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III 

POVZETEK 

Dejstvo je, da nevidne ovire, sestavljene iz stereotipov in predsodkov, ženskam še dandanes 

otežujejo napredovanja do vodilnih delovnih mest. Stereotipno razmišljanje in dvojna merila 

so očitni, pa naj gre za samske ženske ali za tiste v partnerskem odnosu. Se je pa v zadnjem 

desetletju veliko spremenilo; razmere glede žensk na vodilnih položajih se vendarle 

izboljšujejo. Kje in na kakšen način, smo raziskali v magistrski nalogi. Namen magistrskega 

dela je preveriti stanje žensk na vodilnih položajih v izbranem podjetju Stahlgruber in 

ugotoviti, katere nevidne in vidne ovire vplivajo na njihovo nizko prisotnost v managementu. 

Cilj je opredeliti management in ženski stil vodenja ter predstaviti zastopanost žensk v 

gospodarstvu. V delu prepoznavamo (ne)vidne ovire za ženske, ki si prizadevajo za vodilni 

položaj, ter ob analizi stanja vodilnih položajev v podjetju Stahlgruber podajamo tudi 

predloge za izboljšave. 

Ključne besede: stekleni strop, management, ženske, položaj žensk, ovire. 

SUMMARY 

The fact is, invisible barriers made up of stereotypes and prejudices still make it difficult for 

women to advance to leadership positions today. Stereotypical thinking and double standards 

are obvious, whether they are single women or in a partnership. However, much has changed 

over the last decade and the situation of women in leadership positions is improving. Where 

and in what way, we explored in the master's thesis. The purpose of the master's thesis is to 

check the condition of women in leading positions in the selected company Stahlgruber and to 

determine which invisible and visible barriers affect the low presence of women in 

management. The aim is to define management, vascular leadership style and to present the 

representation of women in the economy. We identify (in)visible barriers for women aspiring 

to leadership positions and analyze the state of leadership positions in Stahlgruber and make 

suggestions for improvements. 

Keywords: glass ceiling, management, women, position of women, obstacles. 

UDK: 005.3:305(043.2) 
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1 UVOD 

V zadnjih desetletjih je v literaturi o managementu moč zaznati veliko ugibanj in raziskav na 

temo vodstvenih stilov. Fenomen žensk v managementu je sprožil vprašanje, ali imajo ženske, 

ko vstopijo v management, zaradi svojih posebnih značilnosti res drugačen vodstveni stil kot 

moški (Kanjuo Mrčela 1996, 35).  

V osemdesetih letih 20. stol. je bilo razširjeno mnenje, da uspešen managerski stil označujejo 

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

tekmovalnost, agresivnost, ukazovanje, kontrola, avtoritarnost, brezkompromisnost itd.) (Bem 

1974, 18). V devetdesetih letih pa so objavili raziskave, da je bolj uspešen stil, ki je značilen 

za ženske (potrpežljivost, previdnost, natančnost, sodelovanje, vključevanje družine, 

demokratičnost itd.) (Brockbank in Traves 1995, 5). 

Ženske znajo v procesu dela uživati; tega so se naučile že dolgo nazaj v obdobju lovsko-

nabiralnih skupnosti. Materinska vloga zahteva zelo podobne spretnosti kot managerska. 

Razlike med spoloma je čutiti že v otroškem obdobju, kjer je dečkom najpomembneje 

zmagovati, medtem ko deklice rade sodelujejo. Če vlečemo vzporednice z managementom, je 

za moške značilna hierarhična managerska struktura, za ženske pa struktura pajčevine. Ženska 

je v središču in je del krožnega procesa, medtem ko je moški na vrhu, pod njim pa hierarhija 

(Kanjuo Mrčela 1996, 88).  

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

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

na intuitivnem načinu reševanja problemov, kar je bližje ženskam kot moškim. Vendarle pa je 

najboljša kombinacija vsega naštetega (Kanjuo Mrčela 1996, 88).  

1.1 Namen in cilj raziskave 

Namen magistrskege naloge je preveriti prisotnost žensk v managementu in na vodilnih 

položajih v izbranem podjetju Stahlgruber ter ugotoviti, katere nevidne in vidne ovire vplivajo 

nanjo. 

Cilji magistrske naloge: 

 opredeliti management, vlogo managerja in ženskega stila vodenja ter predstaviti 

zastopanost žensk v gospodarstvu; 

 opredeliti (ne)vidne ovire za ženske, ki si prizadevajo za vodilni položaj; 

 analizirati stanje vodilnih položajev v podjetju Stahlgruber in izdelati predloge za 

izboljšave. 

V magistrski nalogi želimo odgovoriti na naslednji raziskovalni vprašanji. 
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 Raziskovalno vprašanje 1: Katere so poglavitne ovire za zasedanje visokih položajev 

žensk v podjetju?  

 Raziskovalno vprašanje 2: Kako izboljšati položaj žensk na vodilnih položajih? 

1.2 Predvidene metode raziskovanja za doseganje ciljev naloge 

Magistrska naloga temelji na kvalitativni metodologiji (Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 

2005, 111). Poudarek je na strokovni literaturi domačih in tujih avtorjev knjig, člankov in 

drugih prispevkov s področja managementa in položaja žensk na vodilnih mestih. 

Raziskovalni pristop magistrskega dela je deduktiven (Bregar, Ograjenšek in Bavdež 2005, 

163), saj teoretične ugotovitve apliciramo na empirično raven. Z metodo deskripcije 

opisujemo in utemeljujemo pojme s proučevanega področja ter s tem izpolnjujemo prvi cilj 

magistrskega dela. Uporabljamo tudi metodo kompilacije, saj v delu povzemamo navedbe, 

sklepe in rezultate drugih avtorjev, ki jih s pomočjo komparativne metode primerjamo med 

seboj. Uporabljamo sekundarne (knjige, članke, spletne vire, interne podatke podjetja) in 

primarne vire raziskovanja (intervjuji z zaposlenimi in vodstvom podjetja). Pomembno težo 

pri magistrskem delu imajo tudi intervjuji (3–5 zaposlenih). Vzorec intervjuvancev je 

namenski ter opravljen na individualni ravni z izvršnim direktorjem podjetja Stahlgruber 

GmbH, vodjo oddelka poslovne programske opreme Stahlgruber GmbH in vodjo skupine 

prodajne hiše Frankfurt. Skozi pogovorni intervju lažje pridemo do želenih podatkov za 

konkretno situacijo, ki jo raziskujemo. Intervju je nestandardiziran, torej precej podoben 

običajnemu pogovoru. Pri tem imamo prosto pot za pojasnjevanje pomena vprašanj (Bregar, 

Ograjenšek in Bavdež 2005, 82–84; Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 2005, 112). Intervjuje 

smo prvotno želeli tudi posneti, vendar nam vodstvo podjetja tega ni dovolilo. Če bi 

dovoljenje dobili, bi to lahko negativno vplivalo na rezultat intervjuja, saj intervjuvanci ne bi 

razkrili določenih informacij ali pa bi se preveč usmerili na snemalnik namesto na izbrano 

temo. Pristranskost v intervjujih je zmanjšana na najmanjšo mero tako pri spraševalcu kot tudi 

pri intervjuvancu (Bregar, Ograjenšek in Bavdež 2005, 85; Easterby-Smith, Thorpe in Lowe 

2005, 120). Z intervjuji izpolnjujemo tri zastavljene cilje. Predstavimo proučevano podjetje, s 

pomočjo metode analize in sinteze strnemo ugotovitve ter podamo priporočila za nadaljnje 

zaposlovanje in delo žensk na vodilnih položajih. 
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2 MANAGEMENT 

Do danes je bilo o managementu napisanega že veliko, saj je beseda odprta za različne 

interpretacije. Management se pojavlja v vsaki organizaciji, v malih, srednjih in velikih 

podjetjih. Vsaka organizacija oziroma podjetje ima svoje značilnosti, ki vplivajo na 

managerje in vse zaposlene. Vsako podjetje ima svoje posebnosti, ki se nanašajo na prednosti 

in slabosti ter na probleme in možne rešitve, zato mora manager spoznati in razumeti svoje 

podjetniško okolje ter ga ustrezno razvijati. Če ga ne more spoznati in razumeti popolnoma, je 

dobro že, če se dokoplje do spoznanja, kaj je v dani situaciji bolj ali manj pomembno oziroma 

všečno ali nezadovoljivo opravljeno (Možina 2002a, 13). 

2.1 Opredelitev managementa 

Tavčar (2006, 24) management opredeljuje kot obvladovanje organizacije; je vladanje v 

malem – je oblast in moč, s katero je mogoče graditi in dosegati – in od nekdaj privablja 

najbolj podjetne, ustvarjalne in odločne ljudi.  

Upravljanje je pravica in naloga lastnikov ali ustanoviteljev organizacije oziroma tistih, ki z 

njo razpolagajo, ali njihovih pooblaščencev, upravljavcev – skupščine, nadzornega sveta v 

dvotirnem ali zunanjih direktorjev v enotirnem sistemu upravljanja. Obsega odločitve, ki 

zadevajo smotre in koncepte o vseh vidikih in časovnih razsežnostih politike organizacije. 

Upravljavci imajo na skrbi predvsem uspešnost organizacije, poslovodstvo pa učinkovitost 

njenega delovanja. Zato so strateške (temeljne, pomembne, usodne) odločitve predvsem v 

rokah managementa (Tavčar 2006, 25). 

Management kot znanstvena disciplina se je v praksi začel v začetku prejšnjega stoletja. 

Strokovna literatura pozna veliko definicij managementa, v osnovi pa vse izhajajo iz 

načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja (Možina 1994a, 3–4; Rozman, Koletnik in 

Kovač 1993, 20). Če so te naloge dobro opravljene, pripomorejo k doseganju ciljev in 

uspešnosti organizacije. V večini razvitih držav se izraz management ne prevaja.  

Management pomeni usklajevanje nalog in dejavnosti za doseganje zastavljenih ciljev; 

opredelimo ga lahko kot ustvarjalno reševanje problemov, ki se pojavljajo na področju 

načrtovanja, organiziranja, vodenja in nadziranja virov (Dubrin 2000, 6; Daft 1994, 8). 

Management je načrtovanje, vodenje, organiziranje in nadziranje dela oziroma vseh nalog in 

aktivnosti, ki jih zaposleni opravljajo v neki organizaciji. Pobude in vodila za te naloge in 

aktivnosti dajejo cilji organizacije (Možina 1994a 16). Osrednja naloga managementa je 

doseganje ciljev organizacije na učinkovit in uspešen način (Dimovski, Penger in Žnidaršič 

2005, 3).  
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2.2 Osnovne ravni managementa 

Doslej smo management opredelili le kot usklajevanje in managerje kot ljudi, ki usklajujejo. 

Kot bomo še spoznali, gre le za delno opredelitev managementa, ki jo bomo dopolnjeno 

predstavili kasneje. Ni pa si težko predstavljati, da zaradi velikosti podjetja v njem ni le enega 

managerja, saj ta ne bi mogel usklajevati množice zaposlenih, marveč se zgodi managerska 

struktura, ki je praviloma hierarhična (Rozman in Kovač 2012, 31). 

Rozman in Kovač (2012, 33) navajata, da največji del vseh zaposlenih v podjetju zavzemajo 

izvajalci. Spoznamo jih po tem, da zadolžitev ne morejo prenesti na nikogar drugega, pač pa 

sami neposredno izvedejo delo, ki jim je dodeljeno. Zaradi tehnične delitve dela izvajajo le 

del skupne delovne naloge. Zato jih imenujemo tudi specialisti.  

Managerji delujejo na treh osnovnih ravneh managementa (Dimovski, Penger in Žnidaršič 

2005, 8):  

 Top management oz. višji management sestavljajo vrhnji managerji (predsednik uprave, 

pomočnik predsednika, direktorji področij) na vrhu hierarhične lestvice, ki so odgovorni 

za celotno organizacijo. Praviloma se morajo odločati o težavah strateškega značaja z 

visoko stopnjo negotovosti. Odgovorni so za postavljanje ciljev, oblikovanje in 

implementacijo strategij, spremljanje in analiziranje zunanjega okolja ter za sprejemanje 

strateških odločitev, ki so dolgoročne narave in zadevajo organizacijo kot celoto. 

 Srednji management deluje na srednji ravni hierarhične lestvice in je odgovoren za 

poslovne enote in večje oddelke organizacije. Srednji managerji (vodje sektorjev, 

direktorji področij itd.) dobivajo od višjih managerjev široka pooblastila glede strategije in 

politike dela, nato pa jih oblikujejo v cilje in načrte nižjim managerjem, ki jih tudi 

izvršijo. Prav tako so odgovorni za usklajevanje dela nižjih managerjev in administracije. 

Vzpostavili naj bi dobre odnose s sodelavci, spodbujali timsko delo in razreševali 

konflikte.  

 Nižji management je v organizaciji odgovoren za proizvodnjo rezultatov. Nižji manager je 

lahko vodja oddelka, prodaje, nadzornik delovnega procesa itd. Zaposleni mu neposredno 

poročajo o svojem delu, on pa največ časa porabi za usklajevanje njihovih nalog. Nižja 

raven pomeni povezavo med opravljanjem nalog in delom organizacije.  
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Slika 1: Ravni managementa v hierarhiji organizacije 

Vir: Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 9. 

Možina (1994a, 18–19) na ravneh managementa sicer opredeljuje dve delitvi; prva je precej 

podobna kot zgoraj, druga pa zajema le dve ravni managerjev, in sicer:  

 funkcijske managerje, ki usklajujejo delo zaposlenih na specifičnem področju dejavnosti 

(nabava, prodaja, računovodstvo, marketing itd.), 

 generalne managerje, ki so odgovorni za vodenje vseh dejavnosti v celotni organizaciji.  

V zadnjem desetletju se je srednja raven managementa skrčila, informacije pa ne potujejo več 

hierarhično navzdol, ampak horizontalno (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2005, 130–133). 

Sedaj so v ospredju projektni managerji, ki delujejo z različnimi skupinami na več projektih. 

Projektni managerji s kadri različnih oddelkov, z razpoložljivimi sredstvi in v točno 

določenem času opravijo določene naloge in dosežejo maksimalne rezultate (Lipičnik 1994, 

63–66).  

Kot ugotavlja Quain (2019) ima podjetje v horizontalni organizaciji ravno strukturo, kar 

pomeni, da je zelo malo managerjev in da imajo zaposleni več pooblastil. Tako so zaposleni 

bolj motivirani in usmerjeni k ciljem organizacije.  

2.3 Vloga managerja 

Za managerja prav tako obstajajo različne definicije. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika 

(SSKJ 2020) je manager opredeljen kot vodilni uslužbenec podjetja, direktor, ravnatelj. 

Rozman in Kovač (2012, 30–31) opredeljujeta managerja kot osebo, ki po vnaprej 

zamišljenem načrtu usmerja človeka za doseganje ciljev organizacije. 
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Tavčar (2006, 21–23) pravi, da je manager tisti, ki mu deležniki, ustanovitelji ali nadrejeni 

poverijo obvladovanje organizacije ali njenega dela, da bi ta učinkovito in uspešno dosegala 

zastavljene cilje. Zato govorimo o ciljih organizacije in o strategijah za njihovo doseganje; 

oboje skupaj je politika organizacije. Manager in management sta sicer tujki, ker pa se 

Slovenci ne uspemo dogovoriti za domačo besedo, ostajamo pri tujki, ki velja povsod po 

svetu.  

Na ustreznost organizacije sistemov, zbiranja informacij in njihovega pretoka po 

komunikacijskih kanalih, sprejemanja odločitev, izvajanja prilagoditvenih sprememb, 

načrtovanja sekvencialnih aktivnosti itd. močno vpliva struktura managerskih vlog. Ker so te 

pri posameznih managerjih praviloma različno razvite, se lahko dogaja, da je struktura 

managerskih vlog pri posamezniku ali v ekipi, ki sprejema za sistem zelo pomembne 

odločitve in organizira delovne oziroma poslovne aktivnosti, ustrezno ali tudi neustrezno 

zastopana, lahko pa se celo odraža v deviantnih oblikah (Nemec 2005, 126).  

Beseda manager izvira iz leta 1500 in je nastala v Benetkah. Izvira iz besede mano, kar 

pomeni dlan. Manager torej za roko vodi ljudi, ki jih usmerja in pelje v pravo smer. To je 

spretnost, umetnost, praktična veščina, ki je deloma prirojena, deloma pa se je je mogoče 

naučiti (Cimerman idr. 2003, 10).  

Kot omenjajo Možina (1994b, 15), manager usmerja človeške in materialne vire ter vodi delo 

oddelka ali organizacije. Večina zaposlenih opravlja delo delavcev v proizvodnji, 

vzdrževanju, trženju, informiranju, administraciji, izobraževanju itd. Managerji pa so ocenjeni 

glede na to, kako uspešno opravljajo delo drugi. Managerji morajo določati načrtne 

dejavnosti, s katerimi bi kar najbolj učinkovito in uspešno dosegli cilje organizacije.  

Managerji so strokovnjaki, ki pomagajo organizaciji doseči njene cilje. Čeprav obstajajo 

različne teorije managementa in čeprav managerji delajo različno, je cilj vsakega 

managementa doseči odlično poslovanje. Ker pa se družba in okolje neprestano spreminjata, 

morajo biti managerji zelo fleksibilni in željni sprememb, ki jih to okolje narekuje (Stoner in 

Freeman 1989, 1). 

Različni avtorji omenjajo veliko različnih managerskih vlog, mi pa bomo izpostavili le 

nekatere.  

Uršič (1992, 15–16) opredeljuje tri vloge managerjev:  

 Vloga v medosebnih odnosih: managerjeva vloga pri vplivu na medosebne odnose je v 

podjetju odločujoča. Manager mora s pomočjo svojega vpliva na medosebne odnose v 

podjetju odigrati vsaj tiste vloge, ki se nanašajo na vodenje, položaj in strokovnost.  

 Vloga pri zagotavljanju informacij: manager je nekakšen center podjetja, ki mora vedeti 

zakaj, kaj in kako bo delal. Da bi to lahko vedel, potrebuje prave informacije. Tisti, ki ima 

zmožnost zbiranja in posredovanja pravih informacij, ima konkurenčno prednost. Res pa 
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je, da je tudi vloga, povezana z zagotavljanjem informacij, večplastna. Manager mora pri 

tem upoštevati različna zbiranja informacij iz okolja in iz podjetja samega; za učinkovito 

delo mora prenašati informacije med zaposlene ter v okolje podjetja. Pri tem gre za 

selektiven proces, saj je treba vedeti, komu smo dolžni in komu lahko kaj povemo o 

svojem podjetju.  

 Vloga pri odločanju: je aktivna in odločilna pomoč pri tistih odločitvah, ki so za podjetje 

najpomembnejše – ne gre torej za vse odločitve, ki se v podjetju sprejmejo. 

Možina (1994b, 21–22) dodaja še naslednje vloge:  

 Zastopniška vloga: najbolj preprosta vloga – manager zastopa organizacijo ob raznih 

svečanostih in ob drugih simboličnih dejavnostih, podpisuje dokumente … Ta vloga 

poudarja skrb managementa za zaposlene in za porabnike.  

 Voditeljska vloga: vsebuje odgovornost za usmerjanje in koordiniranje aktivnosti 

sodelavcev oziroma podrejenih k začrtanim ciljem. Nekateri vidiki te vloge zajemajo 

kadrovanje, uvajanje, usposabljanje, ocenjevanje zaposlenih in njihovo promoviranje, sem 

sodijo tudi dajanje pomoči, reševanje problemov, ustvarjanje vizije ter razvoj 

posameznika in organizacije. 

 Povezovalna vloga: tudi pomembna vloga – manager poskrbi, da je vsak del organizacije 

dobro povezan z njenimi drugimi deli in z organizacijskim okoljem. Sem sodi tudi 

oblikovanje in vzdrževanje stikov med zaposlenimi in strankami.  

 Predstavniška vloga: čedalje pomembnejša vloga – managerji nastopajo kot predstavniki 

svojega področja dela ali organizacije in dajejo ustrezne informacije drugim, predvsem 

tistim zunaj organizacije. Veliko informacij terjajo javnost, mediji, institucije in drugi, 

nekatere večje organizacije imajo celo oddelek ali vodjo za stike z javnostjo, ki daje 

uradne izjave o položaju in delovanju organizacije. 

 Pregledovalna vloga: ta vloga vsebuje iskanje, pridobivanje in pregledovanje informacij. 

Managerji stalno pregledujejo svoje delovno okolje, da pridobivajo informacije, ki bi bile 

v čemerkoli koristne za njihovo organizacijo.  

 Podjetniška vloga: na vsaki ravni organizacije mora biti čim bolj učinkovita dejavnost 

načrtovanja novih zamisli, ustreznih sprememb, projektov in delovnih nalog. Seveda pa ne 

smemo samo načrtovati, marveč je treba zastavljeno tudi izvajati. Velikokrat prav 

manager daje pobudo za spremembe ali pa se jim aktivno prilagaja. 

 Razdeljevalska vloga – zajeta je v izbiri in odločanju o nasprotujočih si zahtevah glede 

finančnih sredstev, opreme, kadrov, časa in drugih virov. Vprašanja, ki se pri tem 

zastavljajo, so na primer: kolikšen del finančnih sredstev naj gre za ekonomsko 

promocijo, koliko za izboljšanje tehnologije. Tovrstna vloga managerja je ključna pri 

pripravljanju strategije organizacije in s tem povezanimi redkimi oziroma kritičnimi viri. 

 Pogajalska vloga – tesno je povezana z razdeljevalsko vlogo. Manager kot pogajalec se 

srečuje s posamezniki ali skupinami, ki imajo različna mnenja, in skuša z njimi doseči 
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dogovor. Pogajanja so sestavni del njegovega dela. Veliko vlogo pri pogajanjih imajo 

sindikati, saj nimajo vedno enakega mnenja glede ciljev organizacije kakor vodstvo. 

 

Slika 2: Manager in njegove vloge 

Vir: Možina 1994b, 22. 

2.3.1 Lastnosti (uspešnega) managerja 

Uspešen manager se ne naredi kar čez noč; za to se je treba precej naučiti in trdo delati. 

Uspešni managerji so produktivni – lahko vodijo, motivirajo in navdušujejo druge, da 

dosežejo še tako visoke cilje. Dobrega managerja med drugim odlikujejo naslednje navade: 

organizacija časa, investicija v druge, uspešna komunikacija, sposobnost videti »veliko sliko«, 

disciplina in še mnoge druge (Lipičnik 1998, 320). 

Uspešen manager je tisti, ki pri sodelavcih zbuja zaupanje, ima vizijo in jo tudi uresničuje, 

pritegne ljudi ter jih aktivira. Imeti mora široko znanje ter dobre komunikacijske in 

organizacijske lastnosti. Je predan svojemu delu in je pri njem strasten, spoštuje svoje 

sodelavce in jim pomaga pri razvoju ter ima moralno integriteto (Purg 2007). 

Prav tako navajata Bizjak in Petrin (1996, 140–141) osebnostne lastnosti dobrega managerja:  

 zna oceniti sposobnost svojih ljudi ter načrtovati delo, 

 daje jasna navodila,  

 zna ljudi motivirati za delo, ki ga opravljajo, 

 pravilno ukrepa, 

 ko želi izvršitev dela, pove, zakaj, 

 preučuje možnosti boljših delovnih metod in  

 pazljivo posluša, kar mu drugi govorijo.  
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Skorajda arhetipsko vprašanje je, ali se manager rodi ali privzgoji. Treven in Sirća (2001, 

158) ugotavljata, da je večina raziskav pokazala, da sta deloma pravilni obe trditvi. 

Ugotavljata, da prirojene oziroma dedne lastnosti določajo vodstveni potencial vsakega 

posameznika; življenjske izkušnje, okoliščine in učenje pa določajo, v kolikšni meri se bo 

posameznik razvil in svoj managerski potencial tudi izrabil. 

Vendarle pa v literaturi prevladujejo tisti teoretski sodobniki, ki zagovarjajo prepričanje, da se 

dober manager ne rodi, ampak nastane. Covey (2000, 152) piše, da so za dobrega managerja 

potrebne zgolj veščine, ki se pridobijo z urjenjem in učenjem. Tudi Tracy (2012) prepričuje, 

da se da upravljanja naučiti z nenehnim praktičnim ponavljanjem. Kar 80 odstotkov veščin se 

lahko manager nauči s posnemanjem in vajo na delovnem mestu (Tracy 2012). Oba omenjena 

avtorja se umeščata med tiste, ki so prepričani, da je managerja mogoče narediti, vendar se 

hkrati zavedata dejstva, da se da naučiti le osnov managiranja. Presežke pa je treba iskati v 

lastnostih in karakterju posameznika.  

Buckingham (2005) z univerze Harvard v svoji študiji ugotavlja, da obstaja veliko 

managerskih stilov, a zgolj ena izstopajoča lastnost, ki razlikuje dobrega managerja od 

slabega. Dober manager zna ne le odkriti originalnost posameznika, ampak jo zna tudi 

unovčiti, kapitalizirati. Pri podrobnejši razlagi uporablja analogijo z igro dame ali šaha. 

Povprečen manager igra damo. Pri tej igri so vse figure enakovredne, premikajo se na isti 

način in so zamenljive. Dober manager pa igra šah. Pri šahu je potreben natančen in tehten 

premislek o tem, kako se premikajo figure. Da bi lahko posamezna figura zmagala, jo je treba 

dobro poznati. 

Da je dober manager izstopajoč, drzen in korak pred drugimi, zatrjuje veliko strokovnih virov. 

Vendar paleta številnih različnih študij, ki so skušale najti univerzalne lastnosti dobrega 

managerja, kaže nizko skladnost rezultatov. Gre za kompleksen pojem in pojav. Mayer (2002) 

je dolga leta spremljal in v praksi preverjal lastnosti obetavnih managerjev ter prišel do 

nekaterih izsledkov, pri katerih mu stroka tudi danes pretežno pritrjuje. Po Mayerju (2002, 

192–201) ima dober manager naslednje lastnosti: 

 inteligenco v smislu hitrega in ustreznega reagiranja, 

 osebnost v najožjem pomenu, pri kateri izstopajo naslednje lastnosti: dominantnost, 

ekstravertiranost, čustvena stabilnost, poštenost, odgovornost za druge, zanesljivost,  

 ustvarjalnost, razumljeno kot človeško zmožnost preraščanja že ustvarjenega, 

 izraznost v procesu razdeljevanja nalog, pri različnih predstavitvah, na poslovnih 

pogajanjih, pri mentorstvu in v javnem nastopanju, 

 empatijo, 

 pozitivno samopodobo, 

 odločnost ali pogum, 

 altruizem in filantropijo kot osnovni odnosni naravnanosti managerja do sodelavcev,  

 etična načela – občutek za dobro/slabo in za pravično/nepravično. 
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Najpomembnejši cilj etičnega razvoja je dober človek, kar je tudi primarna lastnost dobrega 

vodje (Mayer 2002, 58).  

2.3.2 Temeljne naloge managerjev 

Tavčar (2006, 23) omenja, da so temeljne naloge managerjev v organizaciji:  

 načrtovanje in snovanje ciljev, ki naj jih dosega organizacija, ter načrtovanje in snovanje 

strategij za doseganje teh ciljev,  

 urejanje dela v organizaciji ter povezovanje organizacije navznoter in navzven; 

poslovodenje organizacije in vodenje ljudi, 

 merjenje izidov delovanja organizacije in presojanje izidov delovanja ljudi. 

Naloge managerjev so osredotočene na cilje organizacije oziroma podjetja, torej na njene 

izide in kakovost poslovanja (uspeh in izgled). Običajno se govori o štirih temeljnih nalogah 

managerjev, in sicer: načrtovanju, organiziranju, vodenju in nadziranju. Te so dopolnjene še s 

snovanjem zamisli o poslovanju in razvoju z vidika vlog managerjev, s programiranim 

usmerjanjem k uresničevanju ciljev politike podjetja ter s tekočim odločanjem (Kralj 2003, 

16).  

2.4 Vodenje in stili vodenja 

Učinkovito opravljanje dela in dobri delovni rezultati so vedno zaželeni, ni pa nujno, da se 

bodo v realnosti tudi zgodili. Ljudje se načeloma dobro odzovejo na primerne stile vodenja, 

ne pa na vse (Kedsuda in Ogunlana 2008). 

Prvenstvena vloga vodje je, da usmerja zaposlene k doseganju zastavljenih ciljev in da osmisli 

njihovo delovanje. Najprimernejši način vodenja je predmet številnih diskurzov in raziskav. 

Ni vsak stil vodenja enako učinkovit, zato je treba skrbno premisliti, kateri je v danem 

primeru tisti, ki bo najbolje vplival na organizacijsko klimo in posledično na delovanje 

zaposlenih. Ko zaposleni zaznajo organizacijsko klimo kot pozitivno, bodo bolj zadovoljni in 

predani organizaciji ter tudi bolj pripravljeni delati za njen skupinski cilj (Riordan, 

Vandenberg in Richardson 2005, 472).  

2.4.1 Opredelitev vodenja 

Vodenje je opredeljeno kot razmerje moči, ki obstaja med vodjo in njegovimi zaposlenimi. 

Prav tako je vodenje transformacijski proces, ki spodbuja zaposlene, da dosežejo več, kot se 

od njih pričakuje. Na vodenje pa lahko gledamo tudi s perspektive veščin. Zadnja opredelitev 

poudarja, da so znanje in veščine tisti, ki omogočajo uspešno vodenje (Northouse 2007, 2).  
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Za odkrivanje ključnih lastnosti uspešnih vodij so bile narejene številne študije, ki praviloma 

kažejo nizko skladnost rezultatov. To pomeni, da je vodenje zelo kompleksno; pri njem se 

nenehno, glede na spremenljive okoliščine, spreminjajo tudi deleži in intenziteta številnih 

lastnosti konkretne osebe (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 53).  

Možina (1994a, 4) podaja razmeroma kratko definicijo vodenja. Pravi, da se vodenje nanaša 

na ljudi – kako jih usmerjati, nanje vplivati in jih motivirati, da bi zadane naloge ob čim 

manjši potrošnji energije in s čim večjim osebnim zadovoljstvom čim bolje izvrševali. Namen 

vodenja je oblikovati vedenje posameznika ali skupine pri doseganju delovnih in 

organizacijskih ciljev.  

Pri funkciji vodenja je vsekakor pomemben tudi proces. Pri tem je nujno, da ima dober vodja 

določene dedne dispozicije. A kljub prirojeni talentiranosti ga mora vodenje tudi zanimati, 

hkrati pa mora zanj imeti ustrezno znanje. Naslednji dejavnik, ki igra pomembno vlogo, je 

vzgoja posameznika. Vsak posameznik lahko svojo dominantnost uveljavlja z agresivnostjo 

ali kooperativnostjo; tu je vloga vzgojiteljev odločilna. Od zanj pomembnih ljudi in od njega 

samega je odvisno, do kod se bo v življenju vzpel. Učenje je osnovni dejavnik razvoja vodje. 

Vodja mora nenehno eksperimentirati z novimi znanji in prijemi ter preverjati njihove učinke 

v praksi (Mayer 2003, 371–372).  

Managementa ne smemo enačiti z vodenjem. Vodenje je le ena izmed nalog managerjev. 

Vodenje pomeni, da vplivamo na zaposlene v podjetju tako, da bi podjetje kar se da najbolj 

učinkovito doseglo zastavljene poslovne in druge cilje. Osnovna razlika (Možina 1994a, 4) je 

v razlikovanju pojma »organizacija – podjetje«, ki je vezan na management, in pojma »član 

organizacije«, ki je vezan na vodenje ljudi. Vodenje kot vodenje ljudi je sestavni del 

managementa podjetja.  

Lastnosti uspešnega vodje lahko predstavimo s preglednico 1. 
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Preglednica 1: Lastnosti uspešnega vodje 

Lastnosti Opis 

Inteligentnost hitrost in ustreznost prilagajanja spremembam 

Osebnost karakterne lastnosti 

Odprtost podlaga za komunikativnost in družabnost 

Čustvena stabilnost omogoča, da se oseba sorazmerno hitro vrne v nevtralna čustvena 

stanja 

Poštenost vodja zbuja zaupanje, naloge so pravično razdeljene in ocene 

uspšenosti objektivne 

Odgovornost dolžnost sprejeti sankcije ali izreči opravičilo 

Zanesljivost pravočasno in kakovostno izpolnjevanje obljub in dogovorov 

Ustvarjalnost človekova zmožnost preraščanja že ustvarjenega 

Izraznost kompleksna sposobnost in veščina oddajanja sporočil 

Sposobnost vživljanja v 

doživljanje drugega 

naravna danost, ki se je ne da naučiti in omogoča globji vpogled 

vase 

Odločnost zaupanje vase in sposobnost hitrega odločanja 

Etična načela najpomembnejši cilj etičnega razvoja je dober človek, ki je tudi 

ena izmed primarnih lastnosti dobrega vodje 

Altruizem in 

filantropija 

osnovni odnosni naravnanosti vodje do sodelavcev; dober vodja 

je vedno v ozadju; izpostavi se le, če je treba, in vedno najprej 

poskrbi za druge 

Vir: Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 53–56. 

Vodenje kot proces vplivanja na zaposlene z namenom doseganja zastavljenih ciljev v 

podjetju je proces svetovanja, reševanja nasprotij, spodbujanja, motiviranja in ocenjevanja. V 

zadnjem desetletju naj bi po mnenju Bernika idr. (2000) zlasti v poslovnem življenju vlogi 

vodenja izredno zrasel pomen. Brez učinkovitega vodenja zaposlenih v podjetjih ni več 

mogoče zagotavljati produktivnosti, visoke kakovosti izdelkov in storitev, dobičkonosnosti in 

vrhunskega servisiranja kupcev. Kljub temu da je treba razumeti razliko med managementom 

in vodenjem, pa sta to vendarle dva zelo prepletajoča se procesa. Biti manager ne pomeni biti 

konservativen, ortodoksen, nekreativen in nefleksibilen. Naloge managerja in orodja ter 

veščine, ki jih uporablja pri svojem delu, so pač nekoliko drugačne kot naloge in odgovornosti 

vodje (Bernik idr. 2000, 24–25).  

2.4.2 Vodenje in management 

Managerji predvsem sestavljajo poslovne načrte, določajo proračun in nadzirajo napredek. Na 

drugi strani vodje organizirajo in uvajajo spremembe. Bolj uporabno razlikovanje med 

managementom in vodenjem pa je, da je management funkcija, ki mora biti del vsake 
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organizacije, medtem ko je vodenje odnos med vodjo in podrejenimi. Seveda funkcija 

managementa lahko vključuje tako reševanje težav in omogočanje sestankov kot tudi običajne 

administrativne naloge. Vendar pa ni nujno, da samo ena oseba v skupini opravlja te naloge. 

Funkcije managementa lahko opravlja več ljudi: nekdo v ekipi lahko načrtuje, drugi ureja 

proračun, tretji lahko nadzoruje kakovost oziroma uspešnost. Hkrati si lahko te naloge tudi 

izmenjujejo in si delijo odgovornost za doseganje ciljev uspešnosti. Z drugimi besedami, ne 

potrebujejo managerjev, da lahko izvajajo dober management. Obstaja veliko primerov, ko so 

ekipe same določile, kdo izmed njih opravlja katero nalogo, kaj si želijo kot skupina ter katero 

nalogo bo imel manager. Če ponudimo to izbiro tehnični ekipi zaposlenih, se ta lahko odloči, 

da bo imela managerja za urejanje administracije, zato da bodo drugi člani lahko v miru 

opravljali bolj zanimivo delo – na primer znanost! Običajno tehnična ekipa profesionalcev na 

različnih področjih nerada ocenjuje in disciplinira sodelavce. Za to raje najamejo managerja, 

ki namesto njih opravi »umazano delo« (Maccoby 2016, 57–59). 

Številni avtorji, kot so Možina (1994a), Kovač, Jesenko in Mayer (2004), Maccoby (2016) in 

drugi, trdijo, da se management in vodenje razlikujeta. Tudi Kotter (2001, 85) se s tem strinja, 

vendar sta pojma po njegovem komplementarna in v hitro spreminjajočem se svetu ne moreta 

drug brez drugega. Ključno se mu zdi, da managerji podpirajo stabilnost, medtem ko voditelji 

težijo k spremembam; samo organizacije, ki vključujejo obe strani tega protislovja, lahko 

uspevajo v sodobnem poslovnem okolju.  

2.4.3 Stili vodenja 

Vodstvo je spreminjajoča se praksa. Vedno spreminjamo in izboljšujemo način, kako 

pomagati pri rasti podjetja. Dober vodja mora najprej zelo dobro poznati samega sebe, da 

lahko dobro vodi, da ga spoštujejo in da lahko oblikuje močne ekipe (Možina 2002b, 502–

503).  

V praski zasledimo kar nekaj opredelitev in razčlenitev posameznih stilov vodenja. Lahko so 

si podobni ali pa se prepletajo.  

Bezjak-Ivanuša (2006, 79) pravi, da so različni načini vodenja primerni za različna delovna 

okolja in za različne situacije. Kateri način vodenja bo uporabljal posamezni vodja, je odvisno 

od njegove osebnosti. Stil vodenja se razlikuje od načina vodenja. Način vodenja izhaja iz 

osnovne ideje, da je mogoče iz ljudi izvabiti čim boljše delo. Stil vodenja pa se nanaša na 

določen vzorec vedenja, ki ga uporablja vodja, ko dela z ljudmi, seveda če ga ti tudi 

sprejemajo. Stil vodenja, ki se uporablja v določeni situaciji, ni odvisen samo od načina 

obnašanja vodje, čeprav se v njem zrcali, ampak tudi od naloge in sprejemljivosti v kolektivu. 

Če naloga terja hitro reagiranje, se zdijo vse diskusije nepotrebne, saj le zavlačujejo nujno 

delo – primer opisanega so gasilci, reševalci, policija, vojaki itd. 
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Kovač, Mayer in Jesenko (2004, 45) navajajo, da je vedenje vodje oziroma njegov stil 

vodenja je pogosto sestavljen iz dveh neodvisnih dimenzij: začetne strukture in premisleka, 

naloge in vedenja v odnosih, skrbi za proizvodnjo in skrbi za ljudi. Po Herseyju in Blanchardu 

(1988, 17) sta dve dimenziji vedenja vodje opredeljeni na naslednji način:  

 razsežnost naloge vključuje postavljanje ciljev, 

 organiziranje, 

 določanje časovnih rokov, 

 usmerjanje in nadziranje.  

V nasprotju s tem razsežnost odnosov vključuje podporo, komunikacijo, olajšanje interakcij, 

aktivno poslušanje in zagotavljanje povratnih informacij. V zadnjih letih so številni 

raziskovalci preučevali vlogo spola (tj. spolno vlogo identitete). Po Bemovi (1974, 18) sta dve 

razsežnosti vloge spola določeni na naslednji način: 

 moškost vključuje agresivnost, neodvisnost, objektivnost, logičnost, racionalnost, 

analitičnost in odločnost (tj. obratno od ženskosti); 

 ženskost pa nasprotno vključuje čustvenost, občutljivost, ekspresivnost, sodelovanje ter 

intuitivno, toplo in taktično naravo (tj. obratno od moškosti). 

Številni raziskovalci, kot npr. Bemova (1974), Hersey in Blanchard (1988) ter drugi, so 

poskušali razložiti razmerje med vlogo spola in stilom vodenja. Domnevali so, da je spol 

pomembna osebnostna lastnost, ki vpliva na stil vodenja. Tako povezujejo moškost s stilom 

vodenja, usmerjenim v naloge, in ženskost s stilom vodenja, usmerjenim v odnos. Te 

ugotovitve so bile empirično podprte. Številni raziskovalci so preučevali tudi slog odločanja. 

Rowe in Mason (1987, 26) določata štiri stile odločanja z različnimi značilnostmi:  

 direktivni: praktičen, avtoritativen, neoseben in oblasten, 

 analitični: intelektualen, neosebni in nadzoren, 

 konceptualni: pronicljiv, navdušen, oseben, prilagodljiv in fleksibilen, 

 vedenjski: družaben, prijazen in podporen.  

Če se osredotočimo na Slovenijo, lahko skozi raziskavo, ki so jo opravili Kovač, Mayer in 

Jesenko (2004, 155) v letih 1998 in 2003, povzamemo, kateri so značilni stili vodenja 

slovenskih managerjev:  

 direktivni stil – vodja daje jasna navodila, podrejene poučuje in jih nadzoruje; sodeluje s 

svojim podrejenim in mu pomaga načrtovati tisto, kar bo od njega pričakoval, daje jasna 

navodila in spremlja napredek; 

 delegirano vodenje – vodja odgovornost za sprejemanje odločitev in reševanje težav v 

popolnosti prenese na podrejenega zaradi njegovih izkušenj in znanja, nato pa mu 

podrejeni poroča o napredku; 

 bodrilni stil vodenja – vodja sodeluje s podrejenim in ga podpira v izpeljavi naloge ter 

skupaj z njim sprejema pomembne odločitve; daje veliko podpore, spodbude in pohval; 

podrejenega sprejema kot kompetentnega; 
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 inštruktivni stil – vodja daje navodila in natančno nadzoruje izpeljavo nalog, razlaga 

odločitve, prisluhne sugestijam in spodbuja napredek, je direktiven in hkrati bodrilen. 

Dejstvo je, da ni stila, ki bi ustrezal reševanju vseh problemov. Vodenje je mešanica vseh 

zgoraj navedenih stilov (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 155). 
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3 ZASTOPANOST IN POLOŽAJ ŽENSK V GOSPODARSTVU 

Študija Desvauxa, Devillard-Hoellingerjeve in Baumgartna (2007) kaže, da lahko s 

spodbujanjem zaposlovanja žensk naslovimo tudi demografske izzive, s katerimi se bo 

Evropa soočala v prihodnih desetletjih. Skladno s projekcijami bo namreč primanjkljaj 

delovne sile vse večji, še posebno, ko gre za najbolj kvalificirana delovno mesta, zato je treba 

v popolnosti izkoristiti potencial vključevanja žensk na trg.  

Vodilne položaje v vrhnjem managementu v Evropi zaseda 29 % žensk (Ahmed 2019). Tudi 

v Sloveniji je ta odstotek primerljiv z evropskim povprečjem. Nemčija je s 35,6-odstotnim 

deležem žensk v vrhnjem managementu uvrščena nad evropsko povprečje. Po podatkih 

Eurostata (2020b) se Slovenija po deležu žensk na najvišjih položajih v vrhnjem 

managementu s svojim 24,6-odstotnim deležem uvršča na peto mesto v EU. Treba pa je 

poudariti, da se v Sloveniji število managerk iz leta v leto povečuje; v obdobju zadnjih desetih 

let se je dvignilo za devet odstotnih točk (Eurostat 2020b). Rejčeva (2004) v svojem članku 

navaja, da so bile v preteklosti različne slovenske managerke za svoje delo tudi odlikovane (to 

se je zgodilo leta 1991, 1993, 1999 in 2004). Rejčeva tudi ugotavlja, da so podjetja, ki jih 

vodijo ženske, oziroma podjetja, v katerih so ženske prisotne v samem vrhu managementa, 

uspešnejša.  

Melanie Seier Larsen (2019, 20–21) kot partnerka in izvršna direktorica v svetovalnem 

podjetju Boston Consulting Group ter predsednica Sekcije managerk pri Združenju Manager 

v svojem članku pravi, da številke ne lažejo. Podjetja z najvišjim deležem žensk na vodilnih 

položajih ustvarjajo 35-odstotno višjo donosnost kapitala. Podjetja, kjer več kot 30 % vodilnih 

položajev zasedajo ženske, ustvarijo 6-odstotni višji dobiček. Sprašuje se, zakaj torej na 

vodilnih položajih najdemo le peščico žensk. Uravnoteženost med spoloma na mestih 

odločanja je pomembna tema, saj dostopnost – tako žensk kot moških – do vodstvenih 

položajev sodi med človekove osnovne pravice. Hkrati je to edina prava smer – tudi za tiste, 

ki jim je pri zastopanosti obeh spolov pomemben samo ekonomski vidik tega vprašanja. 

Dokazano je, da uravnotežen management dosega boljše rezultate. Seier Larsenova (2019) 

navaja, da so pri Svetovnem gospodarskem forumu (WEF) ugotovili, da so podjetja po svetu z 

uvajanjem sprememb prepočasna. Po njihovih podatkih bomo ob trenutni hitrosti za 

premostitev vrzeli med spoloma potrebovali sto let. 

3.1 Zastopanost in položaj žensk v gospodarstvu v Sloveniji 

V Sloveniji se število managerk iz leta v leto zvišuje; trenutno se po poročanju Eurostata 

(2020b) s 24,6-odstotnim deležem v Evropi uvrščamo na peto mesto. 

Nekatera slovenska podjetja sledijo prostovoljnim priporočilom in izvajajo ukrepe za večanje 

deleža žensk v managementu, kot so na primer družinam prijazni programi, prilagodljiv 
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delovni čas in mesto opravljanja dela, vendar je teh podjetij v primerjavi z drugimi državami 

EU s podobnimi praksami malo (Kanjuo Mrčela, Lužar in Šmuc 2012, 204).  

Novinarka Petra Ilar (Ilar, Šmuc in Brus 2019, 18–19) je v svojem članku izvedla intervju s 

prejemnicama priznanja Artemida, direktorico družinskega podjetja Agitavit Solutions Anko 

Brus in generalno direktorico GZS Sonjo Šmuc o njunih kariernih zgodbah in ženskah v 

managementu. Priznanje Artemida Združenje Manager vsako leto podeli tistim izjemnim 

posameznicam, ki so prebile stekleni strop in prevzele najvišje vodstvene funkcije. Sonja 

Šmuc (Ilar, Šmuc in Brus 2019, 18–19) poudarja: »A do vrha pride le peščica odločnih in 

odločenih. Še vedno imata vsak Franc in Janez več možnosti, da prevzameta vodilni položaj v 

velikem podjetju kot katerakoli Slovenka.« Prav tako pravi, da je ugotovila, da poklicne poti 

ni treba načrtovati; če imaš dobre rezultate in širok krog poznanstev, priložnosti same najdejo 

pot do tebe. Pomembno je, da vemo, kaj nas zanima in kaj ne, in ko to vemo, nas življenje 

odpelje tja, kjer se dobro počutimo in kjer lahko najbolje uporabimo svoje potenciale. Takrat 

je tudi vprašanje steklenega stropa ali labirinta postransko. Anka Brus (Ilar, Šmuc in Brus 

2019, 18–19) na vprašanje, ali je že kdaj dejansko naletela na stekleni strop, odgovarja, da se 

ne spomni, da bi v svoji karieri imela težave s tem, da je ženska. V praksi ni doživela 

nespoštovanja ali moških sodelavcev, ki bi imeli težave s sprejemanjem (ženske) avtoritete. V 

Agitavitu je približno četrtina žensk in po njenem mnenju nobena nima težav z moškimi 

sodelavci. Je pa res, da je v lastnem podjetju glede odločevalske pozicije v privilegiranem 

položaju in od kolegic sliši, da povsod ni tako. Tudi Šmuceva (Ilar, Šmuc in Brus 2019, 18–

19) pravi, da ni imela nikoli občutka diskriminacije. Čeprav meni, da bi ta odgovor prejeli od 

večine žensk na vodilnih položajih, statistika vseeno kaže, da je diskriminacija po spolu 

globoko prisotna v korporativnih okoljih. Po njenem bi morale organizacije skrbeti, da 

dejansko napredujejo najsposobnejši. Če bi bilo tako, potem se o spolu sploh ne bi 

pogovarjali. Ko govorimo o managerski poziciji, si na njej avtomatično predstavljamo 

moškega. To so nezavedni ponotranjeni vzorci, ki jih vsrkamo s kulturo in vzgojo ter jih 

ohranjamo skozi generacije. Spreminjamo jih (pre)počasi. Novinarka v članku dalje sprašuje, 

ali ovire obstajajo tudi v ženskah samih, ker morda doma ali v podjetju nimajo ustrezne 

podpore in razumevanja za učinkovito prepletanje kariere in družine. Na to Brusova (Ilar, 

Šmuc in Brus 2019, 18–19) odgovarja, da je bila doma deležna tako podpore partnerja kot 

tudi starih staršev. Ker imata kariero oba s partnerjem, sta si družinske obveznosti porazdelila, 

ko je bilo treba, pa so jima pomagali tudi stari starši. Ko delamo kariero ter prevzemamo 

dodatne odgovornosti in napredovanja, sta časovna fleksibilnost in podpora domačega okolja 

pogosto tista pika na i, ki odloči, ali nam bo uspelo ali ne. Po njenem ženska ne bi smela biti v 

položaju, v katerem se je prisiljena izključujoče odločati med družino in kariero. Šmucova 

(Ilar, Šmuc in Brus 2019, 18–19) pa komentira, da če ženske skozi stoletja ne bi bile 

potisnjene v drugorazredno vlogo, bi se izoblikovali drugačni družbeni vzorci in se sploh ne 

bi spraševali, ali so ženske same sebi ovira.  
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Melanie Seier Larsen (2019, 20–21) kot partnerka in izvršna direktorica v svetovalnem 

podjetju Boston Consulting Group ter predsednica Sekcije managerk pri Združenju Manager 

v svojem članku pravi, da slika Slovenije ne odstopa od svetovne, torej da bomo ob trenutni 

hitrosti za premostitev vrzeli med spoloma potrebovali še 100 let. V Sekciji managerk so v 

fazi priprave predloga zakonskih sprememb s ciljem izboljšanja ravnovesja v organih 

upravljanja. Za izboljšanje ravnovesja med spoloma bodo svoje cilje in ukrepe predlagale 

uprave in nadzorni sveti. Na izvedbeni strani to pomeni, da bi denimo pri postopku izbire 

kandidatov za vodstvene položaje moral manj zastopan spol imeti določen minimalen delež, v 

primeru enake kvalificiranosti pa prednost pred bolj zastopanim spolom, razen v primeru 

drugačnih objektivnih ocen. Če uprave ali nadzorni odbori ne bi izbrali kandidatke ali 

kandidata z ustrezno izobrazbo in izkušnjami, bi morali svojo odločitev utemeljiti. Te 

predloge je soglasno podprl upravni odbor Združenja Manager in dal jasen znak, da se je s to 

problematiko nujno ukvarjati sistemsko. Uravnoteženost med spoloma na nacionalni ravni je 

treba reševati v vseh fazah karierne poti: od izobraževanja do vstopa na trg dela. Dekleta je že 

med srednješolskim izobraževanjem treba usmerjati v t. i. področja študija STEM (angleška 

kratica za znanost (science), tehnologijo (technology), inženirstvo (engineering) in 

matematiko) – znanja prihodnosti. Podporo lahko izboljšamo s štipendijami in pripravništvom 

ter nadaljujemo pri zaposlovanju, sploh na področjih, kjer so ženske manj zastopane. Seier 

Larsenova (2019, 20–21) navaja primer energetska giganta Shell in Chevron, ki imata cilj 

zaposlovati 50 % diplomantk. Na tak način so v Shellu v kratkem času dvignili zastopanost 

žensk v tehniških poklicih z 12 na 25 %. Ženskam na sredini poklicne poti je treba zagotoviti 

enake možnosti za napredovanje, saj imajo ženske manj podpore vodstva (sponzorstev) in 

svojih nadrejenih pri napredovanju, so pomanjkljivo ozaveščene o priložnostih za 

napredovanje, so pogosto spregledane pri izboru kandidatov za napredovanje ter pri 

napredovanju nepošteno vrednotene. A ključno je, da se v podjetjih najvišje vodstvo začne 

zavzemati za doseganje enakosti ter voditi tudi z zgledom.  

Sekcija managerk (Združenje Manager b. l.) pri snovanju in izvajanju svojih aktivnosti 

zasleduje jasen cilj: povečati zastopanost žensk na vodilnih mestih v slovenskih podjetjih na 

40 %. Njene članice so zagovornice ženskega managementa ter glavne pobudnice in 

podpornice managerk v slovenskem prostoru. Svoje poslanstvo razvoja ženskega 

managementa v Sloveniji Sekcija udejanja prek petih ključnih stebrov aktivnosti:  

 izobraževanje – za strokovni razvoj managerk, 

 mentorstvo – za razvoj managerk prihodnosti, 

 mreženje – za grajenje vezi med managerkami, 

 priznanja – za prepoznavanje in nagrajevanje najboljših praks na področju ženskega 

managementa, 

 strokovni projekti – za strokovni razvoj in promocijo ženskega managementa v Slovenji. 
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3.2 Zastopanost in položaj žensk v gospodarstvu v Evropski uniji (EU) 

Kako dolgo se EU zaveda pomembnosti spodbujanja in uveljavljanja enakosti med spoloma 

na vodstvenih položajih, kaže dejstvo, da je Svet ministrov EU leta 1996 dal državam 

članicam formalno priporočilo za sprejetje zakonodajnih, regulatornih in spodbujevalnih 

ukrepov za enakost med spoloma na vodilnih položajih (Vertot 2010). Dejavnosti Evropske 

komisije na tem področju so ozaveščanje vseh udeleženih strani, analiza trendov in razširjanje 

informacij, spodbujanje povezovanja v mreže, izmenjava dobrih praks in zbiranje podatkov. 

Evropska komisija je za izboljšanje statističnih podatkov in nadzorovanje napredka v zvezi z 

enakostjo med spoloma ustanovila tudi obsežno zbirko podatkov o ženskah in moških v 

postopkih odločanja. Omenjena zbirka vsebuje podatke s področja politike, javne uprave, 

sodstva, socialnih zadev in gospodarstva v 34 evropskih državah. Na podlagi teh podatkov in 

drugih znanstvenih dokazov je Evropska komisija objavila letno strokovno poročilo o analizi 

trendov. Evropska komisija je junija 2008 ustanovila evropsko mrežo žensk za odločanje v 

politiki in gospodarstvu, ki je evropska platforma za razprave, izmenjavo informacij in dobrih 

praks ter prepoznavanje najboljših strategij na tem področju (Vertot 2010).  

Evropski parlament (2013) je sprejel dve resoluciji na temo žensk na vodstvenih položajih v 

gospodarstvu, s katerima med drugim izkazuje podporo Evropski komisiji pri morebitni 

uvedbi obvezujočih kvot na ravni EU, če se drugi ukrepi ne bi izkazali za učinkovite. Tako je 

Evropski parlament že v letu 2011 v svoji resoluciji o ženskah in vodenju pozval, naj do leta 

2015 zagotovijo njihovo 30-odstotno zastopanost v vodstvenih organih ter ta delež do leta 

2020 povečajo na 40 odstotkov.  

V letu 2012 so osnovali in objavili predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o 

zagotavljanju uravnotežene zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb, ki kotirajo 

na borzi, in s tem povezanih ukrepov. Razlog je bil predvsem prepočasen napredek na tem 

področju, zato je bilo treba sprejeti učinkovite ukrepe na ravni EU, ki bodo pripomogli k 

hitrejšemu premikanju stvari. Bistvo te direktive je, da države, ki nimajo učinkovitih 

veljavnih ukrepov, s katerimi bi podjetja dosegala ta cilj – ustanovitev preglednih in 

objektivnih izbirnih postopkov za imenovanje ali izvolitev kandidatov v upravne odbore – 

sprejmejo ukrepe, ki bi to spremenili in pospešili. Predlog sicer ne podpira sankcij. Vse 

države se s predlogom niso strinjale (npr. Velika Britanija, Nizozemska, Estonija, Hrvaška 

itd.), saj naj ta ne bi bil potreben na ravni EU, medtem ko je bilo na drugi strani kar nekaj 

držav (npr. Slovenija, Francija, Belgija, Malta itd.), ki so ga močno podprle (Evropski 

parlament 2013).  

Vĕra Jourová (2019, 5) je v letnem poročilu Enakost med ženskami in moškimi v EU zapisala, 

da sta enakost moških in žensk v izobraževanju, gospodarskem odločanju in politični moči ter 

gospodarska neodvisnost žensk in enak potencial vseh za zaslužek ključnega pomena za 

prihodnost Evrope. EU ne more spodleteti pri uveljavljanju te pomembne pravice do enakosti 

in pri uporabi velikega potenciala polovice svojega prebivalstva.  
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Dobra novica je, da na področju enakosti spolov napredujemo. Vendar bi ta napredek vseeno 

lahko pospešili. Ker so neenakosti med spoloma zasnovane socialno, so razlike velike, 

napredek pa počasen. V sedanjem mandatu si Komisija vztrajno prizadeva za uvedbo 

ukrepov, ki bi spodbudili spremembe v družbenem vedenju, se spopadli z vztrajajočimi 

stereotipi ter okrepili ekonomsko neodvisnost žensk in njihovo moč pri sprejemanju 

odločitev. Direktiva o uravnoteženju poklicnega življenja je prva nova zakonodaja na tem 

področju po desetih letih. Komisija se še naprej bori proti spolnim stereotipom in nasilju nad 

ženskami ter prinaša spremembe vedenja na sektorski ravni, na primer s pobudami, kot sta 

strategija Komisije o ženskah v digitalni obliki ali v prometu – platforma EU za spremembe. 

Delo sicer ni končano (Jourová 2019, 5). 

V primerjavi s številnimi drugimi deli sveta je EU dober naslov za ženske. Razvojnemu cilju 

o enakosti (5) z indeksno oceno med 80 in 100 sledi kar 11 članic EU; med njimi je vodilna 

Francija. Čeprav se namreč razkorak med spoloma v izobraževanju zmanjšuje, to še ne 

prinaša resnične enakosti pri delu v državah članicah EU. Večina kazalnikov o enakosti 

spolov stagnira. Na področju zaposlovanja, delovnih ur in plač še vedno obstajajo opazne 

razlike. Plača žensk naj bi bila v povprečju še vedno za 16 % nižja (Evropska komisija 2017). 

Trenutno je v EU le 6,3 % managerskih položajev, ki jih zasedajo ženske (podjetja, ki imajo 

javno dostopne podatke) (Eurostat 2020c).  

Po Eurostatu (2020c) je največ managerk v Latviji, ki je tudi edina država, kjer ženske na teh 

mestih prevladujejo (53 %). Sledijo ji Bolgarija z 49 %, Poljska z 48 %, Estonija s 46 % in 

Slovenija s 44 %.  

Na ravni EU statistika kaže, da je managerk več kot tretjino (37 %), pri čemer delež raste 

(Eurostat 2020c).  

 

Slika 3: Delež žensk v vodstvenih poklicih 

Vir: Eurostat 2020c. 
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4 (NE)VIDNE OVIRE ZA ŽENSKE, KI SI PRIZADEVAJO ZA VODILNE 

POLOŽAJE 

Razlika med spoloma je pogosto tema raziskav, vendar pa nikoli ne prinese enakih rezultatov. 

Kot v svojem članku navaja Lamsonova (2018), so ženske veliko bolj delavne, 

perfekcionistke, ki se ne bojijo poslušati in spraševati. Na svoji karierni poti pa se srečujejo 

tako z vidnimi kot tudi z nevidnimi ovirami. 

Čeprav velja enakopravnost spolov, so ženske na svoji karierni poti večkrat soočene z 

različnimi ovirami, ki v osnovi izhajajo iz »naravne« vloge ženske biti mati in žena. Zaradi 

tega le redko zasedejo vodilne položaje v podjetjih. 

4.1 Stekleni strop 

Kot navaja literatura, je stekleni strop (angl. glass ceiling) metafora za nevidne ovire, ki 

ženskam (in manjšinskim skupinam) onemogočajo napredovanje na vrh organizacijske 

hierarhije (Linehan 2001, 42). Kanjuo Mrčela (1996) ter Einarsdottir, Christiansen in 

Kristjansdottir (2018) ugotavljajo, da se je izraz stekleni strop pojavil leta 1970 v ZDA. 

Wirthova (2001, 25) trdi, da je stekleni strop prikrita diskriminacija tako v strukturah, kjer se 

napreduje, kot tudi v samih procesih napredovanja. Stekleni strop v organizacijskih strukturah 

obstaja na različnih stopnjah. V nekaterih organizacijah se pojavi zelo blizu vrha piramidne 

strukture, medtem ko je v drugih lahko prisoten že na nižjih ravneh managementa ali celo 

nižje. 

Powell in Butterfield (2015, 315–316) omenjata tudi pojem steklene stene, ki služi kot 

dodatna razlaga steklenih stropov, saj ženske srednjega in nižjega managementa opravljajo 

funkcijo delavca ter tako težje napredujejo po lestvici navzgor, na vodstvene položaje. 

Steklena stena (ang. the glass wall) ilustrira točko v piramidni strukturi, ki zavira 

zaposlovanje žensk na bistvenih strateških področjih razvoja in financ; ta so glavna odskočna 

deska za vertikalno napredovanje na najvišje položaje (Wirth 2001, 47). 

Zaradi steklenih sten in stropov zaposlene ženske niso enakovredno zastopane v poklicnih 

skupinah, ki tradicionalno veljajo za moške. Avtorji, kot so Kanjuo Mrčela (1996), Rejc 

(2004), Linehan (2001), Wirth (2001), Powell in Butterfield (2015) ter drugi, ugotavljajo, da 

so ženske vsaj tako sposobne kot moški in da bi moralo biti v interesu podjetij, da lahko 

prebijejo stekleni strop ter zasedejo mesta v top managementu. Ženske morajo izbirati tudi 

med različnimi življenskimi slogi. To so odločitve o karieri, o zasebnem življenju, o poroki in 

otrocih. To so tudi razlogi, da veliko žensk ostane neporočenih ali se za družino odloči dokaj 

pozno (Linehan 2001, 104). 
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Slika 4: Stekleni strop in steklene stene v organizacijski piramidi 

Vir: Wirth 2001, 48. 

Avtorice Einarsdottir, Christiansen in Kristjansdottir (2018, 2) v svoji raziskavi ugotavljajo, 

da ženske, ki prebijejo stekleni strop in zasedejo visoke položaje, postanejo zgled množici 

drugih žensk, tiste, ki pa jim to ne uspe, nikoli več ne poskusijo. 

V letu 2018 so na temo steklenega stropa naredili raziskavo, v kateri ugotavljajo, da je 

seksizem mnogim talentiranim ženskam preprečil, da bi v službi dosegle svoj polni potencial. 

Profesorica Marianne Bertrand (2018) je s pregledom obsežne literature o steklenem stropu in 

s svojim lastnim delom našla tri ključne razloge, zaradi katerih stekleni strop ženskam 

preprečuje dostop do najbolje plačanih delovnih mest, in jih v članku tudi naštela:  

 Ženske z univerzitetno izobrazbo se pogosto odločijo za delo na področjih, ki ponujajo 

nižje dohodke. Čeprav so ženske po izobrazbi presegle moške, so na najbolje plačanih 

delovnih mestih premalo zastopane. Eden izmed razlogov za razlike v plačah je ta, da se 

ženske, ki se izobražujejo na visoki šoli, pogosteje kot moški izogibajo smernicam, ki 

vodijo do poklicev z višjimi zaslužki.  

 Psihološke razlike med moškimi in ženskami bi lahko obsegale do 10 % razlike v plačah. 

Večina obstoječih raziskav ugotavlja, da so ženske bolj naklonjene tveganju kot moški. 

Pripravljenost za tveganje pomaga zaposlenim tekmovati za višje plačana delovna mesta 

in se pogajati o višjih plačah. Ne glede na to, ali se moški in ženske rodijo z različnim 

odnosom do tveganja in razlik ali pa se tega priučijo, je razumevanje vloge narave in 

vzgoje ključnega pomena za odpravljanje vrzeli.  

 Zahteve po varstvu otrok ter gospodinjskih in drugih življenjskih opravilih, ki niso del 

službe, v večji meri padajo na ženske kot na moške. Višje plačani poklici so bolj neprožni 

in zahtevajo več časa. Ženske se s to neprožnostjo težje spopadajo, saj ostajajo 

nesorazmerno odgovorne za skrb za dom, vključno z vzgojo otrok. V resnici je skrb za 

otroke eden izmed najpomembnejših dejavnikov, ki zavira zaslužek žensk na izvršni 

ravni. Hkrati avtorica ugotavlja, da ko žena zasluži več od moža, to slabo vpliva na 

razmerje, ki se pogosto konča z razvezo.  
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Na podlagi rezultatov raziskave Bertrand (2018) pravi, da tudi družinam prijazna podjetja – 

daljši in plačan porodniški dopust, očetovski dopust, krajši delovni čas, delo na daljavo itd. – 

ne morejo odpraviti vrzeli v zaslužku. Steklenega stropa ne more razbiti nihče. Upa pa, da bi 

tehnološki napredek lahko utrl pot potrebnim spremembam.  

4.2 Stereotipi in predsodki 

Poznamo veliko definicij stereotipov. 

Kot pravijo Haslam, Okaes in Truner (1999, 62), stereotipi veljajo za nespremenljive, rigidne, 

izkrivljene predstave, ki ne upoštevajo individualnih razlik in družbenih sprememb ter 

odražajo in spodbujajo družbene predsodke. Po mnenju Haralambosa in Holborna (1999, 696) 

pa so stereotipi pretirano poenostavljena ali neresnična posplošitev o družbenih skupinah.  

Tudi Ule Nastran (1997, 156 in 193) pravi, da stereotipi igrajo odločilno vlogo pri vsakdanji 

adaptaciji na socialno okolje, obenem pa izkrivljajo realnost, predvsem o naravi ljudi, ki so v 

resnici enkratni, različni in spremenljivi individuumi. Stereotipiziranje je namreč proces 

opisovanja ljudi na osnovi njihove skupinske pripadnosti. Prepričanja, da so ženske 

emocionalne, moški pa agresivni, so stereotipna prepričanja. Stereotipi poudarjajo tipične in 

za nas pomembne poteze objektov. Z njimi poenostavimo kompleksnost pojavov in dogajanj 

v svetu ter se izognemo nekonsistentnostim v zaznavah. Stereotipizacija pripiše 

posameznikom določene lastnosti na osnovi njihove skupinske pripadnosti, ne na osnovi 

njihovih individualnih značilnosti in posebnosti. 

Po Nstran Ule (1997, 193) lahko ključne izrazi, ki so povezani z odpravljanjem spolnih 

stereotipov in diskriminacije na podlagi spola, povzamemo: 

 enakopravnost, kar se nanaša se na pravni vidik enakosti;  

 enakovrednost, kar pomeni, da imata oba spola enako vrednost; 

 enakost, kar pomeni, da imata oba spola enako prepoznavnost, udeleženost in moč v 

družbi; prav tako vključuje sprejemanje razlik in drugačnosti, enak položaj v družbi in 

enake pogoje za uživanje vseh pravic; pojem enakosti se še posebej nanaša na enake 

možnosti in priložnosti za razvoj osebnih potencialov; 

 enake možnosti, kar pomeni, da imajo ženske in moški možnost svobodne izbire 

izobrazbe, poklica, kariere in interesov.  

Mišljenje družbe je še vedno preplavljeno s stereotipi. Ključno vlogo pri odpravi stereotipov 

in predsodkov o vlogah žensk in moških pa ima izobraževalni sistem.  

Einarsdottir, Christiansen in Kristjansdottir (2018, 3–4) navajajo, da stereotipi izhajajo iz 

osnovnih vlog, ki so pripisane spoloma. Prav tako navajajo, da stereotipi negativno vplivajo 

na ženske v tistih situacijah, kjer se štejejo za manj kompetentne od moških. Tako ženske 

doživljajo negativen odnos okolja pri prevzemanju vodilnih položajev. 
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Kljub vsem pozitivnim kompetencam, ki jih lahko zaznamo pri ženskah in njihovem vodenju, 

se še vedno pojavljajo stereotipne predstave o ženskih in moških vlogah v managementu 

(Merkač 2001, 9). Kot navaja Merkačeva, so najpogostejši stereotipi o moških in ženskah 

naslednji: 

 moški so intelektualno superiornejši – raziskave tega ne potrjujejo, 

 moški so čustveno stabilnejši – raziskave tega ne potrjujejo, moški in ženske imajo enak 

niz čustev, 

 moški so odločnejši od žensk – tudi žensko so enako odločne, 

 uspešen manager ima moške atribute – značilnosti dobrega managerja so pogojene z 

okolico, 

 moški bolj kot ženske cenijo dosežke in napredek. 

Ugotovitve Azura in Davidsona (2001, 37) so, da so ženske na vseh nivojih managementa po 

vsem svetu vedno imele težavo z diskriminacijo in stereotipi. Od žensk managerk se je 

pričakovalo, da bodo pokazale moške lastnosti, da ne bodo kombinirale vloge žene in matere 

ter poslovne ženske, predvsem pa so moški kolegi v veliki meri imeli problem delati pod 

ženskim vodstvom. Azura in Davidson (2001, 53) zaključujeta, da družbena zgodovina, 

kulturna tradicija, družbene prakse, ideologije, pričakovanja in stereotipi o spolnih vlogah 

moških in žensk v vseh okoliščinah še vedno, vendar v manjši meri, vplivajo na delovanje 

organizacij. 

Olsson (2000, 300–301) je v svoji raziskavi navedel, da ženske zaradi svoje prilagodljivosti 

pomenijo izziv za stereotipe. V njegovem delu fleksibilnost ni predstavljena kot poraz, 

temveč kot pobuda ali zmaga za napredovanje (Olsson 2000, 301). Kot ugotavljata Powell in 

Butterfield (2015, 316), ženske s svojim prebojem v top management prispevajo k manjšemu 

vplivu stereotipov in predsodkov v družbi. 

Svetek (2019) v svojem članku ugotavlja, da psihološki pogled opisuje spoznanja na področju 

diskriminacije žensk na trgu dela in na delovnih mestih, kjer pojasnjuje, kako spolni stereotipi 

vplivajo na zaznavanje žensk in moških, na pričakovanja na delovnem mestu in na različne 

standarde ocenjevanja glede na spol. Hkrati tudi izpostavi, kateri psihološki mehanizmi so 

ključni pri vzdrževanju diskriminacije na trgu dela, in predstavi, kakšne so napovedi razvoja 

spolnih stereotipov v prihodnosti. Članek v pretežni meri obravnava ovire, s katerimi se 

ženske soočajo pri dostopanju do vodstvenih položajev, saj je ta vidik v psihološki literaturi 

do sedaj prejel največ pozornosti, kljub temu pa obravnavani mehanizmi diskriminacije niso 

omejeni na zgornjo plast trga dela. V članku omenja, da se pri proučevanju diskriminacije, 

vključno z diskriminacijo na podlagi spola, (socialna) psihologija močno opira na stereotipe – 

pretirano poenostavljena prepričanja o osebnostnih značilnostih posamezne skupine ljudi.  

Čeprav so stereotipi navadno razmeroma točni (Jussim, Crawford in Rubinstein 2015, 490–

497), z vidika kognitivnega delovanja človeka precej učinkoviti in ne vedno negativni 
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(Dovidio idr. 2010, 3), je njihovo razumevanje bistvenega pomena za razumevanje 

diskriminacije. Prvič zato, ker stereotipi omogočajo pripisovanje značilnosti ljudem na osnovi 

njihove skupinske pripadnosti (t. i. stereotipiziranje) in razvrščanje ljudi v različne socialne 

skupine (t. i. socialna kategorizacija), drugič pa zato, ker so podlaga za oblikovanje 

predsodkov (praviloma negativnih stališč do posamezne skupine ljudi oziroma članov 

skupine), ki se lahko udejanjijo v obliki diskriminacije (neupravičenega negativnega vedenja 

proti določeni skupini ljudi oziroma njenim članom). Ne le da so standardi različno visoki za 

ženske in moške, razlikujejo se tudi po vsebini. Ocenjevalci namreč uporabljajo vsebinsko 

različne kriterije glede na spol ocenjevanca. V eksperimentu so raziskovalci (Heilman in Chen 

2005, 431–441) pokazali, da altruistično vedenje na delovnem mestu pozitivno vpliva na 

ocene in napredovanje moških, ne pa tudi na ocene in napredovanje žensk, še več, v primerih, 

ko se ženske niso vedle altruistično, so bile kaznovane z nižjo oceno in manjšimi možnosti 

napredovanja. Povedano drugače, altruistično (komuno) vedenje je za ženske obvezno (se od 

njih pričakuje), za moške pa izbirno. Od žensk na vodstvenih položajih podrejeni v večji meri 

pričakujejo podporo, skrbnost, oseben pristop, razumevanje, empatijo, sposobnost prisluhniti 

drugemu, kompetence organiziranja in komuniciranja, pa tudi posluh za usklajevanje dela z 

družinskimi obveznostmi (Elsesser in Lever 2011, 1555–1578). Če jim pri tem spodleti, 

tvegajo nepriljubljenost in slabše zaposlitvene možnosti (Heilman in Wallen 2010, 664–667). 

Svetkova (2019) ugotavlja, da ostaja odprto vprašanje, kateri spolni stereotipi so zapovedani 

in kateri prepovedani ter v kakšni meri se prekrivajo s spolnimi stereotipi nasprotnega spola. 

Še vedno ni povsem jasno, ali so ženske motivirane za negativno ocenjevanje drugih žensk ali 

pa je to predvsem odraz prevzemanja kulturno in družbeno posredovanih stereotipov in 

predsodkov. Obstaja tudi velika vrzel pri proučevanju nižjih in manj prestižnih delovnih mest.  

4.3 Ravnotežje med delom in zasebnim življenjem 

Ko se ženske odločajo za karierni korak, se pogosto srečujejo z vprašanjem, kako uskladiti 

delo in zasebno življenje. Veliko se jih zato, ker imajo občutek, da obojega ne bo mogoče 

uskladiti, odloči za le eno izmed obeh možnosti; po navadi prevlada odločitev za družino, 

sanje o uspehu v karieri pa ostanejo neizpolnjene. 

Ženska je tako vedno razdvojena med kariero in družino ter primorana najti ravnotežje med 

delom in zasebnim življenjem (angl. work–life balance). Prav zaradi predanosti in skrbi za 

družino so ženske postale v družbi »podrejene« (Ruzzier 2009, 22). 

Brockback in Traves (1995, 5) v svojem članku navajata, da so ženske tradicionalno 

izključene iz managerskih pozicij, ker so ocenjene kot manj resne, manj organizirane ter manj 

motivirane kot moški zaradi predanosti in skrbi za družino. Ker je pri ženskah že 

tradicionalno v ospredju družina, se težje odločajo za kariero in gradnjo svoje socialne mreže 

(Hall-Taylor 1997, 255). Vendar je, kot navajajo Edwards, Woodall in Welchman (1996, 42), 

razvoj managementa ženskam prinesel tudi priložnosti za razvoj kariere. 
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Uskladitev poslovnega in zasebnega življenja zato pomeni izziv vsem zaposlenim ženskam. 

Delo, še posebej managersko, se pogosto ne konča z osemurnim delavnikom, ampak se 

nadaljuje tudi v prostem času. Dvojna obremenitev žensk, služba in družina, je zato še večji 

problem (Kanjuo Mrčela 1996, 94–95). 

Na pomen ravnotežja med delom in zasebnim življenjem opozarjajo tudi Aitchison, Jordan in 

Brackenridge (1999, 125), ki ugotavljajo, da določena podjetja podpirajo ženske pri razvoju 

njihovih karier in jim pri usklajevanju dela in zasebnega življenja pomagajo. Najpogosteje jim 

nudijo fleksibilen delovni čas, delo od doma, mentorstvo, varstvo za otroke idr. 

4.4 Spolna segregacija 

Kljub temu da enakost med spoloma zagotavljajo tako različni zakoni kot akti, je spolna 

segregacija poklicev še vedno zelo velika. Ta posledično tudi močno korelira s plačami 

moških in žensk, kjer se pojavljajo velike razlike. Tako področja z največjim vplivom 

(vodenje, finance, nadzor) načeloma zasedajo moški (Merkač 2001, 14). 

Spolna segregacija se deli na horizontalno in vertikalno. Poklicna segregacija opredeljuje 

delovna mesta, ki jih opravljajo ženske, drugače od tistih, ki jih opravljajo moški, tj. 

horizontalna segregacija. Kadar ženske delajo na nižjih ravneh kot moški, temu pravimo 

vertikalna segregacija (Aitchison, Jordan in Brackenridge 1999, 122). 

Aitchison, Jordan in Brackenridge (1999, 123) ugotavljajo, da se spolna segregacija povečuje 

z naraščajočo stopnjo izobraževanja organizacije, kar očitno vpliva na poklicni napredek 

žensk in njihovo vlogo v upravljanju. 

Managerke doživljajo neprijetnosti zaradi vertikalne segregacije, ki moškega postavlja na 

višjo raven v isti poklicni kategoriji. Največje težave imajo poročene managerke, saj 

usklajujejo kariero in družino, organizacije pa za to nimajo posluha. Namesto da bi take 

ženske bile za podjetje izziv, jim zaradi spolne segregacije omejujejo njihov karierni razvoj. 

Priložnost za vstop v vrhnji management dobijo samo tiste ženske, ki se vedejo kot moški 

(Azura in Davidson 2001, 50–51). 

4.5 Plače 

Moški so skozi zgodovino zaradi svoje primarne funkcije, finančnega vzdrževanja družine, 

vedno zaslužili več kot ženske. Tudi v današnjih časih so ženske na trgu delovne sile kljub 

izobrazbi plačane slabše. Razloge lahko iščemo v različnih poklicih, sektorjih, ravneh in 

delovnih mestih. Enaka izobrazba prav tako ne zagotavlja enakega plačila. Za ženske je plača 

skozi leta postala temelj za ekonomsko neodvisnost. 
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Ekonomist Jaklič (1999, 300) navaja, da so v vrhnjem managementu najbolje plačana delovna 

mesta sodobne družbe. Kot kažejo raziskave, pa so ženske tam v veliki manjšini in pogosteje 

zasedajo delovna mesta nižjega ali srednjega managementa. 

Razliko v plači (angl. gender pay gap) Eurostat (2020a) definira kot razliko povprečnih bruto 

urnih postavk moških in žensk, izraženo kot odstotek povprečne bruto plače na uro zaposlenih 

moških. Različni so tudi zaslužki moških in žensk po državah. Glede na razpoložljive podatke 

Eurostata (2020b) za leto 2018 ženske v EU-27 zaslužijo 14,8 % manj kot moški. Razlika je 

bistveno višja v Nemčiji, kjer znaša 20,9 %, bistveno nižja od evropskega povprečja pa v 

Sloveniji, kjer znaša 8,7 %. Če povzamemo ugotovitve po Eurostatu (2020c), razlike v plačilu 

moških in žensk izhajajo iz različnih delovnih mest, opravljenih ur dela, sektorjev, vrste 

pogodbe o delovnem razmerju, izobrazbe idr. 

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenija (SURS 2020) so v letu 2018 glede na 

izobrazbeno strukturo najvišjo povprečno mesečno bruto plačo prejeli višje- in visokošolsko 

izobraženi; ta je znašala 2.404 EUR. Višje- in visokošolsko izobraženi moški so zaslužili več 

kot ženske s tako izobrazbo (prvi 2.683 EUR, druge 2.200 EUR). 

Po podatkih Statističnega urada Republike Nemčije je leta 2018 povprečna bruto plača 

znašala 3.994 EUR. Povprečna bruto plača za vodstveni kader je leta 2018 znašala 

5.699 EUR, ženske pa so v povprečju prejele 20 odstotkov nižjo plačo kot njihovi moški 

kolegi (DESTAT 2020). 

4.6 Druge pogoste ovire 

Poleg prej opisanih vidnih in nevidnih ovir se ženske, ki posegajo po najvišjih položajih, 

srečujejo tudi z naslednjimi težavami: 

 Pomanjkanje izkušenj. Interesi in izkušnje žensk so drugačni od večine moških. 

Razlikujejo se glede na to, kako se izkušnje oblikujejo in uveljavijo v obstoječih 

patriarhalnih pogojih. Zaradi pomanjkanja izkušenj ženske niso sposobne samozavestno 

odgovoriti na pomembna vodstvena vprašanja (Madsen in Scribner 2017, 234–235). 

 Poslovna mreža. Neformalni odnosi imajo v poslovnem svetu veliko težo. Moški zavestno 

ali podzavestno onemogočajo ženskam dostop do takih mrež. V kolikor bi se ženskam 

uspelo prebiti v te mreže, bi se z njihovo krepitvijo krepila tudi njihova moč in vse več 

žensk bi se lahko potegovalo za managerske pozicije (Linehan 2001, 144–145). 

 Emocionalna nestabilnost. Kot navaja Kanjuo Mrčela (1996, 74), za ženske velja 

predpostavka, da dopuščajo čustvom vpliv na poslovne odločitve ter da niso pripravljene 

prevzeti odgovornosti. 

 Pomanjkanje samozavesti. Samozavest posameznika spodbudi k izzivom in uresničevanju 

ciljev. Ženske jo ocenjujejo kot ključni pogoj za pridobitev najvišjih položajev. Pa vendar 

so zaradi premajhnega zaupanja v svoje lastne sposobnosti previdnejše in ne izkoristijo 
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priložnosti za vzpon po organizacijski lestvici (Einarsdottir, Christiansen in Kristjansdottir 

2018, 4). 

 Mentorstvo. Linehan (2001, 69) poudarja, da so mentorski odnosi za ženske bistvenega 

pomena. Mentor zagotavlja informacije s področja dela, daje nasvete in usmerja. 

Podrejenemu pomaga pri razvoju socialne in poklicne integritete v organizaciji. 

 Manjša geografska mobilnost. Zaradi narave dela se od managerk zahteva veliko 

potovanj. Kanjua Mrčela (1996, 75) navaja, da naj bi bile službene poti težava za žensko, 

saj v tem času ne bi nihče skrbel za dom in otroke. 
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5 ŽENSKE NA VODILNIH POLOŽAJIH V PODJETJU STAHLGRUBER 

Podjetje Stahlgruber zaposluje tako doma kot v tujini veliko žensk. Večina žensk je 

zaposlenih na nižjih delovnih mestih, nekaj pa se jih je prebilo tudi v srednji management. Vsi 

zaposleni v podjetju imajo enake možnosti tako za napredovanje kot tudi za različna 

izobraževanja, ki jih ponuja podjetje. Od leta 2010 je bilo podjetje Stahlgruber večkrat 

prejemnik nagrade »Družini prijazno podjetje« (Jerman 2020).  

5.1 Predstavitev podjetja Stahlgruber 

Podjetje Stahlgruber GmbH je eno izmed najbolj znanih in največjih evropskih imen v svetu 

avtomobilizma. To je podjetje z dolgoletno tradicijo, ki ponuja vse, kar potrebuje mehanična 

delavnica. V svoji ponudbi imajo več kot 500.000 artiklov za različna vozila, s poudarkom na 

osebnih in lahkih gospodarskih vozilih (Stahlgruber 2020). 

 

 

Slika 5: Prodajne regije podjetja Stahlgruber 

Vir: Stahlgruber 2020. 

Podjetje Stahlgruber GmbH je član različnih združenj, med drugim ATR International AG, 

GVA Gesamtverband Autoteile-Handel e.V. in ASA Bundesverband der Hersteller und 

Importeure von Automobil-Service Ausrüstung e.V. (Stahlgruber 2020). 
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Prodaja celotnega koncerna je leta 2018 znašala 1,79 milijarde EUR. Konec leta 2018 je 

imelo podjetje 5.489 zaposlenih v Nemčiji, izven njenih meja pa še 1.161. Stahlgruber GmbH 

ima poleg poslovalnic v Nemčiji svoja hčerinska podjetja v Avstriji, na Češkem, Hrvaškem in 

v Sloveniji (Stahlgruber 2020). 

5.1.1 Zgodovina podjetja Stahlgruber 

Stahlgruber GmbH je nemško podjetje, ki slovi po svoji urejenosti, natančnosti ter 

spoštovanju vsake stranke in poslovnega partnerja. 

Leta 1923 sta brata Otto in Willy Gruber ustanovila prvo podjetje pod imenom Otto Gruber & 

Co. Trgovina se je sprva ukvarjala s prodajo vijakov in majhnih kovinskih delov, vendar sta 

jo kmalu nadgradila s prodajo kompresorjev in dvigal (Stahlgruber 2020). 

Med obiskovanjem vulkanizerjev sta brata odkrila vrzel na trgu. Tako sta leta 1938 trgu 

ponudila obliže za pnevmatike, ki jih do takrat ni ponudil še nihče. Veliko odkritje pa je bila 

t. i. hladna vulkanizacija za popravilo zračnic pod stalno temperaturo (Stahlgruber 2020). 

Leta 1969 je bilo v okviru podjetja Otto Gruber & Co. KG ustanovljeno novo podjetje, 

Stahlgruber GmbH. Kasneje, v letu 2007, pa je bilo ustanovljeno še eno podjetje, Rema Tip 

Top GmbH, ki je specializirano za prodajo vulkanizerskih pripomočkov in orodij za 

mehanične delavnice (Stahlgruber 2020). 

Leta 2012 je podjetje Stahlgruber GmbH kupilo in prevzelo podjetje PV Avtomotive GmbH, s 

čimer so svojo prodajno mrežo razširili na severni del Nemčije, kjer do tedaj še niso bili 

prisotni (Stahlgruber 2020). 

Tudi v letu 2017 je podjetje širilo svojo mrežo; sredi leta se je zgodil nakup in prevzem 

podjetja OPTIMAL AG & Co. KG. To že od svoje ustanovitve leta 1992 dobavlja kakovostne 

nadomestne dele, kot so na primer zavore, krmilni mehanizmi, motorji idr. (Stahlgruber 

2020). 

Junija 2018 se je zgodil prevzem podjetja Stahlgruber GmbH s strani LKQ Corporation, ki je 

vodilni uvoznik in distributer nadomestnih delov in dodatkov za osebna in dostavna vozila ter 

za tovornjake in motocikle. LKQ je ameriško podjetje, ki širom sveta zaposluje 51.000 ljudi 

na 1.700 lokacijah v 31 državah. Leta 2011 so začeli osvajati tudi evropsko tržišče (LKQ 

Corporation b. l.). 

5.1.2 Vizija in poslanstvo podjetja Stahlgruber 

Pogoj za preživetje in nadaljnjo rast v sodobnem poslovnem svetu je mobilnost. Ta obsega 

hitrost in prilagodljivost, prav tako pa tudi dinamiko in moč inovacij. Kakovost, učinkovitost 
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in kontinuiteta so prevladujoči dejavniki, ki v očeh kupcev in dobaviteljev predstavljajo 

zanesljivega poslovnega partnerja. Biti vedno mobilen – navznoter kot zahteva zaposlenim v 

podjetju in navzven kot dodana vrednost za kupce – je že desetletja Stahlgruberjeva filozofija, 

ki predstavlja tudi osnovna načela poslovanja podjetja (Stahlgruber 2020). 

Prednosti podjetja se kažejo tako v skrbno izbranem asortimentu izdelkov vodilnih 

dobaviteljev na trgu rezervnih delov kakor tudi v inovativnosti ponujenih storitev za delavnice 

in trgovce. Podjetje se ponaša z dolgo tradicijo, ki se je v njegovih skoraj 100 letih obstoja 

razvila v zgodbo o uspehu. Že od ustanovitve leta 1923 s strani bratov Gruber so se vedno 

znova prilagajali spreminjajočim se zahtevam tržišča in tako nudili pomembno podporo 

svojim partnerjem. Uspeh njihovih partnerjev je garancija za uspeh podjetja in pogoj za 

njegov neprekinjen razvoj tako na domačem kot tudi na tujem tržišču (Stahlgruber 2020). 

5.1.3 Organizacijska struktura podjetja Stahlgruber 

Stahlgruber skrbi za veleprodajo in maloprodajo avtomobilske opreme, avtomobilskih 

nadomestnih delov ter opreme za delavnice s pripadajočimi storitvami. Stahlgruber vključuje 

podjetje Stahlgruber Beteiligungsgesellschaft z mednarodnimi podružnicami ter Stahlgruber 

Holding s povezanimi družbami in podružnicami v Nemčiji (Stahlgruber 2020). 

 

Slika 6: Organigram podjetja LKQ 

Vir: Stahlgruber 2020. 
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5.2 Analiza stanja vodilnih položajev v podjetju Stahlgruber 

Podatki, ki smo jih pridobili, temeljijo na zbranih podatkih podjetja Stahlgruber, ter na 

odgovorih na vprašanja, ki smo jih zaposlenim v podjetju postavili s pomočjo intervjuja. 

5.2.1 Metoda zbiranja in analiziranja podatkov 

Teoretični del magistrske naloge smo podkrepili s polstrukturiranim intervjujem prek 

spletnega programa Microsoft Teams. Zaradi zaostrene situacije s COVID-19 se s tremi 

zaposlenimi v podjetju Stahlgruber nismo mogli osebno srečati, saj so locirani v Nemčiji. 

Med pogovorom smo poskusili ustvariti sproščeno in prijetno vzdušje, saj smo predvidevali, 

da je lahko za nekatere ta tema tudi neprijetna. K iskrenosti odgovorov je veliko pripomogla 

tudi možnost anonimnosti. Ko so zaposleni podajali odgovore, smo ugotovili, da nimajo 

strahu; dialoga nam skoraj ni bilo treba spodbujati s podvprašanji in prav tako ni bilo občutiti 

nerodne tišine. Intervjuji so v povprečju trajali eno uro. Dialoge smo usmerjali tako, da so 

potekali v okviru zastavljenih vprašanj. Zaradi zaostrovanja politike in novih smernic podjetja 

je bilo treba vnaprej pripravljena vprašanja podati v pregled in odobritev odgovornim. V 

vzorec smo vzeli tri zaposlene, saj smo mnenja, da je to zadostno število glede na politiko 

podjetja in teme vprašanj. Hkrati pa smo pazili, da je bil med intervjuvanimi osebami tudi 

pripadnik moškega spola na visokem položaju, saj smo ugotovili, da je pri obravnavani temi 

pomemben tudi moški vidik.  

5.2.2 Analiza in interpretacija podatkov 

V tem poglavju smo pod vsakim vprašanjem strnili odgovore vseh treh zaposlenih. Dve osebi 

nista želeli, da se izdata njuni imeni in priimka, zato je podan samo njun položaj v podjetju. 

Ker smo pri določenih vprašanjih želeli pridobiti samo mnenje žensk, sta na šest vprašanj na 

koncu odgovorili samo pripadnici ženskega spola.  

1. Povejte nam vaše ime (po želji) in pozicijo v podjetju. 

- Intervjuvana oseba 1: Vodja skupine prodajne hiše Frankfurt. 

- Intervjuvana oseba 2: Andrej Jerman, izvršni direktor. 

- Intervjuvana oseba 3: Vodja oddelka poslovne programske opreme. 

2. Zaupajte nam vašo starost in spol. 

- Intervjuvana oseba 1: 55, ženski. 

- Intervjuvana oseba 2: 53, moški. 

- Intervjuvana oseba 3: 34, ženski. 

3. Kakšna je vaša izobrazba? 

- Intervjuvana oseba 1: Diploma iz ekonomskih ved. 
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- Intervjuvana oseba 2: Inženir za gradnjo letal. 

- Intervjuvana oseba 3: Diploma iz poslovne administracije. 

4. Kakšen je vaš zakonski stan? 

- Intervjuvana oseba 1: Poročena. 

- Intervjuvana oseba 2: Poročen. 

- Intervjuvana oseba 3: Poročena. 

5. Imate otroke, družino?  

- Intervjuvana oseba 1: En odrasel otrok. 

- Intervjuvana oseba 2: Dva otroka (dekleti, 19 in 22 let). 

- Intervjuvana oseba 3: En otrok, dve leti. 

6. Pri kateri starosti ste v svoji karieri prvič zasedli eno izmed vodilnih mest? 

- Intervjuvana oseba 1: 34. 

- Intervjuvana oseba 2: 28. 

- Intervjuvana oseba 3: 26. 

7. Zakaj menite, da se morajo ženske v primerjavi z moškimi kolegi bolj potruditi za 

napredovanje in zasedbo vodilnih položajev? 

- Intervjuvana oseba 1: Danes spol ni več tako pomemben, ampak prej vodstvene in 

komunikacijske sposobnosti, ki pridejo bolj v ospredje.  

- Intervjuvana oseba 2: V našem podjetju sicer ni tako, v drugih pa se verjetno morajo. 

Bolj se morajo potruditi zaradi stereotipov, ki še obstajajo, vendar gre na bolje, smo v 

koraku s časom, kar smo dokazali v Stahlgruberju. 

- Intervjuvana oseba 3: Mislim, da ni toliko povezano s spolom, kot je bilo včasih, 

ampak gre bolj za mešanico zmožnosti, mreženja in komunikacijskih sposobnosti.  

8. Kateri so po vašem mnenju razlogi, da ženske težje dosegajo položaje na najvišjih 

delovnih mestih? 

- Intervjuvana oseba 1: Ženske naj bi poleg službe usklajevale tudi druge aktivnosti in 

po navadi je to preveč. Je pa seveda odvisno od ženske same. 

- Intervjuvana oseba 2: V povprečju so ženske manj borbene, ko gre za kariero. Večji 

poudarek dajejo harmoniji. Moški potrebujemo več uspeha v poslu, da smo 

samozavestnejši. Pri ženskah ni tako. 

- Intervjuvana oseba 3: Ženske se ne koncentriramo samo na delo, ampak je treba 

uskladiti tudi družino, gospodinjstvo in vse nakupe. 

9. Primerjajte žensko vodenje z moškim.  

- Intervjuvana oseba 1: Ženske dajejo velik poudarek na komunikacijo in skupinsko 

odločanje, pomemben jim je skupinski rezultat; moški odločajo enostransko in vidijo v 

drugih ljudeh konkurente. 
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- Intervjuvana oseba 2: Ženske so bolj mirne, zaprte in pripravljene na kompromise. 

Niso toliko egoistične in imajo manj predsodkov. 

- Intervjuvana oseba 3: Ženske vodijo bolj s šarmom, imajo manj interesa po moči, večji 

poudarek dajejo zmožnosti in samopotrditvi; moški se med seboj vidijo kot tekmeci in 

kot ženska se je tem borbam bolje izogniti.  

10. Na katerih področjih menite, da so ženske boljše kot moški? 

- Intervjuvana oseba 1: Ženske imajo sposobnost poslušanja. 

- Intervjuvana oseba 2: Ženske bolje delajo v skupinah, ker se ne vidijo kot nasprotniki, 

ampak kot partnerji. 

- Intervjuvana oseba 3: Ženske vodijo z več empatije. 

11. Na kakšen način bo v prihodnosti več žensk na vodilnih položajih, kot jih je danes? 

- Intervjuvana oseba 1: To je odvisno od delodajalca. Obstajajo podjetja, ki dajejo velik 

poudarek prilagodljivemu delovnemu času in podpirajo ženske na vodilnih položajih z 

razumevanjem in prilagajanjem. Pomembno je samo, da je delo opravljeno, vseeno 

kako. Na začetku kariere sem si delno lahko sama razporejala čas, sedaj sem zaradi 

delovanja prodajne hiše vezana na obratovalni čas. 

- Intervjuvana oseba 2: Mlajša generacija moških ne razmišlja toliko o karieri, zato sem 

mnenja, da bodo na ta način ženske hitreje prišle na vodilne položaje, saj so bolj 

zagnane in samoiniciativne.  

- Intervjuvana oseba 3: Do tja je še dolga pot, saj mora država narediti korak v smeri 

otroških ustanov (vrtcev) in določiti neko osnovo. Prav tako se morajo prilagoditi 

podjetja, biti morajo bolj fleksibilna, sprejemati delo od doma (ko je to potrebno) in 

prilagoditi osnovni delovnik (sama imam delovnik prilagojen od 6. do 23. ure, da 

lahko delam v času, ko me hči več ne potrebuje in gre spat). 

12. Zakaj menite, da je manjše število žensk na vodstvenih položajih problem, ki bi ga bilo 

treba reševati? 

- Intervjuvana oseba 1: Ženske naj pozicijo dosežejo z uspešnostjo in samozavestjo. 

Včasih obstaja pri ženskah strah, da ne bodo zmogle usklajevati družine in službe, 

vseeno pa je pomembno, da se jim da priložnost za vodilni položaj, ker znajo 

poslušati, komunicirati in voditi s srcem. 

- Intervjuvana oseba 2: Po mojih izkušnjah je dobro imeti več žensk na vodilnih 

položajih. Pozitivne lastnosti žensk (več pogovora in komunikacije, manj ega) 

pomagajo pri sprejemanju odločitev na ravni managementa. Pri nas razpisujemo vse 

pozicije vedno za oba spola. Ni mi poznano, da bi v podjetju imeli kdaj drugačno 

politiko. Se pa mora ženska sama prijaviti na delovno mesto (impulzivno). Mogoče si 

ženske ne zaupajo dovolj, kar pa je narobe. To področje problematike je vredno 

raziskovanja in truda, da se lahko spremeni na bolje. 
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- Intervjuvana oseba 3: Sem proti kvotam, ker se mi zdijo diskriminatorne do žensk. 

Sama želim pozicijo doseči s svojimi zmožnostmi in ne samo zato, ker sem ženska. 

Ženska bi se morala v času študija naučiti več vodenja in samozavesti. Seveda je 

pomembno, da se ta problem še naprej rešuje. 

13. Vam je vseeno, ali vam je nadrejen moški ali ženska? S kom lažje komunicirate? Kdo ima 

po vašem mnenju več posluha? 

- Intervjuvana oseba 1: Vseeno je, čeprav imam več izkušenj z moškimi. Z obema 

spoloma komuniciram brez težav. 

- Intervjuvana oseba 2: V principu mi je vseeno. V svoji karieri sem imel samo dva res 

dobra moška nadrejena (šefa). Zato težko podam drugačen odgovor. Tudi zato mogoče 

lažje komuniciram z moškimi kolegi, ker vem, kako razmišljajo. Je pa res, da imajo 

ženske več razumevanja za druge. Za ženske je skupinski uspeh pomembnejši kot 

osebni. Se pa to verjetno spremeni, ko dosežejo višje pozicije. Tukaj si moški in 

ženske postanejo enaki (če pogledamo na primer nemške politike). 

- Intervjuvana oseba 3: Odvisno je predvsem od človekovega karakterja; rada 

komuniciram z obema spoloma, nimam težav. 

14. Kako usklajujete družino in delo? Je to za vas stresno? Vam pomagajo partner, starši, 

babice/dedki? 

- Intervjuvana oseba 1: Prej (ko je bil otrok majhen) me je podpiral mož, pomagali pa 

sta tudi babici. Sedaj imam samo kariero in gospodinjstvo, kar zmorem. Mož me 

podpira in je razumevajoč. 

- Intervjuvana oseba 2: Delo in družina sta za mene dva ločena svetova. Žena je 

prevzela velik del vzgoje hčera, saj sem bil jaz veliko odsoten. 

- Intervjuvana oseba 3: Delam 30 ur na teden, kar mojemu šefu kljub vodstveni poziciji 

zadostuje. Moj šef je zelo razumevajoč človek, razume, ko spontano ostanem doma, 

ker je otrok bolan (ali pa delam pozno zvečer ali zgodaj zjutraj). Sicer je to zame 

naporno, vendar smo tako vsi zadovoljni. Otroka imam štirikrat na teden od 8. do 16. 

ure v vrtcu. Mož me podpira, ko otroka odpelje v vrtec. Babice vskočijo, kadar ni 

druge možnosti, ker imava oba neodložljive obveznosti. Dejstvo je, da vse funkcionira 

samo, če se oba zakonca podpirata in dopolnjujeta v enaki meri. 

Dodatna vprašanja za ženske 

15. Vam je kdo v podjetju kdaj dal občutek, da ste bili na poti do sedanjega položaja 

diskriminirani oziroma ste se počutili neenakovredno v primerjavi z vašimi moškimi 

kolegi? 

- Intervjuvana oseba 1: Ne. Vedno so mi dali enake možnosti kot moškim kolegom. 

- Intervjuvana oseba 3: Ne, nikoli, saj sem samozavestno stopala po poti do mojega 

trenutnega položaja in tudi sama moške kolege enakovredno obravnavala. 
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16. S katerimi ovirami ste se srečali na svoji karierni poti do vodilnega položaja? 

- Intervjuvana oseba 1: Ovira je bil bolj otrok. Smo pa z delodajalcem hitro našli rešitev 

in sem delala fleksibilno. 

- Intervjuvana oseba 3: Pri meni je bila ovira bolj starost kot spol. Zelo mlada sem 

prevzela veliko odgovornosti. Kljub temu pa sem zaradi zaključka študija pri 22 letih 

nabirala poslovne izkušnje že prej. 

17. Kako je skrb za gospodinjstvo in družino vplivala na razvoj vaše kariere? 

- Intervjuvana oseba 1: Samo kratkoročno. Kot zgoraj navedeno. 

- Intervjuvana oseba 3: Do sedaj ne, se pa zavedam, da je trenutna pozicija maksimum, 

ki ga lahko izpolnjujem in usklajujem z družino naslednja 3 do 4 leta. To pomeni, da 

bi morebitne ponudbe za napredovanje zavrnila zaradi družine in gospodinjstva. 

18. Kako na vašo kariero gleda vaš partner/mož? 

- Intervjuvana oseba 1: Podpira me pri delu. 

- Intervjuvana oseba 3: Vedno me podpira mentalno, ko moram na službeno pot pa 

vskoči in pazi na hčerko. Želi, da sem finančno neodvisna in zadovoljna s svojo 

kariero. 

19. Kako usklajujete zasebno življenje z delom? 

- Intervjuvana oseba 1: Zelo veliko je organizacije. 

- Intervjuvana oseba 3: Zelo veliko je prilagajanja in organizacije ter odrekanja pri 

osebnih stvareh, na primer pri hobijih in socialnem druženju s prijatelji. 

20. Ste imeli izkušnjo, da je bil za določeno delovno mesto namesto vas izbran moški, čeprav 

ste ustrezali razpisnim pogojem? Ali je imela tako izkušnjo kakšna vaša prijateljica?  

- Intervjuvana oseba 1: Pri meni osebno takih izkušenj ni bilo. Od prijateljic pa sem 

slišala različne izkušnje. 

- Intervjuvana oseba 3: Pri meni osebno ni bilo takih izkušenj, od prijateljic pa sem 

slišala različne zgodbe; veliko jih je bilo ožigosanih za »mamo« in po tem je bil razvoj 

kariere nemogoč. 

V raziskavi smo uporabili induktivni pristop ali »odprto kodiranje«, kar pomeni, da smo kode 

določili med analizo besedila. Odprto kodiranje vsebuje tri različne postopke (Mesec 1998, 

106): 

 pripisovanje pojmov empiričnim opisom,  

 združevanje sorodnih pojmov v kategorije in  

 analizo značilnosti pojmov in kategorij. 

Analiza gradiva je postopek, pri katerem s kategoriziranjem in klasificiranjem enot gradiva 

oblikujemo pojme, ki jih nato med seboj povežemo ter oblikujemo teoretične modele in 

pojasnitve (Mesec 1998, 104). 
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Kodiranje je predstavljeno v preglednici 2. Po zaključeni analizi kodiranih podatkov smo 

interpretirali dobljene rezultate za našo kvalitativno raziskavo. 

Preglednica 2: Kodiranje 

1. raven: Enota 2. raven: Pojem 3. raven: Kategorija 

starost 

izobrazba 

položaj v podjetju 

kariera 

kompetence 

poklicno delo osebnostni razvoj 

otroci 

sodelovanje partnerjev 

podpirati se 

vrednote, odnosi družina 

materinska vloga 

poklicna vloga 

neenakovrednost žensk 

zavest posameznika segregiranost 

 

Družina ima veliko vlogo v življenju intervjuvank, ki hkrati povesta, da ta do sedaj ni 

negativno vplivala na razvoj njune kariere; v ospredje postavita pomoč partnerja in širše 

družine. Obe intervjuvanki sta poročeni in imata otroke. Na svoji karierni poti sta bili deležni 

velikega razumevanja nadrejenega, ki jima je dal možnost usklajevanja dela in družine 

(prilagojen delovni čas, delo od doma, skrajšan delovnik idr.). To potrjujejo tudi Aitchison, 

Jordan in Brackenridge (1999, 125), ki v svojih raziskavah ugotavljajo, da določena podjetja 

podpirajo ženske pri razvoju njihovih karier ter jim pomagajo uskladiti delo in zasebno 

življenje. 

Intervjuvanec, g. Jerman (2020), pove, da je svojo družino prepustil ženi, sam pa se je 

posvetil karieri. Pravi, da izkušenj z nadrejenimi osebami ženskega spola nima, je pa imel dva 

zelo dobra moška šefa, ki sta mu bila tudi odličen zgled, da sam sedaj lažje sodeluje z 

ženskami v podjetju. Ugotavlja, da imajo ženske v primerjavi z moškimi več razumevanja za 

druge in da jim je skupinski uspeh pomembnejši kot osebni. Einarsdottir, Christiansen in 

Kristjansdottir (2018, 4) so izpostavili, da so ženske zaradi premajhnega zaupanja v svoje 

lastne sposobnosti previdnejše, zato le redke izkoristijo priložnosti za vzpon po organizacijski 

lestvici. 

Da ženske danes poleg dela usklajujejo tudi gospodinjska opravila in skrbijo za otroke, je pri 

intervjuvankah sprejeto kot nekaj normalnega. Pomoč in podpora partnerja jima veliko 

pomenita in ne zdi se jima, da so moški zato manj vredni oziroma da sta sami manj sposobni. 

Radi sta neodvisni in to se zdi pomembno tudi njunima partnerjema. Podpora in razumevanje 

sta v partnerski zvezi zelo pomembna. Brockback in Traves (1995, 5) pa v svojem članku 

navajata, da so ženske tradicionalno izključene iz managerskih pozicij prav zaradi svoje 

primarne vloge, tj. predanosti in skrbi za družino. Olsson (2000, 300–301) je v svoji raziskavi 
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navedel, da ženske zaradi svoje prilagodljivosti pomenijo izziv za stereotipe. V njegovem 

delu fleksibilnost ni predstavljena kot poraz, temveč kot pobuda ali zmaga za napredovanje.  

Segregiranost na delovnem mestu intervjuvanki sicer poznata, a sami do sedaj nista imeli 

slabih izkušenj. Obe povesta, da poznata posameznice, ki so bile zaradi materinske vloge 

prikrajšane za razvoj kariere in napredovanje. Podobno navajata tudi Azura in Davidson 

(2001, 50–51), ki pravita, da managerke doživljajo neprijetnosti zaradi vertikalne segregacije, 

ki moškega postavlja na višjo raven v isti poklicni kategoriji. Težavo imajo predvsem 

poročene managerke, saj usklajujejo kariero in družino, organizacije pa za to nimajo posluha.  

Einarsdottir, Christiansen in Kristjansdottir (2018, 3–4) navajajo, da stereotipi izhajajo iz 

osnovnih vlog, ki so pripisane spoloma. Prav tako dodajajo, da stereotipi negativno vplivajo 

na ženske v tistih situacijah, kjer jih pojmujejo za manj kompetentne od moških. Tako ženske 

doživljajo negativen odnos okolja pri prevzemanju vodilnih položajev.  

Direktor, g. Jerman (2020), pove, da imajo v podjetju Stahlgruber vsi enake možnosti za 

zasedbo višjega položaja. Stereotipe uspešno premagujejo in dokazujejo, da za njihovo 

podjetje ne veljajo, saj višja delovna mesta zasedajo posameznice, ki se niso bale izzivov. 

Prav tako omenja, da so prodajne hiše, ki jih vodijo štiri ženske, uspešne in med desetimi 

najboljšimi (kriteriji: promet, organiziranost in rezultat poslovanja). Pove tudi, da podjetje 

LKQ zaradi prestrukturiranja prevzetih podjetij od junija 2020 razpisuje različna nova 

delovna mesta. Pričakujejo, da bodo ustrezen kader za zasedbo našli prav znotraj svojega 

koncerna. LKQ želi in pričakuje, da se na razpisana delovna mesta prijavijo tako ženske kot 

moški. 

5.2.3 Povzetek ugotovitev 

Glede na odgovore v intervjujih je bila povprečna starost vprašanih 47 let, kar nakazuje, da so 

zaposleni že kar nekaj časa; zaradi večletnih izkušenj sklepamo, da so njihovi odgovori 

relevantni. Intervjuvanci so bili trije, od tega ena oseba moškega spola, ki nam je dovolila 

objavo imena in priimka, ter dve osebi ženskega spola, ki sta želeli ostati anonimni. Odločitev 

za anonimnost pri obeh ženskah je morda kazalnik, da je obravnavana tema občutljivejša za 

ženski spol kot za moški ter da se intervjuvanki hkrati zavedata, da odgovore odobri oziroma 

pregleda podjetje, kjer sta zaposleni; zaradi odgovorov si ne želita potencialnih očitkov. Vsi 

trije intervjuvanci zasedajo vodstvene položaje, kar smo si tudi želeli, in vsi imajo višjo 

izobrazbo, iz česar ugotavljamo, da so na višjih položajih visoko izobražene osebe. Ob tem se 

spomnimo na podatke Statističnega urada Republike Slovenija, iz katerih smo izvedeli, da so 

glede na izobrazbeno strukturo v letu 2018 najvišjo povprečno mesečno bruto plačo prejeli 

višje- in visokošolsko izobraženi; ta je znašala 2.404 EUR. Višje- in visokošolsko izobraženi 

moški so zaslužili več kot ženske s tako izobrazbo (prvi 2.683 EUR, druge 2.200 EUR) 

(SURS 2020). Po podatkih Statističnega urada Republike Nemčije (DESTAT 2020) je leta 
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2018 povprečna bruto plača znašala 3.994 EUR. Povprečna bruto plača za vodstveni kader je 

bila 5.699 EUR, ženske pa so v povprečju zaslužile 20 odstotkov manj kot njihovi moški 

kolegi. Vsi trije vprašani so poročeni in imajo družine z otroki. V povprečju so višje položaje 

zasedli v starosti 29 let.  

Intervjuvance smo vprašali, ali se morajo po njihovem mnenju ženske v primerjavi z moškimi 

bolj potruditi za napredovanje in zasedbo vodilnih položajev. Pri odgovorih so bili enakega 

mnenja, da ne verjamejo, da spol pri tem vprašanju igra pomembno vlogo, vsaj ne v podjetju 

Stahlgruber. Pomembneje je, da ima oseba vodstvene in komunikacijske sposobnosti ter 

mešanico zmožnosti in mreženja. Povprašali smo jih tudi po razlogih, zakaj ženske težje 

posegajo po položajih na najvišjih delovnih mestih. Ženski del vprašanih je bil mnenja, da 

morajo ženske poleg službe usklajevati tudi druge aktivnosti, kot sta družina in gospodinjstvo, 

medtem ko je g. Jerman (2020) odgovoril v drugi smeri. Meni namreč, da so ženske v 

povprečju manj borbene od moških, saj moški potrebujejo več uspeha v poslu za višjo 

samozavest, pri ženskah pa naj ne bi bilo tako.  

Nato smo vprašane prosili, naj primerjajo žensko vodenje z moškim in izpostavijo področja, 

na katerih se po njihovem mnenju ženske odrežejo bolje. Povedali so, da dajejo ženske velik 

poudarek na komunikacijo in skupinsko odločanje, moški pa naj bi kot bolj tekmovalni 

odločali enostransko in v drugih pogosto videli konkurenco. Ženske so bolj mirne, zaprte in 

pripravljene na kompromise, imajo manj predsodkov in so manj egoistične kot moški. Hkrati 

naj ne bi imele interesa po moči; več delajo na zmožnosti, vodijo s šarmom in se raje kot 

moški izognejo raznim borbam. To podpira v teoriji tudi Rosnerjeva (1997), ki meni, da je za 

moške značilen »komando« kontrolni stil vodenja, saj v ospredje postavljajo delovne naloge, 

njihova moč pa izhaja iz položaja, ki ga imajo v organizaciji, kjer zbirajo in shranjujejo 

informacije. Prevladujejo tudi moške lastnosti. Na drugi strani je interaktivni stil vodenja 

rezerviran za ženske, saj je povezan tako z njihovimi življenjskimi izkušnjami kot tudi z 

njihovo naklonjenostjo do sodelovanja. 

Zanimalo nas je, ali vprašani menijo, da bo v prihodnosti na vodilnih položajih več žensk. 

Intervjuvanki sta bili mnenja, da je treba v tej smeri še veliko narediti; nujni so fleksibilnejši 

urniki, prilagojeni mamam, daljši časovni razpon v vrtcih, omogočeno delo od doma zaradi 

situacij, ko so doma tudi otroci itd. Gospod Jerman pa je odgovoril, da bo v prihodnosti na 

vodilnih položajih več žensk, ker mlajša generacija moških ne razmišlja toliko o karieri.  

Dotaknili smo se tudi vprašanja o tem, ali je manjše številko žensk na vodstvenih položajih 

sploh problem, ki bi ga bilo treba reševati. Ugotovili smo, da je ena izmed vprašanih mnenja, 

da je to diskriminatorno samo po sebi, saj sama želi doseči pozicijo s svojimi sposobnostmi in 

ne samo zato, ker je ženska. Poleg tega meni, da bi morali že v času študija ženskam priučiti 

več vodenja in samozavesti. Druga intervjuvanka prav tako meni, da bi morale ženske doseči 

svoj položaj z uspešnostjo in samozavestjo. Včasih obstaja pri ženskah strah, da ne bodo 

zmogle usklajevati družine in službe. Gospod Jerman (2020) pa je mnenja, da je dobro imeti 
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več žensk na vodilnih položajih, saj njihove pozitivne lastnosti pomagajo pri sprejemanju 

odločitev na ravni managementa. Hkrati dodaja, da so v njihovem podjetju razpisi vedno 

namenjeni obema spoloma in da je bilo tako že od nekdaj. Na koncu izpostavlja še 

problematiko samozavesti; dvomi namreč, da ženske dovolj zaupajo same vase.  

Zanimalo nas je tudi, ali vprašani pri vodenju preferirajo katerega izmed spolov, s kom lažje 

komunicirajo in kdo ima več posluha za podrejene. Pri tem so se vsi trije intervjuvanci 

strinjali, da jim je glede spola pri vodstvenih položajih vseeno in da nimajo težav s 

komunikacijo, ne z moškimi ne z ženskami. G. Jerman (2020) je sicer omenil, da se lažje 

razume in komunicira z moškimi, morda zato, ker je sam moški, vendar pa hkrati dodal, da 

imajo ženske več razumevanja za druge.  

Vse tri smo vprašali, kako usklajujejo družino in delo, ali je to za njih stresno in ali jim kdo 

pri tem pomaga. Gospod Jerman (2020) je odgovoril, da je družino prepustil ženi, ker je bil 

sam zaradi službe odsoten. Ženski pa sta imeli podporo partnerja in babic, pri eni izmed njiju 

se je s prilagojenim urnikom izkazal tudi njen vodilni. Intervjuvanci se strinjajo, da je za 

funkcioniranje in skladnost obeh področij najpomembneje, da se partnerja v enaki meri 

dopolnjujeta in podpirata.  

Nekaj vprašanj smo postavili samo ženskemu delu vprašanih in ugotovili naslednje:  

 nobena izmed intervjuvank se na poti do trenutnega položaja ni počutila diskriminirano, 

prav tako nista nikoli občutili neenakosti v primerjavi z moškimi kolegi; 

 oviri za kariero sta bili pri njiju mladost in pa morda otrok; družine ne vidita kot oviro, 

morda le kratkoročno, saj obe uživata veliko podporo partnerjev, ki si želita, da sta njuni 

partnerki finančno neodvisni; 

 pri usklajevanju družine in službe sta zelo pomembna prilagajanje in organizacija; 

 nista imeli slabih izkušenj pri tem, da bi službo, ki so jima jo obljubili, na koncu dali 

moškemu, vendar pa obe poznata zgodbe znank/prijateljic, ki se jim je kaj takega že 

zgodilo (predvsem na račun vloge »matere«).  

S pomočjo analize lahko napravimo potrebne zaključke, da odgovorimo na raziskovalni 

vprašanji, ki smo si ju zastavili na začetku naše magistrske naloge. 

Glavna ovira za zasedanje visokih položajev žensk v podjetjih je predvsem ravnotežje med 

zasebnim življenjem in delom. To velja za vse tiste, ki imajo družino in majhne otroke, zaradi 

česar se morajo prilagajati različnim vlogam. Podjetje Stahlgruber po ugotovitvah ponuja 

rešitve za ženske, ki si vseeno želijo napredka v karieri in se čutijo sposobne usklajevati delo 

in družino. Ženskam pridejo naproti s prilagojenim urnikom, delom od doma idr. Tudi 

pomanjkanje samozavesti je eden izmed razlogov, ki ženske ovira pri zasedanju višjih 

položajev, saj se ne čutijo dovolj sposobne za doseganje nekaterih ciljev. 
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Položaj žensk na vodilnih položajih lahko izboljšamo z različnimi šolanji, v okviru katerih bi 

ženske pridobile potrebno samozavest in občutek, da so enakovredne moškim kolegom. Prav 

tako je treba dati večji poudarek temu, da ženske vedo, kaj jim podjetje ponuja ter tako lažje 

uskladijo delovne obveznosti in družinsko življenje. Spremeniti je torej treba tako pogoje v 

delovnih organizacijah kot tudi način razmišljanja žensk in družbenega okolja. 
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6 SKLEP 

V magistrski nalogi smo dosegli zastavljeni cilj, tj. analizirati stanje vodilnih položajev v 

podjetju Stahlgruber. Glede na našo raziskavo z intervjujem so ženske v podjetju Stahlgruber 

kljub oviram uspele poseči po pomembnih vodilnih mestih. Svoje sposobnosti so dokazale 

navkljub težavam, ki so jih pri tem spremljale. Morale so uskladiti družinsko življenje, se 

dobro organizirati in prilagoditi ter se hkrati boriti še z večjo delovno obremenitvijo. Naše 

ugotovitve veljajo zgolj za izbrano podjetje.  

Vprašali smo se, ali je v podjetju Stahlgruber prisoten stekleni strop, kar je metafora za 

nevidne ovire, ki ženskam (in manjšinskim skupinam) onemogočajo napredovanje na vrh 

organizacijske hierarhije (Linehan 2001, 42). Hkrati nas je zanimalo, katere so poglavitne 

ovire, s katerimi se ženske srečujejo pri zasedanju visokih položajev. Obe intervjuvanki sta 

potrdili, da sami večjih ovir pri napredovanju na višje položaje nista zaznali, poznata pa 

ženske, ki jim ni bilo lahko, zato sta mnenja, da stekleni strop obstaja, vendar ne v njunem 

podjetju oziroma v njunem primeru, kjer se počutita enakovredni svojim moškim sodelavcem.  

Linehan (2001, 104) omenja, da morajo ženske pogosto izbirati med različnimi življenjskimi 

slogi; gre za odločitve o karieri, o zasebnem življenju, poroki in otrocih. To so lahko tudi 

razlogi, da veliko žensk ostane neporočenih ali da se za družino odločijo dokaj pozno. S to 

ugotovitvijo lahko povežemo tudi naše izsledke, saj sta obe intervjuvanki potrdili, da sta 

morali skupaj z družino vložiti veliko truda, da sta lahko uskladili delo in zasebno življenje. 

To bi bilo brez velike podpore nadrejenih in partnerjev ter usklajenosti in dobre organizacije 

nemogoče. 

Pri raziskavi smo imeli nekaj omejitev: 

 vzorec intervjuvancev je bil majhen (tri osebe, ena od teh moškega spola) – gre tudi za 

posledico prevzema podjetja in s tem povezanih sprememb, v okviru katerih intervjuji 

niso bili dovoljeni; 

 čeprav smo uspeli govoriti z osebami z visokih položajev, sta ravno obe sogovornici želeli 

ostati anonimni – sta pa odgovorili na vsa vprašanja; 

 ena izmed večjih omejitev je bila tudi nedosegljivost; intervjuvanci namreč živijo in 

delajo v Nemčiji, situacija s COVID-19 pa nam je onemogočila potovanje in osebni 

intervju, zato smo ga izvedli preko programa Microsoft Teams; ta je morebiti pomembno 

vplival na koncentracijo intervjuvancev, hkrati pa nam je povzročil tudi nekaj težav z 

internetno povezavo; tudi za termin intervjuja smo se težje uskladili.  

Da bi lahko v prihodnosti zagotovili številnejšo zasedbo vodilnih mest s strani žensk, bo treba 

spremeniti tako pogoje v delovnih organizacijah kot tudi v razmišljanju žensk in v splošnem 

družbenem okolju. Gre za dolgotrajen proces, saj se razmere na trgu ves čas spreminjajo. V 

velik del teh sprememb morajo biti vključene ženske, ki so bile prizadete in ki morajo 

opozarjati na slabšo zastopanost svojega spola na vodilnih položajih. 
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Z intervjuji in raziskavo v podjetju Stahlgruber smo ugotovili, da intervjuvanki pri svoji 

karieri nista naleteli na ovire v smislu steklenega stropa, vendar pa poznata ženske, ki se jim 

je to zgodilo. Kot kaže, je podjetje Stahlgruber naklonjeno ženskam na vodilnih položajih; 

tistim, ki dokažejo svojo sposobnost, se prilagaja, četudi imajo družino in obveznosti. Hkrati 

pa imata naši intervjuvanki tudi precejšnjo podporo svojih družin, zato lahko brez težav 

premagujeta vse ovire, ki jima pridejo nasproti. Intervjuvanci so kot managerji z večletnimi 

izkušnjami poudarili, da mora imeti ženska na vodilnem položaju določene lastnosti, kot so 

borbenost, samozavest in zavedanje, da je v manjšini. Za svojo kariero se mora močno 

zavzeti, hkrati pa ne gre brez družine, ki jo pri tem podpira in ji vseskozi stoji ob strani.  

Naše priporočilo podjetju Stahlgruber je, da se v podjetju Stahlgruber lotijo aktivnega 

prepoznavanja potencialnih žensk, ki bi bile primerne za vodenje. Pri tem naj se osredotočijo 

na naslednje osebnostne značilnosti: samozavest, borbenost, dobra organiziranost in 

nadpovprečna komunikativnost z obema spoloma, ne glede na situacijo doma.  

Ena izmed možnosti je spodbujanje in financiranje študija na Univerzi na Primorskem, 

konkretno na Fakulteti za management (dodiplomski in podiplomski študij). Glede na to, da je 

večji del podjetja lociranega v Nemčiji, predlagamo tudi šolanje na kateri izmed univerz, kjer 

ponujajo študij v smeri managementa, npr. na TUM (Technische Universität München) – ena 

izmed najbolj priznanih fakultet v Evropi, ter na EU Business School, ki jo najdemo v več 

evropskih mestih – Barcelona, Ženeva, München itd. Na vodenje se lahko perspektiven kader 

pripravlja dlje časa tudi z raznimi dodatnimi izobraževanji, ki so nadgradnja osnovnega 

univerzitetnega študija. To možnost ponuja na primer mednarodna šola IEDC Bled School of 

Management z raznimi programi: General Management program, Developing Competitive 

Advantage, Senior Leaderaship program itd., kar bi predlagali v uvedbo pri podjetju 

Stahlgruber. 

Glede na prevzem s strani podjetja LKQ predlagamo ženskam, da se prijavijo na interne 

razpise in dokažejo, da lahko posežejo po najvišjih mestih, še posebej zato, ker smo z 

raziskavo ugotovili, da je podjetje tistim, ki si želijo novih priložnosti, pripravljeno prisluhniti 

in priti naproti tudi pri usklajevanju družinskih in kariernih obveznosti. Podjetju pa 

predlagamo, da naj vodstvene kadre najprej poišče preko internih razpisov, šele nato naj se 

loti iskanja novih zunanjih managerjev. 

Vse spremembe potrebujejo čas in zavedamo se, da se nič ne spremeni čez noč, a po zgoraj 

navedenih rezultatih naše raziskave je podjetje Stahlgruber, kjer ženske na vodilne položaje 

sprejemajo brez ovir, že sedaj na zelo dobri poti. Vseeno pa je v Nemčiji v tem podjetju 

zaposlenih 941 žensk, vodstvene položaje pa jih trenutno zaseda le 14. Prav tako imajo 

trenutno skupno 85 prodajnih hiš, a le štiri izmed njih vodijo ženske (Jerman 2020). To 

pomeni, da je na obravnavanem področju še veliko prostora za izboljšave, zato ga je vsekakor 

vredno raziskovati in reševati.  



44 

Z našo raziskavo in priporočili smo managerski stroki dokazali, da se situacija s steklenim 

stropom skozi leta sicer izboljšuje, a je po našem mnenju še vedno daleč od cilja, ki si ga 

želijo ženske po vsem svetu.  

S pomočjo analize smo uspešno odgovorili na raziskovalni vprašanji, ki smo si ju zastavili na 

začetku naše magistrske naloge. Najprej smo se vprašali, katere so v obravnavanem podjetju 

poglavitne ovire za zasedanje visokih položajev s strani žensk. Odgovor je v prvi vrsti 

ravnotežje med zasebnim življenjem (družino) in delom. Pri drugem vprašanju, kjer nas je 

zanimalo, kako izboljšati položaj žensk na vodilnih položajih, pa smo z raziskavo in našimi 

predlogi prišli do odgovora, da se je tega najbolj smiselno lotiti z različnimi šolanji, v okviru 

katerih ženske pridobijo samozavest in izboljšajo občutek enakovrednosti z moškimi kolegi. 
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PRILOGE 

Priloga 1 Vprašanja za intervju odprtega tipa z zaposlenimi v podjetju Stahlgruber 





Priloga 1 

 

VPRAŠANJA ZA INTERVJU ODPRTEGA TIPA  

Z ZAPOSLENIMI V PODJETJU STAHLGRUBER 

1. Povejte nam vaše ime (po želji) in položaj v podjetju. 

2. Zaupajte nam vašo starost in spol. 

3. Kakšna je vaša izobrazba? 

4. Kakšen je vaš zakonski stan? 

5. Imate otroke, družino?  

6. Pri kateri starosti ste v svoji karieri prvič zasedli eno izmed vodilnih mest? 

7. Zakaj menite, da se morajo ženske v primerjavi z moškimi kolegi bolje potruditi za 

napredovanje in zasedbo vodilnih položajev? 

8. Kateri so po vašem mnenju razlogi, da ženske težje dosegajo položaje na najvišjih 

delovnih mestih? 

9. Primerjajte žensko vodenje z moškim.  

10. Na katerih področjih menite, da so ženske boljše kot moški? 

11. Na kakšen način bo v prihodnosti več žensk na vodilnih položajih, kot jih je danes? 

12. Zakaj menite, da je manjše število žensk na vodstvenih položajih problem, ki bi ga bilo 

treba reševati? Vam je vseeno, ali je nadrejen moški ali ženska? S kom lažje 

komunicirate? Kdo ima po vašem mnenju več posluha? 

13. Vam je vseeno, ali vam je nadrejen moški ali ženska? S kom lažje komunicirate? Kdo ima 

po vašem mnenju več posluha? 

14. Kako usklajujete družino in delo? Je to za vas stresno? Vam pomaga partner? Starši, 

babice/dedki? 

Vprašanja samo za ženske 

15. Vam je kdo v podjetju kdaj dal občutek, da ste bili na poti do sedanjega položaja 

diskriminirani oziroma ste se počutili neenakovredno v primerjavi z vašimi moškimi 

kolegi? 

16. S katerimi ovirami ste se srečali na svoji karierni poti do vodilnega položaja? 

17. Kako je skrb za gospodinjstvo in družino vplivala na razvoj vaše kariere? 

18. Kako na vašo kariero gleda vaš partner/mož? 

19. Kako usklajujete zasebno življenje z delom? 

20. Ste imeli izkušnjo, da je bil za določeno delovno mesto namesto vas izbran moški, čeprav 

ste ustrezali razpisnim pogojem? Ali je imela tako izkušnjo kakšna vaša prijateljica?  

POMEMBNO 

Smem navesti vaše ime v magistrskem delu ali samo položaj v podjetju? 


