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POVZETEK 

Dejstvo je, da živimo v času, ko se dogajajo velike spremembe prav na vseh področjih 

našega življenja in delovanja. K sreči je do velikih sprememb prišlo tudi na področju 

zaposlovanja žensk, ki se  počasi prebijajo na višje, pomembnejše položaje. Je pa ta 

naglica s seboj žal prinesla tudi veliko količino stresa. Čeprav je v zadnjih nekaj 

desetletjih viden zelo opazen premik ženske od njene tradicionalne vloge k moderni, 

izobraženi in zaposleni ženski, pa so stereotipi o tradicionalni ženski še vedno močno 

zakoreninjeni v celotni družbi. In prav to je ena izmed največjih ovir, zakaj je žensk na 

vodilnih položajih kljub visoki izobraženosti še vedno tako malo. Drži, da država z 

raznimi ukrepi in zakoni skuša pomagati ženski pri graditvi kariere, usklajevanju 

poklicnega in družinskega življenja, toda dokler se tudi podjetja in celotna družba ne 

bodo dovolj zavedala tega problema, bo premik še naprej počasen. Vse to pa povzroča 

veliko stresa na vseh nivojih življenja in dela. Predvsem managerke na srednjem nivoju 

so izpostavljene številnim dejavnikom, ki povzročajo stres, saj so nekakšen vezni člen 

med zahtevami vršnega managementa in svojimi podrejenimi.  

 

Ključne besede: managerke, stres managerk, usklajevanje zasebnega in službenega 

življenja, uravnavanje stresa na delovnem mestu, ovire na karierni poti ženske. 

 

SUMMARY 

The fact is that we are living in the world of great changes that influence our lifestyle. 

Fortunately, major changes have occured also in the field of woman employment. 

Nowadays women can be employed on higher and more important positions in the 

labour field as they were in the past. However, this also means that stressful situations 

continue to represent an important factor of everyday life. Although in the past decades 

the traditional role of woman has been changed by the modern, educated and employed 

woman, there are still traditional conceptions and stereotypes present in the society. And 

such stereotyping thinking is one of the major obstacles for lower participation of 

women in management. The employment policy in our country encourages women to 

achieve work-life balance. But as long as different companies and the whole socienty 

are not able to understand the fact that a woman can be successfull in different fields of 

life the progress is going to be slow. It is known that women working in the field of 

middle management are very often exposed to work-related stress because they present 

a link between the low level management and the top management. 

 

Key words: women managers, stress, achieving work-life balance, balancing work-

related stress, career obstacles for woman. 
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1 UVOD 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

Živimo v času, ko se vse bliskovito hitro spreminja: tehnologija in tudi družba. 

Globalizacija se čedalje bolj vpleta v gospodarstvo in v življenje vsakega izmed nas. 

Vrednote žal izgubljajo svoj pomen, vse bolj sta pomembna status in denar. Hkrati pa 

živimo tudi v težkih kriznih časih, ko se dnevno dogajajo spremembe na trgu dela, ko 

brezposelnost narašča in je veliko negotovosti glede odpuščanja. Boj za obstanek, za 

povečanje storilnosti je iz dneva v dan trši. In zaradi vsega tega se v delovnem okolju 

pojavlja tudi vse več stresa.  

V teh novih, hitro se spreminjajočih časih tudi vloga ženske dobiva nove 

razsežnosti. Odstotek zaposlenih žensk se je v primerjavi s preteklostjo močno povečal. 

Sodobna ženska danes ni več le gospodinja in mati, ampak tudi ženska, ki se je izšolala 

za svoj poklic, ki ga želi uspešno opravljati. Ženska današnjega časa želi biti dobra mati, 

hkrati pa želi pokazati vse svoje znanje in sposobnosti ter si ustvariti kariero. Njena 

želja ni le biti zaposlena, ampak si želi položaj, ustrezen svojemu znanju. Ta pa žal 

nemalokrat zadene ob veliko ovir; na poti do enakega položaja oziroma do vodilnega 

mesta se ženske srečujejo z več ovirami kot moški: veliko več morajo delati, se bolj in 

dlje dokazovati, zelo dobro pa morajo znati tudi premagovati stres. Kljub velikim 

prizadevanjem, dokazovanju, vztrajnosti pa večini žensk uspe priti le na vodstvene 

položaje srednjega managementa. In prav ta sloj managerk bo v tem diplomskem delu 

glavni predmet obravnave.   

V diplomskem delu bom na kratko opisala sodobni management, naloge 

managerjev, v nadaljevanju pa se bom posvetila predvsem ženskam na managerskih 

položajih: s katerimi ovirami se srečujejo na poti vzpenjanja proti vrhu, pa tudi potem, 

ko enkrat že dosežejo nek položaj vodje; kakšne so managerke na delovnih mestih, s 

kakšnimi težavami se srečujejo »v svetu moških«. Poskušala bom ugotoviti, če drži, da 

ženske »do uspeha na delovnem področju ovirajo zastarela miselnost, družinske 

obveznosti in verjetno podcenjevanje s strani moških« (Mežnar 2009) .  

V svoji nalogi bom skušala ugotoviti, kako managerkam uspeva usklajevanje dela z 

vodenjem podrejenih na eni strani ter z zadovoljevanjem potreb nadrejenih managerjev, 

poleg tega pa še usklajevati svoje družinsko življenje s službenim.   

Velika obremenitev je biti posrednik med glavnim vodstvom in delavci, prevzemati 

odgovornost za delo, še večja obremenitev pa je prevzemanje odgovornosti za ljudi, 

konec koncev tudi za njihovo zdravje. Managerke na srednji ravni pri svojem delu 

velikokrat naletijo na konfliktnost vlog, na nasprotujoče si zahteve, pogosto so v 

primežu različnih pritiskov nadrejenih in podrejenih pa tudi sodelavcev in strank. Zaradi 

vsega naštetega je stres managerk pri vsem tem vsekakor neizogiben, zato se bom 
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podrobneje posvetila tudi stresu: predvsem stresu na delovnem mestu, mobbingu na 

delovnem mestu ter izgorevanju zaposlenih. 

Starc (2007, 285) je zapisal: »Stres je življenje in življenje je stres. Stresa iz 

vsakdanjega življenja ne moremo izločiti in se mu ne moremo vedno izogniti. Stresa ne 

zdravimo, zdravimo samo bolezni, ki jih stres povzroči. Sicer se moramo s stresom 

soočiti, sprijazniti in ga poskušati čim bolj nadzorovati, obvladovati, krotiti, ublažiti in 

izkoristiti sebi v prid«.  S stresom je torej treba živeti, zato je pomembno, da ga znamo 

preprečevati, obvladovati in uravnavati na tak način, da telesni odgovori zanj niso 

škodljivi. Mihaličeva (2006, 308) meni, da ključno odgovornost za uspešno upravljanje 

stresa v organizacijah nosijo prvenstveno neposredno nadrejeni, katerih temeljna naloga 

pri tem je, da že preventivno preprečujejo preveliko izpostavljanje zaposlenih stresu 

oziroma da omilijo že nastale dejavnike povzročanja stresnih stanj. Zelo pomembno je, 

da neposredni nadrejeni zna prepoznati simptome stresa pri sodelavcih in da tudi 

pravočasno ukrepa, saj je značilno, da zaposleni sam pri sebi skoraj nikoli ne zna 

prepoznati simptomov stresa. 

Ena izmed pomembnih nalog managerjev je torej tudi pravočasno prepoznati stres 

pri svojih podrejenih, ugotoviti dejavnike, ki vplivajo na stres, ter ta stres uspešno 

obvladovati. Da pa bo managerka temu kos, je nujno potrebno izobraževanje 

managerjev na temo: kako učinkovito upravljati s stresom, kako s svojim vodenjem 

povzročati čim manj stresnih situacij, kajti, kot v nadaljevanju piše Mihaličeva (2006, 

308), mora neposredno nadrejeni izvajati tak način vodenja, ki bo za zaposlene čim 

manj stresen, saj so v praksi ravno nadrejeni najpogostejši vir povzročanja stresnega 

stanja pri sodelavcih. 

Glede na to, da so danes vodstveni delavci zaradi negotovih razmer, v katerih smo 

se znašli, bolj izpostavljeni stresnim situacijam kot kdaj koli prej, in glede na to, da so 

rdeča nit tega diplomskega dela predvsem ženske na vodstvenih položajih, bom z 

diplomskim delom skušala raziskati, če so naše managerke dovolj trdne, da znajo poleg 

tega, da morajo obvladovati svoj stres, upravljati tudi s stresom svojih podrejenih. Pri 

tem bom poskušala raziskati, kakšno oviro jim predstavljajo stereotipi o ženskah 

managerkah, ki so žal še zelo močno prisotni tudi v današnji družbi in v organizacijski 

kulturi. 

Pomembno je, da ima managerka dobro izoblikovano samopodobo, da izžareva 

pozitivno energijo, kajti po mojem mnenju je prav managerka tista, ki je izpostavljena 

največ stresnim situacijam: na delovnem mestu se mora poleg vsega dela, ki ga na 

enakem delovnem mestu opravi v enakem obsegu in v vsaj enaki kvaliteti kot njen 

moški kolega, vseskozi dokazovati samo zato, ker je ženska, pa tudi domače delo, 

vzgoja in skrb za otroke jo navkljub vsem zakonom, ki omogočajo ženski lažje 

usklajevanje kariere in družine, še vedno obremenjujejo v večjem obsegu kot moške. 
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1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen moje diplomske naloge je z več zornih kotov predstaviti težave, s katerimi 

se navkljub vsem zakonskim podlagam še vedno srečujejo ženske, ki si želijo priti na 

vodstvene položaje. Osvetliti želim probleme, s katerimi se managerke srečujejo na 

delovnih mestih, raziskati želim, zakaj so še vedno v slabšem položaju nasproti svojim 

moškim kolegom. Ter predstaviti prednosti, ki jih ima ženska na managerskem 

položaju. Ker pa je ženska managerka zaradi toliko usklajevanja, dokazovanja in 

vztrajanja izpostavljena številnim obremenitvam, želim hkrati predstaviti tudi stres 

managementa. Na eni strani bom skušala raziskati, kako se managerke borijo proti 

svojemu stresu, kako ga prepoznajo, kako se ga naučijo čim bolje obvladovati. Na drugi 

strani pa me zanima, če so podjetja pri nas že dovolj seznanjena oz. ali se dovolj 

zavedajo posledic stresa na delovnem mestu in če že izobražujejo vodstvene delavce, da 

bi znali pravočasno pri svojih podrejenih prepoznati stres oz. vzroke, ki so povzročajo 

stres na delovnem mestu, in jih seveda v večji meri tudi pravočasno odpraviti. 

Cilji so: 

- ugotoviti, kaj žensko najbolj ovira na njeni karierni poti do delovnega mesta 

managerke, 

- ugotoviti, ali naše managerke znajo upravljati s stresom (tako s svojim kot s 

stresom svojih podrejenih), 

- identificirati najbolj pogoste stresorje, ki so prisotni na delovnem mestu 

managerk. 

1.3 Predvidene metode za doseganje ciljev 

V teoretičnem delu izbranega tematskega področja se bom posvetila pregledu 

strokovne literature o managementu, nalogah in vlogah managerjev o vlogi ženske skozi 

čas, o graditvi kariere, o delitvi dela doma. Proučila in pregledala bom strokovno 

literaturo o stresu, predvsem stresu na delovnem mestu, o dejavnikih, ki najpogosteje 

povzročajo stres na delovnem mestu, predvsem na delovnem mestu managerk. Skratka 

teoretični del bo temeljil na literaturi v zvezi z managerkami na delovnem mestu in pa 

stres managementom, pri tem pa se bom poleg strokovne in študijske literature poslužila 

tudi poslovnih časnikov, revij in učbenikov. V diplomsko delo sem vključila tudi študije 

vsebin strokovnih člankov, pridobljenih na internetu. Hkrati pa bom v teoretični del 

vključila tudi nekaj lastnih izkušenj na tem področju, saj sem zaposlena že 20 let, del 

moje delovne obveznosti je tudi vodenje sodelavk, poleg tega pa imam dva otroka 

različnih generacij, stara 18 in 2 leti, tako da mi stres tako zaradi usklajevanja službenih 

in družinskih obveznosti kakor tudi stres zaradi vodenja na najnižji ravni managementa 

nikakor ni tuj. 
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V empiričnem delu pa sem za zbiranje podatkov uporabila anketo. S pomočjo 

ankete sem na vzorcu približno trideset naključno izbranih managerk na srednjem 

nivoju v različnih naključno izbranih podjetjih skušala ugotoviti, s katerimi težavami se 

najpogosteje srečujejo, kaj jim predstavlja največji izziv ter kaj največjo oviro na 

delovnem mestu managerke.  S pomočjo vprašalnika sem skušala tudi ugotoviti, kaj 

managerkam predstavlja največji oz. najpogostejši stres, kateri stresorji so najbolj 

prisotni na njihovem delovnem mestu, ter ugotoviti stopnjo stresa, ki ga managerke na 

srednji ravni doživljajo pri svojem delu. K anketiranju sem povabila managerke 

različnih starosti, saj me je zanimala tudi razlika v odgovorih glede na življenjsko 

obdobje managerke, torej kakšno razliko predstavlja (če sploh jo) pri stopnji in vrsti 

stresa starost managerke. Pri sestavi anketnega vprašalnika sem upoštevala teoretična 

izhodišča na izbrano temo. Pridobljene podatke sem analizirala s pomočjo opisne 

statistike, rezultate pa prikazala posamično v obliki grafikonov za vsako vprašanje 

posebej, poleg tega pa vsakemu grafu sledi kratka analiza. 

1.4 Predpostavke in omejitve diplomskega dela 

Predpostavljam, da: 

- se managerke na svojem delovnem mestu srečujejo z več ovirami kot njihovi 

moški kolegi na enakem delovnem mestu, 

- se morajo managerke pri svojem delu bolje dokazovati, 

- je delo managerk podvrženo visoki stopnji stresa, 

- na žensko managerko še vedno zelo stresogeno vpliva tudi usklajevanje 

zasebnega in službenega življenja, 

- podjetja v Sloveniji ne dajejo dovolj velikega poudarka upravljanju stresa na 

delovnem mestu. 

Čeprav sta tako management kot stres zelo široka pojma, sem se  pri izdelavi 

diplomskega dela omejila izključno na managerke, na njihovo delo, skratka na 

managerke na delovnih mestih in na obvladovanje stresa, s katerim se managerke 

spopadajo pri svojem delu.  
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2 MANAGEMENT 

Management je beseda, ki jo danes slišimo na vsakem koraku v večini razvitih 

držav, pa vendar zanjo ne obstaja ena sama jasna definicija. Na splošno sicer velja: 

kadar govorimo o pridobitni organizaciji, management pomeni proces vodenja 

organizacije k izidom, kadar pa govorimo o managementu kot organu,  je to skupina 

ljudi, ki vodi določeno podjetje z namenom, da doseže pričakovane izide.  

2.1 Opredelitev pojma management  

V strokovni literaturi obstajajo številne različne opredelitve managementa, zato jih 

bom v nadaljevanju nekaj navedla.  

Draft opredeljuje management kot doseganje ciljev organizacije na uspešen in 

učinkovit način skozi proces planiranja, organiziranja, vodenja in kontroliranja virov, ki 

jih ima organizacija na razpolago. Iz definicije izhajata dve pomembni ugotovitvi. 

Prvič: proces managementa sestoji iz štirih temeljnih funkcij: funkcije planiranja, 

funkcije organiziranja, funkcije vodenja ter funkcije kontroliranja. Drugič: osrednja 

naloga managementa zadeva doseganje ciljev organizacije na učinkovit in uspešen način 

(Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003, 3). 

Možina (1994, 16) opredeljuje management kot planiranje, organiziranje, vodenje 

in kontroliranje dela v organizaciji oziroma vseh nalog in aktivnosti, ki jih zaposleni 

opravljajo. Cilji organizacije dajejo pobude in vodila za te naloge in aktivnosti, zato je 

management v bistvu usklajevanje nalog in dejavnosti za dosego zastavljenih ciljev.  

Drucker opredeljuje management, ko pravi: »Managerjeva naloga je ustvariti 

celoto, ki bo več kot vsota delov; celoto, ki bo dajala več kot vsota naporov, vloženih 

vanjo. Manager je podoben dirigentu simfoničnega orkestra. Z njegovim delom, vizijo 

in vodenjem zazvenijo posamezni inštrumenti, ki vsak zase povzročajo toliko hrupa, kot 

celota glasbe. Toda dirigent ima skladbo; je samo njen izvajalec. Manager pa je 

skladatelj in izvajalec obenem.«  (Rozman, Kovač in Koletnik 1993, 20) 

Omenim naj še Florjančiča (1994, 20), ki opredeljuje management kot družbeno 

funkcijo, pogojeno s kulturo, vrednotami in navadami družbe, zato je v različnih 

družbenih sistemih različno definiran. Dejansko pa je management hierarhični vrh, 

skupina višjih vodij, od katerih so odvisni obstoj, razvoj in rezultat podjetja. 

Lahko bi torej rekli: kolikor različnih avtorjev, toliko različnih opredelitev 

managementa. V bistvu je management torej usklajevanje virov, je povezovanje 

organizacije z zunanjim okoljem, razvijanje organizacijskega vzdušja ― kultura 

organizacije, opravljanje nalog (planiranje, organiziranje, vodenje, kontroliranje), so pa 

management tudi poslovne dejavnosti, kot so odločanje, uspešnost in razvoj 

organizacije. 
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2.2 Sodobni management 

Zaradi hitrih in velikih sprememb v okolju, ki jih povzročajo nove tehnologije, 

globalizacija in tudi spremembe v vedenju potrošnikov, morajo podjetja vseskozi iskati 

in oblikovati nove rešitve za ustrezna odzivanja in izzive okolja. Za to pa so potrebna 

vedno nova znanja in veščine. Organizacijsko učenje postaja vse pomembnejše. V teh 

kriznih časih je izobraževanje nujnost dolgoročno razvojno usmerjenih podjetij, saj 

bodo po izteku krize gospodarske okoliščine še precej zahtevnejše in bomo morali biti 

vsi še bolje usposobljeni za svoje delo. V 21. stoletju organizacije potrebujejo predvsem 

fleksibilen, samozavesten management. 

 »Tradicionalne, razdrobljene organizacije, kjer se vsak organizacijski oddelek 

usmeri le na svoje naloge in ne upošteva potreb ostalih, se ne morejo spoprijeti s 

kompleksnostjo globalne ekonomije« (Dimovski, Penger in Žnidaršič 2003, 311).  

Premik k novi paradigmi managementa pomeni, da morajo managerji ponovno 

proučiti svoj pristop k organiziranju, usmerjanju in motiviranju zaposlenih. Ne zadošča 

le oblikovanje dobre celovite strategije; organizacije potrebujejo tudi inteligentne, 

opolnomočene kadre, odprtost in pripravljenost za eksperimentiranje, kakovostne 

interne komunikacije, ustrezno plačilno shemo in popolno zavezanost vrhnjega 

managementa. V novi paradigmi primarna odgovornost managerjev ni sprejemanje 

odločitev, temveč je ustvarjanje sposobnosti učenja po celotni organizaciji. Tudi 

zaposleni na najnižjih organizacijskih ravneh so pooblaščeni za sprejemanje odločitev, 

namesto prošenj za odobritev z višjih ravni (Dimovski, Pengov in Žnidaršič 2003, 67). 

2.3  Lastnosti uspešnega managerja 

Če hočemo biti danes uspešni, moramo imeti cel kup lastnosti, ki jih moramo znati 

med seboj povezovati. V današnjih turbulentnih časih podjetja potrebujejo predvsem 

managerje, ki so dovzetni za stalno učenje, managerje, ki so sposobni sprejemati 

tveganja, ki so sposobni odločanja in vodenja. Pomembna lastnost je tudi zmožnost 

hitrega prilagajanja spremembam. Manager sodobnega časa mora biti hkrati sposoben 

operativnega in strateškega mišljenja. Zelo pomembno je, da je manager sposoben 

ustvariti pozitivno delovno okolje, da ima sposobnost za motiviranje in razvijanje ljudi 

v timu, da je sposoben jasno in odprto komunicirati. Sposoben manager mora znati 

prepoznati in ovrednotiti znanje zaposlenih, kar pa postaja vse bolj pomembno, pa je, da 

manager zna učinkovito obvladovati stres na delovnem mestu.  

Veliko strokovnjakov se strinja, da je mogoče dolg seznam želenih značilnosti 

vodje povzeti s sedmimi osnovnimi osebnostnimi lastnosti, ki so potrebne uspešnemu 

vodji (Traven 2001, 156–157): 
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- Inteligenca – vizionarstvo in sposobnost predvidevanja dogodkov, ustvarjalnost, 

iznajdljivost v novih okoliščinah, osredotočenost na cilj in široko splošno znanje v 

sodobnem okolju. 

- Dominantnost – težnja po prestižu, moči in doseganju vodilnega mesta v 

skupini; dominantno vedenje se dojema kot samozavestno, izžareva moč, včasih pa 

tudi krutost in ukazovalnost. 

- Samozavest in zanesljivost – sposobnost za sprejemanje odločitev, trdnost, 

zaupanje v lastne postopke; ne zadošča, da je vodja sam po sebi takšen, temveč 

mora imeti tudi skupina o njem takšen vtis. 

- Odprtost – interes za iskanje in vzdrževanje različnih povezav z okoljem; 

navzven usmerjeni, odprti (ekstravertirani) ljudje se dobro počutijo, če so obkroženi 

s skupino; prevelika odprtost ima tudi nekaj slabih strani; najpogostejše so 

vsiljivost, podcenjevanje ali oviranje drugih. 

- Fleksibilnost – sposobnost in pripravljenost, da se v spremenjenih okoliščinah 

prilagodijo cilji, sredstva, stališča in metode. 

- Iniciativnost – sposobnost za začetek in spreminjanje dogodkov ter akcij, 

odločnost v ključnih trenutkih ter pripravljenost za sprejemanje posledic lastnih 

odločitev. 

- Visoka energetska raven – strokovnjaki menijo, da vodje ne sme utrujati tempo, 

ki bi ga drugi dojeli kot nemogočega, in da se mora počutiti dobro, ko dela v 

kompleksnih, nepredvidljivih in nestabilnih pogojih.  

 

Poleg vsega naštetega pa se mi zdi zelo zanimiva tudi ugotovitev Rejčeve, ki 

meni, da so kompetence managerja 21. stoletja zelo blizu tradicionalno ženskim 

odlikam, saj je to čas, ko so vizionarstvo, trdo delo, temeljit pristop in odgovornost 

na najvišji ravni nujni za poslovni uspeh. Ženske kot nosilke teh lastnosti imajo kot 

managerke odlično popotnico in priložnost za še večji prispevek v poslovnem svetu 

(2004, 17). 

2.4 Naloge managerjev  

V različnih strokovnih literaturah so naloge in vloge managerjev sicer različno 

opredeljene, vendar je vsem skupno, kot je zapisal v svojem delu Miklin (2003, 22): 

»Delo managerja je voditi delo, posamezne ravni ter področja v organizaciji 

oziroma celotno organizacijo ter usmerjati človeške in materialne vire.« Običajno je 

govora  o štirih temeljnih nalogah managerjev: planiranju, organiziranju, vodenju in 

kontroliranju.  
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       Slika 2.1  Management kot dinamični proces 

 

Vir: Možina 2002, 36 

        

       Slika 2.2  Funkcije procesa managementa 

 
             

      Vir: Kavčič, Kovač 1999, 72 
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3 ŽENSKE MANAGERKE  

Ženske so v 20. stoletju povzročile pomemben premik v družbi: vstopile so v javno 

življenje, zlasti v procese izobraževanja in na trg dela. V vseh evropskih državah  se je 

izobraženost žensk zelo zvišala na vseh ravneh, tudi na univerzitetni ravni, kjer je delež 

žensk med tistimi, ki so končali univerzitetne študije, že višji od deleža moških 

(Hrženjak 2007, 30). 

Ženske danes bolj kot kdajkoli izpolnjujejo bistvene pogoje za vodenje podjetij, 

vendar pa med direktorji, predsedniki ali člani uprav žal ne najdemo tolikšnega odstotka 

žensk, kakršen je v celotni zaposlenosti. 

Z množičnim vstopanjem žensk na trg dela pa so postali vidni tudi številni 

simptomi zakoreninjene neenakosti spolov v sodobnih družbah (Hrženjak 2007, 30). 

Predstava, da je za žensko primerna in prava le njena »naravna« vloga matere, žene in 

gospodinje, je še vedno močno prisotna. Kljub temu, da je zakonodaja pri nas 

vzpodbudna, z izboljšanjem položaja žensk se ukvarjajo vladne in nevladne organizacije 

ter razne izobraževalne in raziskovalne inštitucije, pa je delež žensk v managementu še 

vedno zelo nizek. 

3.1 Položaj ženske skozi čas 

Razlike v delitvi dela med spoloma izvirajo iz obdobja lovsko-nabiralnih kultur, ki 

so obstajale pred več tisoč leti. To so bile družbe, v katerih so moški obdelovali zemljo, 

hodili na lov za hrano in varovali svoje družine pred nevarnostmi, medtem ko so ženske 

skrbele za otroke, nabirale rastlinske plodove in izdelovale orodja za nabiranje in 

shranjevanje hrane. Ta delitev dela je oblikovala osnovo za družbeno strukturo, ki je 

delovala zelo dobro. Prav zaradi svoje učinkovitosti naj bi se delitev dela nadaljevala še 

v modernem času (Ivy in Backlund 2004, 64–65). 

Bila je ženska. In bil je tudi moški. In med njima so bile že od nekdaj velike razlike. 

Ženski so skozi celo zgodovino pripisovali edino njeno naravno vlogo, torej vlogo 

matere, žene in gospodinje, moški pa je bil tisti, ki je delal, da bi nahranil družino. Tudi 

z razvojem družbe se položaj ženske ni bistveno spreminjal. Delo in izobraževanje sta 

bila prioriteta moških. Tako so ženske v izobrazbi dolga stoletja zaostajale za moškimi, 

saj je šolski sistem ženskam odrekal pravico do izobraževanja. Možnost šolanja za 

ženske se je povečala po letu 1774, ko je Marija Terezija uvedla obvezno šolanje obeh 

spolov.  

Toda kljub temu je bila skoraj celo obdobje 19. stoletja ženskam zaprta pot  

izobraževanja v srednjih šolah. Namenjene so jim bile le šole za ročna dela, 

gospodinjske šole ter šole za krojenje in šivanje. Torej izobraževali so jih predvsem za 

domača, neplačana dela. Šele ko so se pojavila prva učiteljišča, so se odprle prve 
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srednje šole za ženske. Prav učiteljski poklic je ženskam omogočil, da so se počasi 

začele pomikati v javnost, saj so postajale finančno neodvisne.  

Ženske so se začele množično zaposlovati zlasti v drugi polovici 19. stoletja, 

posebej pa je naraslo njihovo zaposlovanje v času prve svetovne vojne, ko so bili moški 

na bojiščih. Z industrializacijo se je zaposlovanje žensk nadaljevalo, saj se je potreba po 

večjem številu delovne sile z večanjem števila delovnih mest večala. Tudi v Sloveniji so 

se ženske kljub nasprotovanju vstopanja žensk v plačano delo intenzivno zaposlovale v 

prvih dveh desetletjih 20. stoletja v industriji in obrti. V obdobju med vojnama se je 

delež zaposlenih žensk še povečal in že takrat je prihajalo do feminizacije poklicev. 

Ženske so v takratnem obdobju opravljale dela, kot je delo v trgovini, bile so 

gospodinjske pomočnice, strežnice, negovalke. V nadaljevanju pa je hitra rast zahodno- 

in srednjeevropskega gospodarstva v petdesetih, šestdesetih in sedemdesetih letih 20. 

stoletja povzročila nenehno zaposlovanje ženske delovne sile (Šipelj 2009, 30). 

Od začetka 20. stoletja delež zaposlenih žensk narašča, saj je bilo takrat zaposlenih 

le 20 odstotkov žensk. V petdesetih letih je bilo zaposlenih že 33 odstotkov žensk, v 

sedemdesetih in osemdesetih pa je bilo zaposlenih že več kot 40 odstotkov žensk. Leta 

1995 je delež znašal že 48,3 odstotkov. Problem v zvezi z zaposlitvijo izhaja iz dvojne 

obremenjenosti žensk: družinskimi in delovnimi obveznostmi (Urad za žensko politiko, 

1997,  107). 

Dolgo časa so ženske vzgajali predvsem za družino, dom, moža in otroke. Za 

matere je bilo že dovolj, če je ženska znala prati, pisati, računati in je bila spretna v 

ročnih delih. Odrinjena ja bila na rob izobraževalnega procesa, šolski sistem pa ji je 

odrekal pravico do šolanja na srednjih in visokih šolah oziroma fakultetah še v 19. 

stoletju. Izobrazba deklet se je sodobnikom zdela nepotrebna ali celo škodljiva. Bili so 

mnenja, da bi izobražena ženska ogrožala tradicionalno družinsko življenje in bi 

pomenila konkurenco na trgu dela, s tem pa grožnjo nasprotnemu spolu (Serše 2000, 

183–208). 

Drugo polovico dvajsetega stoletja so pomembno zaznamovala tudi razna gibanja 

in napori tako posameznikov kot celotne družbe za odpravljanje razlikovanja po spolu, 

odpravljanje diskriminacije žensk, omogočanje enakopravnejšega udejstvovanja tako v 

javnem kot zasebnem življenju. Družbeni vzorci so se s tem počasi začeli spreminjati.  

3.2 Ženske na trgu delovne sile danes 

Spremembe se danes dogajajo povsod, na vseh področjih življenja in dela. In 

zatorej se vidnejše spremembe odvijajo tudi na področju dela, poslovnega sveta in s tem 

seveda zaposlovanja.  

Ženske so danes poleg gospodinj, mater in žena v veliki meri vključene tudi v 

plačano delo.  Tradicionalna vloga ženske vse bolj izginja in bledi, ženske postajajo 

enakovrednejše svojim moškim kolegom in prodirajo na področja, ki so bila v 
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preteklosti rezervirana le za moške. Žal pa je še vedno, kot pravi Joganova, ključna in 

univerzalna značilnost družb v 90-ih letih 20. stoletja, da dinamika vstopanja žensk v 

javni prostor ne sledi enakovredno vstopanju moških v zasebni prostor. Strukturno 

določeni način plačanega dela temelji na predpostavki, da je zaposleni »poročen moški 

brez družinskih obveznosti«, kar podpira ohranjanje neenake razdelitve dela v zasebni 

sferi (Jogan, 2000). 

Kaj pomaga, če rečemo: žena danes ni več služkinja svojemu možu, ni odvisna od 

njega, sama si služi denar, gre enako v službo kakor on; ko pa mora prav tako sama za 

njega in vso družino kuhati, pospravljati in prati, ko pride iz službe. Tako je sedaj na 

slabšem kot nekoč, ker mora v glavnem isto opravljati na domu kakor nekoč, razen tega 

pa še hoditi v službo, česar ji nekoč ni bilo treba. Povrhu pa je pri mnogih še tako, da ji 

mož svojih zaslužkov ne da za gospodinjstvo, marveč mora sama vzdrževati družino s 

svojo lastno plačo (Trstenjak 1965, 42). 

Sposobnosti žensk so bile dolgo čas podcenjene, njihovi prispevki na delovnem 

mestu pa neopaženi in nenagrajeni. Sicer smo še daleč od tega, da bi bila ženska 

dejansko enakopravna z moškim na področju zaposlovanja in predvsem napredovanja, 

še zdaleč ni povsem odpravljena diskriminacija žensk pri zaposlovanju in napredovanju, 

še zdaleč plačilo dela ženske ni enakovredno plačilu dela moškega, pa vendar se 

spremembe v pozitivno smer počasi dogajajo. Vseeno pa žal še vedno velja dejstvo, da 

ženska težje pride do zaposlitve, težje napreduje v poklicu, predvsem na najvišjih 

položajih žensk še vedno ni kaj veliko, za enako delo so ženske danes še vedno slabše 

plačane kot moški. 

Z izboljšanjem položaja žensk v Sloveniji se ukvarjajo vladne in nevladne 

organizacije, izobraževalne in raziskovalne institucije. Prve skupine, ki so delovale na 

tem področju, so se pojavile v obdobju prehoda iz socializma v parlamentarno 

demokracijo. Začele so opozarjati na vrsto problemov, povezanih s položajem žensk in 

družin (RS Ministrstvo za delo in socialne zadeve,  4). 

Ustava Republike Slovenije zagotavlja enakopravnost obeh spolov v izobraževanju. 

V današnjem času pa vedno višja stopnja razvoja zahteva vedno višjo stopnjo izobrazbe. 

V dodiplomskem študiju je delež žensk večji kot v podiplomskem študiju. Razlog za to 

je časovno obdobje, ko si ženske ustvarjajo družine, predvsem v zvezi z nego in vzgojo 

otrok, ki jo večinoma prevzamejo ženske. Država bi lahko izboljšala situacijo s 

skladnejši otroškim varstvom, porazdelitvijo obveznosti staršev ter spremembo 

miselnosti, ki ženskam samoumevno dodeljujejo skrb in nego otrok (Urad za žensko 

politiko 1997, 12).  

Država je sicer na področju usklajevanja službenih in družinskih obveznosti 

(aktivnejše vključevanje očetov v nego in vzgojo otrok) ter na področju otroškega 

varstva sprejela kar nekaj predpisov in zakonov, ki bi ženskam omogočali lažjo graditev 

kariere, vendar niti miselnost niti dejansko stanje v podjetjih žal še ni na taki stopnji 
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razvoja, da bi bilo zakonsko dane možnosti mogoče tudi koristiti. Ker so moški za svoje 

delo še vedno plačani precej bolje, kot so za enako delo plačane ženske, se že zaradi 

tega očetom ne splača koristiti očetovskega dopusta. Nekako se vrtimo v začaranem 

krogu, iz katerega z neusklajenim delovanjem različnih področij, ki bi dejansko morala 

biti povezana, še dolgo ne bomo prišli. 

Danes je organizacijska kultura v podjetjih takšna, da ni zaprta le za ženske, temveč 

tudi za moške, ki bi radi bili drugačni in ki ne sodijo v stereotipne predalčke. Ljudje, ki 

bi se radi ukvarjali z otroki ali drugimi dejavnostmi, imajo malo možnosti (Kanjuo 

Mrčela 2001, 40). 

Ženskam spol velikokrat onemogoča ali otežuje doseganje visokih položajev. 

Zaposlene so na nižjih, slabše plačanih delovnih mestih, ki so ocenjena kot manj 

pomembna in z manjšo delovno odgovornostjo. S tem so pa tudi manjše možnosti za 

napredovanje in ustvarjanje kariere (Društvo Iniciative 1992, 40). 

Najbolje plačana delovna mesta so vodilna delovna mesta. Žensk na vodilnih 

mestih je veliko manj kot moških, čeprav imajo ženske enak odnos med ljudmi in enako 

motiviranost pri izpolnjevanju nalog kot moški (Jaklič 1999, 300). 

Med značilnosti tako imenovanega ženskega dela Cigaletova prišteva  (1) 

segregacijo žensk v določene panoge, kot so tekstilna in obutvena industrija, živilska 

industrija, zdravstvo, šolstvo in socialne dejavnosti. Delitev poklicev oziroma panog na 

ženske in moške nima nič opraviti z biološkimi značilnostmi spolov niti ni pogojena s 

težino dela ali posebnimi lastnostmi. Gre le za dejstvo, da moderne družbe ženskam še 

vedno odrejajo drugorazredni položaj. Imajo se sicer možnost zaposlovati, a s tem, ko 

so omejene samo v določene poklice, ki tako dobijo oznako »ženski«, ta oznaka pove, 

da gre za manj pomembno delo. (2) Druga pomembna značilnost ženskega dela je 

slabše plačilo. Celo v najrazvitejših družbah ženski zaslužki ne dosegajo moških, 

dosegajo le 70–80% le-teh. (3) Kot naslednjo pomanjkljivost zaposlovanja žensk 

Cigaletova navaja nižji statusni položaj. Ženske so, kot pravi, zaposlene na nižjih 

položajih z manj družbene moči, vpliva in odgovornosti. Tudi v panogah, kjer so po 

večini zaposlene ženske, torej v »ženskih« panogah, so na vodilnih položajih zaposleni 

moški (Cigale, 1992). Torej, kot pravi Kanjuo Mrčela, »management ostaja področje 

moči, rezervirano za moške. Stekleni stropovi se višajo, vendar povsem na vrhu ni 

žensk« (2001, 40). 

Neplačano delo je močno spolno deljeno. Ženske temu delu namenijo veliko več 

časa kot moški in tudi če za ta opravila najamejo pomoč ali če odgovornost delegirajo 

dalje, njim še vedno ostane skrb in nadzor nad tem, kako bo delo opravljeno. Raziskave 

so med drugim tudi pokazale, da ženske po poroki pričnejo opravljati več neplačanega 

dela, medtem ko se količina neplačanega dela, ki ga po poroki opravljajo moški, 

zmanjša (Coltrane, 2000). 
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»Kljub začetnim spremembam v delitvi družinskega (domačega) dela še vedno 

prevladujejo spolno neenaka družbena pričakovanja, ki ne spodbujajo usklajevanja med 

javno in zasebno vlogo žensk, temveč bremena eksistencialno nujnega dela preprosto 

povezujejo s pravo žensko identiteto« (Jogan 1998, 994–995). 

Kombinacija družinskega, domačega oz. neplačanega dela in plačanega dela za 

ženske predstavlja dvojno obremenitev. In prav ta preobremenitev zaradi zaposlovanja v 

plačanem delu in hkratna odgovornost za družino in gospodinjstvo ima prevelike 

posledice za poklicne možnosti žensk. Torej iz navedenega je mogoče razbrati, da 

usklajevanje poklicne poti in družinskih zahtev za ženske predstavlja precejšen izziv.  

3.3 Ženske na vodilnih položajih 

Za svoj osebni razvoj je nedeljivo odgovoren vsak posameznik sam. Kdor se tej 

odgovornosti odpoveduje in pričakuje, da bo za njegov osebni razvoj skrbel kdo drug, 

denimo organizacija, kjer dela, da ga bo kdo morebiti še silil in nagovarjal, naj sodeluje, 

ta se pač odreka lastni uspešnosti in jo v najboljšem primeru prepušča naključju (Čeč 

1997, 3). Res, da na naša življenja vplivajo širši družbeni, ekonomski in politični trendi 

ter dogajanja, da moramo upoštevati veliko zunanjih dejavnikov, ki sooblikujejo našo 

prihodnost, vendar moramo pri tem sami znati zaznati možnosti, ki jih imamo, ter 

priložnosti, ki se nam ponudijo. Poklicna odločitev je zelo pomemben korak v življenju 

vsakega posameznika. Z delom lahko namreč človek dokaže svoje sposobnosti in 

oblikuje svojo osebnost. Za uspešno delo pa mora vsakdo vložiti ogromno znanja, časa 

in energije. Za potrditev svoje uspešnosti žal ženske še precej več vsega tega kot moški.  

Ženske se pojavljajo v literaturi o menedžmentu od 70. let 20. stoletja. Tudi danes, 

dobrih 40 let za tem, velja, da kljub temu, da tako v svetu kot tudi v Sloveniji udeležba 

žensk v managementu narašča, so ženske še vedno v manjšini na vodilnih položajih, še 

posebej velja to za najvišje managerske  položaje, kjer je  odstotek  žensk izjemno 

nizek, sploh če to številko primerjamo s siceršnjo stopnjo zaposlenosti in predvsem 

izobraženostjo žensk današnjega časa. To, da je večina žensk današnjega časa 

zaposlena, je postalo že dobro sprejeto dejstvo, večina ljudi se je s tem sprijaznila in 

tako to postaja norma. Drugače pa je s tem, ko začnemo govoriti o ženski, ki želi graditi 

kariero v službi. To pa nekako še vedno velja za domeno moških, saj imajo le oni čas in 

moč, da bodo lahko napredovali po lestvici poslovnih in družbenih položajev navzgor. 

Ženska po splošnem prepričanju tega kljub izobrazbi še vedno ni zmožna, saj je še 

vedno samo ženska, ki mora poskrbeti, da izpolni svojo »naravno« vlogo.  »Oznaka 

karieristka ima celo negativen prizvok, saj se za žensko, označeno za  karieristko 

predpostavlja, da je preveč predana delu, ambiciozna in povzpetniška, da očitno 

zanemarja družino« (Selinšek 2004, 27).  

Značilno za management je maloštevilnost žensk na najvišjih managerskih 

položajih. Vzrok za majhno število žensk v managementu je neugoden družbeni položaj 
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žensk. Razloge za tako majhno udeležbo žensk na najvišjih položajih lahko razdelimo 

na tiste lastnosti, ki jih ženske imajo, in na tiste, ki se nanašajo na okolje (organizacijsko 

in družbeno). S pojavom organizacijske »arhitekture« lahko razložimo, zakaj so ženske 

manj pogosto na najvišjih položajih (stekleni stropi). Tudi spolna segregacija na 

določenem delovnem področju (steklene stene) je del te organizacijske »arhitekture«. 

Novejše raziskave pa govorijo o novem pojavu glede položaja žensk v managementu in 

sicer o »steklenih pečinah« Ta pojav pa izhaja iz dejstva, da večinoma ženske 

prevzamejo vodilni položaj takrat, ko se organizacija sooča s težavami ali se znajde v 

krizi (Kanjuo Mrčela 2007, 182). 

Čeprav so ženske vsaj toliko sposobne kot moški, empirični podatki kažejo, da 

ženske še vedno ne dobivajo najodgovornejših delovnih mest in nalog v podjetju (Jaklič 

1999, 300). 

Razlog za slabši položaj na trgu delovne sile in samem delovnem mestu je bilo 

mnenje, da so ženske obravnavane kot nepredvidljiv segment delovne sile predvsem 

zaradi njihovih družinskih obveznosti. Posledica tovrstnih stereotipov je bil manjši 

obseg zaposlovanja žensk v obliki rednega delovnega razmerja (Lobodzinska 1995, 

229).  

Kot meni Kanjuo Mrčela, so za spremembe položaja žensk v managementu nasploh 

pomembne spremembe zakonodaje, organizacijske kulture in navsezadnje žensk samih. 

Pogosto organizacije uporabljajo naslednje ukrepe pri spodbujanju večjega vključevanja 

žensk na managerske položaje, in sicer prožno organizacijo dela. Individualne karierne 

načrte, vključevanje žensk na maskulinzirana delovna področja, zgodnje odkrivanje 

kariernih talentov, nagrajevanje uspehov žensk, rekrutiranje žensk za članice upravnih 

odborov in višje managerske položaje itd. In prav ti ukrepi ustvarjajo takšno 

organizacijsko okolje, v katerem so možnosti za izbor posameznikov, posameznic večje, 

njihovo življenje je kvalitetnejše in nenazadnje je njihov prispevek podjetju večji 

(Kanjuo Mrčela 2007, 201). 

Glede na vse navedeno, se moram žal strinjati s trditvijo Linehanove, ki pravi, da 

»se managerke v primerjavi  moškimi kolegi srečujejo z več odkritimi in prikritimi 

ovirami pri razvoju poklicne poti, zato je ta pri njih drugačna kot pri moških ter precej 

bolj zapletena zaradi obremenjenosti z delom doma in na delovnem mestu« (2001, 81). 

3.4 Razlogi za manjše število zaposlenih žensk na vodilnih položajih 

Ženske danes bolj kot kdajkoli izpolnjujejo bistvene pogoje za vodenje podjetij. So 

izobražene, ambiciozne, njihova prvotna skrb nista več le gospodinjstvo in družina, 

poskrbeti znajo tudi zase (Kanjuo Mrčela 1996, 79–82). 

Na pravnem in zakonodajnem področju jih ščitijo in varujejo mnogi predpisi in celo 

zakoni, ki preprečujejo spolno diskriminacijo in zagotavljajo enake možnosti in 

enakopravnost. Vseeno pa med direktorji, predsedniki ali člani uprave in lastniki 
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podjetij ne najdemo tolikšnega odstotka žensk, kakršen je v celotni zaposlenosti. Ovir, 

ki ženskam preprečujejo vzpon po hierarhični lestvici, je še vedno veliko.  

Pomembne razloge za manjše število žensk na vodilnih položajih v svojem 

sestavku navaja Kanjuo Mrčela, ki pravi: »Menedžerke in ženske, ki želijo priti na 

menedžerske položaje, naj bi izoblikovale jasen in podroben načrt za svojo kariero. Pri 

tem naj bi si pridobile pomoč in sodelovanje mentorja – mentorice ali več oseb, ki bodo 

opravljale mentorsko, usmerjevalno vlogo. Pri načrtovanju kariere bodo upoštevale tudi 

obveznosti in interese, ki jih bodo imele zunaj službe in bi jim rade posvetile del 

svojega časa in moči, in bodo, če jim bodo v podjetjih na voljo, uporabile ustrezne 

načine napredovanja. Pri delu in napredovanju lahko menedžerkam pomagajo 

neformalne mreže stikov z ljudmi v podjetju in zunaj njega. Pri promociji ženskih 

interesov bodo posebej učinkovite skupine pritiska; ženske jih lahko izoblikujejo v 

podjetju ali v širšem okolju. Menedžerke se morajo naučiti, kako opraviti s spolnim 

nadlegovanjem ali trpinčenjem.« (1996,  171). 

Značilne težave in pritiski, s katerimi se morajo spopadati izključno ženske na 

managerskih položajih, so: breme, ki ga prinaša njihova simbolna vloga, vloga 

preizkusnih zajčkov za managerke v prihodnosti, pomanjkanje vzornic in občutki 

izločenosti; premagovanje predsodkov in stereotipov o spolih, odkrita in prikrita 

diskriminacija, ki jo izvajajo sodelavci, delodajalci in organizacijske strukture, ter 

splošno ozračje. Managerke na izjemnih položajih moški sodelavci pogosto osamijo, kar 

že samo po sebi deluje kot zavora pri družabnem in poslovnem življenju. Za žensko 

utegne biti prodor v »moški klub« izjemno težavna naloga. Naleti lahko na zavestno 

prikrivanje podatkov, nujnih za oblikovanje poslovne politike, na odrekanje priložnosti, 

stikov ali socialne podpore. Ocenjuje se, da je več kot 50 odstotkov managerskih 

položajev mogoče dobiti le preko osebnih zvez (Davidson in Cooper, 1992). Take 

težave so poleg prizadevanj za ohranitev družine in doma vir ogromnih obremenitev za 

ženske v managementu, kar se lahko pozneje pokaže na nezaželene načine, na primer 

tako, da se pri delu srečujejo z daleč hujšimi pritiski kakor zaposleni moški (Linehan 

2001, 44–45). 

 Razloge za to, da je število žensk v managementu tako majhno, Merkačeva (2001) 

razdeli najprej na tiste, ki se nanašajo na ženske, in na tiste, ki se nanašajo na okolje. 

Razlogi, ki izhajajo iz žensk samih, naj bi po Merkačevi bili:  

- družinske obveznosti (ženske imajo več obveznosti v zvezi z družino kot moški, 

ne glede na poklic, ki ga opravljajo), 

- pomanjkanje samozavesti (tega stereotipa so obdolžene vse ženske, tudi tiste, ki 

imajo zadosti samozavesti. Tako mišljenje je prišlo iz napačnega interpretiranja 

statistike, saj je dokazano samo to, da ima povprečni moški večjo samozavest 

kot povprečna ženska), 
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- neadekvatno načrtovanje kariere (ženske v manjši meri uporabljajo sledeče 

strategije: zastavljanje ciljev, mentorska pomoč in ustvarjanje neformalnih 

stikov),  

- emocionalna nestabilnost (v svetu velja prepričanje, da ženske dopustijo vpliv 

čustev na poslovne odločitve, pa tudi to, da nerade prevzemajo odgovornost), 

- pomanjkanje neformalnih zvez (ženske se pomena tega dejavnika premalo 

zavedajo, pa tudi časovno jim udeleževanje v raznih klubih ne uspe),  

- več odsotnosti z dela (zaradi nosečnosti in poroda so ženske več časa odsotne z 

dela v primerjavi z moškimi),  

- nizke aspiracije (ženske naj bi bile manj ambiciozne), 

- stereotip o managerkah (management je stereotipsko moška vloga, zato v družbi 

velja mišljenje, da uspešna ženska ne more biti uspešna managerka in uspešna 

managerka ne more biti uspešna ženska), 

- pomanjkanje izkušenj v timskih športih (moški naj bi se ukvarjali več s športi, 

pri katerih je potrebno upoštevati pravila igre, na njih pa temeljijo tudi 

organizacije). 

 

Kot dejavnike, ki se nanašajo na okolje, pa omenja naslednje:  

- obstoj neformalnih moških mrež, ki jih moški uporabljajo v medsebojni pomoči,  

ženskam pa je vstop vanje otežen zaradi spola, 

- pomanjkanje ženskih zgledov, kar potem poudarja neobičajnost odločitve, ki jo 

sprejme ženska, ko se odloči za managersko delo, 

- diskriminacija v zaposlovanju, napredovanju in vodenju: odkrite oblike 

diskriminacije žensk so prepovedane z zakonom, vendar se veliko odločitev 

sprejme na podlagi spola, kar pa je diskriminatorno, 

- povezanost stereotipov o spolu in stereotipov o managerjih: velja prepričanje, da 

naj bi managerji imeli iste lastnosti, kot so značilne za moške ... predstava o 

ženski pa je popolnoma drugačna. Veliko avtorjev poudarja, da so sodobni 

koncepti managerskega dela in vloge vse bolj podobni stereotipni predstavi 

žensk, nekateri izmed njih pričakujejo tudi večje število žensk v managementu 

ravno zaradi tega razloga, 

- odnos podrejenih: na osnovi raziskav je dokazano, da imajo tako ženske kot 

moški raje za nadrejenega moškega kot žensko, seveda pa se vsi ne strinjajo s to 

izjavo, 

- medijske podobe žensk: mediji so polni seksistične vsebine, ženske pa 

prikazujejo v omejenem številu stereotipnih vlog, kar vpliva na družbeno 

sprejemanje žensk v vlogi managerk.  
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Poleg omenjenih je vsekakor treba omeniti tudi samo življenjsko pot pri ženskah in 

moških oziroma razlike v tej. Življenjske poti moških so si največkrat zelo podobne, saj 

lahko kariero in družinsko življenje vodijo hkrati. To je možno predvsem zato, ker so v 

večini primerov družinske obveznosti preložene na njihovo življenjsko sopotnico 

(Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve Projekt Equal, 9–

10).        

Pri reševanju problematike zastopanosti žensk na vodilnih položajih je vsekakor 

treba nameniti veliko pozornosti organizacijskim virom podpore managerkam, ki 

vključujejo mentorje, vzornike in mreže poznanstev. Mentorji so pomembni zlasti v 

zgodnejšem obdobju poklicnih karier, saj lahko svojim varovankam dajejo priložnosti 

za odgovorne naloge, osebno podporo in prijateljstvo in jim s tem nudijo 

najpomembnejšo podporo pri premagovanju ovir v delovnih organizacijah, ki jih lahko 

pripišemo predsodkom zaradi pripadnosti spolu. Pomembno je tudi, da si ženske 

poiščejo ženske vzornice. Če se zgledujejo le po uspešnih moških poslovnežih, jih to 

lahko dodatno osami, saj se njihov življenjski slog le težko prilagodi moškemu 

managerskemu modelu.  

3.4.1 Stekleni strop 

Termin stekleni strop opisuje težave vseh žensk, ki na delovnem mestu vidijo, kam 

si želijo napredovati, a so zaradi nevidnih preprek onemogočene. In prav zato je stekleni 

strop eden izmed glavnih razlogov za nizko zastopanost žensk v najvišjem 

managementu, predvsem na odgovornejših, bolje plačanih delovnih mestih. 

Pojem stekleni strop je nastal v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v ZDA kot 

metafora za nevidne ovire, ki v obliki predsodkov in stereotipov ustavljajo in 

onemogočajo napredovanje določenim družbenim skupinam (ženskam, pripadnikom in 

pripadnicam rasnih ali etničnih manjšin). Stekleni stropi so prisotni na različnih ravneh 

v različnih organizacijah in družbah, toda vsem je skupno, da so trdno zasidrani kot 

nevidni del organizacijske zgradbe in da jih je težko podreti (Kenjuo Mrčela 2000, 58). 

»Steklene stene« in »stekleni stropi« so v literaturi že nekaj desetletij uporabljene 

metafore neformalnih in nikjer eksplicitno določenih, ampak izrazito močnih in težko 

premagljivih ovir mobilnosti znotraj organizacij. Organizacijske kulture, pričakovanja 

in norme, ki temeljijo na stereotipno določenih vlogah ali lastnostih posameznikov ali 

posameznic, ki so vezane na njihov spol, starost, barvo kože, nacionalno ali versko 

pripadnost ali druge osebne okoliščine, predstavljajo še vedno močno protiutež 

obstoječim normativnim pričakovanjem enakopravnosti ne glede na osebne 

okoliščine/lastnosti, določene z zakonodajo ali formalnimi organizacijskimi pravili. Z 

obstojem nevidne organizacijske »arhitekture« lahko razložimo pojav majhnega števila 

žensk (ali pripadnikov drugih diskriminiranih skupin, kot so pripadniki etničnih ali 

rasnih manjšin, hendikepiranih ali istospolno usmerjenih oseb) na najvišjih položajih 
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organizacijske moči (stekleni stropi) ali pa spolno (ali na drugi lastnosti utemeljeno) 

segregacijo na določena delovna področja (steklene stene) (Kanjuo Mrčela 2007, 181). 

Linehanova je na podlagi intervjujev, katerih dele objavlja tudi v svoji knjigi 

Uspešne ženske,  ugotovila, da je stekleni strop še vedno na mestu, da managerke 

naletijo na vedno nove ovire v poklicnih karierah, ko napredujejo,  kar se njihovim 

moškim kolegom ne dogaja (2001, 111). V nadaljevanju Linehanova piše tudi: 

»petdeset managerk, ki so vse dosegle visok vodstveni položaj, je prepričanih, da so 

morale biti enako usposobljene kot moški managerji, v nekaterih primerih pa celo bolj 

od njih, k napredovanju so morale bolj stremeti in biti so morale bolj prilagodljive. 

Poleg takih potez so morale – da bi se prebile skozi stekleni strop – vztrajno 

naskakovati naslednji korak v poklicni karieri, namesto da bi čakale, da bi ji 

napredovanje kdo ponudil, in biti so morale boljše od moških kolegov pri opravljanju 

več nalog hkrati« (2001, 112). 

»Stekleni strop vključuje vrsto skritih, posrednih stvari, o katerih se ne govori. 

Nevidne ovire so nesproščenost, pomanjkanje zaupanja in dejstvo, da je moške treba 

prepričevati, da je ženska dovolj močna za uspešno vodenje organizacije. Moški se 

usmerjajo v doseganje rezultatov in nočejo, da se jim karkoli postavlja na pot« (Linehan  

2001, 113–114). 

3.4.2 Stereotipi o ženskah managerkah 

Zelo pogosto se kot argument majhne udeležbe žensk med menedžerji najvišje 

ravni omenjajo stereotipi o ženskah managerkah. In kot piše Kanjuo Mrčela, »stereotipi 

vplivajo tudi na dejansko obnašanje ljudi, ker oblikujejo družbena pričakovanja in 

standarde, katerim želi večina ljudi zadostiti« (2007, 184). Če želi biti ženska uspešna 

na poklicnem področju, mora vložiti veliko truda, da preseže mnoge spolne stereotipe.  

Podoba managerja je moškega spola (Linehan 1992, 146). Čeprav je od te zapisane 

ugotovitve Linehanove preteklo že precej let, pa je žal to mnenje v družbi današnjega 

časa še vedno močno prisotno. 

Ženske se kot managerke na visokih ter srednjih položajih v podjetjih še vedno 

manj pojavljajo kot moški, zato lahko razloge za to iščemo v stereotipnih predstavah o 

moških in ženskih vlogah v managementu (Merkač 2001, 9). Merkačeva je izpostavila 

nekaj najpogostejših stereotipov o moških in ženskah: 

- Moški so intelektualno superiornejši – raziskave tega ne potrjujejo. 

- Moški so čustveno stabilnejši – raziskave tega ne potrjujejo, moški in ženske 

imajo enak niz čustev; stereotip izhaja iz tega, da lahko ženske pokažejo več 

čustev, ne da bi naletele na nestrinjanje. 

- Moški bolj kot ženske cenijo dosežke, napredek in pomembno delo – mnoge 

raziskave kažejo, da so tudi ženske motivirane neodvisno od zunanjih vplivov, 
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saj so enako kot moški nezadovoljne z delom, ki jim ne omogoča izrabiti vseh 

sposobnosti. 

- Moški so odločnejši od žensk – ženske so lahko enako odločne kot moški. 

- Uspešen manager ima moške atribute – značilnosti dobrega managerja so 

najpogosteje odvisne od okoliščin. 

 

Na najvišjih delovnih mestih je veliko več moških kot žensk, toda tukaj ne gre za 

manjšo uspešnost žensk, temveč za posledice stereotipov o moških in ženskih vlogah v 

poslovnem svetu (Merkač 2001, 9).  

Stereotipna predstava menedžerja ustreza stereotipni predstavi o »pravem moškem« 

(ki je racionalen, ambiciozen, odločen, močan, grob) in je popolno nasprotje stereotipni 

predstavi o »pravi ženski« (ki naj bi bila emocionalna, neambiciozna, neodločna, šibka, 

nežna). Na osnovi teh stereotipnih predstav je izoblikovano tudi stališče o ženskah kot 

slabih menedžerkah. Obstaja pa tudi stereotip o menedžerkah, ki si jih mnogi 

predstavljajo kot agresivne, trde, hladne in neženstvene, torej kot nasprotje stereotipa 

ženske (kot nežensko). Stereotipne predstave ženskosti in moškosti so odgovorne tudi 

za preobremenjenost žensk (tudi če opravljajo zahtevna dela, kot je menedžersko) s 

skrbjo za gospodinjstvo, otroke, bolne ali starejše družinske člane (Kanjuo Mrčela 2007, 

185). 

Vendar raziskovalci ugotavljajo, da so stereotipi o manjši sposobnosti žensk za 

management res samo predsodki. Managerji in managerke se ne razlikujejo v bistvenih 

stališčih, sposobnostih in vedenju, saj je pri obeh spolih moč najti odlično, slabo in 

povprečno učinkovitost (Merkač 2001, 10). 

Najbolj tipičen stereotip je v prepričanju, da je glavna odgovornost moških, da 

hodijo v službo, medtem ko naj ženske ostajajo doma in skrbijo za družino. Posledica 

takega mišljenja pomeni, da zaposleni moški predstavlja glavnega hranilca družine, 

medtem ko zaposlene ženske delajo le za malenkostni denar. Ta stereotip lahko 

predstavlja enega od razlogov za podcenjevanje dela žensk, za zagovarjanje nižjega 

plačila žensk in za višje vrednotenje pomembnosti karier moških od karier žensk (V 

Rituper 2007, Archer in Lloyd 1992, 242). 

Vsi ti stereotipi o ženskah managerkah so danes žal še premočno zakoreninjeni v 

celotni družbi, da bi bilo mogoče kar najhitreje spremeniti miselnost in končno nehati 

škodovati ženski na njeni poklicni poti proti vrhu. Zatorej si mora ženska visok položaj 

v službi zelo močno želeti, pokazati mora ogromno znanja in sposobnosti ter se 

zavedati, da bo na svoji poti naletela na mnogo ovir. Žal bo morala vse prevečkrat biti 

nepošten boj v tekmi s svojimi moškimi kolegi tudi in predvsem zaradi predsodkov o 

tem, da ženska nekako ne more biti dobra managerka, saj je vendar le  ženska. 
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3.4.3 Usklajevanje zasebnega in službenega življenja 

Velik porast množičnega zaposlovanja žensk na trgu dela skozi dvajseto stoletje in 

pa vse večja izobraženost žensk močno vplivata tudi na tradicionalni način življenja 

družin. Družba se je začela soočati s problemom usklajevanja zasebnega in službenega 

življenja, saj je osnovna dilema ženske današnjega časa prav zagotovo vprašanje, kako 

ji bo uspelo uskladiti poklicne zahteve in družino. Tako je danes to področje predmet 

obravnave najrazličnejših institucij in organov na evropski ravni.   

Delitev vlog in prispevki matere in očeta k družinskim obveznostim se skozi 

zgodovino zelo razlikujejo. V preteklosti se je za vzgojo otrok in plačano delo 

pričakovalo, da sta to področji, ki se vzajemno popolnoma izključujeta. Prevladujočo 

obliko družine v 50. letih prejšnjega stoletja so predstavljali mož, žena in otroci, ki so 

skupaj živeli v družinskem domu. Vloga matere je bila vezana izključno na 

zadovoljevanje potreb tako moža/očeta kot otrok in doma, vloga moža/očeta pa je bila 

vezana na »hranilca« družine, ki je bil odgovoren za vzdrževanje žene in otrok s 

pomočjo plačanega dela izven doma (Hughes in Ferguson, 2004).  

Ženske imajo, ne glede na poklic, ki ga opravljajo, več obveznosti v zvezi z družino 

kot moški. Managerke v večini primerov opravljajo več gospodinjskih del kot njihovi 

partnerji. Zato mnogo podjetij ni naklonjeno zaposlovanju žensk na visokih položajih, 

saj so mnenja, da taki položaji zahtevajo celega človeka (Kanjuo Mrčela 1996, 74).  

Usklajevanje poslovnega in zasebnega življenja je problem, s katerim se srečujejo 

vse zaposlene ženske. Ta problem je še posebno v ospredju pri managerkah, saj le-te 

posvetijo temu delu veliko svojega časa ter se z njim ukvarjajo tudi izven delovnega 

časa. Tako so nekatere raziskave pokazale, da morajo ženske velikokrat izbirati med 

poklicem in družino, zato je veliko managerk neporočenih ali brez otrok. V Sloveniji 

raziskave tega niso pokazale, saj so tu ženske večinoma poročene in z otroki ter so zelo 

obremenjene z usklajevanjem obeh plati svojega življenja. Ker se vloga ženske v 

gospodinjstvu ni spremenila in mora ženska še vedno opravljati tradicionalna dela 

doma, tega dejstva ne spremeni niti njena zaposlenost niti njen zahtevni položaj na 

delovnem mestu (Kanjuo Mrčela  1996,  94-95). 

Res je, da imamo v Republiki Sloveniji kar nekaj zakonodaje s področja 

oblikovanja družinske politike, s pomočjo katere država skuša reševati problematiko 

zaposlenih pri usklajevanju poklica in družine, vendar so končni in zato ključni dejavnik 

pri usklajevanju poklicne poti in družine vendarle delodajalci. Oni so tisti, ki omogočijo 

lažje usklajevanje ali pa ga včasih celo otežujejo. Na veliko srečo zaposlenih so danes 

že v marsikaterem podjetju prišli do spoznanja, da je le zadovoljen, motiviran in zdrav 

sodelavec pri svojem delu uspešen in zato se trudijo biti prijazni do svojih zaposlenih in 

njihovih družin; skratka spoznali so, da konkurenčno prednost predstavljajo zaposleni,  

zato se kljub vse večjemu boju za uspeh, za dobičkom in za obstojem marsikje v 
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ospredje postavlja zaposlene. Valjavčeva je rekla: » … da je zaposlene potrebno 

obravnavati individualno, z načinom, ki jim najbolj ustreza« (2008, 3). Valjavčeva pa 

ugotavlja tudi: » Danes smo HR menedžerji in strokovnjaki pred velikimi izzivi, nikoli 

doslej nismo delali v bolj vznemirljivih časih, saj upravljajo s kapitalom, ki kljub 

finančni in gospodarski krizi lahko nenehno raste« (2008, 2).  

Seveda pa se mora celoten postopek usklajevanja družine in dela začeti najprej 

individualno, pri vsakem posamezniku. Namreč, najprej mora imeti posameznik željo 

po doseganju ravnovesja med zasebnim življenjem in službo. Potrebe po usklajevanju 

so tudi v posameznem življenjskem obdobju posameznika različne in temu mora tudi 

prilagoditi načine, kako v določenem obdobju najbolje prilagajati oz. združevati 

zasebno s službenim. Menim, da je prvi korak pri uresničevanju te želje zavedanje 

posameznika, da bo moral to usklajevanje v veliki meri izpeljati sam, pri tem pa naj bi 

mu bile v pomoč družinam prijazne organizacijske politike, fleksibilne oblike dela ter 

država z zakonodajo na tem področju ali, kakor je zapisala Černigoj Sadarjeva: »Za 

iskanje ravnotežja je sicer odgovoren vsak posameznik, vendar ga lahko doseže samo v 

sodelovanju z okolico. Posameznik gre v življenju skozi različna obdobja in življenjske 

situacije, v katerih ima različne interese in prioritete. Tem interesom mora prilagajati 

svoje delovno življenje, saj je usklajevanje oziroma iskanje ravnotežja med delom in 

ostalimi področji življenja izredno dinamično in ga je potrebno vseskozi vzpostavljati. 

Uspešnost usklajevanja delovne in zasebne sfere pa je odvisna od vsakega posameznika 

in njegovih sposobnosti, samozaupanja, oblikovanja življenjskih ciljev, dostopa do 

ustreznih informacij, komunikacijskih veščin, sposobnosti upravljanja s časom in 

sposobnosti ter interesa za učenje novega« (2004). Nesmiselno je od posameznika 

pričakovati, da bo podjetje edino, ki mu mora omogočiti, da bo njegovo zasebno in 

službeno življenje usklajeno. Podjetja se morajo zavedati predvsem, da bodo zaposleni, 

ki jim bodo z raznimi ukrepi omogočili lažje usklajevanje družine in dela, bolj 

zadovoljni, s tem pa tudi bolj pripadni podjetju, manjša bo fluktuacija in izostajanje z 

dela, skratka, večji bo prispevek posameznika k skupnemu uspehu podjetja. K boljšemu 

počutju na delovnem mestu pa po svoje prispeva tudi vsak zaposleni sam. Končno je 

vsak sam odgovoren zase, za tisto, kar počne, in vsak sam je tisti, ki se mora odločiti, 

kako bo živel oz. katere bodo njegove prioritete. 

Pri usklajevanju zasebnega in delovnega življenja pa je pomembna tudi kultura, 

tako kultura organizacije kot tudi kultura celotne družbe. Kot piše Vladimirova: 

»Kultura, ki ni naklonjena družinskemu življenju zaposlenih, pogosto vpliva na to, da se 

posameznik boji izkoristiti za družino prijazne programe, saj predvideva, da bo to imelo 

negativne posledice za njegovo delo in kariero nasploh« (2005, 45–46). Prav zato bo 

najprej treba spremeniti tradicionalne norme in vrednote ter miselnost ljudi tako na 

individualni kot na družbeni ravni. Prav nobena še tako dobra zakonodaja ne koristi, če 

so dejanske spremembe v praksi tako počasne, kot so. 
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Vlada je z nekaterimi ukrepi poskušala olajšati usklajevanje delovnega in 

zasebnega življenja. Očetovski dopust je nedvomno eden izmed mehanizmov, ki 

omogoča vključevanje moških v skrbstvene aktivnosti otrok (Humer 2007, 167). Vendar 

pa je poleg zakonodaje potrebno storiti še mnogo več, da bodo očetje v prihodnje 

pogosteje izkoriščali starševski in očetovski dopust. 

Vsekakor je kljub vsem naporom države, podjetij in posameznikov ženska 

današnjega časa še vedno tista, ki je močno razpeta med službenimi in družinskimi 

obveznostmi, ki je kljub vsemu preobremenjena z usklajevanjem vseh sfer svojega 

življenja in zaradi tega vseskozi izpostavljena nevarnostim, ki s seboj prinašajo stalne 

stresne situacije. Vseskozi  mora namreč  upati, da cena vsega tega zanjo ali za katero 

koli področje njenega delovanja zaradi stalnega dokazovanja in potrjevanja svojih 

sposobnosti in zmožnosti vedno in povsod le ne bo previsoka.  

Za konec tega poglavja se mi zdi pomembna ugotovitev,  ki jo je zapisala 

Renerjeva: »Večina evropskih družb, še celo tiste, ki so socialno najbolj razvite, vse 

prelahko ostajajo na pol poti: spodbujajo rojevanje in starševstvo (predvsem žensk) in 

omahujejo, ko se ljudje, ki se za starševstvo odločijo, znajdejo v miriadi izjemno 

napornih situacij in okoliščin, od 24-ure skrbi in nege novorojencev do akrobatskih 

spretnosti v usklajevanju največkrat hudo nasprotujočih si svetov družine in zaposlitve 

ter do titanskih bojev za ohranjanje človečnosti v svetu, ki mu je za dostojanstvo staršev 

in otrok vse manj mar« (2008, 200). 

3.5 Prednosti žensk na vodilnih položajih 

Kljub vsemu do sedaj navedenemu moramo priznati, da je v današnjem času na 

vodilnih položajih vse več žensk. Ni jih sicer veliko oz. nikakor ne toliko, kolikor bi jih 

glede na njihovo znanje in sposobnosti lahko bilo. Pa vendar, nekaj jih je pa le. 

Žensko razumevanje sveta je posebno. To ne pomeni, da imajo vse enako zavest ali 

da verjamejo v iste stvari, ampak da so v vsaki kulturi ali skupini izoblikovale 

specifično zavest, način gledanja, ki je skupen vsem ženskam prav zato, ker se razlikuje 

od moškega pogleda v isti kulturi ali skupini (Linehan 2001, 15–16). 

Značilnost žensk managerk je v tem, da so zelo odgovorne in načelne, imajo 

drugačna etična prepričanja kot moški in redkeje sodelujejo pri skupinskih odločitvah. 

Obenem pa dobro obvladujejo konflikte in dosledno izvajajo spremembe. Ženske 

komunicirajo bolj orientirano, glavne odlike so širina misli, volja do sprememb in 

prodornost. Na splošno so ženske dosti manj individualistične, bolj so dovzetne za 

druge, skrbijo za šibke, povezujejo privatno življenje s profesionalnim in imajo željo po 

spreminjanju sveta na boljše (Rejc 2004, 17).  

Ker pa je v današnjem času končno vse bolj v ospredju spoznanje, da je tudi  

človeški faktor pomemben v bilanci uspeha, da je tisti, ki lahko doprinese k največjemu 
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uspehu podjetja, imajo omenjene ženske značilnosti veliko možnosti za uspeh. Le več 

priložnosti jim je treba dati. 
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4 STRES NA DELOVNEM MESTU 

Sodobna družba se je na prehodu iz dvajsetega v enaindvajseto stoletje soočila s 

problemom stresa, to je prepletanja danega stresorja in posameznika, ki se nanj tako ali 

drugače, učinkovito ali neučinkovito odziva. Ljudje smo izpostavljeni vse več 

stresorjem tako fizične kakor tudi psihosocialne narave, pri tem pa smo nanje vse slabše 

pripravljeni (Marušič v Starc 2007, 9). 

Stres pri delu je ena najhujših težav v današnjih podjetjih. Višja pričakovanja, 

hitrejši tempo dela, nove zahteve in obremenitve: vsi ti in številni drugi vzroki 

povzročajo vse večji stres, s katerim se vsak dan soočajo podjetja in njihovi ljudje. Po 

drugi strani posledice stresa pri delu presegajo okvire delovnega okolja. Posegajo v 

zasebna življenja zaposlenih in vplivajo na njihove družine, širše okolje in celotno 

družbo (Musek Lešnik 2006). 

4.1 Opredelitev in prepoznavanje stresa 

Stres je, formalno definirano, posameznikov psihološki in emocionalni odgovor na 

dejavnike, ki mu postavijo psihološke ali fizične zahteve in ustvarjajo negotovost ali 

pomanjkanje osebnega nadzora, ko gre za pomembne odločitve ali dejanja. Ti dejavniki, 

imenovani tudi stresorji, ustvarjajo kombinacijo frustracije (nezmožnost doseganja cilja, 

kot je nezmožnost dokončanja neke naloge v roku zaradi pomanjkanja resursov) in 

tesnobnosti (kot je strah pred disciplinskimi ukrepi zaradi neizpolnitve zadane naloge v 

za to predpisanem roku). Odzivi ljudi na stresorje se razlikujejo v skladu z njihovo 

osebnostjo, razpoložljivimi resursi in glede na kontekst, v katerem se stres pojavi. Torej 

bližajoči se rok za izvršitev neke naloge bo različno vplival na ljudi, in sicer odvisno od 

stopnje, do katere ti uživajo v izzivih, pripravljenosti sodelavcev k timskemu delu in 

medsebojne pomoči ter razumevanja družinskih članov za potrebne nadure (Dimovski, 

Penger in Žnidaršič 2003, 216). 

Danes je stres stanje organizma oziroma telesa, fizična, duševna reakcija organizma 

na obremenitve. Je način, s katerim se organizem odzove na spremembo. Obremenitve 

imenujemo dražljaji (stresorji), nanje pa organizem ni pripravljen, zato povzročajo 

zmedenost, nejevoljo in vzburjenost. Kako se posameznik sooči z obremenitvijo, se ji 

prilagodi in jo obvlada, je odvisno od njegove psihične in fizične pripravljenosti. Lahko 

mu pomeni oviro, zahtevo ali izziv (Božič 2003, 17). 

Stres zadeva prav vsakogar, saj je pomemben del našega življenja. Je sestavni del 

naših odnosov z nenehno spreminjajočim se okoljem, ki se mu moramo prilagajati 

(Looker in Gregson, 1993). 

Dejstvo torej je, da je stres postal globalen pojav, prisoten na vseh področjih 

posameznikovega delovanja. S stresom je pač potrebno živeti, zato je zelo pomembno, 

da se ga naučimo uravnavati tako, da telesni odgovori nanj ne bodo škodljivi niti za nas 
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niti za okolico. Najprej pa se moramo naučiti prepoznati znamenja stresa. Glede na to, 

da je stres problematika, ki se dotika slehernega posameznika, ki živi in dela v današnjih 

turbulentnih časih, se mora najprej vsak posameznik naučiti prepoznati stres pri sebi. 

Nadalje pa je zelo pomembno tudi, da se vodilni kadri v organizacijah naučijo 

prepoznati stres pri svojih podrejenih, prepoznati stresne situacije ter se naučiti 

obvladati tehnike premagovanja in predvsem obvladovanja stresa. Strokovnjaki namreč 

trdijo, da je vse samo stvar prepričanja. Da na vse lahko vplivamo, le stvari se moramo 

pravočasno zavedati. 

       Slika 4.1  Viri stresa na delovnem mestu 

 

Vir: Cooper in Marshall v Stranks  2005, 23 

4.2 Vzroki in posledice stresa na delovnem mestu 

Vzrokov oz. virov stresa pri delu je veliko. Različni avtorji te vzroke razvrščajo po 

različnih bolj ali manj podobnih skupinah, v katerih se največkrat znajdejo podobni 

vzroki za stres na delovnem mestu: kratki delovni roki, pomanjkanje informacij s strani 
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delodajalca, slaba organizacija dela, skrhani medsebojni odnosi, preveč ali premalo 

odgovornega dela, enoličnost, slabe plače.  

 Vsako delo ima namreč svoje potencialne izvore stresa. Pa naj bo to le svetloba, 

hrup, vonjave. Karkoli pač, kar lahko vpliva na naše razpoloženje in na kar se vsakdo 

izmed nas lahko odzove drugače.  

Večina vzrokov za stres pri delu izhaja iz delovnega okolja in so posledica delovnih 

obremenitev, delovnih razmer, delovnega okolja, prekomernega dela, organizacijske 

strukture, klime, kulture ter vloge in odgovornosti na delovnem mestu, medsebojnih 

odnosov in sprememb v organizaciji (Cox et al 2000, 44). 

      Tabela 4.1  Stresorji in strategije za zmanjševanje stresa pri zaposlenih   

 

Stresorji v delovnem okolju Strategije   za   spreminjanje   delovnega 
okolja 

- vrsta zaposlitve, 
- razmejitev med delom in 

nedelom, 
- konflikt vloge, 
- negotovost vloge, 
- obremenjenost vloge, 
- odgovornost za druge 

zaposlene, 
- organizacijski dejavniki, 
- nadlegovanje in nasilje na 

delovnem mestu, 
- delovne razmere. 

- preoblikovanje dela, 
- fleksibilno načrtovanje dela, 
- analiza in natančna opredelitev 
vloge, 
- razvijanje komunikacijskih 
spretnosti managerjev, 
- ustvarjanje ugodne organizacijske 
klime, 
- načrtovanje in razvijanje kariere, 
- oblikovanje ustreznih delovnih 
razmer. 

 

Vir: Traven 2000, 76 
 

Delovno okolje je lahko zelo stresno. O poklicnem stresu govorimo takrat, ko 

zahteve dela obremenijo ali presežejo osebne prilagoditvene vire (Lazarus in Folkman, 

1984).  

Pogosti povzročitelji stresa v delovni situaciji so:  

- prevelika ali premajhna količina dela, 

- preveč ali premalo odgovornosti, 

- premalo možnosti odločanja, samostojnosti ali priznanja za delo, nejasne vloge, 

- delo pod hudimi časovnimi pritiski, 

- slaba organizacija dela, 

- enolično ali nezahtevno delo, 

- izmensko, predvsem nočno delo, 

- neugodne delovne razmere (npr. vročina, mraz, hrup ipd.), 

- strah pred izgubo službe, 
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- občutek nesprejetosti med sodelavci, pomanjkanje podpore in sodelovanja ali 

celo šikaniranje, poniževanje in nasilje, 

- težave z usklajevanjem različnih vlog v poklicnem in zasebnem življenju. 
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     Tabela 4.2  Kategorije stresorjev na delovnem mestu   

 

KATEGORIJA STRESOR 

Vsebina dela 
- delovna preobremenjenost, 

- kompleksno delo, 

- monotono delo, 

- velika odgovornost, 

- nevarno delo, 

- konfliktnost/nejasnost vlog. 

Delovni pogoji - strupene snovi, 

-hrup, razsvetljava, vibracije, razsvetljava,   

sevanje, toplotno okolje, 

- delovna drža, 

- fizično zahtevno delo, 

- nevarne situacije, 

- pomanjkanje higiene, 

- pomanjkanje zaščitnih sredstev. 

Pogoji zaposlitve - izmensko delo, 

- nizko plačilo, 

- nizke možnosti za razvoj kariere, 

- nestalnost dela, 

- negotovost zaposlitve, 

Družbeni odnosi na 

delovnem mestu 
- slabo vodenje, 

- nizka socialna podpora, 

- malo sodelovanja pri odločanju, 

- diskriminacija, 

- malo samostojnosti. 

 

Vir: http://www.ipsos.si/web-data/Templates/podjetje-klima-

organizacijskaklimainstrespridelu.html 
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Stres, ki ga posameznik doživlja na delovnem mestu, še zdaleč ni kakšen enostaven 

pojav, ki zadeva samo dotičnega posameznika. Nenehno se spreminjajoče okolje je 

zarezalo pečat v vse nas. Prav nihče se stresu ne more več izogniti, mu ubežati. Vsi smo 

se do neke mere prisiljeni prilagajati stresnim situacijam. Z njim se moramo kar najbolje 

naučiti živeti. Zavedati pa se moramo tudi, da stres ne prizadene samo posameznikov v 

organizaciji, ampak celotno organizacijo. In posledično tudi celotno družbo.  Simptomi 

stresa so posledično vidni pri organizaciji predvsem kot zmanjšanje učinkovitosti pri 

delu, kot absentizem. Vse to pa se poleg vsesplošnega nezadovoljstva, ki se širi po 

celotni organizaciji, vidi predvsem v obliki stroškov, ki so zaradi posledic stresa vse 

večji. Seveda pa ima vse skupaj velik vpliv na uspešnost podjetja. Čeprav se mogoče 

sliši čudno, pa zares velja, kar sta zapisala Heller in Hindle : »Stres je nalezljiv. Vsak, ki 

zaradi stresa ne dela tako, kot bi moral, prenaša stres na sodelavce, nadrejene in 

podrejene in tako prihaja do stresa v celotnem podjetju« (2001, 770–771). 

4.3.   Uravnavanje stresa na delovnem mestu 

Stres na delovnem mestu postaja v današnjem času čedalje večji problem, tako za 

podjetja kot za posameznike. Uravnavanju stresa na delovnem mestu bodo morala 

predvsem podjetja v prihodnosti posvetiti več pozornosti. Poznavanje mehanizmov 

stresa, njegovih posledic in uravnavanje stresa je za posameznika in podjetje velikega 

pomena, saj le na ta način lahko bolje razumejo in obvladujejo stresne situacije. Kajti le 

na tak način se bodo podjetja lahko vsaj delno izognila povečevanju stroškov, ki jih s 

seboj nosijo posledice stresa zaposlenih. 

Prvi korak pri razumevanju in obvladovanju stresa je zavedanje o vzrokih stresa. 

Začne se z uspešnim prepoznavanjem običajnih znamenj in ugotavljanjem virov 

pritiskov. Naučiti se je treba uravnavati vplive stresa in se usposobiti za zmanjšanje 

učinkov pritiskov, ki nas vznemirjajo. Viri pritiska lahko prihajajo od zunaj ali od 

znotraj in morajo biti tolikšni, da nam začnejo povzročati težave. Odkriti je treba izvor 

virov pritiska in spoznati razliko med pozitivno, kreativno, ustvarjalno spodbudo ter 

negativnim, škodljivim stresom. Z notranjimi povzročitelji stresa se je lažje spopadati 

kot zunanjimi, saj sebe, naj je to včasih še tako težko, vendarle lažje nadzorujemo in 

usmerjamo. Notranji pritiski prihajajo iz nas samih, zato težavo lahko preučimo in 

ugotovimo, kako lahko s spreminjanjem sebe ali svojega odnosa in vedenja do zunanjih 

okoliščin, ki so dane, vplivamo nanjo. Z redno vadbo torej lahko obrnemo stres v 

svojega zaveznika in iz njega črpamo vitalnost (Battison 1999, 77). 
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       Slika 4.2  Kazalec  veščin obvladovanja stresa  

 

 

Vir: http://www.videocenter.si/si/533/testiranja/kazalci-veščin/izbor-kazalcev-

veščin/kazalec-veščin-obvladovanja-stresa.html 
 

4.3.1 Uravnavanje stresa s strani posameznika 

Doživljanje stresa je zelo individualna stvar in tisto, kar je za določenega 

posameznika stresno, se drugega morda sploh ne dotakne.  Prvi korak, ki ga posameznik 

naredi na poti k učinkovitemu obvladovanju stresa, je zavedanje o stresu, naslednji pa,  

da prepozna, kaj njemu osebno povzroča stres.  Poznavanje vzrokov stresa lahko 

pomaga pri izbiranju učinkovitih strategij za zmanjševanje in obvladovanje napetosti. 

Le če poznamo izvor stresa, lahko namreč delamo na tem, da zmanjšamo stopnjo 

njegovega doživljanja.   
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Obvladovanje stresa nam pomaga ohraniti bolj zdravo telo in dušo, privede pa tudi 

do tega, da znamo bolj ceniti svojo notranjo naravo, pomaga nam osvoboditi našo lastno 

ustvarjalnost in se prožneje odzvati na spremembe. Ker je konkurenca na trgu vse 

močnejša in dobiva globalne razsežnosti, bodo podjetja, ki lahko poučijo svoje 

zaposlene, kako se spopasti s stresom in ga sprejeti kot izziv, morda odkrila strateško 

konkurenčno prednost (Donovan in Kleiner 1994, 35). 

4.3.2 Uravnavanje stresa s strani nadrejenega 

Zaradi naraščajočega števila obremenitev se stresnim situacijam pravzaprav ne 

moremo izogniti. Pomembno pa je, da jih obvladamo na najboljši možni način. Stresnim 

situacijam na delovnem mestu smo danes izpostavljeni prav vsi: od najvišjega vodstva v 

podjetju do slehernega delavca na najnižjem nivoju. Vsakdo izmed nas se mora kar 

najbolje naučiti spopadati s stresnimi situacijami in v njih kar najbolje preživeti. 

Managerji oz. nadrejeni delavci pa imajo v današnjem času glede tega še večjo 

odgovornost. Odgovornost za druge je zelo težko breme, ki ga nosijo vodstveni delavci 

in managerji in prav ta odgovornost povzroča pri marsikom velike stresne situacije.  

Poleg tega, da morajo še kako dobro znati uravnavati stres, ki ga uvidijo pri sebi, se 

morajo naučiti pravočasno prepoznavati in uravnavati stres tudi pri svojih podrejenih. 

Obvladovanje stresorjev in ustvarjanje dobrih komunikacij na delovnem mestu je še 

kako pomembna naloga managerjev. Zelo pomembna kompetenca dobrega managerja v 

teh turbulentnih časih je  sposobnost zgodnjega prepoznavanja stresnih situacij in 

njihovo dobro obvladovanje tako pri sebi kot pri svojih podrejenih. Management stresa 

je ena od dimenzij strateškega managementa človeških virov. 

Na nivoju uravnavanja stresa s strani nadrejenega je zelo pomembna komunikacija 

med zaposlenim in njegovim nadrejenim. 

Na splošno je mogoče trditi, da ljudje, ki so odgovorni za druge, tako da te 

motivirajo, nagrajujejo ali kaznujejo in z njimi komunicirajo, občutijo več stresa in 

fizioloških simptomov, ki so značilni za stres, kot tisti, ki opravljajo druge dejavnosti v 

organizaciji (McLan  v Traven 2005, 25).   

Zelo pomembno je, da podjetja izobražujejo in usposabljajo vodje na vseh nivojih, 

da bodo znali dobro organizirati delo, da bodo znali dobro komunicirati in reševati 

konflikte, se znali pravilno odzivati na povratne informacije in da bodo znali prepoznati 

stres pri svojih podrejenih ter znali žrtvi stresa pomagati, jo zaščititi. Dobra 

komunikacija in dobri medsebojni odnosi so lahko velikokrat rešitev težav. In prav 

komuniciranja oziroma osebnih stikov  je v tej računalniški dobi vse manj. 

4.3.3 Uravnavanje stresa s strani organizacije 

Posledice stresa so za marsikatero organizacijo in njeno poslovanje  lahko 

katastrofalne. Zato je pomembno, da se organizacija pravočasno zave problemov, ki jih 
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v njej povzroča stres. Najbolje je ukrepati že preventivno, to je pravočasno pripraviti 

program upravljanja s stresom v podjetju.  Ko je v podjetju enkrat že prisotna visoka 

raven absentizma, visoka fluktuacija zaposlenih in tudi večje število delovnih nesreč, je 

za pripravljanje programov  o upravljanju s stresom lahko že prepozno.  

Upravljanje s stresom je niz aktivnosti, ki jih izvaja vodstvo z namenom zmanjšanja 

njegovih vzrokov v organizaciji in priprave zaposlenih za uspešno soočanje z 

neizbežnim stresom in njegovim obvladovanjem z namenom, da bi bile njegove 

posledice čim manjše tako za posameznika kot za organizacijo (Potrč 2004, 4).  

V ta namen bi bilo dobro, da bi organizacije pripravile posebne programe, na 

kakšne načine se bodo spopadale s to trdovratno problematiko današnjega časa, vendar 

se stresu, njegovim posledicam in preprečevanju posledic v naših podjetjih žal še ne 

posveča dovolj pozornosti. Skrajni čas bi že bil, da se organizacije zavejo tistih 

dejavnikov in okoliščin, ki so v organizaciji največji povzročitelji stresa, ter jih skušajo 

odpraviti. Glede na to, da se večina uspešnih organizacij danes že zaveda, da je prav 

človeški faktor v podjetju tisti, ki lahko prinese največjo konkurenčno prednost, je 

pametno, da organizacije nudijo pomoč pri soočanju s stresom posameznikom ter da 

odpravljajo vse okoliščine dela, ki povzročajo stresne odzive pri zaposlenih. Namreč le 

z zaposlenimi, ki doživljajo manj stresa, lahko organizacija dosega uspehe, le tako lahko 

ostane konkurenčna.  

Vodstva podjetij se morajo zavedati, da je najbolj produktiven delavec zadovoljen 

delavec. Management podjetja mora graditi na tem, da bodo zaposleni delovno okolje 

sprejeli kot pozitivno, kot okolje, v katerem se bodo dobro počutili.  Potrebno je skrbeti 

in negovati dobre medčloveške odnose v kolektivu, skrbeti za zdravje delavcev, 

prepoznavati in preprečevati vzroke za nastajanje stresa pri delavcih.  Predvsem je 

potrebno kar najhitreje najti načine, kako v organizacijah pri vodilnih kadrih razvijati 

tisto, kar omogoča upravljanje sprememb in večjo prilagodljivost v teh turbulentnih 

časih. In potem bo uravnavanje stresa s strani organizacije zanesljivo uspešnejše.  

 

     Tabela 4.3  Osnovne značilnosti strategij za zmanjševanje stresa pri zaposlenih   

Namen Preventivni: zmanjšati število in/ali jakost 
stresorjev. 

Področje Spremeniti delovno okolje, tehnologije ali 
organizacijske strukture. 

Osnovna predpostavka Najučinkovitejši način za premagovanje 
stresorja je odstranitev stresorja. 

Primeri Preoblikovanje dela, spreminjanje vloge, 
načrtovanje kariere. 

 

Vir: Cooper in drugi, 2001 
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Pri doživljanju in premagovanju stresa ima organizacijska klima zelo pomembno 

vlogo. To prikazuje tudi spodnji model, ki sta ga predlagala Hemingway in Smith 

(1999), v katerega sta vključila dimenzije organizacijske klime, ki so najbolj povezane z 

doživljanjem stresa pri delu, najpogostejše stresorje in posledice stresa, tako 

organizacijske kot osebne. Posamezne dimenzije organizacijske klime torej vplivajo na 

stresorje pri delu, ti pa povzročajo različne negativne posledice.  

     Slika 4.2  Vloga organizacijske klime pri doživljanju (in premagovanju) stresa  

       Vir: Hemingway in Smith, 1999 

 

4.4 Posebne oblike kot posledice stresa 

4.4.1 Mobbing na delovnem mestu 

Mobbing je ena izmed posledic načina življenja v sedanjem času. Pomeni psihično 

nadlegovanje na delovnem mesu in je povezan s stresom.  V bistvu mobbing pomeni 

sistematično psihično trpinčenje na delovnem mestu, ki se pojavlja na vseh ravneh 

delovnih odnosov;  s strani podrejenih, nadrejenih ali med statusno enakovrednimi 

sodelavci.  Dejanja mobbinga so neupravičene obtožbe, širjenje neprijetnih laži in 

govoric, predvsem čenč. So pa dejanja mobbinga  tudi  poniževanja, smešenja na 

delovnem mestu,  ustrahovanje in čustvena zloraba. Vse to pa večinoma z namenom, da 

bi se določenega sodelavca znebili. Mobbing  je  torej pojav, ki tako zaposlenim kot 

posledično delodajalcem povzroča precejšnje  probleme v zadnjem času, saj je 

neposredno povezan s stresom. In prav sedaj, v času recesije, je mobbing še kako 
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aktualen problem, saj je strah za ohranitev delovnih mest večji in vse več je tistih, ki so 

za obdržanje svojega delovnega mesta pripravljeni iti čez vse norme.  

Mobbing na delovnem mestu je kompleksen pojav z negativnimi posledicami za 

posameznika, skupino in učinkovitost organizacije (Shallcross in drugi 2009, 56).  »To, 

kar loči mobbing od drugih oblik nasilja na delovnem mestu, je aktiviranje večje 

skupine ali množice zaposlenih, ki namerno in kontinuirano usmerja sovražno 

komunikacijo zoper eno osebo s ciljem njene odstranitve s tega delovnega mesta« (Žaler 

2007). 

Mobbing ima številne posledice tako za podjetje in žrtev kot za druge zaposlene. 

Na delovnem mestu se kažejo v obliki slabih medsebojnih delovnih odnosov in slabših 

delovnih rezultatov, saj se žrtev med delovnim časom ukvarja s težavami. Zaradi 

skrhanih medsebojnih odnosov, nezadovoljstva, trošenja energije in časa za prepire 

izgublja tudi podjetje. Strah o možnem mobiranju se vcepi tudi v druge zaposlene, ki so 

lahko naslednje žrtve mobbinga. Vendar pa največje posledice čuti žrtev mobbinga in 

njena družina (Starc 2007, 278−279). 

4.4.2 Izgorevanje na delovnem mestu 

Ena izmed hujših posledic prevelike izpostavljenosti stresu na delovnem mestu je 

izgorelost.   

Izgorevanje na delovnem mestu je pokazatelj razhajanja med tem, kaj ljudje so in 

kaj morajo delati. Izgorevanje je razkroj vrednot, dostojanstva, duha in volje – je razkroj 

človeške duše (Maslach in Leiter 2002, 16). 

Poklicno izgorelost opredeljujemo kot psihološki sindrom, ki je kumulativni 

odgovor na dolgotrajne neustrezne psihološke okoliščine dela. Poklicno izgorela oseba 

izgubi psihično in telesno moč. Pretirano ji upade motivacija za delo. Je izčrpana in zato 

negativna do različnih vidikov dela, ki ga opravlja na delovnem mestu. V medsebojnih 

odnosih je takšna oseba prezirljiva, s čimer brani svojo psihično integriteto. Počuti se 

nesposobna, občutek ima, da ne dosega, kar želi, da ni storilna (Pšeničny in Findeisen 

2005, 53−64).  

Izgorelost zaradi stresa povzroča zmanjšano produktivnost, kronično izčrpanost, 

razdražljivost, togost in nedružabnost. Izgorelost je višja pri zaposlenih ženskah, 

samskih, ločenih ter ljudeh, ki imajo majhne možnosti napredovanja. Žrtve izgorelosti 

so navadno tudi deloholiki, ki se močno ženejo za delom in ne čutijo potrebe po 

družabnem življenju (Shultz in Schultz 1990, 567).  

4.5 Managerke in stres 

Ženske se na vodilna mesta v podjetjih šele stežka in počasi prebijajo. Njihova pot proti 

vrhu je še vedno precej trnova, še vedno je poleg znanja, ki ga dokazano imajo, 

potrebno ogromno dokazovanja, da kljub temu, da so »samo ženske«, zmorejo tudi 
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voditi podjetja. Po drugi strani pa je tudi domače delo še vedno v veliki večini na 

ramenih žensk. Za vse to ženska poleg ostalega, kar za isto pot potrebuje njen moški 

kolega, porabi precej več energije in usklajevanja. Že zaradi vsega naštetega je jasno, da 

se managerke pri svojem delu srečajo z nemalo stresnimi situacijami. Ženske doživljajo 

stres v veliko delovnih situacijah, ki sicer niso stresne za njihove moške kolege; torej 

doživljajo stres samo in izključno zaradi spola.  

Etizionova (1987)  je v  svoji raziskavi prišla do ugotovitve, da so vzroki za večjo 

izčrpanost žensk na vodilnih položajih  v vsakdanjem pritisku zaradi: 

- pripadnosti manjšini v netradicionalni situaciji, 
- nesoglasja med predstavo ženske o sebi in menedžerskim delom; delom, ki je 

definirano kot moško,  
- nerešenega konflikta med kariero in družino.  

Managerji imajo stresne zaposlitve, ker s svojimi odločitvami vplivajo na uspešnost 

podjetja in na možnost za opravljanje dela zaposlenih v njem (Traven 2001). 

Različne raziskave potrjujejo, da so stresu izpostavljeni predvsem vodilni kadri, da 

ogroženost raste z izobrazbo in zahtevnostjo delovnega mesta. Da je delovno okolje 

managerjev zelo stresno, nam pove že to, da nekateri stres imenujejo tudi managerska 

bolezen.  

  Najpogostejši dejavniki, zaradi katerih se pojavi stres na delovnem mestu 

managerja, pa so odgovornost, medsebojni odnosi in samo vodenje.  

4.5.1 Odgovornost managerjev za ljudi, za stvari, za uspeh 

Delovno mesto managerja je izjemno odgovorno delovno mesto. Njihova 

odgovornost ima velike razsežnosti. Vključuje odgovornost za stvari, za uspeh podjetja 

in odgovornost za ljudi. Seveda pa vsa ta odgovornost s seboj nosi tudi veliko breme za 

managerja. Zato je še kako pomembna lastnost managerja, da je vse to sposoben 

prenašati in usklajevati s čim manj stresa. 

Povsem upravičena je trditev Travnove (2005, 25), ki pravi, da je odgovornost za 

druge zelo težko breme, ki ga nosijo vodstveni delavci in managerji.  

Managerji se pogosto znajdejo med dvema skupinama, ki zahtevata različne vrste 

obnašanja. Obstajata dve vrsti odgovornosti, in sicer odgovornost za stvari (denar, 

oprema, stavbe) in za ljudi, slednja se je pokazala za izjemno stresno. Stresne situacije 

zaradi odgovornosti so se izjemno povečale v devetdesetih letih prejšnjega stoletja, saj 

so bili menedžerji pogosto ujeti med dva cilja, to je zmanjšanje stroškov za kadre na 

minimum in skrbeti za varnost in stabilnost dela podrejenih.  

Odgovornost za varnost, življenje, delo in učinkovitost drugih zaposlenih je veliko 

bolj stresna kot na primer odgovornost za opremo ali stvari (French in Caplan v 

Sutherland in Cooper 2000, 96). Zato ljudje, ki so odgovorni za druge, tako da 
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motivirajo, nagrajujejo ali kaznujejo in z njimi komunicirajo, občutijo več stresa in 

fizioloških simptomov, ki so značilni za stres, kot tisti, ki opravljajo druge dejavnosti v 

organizaciji (Mc Lean v Traven 2005, 25). 

4.5.2 Konfliktnost vlog managerk na srednjem nivoju 

V poslovnem svetu so pritiski za doseganje ciljev podjetja vse večji. Lastniki 

zahtevajo čim večji dobiček in za uresničevanje teh ciljev najemajo managerje. 

Managerji morajo vsakodnevno sprejemati odločitve in s tem vplivajo na delo 

podrejenih. Vsak manager torej nastopa v vsaj dveh vlogah. Ena izmed vlog je vodenje 

svojih podrejenih in njihovo usmerjanje k ciljem podjetja; cilje pa določajo lastniki. 

Lastniki in zaposleni pa imajo pogosto nasprotujoče si cilje ter potrebe. In prav zaradi 

tega večkrat prihaja do konfliktov. Predvsem pri vodstvenih delavcih zato prihaja do 

konflikta vlog, negotovosti vloge in prevelike obremenjenosti vloge.  Managerji morajo 

absolutno slediti zahtevam lastnikov, da pa tem zahtevam lahko ustrežejo, morajo 

marsikdaj sprejemati odločitve, ki podrejenim niso po volji. In če so podrejeni 

nezadovoljni, se manager znajde v začaranem krogu. Kajti nezadovoljni delavci 

zagotovo ne bodo opravili dela tako, kot to pričakujejo lastniki. Dodatni problem 

usklajevanja pa velikokrat predstavlja še veliko nivojev managementa v posameznem 

podjetju, kajti velikokrat že tu prihaja do neskladja. Managerji morajo torej znati dobro 

prilagajati zahteve lastnikov, nadrejenih managerjev ter  sposobnosti in voljo 

zaposlenih. Manager mora biti zmožen razumevanja temeljnih vodil podjetja ter vrednot 

zaposlenih in hkrati sposoben združevati oboje. Njegova naloga je, da uspešno balansira 

med različnimi interesi. To pa zna biti za managerje zelo velik izvor stresa. 

Predvsem managerji na srednjem nivoju pa se dnevno soočajo s konfliktom vloge, 

ki izhaja iz nasprotujočih si zahtev nadrejenih ali pomanjkanja določenih virov. 

Managerji na srednjem nivoju so pogosto v primežu med svojimi nadrejenimi in svojimi 

podrejenimi. Zahteve enih pa se največkrat močno razlikujejo od zahtev, želja in pa 

pogosto tudi sposobnosti drugih. Naloga managerja pa je ugoditi obema. Managerke na 

srednjem nivoju morajo zato dobro znati prenašati bremena prilagajanja zahtev vršnega 

managementa in hkrati usklajevati delo s podrejenimi; najti morajo načine za povečanje 

predanosti delu podrejenih, ne da bi s tem povzročale dodatne stresne situacije. 

Managerji oz. managerke na srednjem nivoju pogosto nimajo dovolj moči, dovolj 

pristojnosti, da bi lahko s svojimi predlogi, z uresničitvijo katerih bi lahko prispevali k 

izboljšanju delovne storilnosti in zato k večjemu uspehu podjetja, uspeli v podjetju. In 

prav slednje jih premnogokrat pripelje v stresne situacije. Podrejeni pritiskajo nanje s 

svojimi zahtevami, nadrejeni pa s svojimi; zahteve pa se med seboj razlikujejo. 

Uspešnost dvosmernega komuniciranja je ena izmed prednostnih nalog managerjev: 

učinkovito komuniciranje z in med zaposlenimi je danes pomembnejše kot kdajkoli 

prej.  
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4.5.3 Upravljanje managerk s stresom 

Pogoj za učinkovito obvladovanje stresa je pridobitev spretnosti, s katerimi bomo 

lahko upravljali s stresom. Naučiti se je treba uravnavati vplive stresa in se usposobiti za 

zmanjšanje učinkov negativnega stresa. Predvsem zavedanje, da se je stres managerke  

dotaknil, zavedanje o vzrokih, ki pri njej povzročajo stres, je prvi korak na poti k 

učinkovitemu upravljanju s stresom. Glede na zgoraj ugotovljeno, pa je že jasno, da ima 

managerka pri svojem delu nešteto možnosti, da se ujame v past, ki povzroča stres.  

In ker je delo managerk zelo odgovorno, se morajo še kako dobro naučiti upravljati 

s svoji stresom. Kajti če tega niso sposobne storiti na način, ki je neopazen za okolico, 

kako bodo potem zmožne dobro opravljati svoje delo? 

Ugotovili smo že, da je delovno mesto managerke eno izmed najnapornejših 

poklicev današnjega časa. Za uspešno opravljanje svojega dela potrebuje ogromno 

znanja, biti mora vztrajna, znati mora usklajevati službene in zasebne obveznosti, se 

spopadati s težavami, ki jih ji na karierni poti povzroča njen spol ... skratka nalog in 

obveznosti za več kot 24 ur na dan. Pa vendar je tudi managerka samo človek, ki 

potrebuje počitek in čas zase tako kot vsi ostali ljudje. Tudi pri managerkah je prvi 

korak k zmanjševanju posledic stresa uravnoteženje življenja: naučiti se razporediti svoj 

čas, naučiti se razlikovati pomembno od nepomembnega  in del dneva nameniti tudi 

sebi. Zavedati se namreč mora, da danes ne velja več, da je dober le tisti manager, ki je 

cele dneve od jutra do poznega večera v službi.  

S svojim stresom 

Pri tem gre za aktivnosti, ki jih mora managerka izvajati sama, da bi povečala svojo 

odpornost na stres in tako povečala svojo fizično in psihično učinkovitost pri delu. Zelo 

pomembno pri obvladovanju stresa je to, da se managerka zna organizirati. To pa 

ženskam managerkam na srednjem nivoju pogosto predstavlja velik problem, saj so 

nemalokrat ujete v primež zahtev vrhnjega managementa ter potrebami podrejenih na 

drugi strani. Ženskam managerkah pa nemalokrat problem predstavlja tudi to, da želi 

biti perfekcionistka na vseh področjih: tako v službi kot tudi doma.  Vse to pa povzroča 

stres. In le tega mora managerka zavoljo dobrega, uspešnega dela in seveda tudi svojega 

dobrega počutja in zdravja dobro obvladati.  Pri tem se mora naučiti izogibati se 

nerealnim rokom, ne sme si naložiti oz. sprejeti prevelike količine dela, za kar že v 

naprej ve, da ne bo zmogla. Če managerka želi učinkovito upravljati s svojim stresom, 

si mora delovni dan vnaprej planirati tako, da si postavi prioritete. Polega naštetega pa 

se mora managerka zavedati, da je pri njenem delu zelo pomembno, da se zna 

relaksirati, da zna usvojiti zdrave navade (zdravo prehranjevanje, rekreacija). 
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S stresom svojih podrejenih 

Še veliko težje in odgovorneje kot upravljati s svojim stresom je upravljati s 

stresom drugih ljudi. Je pa eno z drugim tudi zelo povezano. Predvsem za žensko 

managerko, ki je zaradi vsega ugotovljenega v tej diplomski nalogi izpostavljena veliko 

stresnim situacijam, je to še dodatno velika obremenitev. Zato je nujen pogoj za 

učinkovito obvladovanje stresa pridobitev spretnosti, s katerimi se bo naučila najprej 

dovolj zgodaj prepoznavati stres pri svojih podrejenih delavcih in nato z njim 

učinkovito upravljati. Najbolje pa je, da managerka skuša vzpostaviti takšne delovne 

razmere, v katerih bodo njeni podrejeni radi delali in s tem bodo tudi manj izpostavljeni 

stresu. Predvsem je potrebno veliko delati na dobrih odnosih tako na relaciji nadrejeni-

podrejeni kot tudi med sodelavci samimi. Potrebno je veliko komunikacije, delavci 

morajo natančno vedeti, kaj in kako naj delajo, kaj se od njih pričakuje, kakšne imajo 

možnosti za napredovanje.  Tega pa je, kot opažam danes, žal vse manj. Delovniki so 

vse bolj natrpani, odgovornosti in pritiski vse večji. Predvsem za managerke na 

srednjem nivoju je to ena težjih nalog. Ker je sama odgovorna svojim nadrejenim na 

višjem nivoju, ker mora slediti ciljem, ki jih zadajo nadrejeni, ji pri delu žal vse 

prevečkrat zmanjka časa za medčloveške odnose v oddelku. Če hoče imeti opravljeno 

delo na način in v količini, kot se od nje zahteva, ima v bistvu »precej zvezane roke« in 

žal zelo težko sama ustvarja pogoje, v katerih delavci ne bi bili podvrženi preveč 

stresnim situacijam.  Menim, da morajo podjetja pri upravljanju s stresom delavcev 

začeti prav pri vrhu hierarhične lestvice. Šele, ko bosta ozaveščenost in zavedanje o 

posledicah stresa dovolj veliki in ko bodo vpeljani programi, s pomočjo katerih bodo 

managerji na nižjih ravneh imeli možnost uravnavati s stresom svojih podrejenih, se bo 

lahko učinkovito začelo delati na tem. 

Začnejo pa managerke lahko z obvladovanjem oz. upravljanjem stresa na delovnem 

mestu tako, da v okviru svojih pooblastil in možnosti v podjetju vplivajo na dejavnike 

tveganja. V prvi vrsti poskrbijo za boljše vzdušje v oddelku tako, da delavcem 

omogočijo večji vpliv na način opravljanja svojega dela, jim omogočijo možnost 

vplivanja na odločitve. Predvsem pa je v prvi vrsti potrebno, da so v podjetju jasno 

opredeljene vloge zaposlenih, da se zaposlenim omogoča izobraževanje v zvezi z 

njegovim delom.  
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5 EMPIRIČNI DEL 

Da bi preverila izhodiščne hipoteze ter dejstva, ki sem jih opisala skozi teorijo tega 

diplomskega dela, sem opravila manjšo raziskavo s pomočjo anketnega vprašalnika. 

Glede na to, da žensk na vodilnih položajih ni prav veliko, sem se odločila raziskavo 

opraviti na vzorcu managerk na srednjem nivoju, saj sem bila mnenja, da so prav te 

podvržene največ stresnim situacijam. Managerke, ki so izpolnile anketne vprašalnike, 

prihajajo iz različnih podjetij iz različnih koncev Slovenije. Do njih sem prišla na način, 

da sem anketni vprašalnik s pomočjo elektronske pošte poslala kolegicam in jih prosila, 

če lahko posredujejo anketni vprašalnik v izpolnitev ženskam managerkam v njihovem 

podjetju. Anketiranje je bilo opravljeno v času med 1. in 12. 2. 2010. 

5.1 Namen raziskave 

Kljub temu, da danes ženske izpolnjujejo vse pogoje, ki so potrebni, da lahko nekdo 

v službi zaseda managerski položaj, je žensk managerk še vedno malo. Ker s tem 

diplomskim delom skušam prikazati problematiko zaposlovanja žensk na višje položaje 

ter hkrati vzroke stresa, ki so s tem povezani, sem se odločila v ta namen opraviti 

raziskavo. Stres na delovnem mestu postaja vse pogostejši vzrok za bolezni zaposlenih 

in posledično za slabše poslovne rezultate. Managerke pa so pri svojem delu odgovorne 

za oboje: tako za doseganje čim boljših poslovnih rezultatov kot tudi za dobro počutje 

svojih podrejenih na delovnem mestu.  Usklajevanje vsega pa je za managerko zelo 

odgovorno in hkrati tudi zelo stresno delo. Da bi lahko analizirala v uvodu zapisane 

hipoteze, sem s pomočjo v teoriji zapisanih dejstev sestavila anketni vprašalnik s 23 

vprašanji na način, da sem pri vseh vprašanjih možne odgovore že zapisala, sem pa pri 

vsakem dala možnost, da zapišejo odgovor, ki ga ni v naboru, in sicer pod drugo.    

5.2 Povzetek raziskave 

Raziskava, ki sem jo izvedla med pripadnicami srednjega managementa, je prinesla 

kar nekaj zanimivih ugotovitev. Interpretacija rezultatov ankete je prikazana grafično za 

vsak odgovor posebej z obrazložitvijo in je priložena kot priloga temu diplomskemu 

delu.  Dejstvo, ki se ni izneverilo tudi po opravljeni raziskavi, je, da je ženska 

današnjega časa izobražena ženska, ki pa zaradi različnih ovir še vedno zelo težko pride 

na pomembnejše, managerske položaje. Že do srednjega nivoja je na poti polno ovir, kot 

je pokazala raziskava, predvsem zato, ker so v družbi še vedno močno zakoreninjeni 

stereotipi o tradicionalni ženski, veliko oviro pa še vedno predstavlja ženski 

usklajevanje zasebnega in službenega življenja. Managerke so si bile edine, da je 

preobremenjenost z delom tisti dejavnik, ki povzroča največ stresa na njihovem 

delovnem mestu. Zanimiva pa se mi zdi tudi ugotovitev, da imajo managerke na 

srednjem nivoju občutek, da imajo premalo pooblastil glede na zaupane delovne naloge, 
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iz česar se lahko sklepa, da vrhnji management, ki je še vedno pretežno moški, nekako 

ne more povsem zaupati nalog ženskam na srednjem nivoju. Vzrok za to pa bi najbrž 

lahko našli tudi v dejstvu, da sodelujoče v anketi menijo tudi, da je njihova vloga 

nejasno definirana, da se ne ve natančno, kaj se od njih pričakuje, kar jim kar v slabih 

13 odstotkih najpogosteje predstavlja izvor stresa na delovnem mestu. So pa rezultati 

ankete potrdili, da je prav področje upravljanja s stresom na delovnem mestu še precej 

tabu tema v naših podjetjih in da bo na tem  treba še veliko delati.  

Preverjanje hipotez, ki sem jih predpostavila pred pisanjem tega diplomskega dela 

je pokazalo, da se managerke na svojem delovnem mestu dejansko srečujejo z več 

ovirami kot njihovi moški kolegi na enakem delovnem mestu, prav tako pa žal drži tudi 

dejstvo, da se morajo managerke pri svojem delu bolje dokazovati. 

V hipotezi sem sicer predpostavila, da je delo managerk podvrženo visoki stopnji stresa, 

kar pa se je po rezultatih ankete izkazalo, da ne drži čisto povsem, saj so si bile 

managerke, ki so v raziskavi sodelovale, edine, da je njihovo delovno mesto stresno in 

ne zelo stresno, kot sem predvidevala. Za pravilno predpostavljanje pa se je izkazala 

tudi trditev, da tudi usklajevanje zasebnega in službenega življenja na žensko 

managerko vpliva stresogeno. 

Da podjetja v Sloveniji ne dajejo dovolj velikega poudarka upravljanju stresa na 

delovnem mestu, je potrdila tudi moja raziskava, v kateri je kar slabih 67 % sodelujočih 

managerk, ki prihajajo iz različnih podjetij iz različnih koncev Slovenije, menilo, da se 

podjetja, v katerih so zaposlene, še ne zavedajo dovolj posledic, ki jih s seboj prinaša 

stres zaposlenih. 
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6 ZAKLJUČEK 

Največja stalnica današnjega časa so spremembe. Dogajajo se na vseh področjih 

človekovega življenja in delovanja. Tudi na področju spreminjanja vloge ženske: od 

tradicionalne k sodobni. Večina žensk je danes že bolj izobraženih, kot to velja za 

moške, pa vendar je napredovanje žensk na vodilne položaje v poslovnem svetu zelo 

počasno. Še vedno so v celotni družbi premočno zakoreninjeni stereotipi o tradicionalni 

ženski, ki povzročajo ženskam ogromno ovir pri graditvi poslovne kariere. Odstotek 

tistih žensk, ki jim je uspelo premagati te ovire, ki so na njihovi poti predvsem zaradi 

spola, in jim je uspelo doseči vodilne položaje, je še vedno zelo majhen. Navkljub vsem 

predpisom in zakonom na področju enakosti spolov, usklajevanja poklicnega in 

službenega življenja je premik na boljše še vedno zelo počasen. Žal je veliko stvari v 

zvezi z lažjim in enakovrednejšim napredovanjem žensk na managerske položaje  

dejansko še vedno le na papirju. 

Managersko delo je zelo zahtevno. Izzivi v svetu managementa so iz dneva v dan 

večji, pa tudi vse bolj nepredvidljivi. Odločitve najvišjega managementa in s tem seveda 

tudi posledice so v teh hitro se spreminjajočih se časih zelo tvegane. To pa seboj prinaša 

tudi vse več stresa. Stres je sicer danes prisoten že na vsakem koraku, zato je treba 

paziti, da znamo pravočasno odkrivati negativni stres ter da se ga znamo naučiti 

obvladovati. Kajti le zdravi in zadovoljni zaposleni lahko prispevajo k večji uspešnosti 

podjetja. In prav tega se v zadnjem času management precej bolje zaveda kot v 

preteklosti. V zadnjem obdobju so v podjetjih namreč začeli pripisovati človeškim 

virom precej večji pomen kot v preteklosti. Končno v ospredje prihaja zavedanje, da 

zaposleni ni le strošek za podjetje, ampak je lahko velika konkurenčna prednost 

podjetja. Ravnanje z zaposlenim kot s konkurenčno prednostjo pa zahteva od 

današnjega managementa povsem drugačne pristope organiziranja in vodenja. Dober 

manager je tisti, ki poleg vsega ostalega zmore  v teh hitro se spreminjajočih časih, 

polnih ovir in stresa, z ustreznim načinom komuniciranja ustvarjati pozitivno delovno 

okolje. Le v takem okolju se bo mogoče v večji meri izogniti preveliki meri stresnih 

situacij oz. jih bo na ta način lažje obvladovati, kajti povsem izogniti se stresu se je 

danes žal že nemogoče.  Za to pa mora imeti veliko znanja in ustreznih sposobnosti. In 

prav nikjer nisem zasledila, da bi bile ženske managerke na tem področju manj uspešne 

ali manj sposobne, zatorej tudi to ne more biti vzrok za tako majhno število managerk 

na vodilnih mestih. Nekatere analize trdijo še celo nasprotno: namreč, da so ženske na 

področju upravljanja človeških virov celo boljše od moških. Dejstvo pa je, da se 

podjetja žal še premalo zavedajo posledic, ki jih s seboj prinaša najhujši sovražnik 

današnjega časa – stres. Torej na tem področju bodo imeli managerji v prihodnosti še 

veliko dela. Za to pa bodo morala podjetja  dati večji poudarek odnosom med 
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zaposlenimi, potrebno bo več sodelovanja in odprte komunikacije med delodajalcem in 

delojemalcem, kajti le tako bo mogoče pravočasno preprečevati posledice škodljivega 

stresa. Ker pa stresna situacija na vsakega posameznika vpliva drugače, bo moral vsak 

posameznik najprej rešitve svojega problema skušati poiskati znotraj samega sebe. 

Najbrž bo potrebno spremeniti vrstni red vrednot, saj je ena izmed negativnih posledic 

hitro se razvijajočega in spreminjajočega načina življenja in dela v preteklih desetletjih 

žal precej razvrednotila pomen vrednot, ki človeku dajejo čustveno stabilnost, 

umirjenost. Če bomo želeli v današnjih kriznih, turbulentnih časih preživeti, biti uspešni 

in hkrati ostati zdravi, se bomo morali znati včasih tudi za kratek čas ustaviti, predvsem 

pa se naučiti sposobnosti odkritega komuniciranja. Kajti le, če se bomo zavedali 

vzrokov in če jih bomo znali na primeren način predstaviti tistim, ki nam lahko 

pomagajo, bomo lahko obvladovali stres na delovnem mestu. In ker vse to močno 

vpliva na rezultate poslovanja, ker smo prav vsi, tako managerji kot zaposleni v 

podjetju, v veliki meri odvisni od rezultatov poslovanja, verjamem, da je v interesu prav 

vseh, da bomo vsak po svojih močeh skušali najti pravo pot pri izhodu iz zubelj stresa. 

Res pa je, da imajo managerji pri tem še veliko bolj odgovorno vlogo kot ostali 

zaposleni. Kajti najprej morajo znati obvladovati svoj stres, ki so mu pri svojem delu 

močno izpostavljeni, hkrati pa morajo znati pravočasno prepoznati in obvladovati tudi 

stres pri svojih zaposlenih. In tudi na področju obvladovanja predvsem svojega stresa 

ima managerka več dela kot njen moški kolega, kajti žal še vedno obstaja precej 

stresorjev, ki jim je ženska bolj izpostavljena kot moški manager. Domača gospodinjska 

dela, usklajevanje poklicnega in službenega življenja, več dokazovanja, premagovanja 

večjih ovir za doseganje istega rezultata postavlja žensko v neenakovreden položaj tudi 

pri obvladovanju in premagovanju stresa, vendar tiste redke, ki jim je uspel preboj na 

najvišje položaje, dokazujejo, da zmorejo tudi to. Torej: ženska današnjega časa je 

izobražena in tudi dovolj sposobna, da bi zmogla vsaj enakovredno voditi podjetja kot 

to zmorejo moški, ter se spopadati s stresnimi situacijami, le priložnost za to jim je treba 

dati. Vsekakor pa ne trdim, da je uspešnost podjetja odvisna od spola najvišjega 

managementa. Najpomembneje je, da ima manager čim več lastnosti in sposobnosti, ki 

jih dober manager v današnjih časih za uspešno delo potrebuje, pa naj bo to moški ali 

ženska. Tudi stresa v delovnem okolju ne bo mogel povsem preprečiti niti moški niti 

ženski manager. Pomembno je predvsem, da manager obvlada način in veščine za 

uravnavanje in obvladovanje stresa. Trdim le, da si ženska glede na znanje in 

sposobnosti zasluži več priložnosti, da to lahko tudi dokaže.  
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Anketa 

Moje ime je Veronika Kern in na Fakulteti za management v Kopru končujem 

Univerzitetni študijski program prve stopnje Management. Pišem diplomsko delo na 

temo Managerke in obvladovanje stresa v managementu.  Z rezultati, pridobljenimi 

s pomočjo priložene ankete, bi rada dopolnila teorijo na omenjeno temo, rada bi ali 

potrdila ali ovrgla dejstva, ki so v teoriji zapisana. Ker želim dobiti čim bolj realne 

rezultate, Vas prosim, če si lahko vzamete 10 minut časa in na vprašanja odgovorite čim 

bolj iskreno. Vaše odgovore bom obravnavala zaupno in tajno, uporabila jih bom samo 

v namene moje diplomske naloge. Za izpolnjeno anketo, ki mi jo, prosim, vrnite na moj 

naslov vero.nika@siol.net ,  se Vam že vnaprej lepo zahvaljujem.  

Vsa vprašanja v anketi so sestavljena tako, da so odgovori že ponujeni. Prosim Vas, 

da obkrožite ustrezen odgovor (lahko tudi več odgovorov), v kolikor pa ga med ponujenimi 

ne najdete, Vas prosim, če ga lahko napišete pod drugo.     

                     

           

         

Veronika Kern 

     

1. Na mestu vodje (managerke)  sem zaposlena že   

a) do 5 let b) od 6 do 10 let      c) od 11do 20 let  d) nad 20  let 

2. Ali ste mnenja, da ženske težje pridejo na vodilne položaje kot moški? 

a) da      b) ne      c) ne morem se opredeliti 

3. Razvrstite  naslednje vrednote od 1 do 5,  pri čemer 1 pomeni vrednoto, ki 
Vam pomeni največ,  5 pa vrednoto, ki Vam pomeni najmanj od naštetih: 

družina _______ 

delo  _______ 

denar  _______ 

zdravje  _______ 

prijatelji _______ 
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4. Ovrednotite s številkami od 1 do 5 dejavnike, ki so po Vašem mnenju 
vplivali na vaše poklicno napredovanje, pri čemer pomeni 1 – ni imelo 
vpliva, 2 – delno je imelo vpliv,  3 – je imelo vpliv,  4 − imelo je močan vpliv,  
5 − imelo je največji vpliv. 

izobrazba, znanje       ______ 

strokovnost       ______ 

lojalnost podjetju in poslovni viziji podjetja    ______ 

doseženi poslovni rezultati     ______ 

stiki s pomembnimi ljudmi      ______ 

5. Kaj Vam je predstavljalo največjo oviro pri graditvi delovne kariere? 

a) dejstvo, da sem ženska  (kljub temu, da sem enako ustrezala pogojem, sem se 

vedno  morala bolj dokazovati kot moški ) 

b) nerazumevanje, nevoščljivost sodelavcev 

c) usklajevanje zasebnega in službenega življenja 

d) premalo zaupanja vase, premalo vztrajnosti 

e) drugo ______________________________ 

6. Kaj ste žrtvovali, da ste dosegli želen položaj v službi? 

a) druženje s prijatelji in znanci 

b) čas za otroke 

c) čas za negovanje partnerske zveze 

d) svoj prosti čas (rekreacija, gledališče ….) 

e) ničesar nisem žrtvovala 

f) drugo_______________________________________________________ 

7. Kateri so najbolj pogosti stresorji, ki so prisotni na Vašem delovnem 
mestu? Ovrednotite naštete trditve od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni najbolj 
pogost stresor na Vašem delovnem mestu, 7 pa najmanj pogost stresor. 

preobremenjenost z delom________ 

dejstvo, da imam zaradi hierarhije  v podjetju pogosto »zvezane roke« in se 

moram večkrat odločati  tudi proti svoji volji (slediti nerealnim ciljem) ______ 

nezadovoljstvo podrejenih_________ 

odnosi z nadrejenimi_________ 

odnosi s podrejenimi___________ 

število ur delovne obveznosti (predolg delovnik)_________ 
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usklajevanje delovnih in družinskih obveznosti____________ 

drugo (napišite, kaj je to)____________________________________________ 

 

8. Kateri dejavniki po Vašem mnenju najbolj vplivajo na majhno udeležbo 
žensk na vodilnih položajih? Moč vpliva dejavnika opredelite z ocenami od 
1 do 5, pri čemer ocena pomeni:  1 − ima najmočnejši  vpliv, 2 − ima močan 
vpliv, 3 − ima vpliv, 4 − nima vpliva, 5 − ne vem. 

ženske so izolirane v okolju, kjer prevladujejo moški ______________________ 

še vedno so premočno zakoreninjeni stereotipi o tradicionalni podobi ženske, 

katere prva vloga naj bi bila vloga matere, žene, gospodinje ________________ 

pomanjkanje zaupanja vase______________________________ 

podcenjeni stil vodenja managerk___________________________ 

ženske so pripravljene premalo tvegati_____________________ 

drugo ________________________ 

9.     Ali menite, da  delo znate dobro organizirati? Podrejeni točno vedo, kaj, v 
kakšnem obsegu in kakšnem roku se od njih pričakuje? 

a) vedno b) pogosto c) včasih d) redko e) nikoli 

10.      Kaj pri Vas  v zvezi z vašim delom najpogosteje povzroča stres? 

a) preobremenjenost z delom  

b) dogodki, ki dajo vedeti, da sem kljub temu, da sem managerka, še vedno 
samo ženska  

c)  slabe komunikacije z nadrejenimi   

d) nejasno definirana vloga (ne veste natančno, kaj se od Vas pričakuje) 

e) nezadovoljstvo podrejenih 

f) premalo pooblastil glede na zaupane delovne naloge 

g) podcenjevanje Vašega dela 

h) usklajevanje službenega in zasebnega življenja 

i) drugo_________________________________________________________ 

11.     Ali menite, da pri sebi prepoznate negativni stres (si izpostavljenost stresu 
priznate in jo skušate čim bolje obvladovati)? 
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a) vedno b) pogosto c) včasih d) redko e) nikoli 

 

12.      Kako se odzivate na stres oz. kakšne negativne učinke stres pušča na Vas? 

a) glavobol  b) nespečnost     c) nemirnost  d) pomanjkanje energije 

e) drugo ____________________________________________ 

 

13.      Kaj Vam pomaga pri obvladovanju stresa pri sebi oz. na kakšne načine 
obvladujete svoj stres? (lahko obkrožite tudi več odgovorov) 

a) šport   b) joga, meditacija  c) pogovor s prijatelji  

  d) jemanje pomirjeval  e) pogovor z zdravnikom f) beg v samoto  

  g) zdravo in redno se prehranjujem  h) mislim pozitivno 

  i) drugo__________________________________________ 

 

14.      Pri Vašem delu je pomembna tudi skrb za Vaše podrejene sodelavce. Ali 
pri njih znate pravočasno prepoznati, da so pod stresom? 

  a) vedno  b) včasih c) redko d) nikoli 

    e) drugo________________ 

 

15.      Ali menite, da se podjetje, v katerem ste zaposleni, že dovolj zaveda 
posledic, ki jih s seboj prinaša stres pri zaposlenih? 

  a) da b) ne c) ne vem    d) drugo______________________________ 

 

16.      Ali menite, da ste kot managerka dovolj poučena o načinih in tehnikah 
kako premagovati, predvsem pa obvladovati  stres pri svojih podrejenih, da 
ne bo prišlo do škodljivih posledic? 

      a) dovolj dobro poznam načine   

      b) poznam načine in jih znam tudi uporabljati 
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c) poznam načine obvladovanja stresa, vendar jih v praksi ne znam vedno 
uporabiti 

     d) premalo sem poučena o načinih obvladovanja stresa  

      e) ne poznam načinov obvladovanja stresa pri svojih podrejenih 

   f) drugo_____________________________________________ 

 

17.      Kako, na kakšne načine obvladujete stres pri svojih podrejenih? 

     a) predvsem z odkritim komuniciranjem  

     b) z usklajevanjem svojih zahtev s potrebami zaposlenega 

     c) omogočam zaposlenim večjo samostojnost pri delu (večji vpliv na način 
svojega dela)                                                                                                                                  

  d) z organiziranjem sproščenega druženja izven delovnega okolja  

  e) drugo _______________________________________ 

 

18.    Kako bi ocenili vaše delovno mesto – torej delovno mesto managerke? Kot 

    a) zelo stresno 

    b) stresno 

    c) nič bolj stresno, kot če bi bila nižje na hierarhični lestvici 

    d) pri svojem delu stresa sploh ne občutim 

    e) drugo_________________________ 

 
19. Koliko otrok imate?  a) 0  b) 1  c) 2    d) 3 ali več  

 
20. Moji otroci so danes (v kolikor jih seveda imate)    a) predšolski  

b) osnovnošolski   c) dijak      d) študent  e) že samostojni  
f) drugo_________________ 

 
21. Stopnja izobrazbe  a) višja šola b) visoka šola    c) univerzitetna          
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d) magisterij  e) doktorat e) drugo________________________ 

 
22. Družinski status  a) samska  b) v partnerski vezi c) razvezana 

 
23. Starost   a) 20−30 let b) 31−40 let  c) 41−50 let  d) 51 let in več 



                                                                                                                                                               

 

Priloga 2 − Interpretacija rezultatov ankete 

 

Grafični prikaz rezultatov, pridobljenih s pomočjo ankete (Priloga št. 1) z     

obrazložitvijo.  

 

        Slika 1:  Koliko let je anketirana že na delovnem mestu   

 

  
 Vir: lastna raziskava 

 

Anketirane managerke so na mestu managerke v večini (46,67%) zaposlene do 5 

let,  26,66 % anketiranih je na mestu managerke srednjega nivoja zaposlenih od 6 

do 10 let,  16,67 % jih je na mestu managerke zaposlenih od 11 do 20 let, nad 20 let 

pa je na tem mestu zaposlenih le 10 % anketiranih. 
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      Slika 2:   Ženske težje pridejo na vodilne položaje kot moški 

 
Vir: lastna raziskava 

 

Rezultati ankete so po pričakovanjih pokazali, da so anketirane managerke mnenja, 

da ženske težje pridejo na vodilne položaje kot moški, saj jih je kar 70 odstotkov 

takšnega mnenja. 16,67 % vprašanih meni, da ženske ne pridejo težje na vodilne 

položaje kot moški, 13,33 % pa se o tem vprašanju ne more opredeliti. 

 

 

       Slika 3:  Vrednote, ki managerkam na srednjem nivoju pomenijo največ 

 
Vir: lastna raziskava 
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Od naštetih vrednot anketiranim managerkam največ pomeni družina, na drugo 

mesto (ne veliko za družino)  so uvrstile zdravje. Po izračunu aritmetičnih sredin 

podanih odgovorov tretje mesto zaseda delo, na četrto mesto so uvrstile prijatelje, 

najmanj od naštetih vrednot pa večini anketiranih managerk pomeni denar.  

 

Slika 4: Dejavniki, ki so vplivali na poklicno napredovanje managerke do      

srednjega nivoja managementa 

  

        
      Vir: lastna raziskava 

  

Po izračunu aritmetičnih sredin sem prišla do zaključka, da so anketirane managerke 

mnenja, da je imela največji vpliv na njihovo poklicno napredovanje njihova 

strokovnost, temu sledita izobrazba in znanje. Na tretje mesto po moči vpliva na 

poklicno napredovanje managerk so se uvrstili doseženi poslovni rezultati. Četrto 

mesto po njihovem mnenju zaseda lojalnost podjetju in poslovni viziji podjetja. 

Najmanj pa so imeli vpliv na njihovo poklicno napredovanje stiki s pomembnimi 

ljudmi. 
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Slika 5: Vzroki, ki so managerkam predstavljali največjo oviro pri graditvi delovne 

kariere 

 
Vir: lastna raziskava 

 

 

Rezultati ankete so po pričakovanjih pokazali, da ženskam predstavlja največjo 

oviro pri graditvi delovne kariere usklajevanje zasebnega in službenega življenja, saj 

je kar 40,63 % vprašanih odgovorilo, da jim je to predstavljalo največjo oviro pri 

graditvi delovne kariere. Za drugo največjo oviro na poti proti vrhu se je izkazalo, 

da je to dejstvo, da so ženske (kljub temu, da so enako ustrezale pogojem, so se 

vedno morale bolje dokazovati kot moški), žal še vedno zelo velik zaviralni faktor, 

ki ženskam otežkoča graditev kariere.  Zanimivo pa se je kar 18,75 % anketiranih 

opredelilo tudi za možnost, da jim je največjo oviro na poti pri graditvi kariere 

predstavljalo premalo zaupanja vase.  Nekaj (12,5 %) jih je imelo težave tudi zaradi 

nerazuevanja, nevoščljivosti sodelavcev. Med odgovori pod drugo, kar je navedlo 

6,25 % anketiranih, pa se mi zdi zanimiva predvsem ugotovitev managerke, ki 

pravi, da je bila največja ovira pri graditvi delovne kariere dejstvo, da je dolgo ni 

nihče opazil, da ima v sebi vse te lastnosti, ki jih potrebuje oseba na takšnem 

delovnem mestu.  
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Slika 6: Kaj so managerke žrtvovale, da so dosegle želen položaj v službi 

 
Vir: lastna raziskava 

 

Zato, da so dosegle želen položaj v službi, je največ izmed anketiranih managerk 

odgovorilo, da so žrtvovale svoj prosti čas (31,58 %). Presenetilo pa me je, da je kar 

26,32 % anketiranih odgovorilo, da jim za to, da so dosegle želen položaj v službi, 

ni bilo treba žrtvovati ničesar. Precej visok odstotek (15,79 %) vprašanih meni, da 

so na račun graditve kariere žrtvovale negovanje partnerske zveze. K sreči pa 

rezultati dokazujejo, da se času za otroke managerke v večini ne odpovedujejo na 

račun graditve kariere, saj se je za ta odgovor opredelilo le 2,63 % vprašanih. Med 

odgovori pod drugo pa je bil tudi odgovor, da se je managerka morala pri graditvi 

delovne kariere v določenem časovnem obdobju odpovedati vsemu od naštetega po 

malem.  
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Slika 7: Najbolj pogosti stresorji, ki so prisotni na delovnem mestu managerke na 

srednjem nivoju   

 
Vir: lastna raziskava 

 

 

Najbolj pogost dejavnik, ki managerkam na njihovem delovnem mestu povzroča 

stres, je po rezultatih ankete preobremenjenost z delom. Na drugo mesto po 

pogostosti dejavnika, ki povzroča managerkam na srednjem nivoju stres, je dejstvo, 

da imajo zaradi hierarhije v podjetju pogosto »zvezane roke« in se morajo večkrat 

odločiti tudi proti svoji volji in slediti nerealnim ciljem. Med ostalimi naštetimi 

stresorji  pa rezultati ankete ne izkazujejo kakšnega bistvenega odstopanja, saj prav 

vsi od še naštetih stresorjev predstavljajo približno enako pogost stresor pri 

anketiranih managerkah. Med možnost, da kot pogost dejavnik stresa navedejo tudi 

drugo, je ena managerka zapisala, da se počuti odgovorna za vse in prevzema 

preveč odgovornosti nase, kar sicer ne bi bilo potrebno, in je to pri njej najbolj 

pogost in največji stresor na delovnem mestu.  
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Slika 8: Moč vplivanja dejavnikov na majhno udeležbo žensk na vodilnih položajih  

 

 
Vir: lastna raziskava 

 

Pri tem vprašanju noben izmed odgovorov ni izrazito odstopal. Sicer se je največ 

anketiranih opredelilo, da imajo na majhno udeležbo žensk na vodilnih položajih še 

vedno zelo velik vpliv premočno zakoreninjeni stereotipi o tradicionalni podobi 

ženske, katere prva vloga naj bi bila vloga matere, žene, gospodinje, kar smo 

predhodno ugotovili tudi že v teoretičnem delu tega diplomskega dela. Vsi ostali 

našteti dejavniki pa imajo po mnenju anketiranih približno enako močen vpliv na 

to, da je žensk na vodilnih položajih še vedno malo.  
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Slika 9: Kako pogosto managerke znajo dobro (jasno) organizirati delo 

 

 
Vir: lastna raziskava 

 

Velika večina anketiranih managerk (70%) meni, da znajo pogosto dobro 

organizirati delo, tako da podrejeni točno vedo, kaj, v kakšnem obsegu in kakšnem 

roku se od njih pričakuje. Da to storijo prav vedno, je prepričanih 23,3 % 

managerk, 6,67% pa jih meni, da jim to uspe le včasih. O tem, da bi delo znale 

organizirati samo redko ali nikoli, se ni opredelila nobena izmed anketiranih 

managerk. 
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Slika 10: Kaj managerkam v zvezi z njihovim delom najpogosteje povzroča stres  

 
Vir: lastna raziskava 

Raziskava je pokazala, da managerkam v zvezi z njihovim delom najpogosteje (kar 

v 37,04 %) stres povzroča preobremenjenost z delom. Na drugem mestu sta 

najpogostejša dva dejavnika (12,96 % anketiranih), ki managerkam v zvezi z delom 

povzročata stres, in sicer usklajevanje službenega in zasebnega življenja ter nejasno 

definirana vloga. Predvsem slednji odgovor, da je dejavnik nejasno definirane vloge 

tako pogost dejavnik stresa, me je kar malo presenetil, saj sem bila mnenja, da so te 

vloge bolj jasno določene. Tretji po pogostosti povzročanja stresa so slabe 

komunikacije z nadrejenimi. Sledi premalo pooblastil glede na zaupane delovne 

naloge. 7,41 % anketiranim managerkam najpogosteje stres povzroča 

podcenjevanje njihovega dela, 5,56 % stres najpogosteje povzroča nezadovoljstvo 

podrejenih. V manjši meri (1,85%) pa sta se na zadnjem mestu znašla dejavnika 

dogodki, ki dajo vedeti, da je managerka kljub vsemu še vedno samo ženska, ter 

dejavniki, ki so jih nekatere uvrstile med drugo.  
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Slika 11: Kako pogosto managerka pri sebi prepozna negativen stres 

 

 
Vir: lastna raziskava 

 

Najpogostejši odgovor na to vprašanje je bil, kar v 56,67%, da pri sebi pogosto 

prepoznajo negativni stres. Vedno le-to uspe 26,66 % vprašanim managerkam. Pri 

sebi negativen stres 10 % managerk na srednjem nivoju prepozna le včasih, redko 

pa 6,67 % vprašanih. Za ponujeno možnost nikoli se ni opredelila prav nobena 

managerka. 

 

Slika 12: Najpogostejši negativni učinki,  ki na managerkah pušča stres   

 
Vir: lastna raziskava 
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Negativni učinki stresa na anketiranih managerkah srednjega nivoja največkrat 

povzročajo nemirnost, temu sledi nespečnost, potem pomanjkanje energije. 

Velikokrat (18,75%) pa stres pri njih povzroča glavobol. Pod drugo so naštele še 

kronično utrujenost, reakcije na koži. So pa tri zapisale tudi, da so zaradi stresa 

razdražljive. 

 

 

Slika 13: Načini oz. tehnike, ki managerkam na srednjem nivoju pomagajo 

premagovati stres 

 
Vir: lastna raziskava 

Največjo možnost premagovanja stresa managerke pripisujejo svoji usmerjenosti 

v pozitivno razmišljanje, saj jih je kar 35 % zapisalo, da jim to pomaga pri 

obvladovanju stresa. Naslednji pomembni dejavnik pri obvladovanju stresa 

managerk na srednjem nivoju je ukvarjanje s športom. Veliko možnosti pomoči pri 

obvladovanju stresa pripisujejo tudi pogovoru s prijatelji. Petim odstotkom 

vprašanih pomaga, če se za nekaj časa umaknejo v samoto. Samo 1,67 % možnosti 

pripisujejo zdravemu in rednemu prehranjevanju, enak odstotek pa se jih za 

premagovanje stresa poslužuje tudi jemanja pomirjeval. Kot druge načine, ki jim 

pomagajo obvladovati stres, so naštele še sprehode v naravi, savno, masažo. Ena 

managerka obiskuje šolo zavedanja. Nobeni izmed anketiranih pa joga in 
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meditacija ne služita kot način za obvladovanje stresa. Tudi pogovora z zdravnikom 

se zaenkrat še ne poslužuje nobena. 

 

Slika 14: Kako pogosto managerke  na srednjem nivoju pravočasno prepoznajo, da 

so njihovi podrejeni pod stresom   

 
 

75% anketiranih managerk meni, da včasih znajo pravočasno prepoznati, da so 

njihovi podrejeni sodelavci pod stresom. Vedno jih to prepozna le 9,38 %, prav  

tolikšen odstotek pa jih je odgovorilo, da stres pri svojih podrejenih sodelavcih 

redko prepoznajo. Preostalih 6,24 % pa se je odločilo za odgovor drugo. 
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Slika 15: Ali menite, da se podjetje, v katerem ste zaposleni, že dovolj zaveda 

posledic, ki jih s seboj prinaša stres zaposlenih  

 
Vir: lastna raziskava 

Kar slabih 67 % managerk na srednjem nivoju je mnenja, da se njihovo podjetje še 

ne zaveda dovolj posledic, ki jih s seboj prinaša stres pri zaposlenih. Da se 

negativnih posledic že zavedajo, je prepričanih le 6,67 % anketiranih, kar 20% pa 

se jih o tem vprašanju ni moglo opredeliti in je odgovorilo z ne vem. Ta odgovor v 

moji raziskavi pravzaprav le še potrjuje teorijo, ki pravi, da se podjetja še zelo slabo 

zavedajo posledic, ki jih s seboj prinaša stres, in bo na tem področju potrebno še 

veliko delati, če bodo podjetja želela ostati konkurenčna in preživeti.  
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Slika 16: Kako dobro so managerke poučene o načinih in tehnikah premagovanja in 

obvladovanja stresa pri svojih podrejenih  

 
Vir: lastna raziskava 

 

Da je upravljanje s stresom še precej tabu tema v naših podjetjih, je razvidno tudi iz 

odgovorov na to vprašanje, saj je kar 41,94 % managerk na srednjem nivoju 

odgovorilo, da sicer poznajo tehnike premagovanja in obvladovanja stresa, vendar 

jih ne znajo uporabljati pri svojih podrejenih. Zelo visok odstotek managerk 

(25,81%) pa jih celo meni, da so premalo poučene o načinih obvladovanja stresa. 

Da dovolj dobro poznajo načine in tehnike kako premagovati in obvladovati stres 

pri svojih podrejenih, da ne bo prišlo do škodljivih posledic, jih je prepričanih le 

9,68%, kar je kar malo zaskrbljujoče. 22,58% jih je odgovorilo, da poznajo načine 

in jih znajo uporabljati, nobena pa ni odgovorila, da načinov sploh ne pozna, prav 

tako nobena ni ničesar navedla pod drugo. 
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Slika 17: Najpogostejši načini, s katerimi managerke na srednjem nivoju 

obvladujejo stres pri svojih podrejenih  

 
Vir: lastna raziskava 

 

Rezultati raziskave so jasno pokazali, da managerke pri obvladovanju stresa stavijo 

predvsem na odkrito komuniciranje, kajti kar 64,1 % jih je odgovorilo, da stres pri 

svojih podrejenih obvladujejo predvsem z odkritim komuniciranjem. Druga, tudi 

pomembna tehnika pri obvladovanju stresa, ki se je poslužuje slaba tretjina (30,77 

%) managerk na srednjem nivoju, je dejstvo, da omogočajo svojim zaposlenim 

večjo samostojnost pri delu, nekaj (5,12 %) pa se jih skuša proti stresu svojih 

podrejenih boriti z usklajevanjem svojih zahtev s potrebami podrejenih. 

Organiziranje sproščenega druženja izven delovnega okolja se kot tehnike 

obvladovanja stresa pri svojih podrejenih ne poslužuje nobena od managerk na 

srednjem nivoju, ki so izpolnile anketni vprašalnik, prav tako niso pod drugo 

navedle kakšnega svojega posebnega načina, s katerim bi obvladovale stres pri 

svojih podrejenih.  
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Slika 18: Stopnja stresa delovnega mesta managerke na srednjem nivoju   

 
Vir: lastna raziskava 

 

Managerke na srednjem nivoju svoje delovno mesto ocenjujejo kot stresno, saj jih 

je kar 79,31% odgovorilo tako. Kot zelo stresno svoje delovno mesto vidi 13,79 % 

managerk, le 3,45% pa jih meni, da njihovo delovno mesto ni nič bolj stresno, kot 

če bi bila nižje na hierarhični lestvici. Prav toliko (3,45 %) pa se jih je opredelilo za 

možnosti pod drugo. 

 

Slika 19: Število otrok, ki jih imajo managerke na srednjem nivoju  

 
Vir: lastna raziskava 
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Managerke na srednjem nivoju imajo v povprečju 2 otroka (kar 60% vprašanih ima 

dva otroka), enega jih ima 23,33 %, 6,67 % jih ima 3 ali več. Še brez otrok pa je 

10% managerk na srednjem nivoju. 

Njihovi otroci so v odvisnosti od njihove starosti v različnih starostnih obdobjih; 

največ je dijakov, malo manj osnovnošolskih otrok  in še nekaj manj študentov. 

Enak odstotek je predšolskih otrok in že osamosvojenih, za možnost pod drugo pa 

se je odločila ena managerka, ki je zapisala, da je njen otrok otrok s posebnimi 

potrebami. 

 

Slika 20: Stopnja izobrazbe managerke na srednjem nivoju  

 
Vir: lastna raziskava 

 

Po pričakovanjih so managerke na srednjem nivoju dobro izobražene. Izmed 

anketiranih je največ takih, ki imajo dokončano visoko šolo (41,94 %), takoj zatem 

pa jim sledijo tiste, ki imajo dokončano univerzitetno šolo (32,26%). Z 

magisterijem jih je na tem položaju 12,9 %, le 6,45 % jih ima dokončano zgolj višjo 

šolo. Z doktoratom jih je 3,23%, prav toliko pa tudi s specializacijo. 
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Slika 21: Družinski status managerk na srednjem nivoju  

 
Vir: lastna raziskava 

 

Razveseljiv je tudi podatek, da so managerke na srednjem nivoju v veliki večini v 

partnerski zvezi  (kar 93,33 %), le 6,67% je samskih. Prav nobena pa ni odgovorila, 

da bi bila razvezana. 

 

Slika 22: Starost managerk, ki so sodelovale v raziskavi  

 
Managerke, ki so sodelovale v raziskavi, so bile vse stare več kot 31 let. Med 31 in 

40 let je starih 40%, malenkost manj je starih od 41 do 50 let, starejših od 51 let pa 

je v raziskavi sodelovalo 23,33 %.  


