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POVZETEK 

Nedvomno je danes vsem znano, da je naložba v znanje že nujna obveznost. Brez znanja in 

njegovega nenehnega nadgrajevanja ne moremo biti del okolja, ki se nevzdržno hitro 

spreminja, torej ne moremo obstajati, rasti, se razvijati in na koncu tudi uspeti. V diplomski 

nalogi je zato predstavljena pomembnost stalnega izobraževanja, vloga žensk v poslovnem 

svetu in njihove značilnosti. Opravljena raziskava je osredotočena na ugotovitev značilnih 

lastnosti poslovno aktivnih žensk iz obalne regije in na njihov odnos do izobraževanja. 

Znanje nas bogati v vseh pogledih! 

Ključne besede: motivacija, odločitev, razvoj, izobraževanje, znanje, uspeh, poslovne ženske, 

osebnostne in psihološke značilnosti.

SUMMARY 

No doubt today is well known that investment in knowledge has a necessary requirement. 

Without knowledge and continual updating, we could not be a part of the environment, witch 

is unsustainable quickly changing. And because of that we could not sustain growth, 

development and finally succeed. In this thesis, therefore represents the importance of 

continuing education, especially the role of women in the business world and their 

characteristics. Recent research has focused on finding the characteristic features of business 

women in the coastal region and their relationship to education. 

Knowledge makes us rich in every way! 

Keywords: motivation, decision, development, education, knowledge, success, business 

women, personality and psychological characteristics.

UDK: 005.963.5:331.1-055.2(043.2)  
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1   UVOD 

1.1   Opredelitev obravnavanega problema in teoretičnih izhodišč 

Sodobno gospodarstvo oz. njegov razvoj zahteva v svojem procesu gonilno silo nenehnega 

izobraževanja, katerega namen je pridobivanje znanja in razvijanje posameznikovih vrednot, s 

katerimi lažje in učinkoviteje dosegamo zastavljene cilje tako v poslovnem kot tudi v 

zasebnem življenju. Zavedati se moramo, da se skozi življenjski razvoj posameznika tesno in 

nenehno prepletajo številni vplivni dejavniki, na katere lahko posameznik vpliva ali pa tudi 

ne. Ferjan (1999, 12) označuje nujnost potrebe po nenehnem izobraževanju kot vzrok 

kontinuiranih sprememb v družbi, katerim se moramo prilagajati ali pa zaradi njih celo 

prevzeti povsem nov način življenja. Kot vzrok označuje tudi spoznanje, da se časovna 

razdalja med trenutkom nastanka novih odkritij in njihovo uporabo drastično krajša. To 

pomeni, da okolje izredno hitro absorbira nova odkritja in posledično zahteva neprestano 

prilagajanje ter sledenje nastalim spremembam kot strategijo, ki vodi k uspehu.   

Vloga ženske v družbi je skozi zgodovino doživela velike spremembe, ki so omogočile 

njihovo aktivno sodelovanje tako v poslovnem okolju kot tudi na vseh drugih družbenih 

področjih. Začetek razvoja poslovnih žensk se v Sloveniji začne po letu 1945 (Baš idr. 2007, 

684), torej šele po koncu 2. svetovne vojne, ko so se ženske soočile s svojo dotedanjo 

neenakopravnostjo in si tako izborile volilno pravico, ki je bila prej dovoljena samo določeni 

skupini glede na dohodke ali izobrazbo oziroma poklic (Javornik 1998, 4718). Danes ženske 

zasedajo tudi pomembna vodilna mesta in se celo odločajo za samozaposlitev, torej 

ustanavljajo lastna podjetja, so lastnice podjetij oz. uspešne podjetnice. Tako je vse večja 

udeležba žensk razvila potrebo po poglobljenem raziskovanju njihovih značilnosti in 

njihovega odzivanja na dogajanja v poslovnem svetu. 

Petrinova in Antončič (1995, 57) poudarjata, da psihološke raziskave niso ugotovile bistvenih 

razlik med značilnostmi moških in žensk, nasprotno, ugotovljene so bile celo pomembne 

podobnosti v njihovem razmišljanju. Med maloštevilnimi ugotovljenimi razlikami je ta, da je 

mišljenje moških manj intenzivno, medtem ko je njihovo ukvarjanje z dosežki večje kot pri 

ženskah. Raziskave so podale tudi rezultate, da so moški bolj motivirani za dosežke kot 

ženske, ki so izražale bolj močno potrebo po zvezi in družabnosti, kar je raziskovalce privedlo 

do sklepa, da so ženske in moški motivirani za dosežke na različnih področjih zaradi 

kulturnega okolja, v katerem živijo oz. so delovno aktivni. Iz ugotovitev je razvidno, da so 

ženske kljub visoki motivaciji omejene s poroko, torej družino, in si zato zastavljajo kot 

poglavitni cilj skrb za vzgojo otrok. Tako se najpogosteje odločijo za tradicionalne ženske 

zaposlitve in se začasno ali trajno odrečejo želenim poslovnim aktivnostim za dosego uspešne 

kariere. Kako se to trenutno odrekanje odraža v nadaljnjem življenjskem razvoju, pa je 

odvisno od vsakega posameznika, torej od njegovih osebnostnih lastnosti.   



2 

Poleg osebnostnih in psiholoških značilnosti poslovnih žensk pa vpliva na njihovo uspešnost 

tudi motivacija, ki posledično prav tako odloča o njihovem izobraževanju in s tem 

pridobivanju novega znanja, višanju strokovnosti in sposobnosti, kar zahteva uspešen razvoj 

kariere. Človeški kapital je v današnjem času obravnavan kot največje premoženje podjetja, ki 

omogoča konkurenčno prednost na vse večjih in neusmiljenih poslovnih trgih, seveda če se 

podjetje tega zaveda in posveti posebno pozornost vlaganju v razvoj zaposlenih, kar bistveno 

pripomore k razvoju in napredku tako posameznika kot tudi podjetja ter celotne družbe 

(Ruzzier idr. 2008, 58). Izobraževanje ob delu omogoča takojšen prenos znanja v prakso, 

njegov hitrejši razvoj in deluje kot spodbujevalnik pri nastajanju novih idej – inovativnosti, 

veča ustvarjalnost, delovno učinkovitost in zadovoljstvo posameznika, ki se izobražuje. Torej 

je za podjetja pridobitev dobro usposobljenega kadra ključnega pomena, saj ima s tem 

možnost prilagajanja vedno novim in večjim zahtevam v vznemirjenja polnem poslovnem 

svetu. Hertz (1994, 96) poudarja: »Znano je, da družbenoekonomsko poreklo določene osebe 

vpliva na razvoj in vedenje te osebe.« Torej ne smemo spregledati vpliva okolja, ki v primeru, 

da je naklonjeno ženskemu podjetništvu, deluje nanj spodbujevalno.  

Pšeničny idr. (2000, 175) ugotavljajo, da so ženske na območju Evropske skupnosti v obdobju 

1991–1996 na področju izobraževanja ujele ali celo presegle moške. Glede na zapisano je 

smiselno proučiti številne vzročne dejavnike, ki spodbujajo ali zavirajo izobraževanje žensk, 

še posebej tistih, ki so sočasno aktivno zaposlene, kajti izobraževanje ob delu terja veliko 

truda in odrekanja. Kakšne so značilnosti žensk, da so pripravljene tako trdo delati? Kako se 

odzivajo na številne dejavnike iz okolja? Na ti vprašanji bomo poskušali odgovoriti v 

nadaljevanju diplomske naloge. 

1.2   Namen in cilji diplomske naloge 

Tako kot je vsak posamezen človek sam po sebi edinstven, vendar hkrati medsebojno povezan 

z drugimi ljudmi, so tudi odločitve posameznika, na katere vplivajo številni dejavniki, 

edinstvene in hkrati medsebojno povezane. V diplomski nalogi želimo zato predstaviti 

značilnosti, ki označujejo in razlikujejo poslovne ženske od tako velike množice ljudi, ter na 

podlagi raziskave ugotoviti osebnostne in psihološke lastnosti poslovnih žensk iz obalne 

regije ter njihovo opredeljevanje pomena izobraževanja in pripravljenosti za nadaljnje 

izobraževanje ob delu kot vodila k uspešni karieri. Seveda želimo tudi ugotoviti moč vpliva 

poglavitnega oviralnega dejavnika, to je družinskih obveznosti (gospodinjstvo in 

materinstvo), ki mu pripisujejo že dolgoletno povezanost z izobraževanjem žensk. Vprašanje, 

ki se zastavlja, je, ali se je v sodobnem svetu njegov vpliv zmanjšal.  

Menimo, da so ženske vse manj pripravljene žrtvovati svoje potencialne poslovne dosežke, ki 

so tesno povezani tudi z izobraževanjem, za prevladovanje opravljanja družinskih obveznosti. 

Menimo, da se z vse večjo uveljavitvijo (prisotnostjo) žensk v poslovnem svetu, priznavanjem 

enakosti med spoloma (ženskega in moškega) in s tem njihove vloge v gospodarskem razvoju 
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različnost izenačuje tudi v družinskem življenju, tako pa izginjajo nekateri dejavniki, ki so 

negativno vplivali na njihove odločitve glede nadaljevanja izobraževanja ob delu. Sodobne 

ženske naj bi torej premagale svoje nezadovoljstvo nad odrekanjem oz. opuščanjem razvoja 

uspešne poslovne kariere in nad nekdanjim položajem gospodinje. Na vse to so vplivale in še 

vedno vplivajo njihove osebnostne in psihološke značilnosti, ki odražajo različnost in 

povezanost med posamezniki v družbi. Merkač Skokova (2005, 72) poudarja, da posameznik 

ni pripravljen spremeniti niti svojih vrednot in mišljenja niti aktivnosti, ki bi jih zahtevalo 

učenje, če v te spremembe ne vstopa prostovoljno.   

1.3   Predvidene metode za doseganje ciljev diplomske naloge 

Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in empirični del. V prvem delu bomo opredelili 

posamezne pojme, s katerimi se kontinuirano srečujemo med raziskovanjem, ter predstavili 

njihov pomen in vlogo v poslovnem svetu. Opredelitev bo temeljila na osnovi izhodišč 

različnih avtorjev, ki so se posvetili odkrivanju koncepta poslovnega sveta ter obravnavani 

temi ženske podjetnosti in njihovega izobraževanja. Njihova izhodišča bomo upoštevali pri 

spoznavanju pomena pridobivanja novega znanja in posledično nenehnega izobraževanja – 

izobraževanja ob delu, proučili pa bomo tudi prisotnost osebnostnih in psihosocioloških 

značilnosti ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na odločitve glede nadaljnjega izobraževanja ali 

neizobraževanja ob delu. V empiričnem delu bomo zbrali in analizirali podatke s pomočjo 

vprašalnika (primarni vir podatkov), ki vsebuje že ponujene odgovore, kar bo zagotavljalo 

večjo anonimnost anketirank. Menimo, da bomo tako zagotovili večjo zanesljivost oz. 

objektivnost dobljenih rezultatov, ki jih bomo primerjalno analizirali ter prikazali tudi v 

preglednicah in grafikonih. 

1.4   Predvidene predpostavke in omejitve pri obravnavanju problema 

Glede na to, da bodo vprašalniki ponujeni v izpolnjevanje odraslim, polnoletnim osebam, ki 

so se v svojem življenju že srečale oz. se vsakodnevno srečujejo z značilnostmi poslovnega 

sveta, predpostavljamo, da bodo odgovori maksimalno možno odražali dejansko sliko oz. 

stanje glede izobraževanja ob delu poslovnih žensk iz obalne regije. Ciljna skupina za 

sodelovanje v anketi so torej poslovno aktivne ženske iz piranske, izolske in koprske občine. 

Anketiranke bodo izbrane naključno in bodo v anketi sodelovale prostovoljno.  

Ker se torej vloga žensk v poslovnem svetu povečuje in ker menimo, da se le-te tega 

zavedajo, predpostavljamo, da bodo vprašalnik izpolnjevale odkrito, vestno, premišljeno in z 

občutkom odgovornosti ter s tem omogočile nadaljnje proučitve uspeha poslovnih žensk v 

procesu izobraževanja, ki se odvija poleg njihovih družinskih in službenih obremenitev. 



4 

2   OPREDELITEV POJMOV, NJIHOVA VLOGA IN POMEN V POSLOVNEM 

SVETU 

2.1   Opredelitev temeljnih pojmov 

»Potrebe so nekaj, kar je ali bi naj vsaj bilo nujno za življenje ljudi. So od človeka do človeka, 

od družbe do družbe različne ter spremenljive v času in prostoru. So gonilo razvoja in 

večinoma dejanske, čeprav ne vedno tudi želene in nujne.« (Špilak 1999, 21)  

»Uspeh je težko opredeljiv pojem, za katerega ne obstaja nikakršna splošna formula, zato mu 

vsak sledi po svoje.« (Hertz 1994, 119) 

Kariero lahko opredelimo kot celoto vseh opravil posameznika v njegovem poklicnem 

življenju (Cvetko 2002, 46), s prisotnostjo raznovrstnih ovir, vzponov in padcev, s težnjo po 

večji uspešnosti, ki jo lahko uresniči le z nenehnim dodatnim pridobivanjem novega znanja, 

dolgoletnimi izkušnjami, sposobnostmi in veščinami (Ferjan 1999, 171). 

Podjetništvo je skupek raznolikih dejavnosti posameznika ali skupine, s katerimi se realizirajo 

poslovne priložnosti in ustvarijo nove vrednosti oz. koristi. Torej gre za področje 

ustvarjalnosti in inovativnosti (Gomezelj Omerzel 2010, 17), kjer se dosegata zadovoljstvo in 

dobiček z nenehnim tekmovanjem med posamezniki (Špilak 1999, 17).     

Kaj je poslovnost? Gre za zelo obširen pojem, ki ga težko razmejimo od opredeljevanja 

podjetništva. Poslovnost je skupek značilnih posameznikovih lastnosti, znanja in sposobnosti 

za vodenje in izvrševanje opravil za delovanje podjetja ter lastnost podjetja, ki zagotavlja 

doseganje dobička z kakovostnim zadovoljevanjem tržnih potreb (Špilak 1999, 18–19). 

Za podjetnika je Pšeničny (2000, 33) strnil definicije različnih avtorjev in opredelil: »Da je 

podjetnik v prvi vrsti človek, ki dela, ustvarja in spreminja v vsakršnih pogojih in s 

kombiniranjem, inoviranjem, ustvarjalnostjo, s prevzemanjem tveganja, predvsem pa z 

zmožnostjo aktiviranja drugih ljudi in sredstev, ustvarja novo vrednost.«  

Gomezelj Omerzelova (2010, 9–12) prepoznava znanje kot neizčrpno zmes razumevanja, 

interpretacij in informacij kot ključnega vira konkurenčne prednosti in uspešnosti. 

Izobraževanje zajema dolgotrajen, sistematičen in načrten proces razvijanja in pridobivanja 

navad, znanj, veščin, sposobnosti in drugih kompetenc. V najožjem pomenu označuje le 

pridobivanje znanj, je pa sestavni del vsakega usposabljanja (Mihalič 2006, 189; Ferjan 1999, 

10; Možina idr. 1998, 177; Florjančič, Ferjan in Bernik 1999, 129).  

Usposabljanje se običajno opredeljuje kot pridobivanje veščin oz. spretnosti znotraj ali zunaj 

organizacije (Florjančič, Ferjan in Bernik 1999, 129). 
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2.2   Razvoj posameznika in današnji podjetnik 

Nedvomno je zelo pomembna ugotovitev, da je zgodovina človeštva neposredno povezana z 

zgodovino podjetništva, ki zajema številne podjetnike in njihove dosežke, med katere 

uvrščamo tehnološko naprednejše rešitve, izume in inovacije. Torej lahko razvoj podjetništva 

zaznamo že v času, ko je pračlovek začel iskati nove rešitve za boljše življenje oz. za njegovo 

preživetje, torej ko je začel izumljati, kar pa je privedlo do prve blagovne menjave in s tem k 

doseganju določenih prednosti, ki jih lahko danes opredelimo kot dobičke (Pšeničny 2000, 

15). Vloga posameznika kot ustvarjalnega podjetnika se je nenehno spreminjala in tako 

pridobivala na pomenu, ki je omogočal nadaljnji razvoj podjetništva. 

Danes razlikujemo številne oblike podjetništva (družinsko, žensko, podeželsko itd.). Med 

najsodobnejše oblike uvrščamo delo na domu in spletno podjetništvo. Prisotno je tudi 

razlikovanje številnih ravni podjetništva, na primer lokalnega, regionalnega, državnega in 

globalnega (Pšeničny 2000, 10, 21). Prisotnost dejavnikov, kot so kultura, družina, učitelji, 

vzorniki iz kroga prijateljev in politika vlade, ki je lahko naklonjena ustanavljanju novih 

podjetij, pa lahko močno vplivajo na spodbujanje podjetništva (Antončič idr. 2002, 50).    

2.2.1   Kariera 

Brečkova (2006, 20–35) poudarja drastične spremembe v pojmovanju besede kariera. Nekoč 

posamezniku ni bilo treba razmišljati o razvoju kariere, saj so imele organizacije nalogo, da 

poskrbijo za usodo zaposlenih. Danes se je odgovornost prenesla z organizacije na 

posameznika, kar pomeni, da mora vsakdo poskrbeti zase, organizacija pa mu lahko pri tem le 

pomaga. Gre za življenjsko in poklicno pot posameznika, na katero vplivajo številni dejavniki 

(družina, socialne razmere, kultura, družba itd.). Z načrtovanjem kariere posameznik sprejema 

učne in delovne aktivnosti za uresničitev zastavljenih ciljev, pri tem pa upošteva svoje 

sposobnosti, vrednote, znanje, interese, prepričanja in omejitve. Ob dosežku ciljev se običajno 

pojavijo novi izzivi in potrebe ali pa razcvet nepričakovanih okoliščin zahteva ponovno 

načrtovanje nadaljnjega razvoja karierne poti. Načrtovanje kariere je lahko izoblikovano za 

krajše ali pa daljše obdobje (za 10 ali več let), odvisno od vrste želenih ciljev. Huber (2007) 

podaja mnenja, da je za uspešnost kariere na prvem mestu znanje. Nato sledi vplivni dejavnik 

prepoznavanje in sprejemanje priložnosti, ki se pojavijo v določenem trenutku. Poleg 

navedenih vplivajo na kariero še ambicioznost, pridnost, vztrajnost, interes, samozaupanje, 

zagnanost, pogum, pripravljenost na tveganja in spoštovanje drugih ljudi. 

Merkač Skokova (2005, 137) navaja značilnosti sodobnega opredeljevanja pojma kariere: 

� zajema zaporedje vseh delovnih nalog v življenju posameznika, in to ne glede na poklic 

ali raven službenega položaja (nekoč uporabljen samo za zaposlene na visokih položajih), 

� zajema vertikalno in horizontalno napredovanje ali nezaželeno nazadovanje, 

� zajema vse zaposlitve posameznika (različnost poklicev, organizacij), torej multikariere, 
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� zajema aktivnosti od načrtovanja kariere do njenega usmerjanja, razvoja, katerega 

pomembnosti se vse bolj zavedajo tako posamezniki kot organizacije. 

Konrad (1996, 7–8) opredeljuje delitev karier na naslednje tipične oblike:  

� stalna kariera (stalnost dela, traja celo življenje, manjše spremembe pri opravljanju 

delovnih nalog, spremembe v učinkovitosti posameznika pri delu), 

� horizontalna ali linearna kariera (povečevanje znanja in pridobivanje delovnih izkušenj z 

različnih področij, napredovanje navzgor po hierarhični lestvici), 

� vertikalna ali prehodna kariera (napredovanje v vodoravni smeri, pridobivanje novih 

nalog in znanja na dosedanjem področju),  

� ciklična kariera (pet do sedem let, ciklični proces prevzemanja drugačnih delovnih nalog 

na različnih delovnih področjih). 

Dejstvo je, da moramo karierno pot načrtovati že od vsega začetka, da si zagotovimo ustrezno 

znanje za njen razvoj in uspešnost, saj ta temelji na nenehnem izobraževanju, karierni načrt pa 

nam je pri tem v veliko pomoč. 

2.2.2   Podjetnik  

Sama opredelitev pojma podjetnik je skozi čas doživljala nenehne spremembe. Kot zadnje se 

je razvilo pojmovanje podjetnika kot inovatorja, ki razvija nekaj posebnega, novega, s čimer 

dosega izboljšave in vpeljuje temeljite spremembe načina proizvajanja oz. poslovanja. To je 

vsekakor ena najtežjih nalog podjetnika, saj poleg ustvarjalne in konceptualne zmožnosti 

zahteva tudi zmožnost prepoznavanja in razumevanja vseh delujočih dejavnikov v okolju. 

Pogosto pa podjetniki inovatorji celo zapustijo delovno mesto, če njihov delodajalec ne 

sprejema njihovih sprememb, novih idej, in se odločijo za ustanovitev lastnega podjetja. Je pa 

tovrstna izkušnja poleg visokega navdušenja polna tako trdega dela in prizadevanja kot tudi 

razočaranja in strahu. Potrebno je veliko energije in pripravljenosti za spremembo 

dosedanjega življenjskega sloga (Antončič idr. 2002, 26–32). »Vsaka nova generacija 

podjetnikov trdi, da so že vse resnične poslovne priložnosti izčrpali prejšnji rodovi. Kljub 

temu pa obstaja dejstvo, da vsak dan po vsem svobodnem svetu posamezniki odkrivajo nove 

priložnosti za odpiranje podjetij.« (Hertz 1994, 87) »Uspešni podjetniki so po navadi 

pomagali in sodelovali pri uspehu nekoga drugega, predno so sami uspeli.« (Pšeničny 2000, 

36) 

Danes prepoznavamo dva sodobna tipa podjetnikov, in sicer ločujemo podjetnika kot 

vlagatelja kapitala v podjetje (vlagajo samo svoj kapital, pričakujejo dobiček – donosnost) in 

podjetnika kot poslovodjo (vlagajo samo svoje sposobnosti, znanja, so skrbniki uspešnega 

poslovanja podjetja, ustvarjalci dobička) (Špilak 1999, 15, 39). V številnih raziskavah je 

precej splošno razširjeno mnenje o pomembnosti razlikovanja njihove vloge, ki razlikuje 

vlogo menedžerjev, ki skrbijo za splošno učinkovitost že obstoječega podjetja (direktorji ali 
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menedžerji v večjih podjetjih kot manjšinski solastniki ali pa to tudi niso), od vloge 

podjetnikov, ki skrbijo za uresničevanje inovacij (novih idej), uvajanje sprememb in za 

pripravljenost na možnost neuspeha pri razvoju posamezne nove poslovne ideje. Torej 

podjetniki skrbijo za podjetje od njegove ustanovitve pa vse do rasti oz. tudi v zrelosti 

podjetja. Če le-to ostane majhno (do pet zaposlenih), so v glavnem lastniki podjetja in 

poskušajo iz nič ustvariti kar največjo novo vrednost (Pšeničny 2000, 12–20, 48–49). 

Običajno so pretežni del svojega časa obremenjeni s sprotnim reševanjem vsakodnevnih 

problemov in nimajo dovolj časa, ki ga je treba posvetiti nadgrajevanju znanja (Gomezelj 

Omerzel 2010, 102–103). Ena od rešitev je, da lahko spodbudijo tiste zaposlene, ki so 

motivirani in imajo dovolj časa za pridobivanje novega znanja, ki ga lahko kasneje prenesejo 

na ostale sodelavce. 

Uspešni podjetniki izžarevajo številne lastnosti, med katere uvrščamo predanost in odločnost, 

vodstvenost, obsedenost s priložnostjo, strpnost do tveganja ter nejasnosti in negotovosti, 

ustvarjalnost, samozaupanje in sposobnost prilagajanja, motiviranost za nadpovprečnost 

(Pšeničny 2000, 44), koristoljubje, preračunljivost, varčnost, tekmovalnost, pogum (Špilak 

1999, 130) ter obvladovanje lastnega življenja, zmožnost uresničitve lastnih zamisli, 

neodvisnost, drugačnost, uspešnost, prepoznavnost, pripravljenost za nadpovprečno tveganje, 

dolgoročno usmerjenost v prihodnost, vplivnost družine, šole, zasebnega in poslovnega okolja 

na njegov značaj in vrednote (Pšeničny idr. 2000, 61) kot tudi željo po inovativnosti (uživanje 

ob odkrivanju in razvijanju nečesa novega), ljubezen do idej (odprtost za spremembe, 

nenehno iskanje novih idej), verovanje, da so dobre ideje strateškega pomena za razvoj in 

obstoj podjetja, osredotočenost na rešitev problemov, željo po izogibanju večjemu tveganju 

(nenehna skrb in dobra proučitev okoliščin) (Berginc in Krč 2001, 148–150). 

Zavedanje o pomenu podjetnika kot gonilne sile razvoja, najpomembnejšega kapitala za 

ustvarjanje novih izdelkov, pozitivnih sprememb, konkurenčnosti in hitre gospodarske rasti, 

je v ospredje privedlo drugačen vidik pri opredeljevanju pomena znanja in izobraževanja. 

2.3   Vloga in pomen izobraževanja 

Človeški kapital v današnjem poslovnem svetu dosega zaradi napredka znanosti in tehnike 

neprecenljive razsežnosti. Mihaličeva (2006, 20) ga opredeljuje kot najbolj donosno in najbolj 

varno naložbo, saj lahko znanje brezmejno plemenitimo, in predstavlja kapital, ki nam ga 

nihče ne more vzeti. Upoštevati pa je treba tudi dejstvo, da ni nujno, da se s povečevanjem 

obsega količine znanja povečuje tudi njegova kakovost. Pomembno vlogo namreč zavzemata 

vidik uporabnosti in dostopnosti do znanja, saj tista, katerih stopnja dostopnosti je visoka, 

dosegajo nižjo stopnjo vrednosti in tudi uporabnosti, in obratno. V skladu s tem je torej 

stopnja dostopnosti do znanja največje vrednosti skrbno varovana, saj predstavlja največje 

nevidno bogastvo tako organizacij kot posameznika (Mihalič 2006, 110).    
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Ugotovitev velikega pomena izobraževanja opisujejo tudi Antončič idr. (2002, 90) v 

opravljenih raziskavah, osredotočenih predvsem na izobrazbeno raven podjetnika, kjer njen 

pomen odseva predvsem v spoznanju, da izobrazba pomaga pri reševanju problemov, s 

katerimi se posameznik srečuje. Zato Glas in Pšeničny (2000, 290) poudarjata, da je treba 

zagotoviti načrtno vsakoletno dopolnilno izobraževanje, kjer se nadgrajuje in osvežuje znanje, 

pridobljeno iz rednega šolanja. Pri tem Meško Štokova (2009, 64) navaja številne prednosti, 

ki jih prinaša znanje:  

� boljše odločanje, 

� boljše komuniciranje, 

� zagotavljanje potrebnih podatkov, 

� večja produktivnost, 

� optimalno vodenje, 

� ustrezna strategija in cilji organizacije, 

� strateško in dolgoročno usmerjena politika organizacije, 

� usklajena organizacija in izvedba poslovanja, 

� boljše spodbujanje in motiviranje zaposlenih, 

� lažje reševanje problemov, 

� neprestano izboljševanje poslovnih procesov,   

� boljše spodbujanje inovativnosti.  

Kljub številnim prednostim ima znanje tudi slabost, in sicer da zelo hitro zastari, zato je 

potrebno njegovo konstantno nadgrajevanje. Svoj poglavitni namen in vrednost pridobi šele, 

ko ga začnemo deliti z drugimi, saj znanje, nastalo in skrito v glavah posameznikov (prikrito 

znanje), ne koristi nikomur (Gomezelj Omerzel 2010, 41). Znanje in sposobnosti zaposlenih 

močno vplivajo na rast in razvoj organizacije, ne smemo pa zanemariti dejstva, da stalno 

izobraževanje posameznikov omogoča, da bodo ti znali nove proizvode tudi vsakodnevno 

uporabljati (Florjančič, Ferjan in Bernik 1999, 124). 

Gomezelj Omerzelova (2010, 62) deli z vidika organizacije znanje na: 

� individualno znanje (je last posameznikov, sami odločajo o njegovi uporabi, običajno 

specializirano in specifično),  

� skupinsko znanje (obstaja med zaposlenimi, ga prenašajo med seboj, shranjeno v obliki 

pravilnikov, postopkov, procesov). 

»Učenja ni nikoli konec – nove podatke, veščine in izkušnje pridobivamo vsak dan svojega 

življenja.« (Winston 2007, 154) Izobraževanje je pač vseživljenjski proces kontinuirane skrbi 

za nadgrajevanje obstoječega znanja, ki prinaša številne prednosti in zadovoljstva (Meško 

Štok 2009, 58), za uresničitev pa zahteva interes in voljo posameznika ter podporo 

organizacije in države (Zorko 2010). Seveda pa velja: »Kako učinkovito se bomo učili, je 

odvisno od mnogo dejavnikov, na primer od tipa naše osebnosti, situacije, v kateri se 
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znajdemo, od vsebine, ki naj bi se je naučili, od izkušenj, motivacije za učenje ...« (Brečko 

2006, 138) 

2.3.1   Oblike izobraževanja 

Glede na to, da je danes investiranje v znanje postalo najpomembnejša naložba za doseganje 

uspešnosti, so se razvile in uveljavile številne sodobne oblike pridobivanja novega znanja, 

katerih oblike povzemamo po Mihaličevi (2006, 188): 

� e-izobraževanje, 

� simulacijsko učenje, 

� usposabljanje na delovnem mestu, 

� rotacijsko izobraževanje, 

� ekstremno usposabljanje, 

� usposabljanje za samostojno učenje in vodenje samega sebe, 

� podobne oblike tako imenovanega novega izobraževanja. 

Splošne oblike izobraževanja so: 

� množična ali frontalna oblika izobraževanja, kjer udeleženci pridobivajo znanje 

neposredno ob poučevanju učitelja (predavanje, opisovanje, poročanje, kazanje, razgovor, 

diskusija in druge metode), komunikacija običajno poteka enosmerno od učitelja k večji 

skupini udeležencev, značilna je velika aktivnost učitelja,  

� skupinska oblika izobraževanja, kjer se udeležence razdeli na več manjših skupin, 

katerim učitelj naloži opravljaje različnih ali enakih nalog (vaje, študij primerov, igranje 

vlog, delo z besedili in urjenje v skupini), vendar ti delajo samostojno, s svojimi rezultati 

dela pa seznanjajo učitelja in druge skupine,  

� delo v dvojicah, ki razvija številne prednosti, kot so sodelovanje, aktivnost, strpnost, 

kritičnost in samostojnost,   

� individualna ali mentorska oblika izobraževanja, ki zahteva velik delež aktivnosti 

posameznika, saj temelji na individualnem oz. samostojnem delu (delo z besedili, 

programirano učenje, učenje z računalnikom in samostojno urjenje), morebitno potrebno 

pomoč mu posreduje učitelj ali mentor, ki izobraževanje tudi nadzoruje (Ferjan 1999, 79; 

Možina idr. 1998, 185; Florjančič, Ferjan in Bernik 1999, 132–133). 

Pri razčlenjevanju izobraževanja (kar velja tudi za vse druge vrste pridobivanja znanja) 

poznamo še delitev na (Mihalič 2006, 189): 

� interna izobraževanja, kjer pridobivanje znanja poteka znotraj organizacije, izvajanje pa 

lahko opravljajo same ali kombinirano s pomočjo zunanjih strokovnjakov z določenega 

strokovnega področja ali pa celotno izvajanje prepustijo zunanjim institucijam, ki so 

ustrezno strokovno usposobljene (Ferjan 1999, 61–62), 
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� eksterna izobraževanja, kjer se izvajanje pridobivanja znanja opravlja izven organizacije 

(tečaji, seminarji, svetovanja, konference, delavnice, srečanja). 

Možina idr. (1998, 177) delijo izobraževanje glede na cilje in vsebino na: 

� splošno izobraževanje, kjer se pridobivajo znanje in sposobnosti za življenje, ki jih nujno 

potrebuje vsak človek,  

� strokovno ali poklicno izobraževanje, kjer se pridobivajo znanje, sposobnosti, spretnosti, 

navade in delovne izkušnje za strokovno opravljanje določenega poklica.  

Obe obliki izobraževanja se med seboj prepletata in pogojujeta, kar se odraža zlasti na višjih 

stopnjah izobraževanja, kjer zelo težko določimo mejo, kje se splošno konča in strokovno 

začne. Poklic posameznika pa najpogosteje odraža njegovo strokovnost v določeni dejavnosti 

oz. na določenem področju (Možina idr. 1998, 177).    

Potreba po dodatnem izobraževanju se torej nenehno pojavlja tako v poslovnih procesih kot 

tudi v vsakdanjem življenju, organizacije in posamezniki pa sami sprejemajo odločitve, 

kolikšen pomen ji pripisujejo in kako bodo to potrebo zadovoljili. Seveda moramo pri 

načrtovanju poteka izobraževanja ugotoviti in opredeliti vse aktivnosti, potrebne za dosego 

zastavljenih ciljev, saj do njegove uresničitve vodi veliko različnih poti.  

2.3.2   Pomen izobraževanja za posameznika 

Na področju izobraževanja so se uveljavili novi trendi, za katere je značilna ozaveščenost 

posameznika o skrbi za njegov razvoj in izobraževanje, saj vrednost znanja neizmerno 

narašča. »Posameznik mora namreč prvenstveno sam skrbeti za svojo konkurenčnost z 

razvojem znanj in drugih kompetenc.« (Mihalič 2006, 188) Pomembnost izobraževanja je za 

posameznike različna in ima zato različno vlogo v njihovem življenju. 

Pri ozaveščenosti posameznika o pomenu izobraževanja lahko naletimo tudi na odpor do 

kakršnih koli novosti z mišljenjem, da dosedanje opravljanje dela dobro obvlada ter da 

morebitna novost prinaša dodatne delovne naloge in obremenitve. Napačno mišljenje lahko 

zasledimo tudi pri posameznikih na višjih delovnih mestih, ki izobraževanju podrejenih 

delavcev pripisujejo manjši pomen, saj vidijo v tem nevarnost za svoj vodilni položaj. 

Nepravilno ravnanje pa seveda lahko pripelje tudi do neizbežnih posledic, kot sta neuspešnost 

in nekonkurenčnost zaradi zaostajanja za hitrim razvojem (Ferjan 1999, 65). »Včasih naletimo 

na posameznike, ki nas o zadevah dobrohotno podučijo, drugič na ljudi, ki svoje znanje 

skrbno čuvajo. Po potrebi marsikdo znanje tudi ukrade. Obstajajo ljudje, ki radovedneže 

namenoma zavajajo in jim posredujejo napačne informacije. Kakor koli, učenje od drugih je 

vedno predstavljalo dragoceni vir znanja.« (Ferjan 1999, 178)    

Uspešnost izobraževanja pa ni odvisna samo od ozaveščenosti posameznika, temveč tudi od 

številnih drugih dejavnikov, med katere lahko uvrščamo življenjske okoliščine posameznika, 
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socialno-kulturne razmere v družini in vpliv okolja (Ferjan 1999, 163), saj se neprestano 

spreminjajo in s tem ponujajo nove priložnosti in izzive, ki so osnova za osebni in strokovni 

razvoj posameznika. To pa velja le, če ta kontinuirano skrbi za nadgrajevanje obstoječega 

znanja (Meško Štok 2009, 58), ki mu omogoča optimalno opravljanje delovnih nalog, s čimer 

si zagotavlja zaposljivost do zaključka svoje karierne poti (Zorko 2010). »Zaposlitev lahko 

človeka sili v izobraževanje ali pa ga od tega, da bi se vanj vključil, odvrača. Pogosto deluje 

zaposlitev v obeh smereh.« (Možina idr. 1998, 180) Na izobraževanje pa vplivajo še drugi 

dejavniki, kot so finančna sredstva, kraj bivanja, prometne povezave, delovni čas in drugo, še 

posebej pa ne smemo zanemariti posebnega pomena, ki ga imata predznanje in izkušnje, saj 

gradita temelj za celotno nadaljnje izobraževanje.   

2.3.3   Pomen izobraževanja za organizacijo 

V skladu z razvojem sodobnega izobraževanja se je spremenil tudi pristop organizacij do 

pridobivanja novega znanja. Kot bistveno značilnost Mihaličeva (2006, 188) označuje njihov 

poudarek na bolj načrtno, sistematično, ciljno in praktično pridobivanje znanja. Ferjan (1999, 

79) poudarja, da so organizacije zaradi hitrega razvoja prisiljene stalno izobraževati svoje 

zaposlene, pri tem pa se poslužujejo različnih metod in oblik.  

Za organizacije se vsekakor uspešnost izobraževanja zaposlenih odraža v boljšem poslovnem 

izidu, kar pa ne pomeni odsotnosti številnih težav za njegov dosežek. Vsesplošna gospodarska 

kriza povzroča pomanjkanje potrebne višine finančnih sredstev za dodatno izobraževanje, saj 

potrebe in razvoj terjajo neprestano vlaganje, neskladje pa velikokrat privede do napetosti 

med posamezniki in organizacijami. Možina idr. (1998, 177) navajajo, da poskušajo 

organizacije to neskladje ublažiti s skrbno premišljeno določitvijo prednostnega vrstnega reda 

in so, kot opredeljuje Bolaričeva (2011, 21), pripravljene sodelovati z zaposlenimi, za katere 

predvidevajo, da bodo bistveno pripomogli k njenemu razvoju in napredku, kar spodbujajo s 

finančno podporo njihovega izobraževanja kot nagrade za dobro opravljeno predhodno delo.  

Organizacije morajo torej same skrbeti za prenos znanja med zaposlenimi v organizaciji, ta 

prenos pa najpogosteje ovirajo pomanjkanje časa, motivacije in nezadostnih komunikacijskih 

veščin, nerazumevanje pomena izmenjavanja znanja, skrivanje znanja ipd. Tiste, ki želijo 

doseči izjemne poslovne podvige, se zavedajo, da znanje, ki ga je moč kupiti, ki prihaja od 

zunaj in je dostopno tudi konkurentom, ni poglavitni ključ do uspešnosti, zato skrbijo za 

nadgrajevanje znanja (novo znanje, ustvarjeno na osnovi obstoječega znanja) znotraj 

organizacije, ga varujejo, kar dosežejo s pripadnostjo in zvestobo zaposlenih. Znanje 

predstavlja največjo vrednost organizaciji tudi takrat, ko je najhitreje možno in najbolj 

učinkovito prenešeno na čim večje število zaposlenih ter ga ti tudi koristno uporabljajo, kar 

lahko najučinkoviteje dosežemo s timskim delom in z razvitim informacijskim sistemom. Kot 

bistveno razliko med nadgrajevanjem znanja znotraj organizacij ali zunaj njih (izobraževalne 

ustanove) lahko omenimo tudi stalno spreminjanje okoliščin, v katerih se poslovni proces 
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odvija in so zato lahko te, podane v izobraževalnih ustanovah, pretežno drugačne od tistih, 

podanih v organizacijah, kjer se znanje kasneje tudiuporablja. Zato se sodobne organizacije, 

ozaveščene o tem problemu, vključujejo in sodelujejo z izobraževalnimi sistemi ter 

nenehnega izobraževanja ne obravnavajo le kot strošek, temveč kot naložbo v znanje kot 

ključnega elementa konkurenčnosti organizacije (Meško Štok 2009, 15, 35–39, 55–57).    

2.4   Vloga in pomen poslovnih žensk 

Poslovne ženske se opredeljujejo kot aktivne in inovativne posameznice, ki se nikoli ne 

ustrašijo izzivov, odločitve so vedno pozitivno naravnane, brez razmišljanja o neuspehu, 

vendar sprejete na podlagi velikega števila pridobljenih informacij (torej skrbno premišljene), 

zelo zadovoljne so s svojim delom, in to navdušenje znajo prenašati oz. deliti s svojimi 

sodelavci ter poslovnimi partnerji, kar jih tudi zelo motivira za delo, izobraževanje pa 

opredeljujejo kot pomemben dejavnik kariere, saj jim odpira nove vidike razmišljanja in 

pogledov na življenje oz. posel. Kot najtežje opravilo uvrščajo usklajevanje časa med 

poslovnim in zasebnim življenjem, saj so zaradi skromne pomoči družbe odvisne od volje 

partnerja, najpogosteje pa od starih staršev, ki priskočijo na pomoč pri družinskih 

obveznostih, kot sta pomoč pri domačih opravilih in popoldansko varstvo otrok (Huber 2007).  

Merkač Skokova (2005, 140–141) podaja različne oblike vlog posameznikov oz. zakonskih 

partnerjev z vidika odnosa do družine in kariere:  

� partnerja si delita obveznosti, pri čemer en partner prevzame pretežni del družinskih 

obveznosti, drugi pa se bolj posveča razvoju kariere, 

� oba partnerja dajeta prioriteto poklicni uspešnosti, zaradi česar drug drugemu nalagata 

družinske obveznosti, za katere nimata dovolj časa, 

� obema partnerjema je pomembnejša kariera kot družina, zato običajno nimata otrok, če 

pa jih imata, so le-ti žrtve poklicnega uspeha – t. i. karierizem,  

� oba partnerja si prizadevata tako za uspešno kariero kakor za srečno družinsko življenje 

in sta v obeh vlogah uspešna – t. i. akrobatstvo. 

Glas in Pšeničny (2000, 174) navajata: »Raziskave so pokazale, da morajo menedžerke v 

dosti večji meri žrtvovati družinsko življenje na račun kariere.« 

Brnotova in Malešičeva (2011, 10–11) sta na osnovi podatkov Statističnega urada Republike 

Slovenije preverili položaj žensk v Sloveniji in ugotovili, da je njihovo poslovno delovanje 

prevladujoče na naslednjih področjih: vzgoja in izobraževanje, socialno delo, pravo, 

zdravstvo, farmacija, računovodstvo, knjigovodstvo, kadrovstvo, administracija, prodaja in 

čiščenje. Zanimivo pa je njihovo povečevanje deleža v nekoč povsem moških področjih, kot 

so vojaški in policijski poklici. »Izobrazba poslovnih žensk je izrazito raznolika.« (Hertz 

1994, 91) 
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»Samozaposlovanje žensk narašča, saj je stopnja ustanavljanja novih podjetij pri ženskah 

okrog trikrat višja kot pri moških,« ugotavlja Antončič idr. (2002, 96), kar lahko razumemo 

kot uveljavitev žensk na poslovnem področju bolj kot kadar koli poprej.  

Antončič idr. (2002, 96–98) navajajo precejšnjo podobnost med značilnostmi podjetnikov in 

podjetnic, vendar pa se razlikujejo glede motivacije, poslovnih veščin, poklicnih izkušenj, 

začetniškega zagona, virov potrebnega kapitala in izvora težav. Ugotovitve kažejo, da imajo 

ženske v glavnem poslovne izkušnje na področju administracije in storitev ter na ravni 

srednjega menedžmenta in da imajo večinoma družboslovno izobrazbo. Med svoje 

podpornike na prvo mesto uvrščajo svoje može, nato sledijo prijatelji in poslovni partnerji ter 

tudi različna obrtna in ženska združenja, prek katerih zbirajo različne vire informacij.  

Glas in Pšeničny (2000, 164–176) sta žensko podjetništvo podrobneje proučila in ugotovila, 

da vloga žensk niha med poslovnimi in družinskimi obveznostmi, ki so kljub visoki družbeni 

naklonjenosti do uveljavljanja žensk v poslovnem svetu še vedno pretežna obveznost žensk. 

Le-te se zato nenehno trudijo optimalno uskladiti družinske obveznosti in poklicne ambicije. 

Stalna prisotnost občutka slabe vesti, da se zaradi angažiranja v službi premalo posvečajo 

družini in otrokom, ali pa ravno obratno, da zanemarjajo službene obveznosti zaradi 

družinskih, jim povzroča še dodatni psihični pritisk. Ta občutek slabe vesti pa nekoliko upade 

pri zrelih ženskah, in sicer zaradi večjih otrok, urejenih družinskih razmer in manjše 

obremenjenosti z družinsko-vzgojiteljskimi obveznostmi, saj se tako lahko lažje posvetijo 

službenim. Na osnovi številnih raziskav v Sloveniji povzemata ugotovitve, da se Slovenke za 

ustanovitev lastnega podjetja odločajo predvsem zaradi brezposelnosti, medtem ko med 

njihove poglavitne ovire uvrščata pomanjkljive izkušnje in nezadostno poslovno znanje, 

zaradi številnih družinskih in službenih obveznosti pa jim seveda primanjkuje časa za dodatno 

izobraževanje. Sklicujeta se tudi na ugotovitve, ki so pokazale, da je za ženske podjetnice v 

Sloveniji glavni motiv za ustanovitev podjetja njihova neodvisnost, da predstavljajo največji 

delež podjetnic tiste s srednješolsko izobrazbo, medtem ko je njihova povprečna starost 39 let. 

Najbolj uspešne so v storitvenih dejavnostih, kamor uvrščamo trgovino, računovodstvo, 

turistične storitve, založništvo, svetovanje, izobraževanje in podobne storitve. V proizvodnih 

dejavnostih so se uspešno uveljavile v proizvodnji hrane in oblačil. Večina od njih je še vedno 

obremenjena z družino (otroci in gospodinjstvo), zato razvoj kariere zelo vpliva na njihovo 

zasebno življenje. Kot končno splošno ugotovitev navajata, da se podjetnice v Sloveniji ne 

srečujejo s posebnimi ovirami pri razvoju podjetniške kariere, da pa s proučevanjem njihovih 

posebnosti kot žensk lahko dosežemo boljše poznavanje, razumevanje in uveljavljanje 

ženskega podjetništva ter ravnovesja med družino in kariero.     

Ker imajo ženske v življenju veliko različnih obveznosti (družinske in poslovne), se pogosto 

podcenjujejo in še dodatno obremenjujo s skrbmi glede zaupanja v lastne sposobnosti, 

posledično pa se zadovoljijo že z majhnimi uspehi oz. podvigi (Hertz 1994, 45). 
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Enotne formule, ki naj bi vodila do uspeha, žal ni. Vsakega posameznika je vodila edinstvena 

pot do uspeha, ki so jo usmerjale različne okoliščine. Po Hertzu (1994, 119–120) navajamo 

dejavnike, katerim ženske najpogosteje pripisujejo svoj uspeh (razvrščeni so od najpogosteje 

do poredko omenjenega dejavnika): trdo delo (popolna predanost delu, posel pomembnejši od 

zasebnega življenja), vztrajnost, spodbuda, znati z ljudmi, vodstvene sposobnosti, dober 

podjetniški menedžment, integriteta, dobro zdravje, modrost in sreča. 

Po Hertzu (1994, 77) povzemamo ugotovitve študije o ženskem podjetništvu, in sicer o 

razlogih za začetek ženskega podjetništva (torej značilnih le za ženske): 

� potreba po denarju (preživetje, odpor do gospodinjstva, bogastvo, razkošje, moč), 

� denar ni bil motiv,  

� neodvisnost (svoboda, samostojnost),  

� zgrabiti priložnost (jo prepoznati in izkoristiti), 

� ženski razlogi (lastni le ženskam, kot na primer nesebičnost, altruizem – pomagati oz. 

skrbeti za prihodnost drugih).  

Večno neskladje med vrednotenjem doseganja poslovne ali pa družinske uspešnosti se odraža 

v tem, da so ženske, ki na prvo mesto postavljajo družino, le-tej predane, prebujajo vtis 

nezanesljivosti in nezaupanja v poslovnem svetu, medtem ko so ženske, ki na prvo mesto 

postavljajo posel, označene kot slabe žene in matere zaradi zapostavljanja družine, kar 

pomeni, da doživljajo težke ovire pri vključevanju v podjetništvo. Poleg zgoraj omenjenega 

različnega opredeljevanja vloge ženske v družinskem in poslovnem pogledu lahko naletijo 

tudi na težavo pri pridobivanju finančnega kapitala zaradi preteklih pojmovanj, da ženske ne 

znajo ravnati z denarjem, ali pa na težavo pri specifičnih poslovnih druženjih oz. srečanjih 

moškega tipa (hobiji, športne aktivnosti, kot sta golf, nogomet), kjer se pogostokrat pogovarja 

o poslih in izmenjuje poslovno koristne informacije. Danes so ženske sicer dosegle 

enakopravnost, vendar vpliv njihove pretekle vloge ni popolnoma zabrisan (Ruzzier idr. 2008, 

73–74).  

Seveda pri ločevanju oz. opredeljevanju ženskega podjetništva ni namen izpostavljati ženski 

spol, temveč poglobljeno proučiti značilnosti žensk, ki se specifično razlikujejo od moških 

(Ruzzier idr. 2008, 72). Ugotovitve, da obstajajo različnosti pri odzivanju v poslovnem svetu, 

so se izkazale kot koristne, saj odkrivajo nove poglede in spoznanja v podjetništvu.  

2.4.1   Osebnostne značilnosti 

»Dejstvo, da se posameznik večinoma enako odziva na svoje življenjske izkušnje, različni 

ljudje pa se na iste stvari odzivajo različno, je srž tega, čemur pravimo osebnost.« (Winston 

2007, 174). Osebnostne značilnosti se torej med posamezniki zelo razlikujejo, odražajo se v 

njihovem načinu obnašanja, to je odnosu do dela, življenja in osebnih vrednot, njihov vpliv pa 
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je nenehno prisoten. Na uspešnost in zadovoljstvo posameznika vpliva tudi njihova 

usklajenost z vrsto dela, ki ga le-ta opravlja.  

Trevnova (1998, 70–73) prepoznava določene osebnostne značilnosti posameznika na osnovi 

njihovega najpogostejšega pojavljanja v različnih okoliščinah. Med te osebnostne značilnosti 

posameznika uvršča naslednje:  

� molčeč (zadržan, nekomunikativen)/zgovoren (družaben, komunikativen), 

� manj inteligenten/bolj inteligenten (bister),  

� čustveno neuravnovešen/čustveno uravnovešen,  

� poslušen (ubogljiv)/gospodovalen (ukazovalen), 

� resen/veseljak (živahen), 

� hiter in površen/počasen in natančen, 

� plah (boječ)/drzen (pogumen), 

� nepopustljiv (vztrajen)/čustven (občutljiv), 

� zaupljiv (zanesljiv)/nezaupljiv (nezanesljiv), 

� praktičen/domiseln (ustvarjalen), 

� odkritosrčen (iskren)/premeten (prebrisan, zvit), 

� samozavesten/boječ, 

� konservativen/dovzeten za novosti (liberalen), 

� nesamostojen (odvisen od drugih)/samostojen, 

� neobvladljiv (neposlušen)/umirjen, 

� sproščen/napet (vznemirjen).  

Podjetnice od osebnostnih značilnosti postavljajo v ospredje odgovornost in delovno 

zagnanost, prav tako komunikativnost, samostojnost, vztrajnost in etične vrednote. Zanimiva 

je vsekakor značilnost, da ženske pripisujejo večji pomen osebnemu strokovnemu 

zadovoljstvu in zadovoljstvu s sodelavci kot produktivnosti in dobičku (Glas in Pšeničny 

2000, 174).  

2.4.2   Psihološke značilnosti 

Ruzzier idr. (2008, 47–48) navajajo, da podjetnike označujejo različne psihološke značilnosti, 

ki naj bi vplivale na to, ali se bo posameznik prelevil v podjetnika. Med najznačilnejšimi so 

potreba po neodvisnosti, potreba po dosežkih, naklonjenost tveganju, notranji nadzor in 

podjetniška samoučinkovitost. 

Potreba po neodvisnosti 

Posamezniki, ki želijo imeti popoln nadzor nad odvijanjem lastnega življenja, ne sprejemajo 

podrejenega položaja oz. prilagajanja zahtevam običajnih obstoječih sistemov. Takšne osebe 

odraža samozavestnost, egoizem, drugačnost in lastna pravila (Ruzzier idr. 2008, 48). 
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Potreba po dosežkih 

Izzivi iz okolja sprožijo pri posameznikih različne ravni potreb po dosežkih oz. uspehu. 

Nekateri se zadovoljijo s preprostimi in običajnimi dosežki (nizka raven), drugi pa stremijo po 

velikih priznanjih, nenehnih izzivih in po neodvisnosti (visoka raven). Slednje je značilno za 

vse uspešne ljudi (Ruzzier idr. 2008, 48), torej tudi za podjetnike, ki izražajo še večjo 

agresivnost, inovativnost in odgovornost za lastne odločitve (Petrin in Antončič 1995, 87). 

Naklonjenost tveganju 

Posamezniki so različno pripravljeni prevzemati tveganje. Hitre odločitve s skromnimi 

informacijami so značilne za tiste z veliko nagnjenostjo k tveganju, nasprotno velja za tiste s 

sprejemanjem nižje stopnje tveganosti, ki sprejemajo odločitve na osnovi skrbno proučenih 

okoliščin (Treven 1998, 83). Podjetniki so osebe, naravnane k zmanjševanju tveganja, toda 

pretirana samozavest in precenjevanje lastnih sposobnosti jih lahko privede v zelo tvegane 

situacije (Ruzzier idr. 2008, 49). Omeniti moramo, da je stopnja tveganja povezana s stopnjo 

strahu, ki ga občuti posameznik zaradi prisotnosti nezadostnega znanja. Strah povzroča 

posameznikovo nezaupanje za sposobnost ugodne rešitve nastale situacije. Posameznika je 

torej bolj strah dejanj, ki jih ne zna, zato se nekateri posamezniki ob ustanovitvi lastnega 

podjetja spopadajo z velikimi strahovi (Milivojević 2011, 76).  

Glas in Pšeničny (2000, 169) kot številni drugi avtorji ugotavljata, da so kapitalni vložki 

žensk in tudi podjetja manjši zaradi njihove večje previdnosti pri prevzemanju tveganja. 

Notranji nadzor 

Gre za lastnost posameznikovega prepričanja, ali je doseg cilja posledica njegovih odločitev 

in sposobnosti, torej njega samega, ali pa zgolj naključje. Za podjetnike je značilno 

prepričanje, da je rezultat odvisen od njihovih dejanj (Ruzzier idr. 2008, 49).  

Podjetniška samoučinkovitost 

Podjetniška samoučinkovitost je lastnost, ki se odraža v načinu vedenja in razmišljanja 

posameznika z visoko zastavljenimi cilji ter je posledica prepričanja o svojih visokih 

sposobnostih za uspeh. Takšne osebe označujemo kot ambiciozne (Ruzzier idr. 2008, 49).  

2.4.3   Sociološke značilnosti 

Pri sprejemanju odločitev vpliva na posameznika tudi okolje. Med najzanimivejše dejavnike 

uvrščajo raziskovalci vpliv družinskega okolja, položaj v družini in raven izobrazbe. Da ne 

smemo zanemariti vloge družine, pojasnjujejo tudi ugotovitve, da večja pozornost staršev 

vpliva na posameznikovo zgodnjejše prevzemanje večjih in bolj odraslih odgovornosti, še 

posebej izrazito je to pri prvorojencih in edincih. Družina odigra pomembno vlogo tudi pri 
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družinskem podjetništvu, kjer gre za podedovanje podjetniške tradicije, čustveno navezanost, 

poštenost in pripadnost družini, posamezniki iz takšnih družin pa začnejo bolj zgodaj 

spoznavati oz. se srečevati s poslovnimi dogajanji. Povezanosti stopnje izobrazbe s 

podjetniškim potencialom pa žal kljub številnim raziskavam ni možno točno opredeliti, saj so 

rezultati številnih raziskav povsem razdvojeni in zamegljeni z drugimi lastnostmi 

posameznika. Seveda ne smemo pozabiti, da je ustrezna izobrazba vsekakor nujno potrebna 

za uspešno izvajanje poslovnih nalog (Ruzzier idr. 2008, 47–48; Petrin in Antončič 1995, 84–

86).     
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3   MOTIVACIJA KOT ELEMENT IZOBRAŽEVANJA OB DELU 

3.1   Opredelitev motivacije 

Zanimiva je splošna definicija pojma motiviranje, ki ga Ferjan (1999, 10) označuje kot: 

»Vplivanje na posameznike, da bi dosegli prostovoljno pripravljenost za določen način 

ravnanja.« Antončič idr. (2002, 92) pa jo definirajo kot: « Razlogi, zakaj ljudje nekaj storijo.« 

Opredelimo jo lahko tudi kot posameznikovo prostovoljno pripravljenost za napor, s katerim 

želi doseči zastavljeni cilj in s tem zadovoljitev svojih individualnih potreb. Seveda so te 

potrebe od posameznika do posameznika različne, prav tako tudi njihov način zadovoljevanja 

teh potreb. Gre za psihološko spodbudo, katere prisotnost je potrebna za opravljanje 

kakršnega koli opravila, odraža pa se v različnih stopnjah motiviranosti posameznika. 

Običajno se kot najpogosteje zastavljen cilj opredeljuje denar, s katerim lahko zadovoljimo 

večino različnih potreb in želeno stopnjo neodvisnosti ter svobode. Zanemariti pa ne smemo 

pomena širšega zadovoljstva ljudi, ki mnogokrat presega pomen denarja. Opredelimo ga 

lahko kot občutek socialne varnosti in samopotrjevanja, sprejetost na delovnem mestu ipd. 

Med motivacijske dejavnike, ki odražajo občutek zadovoljstva, prištevamo še doseganje 

rezultatov, samostojnost, odgovornost, napredovanje in lasten razvoj, njihov vpliv pa je pri 

vsakem posamezniku drugačen (Ferjan 1999, 112–119).   

3.2   Dejavniki motivacije in njihova pomembnost 

Povezanost motivacije z želenimi cilji in njihovo realizacijo je zelo močna. Posamezniki pa so 

kljub podobnim okoliščinam različno motivirani (Treven 1998, 107–108). Med ponujenimi 

priložnostmi jih motivirajo oz. pritegnejo tiste, ki jim v danem trenutku največ pomenijo.  

Posameznike vodijo v odločitev za izobraževanje različni motivi. Če so ti razlogi zanje 

pomembni in koristni, je uspešnost njihovega izobraževanja precejšnja, saj zainteresirani 

posameznik lažje in tudi intenzivneje sodeluje. Organizacija jih zato spodbuja na področjih, ki 

so prepleteni z njenimi cilji, usklajenost pa je pot do obojestranskega zadovoljstva. Ta 

prizadevanja organizacije Možina idr. (1998, 200) označujejo kot razgovore vodij s sodelavci, 

informativne in svetovalne razgovore, dan odprtih vrat za zaposlene ipd., torej se organizacija 

poskuša približati posamezniku z različnimi tehnikami, da prepozna in pravočasno motivira 

tiste, ki so za novo znanje pripravljeni vlagati svoj čas in trud. Navedeni pristop Cvetko 

(2002, 83–88) opisuje kot potrebo po odprti komunikaciji, saj več informacij, kot jih 

posameznik prejme o dolgoročno zastavljenih ciljih organizacije, bolj bo motiviran za 

prilagajanje. Organizacija tako z letnimi razgovori, obojestranskim posredovanjem 

načrtovanih ciljev in interesov med vodji in posamezniki uresničuje pretok informacij o 

prihodnjih možnostih. Seveda mora posameznik občutiti, da je za organizacijo pomemben, da 

tvori njeno celoto, cilji pa morajo biti realni, torej izvedljivi in dosegljivi.    
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Kim (2001, 13–14) prepoznava dve vrsti nagrad, ki učinkujeta motivacijsko: 

� notranje nagrade (so neotipljiva čustva, ki motivirajo dolgoročno, npr. sreča, veselje, 

ljubezen, razumevanje, zadovoljstvo itd.),  

� zunanje nagrade (so otipljivi predmeti, ki motivirajo kratkoročno, npr. denar, razna darila, 

priznanja, plakete, pokali, medalje itd.).  

Merkač Skokova (2005, 213) navaja, da so številne raziskave dale presenetljiv rezultat, in 

sicer da osebni dohodek (plača) ni najpomembnejši motivator posameznika, temveč 

spoznanje, da dela dobro, zavzeto in bolje od drugih. V povezavi s tem Mihaličeva (2006, 

218) za izjemno učinkovit dejavnik motivacije navaja prav izražanje pohvale, saj le-to ne 

glede na posameznikovo stopnjo navdušenosti pri delu in kakovost opravljanja nalog sproži 

boljše opravljanje dela, posameznik pa ga opravlja tudi z večjim veseljem. V nasprotnem 

primeru, torej ob izostanku pohval, pa še tako nadpovprečno navdušen posameznik enostavno 

odpove. Med druge pomembnejše dejavnike za motiviranje Mihaličeva uvršča še nenehno 

navduševanje in spodbujanje, prav tako dajanje podpore in izkazovanje zaupanja ter čestitanje 

ob vsakokratnem dosežku, saj se na ta način spodbudi motiviranost za večje uspehe. Brečkova 

(2006, 217) pa spoznava, da je posameznik motiviran za delo in pri tem uspešen samo tako 

dolgo, dokler pri svojem delu pridobiva nova znanja, torej dokler se uči in osebno raste.  

Trevnova (1998, 64) ugotavlja, da obstajajo tudi številne ovire pri spodbujanju 

posameznikove motivacije. Najpogostejše so konfliktni odnos med sodelavci, neustrezna 

komunikacija nadrejenih, nizka motiviranost podrejenih, odpor do vsake spremembe ipd. 

Takšne težave lahko premagujemo s poznavanjem osebnostnih značilnosti posameznika in s 

predvidevanjem njegovega vedenja, ter kot odkriva Zorkova (2010), z razvijanjem 

voditeljskih veščin, saj dobro vodenje povečuje motivacijo in zadovoljstvo. Slednje 

Humerjeva (2012, 60–61) označuje z dejstvom, da ga mora vodja znati navdihovati, mu 

pomagati pri kariernem razvoju, kar uresničuje s kontinuiranim komuniciranjem in s skupnim 

pregledovanjem uspešnosti opravljenega dela. Danes se organizacije zavedajo pomembnosti 

timskega dela, zato skrbijo za njegovo izboljšanje z različnimi usposabljanji in z 

vključevanjem posameznikov, ki imajo takšne sposobnosti, ki v skupini primanjkujejo. 

Pšeničny idr. (2000, 175) navajajo, da se je v 90. letih v poslovnem svetu znatno povečalo 

vključevanje žensk, motivacijo za zaposlitev pa so spodbudili predvsem naslednji dejavniki:  

� finančna neodvisnost (lasten stalni prihodek), 

� zmanjšanje negativnih finančnih posledic zaradi ločitve ali brezposelnosti partnerja, 

� varnost v starosti (pokojnina, socialna in zdravstvena oskrba).  

Ker pa je zaposlitev neizbežno povezana z izobraževanjem, lahko navedene motivacijske 

dejavnike posredno pripisujemo tudi izobraževanju.     

»Nikoli ni prepozno, da v poslovnem svetu zadenete v polno.« (Hertz 1994, 65) 
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4   RAZISKOVALNI DEL 

4.1   Opredelitev in izvedba raziskave 

Posameznik lahko smisel svojega življenja opredeljuje kot nenehno usmerjenost k dosegu 

točno določenega in skrbno zastavljenega cilja, ki ga samostojno izbira, ob tem pa ima 

možnost njegovega poljubnega spreminjanja, torej ga lahko dopolnjuje ali celo opusti oz. 

nadomesti z novim. Odločitve so nenehne spremljevalke našega življenja, saj so prepletene z 

različnimi življenjskimi področji (družina, služba, prosti čas, hobi) in obdobji (otroštvo, 

mladost, odraslost, starost). Življenjske izbire so neomejene in kdor se tega zaveda, lahko živi 

aktivno celo življenje. Pri vsem tem pa ne smemo spregledati dejstva, da imata vplivno moč 

na posameznikove odločitve tudi okolje, v katerem posameznik živi, se razvija, in sama 

povezanost okolja z zastavljenim ciljem. 

Ker je vsak posameznik edinstven, njegovih lastnosti ne moremo posplošeno obravnavati kot 

lastnosti posamezne skupine ali določenega območja, zato je treba skrbno proučiti večjo 

skupino posameznikov, dobljene rezultate raziskave pa strniti v celoto, ki predstavlja in izraža 

opredeljeno značilnost obravnavane problematike. 

Da bi podrobneje proučili lastnosti poslovno aktivnih žensk iz obalne regije in razumeli 

njihovo prepletenost z današnjo vseobsežnejšo zahtevo po nenehnem izobraževanju, smo 

izvedli raziskavo na osnovi anonimne ankete v pisni obliki, ugotovitve skrbno proučili in 

predstavili. Ker je vsak posameznik edinstven, smo se trudili, da bi v raziskavo vključili čim 

večje število anketirank, posledično pa pridobili bolj jasen in zanesljiv rezultat. Med 

izvajanjem same ankete nas je neizmerno navdušila njihova prijaznost, komunikativnost, 

odprtost in zainteresiranost za sodelovanje v anketi. Pristop smo izvedli osebno, kar je 

odražalo prepletenost medsebojnega sodelovanja, neposredni odziv anketirank, njihovo 

sproščenost in odkritost. Vse to lahko pripišemo 208 anketirankam, ki so v raziskavi 

sodelovale prostovoljno, žal pa dve nista v celoti odgovorili na zastavljena anketna vprašanja, 

zaradi česar jih tudi nismo mogli vključiti v samo raziskavo. Torej raziskava podaja rezultate, 

pridobljene s sodelovanjem 206 poslovno aktivnih žensk iz obalne regije (izolske, koprske in 

piranske občine).   

4.2   Demografski podatki udeleženk ankete 

Za predstavitev anketirane skupine smo uporabili naslednje razvrstitvene kriterije:  

� starost, 

� občina bivanja, 

� stopnja izobrazbe, 

� zakonski stan, 
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� število otrok, 

� vrsta zaposlitve, 

� sektor zaposlitve, 

� občina zaposlitve, 

� velikost organizacije, 

� trajanje zaposlitve, 

� delovna doba, 

� višina osebnega dohodka. 

Kot prikazuje preglednica 1, zajema anketirana skupina pretežno ženske v starosti 31–40 let 

(35 %), sledijo jim ženske v starosti 41–50 let (29 %), nato pa ženske, ki so starejše od 51 let 

(21 %) in mlajše od 30 let (15 %). Pretežni delež skupine torej zajemajo anketiranke v starosti 

31–50 let (64 %), za katere lahko opredelimo, da so v obdobju največje poslovne aktivnosti 

oz. zagnanosti kariernega uveljavljanja, s tem pa je posledično povezana ozaveščenost o 

pomembnosti nenehnega izobraževanja kot trajnega spremljevalca na poti k uspehu.  

Preglednica 1: Starost anketirane skupine  

  Starost  Število anketirank Delež anketirank 

Do 30 let 31 15 %

31–40 let  72 35 %

41–50 let 59 29 %

Več kot 51 let 44 21 %

Skupaj 206 100 %

Preglednica 2 prikazuje razvrstitev anketirank na osnovi občine, v kateri bivajo, pri čemer s 

kar 64-odstotnim deležem prevladujejo prebivalke koprske občine, medtem ko si skoraj enak 

delež delijo prebivalke izolske (17-odstotnega) in piranske občine (19-odstotnega). 

Preglednica 2: Občina bivanja anketirane skupine  

  Občina bivanja Število anketirank Delež anketirank 

Izola 34 17 %

Koper  132 64 %

Piran 40 19 %

Skupaj 206 100 %

Njihova stopnja izobrazbe nam s pomočjo preglednice 3 podaja ugotovitev, da jih je več kot 

polovica (54 %) s poklicno ali srednjo stopnjo izobrazbe, sledijo jim višje ali visoko 

izobražene (40 %), v skromnem deležu pa so tiste s stopnjo magisterija ali doktorata (4 %) in 

tiste z osnovno šolo (1 %). Iz tega izhaja, da skupina zajema anketiranke, ki se zavedajo 
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pomena izobraženosti, saj so vanjo vložile svoj trud s perspektivo za uspešnejšo kariero in 

vsesplošno življenjsko udobje, ki ga ta prinaša. Lahko trdimo, da so prepoznale vlogo 

izobraževanja in njegove trajne pozitivne učinke na svetovni razvoj. Vojičeva (2011, 27) 

navaja podobne rezultate, pridobljene s spremljanjem deleža vseživljenjskega učenja od leta 

2008 do leta 2011 na območju Evropske unije in tudi Slovenije, le-ti pa so pokazali, da je 

delež posameznikov z visoko izobrazbo bistveno večji od deleža tistih z nizko stopnjo 

izobrazbe. 

Preglednica 3: Stopnja izobrazbe anketirane skupine  

 Stopnja izobrazbe  Število anketirank Delež anketirank 

Osnovna 3 1 %

Poklicna ali srednja  112 54 %

Višja ali visoka 83 40 %

Magisterij, doktorat 8 4 %

Skupaj 206 100 %

Glede na zakonski stan znaša delež poročenih 66 %, samskih pa preostalih 34 %. Večinski 

delež anketirank je torej soočenih z družinskimi obveznostmi in vplivi, ki jih te prinašajo oz. 

so prisotni pri sodelovanju žensk v poslovnem svetu. Slednje nas usmerja k dodatnemu 

prepričanju, da bodo proučeni anketni rezultati dosegli trdne ugotovitve o vplivni moči 

družinskih obremenitev na izobrazbeno naravnanost žensk (preglednica 4). 

Preglednica 4: Zakonski stan anketirane skupine  

  Zakonski stan  Število anketirank Delež anketirank 

Samska 70 34 %

Poročena  136 66 %

Skupaj 206 100 %

Iz preglednice 5, ki je zasnovana glede na število otrok, je razvidno, da največji delež 

zavzemajo anketiranke z dvema otrokoma (42 %), sledijo jim ženske brez otrok (28 %), z zelo 

majhno razliko tudi matere z enim otrokom (26 %), z znatno majhnim deležem pa še matere s 

tremi ali več otroki (4 %). Povzamemo lahko, da bodo dobljeni anketni rezultati temeljili na 

stališčih žensk, ki poznajo družinsko-vzgojiteljske obveznosti, torej skrb za vzgojni razvoj 

otrok, saj je takšnih anketirank kar 72 %.  
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Preglednica 5: Število otrok anketirane skupine  

  Število otrok  Število anketirank Delež anketirank 

Nobeden 57 28 %

Eden  54 26 %

Dva 86 42 %

Tri ali več 9 4 %

Skupaj 206 100 %

Kot prikazuje preglednica 6, je pri kriteriju vrsta zaposlitve kar 98 % anketirank zaposlenih 

pri delodajalcih, medtem ko jih je samo 2 % samozaposlenih, kar predstavlja zelo majhen 

delež. Glede na zapisano lahko trdimo, da dobljeni rezultati izrazito odražajo mišljenje oz. 

značilnosti zaposlenih žensk in ne samozaposlenih. Izredno skromen anketni delež slednjih 

lahko pripišemo njihovi težji dostopnosti (osebni kontakt) zaradi obremenitev z opravljanjem 

zahtevnejših aktivnosti, povezanih z zagotavljanjem želenega uspešnega poslovanja. S tem 

razlogom zaposlijo sposobne posameznike, ki opravljajo druga dela, potrebna za nemoteno 

poslovanje, in so za osebni pristop oz. stik lažje dostopni. Seveda ne trdimo, da so slednji 

manj poslovno aktivni oz. obremenjeni, ampak da so le lažje dosegljivi na delovnem mestu.    

Preglednica 6: Vrsta zaposlitve anketirane skupine  

  Vrsta zaposlitve  Število anketirank Delež anketirank 

Samozaposlena 5 2 %

Zaposlena  201 98 %

Skupaj 206 100 %

51 % anketirank je poslovno aktivnih v zasebnem sektorju, javni sektor pa prevzema 

preostalih 49 %, iz česar lahko povzamemo, da sta sektorja skoraj v ravnovesju. Iz zapisanega 

lahko sklepamo, da na rezultate raziskave ni vplival delež vrste sektorja, v katerem so 

anketiranke poslovno aktivne, saj je ta skoraj izenačen. Ne smemo pa spregledati dejstva, da 

smo pri nekaterih nadaljnjih podrobnejših proučitvah znotraj posameznih razvrstitvenih 

kriterijev zasledili precejšnja razlikovanja v odgovorih anketirank, zaposlenih v zasebnem 

sektorju, in odgovorih anketirank, zaposlenih v javnem sektorju, njihov pojav pa smo tudi 

posebej poudarili (preglednica 7).   

Preglednica 7: Sektor zaposlitve anketirane skupine  

 Sektor zaposlitve  Število anketirank Delež anketirank 

Javni 101 49 %

Zasebni  105 51 %

Skupaj 206 100 %
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Zaradi razvite izrazite poslovne usmerjenosti kot prevladujoča občina zaposlitve prevladuje 

občina Koper, in sicer s 77 %, sledi ji občina Piran s 17 % ter občina Izola s 7 % (preglednica 

8). 

Preglednica 8: Občina zaposlitve anketirane skupine  

 Občina zaposlitve Število anketirank Delež anketirank 

Izola 14 7 %

Koper  158 77 %

Piran 34 17 %

Skupaj 206 100 %

S prikazom preglednice 9 ugotavljamo, da imajo glede na velikost organizacije, v kateri so 

anketiranke zaposlene, pretežni delež (46 %) velike organizacije z 251 ali več zaposlenimi, 

nato jim z manjšimi odstopanji sledijo mikro organizacije z do 10 zaposlenimi (20 %), 

majhne z 11–50 zaposlenimi (18 %) in srednje organizacije z 51–250 zaposlenimi (17 %). 

Preglednica 9: Velikost organizacije – delodajalca anketirane skupine  

 Velikost organizacije  Število anketirank Delež anketirank 

Mikro (0–10) 41 20 %

Majhna (11–50)  37 18 %

Srednja (51–250) 34 17 %

Velika (251 in več) 94 46 %

Skupaj 206 100 %

Čas trajanja zaposlitve je prikazan v preglednici 10, iz katere je razvidno, da so anketiranke v 

glavnem zaposlene za nedoločen čas. Njihov delež znaša kar 80 %, preostali delež, torej          

20 %, pa zavzemajo anketiranke z zaposlitvijo za določen čas.  

Preglednica 10: Trajanje zaposlitve anketirane skupine  

 Trajanje zaposlitve  Število anketirank Delež anketirank 

Za določen čas 42 20 %

Za nedoločen čas  164 80 %

Skupaj 206 100%

Preglednica11 prikazuje doseženo delovno dobo anketirank, kjer večinski delež s 30 % 

zavzemajo ženske z najmanj delovne dobe, to je do 10 let, vendar jim z 28 % takoj sledijo 

tiste z 21–30 let delovne dobe. Nekoliko manjši delež, ki znaša 25 %, pripada ženskam z           

11–20 let delovne dobe, preostalih 17 % pa tistim z več kot 31 let delovne dobe.  
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Preglednica 11: Delovna doba anketirane skupine  

  Delovna doba  Število anketirank Delež anketirank 

Do 10 let 61 30 %

11–20 let  51 25 %

21–30 let 58 28 %

Več kot 31 let 36 17 %

Skupaj 206 100 %

Podatek o mesečnem osebnem dohodku, ki nam ga razkriva preglednica 12, je 

najobčutljivejši. Kar 64 % anketirank ima po našem razvrščanju najnižji osebni dohodek, to je 

v višini do 1.000,00 EUR, s 33 % sledijo anketiranke z višino osebnega dohodka nad 1.000,00 

do 2.000,00 EUR in z 2 % ženske z več kot 2.000,00 EUR neto osebnega dohodka. Na osnovi 

podatka Statističnega urada Republike Slovenije, da znaša povprečna neto plača za obdobje 

januar–april 2012 991,22 EUR, lahko oblikujemo spoznanje, da v anketirani skupini 

prevladujejo ženske s povprečnim osebnim dohodkom (SURS 2012).  

Preglednica 12: Višina osebnega dohodka anketirane skupine  

 Višina osebnega 

dohodka v EUR 

Število anketirank Delež anketirank 

Do 1.000,00 132 64 %

Nad 1.000,00 do 2.000,00  69 33 %

Nad 2.000,00 5 2 %

Skupaj 206 100 %

4.3   Prikaz in interpretacija rezultatov raziskave  

4.3.1   Zadovoljstvo z delom 

Presenetljiv rezultat, ki smo ga dobili pri ugotavljanju, ali so anketiranke zadovoljne z delom, 

ki ga opravljajo, je, da jih je pritrdilno odgovorilo kar 160 od vseh 206, kar predstavlja             

78-odstotni delež. Iz ugotovljenega lahko sklepamo, da ženske z navdušenjem sodelujejo v 

poslovnih aktivnostih in znajo vzpostaviti skladnost med družinskim in poklicnim življenjem, 

saj so zadovoljne z delom, ki ga opravljajo. Med njimi so najzadovoljnejše ženske v starosti 

31–40 let, najmanj pa mlade delovno aktivne ženske v starosti do 30 let. Izstopajoč negativni 

odgovor oz. nezadovoljstvo s trenutno zaposlitvijo so izrazile anketiranke v starosti 41–50 let, 

kar predstavlja kar 33 % vseh nezadovoljnih anketirank.  
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Slika 1: Zadovoljstvo z delom

Največji delež zadovoljstva z delom predstavljajo anketiranke z naslednjimi značilnostmi 

(odstotek od vseh anketirank): starost 31–40 let (30 %), s poklicno in srednjo stopnjo 

izobrazbe (40 %), poročene (54 %), z dvema otrokoma (35 %), zaposlene v javnem sektorju 

(40 %), v velikih organizacijah (33 %), za nedoločen čas (63 %), z delovno dobo 21–30 let 

(20 %) in mesečnim neto osebnim dohodkom do 1.000,00 EUR (48 %). 

4.3.2   Trenutno izobraževanje 

Samo 41 anketirank, torej 20 %, se trenutno izobražuje. Podatek opredeljujemo kot 

zaskrbljujoč, saj je ugotovljen delež majhen, sploh glede na to, da je nenehno izobraževanje in 

pridobivanje neprecenljivega novega znanja neizbežen pogoj za sledenje razvoju in 

omogočanje inovativnosti oz. izboljšav. Znotraj te skupine, ki se trenutno izobražuje, 

prevladujejo anketiranke v starosti 31–40 let (46 %), z enakima deležema (22 %) jim sledijo 

mlajše in starejše ženske, in sicer v starosti do 30 let in 41–50 let. 

Slika 2: Starost anketirank, ki se trenutno izobražujejo 
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Raziskava je pokazala, da največji delež trenutnega izobraževanja zavzemajo ženske z 

naslednjimi značilnostmi: starost 31–40 let (9 %), z višjo ali visoko stopnjo izobrazbe (11 %), 

poročene (12 %), brez otrok (8 %), zaposlene v zasebnem sektorju (12 %), v velikih 

organizacijah (8 %), za nedoločen čas (14 %), z delovno dobo do 10 let (11 %) in neto 

osebnim dohodkom do 1.000,00 EUR (11 %). 

Odločili smo se, da raziskavo glede prevlade anketirank, ki se trenutno izobražujejo, še malo 

poglobimo, zato smo se usmerili v proučitev značilnosti skupin znotraj posameznega 

razvrstitvenega kriterija. S primerjavo posameznih starostnih skupin smo ugotovili, da so v 

izobraževanju trenutno najbolj aktivne ženske v starosti do 30 let, kar lahko povežemo z 

dejstvom, da so še vedno usmerjene v aktivnost izobraževanja zaradi nedavnega zaključka 

šolanja in se jim nadgrajevanje znanja ni odtujilo zaradi daljših izobraževalnih premorov. 

Seveda lahko njihovo aktivnost povežemo tudi z dejstvom, da vidijo možnost začetka razvoja 

svoje uspešne karierne poti, ki je tesno povezana z obsegom posameznikovega znanja. 

Rezultati primerjave skupin glede stopnje izobrazbe kažejo, da je aktivnost največja v skupini 

anketirank z magisterijem ali doktoratom. Za kriterij zakonski stan pa primerjava kaže, da so 

znotraj skupine v izobraževanju bolj aktivne samske kot poročene ženske. Kot vplivni 

dejavnik opredeljujemo tudi obstoj velike raznolikosti v družinskih obveznostih, saj jih ima 

poročena ženska veliko, medtem ko jih samska sploh nima, vendar le ob predpostavki, da živi 

sama ali pri starših. Če se srečamo s samsko žensko, ki živi kot samohranilka z enim ali več 

otroki, pa se ta razlaga bistveno spremeni, saj je samohranilka deležna znatno večje družinske 

obremenitve v primerjavi s poročeno žensko, ki naj bi breme teh obveznosti delila s svojim 

zakonskim partnerjem, česar pa ne moremo z gotovostjo trditi. 

4.3.3   Odločitev za izobraževanje 

Med temi, ki se trenutno izobražujejo, torej med 41 ženskami, je samostojno pobudo za 

začetek izobraževanja prevzelo kar 33 anketirank, kar znaša 80-odstotni delež vseh 

anketirank, ki se trenutno izobražujejo. Ugotovitev je razveseljujoča, saj kaže na njihovo 

samozavest, samoiniciativnost, prostovoljnost in tudi na zaupanje v dosežek učinka 

nadaljnjega izobraževanja.  

V vzorcu, ki vključuje 41 anketirank, ki se trenutno izobražujejo, dosežejo anketiranke s 

samoiniciativno pobudo za izobraževanje največji delež: v starosti 31––40 let (39 %), z višjo 

ali visoko stopnjo izobrazbe (41 %), poročene (41 %), brez otrok (39 %), zaposlene v 

zasebnem sektorju (56 %), v velikih organizacijah (37 %), za nedoločen čas (54 %), z delovno 

dobo do 10 let (49 %) in višino neto osebnega dohodka do 1.000,00 EUR (51 %). V istem 

vzorcu smo proučili tudi ugotovitve največjega deleža anketirank, ki se trenutno izobražujejo 

na podlagi spodbude organizacije, v kateri so zaposlene, in dobljene rezultate primerjali z 

anketirankami s samoiniciativno pobudo za izobraževanje ter ugotovili raznolikost, ki se je 

pojavila pri kriteriju starost, saj se je poleg starosti 31–40 let v istem deležu pojavila tudi 
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starost 41–50 let, torej je starostni interval večji kot pri samoiniciativnih anketirankah. Pri 

številu otrok so največji delež dosegle matere z enim otrokom (10 %), zaposlene v javnem 

sektorju (15 %), v majhnih in srednjih organizacijah (7 %) in prejetim neto osebnim 

dohodkom v višini nad 1.000,00 do 2.000,00 EUR (15 %). Skupina s samoiniciativno 

spodbudo se torej razlikuje od anketirank, ki se izobražujejo na osnovi spodbude organizacije.  

Slika 3: Starost anketirank glede na spodbudo za izobraževanje

Na osnovi opravljene primerjave sklepamo, da se samoiniciativa za naporno izobraževanje ob 

delu s starostjo zmanjšuje, kar je lahko posledica hitrega dosega uspešne kariere in posledično 

pomanjkanja potrebe po dodatnih naporih. Upadanje lahko zaznamo tudi kot posledico 

razočaranja nad vizijo idealne zaposlitve, nedosega uspeha kljub neizmerni predanosti in 

trudu ter neposredne zameglitve učinka izobraževanja na uresničitev večletnih sanj o uspehu. 

Upadanje tega dejavnika je lahko tudi posledica številnih vplivnih dejavnikov, kot so 

nezainteresiranost oz. odpor do izobraževanja, pomanjkanje prostega časa, obremenitev z 

oskrbo staršev v starosti, zdravstveni razlogi, pomanjkanje finančnih sredstev in še bi lahko 

naštevali. Ker se organizacije zavedajo pomembnosti bogatenja znanja, ga posledično, kar se 

tiče časa, poskušajo v okviru svojih interesov čim dlje motivirati za pripravljenost na 

vključevanje v izobraževanje in s tem pridobivanje novega znanja, kar je ključnega pomena 

tako za organizacijo kot posameznika, saj zagotavlja njun obstoj oz. preživetje v vse 

zahtevnejšem okolju. Ta močan vpliv organizacije zasledimo pri ugotovitvah primerjave, ki 

kaže, da motivacijska spodbuda organizacije sproži vključitev v proces izobraževanja tako 

mladih kot tudi starejših žensk (do 50 let) in mater z otroki, torej z družinskimi 

obremenitvami.       
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4.3.4   Stroški izobraževanja 

Seveda ima bistveno vlogo pri odločitvi za začetek izobraževanja tudi sam strošek le-tega. 

Kdo krije stroške? Tukaj se delež anketirank, ki se izobražujejo in same krijejo stroške, 

nekoliko zmanjša (73 % glede na vzorec, ki ga sestavlja 41 žensk), kar je razvidno iz podatka, 

da so anketirankam, ki so se samoiniciativno odločile za nadaljevanje izobraževanja, 

prisluhnile organizacije oz. njihov delodajalec, ki je tudi prevzel kritje stroškov, ki običajno 

niso nizki. Žal je danes takšnih primerov v primerjavi s prejšnjimi leti zaradi neizogibnega 

negativnega vpliva gospodarske krize zadnjih let resnično malo. Pomanjkanje finančnih 

sredstev in gospodarska nestabilnost sta današnji največji oviri za naložbe v izobraževanje. 

Slika 4: Kritje stroškov izobraževanja

4.3.5   Pripravljenost vlaganja lastnih denarnih sredstev za izobraževanje 

Kot smo že ugotovili, je delež anketirank, ki se trenutno izobražujejo, skromen, medtem ko se 

ta delež pri pripravljenosti vlaganja lastnih denarnih sredstev za izobraževanje bistveno 

poveča. Od vseh anketiranih žensk je vlagati pripravljenih 113 žensk, kar predstavlja 55 % 

vseh anketiranih žensk, medtem ko preostalih 93, torej 45 %, ni pripravljenih vložiti lastnih 

finančnih sredstev za nadaljnje izobraževanje. Ta rezultat raziskave pa zamegljuje podatek 

nizkega deleža anketirank, ki se trenutno izobražujejo, saj znatno povišanje deleža žensk, ki 

so pripravljene vlagati lastna denarna sredstva za izobraževanje nakazuje, da se zavedajo 

pomembnosti nenehnega pridobivanja novega znanja, s predpostavko, da nimajo vpliva na 

zaviralnike, zaradi katerih se trenutno ne izobražujejo, vendar se v prihodnosti nameravajo. 

Slika 5:  Pripravljenost vlaganja lastnih denarnih sredstev za izobraževanje

73 %

27 % sama

organizacija

55 %

45 % pripravljene

nepripravljene



30 

Največji delež anketirank, pripravljenih vlagati lastna denarna sredstva v izobraževanje, 

zaznamo pri naslednjih značilnostih anketirank: starost 31–40 let (24 %), z višjo ali visoko 

stopnjo izobrazbe (29 %), poročene (36 %), z dvema otrokoma (20 %), zaposlene v javnem 

sektorju (32 %) in velikih organizacijah (24 %), z zaposlitvijo za nedoločen čas (43 %), 

delovno dobo do 10 let (18 %) ter neto osebnim dohodkom do 1.000,00 EUR (30 %). 

Naložbo v izobraževanje smo še nadalje analizirali na osnovi mnenja vseh anketirank o višini 

mesečne pripravljenosti vlaganja lastnih denarnih sredstev v izobraževanje. Višino naložbe 

smo razvrstili v naslednje intervale njihovega mesečnega dohodka: 0 %, do 5 %, do 10 % in 

več kot 10 %. Odstotna razvrstitev je predstavljala najbolj smiselno delitev, kajti točna 

določitev višine posameznega zneska v denarni valuti bi bila neprimerna, saj anketiranke 

prejemajo različne višine osebnega dohodka. Vse sodelujoče v raziskavi so se opredelile za 

naslednje odstotke od neto mesečnega osebnega dohodka:  

� za 0-odstotno vlaganje se je odločilo 86 anketirank, kar znaša 42-odstotni delež,  

� za do 5-odstotno vlaganje se je odločilo 48 anketirank, kar predstavlja 23-odstotni delež,  

� za do 10-odstotno vlaganje se je odločilo 50 anketirank, kar predstavlja 24-odstotni delež, 

� za več kot 10-odstotno vlaganje pa se odločilo 22 anketirank, kar predstavlja preostali        

11-odstotni delež.

Slika 6: Pripravljenost vlaganja glede na odstotek osebnega dohodka 

Usmerjenost anketirank k pripravljenosti za vlaganje lastnih denarnih sredstev v 

izobraževanje je zelo zaskrbljujoča, saj 42 % anketirank ni pripravljenih ničesar vložiti v 

nadgrajevanje lastnega znanja. Ali je tudi ta podatek vzrok neizogibnega vpliva krizne 

situacije na gospodarskem trgu? Upamo, da dobljeni zaskrbljujoči podatek temelji na 

predpostavljenem vplivnem dejavniku, kajti ne moremo pričakovati samo od drugih, da bodo 

vlagali v nadgrajevanje našega znanja, ampak mora biti prisotna tudi potreba po udeležbi, 

interesu in požrtvovalnosti posameznika, saj gre za njegovo osebno rast in razvoj.     

4.3.6   Pripravljenost žrtvovanja prostega časa za izobraževanje 

Prosti čas vsakemu posamezniku veliko pomeni in ga je pripravljen vložiti v aktivnosti, ki mu 

zagotavljajo udobje, užitek, veselje, srečo, zadovoljstvo, torej neko korist. Podatek, kolikšen 
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delež anketirank je ob izpolnjevanju ankete začutilo pripravljenost za posvetitev prostega časa 

izobraževanju, podajamo v nadaljevanju raziskave. 

Za skupino, ki bi svoj prosti čas zapolnila z izobraževanjem, se je odločilo 142 anketirank, 

torej 69 %. Podatek je razveseljujoč in posredno potrjuje naše predhodno sklepanje nične 

pripravljenosti vlaganja lastnih denarnih sredstev zaradi poslabšanega finančnega stanja v 

zadnjih letih. Opredelitev vzroka tako ni nezainteresiranost, neozaveščenost o pomembnosti 

znanja ali prisotnost nemotiviranosti, temveč finančna in zaposlitvena negotovost trenutnega 

položaja delovno aktivnih. 

Tudi tokrat podajamo rezultate, ki kažejo pripravljenost anketirank na žrtvovanje svojega 

prostega časa za izobraževanje, in sicer zavzemajo največji delež naslednje značilnosti 

anketirank: starost 31–40 let (28 %), poročene (46 %), z dvema otrokoma (27 %), zaposlene v 

zasebnem sektorju (37 %), v velikih organizacijah (30 %), s sklenjeno zaposlitvijo za 

nedoločen čas (55 %), delovno dobo do 10 let (22 %) in neto osebnim dohodkom do 

1.000,00 EUR (40 %). Kriterij stopnja izobrazbe zajema enakost deleža med poklicno ali 

srednjo (33 %) in višjo ali visoko (33 %) stopnjo izobrazbe vseh anketirank. Znotraj kriterija 

stopnja izobraženosti anketirank ni zaslediti izrazitih odstopanj oz. nasprotij, saj od predhodno 

predstavljenega 69-odstotnega deleža anketirank, ki so pripravljene svoj prosti čas nameniti 

izobraževanju, 66-odstotni delež predstavljajo anketiranke s poklicno ali srednjo ter višjo ali 

visoko stopnjo izobrazbe, skromen 3-odstotni delež pa anketiranke z magisterijem ali 

doktoratom.   

Slika 7: Pripravljenost žrtvovanja prostega časa glede na stopnjo izobrazbe
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4.3.7   Pomembnost izobraževanja za uspešno kariero 

Da brez nenehnega izobraževanja ni uspeha, smo obsežno pojasnili že v predhodnih delih 

diplomske naloge, zato bomo v tem delu trditev podkrepili z rezultati, dobljenimi na osnovi 

mnenja 206 anketiranih poslovno aktivnih žensk iz obalne regije. Kar 180 anketirank, kar 

predstavlja 87 % od vseh anketirank, je mnenja, da brez izobraževanja ni uspešne kariere. 

Torej je prisotna ozaveščenost o pomembnosti in povezanosti izobraževanja z razvojem 

uspešne karierne poti, kar lahko opredelimo tudi kot gonilno motivacijo izobraževanja. 

Slika 8: Pomembnost izobraževanja za uspešnost kariere 

Tesno povezanost oz. močan vpliv izobraževanja na uspešnost kariere v največjem deležu 

opredeljujejo anketiranke z naslednjimi značilnostmi: starost 31–40 let (33 %), s poklicno ali 

srednjo stopnjo izobrazbe (45 %), poročene (59 %), z dvema otrokoma (38 %), zaposlene v 

zasebnem sektorju (46 %), v velikih organizacijah (38 %), s sklenjenim delovnim razmerjem 

za nedoločen čas (71 %) in neto osebnim dohodkom do 1.000,00 EUR (53 %).      

4.3.8   Družinske obveznosti kot zaviralec razvoja poklicne kariere 

Tudi o vplivih družinskih obveznosti je bilo že veliko predstavljenega, zato bomo takoj prešli 

k dobljenim rezultatom same raziskave, saj so ti odraz sodobne poslovne ženske v vzorcu 206 

anketirank iz obalne regije. 

Za nepopustljiv negativni vpliv družinskih obveznosti na uspešnost kariere se je opredelilo 80 

anketirank, torej 39 %, medtem ko se jih je 126 opredelilo za nevplivnost, kar predstavlja 

večinski delež, ki znaša 61 %. Sodobna poslovna ženska je torej premagala stereotipske 

predstave o vlogi ženske v družbenem okolju in uspešno predočila sposobnost zadovoljitve 

tako družinskih kot poslovnih zahtev oz. obveznosti. Njihova vztrajna naravnanost, da bi 

naredile stvari čim bolje, se je obrestovala. 
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Slika 9: Vpliv družinskih obveznosti na uspešnost kariere 

V podrobnejšo raziskavo smo tako ločeno oz. primerjalno vključili obe skupini anketirank, 

torej tiste, ki so odgovorile pritrdilno, in tiste, ki so o vplivu družinskih obveznosti na 

uspešnost kariere odgovorile nikalno. S primerjavo odgovorov ene in druge skupine 

anketirank smo ugotovili, da imajo v obeh skupinah največji delež anketiranke z naslednjimi 

značilnostmi: starost 31–40 let, poročene, zaposlene v velikih organizacijah, v delovnem 

razmerju za nedoločen čas in z neto mesečnim osebnim dohodkom do 1.000,00 EUR. 

Odstopanja med pritrdilno in nikalno skupino, če ju lahko tako poimenujemo zaradi lažjega 

razumevanja, smo zasledili pri stopnji izobrazbe, kjer v pritrdilni skupini prevladujejo 

anketiranke s poklicno ali srednjo izobrazbo, medtem ko v nikalni skupini prevladujejo višje 

ali visoko izobražene ženske. Razlika se pojavi tudi pri kriteriju glede števila otrok, kjer 

pritrdilna skupina v največjem deležu zajema matere z dvema otrokoma, nikalna pa 

anketiranke brez otrok. Neskladje opazimo še pri kriteriju glede sektorja zaposlitve, kjer 

zaseda pritrdilna skupina največji delež v zasebnem sektorju, nikalna pa ravno obratno, torej v 

javnem sektorju.      

4.3.9   Pripravljenost za izobraževanje v prihodnosti 

Sama beseda prihodnost nas privede k razmišljanju o želenih prihajajočih dogodkih, dejanjih, 

vplivih, odločitvah in še bi lahko naštevali, ki naj bi se torej pojavili v prihodnosti in 

zaznamovali drugačnost prihajajočega prihodnjega stanja. S predvidevanjem razvijemo 

razmišljanje o procesu razvoja želenih pojavov v prihodnosti, pri čemer lahko zaznamo 

podcenjevanje negativnih vplivov močnega nepopustljivega delovanja, saj z željo po pojavu 

želenih dejanj podzavestno zameglimo njihovo moč oz. učinek. Prihodnost je torej 

razmišljanje o nečem neznanem, o razpletu dogodkov, ki niso vedno v skladu s pričakovanji 

posameznika, o razmišljanjih, ki slonijo na sedanjih in preteklih dogajanjih, izkušnjah in 

seveda željah, ki so tesno povezane s predstavo o idealih. Kot ključni dejavnik, ki nas sili k 

razmišljanju o pričakovanem razpletu prihodnosti in je z njo tudi tesno povezan, zagotovo 

lahko opredelimo moč posameznikove želje za njeno uresničitev. 

Z anketo smo si dovolili dotakniti se razmišljanja o izobraževanju v prihodnosti. Tako smo 

spoznali njihovo notranjo moč želje po izobraževanju. Anketirana skupina 206 poslovno 
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aktivnih žensk čuti potrebo po prisotnosti nenehnega izobraževanja v različnih fazah 

življenjskega razvoja, saj jih je 117 (57 %) odgovorilo pritrdilno. Najvišje deleže so dosegle 

anketiranke (odstotek na vse anketiranke) z naslednjimi značilnostmi: starost 31–40 let 

(27 %), z višjo ali visoko izobrazbo (31 %), poročene (34 %), brez otrok (22 %), zaposlene v 

zasebnem sektorju (35 %), v velikih organizacijah (27 %), za nedoločen čas (43 %) in neto 

mesečnim osebnim dohodkom do 1.000,00 EUR (35 %). Kljub dandanašnjim težkim 

gospodarskim in življenjskim razmeram je želja po izobraževanju prisotna pri več kot 

polovici vseh anketirank, kar vzbuja upanje, da bo, ob predpostavki vzpostavitve ugodnejših 

razmer, zaznan porast vključevanja zaposlenih v izobraževanje ob delu. S tem je omogočeno 

njihovo tekoče sledenje nevzdržno rastočemu razvoju nenehno novih in naprednejših 

tehnologij, ki so težnja današnjega sveta. Ženske si torej želijo biti v koraku s časom.      

Slika 10: Namera anketirank za izobraževanje v prihodnosti 

4.3.10  Učinkovitost izobraževanja 

V anketi smo se opredelili za delitev izobraževanja na interno (notranje) in eksterno 

(zunanje), in sicer z radovednostjo po ugotovitvi mnenja anketirank o učinkovitosti 

posamezne oblike izobraževanja. Kar znatni delež vseh anketirank (72 %) je podal mnenje, da 

je eksterno izobraževanje učinkovitejše od internega, saj sta pri eksterni obliki sam obseg 

ponudbe in s tem povezanost z najrazličnejšimi načini pridobivanja novega znanja neizmerna, 

pozorni pa moramo biti na samo kakovost izvajanja, ki prispeva k želenemu plemenitenju že 

obstoječega znanja posameznika. Seveda moramo pri tem poudariti, da je skladna povezanost 

med obema oblikama potrebna in neizbežna za rast in doseg poslovne uspešnosti. 

Slika 11: Učinkovitost izobraževanja glede na njegovo obliko
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Obe navedeni obliki izobraževanja sta dosegli največje deleže pri anketirankah z naslednjimi 

značilnostmi: starost 31–40 let, s poklicno ali srednjo stopnjo izobrazbe, poročene, z dvema 

otrokoma, zaposlene v velikih organizacijah in s sklenjenim delovnim razmerjem za 

nedoločen čas. Odstopanja so se pojavila pri kriteriju sektor zaposlitve, kjer so se za eksterno 

obliko v večini opredelile anketiranke, aktivne v javnem sektorju, medtem ko so se 

anketiranke, aktivne v zasebnem sektorju, opredelile za interno obliko izobraževanja. 

Neskladnost se je pojavila tudi pri analizi kriterija višina osebnega dohodka, kjer so 

anketiranke z nižjimi osebnimi dohodki, ki so v naši raziskavi določene z višino do 

1.000,00 EUR, opredelile interno obliko kot učinkovitejšo, medtem ko je eksterna oblika 

izobraževanja učinkovitejša za anketiranke z neto mesečnim osebnim dohodkom v intervalu 

nad 1.000,00 do 2.000,00 EUR. Slednje lahko opredelimo tudi kot dejstvo, da se anketiranke 

z nižjimi osebnimi dohodki v primerjavi z anketirankami z višjimi osebnimi dohodki težje 

odločijo za izdatke eksternega izobraževanja zaradi manjše razpoložljivosti denarnih sredstev, 

saj je eksterno izobraževanje pogosto povezano z visokimi stroški, medtem ko se interno 

izobraževanje odvija znotraj organizacije in je za zaposlene običajno brezplačno (stroške v 

celoti financira organizacija).   

4.3.11   Skrb organizacije za izobraževanje zaposlenih 

Anketirankam smo med drugim zastavili tudi vprašanje, ali menijo, da se organizacija, v 

kateri so zaposlene, zadovoljivo posveča izobraževalnemu procesu zaposlenih, saj brez 

obojestranskega usklajenega sodelovanja ne moremo pričakovati zadovoljstva, kar pomeni, da 

je proces usklajenosti neizogibno potreben. Med pritrdilnim in nikalnim odgovorom v 

raziskavi se ni pojavila bistvena razlika, saj je 105 anketirank (51 %) odgovorilo pritrdilno, 

kar pomeni, da so zadovoljne z vzpostavljanjem skupne poti v aktivnostih glede 

izobraževanja, preostali delež, ki vključuje 101 žensko (49 %), pa izraža nezadovoljstvo, kar 

je lahko odraz prevelikih in nerealnih pričakovanj samih zaposlenih o strategiji organizacije 

glede nudenja pomoči pri izobraževanju ali pa odraz pojava pomanjkanja ozaveščenosti 

organizacije o bistvu nenehne potrebne podpore, ki jo mora ta nuditi svojim zaposlenim za 

preživetje v današnjem konkurenčnem poslovnem dogajanju. Nezadovoljstvo je lahko tudi 

odraz številnih drugih vplivnih dejavnikov, kot so neugodne gospodarske razmere, finančna 

nestabilnost, presežek ponudbe delovne sile na trgu dela in tudi možnost pojava 

samoumevnega pričakovanja organizacij, da zaposleni sami poskrbijo za naraščajoče potrebe 

po znanju zaradi njihove intenzivne želje in nuje po ohranitvi delovnega razmerja, kar je 

posledica dolgotrajnega pojava visoke stopnje brezposelnosti.  

Tudi z opravljeno analizo znotraj posameznih kriterijev ankete se ni pojavila bistvena razlika 

med obema ponujenima odgovoroma, saj sta oba dosegla največje deleže pri anketirankah z 

naslednjimi značilnostmi: starost 31–40 let, s poklicno ali srednjo izobrazbo, poročene, 

matere z dvema otrokoma, zaposlene v velikih organizacijah, za nedoločen čas in z višino 
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neto osebnega dohodka do 1.000,00 EUR. Pojavila se je le ena razlika, in sicer pri razvrstitvi, 

ki temelji na sektorju zaposlitve, kjer so v enakem deležu, ki predstavlja 56 žensk (27 %), 

izrazile zadovoljstvo (odgovorile pritrdilno) anketiranke, zaposlene v javnem sektorju, 

medtem ko so v popolnoma enakem deležu nezadovoljstvo (odgovorile nikalno) izrazile 

anketiranke, zaposlene v zasebnem sektorju. Ali to pomeni, da je javni sektor bolj usmerjen v 

skrb za nenehno izobraževanje svojih zaposlenih kot zasebni, ali pa lahko vzrok iščemo v 

predhodno navedenih spreminjajočih se vplivnih dejavnikih (gospodarska recesija, finančna 

negotovost, plačilna nedisciplina, presežek ponudbe delovne sile itd.)?  

Slika 12: Zadovoljstvo nad skrbnostjo organizacije za izobraževanje

4.3.12   Zaviralniki izobraževanja 

Vplivni dejavniki izobraževanja so raznoliki in kompleksno prepleteni, njihovo izhodišče pa 

temelji na zahtevi po prilagajanju posameznika, organizacije, okolja oz. celotne družbe. 

Njihovo številčnost smo pri proučevanju anketirane skupine omejili na štiri poglavitne 

dejavnike z negativnim vplivom, med katere smo uvrstili pomanjkanje interesa za 

izobraževanje, preobsežnost družinskih obveznosti, službeno preobremenjenost in 

pomanjkanje razpoložljivosti finančnih sredstev za izobraževanje. Osredotočili smo se na 

obseg njihovega negativnega učinka na pripravljenost oz. pojav želje po nadaljnjem 

izobraževanju pri 89 anketirankah, kar predstavlja 43 % od vseh anketirank, ki so v anketi 

izbrale odgovor, da se v prihodnosti ne nameravajo izobraževati. Za najpogostejši vzrok so 

navedle dejavnik pomanjkanje interesa, kar posledično pojasnjuje neprisotnost motivacije, ki 

pa je poglavitni ključ do uspeha. Njihov delež je znašal kar 24 % od vseh 206 anketirank, s 

svojim negativnim vplivom pa so mu sledili še dejavnik pomanjkanja razpoložljivih finančnih 

sredstev z 10 %, nato preobsežnost družinskih obveznosti s 7 %, kot zadnji dejavnik, torej kot 

najmanj vplivajočega, pa so z 2 % opredelile službeno preobremenjenost. Kot lahko iz 

dobljenih rezultatov sklepamo, družinske obveznosti niso poglavitni zaviralnik ohranjanja 

nenehnega izobraževanja, saj je njihov delež znatno manjši v primerjavi z vplivnim 

dejavnikom same nezainteresiranosti oz. nemotiviranosti anketirank. Analiza nas je pripeljala 

tudi do ugotovitev, da na nadaljevanje izobraževanja pri ženskah bolj kot družinske 

obremenitve, katerim se je v preteklih letih pripisoval velik zaviralni učinek, vpliva dejavnik 

pomanjkanje finančnih virov, kar lahko razumemo tudi kot posledico vpliva družbenih 
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okoliščin glede prioritete neživljenjsko nujnih izdatkov (modni trendi glede mobitela, 

računalnika, avtomobila, oblačil in dodatkov, saj nesledenje pomeni družbeno izločitev) pred 

stroški za izobraževanje, in to brez pomisleka, da nam slednje omogoča zagotavljanje obstoja 

in udobja ter dosegljivost predhodno omenjenih modnih trendov. Žal pa navedena pogojenost 

oz. prioriteta izobraževanja ni pogosto zaznana. S spoznanjem, da so ženske z vključevanjem 

v poslovne aktivnosti obremenjene tako z družinskimi kot službenimi obveznostmi, nam 

analiza podaja tudi ugotovitev, da je vplivni obseg posamezne obveznosti pri vzpostavljanju 

interesa za nadaljevanje izobraževanja ob delu različen. Pri vzpostavljanju zainteresiranosti 

oz. pripravljenosti za nenehno izobraževanje vplivnost družinskih obveznosti prevladuje nad 

službenimi, kar lahko opredelimo na način, da z uveljavitvijo žensk v poslovnem svetu te 

čutijo večjo naklonjenost oz. dolžnost zadovoljiti službene in družinske obveznosti, saj 

slednje opredeljujo kot močnejše negativno vplivne dejavnike. 

Slika 13: Zaviralniki izobraževanja v prihodnosti 

Največje deleže vseh štirih obravnavanih negativno vplivnih dejavnikov zasledimo pri 

starejših anketirankah z naslednjimi značilnostmi: v obdobju po 41. letu, s poklicno ali 

srednjo stopnjo izobrazbe, poročene, matere z dvema otrokoma, zaposlene v javnem sektorju, 

v velikih organizacijah, za nedoločen čas, z delovno dobo 21–30 let in neto osebnim 

dohodkom do 1.000,00 EUR.        

4.3.13   Spodbujevalniki izobraževanja 

Pripravljenost posameznika za nadgrajevanje svojega znanja in s tem izobraževanje v vseh 

obdobjih življenja prav tako izvira iz številnih pozitivno usmerjenih interesov. Njihovo 

proučitev smo prav tako skrčili na štiri, ki zaznamujejo interes napredovanja v službi, 

razpoložljivost prostega časa, občutek obveznosti do organizacije in izziv oz. veselje do 

izobraževanja. Namero izobraževanja v prihodnosti je izrazilo 117 udeleženk ankete (57 %). 

Anketiranke so v pretežni meri (26 %) motivirane z izzivi oz. lastnim veseljem do 
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plemenitenja znanja, sledijo jim tiste (24 %), ki so spodbujenje zaradi možnosti napredovanja 

v službi, nato anketiranke (5 %), ki čutijo izobraževanje kot obveznost do organizacije, v 

najmanjšem deležu (2 %) pa ženske, ki se za izobraževanje odločajo predvsem na osnovi 

razpoložljivega prostega časa. Iz ugotovljenega lahko zaključimo, da sta dejavnika izzivi in 

veselje kot tudi perspektiva napredovanja v službi izrazitejša motivatorja nadaljnjega 

izobraževanja poslovno aktivnih žensk.  

Slika 14: Spodbujevalniki izobraževanja v prihodnosti

S proučitvijo vseh štirih spodbujevalnikov izobraževanja smo njihov največji vpliv zaznali pri 

anketirankah z naslednjimi značilnostmi: starost 31–40 let, z višjo ali visoko stopnjo 

izobrazbe, poročene, pri ženskah brez otrok ali materah z dvema otrokoma, zaposlene v 

zasebnem sektorju, v velikih organizacijah, z zaposlitvijo za nedoločen čas in neto osebnim 

dohodkom do 1.000,00 EUR.       

Za boljše razumevanje razlogov za nadaljevanje ali nenadaljevanje izobraževanja smo izvedli 

primerjavo med dobljenimi rezultati iz vzorca 89 žensk, ki se ne nameravajo nadalje 

izobraževati, in vzorca 117 žensk, ki premorejo interes za nenehno izobraževanje, ter 

ugotovili razlike v kriterijih starost, stopnja izobrazbe in sektor zaposlitve. Za izobraževanje 

so več zanimanja izrazile anketiranke v starosti 31–40 let, medtem ko starejše anketiranke 

niso motivirane za izobraževanje v prihodnosti, kar lahko opredelimo kot dejstvo, da 

motiviranost s starostjo upada. Več zanimanja za izobraževanje premorejo anketiranke z višjo 

ali visoko izobrazbo, medtem ko zaviralniki izobraževanja prevladujejo pri udeleženkah s 

poklicno ali srednjo stopnjo izobrazbe, kar nas pripelje do sklepa, da so anketiranke z višjo 

stopnjo izobrazbe bolj motivirane in željne tako osebnega kot poklicnega napredka, ki je tesno 

pogojen z naraščanjem obsega znanja ter njihovo željo po zagotavljanju zadovoljstva, udobja 

in občutka varnosti. S primerjavo obeh vzorcev žensk smo med drugim ugotovili, da 

spodbujevalniki izobraževanja izraziteje učinkujejo na anketiranke, zaposlene v zasebnem 

sektorju, medtem ko je bil učinek zaviralnikov izobraževanja močnejši pri anketirankah, 

zaposlenih v javnem sektorju. Iz analiziranih podatkov je tudi razvidno, da so pri motiviranih 
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anketirankah prevladujoči delež dosegle anketiranke, zaposlene v zasebnem sektorju, na 

podlagi privlačnosti izziva oz. veselja do izobraževanja, medtem ko se je prevladujoči delež 

nemotiviranih žensk pojavil v javnem sektorju, in sicer zaradi nezainteresiranosti za 

izobraževanje, kar kaže na pravo nasprotje. Iz navedenega lahko sklepamo, da tudi sektor 

zaposlitve vpliva na motiviranost za izobraževanje, saj smo z analizo ugotovili, da se je 

mnenje anketirank z njihovo delitvijo na sektor zaposlitve izrazito razlikovalo.    

4.3.14   Odvisnost poslovne uspešnosti 

Poleg številnih dejavnikov, ki učinkujejo in s tem posledično prevzemajo bistvene vloge v 

procesu nenehno spreminjajočega se in vse zahtevnejšega poslovnega sveta, smo se odločili, 

da z anketo proučimo tudi, kateri od treh v anketi ponujenih dejavnikov (znanje, denar in 

tehnologija) zavzema najvplivnejšo vlogo za dosego poslovne uspešnosti. Raziskava 206 

poslovno aktivnih žensk iz obalne regije je pokazala, da kar 160 žensk (78 %) pripisuje 

glavno vlogo vseobsežnemu dejavniku znanje. Ker pa je znanje tesno povezano s samim 

izobraževanjem, zaključujemo, da so te ozaveščene o pomembnosti njegove vloge pri 

usmerjenosti v poslovno uspešnost. 38 anketirank (18 %) je kot poglavitni dejavnik označilo 

finančna sredstva, brez katerih si prav tako ne moramo predstavljati poteka poslovnega 

procesa. Skromen delež (4 %) je zajel dejavnik tehnologija, saj ga je izbralo le 8 od 206 

anketirank, in tako pristal na zadnjem mestu. Tehnologija je pogojena z ravnijo obstoječega 

znanja, torej je odvisna od znanja in ne obratno. Tudi sama denarna sredstva nam ne morejo 

omogočiti uspeha, saj se donosnost lahko pričakuje le ob premišljenem ravnanju, ki ga 

omogoča posedovanje potrebnega znanja. V nasprotnem primeru lahko razpoložljiva finančna 

sredstva hitro izgubimo. Vloga znanja je torej neprecenljiva in upravičeno prevzema prvo 

mesta glede pomembnosti za uspešnost, katero si želimo doseči tako na družinskem kot 

poklicnem področju. Ker si vsi želimo biti uspešni na svojstven način, nas želja po uspehu in 

zadovoljstvu privablja kot magnet, in to ne glede na to, ali je zahtevana pot težka in dolga ali 

pa enostavna in časovno hitra.  

Slika 15: Vloga dejavnikov za poslovno uspešnost
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Pod drobnogled smo vzeli dobljene podatke dejavnika znanje in ugotovili, da so njegovo 

pomembnost v največjem deležu (odstotek na vse anketiranke) opredelile anketiranke z 

naslednjimi značilnostmi: starost 31–40 let (30 %), s poklicno ali srednjo stopnjo izobrazbe 

(40 %), poročene ženske (52 %), z dvema otrokoma (31 %), zaposlene v zasebnem sektorju 

(40 %), v velikih organizacijah (34 %), v delovnem razmerju za nedoločen čas (64 %), z neto 

višino mesečnega osebnega dohodka do 1.000,00 EUR (49 %).  

Dejavnik denarna sredstva je v primerjavi s predhodno podanimi podatki, značilnimi za 

dejavnik znanje, podal odstopanja le pri proučitvi kriterija starost, kjer kaže ravno nasprotne 

rezultate. Anketiranke v starosti 31–40 let so zajele najnižji delež znotraj podrobnejšega 

opredeljevanja vloge finančnih sredstev, medtem ko so pri dejavniku znanje dosegle najvišji 

delež, saj se v tej starostni fazi v glavnem odvija možnost razvoja uspešne poklicne kariere v 

tesni povezanosti in odvisnosti od izobraženosti oz. obsega poslovno neprecenljivega znanja, 

ki ga premore posameznik.    

Pri zadnjem dejavniku, tehnologiji, se dobljeni rezultati zavzemanja največjih deležev znotraj 

posameznega dejavnika v primerjavi z drugima, torej znanjem in denarnimi sredstvi, bistveno 

razlikujejo, in sicer odstopajo pri kriteriju stopnja izobrazbe, ki prevladuje pri višje in visoko 

izobraženih, pri kriteriju sektor zaposlitve, ki prevladuje v javnem sektorju, medtem ko znanje 

in denar prevladujeta v zasebnem. Prav tako se ta dejavnik razlikuje pri razvrstitvi anketirank 

glede na velikost organizacije, v kateri so zaposlene, kjer doseže največje deleže v majhnih 

organizacijah z 11–50 zaposlenimi, medtem ko znanje in denar prevladujeta v velikih 

organizacijah z več kot 250 zaposlenimi.  

Slika 16: Pomembnost dejavnikov glede na starost anketirank (v odstotkih) 
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Slika 17: Pomembnost dejavnikov glede na stopnjo izobrazbe (v odstotkih) 

Slika 18: Pomembnost dejavnikov glede na velikost organizacije (v odstotkih)

4.3.15   Poglavitne osebnostne lastnosti anketirank 

Posameznika odraža množica raznovrstnih osebnostnih lastnosti, ki lahko vplivajo pozitivno 

ali pa celo negativno na razplet trenutnih ali prihodnjih dogodkov. Opredelimo jih lahko tudi 

kot vedenjske značilnosti posameznika, s katerimi opredelimo določeno obnašanje, odzivanje 

in ravnanje. Redkeje jih označujemo kot prirojene lastnosti, čeprav nam ta izraz samoumevno 

podaja njihov izvor, s tem da se te nadalje izoblikujejo v najzgodnejšem življenjskem obdobju 

kot posledica okolja, v katerem mladostnik živi. Njihova opredelitev ni zasnovana z namenom 

iskanja neke popolne osebnosti, temveč spoznavanja prevladujočih lastnosti posameznikov 

glede na posamezne proučitvene značilnosti (demografski podatki, aktivnosti in drugo). Torej 

tudi te lastnosti s svojo raznolikostjo vplivno sodelujejo v odvijanju procesa družbenega 

razvoja, kar narekuje smiselnost njihove proučitve. 
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Anketirankam smo za opredelitev njihove osebnosti ponudili v izbiro 16 osebnostnih 

značilnosti. Ponujeni izbor je bil oblikovan obsežno, in sicer z namenom, da čim bolje 

spoznamo odzivanje oz. osebnostne značilnosti poslovno aktivnih žensk iz obalne regije, ki so 

morale svojo osebnost označiti le s petimi lastnostmi od vseh ponujenih in jih ovrednotiti od 

ena do pet, pri čemer je vrednost pet izražala najvišjo, ena pa najnižjo moč značilnosti. Tako 

smo z analiziranjem seštetih vrednosti ugotovili najizrazitejše osebnostne lastnosti anketirank. 

Navajamo njihovo razvrstitev od najvišje do najnižje podane vsote vrednosti (v oklepaju je 

najprej navedena vrednost, nato njen delež na vsoto vrednosti vseh lastnosti):   

� poštenost (540, 17 %),  

� odgovornost (438, 14 %), 

� odprtost do ljudi oz. družabnost (339, 11 %), 

� vestnost (250, 8 %), 

� prijaznost (227, 7 %), 

� prilagodljivost (204, 7 %), 

� vztrajnost oz. nepopustljivost (183, 6 %), 

� odprtost do novih izkušenj in idej (174, 6 %), 

� samostojnost (156, 5 %), 

� samozaupanje in optimizem (150, 5 %), 

� zvestoba oz. pripadnost (141, 5 %), 

� odločnost (126, 4 %), 

� predanost (63, 2 %), 

� zaupljivost (61, 2 %), 

� gospodovalnost (19, 1 %), 

� nevrotičnost (19, 1 %). 

Slika 19: Vrednosti osebnostnih lastnosti
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Glede na to, da so se morale anketiranke opisati z izbiro le petih osebnostnih značilnosti, v 

nadaljevanju podajamo prvih pet najvišje ovrednotenih, med katere so se uvrstile poštenost, 

odgovornost, družabnost, vestnost in prijaznost.  

Zanimivo je, da je največjo vrednost dosegla poštenost, za katero lahko trdimo, da je 

nepogrešljiv temelj vsakega delujočega procesa. Na poštenosti se gradijo vse aktivnosti in 

odločitve, je osnova dolgoročnega uspešnega delovanja oz. obstoja in je ugodna 

vseživljenjska vrednota. 

Na drugo mesto se je uvrstila odgovornost, ki označuje obremenjenost z uspešno rešitvijo 

nastalih težav. Torej se čutijo odgovorne za odločitve, ki jih sprejemajo, in za dejanja, ki jih 

izvajajo, s težnjo po dosegu uspešne rešitve. Prevzete naloge prevzemajo z veliko 

odgovornostjo, kar povezujemo z občutkom dolžnosti za vlaganje neizmernega truda z željo 

po optimalnem razpletu dogodkov.   

Tretje mesto zaseda značilnost odprtost do ljudi oz. družabnost, brez katere si ne moremo 

predstavljati učinkovitega poslovnega sveta, saj ta zahteva sposobnost sproščenega in 

odprtega oz. komunikativnega pristopa za zagotavljanje nemotenega delovanja tržnih 

komunikacijskih kanalov, torej pretoka informacij in znanja. Uspeha ne moremo doseči sami, 

vedno je potrebno tudi sodelovanje drugih udeležencev, katerih pomoč poiščemo ali pa nam 

jo celo ponudijo kar sami, v obeh primerih pa je potrebna sposobnost dobre komunikacije. 

Nekomunikativnost, zadržanost, oteženo vzpostavljanje kontakta z ljudmi so resna ovira 

uspešnega poslovanja oz. delovanja, zato gre za nezaželene lastnosti.    

Četrto mesto pripisujejo vestnosti, kar odraža skrbnost in dovzetnost za skladen razplet dejanj. 

Svoje aktivnosti izvršujejo zavzeto, s prisotnostjo visoke ozaveščenosti o pomenu prevzetih 

obveznosti in pomenu učinka skrbnosti na zagotovitev želenega uspeha.  

Prijaznost je dosegla peto mesto, kar posledično odraža strpnost anketirank pri sodelovanju v 

aktivnostih za reševanje nastalih težav ter posedovanje visoke stopnje čustvenosti in 

razumevanja, saj je ženski spol opredeljen kot čustveno nežnejši.  

Radovednost pa nas je navdihnila za nadaljnje raziskovanje pojavnosti petih predhodno 

navedenih osebnostnih lastnosti. Analizirali smo njihovo intenziteto ovrednotenja z najvišjo 

možno vrednostjo glede na kriterija starost in stopnja izobrazbe anketirank. Ugotovili smo, da 

je pogostost pojava najvišjega ovrednotenja posamezne lastnosti dosežena pri različnih 

starostnih intervalih, medtem ko je pri kriteriju stopnja izobrazbe vsaka od petih predhodno 

navedenih osebnostnih lastnosti najpogosteje najviše ovrednotena pri vseh enako, in sicer 

ženskah s poklicno ali srednjo stopnjo izobrazbe, kjer se poštenost z najvišjo možno 

vrednostjo pojavi 28-krat, odgovornost 19-krat, družabnost 17-krat, vestnost 10-krat in 

prijaznost 10-krat. Starostni intervali pa so podali različnost pojavnosti, in sicer so poštenost 

najpogosteje najvišje ovrednotile anketiranke v starosti 31–40 let (18-krat), odgovornost 
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ženske v starosti 41–50 let (11-krat), medtem ko je lastnost družabnost najizrazitejša pri 

anketirankah v starosti 31–40 let (15-krat). Vestnost se je najpogosteje najvišje vrednostno 

označila v dveh v anketi določenih starostnih intervalih, in sicer v enakem razmerju (5-krat) 

pri starosti 41–50 let in več kot 51 let, torej je njena intenziteta v obdobju od 41. leta starosti 

dalje. Na osnovi ugotovljenega lahko sklepamo, da se izrazitost posameznih osebnostnih 

lastnosti s starostjo spreminja, kar lahko povezujemo z vplivnostjo okolja pri odraščanju 

posameznika (različne generacije so odraščale v različnem okolju) ali pa dejstvom, da se 

življenjske izkušnje in doživetja vplivno dotaknejo tudi spremenljivosti vrednotenja 

posamezne osebnostne lastnosti. Vsekakor pa velja dejstvo, da se v življenju obnašaj tako, kot 

želiš, da se drugi do tebe.  

Slika 20: Pojavnost najvišje vrednosti osebnostnih lastnosti glede na starost 

Slika 21: Pojavnost najvišje vrednosti osebnostnih lastnosti glede na izobrazbo

4.3.16   Psihološke značilnosti anketirank 

Posamezne lastnosti naj bi bile zaželene oz. značilne in zahtevane za uspešno delovanje 

posameznika v določenih procesih. Tako na poslovnem področju pogosteje opredeljujemo s 
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psihološkimi značilnostmi potrebo po dosežkih oz. uspehu, potrebo po neodvisnosti, notranji 

nadzor oz. nadzor nad lastnim življenjem, naklonjenost tveganju in nazadnje še 

samoučinkovitost oz. zaupanje v lastne sposobnosti, ki smo jih anketirankam prav tako 

ponudili v razvrščanje od ena do pet, kjer število pet odraža najvišjo, ena pa najnižjo moč 

njihove prisotnosti. S pomočjo vrednosti, pridobljenih na osnovi seštevka teh pripisanim jim 

moči, smo dobili značilnostno razvrstitev poslovno aktivnih žensk iz obalne regije:  

� notranji nadzor oz. nadzor nad lastnim življenjem (vrednost 664), 

� samoučinkovitost oz. zaupanje v lastne sposobnosti (vrednost 658), 

� potreba po neodvisnosti (vrednost 654), 

� potreba po dosežkih oziroma uspehu (vrednost 630), 

� naklonjenost tveganju (vrednost 484). 

Slika 22: Vrednosti psiholoških značilnosti

Najizraziteje odražajo lastnost notranjega nadzora oz. potrebo po nadzoru lastnega življenja, 

kar lahko razumemo kot željo po svobodi in enakopravnosti, katera pa je sprožila pojav 

razloga za prostovoljno vključevanje in prilagodljivo sodelovanje v poslovnem svetu. Ženske 

so v glavnem poslovno aktivne zaradi zadovoljitve želje svobodnega usmerjanja lastnega 

načina življenja. Drugo mesto pripada samoučinkovitosti oz. zaupanju v lastne zmožnosti, kar 

označuje njihovo visoko stopnjo samozavesti in verovanja ter zaupanja v posedovanje 

dragocenih sposobnosti, potrebnih za uresničitev zastavljenih ciljev in rešitev v času odvijanja 

nastalih težav. Naslednje razvrstitveno mesto, tretje, pripada potrebi po neodvisnosti, torej 

želji po nepodrejenosti in samostojnosti, ki krepi zadovoljstvo, učinkovitost in vsesplošno 

visoko aktivnost. Na četrto mesto so anketiranke uvrstile potrebo po dosežkih oz. uspehu, kar 

nakazuje na obstoj želje po uveljavitvi, priznanjih, podvigih, vendar manj izrazito v 

primerjavi s predhodno že omenjenimi psihološkimi značilnostmi. Najnižje ovrednoteno 

mesto pripada naklonjenosti tveganju, ki z zasedbo zadnjega mesta podaja rezultat, da ženske 

s skrbno previdnostjo prevzemajo tvegane odločitve, torej jim niso naklonjene, kar označuje 

prisotnost njihove potrebe po gotovosti, prepričanosti in varnosti. Nizko stopnjo tveganosti 

prepoznamo tudi z njihovo pogosto neodstopajočo zahtevo po natančni proučitvi situacije ter 
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pridobitvi obsežnih in zanesljivih informacij, ki so vplivno povezane z obravnavano 

problematiko oz. odločitvijo. Nizka raven zadnje psihološke značilnosti lahko pri 

vključevanju v poslovna dogajanja nanje učinkuje zaviralno, saj so ta eno samo nenehno 

tveganje.   

Raziskavo smo z željo po ugotovitvi pojava psiholoških lastnosti znotraj kriterijev starost, 

stopnja izobrazbe in velikost zaposlitvene organizacije, še malo poglobili. Ugotovili smo, da 

značilnost notranji nadzor poleg tega, da je dosegla najvišje vrednosti pri zbirni proučitvi 

celotne anketirane skupine, dosega najvišje vrednosti tudi znotraj starostnih intervalov, razen 

pri anketirankah, starejših od 51 let, ki so si kot poglavitno značilnost pripisale 

samoučinkovitost. Znotraj nadaljnje proučitve kriterija stopnja izobrazbe pa so najvišje 

dosežene vrednosti odrazile precejšnjo raznolikost glede na posamezno stopnjo izobrazbe 

anketirank. Ženske z osnovno stopnjo izobrazbe so pri opredelitvi psiholoških lastnosti 

najvišjo vrednost dosegle z lastnostjo potreba po dosežkih, medtem ko so anketiranke s 

poklicno ali srednjo izobrazbo ter z magisterijem in doktoratom najvišje opredelile notranji 

nadzor. Anketiranke z višjo ali visoko izobrazbo so najvišjo vrednost dosegle z lastnostjo 

samoučinkovitost. Z nadaljnjo proučitvijo kriterija velikost zaposlitvene organizacije smo 

ugotovili, da v mikro organizacijah prevladuje značilnost potreba po dosežkih oz. uspehu, v 

majhnih potreba po neodvisnosti, v srednjih organizacijah samučinkovitost in pri velikih 

organizacijah notranji nadzor. Na osnovi dobljenih rezultatov povzemamo, da poslovne 

ženske do 50. leta starosti želijo predvsem nadzor nad lastnim življenjem, svobodo odločanja 

in usmerjanja življenjskega toka, po 50. letu pa začne prevladovati značilnost 

samoučinkovitost, torej prepričljivo verovanje v lastne sposobnosti, katerim pripisujejo 

realizirane dosežke. Stopnja izobrazbe in velikost organizacije pa odigrata pri psiholoških 

značilnostih vplivnejšo vlogo kot starost, saj je intenzivnost njihovega pojavljanja različna. 

Strnemo lahko, da ženske z nizko stopnjo izobrazbe (osnovno) zelo hrepenijo po uspehu in 

dosežkih, medtem ko z višanjem stopnje izobraženosti izraziteje izstopa želja po svobodnem 

usmerjanju lastnega življenjskega toka in zahvalnost lastnim sposobnostim za poslovno 

uveljavljenost, najverjetneje kot posledica pridobitve velikega obsega novega znanja – torej je 

opazna vplivnost izobraženosti. Glede dobljenih rezultatov z razčlenitvijo po velikosti 

organizacije pa sklepamo, da majhnost organizacije zaposlenim ženskam narekuje potrebo po 

dosežkih, uspehu in neodvisnosti zaradi težjega uveljavljanja na obširnem poslovnem tržišču, 

kar je posledica njihove majhnosti, medtem ko zaposleni v velikih organizacijah izražajo 

potrebo po notranjem nadzoru nad lastnim življenjem ravno zaradi močne celostne vplivnosti 

organizacije kot posledice njene velikosti in s tem prevlade na poslovnem trgu.       
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5   SKLEP 

Sodelovanje ženskega spola v odprtem poslovnem svetu narekuje smiselnost dovzetnosti za 

poglobljeno proučevanje njihovega odzivanja in razvojnega spreminjanja kot posledice 

sodelovanja v poslovnih aktivnostih, ki vplivno učinkujejo na spreminjanje nekoč nam znanih 

ženskih značilnosti. Zaznavnost sprememb nam nakazuje tudi obraten vpliv, saj prav tako 

prisotnost izrazito ženskih lastnosti v poslovnem svetu spremenljivo učinkuje na razplet 

dejanj svetovnega poslovnega dogajanja. Torej je vplivnost obojestranska.  

Raziskava je podala številna spoznanja o današnjem položaju poslovno aktivnih žensk, ki so 

zadovoljne s svojim sodelovanjem v poslovnih dogajanjih. Njihova trenutna aktivnost v 

procesih izobraževanja je skromna, pobudo zanjo pa so pretežno prevzele samoiniciativno. 

Stroške financiranja v glavnem krijejo same. Pripravljenost vlaganja lastnih denarnih sredstev 

za izobraževanje je skromna, saj jih kar 42 % ni pripravljenih vložiti ničesar, čeprav 

prevladuje prepričanje, da je uspešnost kariere odvisna tudi od izobraženosti. Spoznali smo 

tudi, da so v približno enakem deležu tako zadovoljne kot nezadovoljne s skrbnostjo 

organizacij za nenehni proces izobraževanja zaposlenih, kar na nek način preseneča, saj 

organizacije trenutno namenjajo bistveno manj finančnih sredstev za izobraževanje 

zaposlenih. Navedeno razmerje je verjetno povezano z dejstvom, da je le 57 % anketirank 

izrazilo željo o pripravljenosti za nadaljnje izobraževanje v prihodnosti, čeprav opredeljujejo 

poslovno uspešnost v veliki odvisnosti od znanja in ne denarja ali tehnologije. Kot 

učinkovitejšo obliko izobraževanja podpirajo eksterno ali zunanje izobraževanje, ki poteka v 

različnih izobraževalnih ustanovah, iz česar sledi, da je zaupanje v zunanje izobraževalne 

sisteme večje.          

Naša domneva o zmanjšani zaviralni vplivnosti družinskih obveznosti na razvojni razplet 

uspešne kariere ženskega spola se je z analizo izvedene ankete utemeljila, saj njihovo 

nevplivnost zaznava kar 61 % vseh anketirank. Sodobne ženske čutijo svojo neizbežno 

pripadnost tako družinskemu kot poslovnemu svetu, kar odraža nepripravljenost za odrekanje 

vlogi ene za prevlado druge, zaradi česar stremijo k primerni uskladitvi obeh.  

Ozaveščenost o potrebi nenehnega izobraževanja je zaznati, vendar za njeno realizacijo 

primanjkuje prisotnost motivacije, ki jo v ozadje potiskajo številni vplivni dejavniki okolja. 

Poglavitni zaviralnik izobraževanja je prisotnost nezainteresiranosti, sledijo pomanjkanje 

denarnih sredstev, družinske obremenitve in v zelo majhnem deležu službena 

preobremenjenost. Prisotnost dolgotrajnih neugodnih gospodarskih razmer in nezmožnost 

zagotovitve rešilnega izhoda posledično povzroča tudi oslabitev udeleženosti v izobraževalnih 

procesih, kar se v analizi odraža z znatno nizkim deležem žensk, ki se trenutno dodatno 

izobražujejo ob delu. Slednje so opredelile trdno usmerjenost v izobraževanje z veseljem do 

nenehnega pridobivanja novega znanja in z zaznavanjem možnosti napredovanja v službi. 
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Zelo majhen delež jih čuti izobraževanje kot obveznost do organizacije ali odločitev zaradi 

razpoložljivega prostega časa. 

Od številnih osebnostnih lastnosti jih odražajo predvsem poštenost, odgovornost, družabnost, 

vestnost in prijaznost. Kot psihološka lastnost prevladuje potreba po notranjem nadzoru, kar 

pripisujemo njihovi dolgoletni želji po svobodnem usmerjanju lastnega življenja.  

Ker so poslovni procesi, odzivanje posameznika, vplivnost številnih dejavnikov in 

prepletenost raznolikih elementov poslovnega sistema ena sama uganka, saj ne moremo 

zagotoviti njihove stalnosti in stabilnosti, je smiselno kontinuirano spremljanje in ugotavljanje 

pojavnosti sprememb za lažje razumevanje njihovega delovanja v procesu razvoja. Vsako 

obdobje nam podaja svojstvene značilnosti, njegova proučitev pa včasih tudi presenetljive 

rezultate. Ker naše ugotovitve temeljijo na odzivih v obdobju gospodarske krize, torej na 

osnovi neugodnih poslovnih razmer, podpiramo smiselnost ponovne izvedbe ankete v 

različnih časovnih intervalih, in sicer z namenom ugotovitve spreminjajočega se odzivanja kot 

posledice izboljševanja situacije ali pa kot posledice dolgotrajne prisotnosti neugodnih, težkih 

gospodarskih razmer. Spremenljivost okoliščin neizprosno terja drugačnost odzivanja, zato bi 

ponovna izvedba ankete zagotovo podala drugačne rezultate in s tem moč njihovega vpliva.  
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PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 





Priloga 1 

ANKETNI VPRAŠALNIK 

Diplomska naloga: POMEN IZOBRAŽEVANJA OB DELU ZA POSLOVNE ŽENSKE  

NAMEN: ugotoviti, kakšen pomen pripisujejo poslovne ženske izobraževanju ob delu in 

kateri dejavniki vplivajo na njihove odločitve. 

CILJNA SKUPINA: poslovne ženske.                                ČAS IZVEDBE: julij/avgust 2011. 

 ANKETA JE PROSTOVOLJNA IN ANONIMNA.

NAVODILO: Prosim, da izberete enega od ponujenih odgovorov.     

1. Osnovni podatki: 

Starost:   � do 30 let       � 31–40 let       � 41–50 let       � več kot 51 let 

Občina bivanja:               � Izola                  � Koper                � Piran 

Stopnja izobrazbe:           � osnovna                 � poklicna ali srednja    

� višja ali visoka      � magisterij, doktorat  

Zakonski stan:                � samski       � poročen 

Število otrok v družini:    � nobeden       � eden       � dva       � tri ali več 

Vrsta zaposlitve:       � samozaposlitev       � zaposlen       � brez zaposlitve 

Sektor zaposlitve:     � javni                       � zasebni          � drugo (nezaposlen, gospodinja) 

Občina zaposlitve:   � Izola                       � Koper            � Piran 

Velikost organizacije (štev. zaposlenih):     � mikro (0–10)           � majhna (11–50) 

� srednja (51–250)      � velika (251 in več) 

Trajanje zaposlitve:  � za določen čas        � za nedoločen čas 

Delovna doba:     � do 10 let     � 11–20 let     � 21–30 let     � več kot 31 let 

Osebni dohodek (neto v EUR): � do 1.000,00   � nad 1.000,00 do 2.000,00   � nad 2.000,00  



Priloga 1 

2. Podajte svoje mnenje: 

� Ali ste zadovoljni z delom, ki ga opravljate?     � Da.       � Ne. 

� Ali se trenutno izobražujete?      � Da.       � Ne. 

   (Če ste odgovorili z »NE«, preskočite naslednji dve vprašanji.)  

� Kdo je odločil, da se izobražujete?   � Sama.     � Organizacija.    

� Kdo krije stroške izobraževanja?     � Sama     � Organizacija.

� Ali ste pripravljeni vlagati lastna denarna sredstva za izobraževanje?   � Da.       � Ne.  

� Koliko odstotkov svojega osebnega dohodka ste mesečno pripravljeni vložiti v 
izobraževanje?      � 0 %.      � Do 5 %.       � Do 10 %.       � Več kot 10 %.  

� Ali ste pripravljeni žrtvovati svoj prosti čas za izobraževanje?     � Da.       � Ne. 

� Ali menite, da je izobraževanje pomembno za uspešno kariero?   � Da.       � Ne. 

� Ali menite, da so družinske obveznosti zavirale razvoj vaše kariere?   � Da.       � Ne. 

� Ali se v svojem življenju nameravate še dalje izobraževati?  � Da.        � Ne. 

� Če je vaš predhodni odgovor »NE«, navedite razlog.    

� Nimam interesa.                        � Družinske obveznosti.       
� Službene obveznosti.                � Pomanjkanje finančnih sredstev. 

� Če nameravate nadaljevati z izobraževanjem, kakšen je razlog za vašo odločitev?  

� Možnost napredovanja v službi.     � Razpoložljivost prostega časa. 

� Obveznost do organizacije.             � Me veseli/predstavlja izziv.   

� Za katero izobraževanje menite, da je bolj učinkovito? � Zunanje (šole, fakultete itd.).  

� Interno (znotraj organizacije). 

� Kaj menite, da je bistvenega pomena za poslovno uspešnost?                                                  

� Znanje.        � Denar.            � Tehnologija. 

� Ali menite, da se organizacija, v kateri ste zaposleni, zadovoljivo posveča pomenu in 
naložbam v izobraževanje zaposlenih?     � Da.       � Ne. 



Priloga 1 

NAVODILO: Prosim, uporabite številke od ena do pet – večja številka pomeni večji 

pomen (ena pomeni najmanj pomembno, medtem ko pet pomeni najbolj pomembno).  

Katere navedene osebne lastnosti so značilne za vas? (Označite samo pet lastnosti.)  

___ odprtost do ljudi/družabnost                 ___ odprtost do novih izkušenj in idej 

___ vestnost                                                ___ prilagodljivost 

___ poštenost                                              ___ zvestoba/pripadnost 

___ odgovornost                                         ___ odločnost 

___ vztrajnost/nepopustljivost                  ___ predanost  

___ samozaupanje in optimizem                ___ samostojnost 

___ nevrotičnost                                         ___ zaupljivost 

___ prijaznost                                             ___ gospodovalnost 

Razvrstite psihološke značilnosti glede na pomen, ki jim ga pripisujete? 

___ potreba po dosežkih oziroma uspehu 

___ potreba po neodvisnosti 

___ notranji nadzor/nadzor nad lastnim življenjem 

___ naklonjenost tveganju 

___ samoučinkovitost/zaupanje v lastne sposobnosti 

HVALA ZA SODELOVANJE. 


