pomanjkanje le-

teh. No, razlogov je še dosti, ampak mislim, da so ti vseeno najpogostejši. 



 

  

PSP_SK_ANTONIJA_25.04.:  

Kaj pa vem, ja tud jaz se strinjam, marsikatera, če že ima željo, pa nima dosti poguma, da bi 

to uresničila. Danes tudi v podjetništvu ni ravno lahko, no, sicer pa nikoli ni bilo, brez trdega 

dela in velikega odrekanja ne bi bilo nič.  

PSP_SK_POLONA_25.04.:  

Mislim, da se ženske ne odločijo za lastno podjetništvo predvsem v primeri, ko nimajo 

podpre, sploh ne poskusijo, tud če je volja, enostavno obupajo. Tu mislim na tiste bližnje, 

družino predvsem. Takšne ženske imajo strah, najprej že ta ali bojo zmogle, znale biti 

podjetnice, potem pa, da jim ne bo nihče pomagal, ko bodo v situaciji, da bi potrebovale 

pomoč. Torej strah, premalo samozavesti. Ne vem, tudi družinske obveznosti so mogoče 

marsikateri ovira, vendar s skupnimi močmi se da vse. 

PSP_SK_TINA_25.04.: 

No, meni osebno družinske obveznosti niso bile nobena ovira, čeprav se strinjam, da je to ena 

najpogostejših ovir. Sama menim, da so včasih ovira tudi premalo finančne podpore, 

pomanjkanje financ, seveda je to spet odvisno od tega s kakšnim poslom začenjamo in kakšen 

je začetni vložek. Trdim pa tudi, da je ovira najbrž velikokrat tudi toga zakonodaja in 

neustrezno podjetniško okolje, tu n.pr. mislim na davke, prispevke, kakšne omejitve oziroma 

pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati, da določeno dejavnost sploh lahko opravljamo. 

Mislim, da bi država morala z različnimi ukrepi storiti več, da bi spodbudila ženske, da se 

podajo v poslovni svet. 

8. Kakšne razlike vidite med žensko podjetnico in moškim podjetnikom? 

PSP_SK_MOJCA_25.04.:  

Vprašala si sicer za razliko, vendar bi želela povedati, da se po uspešnosti ženske lahko 

povsem kosamo z moškimi. Razlike pa vidim predvsem v tem, da smo ženske bolj dinamične, 

fleskibilne, imamo bolj razvito sposobnost prilagajanja, sodelovanja. 

PSP_SK_ANTONIJA_25.04.:  

Ne vem, ja, smo ženske bolj prilagodljive že vsakdanjem življenju, tako je tudi v podjetništvu. 

Mislim, da je moškim vseeno lažje biti podjetnik kot pa ženski. So stvari v življenju, ki 

ženskam več pomenijo, ženske imajo več obveznosti. No, je pa vse odvisno od posameznega 

človeka kakšen je. Kakšen si drugje, si tudi v podjetništvu. 

PSP_SK_POLONA_25.04.:  

Podjetnice imamo poleg svoje poslovne dejavnosti še veliko več drugih obveznosti kot pa 

podjetniki. Ženske težje usklajujemo poklicno in družinsko življenje, to moškim predstavlja 

manjši problem.  



 

  

PSP_SK_TINA_25.04.: 

Podjetnice se znamo bolj povezovati, lažje najdemo tisto kar iščemo.  Mislim pa, da so moški 

kot podjetniki na splošno bolj ambiciozni, imajo višje cilje, katere marsikdaj lažje uresničijo 

kot podjetnice oziroma vložijo manj truda v njihovo realizacijo.  

9. Kaj bi kot podjetnica s svojimi izkušnjami svetovali drugim ženskam, ki pričnejo 

s svojim poslom/podjetjem oziroma, ki še razmišljajo o tem ? 

PSP_SK_MOJCA_25.04.:  

Ne se ustrašit ničesar, vse se izpelje, če imamo voljo. Če se znajdemo v dilemi, je vedno 

potrebno raziskati kaj nam bo pa to, v kar se spuščamo, prineslo dobrega. Pri podjetništvu je 

treba razmišljati n.pr., da bomo bolj finančno neodvisni, tega si vsak želi, da si lažje 

prilagodimo delovni čas in s tem lažje izpeljemo še vse drugo kar pač želimo, itd. Potrebno je 

biti pozitivno naravnan, torej, če se zazna dobra poslovna priložnost, brez razmišljanja, 

naprej. Sama sem prav ponosna, da sem podjetnica. 

PSP_SK_ANTONIJA_25.04.:  

Časi so se res spremenili…že vi to lahko vidite, ki ste dosti mlajši od mene, zdaj pa si 

zamislite kaj vse sem jaz v teh 65 letih, kolko imam gostilno, doživela. Da si pred 65 leti začel 

s privatništvom, je bilo potrebno imeti tudi kar nekaj denarja, da si si pridobil potrebna 

dovoljenja…ni bilo enostavno. Tudi zdaj ni enostavno, vendar, če imamo voljo, je prav, da 

delamo na tem, da speljemo. 

PSP_SK_POLONA_25.04.:  

Če ne poskusite, tudi ne veste ali vam bo uspelo ali ne. Tveganja so vedno prisotna, tako da 

zato ne smejo biti prepreka. Če imamo pravo poslovno priložnost, jo zagrabimo, probleme pa 

sproti rešujemo. Tudi jaz sem ponosna na to, da sem podjetnica. Sicer je bila v mojem 

primeru okoliščina, da gre za družinsko tradicijo, kar je vplivalo na lažjo odločitev. Kljub 

temu bi, če bi bila v situaciji, da še enkrat odločam o svoji poklicni poti, izbrala isto. 

PSP_SK_TINA_25.04.: 

Res, da sem v bistvu šele začetnica, ampak vsem ženskam, ki razmišljajo v tej smeri, torej, da 

bi začele z neko samostojno dejavnostjo, priporočam, da to storijo. Seveda se je potrebno 

zavedati, da ni enostavno, zato je potrebna velika mera resnosti, vendar, če je volja, se vse da. 

V našem okolju obstaja ogromno podpornih mehanizmov, institucij, ki pomagajo, izkoristite 

možnosti, ki obstajajo, čim bolj se seznanite o vsem kaj podjetništvo prinese s seboj, ja, to 

prej, ko odpremo svojo firmo. Marsikaj si lahko olajšamo, skrajšamo kakšne poti,…Ženske 

smo sposobne biti v večih vlogah, mislim, da je to tudi naša prednost pred moškimi, zato, če 

imamo kakšno vizijo, jo realizirajmo.  



 

  

Kodiranje v kategorije 

Prva udeleženka fokusne skupine. 

ENOTA (1.udeleženka) KODA  KATEGORIJE 

ENOTA 1: Na kratko se predstavite, vaš 

družinski status, družina, otroci, izobrazba in 

predstavite svojo firmo, starost, dejavnost, 

statusna oblika, zaposleni? 

Ja, moj smisel življenja je kariera. Okoliščine so 

pripeljale do tega, da vso svojo moč in energijo 

namenjam samostojni dejavnosti, torej živim sama 

in tudi otrok nimam. 

Pridobila sem si šesto stopnjo izobrazbe, se pa še 

šolam ob delu za sedmo stopnjo. 

Moje podjetje, računovodski servis, obstaja 

triindvajset let, imam status samostojne podjetnice. 

Najprej sem imela pet let skupno obratovalnico, ko 

je pač v skladu z zakonodajo to bilo še možno, s 

kolegom, no, potem pa delujem samostojno. 

Trenutno imam štiri zaposlene. Imam pa z 

zaposlenimi konstantno spremembe, saj so poleg 

ene porodniške, skoz prisotne tudi bolniške 

odsotnosti, kar mi zelo otežuje nemoteno 

poslovanje. 

- smisel življenja 

- kariera 

- moč 

- energijo 

- samostojni dejavnosti 

- sama 

- otrok nimam 

- šesto stopnjo 

izobrazbe 

- računovodski servis 

- obstaja triindvajset let 

- štiri zaposlene 

- izobražena 

karieristka 

 

ENOTA 2: Čigavo podporo ste imeli ob 

ustanovitvi firme? 

S kolegom, s katerim sva bila skupaj zaposlena 

v javni upravi, sva sprejela skupno odločitev, 

da odpreva svojo obratovalnico z dejavnostjo 

vodenja računovodstva podjetnikom, saj sva 

bila strokovno podkovana in imela sva željo 

po neodvisnosti. Sama sem imela podporo tudi 

pri družini, mami, bratu in sestri ter pa tudi pri 

ostalih kolegih in prijateljih. 

- kolegom 

- odpreva 

- družini 

- ostalih kolegih 

- prijateljih 

- kolegi in 

družina 

ENOTA 3: Katere razlike vidite med podjetnico 

in podjetnikom?  

- kosamo z moškimi 

- bolj dinamične 

- enakovrednost 



 

  

Vprašala si sicer za razliko, vendar bi želela 

povedati, da se po uspešnosti ženske lahko 

povsem kosamo z moškimi. Razlike pa vidim 

predvsem v tem, da smo ženske bolj 

dinamične, fleskibilne, imamo bolj razvito 

sposobnost prilagajanja, sodelovanja. 

- fleksibilne 

- razvito sposobnost 

prilagajanja 

ENOTA 4: Katere ovire, razloge, ki vplivajo na 

odločanje žensk o podjetniški dejavnosti, vidite 

vi kot aktivna podjetnica?  

Veliko žensk po mojem mnenju ni dosti 

samozavestnih, bojijo se nečesa, vidijo 

probleme, ki so in ki jih ni. To moraš imeti v 

sebi, moraš imeti podjetniško žilico. No, tud 

voljo, tako kot pri vsaki zadevi. Po mojem 

mnenju je razlog, mislim, tudi da veliko žensk 

vidi sebe bolj v gospodinjstvu, v vlogi žene, 

matere,…so ženske, ki v tej vlogi najbolj 

uživajo, niso tipi, da bi bile samostojne, da bi 

same nekaj ustvarjale, delale, bolj je 

enostavno, da so nekje zaposlene. Mislim, da v 

našem okolju še zmeraj prevladuje 

razmišljanje, da so moški boljši podjetniki, da 

je to bolj primerno za njih, vendar, če 

pogledamo podrobneje, koliko uspešnih 

podjetnic imamo v Sloveniji, to sploh ne drži. 

Ja, samozavesti manjka,…zaupanja vase, 

zaupanja v svoje sposobnosti. Po moje, lahko 

vstop v podjetništvo ovirajo tudi finance, 

pomanjkanje le-teh. No, razlogov je še dosti, 

ampak mislim, da so ti vseeno najpogostejši. 

- bojijo 

- probleme 

- podjetniško žilico 

- voljo 

- gospodinjstvu 

- prevladuje 

razmišljanje 

- moški boljši 

podjetniki 

- samozavesti manjka 

- finance 

- pomanjkanje 

 

- strah pred 

neuspehom 

ENOTA 5: Kaj bi s svojimi izkušnjami svetovali 

ženskam, ki začenjajo ali se še odločajo za 

podjetniško pot? 

Ne se ustrašit ničesar, vse se izpelje, če imamo 

- ustrašit ničesar 

- se izpelje 

- raziskati 

- razmišljati 

- razmišljanje o 

prednostih 

 



 

  

voljo. Če se znajdemo v dilemi, je vedno 

potrebno raziskati kaj nam bo pa to, v kar se 

spuščamo, prineslo dobrega. Pri podjetništvu 

je treba razmišljati n.pr., da bomo bolj 

finančno neodvisni, tega si vsak želi, da si 

lažje prilagodimo delovni čas in s tem lažje 

izpeljemo še vse drugo kar pač želimo, itd. 

Potrebno je biti pozitivno naravnan, torej, če 

se zazna dobra poslovna priložnost, brez 

razmišljanja, naprej. Sama sem prav ponosna, 

da sem podjetnica. 

- finančno neodvisni 

- pilagodimo delovni 

čas 

- izpeljemo 

- drugo 

- pozitivno naravnan 

- ponosna 

 

 

Druga udeleženka fokusne skupine. 

ENOTA (2. udeleženka) KODA  KATEGORIJE 

ENOTA 1: Na kratko se predstavite, vaš 

družinski status, družina, otroci, izobrazba in 

predstavite svojo firmo, starost, dejavnost, 

statusna oblika, zaposleni? 

Tudi jaz sem precejšen del svojega življenja 

posvetila privatništvu, al sem si pa, ko sem se po 2. 

svetovni vojni vrnila v domovino, ustvarila družino, 

imela hčero, ki je pa žal že pokojna, imam pa zato 

vnuka. 

Nimam končane poklicne šole, za poklic me je 

izučilo življenje. 

Ha, jaz bom pa letos dopolnila celih 65 let. Vsi se 

čudijo moji številki, težko vrjamejo, da imam 

gostilno toliko let, še težje, da v njej vsa ta leta sama 

tudi delam, no, z občasno pomočjo kakšnega 

sorodnika. Ja, imam s.p. 

Jaz sem pa sama, za kako urco mi kdaj pa kdaj 

pomaga sorodnica. 

- privatništvu 

- ustvarila družino 

- izučilo življenje 

- gostilno toliko let 

- občasno pomočjo 

 

- “oldtimerka” 

v 

podjetništvu 

ENOTA 2: Čigavo podporo ste imeli ob 

ustanovitvi firme? 

No, mi smo se pa vrnili iz izgnanstva iz Nemčije v 

- vrnili iz izgnanstva 

- odpreva gostilno 

- najbolj mož 

- mož 



 

  

domovino, z možem sva se poročila in v njegovem 

kraju, kjer sva začela živeti, je bila možnost, da 

odpreva gostilno, tako, da je bil najbolj mož tisti, ki 

mi je dal podporo, da to željo realiziram. 

- podporo 

 

ENOTA 3: Katere razlike vidite med podjetnico 

in podjetnikom?  

Ne vem, ja, smo ženske bolj prilagodljive že 

vsakdanjem življenju, tako je tudi v podjetništvu. 

Mislim, da je moškim vseeno lažje biti podjetnik kot 

pa ženski. So stvari v življenju, ki ženskam več 

pomenijo, ženske imajo več obveznosti. No, je pa 

vse odvisno od posameznega človeka kakšen je. 

Kakšen si drugje, si tudi v podjetništvu. 

- bolj prilagodljive 

- lažje biti podjetnik 

- več obveznosti 

- odvisno od 

posameznega človeka 

- človekova 

osebnost 

ENOTA 4: Katere ovire, razloge, ki vplivajo na 

odločanje žensk o podjetniški dejavnosti, vidite vi 

kot aktivna podjetnica?  

Kaj pa vem, ja tud jaz se strinjam, marsikatera, če že 

ima željo, pa nima dosti poguma, da bi to uresničila. 

Danes tudi v podjetništvu ni ravno lahko, no, sicer 

pa nikoli ni bilo, brez trdega dela in velikega 

odrekanja ne bi bilo nič.  

- strinjam 

- ima željo 

- nima dosti poguma 

- ni ravno lahko 

- brez trdega dela 

- velikega odrekanja 

- strah pred 

neuspehom 

ENOTA 5: Kaj bi s svojimi izkušnjami svetovali 

ženskam, ki začenjajo ali se še odločajo za 

podjetniško pot? 

Časi so se res spremenili…že vi to lahko vidite, ki 

ste dosti mlajši od mene, zdaj pa si zamislite kaj vse 

sem jaz v teh 65 letih, kolko imam gostilno, 

doživela. Da si pred 65 leti začel s privatništvom, je 

bilo potrebno imeti tudi kar nekaj denarja, da si si 

pridobil potrebna dovoljenja…ni bilo enostavno. 

Tudi zdaj ni enostavno, vendar, če imamo voljo, je 

prav, da delamo na tem, da speljemo. 

- spremenili 

- 65 letih 

- doživela 

- ni bilo enostavno 

- zdaj ni enostavno 

- imamo voljo 

- delamo na tem 

- speljemo 

 

- vztrajati 

 

Tretja udeleženka fokusne skupine 

ENOTA (3.udeleženka) KODA  KATEGORIJE 

ENOTA 1: Na kratko se predstavite, vaš - družino - podjetništvo in 



 

  

družinski status, družina, otroci, izobrazba in 

predstavite svojo firmo, starost, dejavnost, 

statusna oblika, zaposleni? 

Jaz imam pa družino, sem poročena in mama treh 

otrok. 

Jaz imam srednjo šolo, torej peto stopnjo. 

Kot samostojna podjetnica imam kmetijsko 

trgovino, tudi servisne storitve, in to od leta 1992, 

ja tako, da bom letos avgusta dosegla 20 let. 

V moji obratovalnici je pa šest zaposlenih. 

- srednjo šolo 

- kmetijsko trgovino 

- šest zaposlenih 

 

družina 

ENOTA 2: Čigavo podporo ste imeli ob 

ustanovitvi firme? 

Pri meni je pa situacija takšna, da se že moja 

družina predhodno ukvarjala s podjetništvom. Že 

oče in mama sta bila v teh vodah, tudi brat je začel 

s svojo samostojno podjetniško potjo. Jaz sem pa 

po končani srednji šoli sicer začela iskati 

zaposlitev, al sem se kar kmalu odločila, da 

nadaljujem v družinski tradiciji in tako kot 

podjetnica prevzela domačo trgovino s 

kmetijskimi stroji, izdelki, pripomočki. Še preden 

sem si ustvarila svojo družino, sem bila že 

vpeljana podjetnica,  s podporo staršev in brata. 

- družina 

- podjetništvom 

- oče in mama 

- brat 

- nadaljujem v 

družinski tradiciji 

- prevzela domačo 

trgovino 

- vpeljana podjetnica 

- družinsko 

podjetništvo 

ENOTA 3: Katere razlike vidite med 

podjetnico in podjetnikom? 

Podjetnice imamo poleg svoje poslovne dejavnosti 

še veliko več drugih obveznosti kot pa podjetniki. 

Ženske težje usklajujemo poklicno in družinsko 

življenje, to moškim predstavlja manjši problem.  

- poleg 

- poslovne dejavnosti 

- več drugih obveznosti 

- težje usklajujemo  

- poklicno in družinsko 

življenje 

- manjši problem 

- profesionalnost 

in družina 

ENOTA 4: Katere ovire, razloge, ki vplivajo na 

odločanje žensk o podjetniški dejavnosti, vidite 

vi kot aktivna podjetnica?  

Mislim, da se ženske ne odločijo za lastno 

podjetništvo predvsem v primeri, ko nimajo 

podpore, sploh ne poskusijo, tud če je volja, 

- ne odločijo 

- lastno podjetništvo 

- nimajo podpore 

- ne poskusijo 

- volja 

- obupajo 

- podpora 



 

  

enostavno obupajo. Tu mislim na tiste bližnje, 

družino predvsem. Takšne ženske imajo strah, 

najprej že ta ali bojo zmogle, znale biti podjetnice, 

potem pa, da jim ne bo nihče pomagal, ko bodo v 

situaciji, da bi potrebovale pomoč. Torej strah, 

premalo samozavesti. Ne vem, tudi družinske 

obveznosti so mogoče marsikateri ovira, vendar s 

skupnimi močmi se da vse. 

- bližnje, družino 

- zmogle 

- nihče pomagal 

- strah 

- premalo samozavesti 

- skupnimi močmi 

ENOTA 5: Kaj bi s svojimi izkušnjami 

svetovali ženskam, ki začenjajo ali se še 

odločajo za podjetniško pot? 

Če ne poskusite, tudi ne veste ali vam bo uspelo 

ali ne. Tveganja so vedno prisotna, tako da zato ne 

smejo biti prepreka. Če imamo pravo poslovno 

priložnost, jo zagrabimo, probleme pa sproti 

rešujemo. Tudi jaz sem ponosna na to, da sem 

podjetnica. Sicer je bila v mojem primeru 

okoliščina, da gre za družinsko tradicijo, kar je 

vplivalo na lažjo odločitev. Kljub temu bi, če bi 

bila v situaciji, da še enkrat odločam o svoji 

poklicni poti, izbrala isto. 

- poskusite 

- ne veste 

- uspelo 

- tveganja 

- prisotna 

- poslovno priložnost 

- zgrabimo 

- ponosna 

- družinsko tradicijo 

- izbrala isto 

- izkoristiti 

poslovno 

priložnost 

 

 

Četrta udeleženka fokusne skupine 

ENOTA (4.udeleženka) KODA  KATEGORIJE 

ENOTA 1: Na kratko se predstavite, vaš 

družinski status, družina, otroci, izobrazba in 

predstavite svojo firmo, starost, dejavnost, 

statusna oblika, zaposleni? 

Sem še dokaj mlada, najprej se posvetim svoji 

dejavnosti, ki sem jo pred kratkim začela, sem 

poročena, otrok pa še nimam. 

Tudi jaz imam končano peto stopnjo. 

Jaz sem pa v primerjavi s svojimi predhodnicami 

zelo sveža podjetnica, s.p. sem namreč odprla lani, 

to je 2011, se pa ukvarjam s fotografsko, trgovinsko 

- mlada 

- poročena 

- otrok pa še nimam 

- peto stopnjo 

- sveža podjetnica 

- fotografsko, 

trgovinsko in 

posredniško 

dejavnostjo 

- možem 

- nimam zaposlenih 

- mlada 

ambiciozna 

podjetnica 



 

  

in posredniško dejavnostjo in to v sodelovanju z 

možem, ki ima svoj s.p. 

Jaz sem sama, nimam zaposlenih. 

ENOTA 2: Čigavo podporo ste imeli ob 

ustanovitvi firme? 

Moja podpora in soustvarjalec moje podjetniške poti 

je pa mož, ki je prvi odprl s.p., no zaradi večih 

okoliščin sem ga naknadno odprla še jaz in zdaj 

skupaj delujeva, sodelujeva. 

- podpora 

- soustvarjalec 

- mož 

- skupaj delujeva 

- sodelujeva 

- mož 

ENOTA 3: Katere razlike vidite med podjetnico 

in podjetnikom? 

Podjetnice se znamo bolj povezovati, lažje najdemo 

tisto kar iščemo.  Mislim pa, da so moški kot 

podjetniki na splošno bolj ambiciozni, imajo višje 

cilje, katere marsikdaj lažje uresničijo kot 

podjetnice oziroma vložijo manj truda v njihovo 

realizacijo.  

- povezovati 

- ambiciozni 

- višje cilje 

- lažje uresničijo 

- manj truda 

- lažja 

uresničljivost 

z manj truda 

ENOTA 4: Katere ovire, razloge, ki vplivajo na 

odločanje žensk o podjetniški dejavnosti, vidite vi 

kot aktivna podjetnica?  

No, meni osebno družinske obveznosti niso bile 

nobena ovira, čeprav se strinjam, da je to ena 

najpogostejših ovir. Sama menim, da so včasih ovira 

tudi premalo finančne podpore, pomanjkanje financ, 

seveda je to spet odvisno od tega s kakšnim poslom 

začenjamo in kakšen je začetni vložek. Trdim pa 

tudi, da je ovira najbrž velikokrat tudi toga 

zakonodaja in neustrezno podjetniško okolje, tu 

n.pr. mislim na davke, prispevke, kakšne omejitve 

oziroma pogoje, ki jih je potrebno izpolnjevati, da 

določeno dejavnost sploh lahko opravljamo. Mislim, 

da bi država morala z različnimi ukrepi storiti več, 

da bi spodbudila ženske, da se podajo v poslovni 

svet. 

- družinske obveznosti 

- ena najpogostejših 

ovir 

- premalo finančne 

podpore 

- pomanjkanje finance 

- toga zakonodaja 

- neustrezno 

podjetniško okolje 

- različnimi ukrepi 

- spodbudila ženske 

- podajo v poslovni svet 

- neustrezno 

podjetniško 

okolje s 

pomanjkanje

m financ in 

togo 

zakonodajo 

ENOTA 5: Kaj bi s svojimi izkušnjami svetovali 

ženskam, ki začenjajo ali se še odločajo za 

- začetnica 

- ogromno podpornih 

- uporaba 

podpornih 



 

  

podjetniško pot? 

Res, da sem v bistvu šele začetnica, ampak vsem 

ženskam, ki razmišljajo v tej smeri, torej, da bi 

začele z neko samostojno dejavnostjo, priporočam, 

da to storijo. Seveda se je potrebno zavedati, da ni 

enostavno, zato je potrebna velika mera resnosti, 

vendar, če je volja, se vse da. V našem okolju 

obstaja ogromno podpornih mehanizmov, institucij, 

ki pomagajo, izkoristite možnosti, ki obstajajo, čim 

bolj se seznanite o vsem kaj podjetništvo prinese s 

seboj, ja, to prej, ko odpremo svojo firmo. Marsikaj 

si lahko olajšamo, skrajšamo kakšne poti,…Ženske 

smo sposobne biti v večih vlogah, mislim, da je to 

tudi naša prednost pred moškimi, zato, če imamo 

kakšno vizijo, jo realizirajmo.  

mehanizmov 

- institucij 

- pomagajo 

- olajšamo 

- skrajšamo kakšne poti 

- vizijo 

- realizirajmo 

 

mehanizmov 

 


