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POVZETEK 

Namen magistrske naloge je ugotoviti, kako se znanje, položaj in motiv podjetnic razlikuje od 

znanja partnerk podjetnikov. V prvem delu naloge razložimo vlogo žensk ter njihovo 

izobraževanje in zaposlovanje skozi zgodovino. V drugem delu opredelimo podjetništvo, v 

tretjem delu pa je v primarni raziskavi analizirana anketa podjetnic in anketa partneric 

podjetnikov. Položaj podjetnic in partneric podjetnikov se razlikuje – podjetnice se odločajo za 

podjetništvo zaradi družine, dela doma in seveda zaradi dobre poslovne ideje, partnerice 

podjetnikov pa se bojijo neuspeha. Pri motivu in znanju se ne razlikujejo, saj imajo tako 

partnerice podjetnikov kot podjetnice veliko znanja ter veliko delovnih in podjetniških 

izkušenj. 

Ključne besede: podjetništvo, žensko podjetništvo, partnerice podjetnikov, poslovna ideja, 

uspeh. 

SUMMARY 

The purpose of this master’s thesis is to determine how the knowledge, situation and motive 

of female entrepreneurs differ from the knowledge of female partners of male entrepreneurs. 

The first encompasses introduction where the role of women, and their education and 

employment through history are explained. In the second part define entrepreneurship, in the 

third section, a survey of female entrepreneurs and a survey of female partners of male 

entrepreneurs are analysed in the primary research. The situation of female entrepreneurs 

differs from the situation of female partners of male entrepreneurs because female 

entrepreneurs decide for their own business so they can be close to their families, work from 

home, and on the grounds of a good business idea of course. On the other hand, female 

partners of male entrepreneurs are afraid of failure. There is no difference between them in 

terms of motive and knowledge as both female partners of male entrepreneurs and female 

entrepreneurs have extensive knowledge as well as work and entrepreneurial experience. 

Key words: entrepreneurship, female entrepreneurship, female partners of male entrepreneurs, 

business idea, success. 
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1 UVOD 

Podjetništvo je zelo širok pojem, ki ga pojasnjujemo z različnimi definicijami. Mnoge ženske 

imajo željo delati v podjetništvu, vendar razmišljajo, ali izbrati samostojno pot v ženskem 

podjetništvu ali pomoč, podporo partnerju podjetniku. Pri odločitvi za samostojno pot jih 

zavira pogum in misel na družino, pri podpori partnerju pa imajo občutek, da za svoje delo ne 

bodo cenjene enako, kot če bi bile moški. Namen magistrske naloge je preučevanje, ali se 

ženske raje odločijo za žensko podjetništvo ali za podporo partnerju, možu, ki je podjetnik, in 

zakaj. Poiskali bomo dejavnike, ki vplivajo na odločitev biti podjetnica ali biti podpora 

podjetniku. Glavni cilji bodo raziskati, katera znanja so pomembna za rast in razvoj podjetja, 

položaj in motivi, zaradi katerih se ženske odločajo za samostojno podjetništvo ali za podporo 

podjetnikom. Odločitev žensk za podjetništvo ali podporo svojim partnerjem podjetnikom 

bomo preverili s tremi hipotezami, ali se znanje, položaj in motiv podjetnic razlikuje od 

motiva partnerk podjetnikov. S pomočjo SPSS programa bomo preučevali, ali so 

spremenljivke normalno porazdeljene (angl. Skewness, Kurtosis), da preverimo, ali so 

spremenljivke primerne za analizo. Za preverjanje hipotez bomo uporabili analizo 

ugotavljanja razlik o aritmetičnih sredinah za dva neodvisna vzorca. 

1.1 Vloga žensk 

Ženske so se že od antike naprej (1000 pr. n. št.–476) vpisovale v zgodovino kot matere, žene 

in hčere, ki so bile socialno in politično odvisne od moških (Verginella 2006). V srednjem 

(476–1492) in novem veku (1492–1918) so ženske praviloma prevzemale ime, dobrine in 

ugled po moški liniji. Življenje zunaj družinskih okvirov brez moškega varuštva je bilo za 

žensko težko predstavljivo. Verginella (2006) razume zgodovino žensk kot obliko enoumne 

tradicije, ki je ženske puščala zunaj zgodovine. Jeraj (2004) poudarja, da je v času socializma 

(1944–1991) za žensko enakopravnost v državi poskrbela partijska oblast. Ženskam je 

podelila številne pravice, v zameno pa je zahtevala dejavno udeležbo v gospodarskem in 

političnem življenju, s čimer se je obseg njihovih dolžnosti bistveno povečal. V prvih 

povojnih letih (l. 1946), ko je bila stara tradicionalna delitev dela v družini zelo razširjena, je 

ohranitev socialističnega družbenega reda v slovenskem prostoru v veliki meri odvisna od 

ženske. Downes in Rock (1988 v Hakim 1996) pojasnjujeta, da so se ženske v sredini          

19. stoletja soočile s težavno enakostjo in enakopravnostjo z moškimi, s fizičnim delom in 

priložnostmi v dokazovanju z njimi. V srednjem veku, v času fevdalizma (19. stol.), je v 

družbi nastopila velika sprememba na področju vzgoje (Aries 1991), in sicer glede prenosa 

znanj in vrednosti. Ta prenos je zagotavljalo vajeništvo, ki je prisililo otroke v življenje v 

okolju odraslih. Žagar (2013) pojasnjuje, da ženske svojih idej in znanja zaradi tradicionalne 

vzgoje ali vzorcev družbe iz preteklosti niso udejanjale v takšni meri, kot bi jih lahko. Ženska 

je bila skozi zgodovino omejena in ni imela možnosti razmišljati o delu, ki si ga je morda 

želela, ker je bila družina v tistem času na prvem mestu. Cvajdik (2010) meni, da so ovire pri 

odločanju zaradi različnih družbenih vlog.  
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Vilfan (1996 v Verginella 2006) ugotavlja, da ženske v slovenski srednjeveški družbi (476–

1492) niso bile izenačene z moškimi, tako na področju javnih kot zasebnih pravic. V srednjem 

veku kot tudi v poznejših stoletjih so bile ženske izključene iz vseh javnih in političnih 

funkcij. Tilly in Scott (1989 v Verginella 2006) poudarjata, da je za srednji vek za meščanski 

sloj značilna ženska podložnost in gospodarska odvisnost od moža. Kmečka in delavska 

družina sta temeljili na delu obeh spolov, ker je bilo preživetje družine odvisno tako od 

ženske kot od moškega. Moški so prevladovali bolj v javnih, ženske pa v domačih sferah. Od 

(Masten Hernja 1998) srednjega veka (476–1492) do konca 19. stoletja so bile ženske 

izključene iz javnega življenja in so bile skoraj brezpravne. V obdobju (Žnidrašič Žagar 2008) 

prve svetovne vojne (1914–1918) so bili možje odsotni, ženske pa so bile odvisne od lastne 

iznajdljivosti in moči. S tem se je spremenila ženska samozavest.  

1.2 Izobraževanje in zaposlovanje žensk nekoč in danes 

V Mezopotamiji in Egiptu je na prelomu iz 4. v 3. tisočletje pr. n. št. potekalo izobraževanje v 

palačah (Gojkovič 1998), kjer so se učili brati in pisati. V 2. tisočletju pr. n. št. se je prenos 

znanja med bogatimi razširil tudi med trgovce in prekupčevalce. Grki so v 6. stoletju prvi 

izumili in uvedli šolski sistem, ki je bil obvezen tudi za deklice. Izšolali so jih v marljive 

državljanke in njihova naloga je bila predvsem vzgoja otrok. V Avstriji, Češki, Slovaški in 

Sloveniji je bilo organizirano (Verginella 2006) žensko delovanje za prikrajšane ženske.        

S širjenjem liberalnih vrednot je postal prostor izobraženim ženskam hitro pretesen. Prve 

zagovornice žensk so trdile, da imajo ženske pravico do razpolaganja s svojim življenjem in 

delovanja za javno dobro. Opozorile so na svojo pravno in ekonomsko podrejenost ter 

zahtevale spremembo svojega položaja v zasebnem in javnem življenju.  

Ženskam je bila v 19. stol. kljub napredku na področju šolstva zaprta pot do srednje šole in 

fakultete. Šele proti koncu 19. stol. so bila v sedemdesetih letih ustanovljena ženska 

učiteljišča, prve srednje šole za dekleta. Proti koncu stoletja so se lahko le nekatera dekleta po 

končani maturi vpisala na fakultete, vendar samo na filozofsko ali medicinsko. Leta 1957 

(Ule, Šribar in Umek Venturini 2013) je bila podpisana Rimska pogodba, kjer velja načelo, da 

morajo moški in ženske dobiti enako plačilo za enako delo.  

Ženske so se začele izobraževati in s tem so prodrle na različna delovna mesta, ki so veljala za 

tradicionalno moška. Tradicionalna delitev poklicev na moške in ženske je v 19. in zgodnjem 

20. stoletju bila ideološki pripomoček, s katerim so se moški kot ženske prepričevali v 

pravilnost, naravnost siceršnje nepravičnosti na trgu dela. Šele (Serše 1996) proti koncu      

19. stol., ko so dekleta pridobila izobrazbo učiteljice in so se zaposlile v izobraževalnih javnih 

zavodih, jim je delo prineslo zaslužek in neodvisnost. To so bile prve intelektualke, ki so 

vstopale v javno življenje.  
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Ženski možgani naj bi v povprečju prinašali večjo kreativnost, čustveno inteligenco, boljše 

upravljanje odnosov, zmožnost opravljanja več nalog hkrati (Kos 2010). Ženske (Bresjanac 

2008) imajo v povprečju večji limbični sistem, obsežnejše povezave med obema 

možganskima poloblama in manjše jedro, kar izraža večjo čustveno naravnanost. 
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2 TEORETIČNI DEL  

Teoretični del zajema opredelitev pojma podjetništvo in njegove značilnosti, predstavlja 

razloge, zakaj postati podjetnik oziroma podjetnica, razlike med žensko podjetnico in moškim 

podjetnikom, položaj žensk v podjetništvu ter podaja tipologijo podjetnic. 

2.1 Opredelitev podjetništva 

Podjetništvo je zelo širok pojem, ki ga pojasnjujejo z različnimi definicijami.   

Podjetništvo je v razvitem svetu najpomembnejša gonilna sila gospodarstva. Podjetništvo 

(Gojčič in Kapun 2007) je dinamičen proces ustvarjanja bogastva posameznikov, ki 

prevzemajo velika tveganja glede lastniškega kapitala, kariere, časa in obveznosti. 

Podjetništvo (Hisrich 1986 v Ruzzier idr. 2008) je kot proces ustvarjanja nečesa novega, 

drugačnega in vrednega, pri čemer se vloži potreben čas in trud, prevzema finančno, 

psihološko in družbeno tveganje, da pride do končne nagrade v obliki denarja ali osebnega 

zadovoljstva. Nagrada ima materialni in psihološki pomen in izhaja iz naših možganov, 

tradicionalne vzgoje, izobrazbe, izkušenj in visoke stopnje samozavesti.  

Podjetništvo (Vilfan 2007) je tista sila, ki ves čas ustvarja nekaj novega, s čimer doseže, da 

stare dejavnosti niso več zanimive, dobičkonosne, učinkovite, zato jih opuščamo. Tako na 

pogorišču starega nastaja novo – to je ustvarjalno razdiranje, novo, če ne že boljše, zamenja 

staro. Podjetništvo (Rebernik, Tominc in Pušnik 2007) je kompleksen družbeni fenomen, ki 

ima številne značilnosti in na katerega vplivajo mnogi dejavniki, zato ga tudi ni mogoče 

opazovati in raziskovati zaprto in omejeno na eno nacionalno gospodarstvo. Podjetništvo 

(Antončič idr. 2002; Gojčič in Kapun 2007) je vrsta dejavnosti oziroma vedenja, pri kateri 

podjetnik daje pobude, sprejema tveganja ali neuspehe ter organizira ali reorganizira 

preoblikovanje virov in razmer v svojo praktično korist.  

Podjetništvo (Glas 2001 v Ruzzier idr. 2008): 

- prispeva k ustvarjanju delovnih mest, 

- prispeva h gospodarski rasti in povečanju produktivnosti, 

- pozitivno vpliva na spremembe v gospodarstvu in družbi na področju inovacij, 

- prispeva k povečanju dohodka v regiji, 

- je del širše regionalne gospodarske strukture, 

- je gojišče novih srednje velikih in velikih podjetij, 

- v poslovno uporabo vključuje male prihranke in razne druge manjše vire sredstev 

prebivalstva, 

- vpliva na nastanek nekega sloja ljudi, ki cenijo spodbude za razvoj, urejeno pravno 

državo in gospodarsko stabilnost. 
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Solymossy (1998 v Ruzzier idr. 2008) podjetništvo definira kot družbeno ekonomski 

fenomen, ki je rezultat podjetnika kot osebnosti, in podjetniške organizacije, ki obstaja v 

določenem okolju. Timmons (1999 v Ruzzier idr. 2008) podjetništvo opredeljuje kot 

dinamični proces ustvarjanja bogastva, ki ga ob tveganju ustvarjajo posamezniki, ali pa kot 

filozofijo poslovnega sveta. Tajnikar (2000 v Ruzzier idr. 2008) opisuje podjetništvo kot 

nekaj, kar lahko nastane povsod, v velikih in malih podjetjih, v starih in novih poslih, v hitro 

rastočih podjetjih in tistih, ki sploh ne rastejo, v zasebnih, javnih in tudi neprofitnih delih 

gospodarstva. Podjetniki (Gojčič in Kapun 2007) so posamezniki, ki so ustanovili podjetje in 

ga kot lastniki popeljejo skozi življenjski cikel. Temeljna naloga podjetnika je materializacija 

idej in zamisli, ko z uspešno kombinacijo sredstev in virov dosegajo novo dodano vrednost. 

Podjetniški proces je v organizacijskem smislu predvsem upravljalni proces. 

2.2 Temeljne značilnosti podjetništva 

Foss in Klein (2004 v Novak 2011) predstavljata različne koncepte podjetništva na podlagi 

ekonomske teorije. 

Podjetništvo kot management 

V zgodovini so poslovne šole poučevale podjetništvo pod pojmom menedžment malih 

podjetij. Zato so tudi podjetniki bili dojeti kot menedžerji malih, predvsem družinskih 

novonastalih podjetij. Podjetništvo je bilo sestavljeno iz rutinskih nalog menedžmenta, 

produktnega razvoja, marketinga in drugih poslovnih enot. Temelji na teoriji organizacije in 

upravljanja s sredstvi lastnikov malih podjetij. 

Podjetništvo kot domišljija ali ustvarjalnost 

Koncept podjetništva kot domišljije v literaturi povezuje podjetništvo z drznostjo, domišljijo 

ali ustvarjalnostjo. Seveda pa ni nujno, da je ta koncept sestavni del človeških odločitvenih 

procesov. Podjetništvo je dojeto kot specializirana aktivnost, ki ustreza le nekaterim ljudem. 

Pri tem konceptu ni velike povezave s teorijo firme, saj ta ne pojasnjuje, ali sta in v kakšni 

meri sta domišlja in ustvarjalnost nujni. 

Podjetništvo kot inovacija 

Koncept podjetništva kot inovacije temelji na Schumpetrovi ideji podjetnika kot inovatorja. 

Schumpetrov podjetnik je tisti, ki uvaja nove proizvode, nove proizvodne metode, nov trg in 

nove vire ponudbe. Lahko govorimo o procesu znotraj podjetja, ki je neodvisen od svojega 

okolja. 
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Podjetništvo kot budnost ali odkritje 

Koncept podjetništva kot budnosti temelji na Kirznerjevi opredelitvi podjetnika in 

podjetništva, ki vključuje budnost za različne dobičkonosne priložnosti. Kirznerjev podjetnik 

je pozoren na nove proizvode in učinkovitejše proizvodne procese. Prvi želi odkriti in kot prvi 

na trgu si s tem ustvarja dobiček. 

Podjetništvo kot karizmatično vodenje 

Koncept podjetništva kot karizmatičnega vodenja temelji na spoznanjih podjetniške znanosti 

ter znanosti psihologije in sociologije. Koncept temelji na teoriji Maxa Webra, ki je 

podjetništvo povezal s karizmatičnim oziroma kognitivnim vodenjem, kar pomeni, da se 

dogajajo hitre spremembe, ki se razvijajo. 

Podjetništvo kot presoja 

Koncept podjetništva kot presoje je sestavljen iz presojevalnega odločanja, ki vključuje pogoj 

negotovosti.  

2.3 Zakaj postati podjetnik oziroma podjetnica?  

Če želite zmagati, ste na polovici poti do uspeha, če ne, ste na polovici poti do neuspeha. 

(David Ambrose) 

Marca Pola (1254–1324) lahko uvrščamo (Ruzzier idr. 2008) med prve podjetnike, ker je kot 

posrednik trgoval z daljnim Vzhodom. Za prodajo svojega blaga je podpisal pogodbo z osebo, 

ki je imela denar, s kapitalistom. Kapitalist je bil nosilec tveganja, posrednik pri trgovanju pa 

je bil nosilec vseh fizičnih in čustvenih tveganj. Po uspešnem zaključenem poslu sta si 

razdelila dobiček 75 proti 25. V srednjem veku (476–1492) imamo (Ruzzier idr. 2008) na eni 

strani delavce, na drugi strani pa osebe, odgovorne za veliko vrst projektov. Podjetnik so rekli 

igralcem in osebam, ki so vodili velike proizvodne projekte, niso pa prevzeli nobenega 

tveganja. Osebe so le vodile projekte s sredstvi, ki jih je zagotovila državna vlada. Šele v 17. 

stoletju je (Ruzzier idr. 2008) podjetnik imel vlogo tveganja. Podjetnik in vlada sta sklenila 

pogodbo za izvedbo storitve ali dobavo izdelkov po določeni ceni. S tem je podjetnik prevzel 

tveganje za nastalo izgubo. Ekonomist (Ruzzier idr. 2008) Richard Cantillon (18. stoletje) je 

prvi v ekonomski zgodovini uporabil besedo podjetnik oziroma entrepreneur. Podjetnika je 

razumel kot prevzemnika tveganj oziroma špekulanta, ki deluje v negotovem okolju ter brez 

zavarovanja. Kot špekulanta ga opisuje, ker je kupoval po določeni ceni in prodajal po 

nedoločeni ceni ter si s tem ustvarjal dobiček. Tako prvič v 18. stoletju razlikujejo (Ruzzier 

idr. 2008) osebo s kapitalom od osebe, ki potrebuje kapital. V 19. in   20. stoletju niso 

razlikovali podjetnikov od managerjev, ker so gledali nanje z ekonomskega vidika. Podjetnik 

organizira in vodi podjetje za doseganje lastnega dobička. Sredi 20. stoletja (Ruzzier idr. 
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2008) se je razvil podjetnik kot inovator, ki je ključni dejavnik za razvoj podjetja in 

nacionalnega gospodarstva. Schumpetera (1934) je zanimal podjetnik z ekonomskega razvoja, 

predvsem je mislil na spremembe, ki nastajajo v gospodarstvu in ne zunaj njega. 

Dodd Drakopoulou (2002 v Ruzzier idr. 2008) opisuje podjetnika po značilnostih, ki se 

razlikujejo tudi po načinu vodenja: 

- popotnik – raziskovalec, ki postopno razvija novosti, je tekmovalen, napreden in uspešen, 

- tekmovalec – tekmuje za dosego lastnih ciljev, 

- borec – je pridobiten, agresiven in gospodovalen, 

- norec – je razdražljiv in destruktiven, 

- strastnež – ljubi svojo vlogo podjetnika in ji je globoko vdan, 

- vzgojitelj – do svojega podjetja je odgovoren in zaščitniški ter ga razvija po korakih, 

- graditelj – zaradi izogibanja problemom se razvija postopoma. 

Motivi, kako postati podjetnik, so: najprej je dobra poslovna ideja, sledijo zaupanje vase, 

odločnost in znanje. Vendar če imaš vse to, še ne pomeni, da boš uspel. Soočiti se je treba s 

sledečimi dejstvi (Rus in Rebernik 2008): 

- povprečni delovni teden podjetnika traja 64 ur, v skoraj polovici poslov je udeležen 

soprog-a/partner-ica 24 ur, torej skupaj 85 ur, 

- pri večini samozaposlenih se prihodek ne poveča, 

- trdo delo, vztrajnost in motivacija so elementi za uspeh, druga dva pa sta poštenost in 

zdravje, 

- podpora partnerja-ice/soproga-e je zelo pomembna, 

- v prvih 18 mesecih kar 20 % podjetnikov ne zasluži ničesar. 

Podjetništvo zahteva predanost, trdo voljo, psihični in fizični napor. Odločitve za podjetniško 

pot so denar, potovanje, strokovno znanje, neodvisnost in odločnost.  

2.4 Žensko podjetništvo 

V Sloveniji je največ »ženskih« dejavnostih, kot so frizerstvo (92 %), gostinstvo (50 %), 

cvetličarstvo in vrtnarstvo, tekstil, čiščenje in pranje, domača in umetnostna obrt, fotografska 

dejavnost, grafika, predelava plastike in papirja (Matijevič 2006). Ženske se postopoma 

uveljavljajo na tehnično zahtevnejših področjih dela. Matijevič (2006) ugotavlja, da se Evropa 

sooča z demografsko krizo. Obrtno-podjetniška zbornica Maribor edino rezervo za evropsko 

podjetništvo vidi v ženskem podjetništvu, ciljajo predvsem na mlajše ženske, ki jim je treba 

pomagati, da bodo stopile v podjetništvo. V Sloveniji se je žensko podjetništvo razvilo šele v 

času osamosvojitve. V raziskavi (Rebernik, Tominc in Crnogaj 2011) predstavljajo, da je v 

Sloveniji v letu 2010 delež žensk v podjetništvu v povprečju znašal 20 %. V novejši raziskavi 

(Rebernik, Tominc in Pušnik 2010) predstavljajo tipično slovensko žensko podjetnico. Stara 

je med 25 in 34 let, ima srednješolsko izobrazbo, v večini primerov tudi višješolsko ali 
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visokošolsko izobrazbo, prihaja iz štiričlanske družine in sodi v srednji dohodkovni razred. 

Raziskavi (Rebernik, Tominc in Pušnik 2006, Rebernik, Tominc in Pušnik 2009 v Rebernik, 

Tominc in Pušnik 2010) potrjujeta, da se stopnja izobrazbe podjetnic povečuje. Zavedati se je 

treba, da ženske potrebujejo drugačno podporo kot moški, ker imajo pogosto zadržke pri 

uresničitvi poslovnih idej, za kar je med drugim morda kriva tudi nizka izobrazba.  

Spol (Glas in Pšeničny 2000) pri poslovnem človeku načeloma ni pomemben. Pomembna je 

njegova sposobnost, znanje strokovnost, pozitivna naravnanost, jasna vizija, komunikativnost 

in sposobnost za prevzemanje tveganja. Ženska socialna naravnanost, sposobnost realne 

presoje in praktičnost so osnovni pogoji za preživetje podjetja. Pod socialni čut mislimo, da je 

»boljši« delodajalec in kreator delovnih mest. Grm (2014) ugotavlja, da se je povečalo število 

najmočnejših žensk na svetu po Forbesovi lestvici, kar polovico pa jih na področjih deluje kot 

prve ženske. Po mnenju Ruzzierja idr. (2008) predstavlja podjetnicam največji izziv 

usklajevanja podjetniške in materinske vloge.  

2.5 Motiv za žensko podjetništvo  

Hughes idr. (2012) opisuje, da je težko zanikati vpliv ženskega podjetništva na svetovno 

gospodarstvo. Podatki GEM Slovenija 2011 razkrivajo precejšnje variabilnosti v motivaciji in 

dojemanju žensk podjetnic, celo med tistimi, ki so v isti geografski regiji. Jennings in 

Provorny Cash (2006 v Hughes idr. 2012) ugotavljata, da večino našega znanja izhaja iz 

primerjav med »povprečnim« moškim in ženskim podjetništvom. Za najboljšo pomoč 

podjetnicam moramo spoznati in razumeti vse sistemske razlike med njima, sicer tvegamo 

nevarnost, da bodo pobude osnovane na teoretičnih prototipih podjetnic, ki v resničnosti ne 

zajemajo duha mnogih lastnic podjetij. 

Najmočnejši motivi so (Sendelbach 2009): 

- biti sam svoj gospodar pri poslovanju – ekonomska neodvisnost v poslovnem svetu,  

- brez dobre poslovne ideje ni podjetništva,  

- da dosežemo visoko stopnjo zadovoljstva pri delu, je potrebno dokazovanje lastnega 

znanja in sposobnosti.  

Škarica (2010) opiše pet motivov za ustanovitev lastnega podjetja: 

- želja po neodvisnosti (v Real 1998) je najmočnejši motiv, zaradi katerega se ženske 

odločajo za lastno podjetje, predstavlja tudi možnost, da so lahko neodvisne od moških, 

- želja po izzivih podjetnicam daje moč, da ustanovijo svoje podjetje, ker imajo dobro 

poslovno idejo,  

- želja po ustvarjanju denarja (v Real 1998) je sicer bolj redka odločitev podjetnic, ker bolj 

prevladuje želja po uspehu, ki pa je posledica razvoja in dobička, 

- želja po ravnotežju med službo in družino je ključen dejavnik pri podjetnicah, 

- brezposelnost Jalbert (2000) razlaga kot motiv, da ženske silijo v podjetništvo. 
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Seveda (Pahor 2005) pa ni podjetništva brez ovir. Najpogostejše ovire so pomanjkanje časa za 

izobraževanje in raziskovanje, predvsem zaradi družinskih obveznosti. Ženske morajo poleg 

podjetništva skrbeti in vzgajati otroke ter opravljati gospodinjska dela. Podjetnice imajo 

trojno vlogo: biti podjetnica, mati in žena. 

2.6 Tipologija žensk podjetnic 

Salganicoff (1990) opisuje pomembne lastnosti žensk v primerjavi z moškimi: 

- skrbnejši odnos do drugih ljudi, 

- pripravljenost sprejeti odvisno vlogo, 

- ljubezen, delitev dobrega in slabega, 

- pozornost pri vzgoji otrok, 

- lažje razumevanje čustev in razpoloženj drugih, 

- kombiniranje družine in kariere, 

- razmišljanje v kontekstu in 

- vloga »omehčanja« partnerja. 

Cromie in Hayes (1988 v Berce 2013) sta oblikovala na podlagi dejavnikov tri tipe podjetnic: 

1. tip so inovatorke. Imajo željo po neodvisnosti, poslovni karieri, zaslužku in dosežkih. To so 

zelo izobražene ženske, imajo vodstvene položaje, vodijo rastoča podjetja in imajo velik 

zaposlitveni potencial. Podjetništvo tem ženskam predstavlja njihovo življenje in običajno 

nimajo otrok. 

2. tip so dualistke. Take ženske so si kariero pridobile v tradicionalnih ženskih poklicih, kot 

so poučevanje, nega otrok ali starejših. Njihov motiv je usklajevanje delovnih in domačih 

obveznosti ter želja po neodvisnosti in dosežkih. Delo je zelo fleksibilno. Take ženske imajo 

vodstvene sposobnosti, ustrezno izobrazbo in otroke. 

3. tip so povratnice. To so tradicionalne ženske, ki se zaradi materinstva odrekajo razvoju 

poslovne kariere in niso zadovoljne s trenutno službo. Na samostojno pot se podajo, ko otroci 

zrastejo. 

2.7 Položaj žensk v podjetništvu v Sloveniji 

Ženske in dekleta med 1900 in 1919 (Mrgole Jukič 1998) so bile v večini doma, kjer so 

opravljala gospodinjska opravila. Revnejša dekleta so bila zaposlena kot služkinje, že v 

sirotišnicah so dobile osnovno izobrazbo, in sicer pisanje, branje in računanje, da so lahko 

delale v bogatih hišah. V industrijski dobi so dekleta opravila tečaj, ki so ga organizirale 

tovarne z namenom, da izobrazijo delavke za delo. To moramo razumeti v kontekstu, da so 

bili tečaji organizirani z namenom, da se poveča produktivnost, tako so morale ženske delo 
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preseliti od doma v tovarno, kar je bilo zanje težje. Na trgu delovne sile je bilo žensko delo 

manj vredno in manj plačano ter še vedno odvisno od družinske podpore. Šele proti koncu  

19. stoletja in v začetku 20. stoletja so nastale tehnološke spremembe, ki so zahtevale moško 

delovno silo in s tem so se odprle možnosti za nova delovna mesta za ženske. Začele so se 

izpopolnjevati v strojepisnih, knjigovodskih in podobnih tečajih. 

Leta 2001 je bila v Sloveniji ustanovljena prva tovrstna neprofitna organizacija META Zavod 

za razvoj družinskega in ženskega podjetništva (B. l. Vstopna stran. 

Http://www.ozljubljana.si/), ki združuje nacionalne in mednarodne ženske v poslovne mreže, 

ki pomagajo ženskam pri zagonu in razvoju svojega poslovanja. Njihova dodatna dejavnost je 

zagotavljanje stalnega vzdrževanja podjetja in njegova rast. S tem želijo povečati 

konkurenčno sposobnost, zagotoviti večji pritok znanja in s povezovanjem ustvarjati večjo 

maso kapitala in znanja za vstop na tuje trge ter povečati stopnjo zaposlenosti v teh podjetjih. 

Poročilo Komisije o enakosti žensk in moških v letu 2008 (Fertot 2008) navaja, da je položaj 

žensk v Sloveniji v povprečju boljši od položaja žensk v Evropski uniji. Podatki kažejo, da je 

v Sloveniji 61,8 % zaposlenih žensk in 71,1 % moških. Statistični urad Republike Slovenije 

navaja podatke, da je bilo v letu 2007 v Sloveniji od delovno aktivnega prebivalstva (864.361 

prebivalcev) brezposelnih 43,3 % žensk. Bruto plača žensk v Sloveniji v letu 2007 je bila za  

7 % nižja od plače moških v vseh poklicih, razen v dejavnostih gradbeništva, prometa, 

skladiščenja in zveze, kjer so bile bruto plače višje. Ti poklici so tudi zahtevnejši. V 

gradbeništvu je bila zaposlenost žensk v Sloveniji leta 2007 le 10 %. Delodajalci večinoma 

označujejo ženske (Žokalj 2011) kot manj zanesljivo delovno silo od moških, kar za ženske 

pomeni slabše delovne pogoje, jim manjša možnosti napredovanja in izobraževanja ter 

posledično manjši dohodek. Ženskam v Sloveniji manjka samozavest in samospoštovanje. 

Tradicionalne norme in vrednote niso več tako pomembne, kot so bile včasih. 

Konečnik (2005 v Semprimožnik 2010) navaja razloge za aktivno vključevanje Slovenk v 

devetdesetih letih: 

- odpravljene administrativne ovire za ustanavljanje novih podjetij, 

- povečanje storitvenega sektorja, 

- možnost ustanovitve podjetja s skromnim kapitalom v storitvenem sektorju, 

- status podjetnice ženskam omogoča večjo kontrolo nad lastnim razvojem in 

- psihološki pritisk zaradi gospodarske krize in odpuščanja delavcev. 

2.8 Razlika med žensko podjetnico in moškim podjetnikom  

Noble (1986 v Novak 2011) je opredelila razliko med podjetniki in podjetnicami, in sicer da 

moškim biti podjetnik pomeni poslovno strategijo, med tem ko ženskam pomeni življenjsko 

strategijo. Za ženske je to način, da lahko združijo družino in kariero. 
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Uspešnost podjetnika (Plut in Plut 1995) je odvisna od treh medsebojno povezanih oblik 

lastnosti, kot so podjetniška sposobnost, podjetniško znanje in motivacija za podjetništvo. 

Bolj ko ima človek razvite te sposobnosti, ne glede na spol, bolj je uspešen. 

Podjetnice in podjetniki (Brush idr. 2006) se razlikujejo po naslednjih značilnostih: 

- Izobrazba: stopnja izobrazbe je pri moških in ženskah podobna, razlika je le v smeri 

izobrazbe. Moški se izobražujejo na tehničnem področju ter poklicih, povezanih s poslom 

in gospodarstvom. Ženske se odločajo za poklice, ki so povezani z družinskimi in 

gospodinjskimi opravili. 

- Izkušnje: Moški so znanje o vodenju pridobili že med izobraževanjem, med tem ko 

ženske to znanje pridobivajo naknadno z različnimi izobraževanji in tečaji. 

- Osebni motiv za ustanovitev lastnega podjetja: Moški se za podjetništvo odločijo zaradi 

želje po podjetništvu, ženske pa zaradi fleksibilnega zaposlovanja, da lažje uskladijo 

družinske obveznosti. 

- Postavljanje podjetniških ciljev: Moški podjetniki ciljajo na doseganje in povečevanje 

dobička, med tem ko ženske poleg dobička zanima tudi zadovoljstvo kupcev. 

- Slog vodenja podjetja: Moški podjetniki razmišljajo o razširitvi in rasti podjetja zaradi 

dobička, ženske podjetnice skrbijo tudi za človeške vire in za zaposlene. 

- Strategija izbire dejavnosti podjetja in značilnosti podjetja: Moški podjetniki ustanavljajo 

podjetja pretežno v proizvodnem sektorju in so pripravljeni veliko tvegati za povečanje 

dobička in rast podjetja. Ženske podjetnice se zaposlujejo pretežno v storitvenem sektorju 

in ustanavljajo majhna ter počasi rastoča podjetja. 

Razlike nastopajo tudi v: 

Černigoj - Sadra (1991 v Žokalj 2011) razlaga, da sta se tradicionalna delitev dela in 

tradicionalna določenost spolne vloge oblikovali s procesi industrializacije. Kot zasebno so 

imenovali dom in družino, kot javno pa delo in ustvarjanje v življenju. Ženske se tako 

predajajo družini, pri javnem dobrem so pa omejene. Ko se ženska (Kužet 2003 v Žokalj 

2011) odloči za materinstvo, ji zmanjka časa in moči za kariero. Ko pa se ženska odloči za 

kariero in napreduje, pride do težave, imenovane stekleni strop, ki preprečuje napredovanja 

navzgor po hierarhični lestvici, za kar ni objektivnih razlogov. Stereotipi o ženskah žal veljajo 

še danes. S socializacijo ženskam (Žokalj 2011) ni bila privzgojena samozavest. Malačič idr. 

(1995 v Žokalj 2011) loči skupine ljudi po spolu, rasi, narodnosti ali verski pripadnosti. 

Diskriminacija je običajno posledica predsodkov. 

2.9 Ženska kot podpora podjetniku 

Raziskava Sharifian, Jennings in Jenning (2012 v Hughes idr. 2012) preučuje pomembno 

vprašanje, ali ima žena/mož koristi od vstopa soproga v podjetništvo. Avtorji raziskave 

primerjajo podjetja, kjer so poslovno povezani pari zadovoljni in uspešni tako v poslovnem 
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kot v družinskem okolju, z lastniki malih podjetij v zahodni Kanadi. Analiza ne najde razlik v 

poslovnem uspehu, vendar poslovno povezani pari kažejo večjo družinsko zadovoljstvo, še 

posebej v delovnem in družinskem okolju. Med njimi je večja enakovrednost doma, kot je 

npr. delitev gospodinjskih opravil. Raziskovalke Hechavarria, Ingram, Justo in Terjesenso 

(2012 v Hughes idr. 2012) so preučevale, katere podjetnice, za razliko od njihovih moških 

vrstnikov, so bolj naklonjene racionalnim in okoljskim vrednotam pri ustvarjanju njihovih 

podjetniških ciljev. Izhajajoč iz teorije prevladujoče moškosti in z uporabo podatkov iz 

raziskave GEM leta 2009 v 92 državah so raziskovalci (2012 v Hughes idr. 2012) ugotovili, 

da dajejo moški podjetniki večjo prednost tradicionalnim ekonomskim rezultatom, na primer 

dobičku, medtem ko dajejo ženske več pozornosti socialnim in okoljskim pomislekom. 

Predvsem to velja v dejanski poslovni praksi kot za želene cilje.  

Podpora žensk podjetnikom se odraža v različnih oblikah, ki so opisane v nadaljevanju. 

Motivacijska 

Motivacija (B. l. Vstopna stran. Http://sl.wikipedia.org/) je psihološki element, ki spodbuja 

organizem, da ravna v skladu s svojimi cilji, željami, potrebami in notranjo kontrolo. Na 

motivacijo lahko gledamo kot na gonilno silo, ki nas prisili, da ravnamo v skladu z nekim 

ciljem ali pa to vedenje še dodatno okrepi. Raziskava (Breznik 2009) je preučevala vedenje 

ter lastnosti uspešnih podjetnic in prišli so do ugotovitev, da so podjetnice visoko motivirane 

in samoustvarjalne, nagnjene k tveganju, dobro organizirane, imajo veliko energije, so osebno 

motivirane, prvorojenke, poročene, izhajajo iz družinskega podjetništva, imajo splošne 

podjetniške lastnosti in družbene spretnosti, kompetence pri financiranju ter ključne spretnosti 

in veščine vodje.  

Finančna in solastniška 

Finance (B. l. Vstopna stran. Http://sl.wikipedia.org/) so gospodarska dejavnost, ki se ukvarja 

z denarnimi zadevami. Samozaposlitvena podjetja (Tajnikar 2006) so nastala s sredstvi 

samega podjetnika. Manjša sredstva, ki so jih podjetniki pridobili na različne načine, so 

pogosto privarčevali v daljšem obdobju, s prodajo določenih nepremičnin, odpravnin,             

z drugim premoženjem v svoji družini ali s sredstvi družinskih članov ali sorodnikov z 

namenom, da si ustvarijo podjetje. 

Računovodska 

VEM – Data d. o. o. (B. l. Vstopna stan. Http://vem.data.si/) razlagajo, da je računovodstvo 

dejavnost vrednostnega spremljanja in preučevanja pojavov, ki so povezani s poslovanjem 

podjetja. To zajema računovodsko načrtovanje, analiziranje, nadziranje in knjigovodstvo. Od 

vseh štirih je po zakonu obvezno samo knjigovodstvo. Podjetnik mora sam voditi poslovne 

knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah ter v skladu s 
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slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega 

poročanja. Statistični urad Republike Slovenije je leta 2013 objavil podatke, da je v letu 2012 

na področju poslovne in upravne vede bilo 3.480 diplomantov in od tega kar 2.373 žensk, kar 

znaša 68,19 %.  

Statistični urad Republike Slovenije (2013 Vstopna stran. Http://stat.si) prikazuje povprečno 

starost mater ob rojstvu otroka. Iz podatkov vidimo, da se povprečna starost mater dviguje. 

Preglednica 1: Povprečna starost mater ob rojstvu otroka 

Leto   1996–2000 2001–2005  2008  2009  2010  2011  

Povprečna starost            27,9   29,0–30,1   30,1   30,3   30,4   30,5       

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 

Nabavna funkcija 

Nabava (B. l. Vstopna stran. Http://sl.wikipedia.org/) je poslovna funkcija v proizvodnih 

podjetjih. Temeljna naloga nabave je preskrba podjetja s surovinami, izdelavnim materialom, 

storitvami, energijo, pomožnim materialom, stroji in napravami. Nabavna služba skrbi za 

primerno količino materiala, ustrezno kakovost, primerne cene ter časovne pogoje. Kot je 

zapisano že pod naslovom razlike med podjetnikom in podjetnico, je zelo pomemben tudi stil 

vodenja. Ženske se ukvarjajo s človeškimi viri in jim je zadovoljstvo kupcev in zaposlenih 

zelo pomembno.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

Empirični del magistrske naloge predstavlja namen in cilje raziskave o odločitvi žensk za 

podjetništvo, načine, kako so bili pridobljeni podatki za raziskavo, ter predstavlja anketi 

podjetnic in partneric podjetnikov z interpretacijo odgovorov na anketna vprašanja. 

3.1 Primarna raziskava o odločitvi za žensko podjetništvo ali pomoč podjetniku 

Raziskava (Breznik 2009) je preučevala vedenje in lastnosti uspešnih podjetnic, rezultati pa 

kažejo, da so podjetnice visoko motivirane in samoustvarjalne, nagnjene k tveganju, dobro 

organizirane, imajo veliko energije, so osebno motivirane, pretežno prvorojenke, poročene, 

izhajajo iz družinskega podjetništva, imajo splošne podjetniške lastnosti in družbene 

spretnosti, kompetence pri financiranju ter ključne spretnosti in veščine vodje. 

Ustanovitev lastnega podjetja (B. l. Vstopna stran. Http://mladipodjetnik.si/) je izjemna 

priložnost za vsakega novopečenega podjetnika. Podjetništvo lahko prinese nagrado, vendar 

pot do uspehov ni lahka.  

3.2 Namen in cilj raziskave 

Namen magistrske naloge je preučevanje, zakaj se ženske, ki se odločajo za sodelovanje v 

podjetništvu, odločajo za žensko podjetništvo ali za podporo partnerju, možu, ki je podjetnik. 

Poiskali bomo dejavnike, ki vplivajo na odločitev biti podjetnica ali biti podpora podjetniku.  

Glavni raziskovalni cilji so:  

- Raziskati, katera znanja so pomembna za rast in razvoj podjetja pri podjetnicah in katera 

pri ženskah, ki se odločajo za podporo podjetnikom. 

- Raziskati, ali se položaj (npr. osebno zadovoljstvo, nagrade za uspeh, poslovne 

priložnosti, kariera, družbeni status) razlikuje med podjetnicami in ženskami, ki se 

odločajo za podporo podjetnikom. 

- Raziskati, kako se razlikujejo motivi podjetnic od motivov žensk, ki se odločajo za 

podporo podjetnikom. 

V okviru praktičnega dela magistrske naloge, katere osrednji namen je odločanje žensk za 

podjetništvo ali podporo svojim partnerjem podjetnikom, bomo preverjali naslednje hipoteze: 

H1: Znanje podjetnic se razlikuje od znanja partnerk podjetnikov. 

Preverili bomo, kakšno znanje imajo podjetnice in partnerke podjetnikov in ali se stopnja 

izobrazbe med njimi razlikuje. Zanimalo nas bo tudi, ali so se šolale ob delu in na katerih 

delovnih področjih so zaposlene ter ali so zainteresirane za dodatno izobraževanje in zakaj. 

Da bi dobili jasnejšo sliko o razlogih za odločitev za podjetništvo, bomo vključili tudi 
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vprašanja o morebitnih preteklih delovnih izkušnjah in zadovoljstvu z delovnim mestom, 

možnostmi napredovanja, plačila itn.  

H2: Položaj podjetnic je drugačen od položaja partnerk podjetnikov. 

Z drugo hipotezo želimo ugotoviti, ali se položaj podjetnic in partnerk podjetnikov dejansko 

razlikuje, torej ali obstaja razlika v zadovoljstvu glede delovnih pogojev, možnosti 

napredovanja, usklajevanja med poslovnim in zasebnim življenjem, sodelovanja pri odločanju 

ter želja in potreb po dodatnem izobraževanju.  Preverili bomo, kako so podjetnice in 

partnerke podjetnikov trenutno zadovoljne s svojimi delovnimi pogoji in kako so bile preden 

so stopile v podjetniške vode. 

H3: Motiv podjetnic se razlikuje od motiva partnerk podjetnikov. 

Ker podjetništvo po splošnem prepričanju velja za domeno moških, po podatkih, ki jih 

izkazuje AJPES, pa v zadnjem času  število samostojnih podjetnic narašča, nas zanima, 

kakšni so razlogi, da se ženske odločajo za samostojno pot v podjetništvu. Z odgovori bomo 

posredno odgovorili na vprašanje, ali je samostojno žensko podjetništvo trend ali pa  se 

dejansko izkazuje razlika med samostojnimi podjetnicami partnerkami podjetnikov na 

področju samostojnega odločanja, možnosti realiziranja idej, usklajevanja družinskih, 

zasebnih in poslovnih obveznosti. Ali obstaja statistično opazna razlika v zadovoljstvu med 

podjetnicami in partnerkami podjetnikov glede želje po dodatnem izobraževanju, možnostih 

za napredovanje glede na pretekle delovne izkušnje. Ja strah pred neuspehom dovolj močen 

motiv za vztrajanje v vlogi partnerke podjetja. Z anketnimi vprašanji bomo torej poskusili 

preveriti, kateri so motivi partnerk podjetnikov in podjetnic, da so se odločili za izbrano pot. 

3.3 Metodologija oz. način pridobivanja podatkov 

Metodologijo izdelave magistrske naloge smo zasnovali v treh korakih. (1) Prvi metodološki 

pristop zajema zbiranje ustrezne strokovne literature in podatkov, povezanih z izbrano temo. 

Zbrano literaturo smo preučili in povzeli ključna teoretična spoznanja. Na osnovi teh spoznanj 

smo postavili raziskovalne hipoteze.  

Nadaljevali smo z (2) drugim metodološkim pristopom, in sicer smo za preverjanje hipotez 

uporabili metodi anketnega vprašalnika in analizo pridobljenih podatkov s programom SPSS. 

Na podlagi teoretičnih spoznanj in hipotez, ki smo jih želeli preveriti z anketo, smo sestavili 

dva anketna vprašalnika. En vprašalnik se je nanašal na podjetnice, drugi pa na partnerice 

podjetnikov. Pri oblikovanju vprašanj smo se naslonili tudi na že izvedene raziskave (GEM 

2003–2013; Rebernik, Tominc in Pušnik, 2008; Žnidaršič, 2005). Anketni vprašalnik vsebuje 

večinoma vprašanja zaprtega tipa, ki so razvrščena po Likertovih lestvicah. Ciljna skupina 

anketirancev so podjetnice iz Slovenije ter partnerice podjetnikov iz Slovenije.  
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Pri postopku zbiranja podatkov smo se odločili za spletno anketiranje. Prednost spletnega 

anketiranja s pomočjo elektronske pošte je nizka cena in hiter odgovor. Anketiranci se tudi 

zavedajo anonimnosti pri podajanju podatkov. Za objavo vprašalnika na spletu smo uporabili 

orodje 1KA. To je programska oprema za izdelovanje anket in deluje v okviru družboslovne 

informatike Fakultete za družbene vede v Ljubljani skupaj z osrednjim globalnim portalom 

metodologije spletnih anket (WebSM). Omenjeno orodje izdelan vprašalnik avtomatsko 

preveri, diagnosticira morebitne napake ter pripravi priporočila. Za ta spletni vprašalnik smo 

se odločili zaradi enostavne uporabe in nadzorne analize pridobljenih podatkov.  

Anketni vprašalnik je skladno s hipotezami sestavljen iz treh sklopov in predgovora. V 

predgovoru je nagovor k sodelovanju v anketi in kratka predstavitev Matejke Lapajne ter 

namen ankete. Sledita dve osnovni vprašanji: starost anketiranke in število let, vključenih v 

podjetništvo. Sledi sklop z vprašanji, ki se nanašajo na odločitev za podjetništvo, nato pa 

sklop vprašanj, ki se nanašajo na znanje, ter zadnji sklop z vprašanji o izkušnjah.  

Vzorec s 577 statistični enotami je bil izbran na podlagi podatkov iz baze AJPESA, ki je imel 

na dan 16. februarja 2015 registriranih 81.951 samostojnih podjetnikov in kjer so bili 

navedeni elektronski naslovi. Dne, 10. junija 2015, smo k sodelovanju v raziskavo povabili 

166 izbranih podjetnic in 411 izbranih podjetnikov, preko katerih smo prišli do odgovorov 

njihovih partnerk. Anketa je bila odprta do 20. junija 2015. Že pri pošiljanju preko 

elektronske pošte se je vrnilo 97 nepravih naslovov podjetnikov, ki imajo zaposlene svoje 

partnerke, in 52 nepravih naslovov podjetnic. Anketo je začelo izpolnjevati 45 podjetnic, 

delno je odgovorilo 42 in v celoti le 20 podjetnic. Anketo je začelo izpolnjevati 54 partneric 

podjetnikov, delno je odgovorilo 42 partneric podjetnikov in v celoti končalo le 17 partneric 

podjetnikov. 

Pri analiziranju odgovorov smo za obdelavo podatkov uporabili program SPSS, izračunali 

standardni odklon, ki nam pove odstopanje od povprečja (vir: Analiza podatkov s SPSS, 

Šuster Erjavec in Južnik Rotar 2012). Izračunali smo koeficient asimetrije (skewness) in 

koeficient sploščenosti (kurtosis) za vse spremenljivke, da preučimo, ali so spremenljivke 

normalno porazdeljene, kar pomeni, da porazdelitev vzorčnih podatkov ni statistično značilno 

različna od normalne porazdelitve. Nato smo izbrali pravi t-preizkus, ki je primerjava 

aritmetičnih sredin med skupinami. Nekatere rezultate smo tudi grafično predstavili. 

Zadnji, (3) tretji sklop metodološkega pristopa pa predstavlja sintezo in interpretacijo 

dobljenih podatkov, ki so povzeti tudi v sklepnih mislih magistrske naloge.  

3.4 Predstavitev ciljev raziskave 

Predstavili bomo rezultate kvantitativne raziskave. Opisane bodo frekvenčne porazdelitve 

spremenljivk, izračunan standardni odklon, ki pove, koliko se vrednosti v povprečju 



 

19 

odklanjajo od aritmetične sredine, naredili Skewnesov in Kurtosisov test, da ugotovimo, ali so 

spremenljivke normalno porazdeljene, in naredili t-test za preizkušanje domnev o razliki med 

aritmetičnima sredinama za neodvisna vzorca. Preveriti nameravamo tri hipoteze, ki smo si 

jih zadali. Najprej bomo predstavili starost, ko so bile partnerke podjetnikov in podjetnice 

prvič vključene v podjetništvo. 

3.5 Anketa za podjetnice 

Na prvo vprašanje o starosti podjetnic je odgovorilo 42 podjetnic, največ jih je starih med 35 

in 44 let, 36 % vseh anketiranih podjetnic. Naslednji najpogostejši starosti sta med 18 in 24 let 

(24 %) in med 45 in 54 let (24 %). Nato sta sledili starost med 55 in 64 let (10 %) in starost 

med 25 in 34 let (5 %), najmanj jih je starih od 65 let in naprej, in sicer samo 2 % podjetnic. 

Podjetnice, ki so odgovorile na anketo, so bile povprečno stare med 35 in 44 leti. 

 

Slika 1: Starost (n = 42) 

Drugo vprašanje je bilo, koliko so bile stare, ko so se podjetnice prvič vključile v podjetniško 

aktivnost. Odgovorilo je 41 podjetnic in kar 46 % jih je bilo starih od 18 do 24 let. Sledila je 

starost od 25 do 34 let (34 %), nato starost od 35 do 44 let (15 %), zadnji mesti sta si delili 

starost od 45 do 54 let (2 %) in starost od 65 dalje (2 %). To pomeni, da so se anketirane 

podjetnice prvič vključile v podjetniško aktivnost večinoma pred 25 letom. 

 

Slika 2: Koliko ste bili stari, ko ste bili prvič podjetniško aktivni? (n = 41) 
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Tretje vprašanje je ugotavljalo razlog odločitve za podjetništvo. Na podvprašanje, da so se za 

podjetništvo odločile zaradi dobre poslovne ideje – moč za iskanje motivov, je odgovorilo 24 

podjetnic in največ jih je odgovorilo (29 %) drži in (29 %) zelo drži. Sledil je odgovor ne drži 

(21 %), 17 % se je odločilo za odgovor niti drži, niti ne drži, odgovor zelo ne drži pa so 

izbrale le v 4 %. Večina anketiranih podjetnic se je odločila za podjetništvo zaradi dobre 

poslovne ideje. 

Na trditev, da sem se za podjetništvo odločila zaradi želje po neodvisnosti – biti sam svoj šef, 

je odgovorilo 24 podjetnic. Največ jih je odgovorilo zelo drži (38 %). Sledil je odgovor drži 

(29 %), niti drži, niti ne drži (25 %) in samo 8 % jih je izbralo odgovor ne drži. Nobena 

podjetnica se ni odločila za odgovor zelo ne drži. Rezultati nakazujejo, da so se podjetnice v 

povprečju za podjetništvo odločile zaradi želje po neodvisnosti. 

Na trditev, da so se za podjetništvo odločile zaradi dosežkov, predvsem finančnih, je 

odgovorilo 22 podjetnic in prvo mesto so si delili odgovori drži (23 %), zelo drži (23 %) in 

niti drži, niti ne drži (23 %). Odgovor ne drži je izbralo 18 % anketirank in odgovor zelo ne 

drži kar 14 % podjetnic. Finančni dosežki pri večini anketirank niso bili zelo pomemben 

vzrok pri odločitvi za podjetništvo, bili pa so vseeno eden od vzrokov. 

Na trditev, da so se za podjetništvo odločile zaradi dela od doma in družine, je odgovorilo 23 

anketirank. Kar 30 % jih je odgovorilo zelo drži. Sledil je odgovor drži (26 %), nato ne drži 

(22 %) in zelo ne drži (13 %). Niti drži, niti ne drži je odgovorilo 9 % podjetnic. Na odločitev 

za podjetništvo je pri večini anketiranih vplivalo tudi delo od doma in bližina družine. 

Preglednica 2: Odločitev za podjetništvo 

 

Na četrto vprašanje, ali so bile zaposlene, preden so se odločile za podjetništvo, je odgovorilo 

26 podjetnic in kar 73 % je bilo zaposlenih, 27 % pa ni bilo zaposlenih. Možnost ne želim se 

opredeliti ni izbrala nobena anketiranka. Večina anketiranih podjetnic je bila pred začetkom 

podjetniške poti redno zaposlena. 
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Slika 3: Ali ste bili zaposleni, preden ste se odločili za podjetništvo? (n = 26) 

Na peto vprašanje, ali so pred samostojno podjetniško kariero bile zadovoljne s svojimi 

delovnimi pogoji, življenjsko blaginjo, je odgovorilo 25 podjetnic. Kar 40 % jih je 

odgovorilo, da drži, sledili so odgovori niti drži, niti ne drži (32 %), ne drži (16 %), zelo ne 

drži (8 %) in zelo drži (4 %). To pomeni, da so bile anketiranke v povprečju pred podjetniško 

kariero sorazmerno zadovoljne s svojimi delovnimi pogoji. 

Na vprašanje, ali so bile zadovoljne v prejšnji službi s plačilom za trud, ki so ga vložile v 

delo, je odgovorilo 25 podjetnic, kar 28 % je izbralo odgovor niti drži, niti ne drži. Sledijo 

odgovori ne drži (24 %), drži (20 %), zelo drži (16 %) in zelo ne drži 12 %. Odgovori 

nakazujejo, da so bile anketirane podjetnice v povprečju srednje zadovoljne s plačilom za 

vloženi trud. 

Za vprašanje, ali so trenutno zadovoljne s svojimi delovnimi pogoji, življenjsko blaginjo, smo 

dobili 25 odgovorov podjetnic. Odgovor zelo drži je izbralo 36 % podjetnic, sledijo odgovori 

drži (32 %), niti drži, niti ne drži (16 %), ne drži (12 %) in zelo ne drži (4 %). Odgovori 

nakazujejo, da so anketirane podjetnice v povprečju trenutno precej zadovoljne s svojimi 

delovnimi pogoji. 

Na vprašanje, ali v podjetniški karieri zmorejo ustrezno usklajevati poslovno in zasebno 

življenje, je odgovorilo 24 podjetnic. Kar 50 % je odgovorilo, da drži, sledijo odgovori zelo 

drži 38 % in odgovori s po 4 % zelo ne drži, ne drži ter niti ne drži, niti drži. Rezultati 

nakazujejo, da anketiranim podjetnicam v povprečju uspeva ustrezno usklajevati poslovno in 

zasebno življenje. 

Na vprašanje, ali se bojijo neuspeha, je odgovorilo 25 podjetnic, 36 % jih je izbralo odgovor 

niti drži, niti ne drži. Sledijo odgovori ne drži (24 %), zelo ne drži (16 %), zelo drži (16 %) in 

drži (8 %). Anketirane podjetnice se bojijo neuspeha, vendar večinoma strah ni zelo močen. 
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Preglednica 3: Ali ste pred samostojno podjetniško kariero bili zadovoljni s svojimi  

delovnimi pogoji, življenjsko blaginjo? 

 

Na šesto vprašanje, ali so v prejšnji službi napredovale na delovnem mestu, smo dobili 

odgovore 26 podjetnic. Največ, kar polovica, jih je odgovorilo, da nikoli niso napredovale. 

Sledijo odgovori moj trud se je odražal v rednem napredovanju (27 %), ne želim se opredeliti 

(15 %), vsak po 4 % pa sta dobila odgovora kljub vloženemu trudu sem napredovala počasi in 

napredovanje je bilo avtomatično v skladu z internimi/eksternimi pravili organizacije. 

Manjšina anketiranih podjetnic je v prejšnji službi napredovala. 

Preglednica 4: Ali ste v prejšnji službi napredovali na delovnem mestu? (n= 26) 

 

Vprašanja od številke 7 do 15 se nanašajo na znanje. Sedmo vprašanje se je nanašalo na 

izobrazbo, ki so jo imele anketiranke ob prvi zaposlitvi. Odgovorilo je 20 podjetnic in kar    

55 % jih je imelo srednješolsko izobrazbo. Sledili so odgovori višješolska izobrazba (20 %), 

visokošolska, univerzitetna in več (20 %) ter poklicna (5 %). Večina anketiranih podjetnic je 

ob prvi zaposlitvi imela srednješolsko izobrazbo. 

Q5

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

1 ( Da, moj trud se je odražal v rednem 
napredovanju. ) 7 17% 27% 27%

2 ( Da, kljub vloženemu trudu sem napredovala 
počasi. ) 1 2% 4% 31%

3 ( Da, napredovanje je bilo avtomatično v 
skladu z internimi/eksternimi pravili 

organizacije. ) 1 2% 4% 35%

4 ( Ne, nikoli nisem napredovala. ) 13 31% 50% 85%

5 ( Ne želim se 
opredeliti.                                                                  
                                                                                   
         ) 4 10% 15% 100%

Veljavni Skupaj 26 62% 100%

Ali ste v prejšnji službi napredovali na delovnem mestu?                                                                

Q4 

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon 
1 2 3 4 5 Skupaj 

2 4 8 10 1 25 
8% 16% 32% 40% 4% 100% 

3 6 7 5 4 25 
12% 24% 28% 20% 16% 100% 

1 3 4 8 9 25 
4% 12% 16% 32% 36% 100% 

1 1 1 12 9 24 
4% 4% 4% 50% 38% 100% 

4 6 9 2 4 25 
16% 24% 36% 8% 16% 100% 

Q4e_1 Ali se bojite neuspeha? - 25 42 2,8 1,28 

Q4d_1 Ali v podjetniški karieri zmorete ustrezno  

Ali se bojite neuspeha? -

usklajevati poslovno in zasebno življenje?  - 
24 42 4,1 0,99 

Q4c_1 Ali ste trenutno zadovoljni s svojimi delovnimi  

Ali v podjetniški karieri zmoret

pogoji, življenjsko blaginjo? - 
25 42 3,8 1,18 

25 42 3,2 1,03 

Q4b_1 Ali ste bili v prejšnji službi zadovoljni s  

Ali ste trenutno zadovoljni s svojimi delovn

plačilom za trud, ki ste ga vložili v delo? - 
25 42 3 1,27 

Podvprašanja

Spodnje trditve ocenite s številkami od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo ne drži, 5 pa zelo drži. 

Odgovori 

Q4a_1 Ali ste pred samostojno podjetniško kariero bili  

službi zadovoljni s 

zadovoljni s svojimi delovnimi pogoji,  

Ali ste bili v prejšnji služ
plačilom za trud, ki ste
Ali ste bili v prejšnji služ
življenjsko blaginjo? - 



 

23 

 

Slika 4: ZNANJE: Kakšno izobrazbo ste imeli, ko ste se prvič zaposlili? (n = 20) 

Osmo vprašanje se je glasilo, koliko znanja imate po vaši samooceni. Odgovorilo je 21 

podjetnic in kar 52 % je izbralo odgovor veliko. Odgovora zelo veliko 38 % in niti imam, niti 

nimam je izbralo 10 % podjetnic. Anketirane podjetnice večinoma ocenjujejo, da imajo veliko 

znanja. 

Preglednica 5: Koliko znanja imate po vaši samooceni? 

 

Na osmo vprašanje, kolikšen je vpliv znanja podjetnika na poslovno uspešnost podjetja 

(Gomezelj Omerzel 2008), je odgovorilo 21 podjetnic. 48 % je izbralo odgovor, da je vpliv 

znanja zelo velik, sledijo odgovori velik (29 %), niti ne majhen, niti ne velik (19 %) in majhen 

(5 %). Odgovora zelo majhen ni izbrala nobena podjetnica. Anketirane podjetnice ocenjujejo, 

da ima znanje zelo velik vpliv na poslovno uspešnost. 

Preglednica 6: Kolikšen je vpliv znanja podjetnika na poslovno uspešnost podjetja? 

 

Deveto vprašanje se je nanašalo na vire znanja v njihovem podjetju (Gomezelj Omerzel 

2008). Do prve trditve, v podjetju uporabljamo internet, se je opredelilo 20 podjetnic, in sicer 

80 % z odgovorom zelo drži in 20 % z odgovorom drži. Ostalih možnih odgovorov ni izbrala 

nobena podjetnica. Vse anketirane podjetnice uporabljajo internet. 

Glede naslednje trditve, v podjetju spremljamo strokovno literaturo, je svoje mnenje podalo 

18 podjetnic, polovica je izbrala odgovor drži, zelo drži 33 %, niti ne drži, niti drži 11 % in 

zelo ne drži 6 %. Nobena ni izbrala odgovora ne drži. Anketirane podjetnice ocenjujejo, da v 

povprečju spremljajo strokovno literaturo. 

 

Q12

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

sploh nimam nimam niti imam, niti nimam veliko zelo veliko Skupaj

0 0 2 11 8 21

0% 0% 10% 52% 38% 100%

4,3 0,64

Odgovori

Q12a_1 Koliko znanja imate po vaši samooceni? - 21 42

Q7

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

zelo majhen majhen niti ne majhen, niti ne velik velik zelo velik Skupaj

0 1 4 6 10 21

0% 5% 19% 29% 48% 100%

Odgovori

Q7a_1 Kolikšen je vpliv znanja podjetnika na 
poslovno uspešnost podjetja?(Gomezelj 
Omerzel, 2008) -

21 42 4,2 0,93
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O trditvi, podjetje se redno primerja z najmočnejšimi konkurenti s področja, je svoje mnenje 

izrazilo 18 podjetnic: 33 % jih meni, da zanje trditev niti ne drži, niti drži. Sledijo odgovori 

drži (28 %), zelo drži (28 %) ter z vsak po 6 % zelo ne drži in ne drži. Anketirane podjetnice 

ocenjujejo, da večinoma spremljajo najmočnejše konkurente s področja. 

Za naslednjo trditev, udeležujemo se prestavitev novosti pri dobaviteljih, kupcih, je mnenje 

podalo 18 podjetnic, 44 % podjetnic je izbralo odgovor niti ne drži, niti drži, odgovora drži in 

zelo drži vsak po 22 % podjetnic in odgovora zelo ne drži in ne drži vsak po 6 %. Anketirane 

podjetnice se v povprečju slabo udeležujejo predstavitev novosti pri dobaviteljih, kupcih. 

O trditvi, obiskujemo strokovne sejme doma in v tujini, je svoje mnenje izrazilo 17 podjetnic. 

Izbrale so odgovore: drži (35 %), zelo drži (24 %), odgovora ne drži ter niti drži, niti ne drži 

(vsak po 18 %) in odgovor zelo ne drži (6 %). Anketirane podjetnice večinoma obiskujejo 

strokovne sejme doma in v tujini. 

Na naslednjo trditev, študentom omogočamo opravljanje prakse, seminarskih in diplomskih 

nalog na primeru našega podjetja, smo dobili 18 odgovorov podjetnic. 28 % je odgovorilo 

zelo ne drži. Sledijo odgovori ne drži (22 %), niti drži, niti ne drži (22 %), drži (17 %) in zelo 

drži (11 %). Anketirane podjetnice ocenjujejo, da večinoma ne omogočajo opravljanja prakse, 

seminarskih in diplomskih nalog. 

Na podvprašanje, ali sodelujejo z zunanjimi izvajalci, je odgovorilo 18 podjetnic, med 

odgovori pa sta prevladovala nasprotna si odgovora zelo ne drži (28 %) ter zelo drži (28 %). 

Sledijo odgovori niti ne drži, niti drži (17 %), drži (17 %) in na zadnjem mestu ne drži (11 %). 

Ugotovili smo, da približno polovica podjetij sodeluje z zunanjimi izvajalci, druga polovica 

pa ne. 

Za zadnjo trditev v tem sklopu, podjetja novo znanje pridobivamo z nakupom licenc, smo 

dobili 18 mnenj podjetnic, kar 39 % jih je odgovorilo, da trditev zelo ne drži. Sledijo odgovori 

ne drži (28 %), niti ne drži, niti drži (28 %) in zelo drži (6 %). Odgovor drži ni izbrala nobena 

anketiranka. Anketirane podjetnice tako ocenjujejo, da novih znanj ne pridobivajo z nakupom 

licenc. 
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Preglednica 7: Kako ocenjujete pridobivanje znanja v vašem podjetju? 

 

Deseto vprašanje se je nanašalo na oceno shranjevanja znanja v njihovem podjetju (Gomezelj 

Omerzelj 2008). Na trditev, da podjetje shranjuje (ima arhiv) dokumentacijo o svojem 

nastanku, razvoju in viziji delovanja, je odgovorilo 18 podjetnic. Največ podjetnic je izbralo 

odgovor zelo drži (33 %), sledijo odgovori niti ne drži, niti drži (22 %), drži (22 %), zelo ne 

drži (17 %) in ne drži le 6 %. Ugotovimo lahko, da ima arhiv po mnenju anketiranih podjetnic 

večina podjetij. 

Za trditev, da podjetje redno shranjuje znanje (ima arhiv) o izvedbi in vsebini delovnih 

procesov, je podalo mnenje 18 podjetnic. 39 % jih je odgovorilo drži, zelo drži (28 %), niti ne 

drži, niti drži (17 %), zelo ne drži (11 %) in ne drži (6 %). Anketirane podjetnice ocenjujejo, 

da večina redno shranjuje znanje o izvedbi in vsebini delovnih procesov. 

Do trditve, da ima podjetje dobro organizirano dokumentacijo o znanju in dosežkih 

zaposlenih, se je opredelilo 18 podjetnic in kar 44 % je izbralo odgovor drži. Sledijo odgovori 

niti ne drži, niti drži (22 %), zelo drži (17 %), ne drži (11 %) in zelo ne drži (6 %). Anketirane 

podjetnice ocenjujejo, da imajo podjetja v povprečju dobro organizirano dokumentacijo o 

znanju in dosežkih zaposlenih. 

O trditvi, da podjetje podpira javno objavo uspehov, je podalo mnenje 18 podjetnic in kar    

39 % je izbralo odgovor, da trditev niti drži in niti ne drži. Sledijo odgovori zelo drži (28 %), 

drži (22 %), na zadnjem mestu sta odgovora zelo ne drži (6 %) in ne drži (6 %). Anketirane 

podjetnice nimajo jasnega stališča, vendar se bolj nagibajo k javni objavi uspehov. 

Na trditev, da podjetje ob koncu večjih delovnih dosežkov izvaja intervjuje o poteku dela, 

smo dobili odgovore 18 podjetnic. Polovica jih je odgovorila, da trditev sploh ne drži. 

Odgovor drži je izbralo 22 % podjetnic, niti ne drži, niti drži 17 % in ne drži 11 %. Nobena 

podjetnica ni izbrala odgovora zelo drži. Anketirane podjetnice ocenjujejo, da večina podjetij 

ob koncu večjih delovnih dosežkov ne izvaja intervjujev o poteku dela. 

Q8

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

1 2 3 4 5 Skupaj

0 0 0 4 16 20

0% 0% 0% 20% 80% 100%

1 0 2 9 6 18

6% 0% 11% 50% 33% 100%

1 1 6 5 5 18

6% 6% 33% 28% 28% 100%

1 1 8 4 4 18

6% 6% 44% 22% 22% 100%

1 3 3 6 4 17

6% 18% 18% 35% 24% 100%

5 4 4 3 2 18

28% 22% 22% 17% 11% 100%

5 2 3 3 5 18

28% 11% 17% 17% 28% 100%

7 5 5 0 1 18

39% 28% 28% 0% 6% 100%

Q8h_1 Novo znanje pridobivamo z nakupom licenc. - 18 42 2,1 1,11

Q8g_1 Sodelujemo z zunanjimi izvajalci. - 18 42 3,1 1,63

Q8f_1 Študentom omogočamo opravljanje prakse, 
seminarskih in diplomskih nalog na primeru 

našega podjetja. -

18 42 2,6 1,38

Q8e_1 Obiskujemo strokovne sejme doma in v tujini. - 17 42 3,5 1,23

Q8d_1 Udeležujemo se predstavitev novosti pri 
dobaviteljih, kupcih. -

18 42 3,5 1,1

Q8c_1 Podjetje se redno primerja z najmočnejšimi 
konkurenti s področja. -

18 42 3,7 1,14

4,8 0,41

Q8b_1 V podjetju spremljamo strokovno literaturo. - 18 42 4,1 1

Kako ocenjujete pridobivanje znanja v vašem podjetju? (Gomezelj Omerzel, 2008) Spodnje trditve 
ocenite s številkami od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne drži, 5 pa zelo drži. 

Odgovori

Q8a_1 V podjetju uporabljamo internet. - 20 42



 

26 

Preglednica 8: Kako ocenjujete shranjevanje znanja v vašem podjetju? 

 

Z enajstim vprašanjem smo ugotavljali, kako podjetnice ocenjujejo prenos znanja v njihovem 

podjetju (Gomezelj Omerzelj 2008). Sledila je trditev, da dobro počutje v podjetju pozitivno 

vpliva na proces znanja. Prejeli smo odgovore 18 podjetnic in kar 72 % jih meni, da trditev 

zelo drži. Sledijo odgovori drži (22 %) in niti drži, niti ne drži (6 %). Možnosti zelo ne drži in 

ne drži ni izbrala nobena podjetnica. Skoraj vse anketirane podjetnice trdijo, da dobro počutje 

v podjetju zelo pozitivno vpliva na proces znanja. 

Glede trditve, da imajo vpeljano timsko in projektno delo, se je opredelilo 17 podjetnic, 47 % 

je odgovorilo, da trditev drži. Sledijo odgovori zelo ne drži (18 %), zelo drži (18 %), niti drži, 

niti ne drži (12 %) in ne drži (6 %). Anketirane podjetnice ocenjujejo, da ima večina vpeljano 

timsko in projektno delo. 

Na trditev, da pomanjkanje znanja ovira širjenje znanja, smo dobili mnenja 17 podjetnic in 

kar 65 % jih je odgovorilo, da trditev zelo drži. Sledijo odgovori, niti drži, niti ne drži (18 %), 

ne drži (12 %) in drži (6 %). Odgovor zelo ne drži ni izbrala nobena podjetnica. Anketirane 

podjetnice izrazito trdijo, da pomanjkanje znanja ovira širjenje znanja. 

Za trditev, da kultura v podjetju ne spodbuja širjenja znanja, je svoje mnenje podalo 16 

podjetnic in kar 75 % jih je odgovorilo, da trditev zelo ne drži. Sledijo odgovori drži (13 %) 

ter ne drži in niti ne drži, niti drži z vsak po 6 %. Nobena ni odgovorila zelo drži. Anketirane 

podjetnice so mnenja, da podjetja v povprečju spodbujajo širjenje znanja. 

Na zadnjo trditev, da podjetja ne omogočajo prenosa znanja med oddelki, je odgovorilo 17 

podjetnic. 76 % je izbralo odgovor zelo ne drži. Odgovor drži je izbralo 18 % podjetnic in 6 % 

je odgovorilo niti ne drži, niti drži. Nobena ni odgovorila ne drži in zelo drži. Anketirane 

podjetnice so mnenja, da podjetja spodbujajo prenos znanja med oddelki. 

 

 

 

Q9

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

1 2 3 4 5 Skupaj

3 1 4 4 6 18

17% 6% 22% 22% 33% 100%

2 1 3 7 5 18

11% 6% 17% 39% 28% 100%

1 2 4 8 3 18

6% 11% 22% 44% 17% 100%

1 1 7 4 5 18

6% 6% 39% 22% 28% 100%

9 2 3 4 0 18

50% 11% 17% 22% 0% 100%

Q9e_1 Podjetje ob koncu večjih delovnih dosežkov 
izvaja intervjuje o poteku dela. -

18 42 2,1 1,28

Q9d_1 Podjetje podpira javno objavo uspehov. - 18 42 3,6 1,14

Q9c_1 Podjetje ima dobro organizirano dokumentacijo 

o znanju in dosežkih zaposlenih. -
18 42 3,6 1,1

3,5 1,47

Q9b_1 Podjetje redno shranjuje znanje (ima arhiv) o 

izvedbi in vsebini delovnih procesov. -

18 42 3,7 1,28

Kako ocenjujete shranjevanje znanja v vašem podjetju? (Gomezelj Omerzelj, 2008) Spodnje trditve 
ocenite s številkami od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne drži, 5 pa zelo drži.

Odgovori

Q9a_1 Podjetje shranjuje (ima arhiv) dokumentacijo o 

svojem nastanku, razvoju in viziji delovanja. -

18 42



 

27 

Preglednica 9: Kako ocenjujete prenos znanja v vašem podjetju? 

 

Dvanajsto vprašanje je bilo, kako podjetnice ocenjujejo uporabo znanja v svojem podjetju 

(Gomezelj Omerzelj 2008). Na podvprašanje, ali koristne predloge pohvalijo, je odgovorilo 

19 podjetnic. Kar 79 % je odgovorilo, da trditev zelo drži, in 21 % drži. Odgovorov zelo ne 

drži, ne drži in niti ne drži, niti drži ni izbrala nobena podjetnica. Anketirane podjetnice 

ocenjujejo, da koristne predloge pohvalijo. 

Na vprašanje, ali koristne predloge uporabijo v praksi, je odgovorilo 19 podjetnic. 74 % je 

odgovorilo, da trditev zelo drži, in 26 % drži. Odgovorov zelo ne drži, ne drži in niti ne drži, 

niti drži ni izbrala nobena podjetnica. Anketirane podjetnice ocenjujejo, da koristne predloge 

zelo uporabijo v praksi. 

Na vprašanje, ali podjetje uspešno uporablja lastne pretekle izkušnje za razreševanje novih 

izzivov, je odgovorilo 19 podjetnic in kar 74 % je odgovorilo zelo drži. Odgovor drži je 

izbralo 21 % podjetnic in niti drži, niti ne drži je odgovorilo le 5 %. Na odgovor zelo ne drži 

in ne drži ni odgovorila nobena podjetnica. Anketirane podjetnice ocenjujejo, da podjetja 

uspešno uporabljajo lastne pretekle izkušnje za razreševanje novih izzivov. 

Na vprašanje, ali podjetja uspešno uporabljajo svoje znanje v delovnem procesu, je 

odgovorilo 19 podjetnic in 74 % je odgovorilo zelo drži. Odgovor niti ne drži, niti drži je 

izbralo 16 %, odgovor drži pa 11 % podjetnic. Rezultati nakazujejo, da po mnenju anketiranih 

podjetnic podjetja zelo uspešno uporabljajo svoje znanje v delovnem procesu. 

Na naslednje vprašanje, ali najboljše predloge nagradijo, smo dobili 19 odgovorov podjetnic. 

Odgovor drži je izbralo 32 % podjetnic, sledijo odgovori niti ne drži, niti drži (26 %), zelo ne 

drži (26 %) in zelo ne drži (16 %). Nobena ni odgovorila na odgovor ne drži. Med odgovori 

prevladuje mnenje, da najboljše predloge nagradijo, tako se je namreč opredelila večina 

anketirank. 

Na vprašanje, ali dopuščajo napake, ki se pojavljajo zaradi uporabe novih znanj, je odgovorilo 

19 podjetnic. Vsak po 37 % sta dobila odgovora zelo drži in niti drži, niti ne drži. Da drži, se 

je odločilo 26 % podjetnic. Nobena ni odgovorila zelo ne drži in ne drži. Anketirane 

podjetnice ocenjujejo, da večina dopušča napake, ki se pojavljajo zaradi uporabe novih znanj. 

Q10

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

1 2 3 4 5 Skupaj

0 0 1 4 13 18

0% 0% 6% 22% 72% 100%

3 1 2 8 3 17

18% 6% 12% 47% 18% 100%

0 2 3 1 11 17

0% 12% 18% 6% 65% 100%

12 1 1 2 0 16

75% 6% 6% 13% 0% 100%

13 0 1 3 0 17

76% 0% 6% 18% 0% 100%

Q10e_1 Podjetje ne omogoča prenosa znanja med 
oddelki. -

17 42 1,6 1,22

Q10d_1 Kultura v podjetju je taka, da ne spodbuja 

širjenje znanja. -
16 42 1,6 1,09

Q10c_1 Pomanjkanje znanja ovira širjenje znanja. - 17 42 4,2 1,15

4,7 0,59

Q10b_1 Vpeljano imamo timsko in projektno delo. - 17 42 3,4 1,37

Kako ocenjujete prenos znanja v vašem podjetju? (Gomezelj Omerzelj, 2008) Spodnje trditve ocenite s 
številkami od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne drži, 5 pa zelo drži. 

Odgovori

Q10a_1 Dobro počutje v podjetju pozitivno vpliva na 
proces znanja. -

18 42
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Na trditev, da je znanja v podjetju dovolj, problematična je le njegova uporaba, je svoje 

mnenje podalo 19 podjetnic. Odgovori so se razvrstili v naslednjih deležih: niti ne drži, niti 

drži (32 %), ne drži (21 %), zelo drži (21 %), zelo ne drži (16 %) in drži (11 %). Tretjina 

anketiranih podjetnic je mnenja, da je znanja v podjetju dovolj, le njegova uporaba je 

problematična. Tretjina anketiranih podjetnic je mnenja, da znanja v podjetju ni dovolj, 

tretjina anketiranih podjetnic pa se ne more opredeliti glede znanju v podjetju. 

Preglednica 10: Kako ocenjujete uporabo znanja v vašem podjetju? 

 

S trinajstim vprašanjem smo ugotavljali, kako podjetnice ocenjujejo merjenje učinkovitosti 

uporabe znanja. Podvprašanje se je glasilo, ali učinke uporabljenega znanja spremljajo po 

učinku. Odgovorilo je 19 podjetnic in 47 % je odgovorilo pritrdilno. Sledita odgovora zelo 

drži (37 %) in niti ne drži, niti drži (16 %). Odgovora zelo ne drži in ne drži ni izbrala nobena 

podjetnica. Anketirane podjetnice učinke uporabljenega znanja spremljajo po učinku. 

Na vprašanje, ali spremljajo znižanje stroškov zaradi uporabljenega znanja, je odgovorilo 18 

podjetnic, 44 % se je odločilo za odgovor drži. Sledijo odgovori niti ne drži, niti drži (33 %), 

zelo drži (17 %) in ne drži (6 %). Odgovora zelo ne drži ni izbrala nobena podjetnica. Večina 

anketiranih podjetnice meni, da spremljajo znižanje stroškov zaradi uporabljenega znanja. 

Za trditev, da učinkov uporabljenega znanja ne spremljajo, smo dobili 17 odgovorov 

podjetnic. 53 % se je odločilo za odgovor zelo ne drži. Da trditev ne drži, meni 24 % 

podjetnic, niti ne drži, niti drži 18 % in drži 6 %. Nobena podjetnica ni odgovorila, da trditev 

zelo drži. Anketirane podjetnice spremljajo učinke uporabljenega znanja. 

Preglednica 11: Kako ocenjujete merjenje učinkovitosti uporabe znanja? 

 

Q11

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

1 2 3 4 5 Skupaj

0 0 0 4 15 19

0% 0% 0% 21% 79% 100%

0 0 0 5 14 19

0% 0% 0% 26% 74% 100%

0 0 1 4 14 19

0% 0% 5% 21% 74% 100%

0 0 3 2 14 19

0% 0% 16% 11% 74% 100%

3 0 5 6 5 19

16% 0% 26% 32% 26% 100%

0 0 7 5 7 19

0% 0% 37% 26% 37% 100%

3 4 6 2 4 19

16% 21% 32% 11% 21% 100%

Q11g_1 Znanja v podjetju je dovolj, problematična je 
njegova uporaba. -

19 42 3 1,37

Q11f_1 Dopuščamo napake, ki se pojavljajo zaradi 
uporabe novih znanj. -

19 42 4 0,88

Q11e_1 Najboljše predloge nagradimo. - 19 42 3,5 1,35

Q11d_1 Podjetje uspešno uporablja svoje znanje v 
delovnih procesih. -

19 42 4,6 0,77

Q11c_1 Podjetje uspešno uporablja lastne pretekle 
izkušnje za razreševanje novih izzivov. -

19 42 4,7 0,58

4,8 0,42

Q11b_1 Koristne predloge uporabimo v praksi. - 19 42 4,7 0,45

Kako ocenjujete uporabo znanja v vašem podjetju? (Gomezelj Omerzelj, 2008) Spodnje trditve ocenite s 
številkami od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne drži, 5 pa zelo drži

Odgovori

Q11a_1 Koristne predloge pohvalimo. - 19 42

Q13

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

1 2 3 4 5 Skupaj

0 0 3 9 7 19

0% 0% 16% 47% 37% 100%

0 1 6 8 3 18

0% 6% 33% 44% 17% 100%

9 4 3 1 0 17

53% 24% 18% 6% 0% 100%

Q13c_1 Učinka uporabljenega znanja ne spremljamo. - 17 42 1,8 0,97

4,2 0,71

Q13b_1 Spremljamo znižanje stroškov zaradi 
uporabljenega znanja. -

18 42 3,7 0,83

Kako ocenjujete merjenje učinkovitosti uporabe znanja? Spodnje trditve ocenite s številkami od 1 do 5, 
kjer 1 pomeni ne drži, 5 pa zelo drži. 

Odgovori

Q13a_1 Učinke uporabljenega znanja spremljamo po 
učinku. -

19 42
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Štirinajsto vprašanje se nanaša na veščine, anketiranke smo spraševali, kako bi opredelile 

posamezne sposobnosti v podjetju (Gomezelj Omerzelj 2008). Na trditev, da imajo v podjetju 

sposobnosti celostne predstave (tj. sposobnost razumeti, kako so stvari med seboj povezane, 

kar se kaže v sposobnosti strateškega in operativnega razmišljanja podjetja), smo dobili 18 

odgovorov podjetnic in kar polovica je odgovorila, da trditev drži. Sledijo odgovori zelo drži 

(39 %), ne drži (6 %) in niti ne drži, niti drži (6 %). Nobena anketiranka ni odgovorila, da 

trditev zelo ne drži. Anketirane podjetnice ocenjujejo, da imajo sposobnosti o celostni 

predstavi. 

Svoje mnenje za trditev, da imajo v podjetju sposobnosti kritičnosti/analitičnosti (tj. 

sposobnosti kritičnega in logističnega analiziranja problemov in situacij), je podalo 18 

podjetnic in kar polovica je odgovorila, da trditev drži. Sledijo odgovori zelo drži (39 %) in 

niti ne drži, niti drži (11 %). Nobena podjetnica ni izbrala odgovora zelo ne drži in ne drži. 

Anketirane podjetnice so kritično/analitične. 

Glede trditve, da imajo v podjetju sposobnosti za timsko delo in izgrajevanje medsebojnih 

odnosov (tj. sposobnost timskega dela in uporabe ustreznih medsebojnih spretnosti timskega 

dela in uporabe ustreznih medsebojnih spretnosti za izgrajevanje odnosov s kolegi, člani 

skupine in zainteresirano javnostjo), se je opredelilo 17 podjetnic in kar 65 % jih ocenjuje, da 

trditev drži. Sledijo odgovori zelo drži (24 %), zelo ne drži (6 %) in niti ne drži, niti drži        

(6 %). Nobena podjetnica ni odgovorila, da trditev ne drži. Anketirane podjetnice ocenjujejo, 

da imajo v podjetju sposobnosti za timsko delo in izgrajevanje medsebojnih odnosov. 

Za trditev, da imajo v podjetju sposobnosti komuniciranja (tj. sposobnosti komunicirati jasno 

in strnjeno, z uporabo številnih govornih in pisnih metod), smo dobili 18 odgovorov 

podjetnic. 44 % jih je izbralo odgovor drži in prav tako odgovor zelo drži (44 %). Niti ne drži, 

niti drži je odgovorilo 11 % podjetnic. Nobena ni izbrala odgovorov zelo ne drži in ne drži. 

Anketirane podjetnice so mnenja, da imajo v podjetju sposobnosti komuniciranja. 

Na trditev, da imajo v podjetju sposobnosti za upravljanje s samim sabo in časom (tj. 

sposobnosti organizirati in učinkovito načrtovati razpoložljiv čas), je mnenje podalo 19 

podjetnic in 42 % jih meni, da trditev drži. Sledita še odgovora zelo drži (32 %) in niti ne drži, 

niti drži (26 %). Nobena ni izbrala odgovorov zelo ne drži in ne drži. Anketirane podjetnice so 

mnenja, da imajo v podjetju sposobnosti za organiziranje svojega dela in načrtovanje časa. 

Trditev, da imajo v podjetju sposobnosti predstavitve (tj. sposobnosti javnega nastopanja za 

različno občinstvo), prinaša odgovore 18 podjetnic, 39 % jih je odgovorilo, da trditev drži. 

Sledijo odgovori niti ne drži, niti drži (33 %), ne drži (11 %), zelo drži (11 %) in zelo ne drži 

(6 %). Polovica anketiranih podjetnic ocenjuje, da imajo sposobnosti javnega nastopanja, 

druga polovica pa o njih ni povsem prepričana ali je mnenja, da teh sposobnosti nima. 
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Preglednica 12: VEŠČINE: Kako bi opredelili posamezne sposobnosti v vašem 

podjetju? 

 

Vprašanja od 15 do 19 se navezujejo na izkušnje. Petnajsto vprašanje se nanaša na količino 

delovnih in podjetniških izkušenj. Odgovorilo je 13 podjetnic in kar 69 % je izbralo odgovor 

veliko. Sledita še odgovora zelo veliko (23 %) in niti imam, niti nimam (8 %). Nobena ni 

odgovorila, da sploh nima in nima izkušenj. Anketirane podjetnice imajo veliko delovnih in 

podjetniških izkušenj. 

 

Slika 5: IZKUŠNJE (n = 13) 

Šestnajsto vprašanje je bilo, koliko let delovnih izkušenj imajo podjetnice. Odgovorilo je 19 

podjetnic, kategorijo od 24 let in več je izbralo 37 % podjetnic. Sledili so odgovori 20–23 let 

(21 %), 8–11 let (16 %), 0–3 leta (11 %), 12–15 let (11 %) in 16–19 let (5 %). Nobena ni 

odgovorila, da ima izkušnje 4–7 let. V povprečju imajo anketirane podjetnice več kot 20 let 

delovnih izkušenj. 

Q14

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

1 2 3 4 5 Skupaj

0 1 1 9 7 18

0% 6% 6% 50% 39% 100%

0 0 2 9 7 18

0% 0% 11% 50% 39% 100%

1 0 1 11 4 17

6% 0% 6% 65% 24% 100%

0 0 2 8 8 18

0% 0% 11% 44% 44% 100%

0 0 5 8 6 19

0% 0% 26% 42% 32% 100%

1 2 6 7 2 18

6% 11% 33% 39% 11% 100%

Q14f_1 Predstavitve (tj. sposobnost javnega 

nastopanja za različno občinstvo). -
18 42 3,4 1,04

Q14e_1 Upravljanje s samim sabo in časom (tj. 
sposobnost organizirati in učinkovito 
načrtovati razpoložljiv čas). -

19 42 4,1 0,78

Q14d_1 Komuniciranje (tj. sposobnost komunicirati 

jasno in strnjeno, z uporabo številnih govornih 
in pisnih metod). -

18 42 4,3 0,69

Q14c_1 Timsko delo in izgrajevanje medsebojnih 

odnosov (tj. sposobnost timskega dela in 

uporabe ustreznih medsebojnih spretnosti za 

izgrajevanje odnosov s kolegi, člani skupine in 
zainteresirano javnostjo). -

17 42 4 0,94

4,2 0,81

Q14b_1 Kritičnost/analitičnost (tj. sposobnost 
kritičnega in logističnega analiziranja 
problemov in situacij). -

18 42 4,3 0,67

VEŠČINE Kako bi opredelili posamezne sposobnosti v vašem podjetju? (Gomezelj Omerzelj, 
2008)Spodnje trditve ocenite s številkami od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa zelo dobro. 

Odgovori

Q14a_1 Sposobnosti imeti celostno predstavo (tj. 

sposobnost razumeti, kako so stvari med seboj 

povezane, kar se kaže v sposobnosti 
strateškega in operativnega razmišljanja 
podjetja). -

18 42
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Slika 6: Koliko let delovnih izkušenj imate? (n = 19) 

Sedemnajsto vprašanje, koliko let podjetniških izkušenj imajo podjetnice, prinaša 19 

odgovorov podjetnic, največ jih ima med 8–11 let podjetniških izkušenj (32 %). Sledijo 

odgovori 16–19 let (16 %), 20–23 let (16 %), 0–3 leta (11 %), 4–7 let (11 %), 12–15 let (11 

%) in več kot 24 let (5 %). Anketirane podjetnice ocenjujejo, da imajo v povprečju približno 

10 let podjetniških izkušenj. 

 

Slika 7: Koliko let podjetniških izkušenj imate? (n = 19) 

Na osemnajsto vprašanje, ali menite, da potrebujete še veliko naporov, virov ter programov za 

uspešnejše delovanje in rast podjetja, je odgovorilo 19 podjetnic, 47 % je izbralo odgovor, da 

bi potrebovale še marsikaj. Sledili so odgovori da, potrebujem vse od naštetega (26 %), ne, 

poslovanje in rast podjetja sta uspešna (16 %), ne želim se opredeliti (5 %) in drugo: ne 

nameravam rasti (5 %). Anketirane podjetnice so mnenja, da potrebujejo še veliko naporov, 

virov ter programov za uspešnejše delovanje in rast njihovega podjetja. 
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Slika 8: Ali menite, da potrebujete še veliko naporov, virov ter programov za 

uspešnejše delovanje in rast vašega podjetja? (n = 19) 

Preglednica 13: Odgovori pod drugo. 

Odgovori Frekvenca 

ne nameravam rasti 

Devetnajsto vprašanje, na katerem delovnem področju so zaposlene, prinaša 19 odgovorov 

podjetnic in kar 47 % jih je na vodstvenem položaju. Sledijo finančna služba (16 %) in tržna 

služba (16 %), drugo: nabavna, prodajna, proizvodnja, tržna, vodstvo ter prevajanje in 

tolmačenje (11 %), nabavno prodajna služba (5 %) in proizvodnja (5 %). Največ anketiranih 

podjetnic dela na vodstvenem področju. 

 

Slika 9: Na katerem delovnem področju ste zaposleni? (n = 19) 
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Preglednica 14: Odgovori pod drugo. 

Odgovori Frekvenca 

nabavno prodajna, proizvodnja, tržna, vodstvo 

prevajanje in tolmačenje 

Dvajseto vprašanje je bilo, v kateri panogi delajo podjetnice. Odgovorilo je 19 podjetnic in 

največ jih je odgovorilo drugo (47 %): svetovanje, turizem, zobotehnika, finančne storitve, 

zlatarstvo, prevajanje in tolmačenje, finance, vizualna komunikacija. Sledile so panoge 

trgovina na debelo in drobno (21 %), potrošniške storitev (11 %), inženiring, raziskave in 

razvoj (11 %), proizvodnja industrijskih dobrin (5 %) in gradbeništvo (5 %). Nobena 

podjetnica ni odgovorila proizvodnja potrošnih dobrin. Anketirane podjetnice delujejo v zelo 

različnih panogah. 

 

Slika 10: Vaša panoga podjetja je: (Gomezelj Omerzelj 2008) (n = 19) 
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Preglednica 15: Odgovori pod drugo. 

Odgovori Frekvenca 

svetovanje 

turizem 

zobotehnika 

finančne storitve 

zlatarstvo 

prevajanje in tolmačenje 

finance 

vizualne komunikacije 

Zadnje, enaindvajseto vprašanje je spraševalo po velikosti podjetja. Nanj je odgovorilo 19 

podjetnic in 63 % je izbralo odgovor mikro podjetje, majhno podjetje 32 % in srednje podjetje 

5 %. Nobena ni izbrala odgovora veliko podjetje. Večina anketiranih podjetnic deluje v mikro 

podjetjih. 

 

Slika 11: Velikost podjetja (n = 19) 

S Skewnessovim in Kurtosisovim testom ugotovimo, da je med 57 odgovori kar 53 % 

preučevanih spremenljivk porazdeljenih normalno, ker ležijo vrednosti obeh koeficientov 

znotraj intervala od +1 do –1. Če ta predpostavka ni izpolnjena, potem je preverjanje hipotez 

pomanjkljivo oz. napačno. 

3.6 Anketa za partnerke podjetnikov 

Na prvo vprašanje, koliko je starost partnerk podjetnikov, je odgovorilo 52 partnerk 

podjetnikov in največ ji je starih 35–44 let (60 %), sledi starost 25–34 let (13 %), takoj za 



 

35 

njimi starost 45–54 let (12 %). Na zadnjih treh mestih so starosti 18–24 let (8 %), starost 55–

64 let (6 %) in na zadnjem mestu starost od 65 dalje (2 %). Anketirane partnerke podjetnikov, 

ki so sodelovale v anketi, so bile v večini stare med 35 in 44 let. 

 

Slika 12: Starost (n = 52) 

Drugo vprašanje je spraševalo o starosti, ko so se partnerice podjetnikov prvič aktivno 

vključile v podporo partnerjevi podjetniški aktivnosti. Odgovorilo je 51 partnerk podjetnikov 

in kar 43 % partnerk podjetnikov je bilo ob prvi aktivni vključitvi v podporo partnerjevi 

podjetniški aktivnosti starih 18–24 let. Sledila je starost 25–34 let (39 %), nato starost 35–44 

let (16 %) ter starost 55–64 let (2 %). Nobena ni bila takrat stara 45–54 let in od 65 dalje. To 

pomeni, da so se anketirane partnerke prvič aktivno vključile v podporo partnerjevi 

podjetniški aktivnosti pred 25 letom. 

 

Slika 13: Koliko ste bili stari, ko ste se prvič vključili v podjetništvo? (n = 51) 

Pri tretjem vprašanju smo spraševali, zakaj se niso odločile za podjetništvo oz. za samostojno 

poslovno pot. Na odgovor je odgovorilo 21 partnerk podjetnikov. Največ jih je odgovorilo, da 

se ne želijo opredeliti (33 %), sledili so odgovori drugo (24 %): da ni potrebe, manjši stroški 

in raje sem v ozadju ter samostojna pot se mi zdi preveliko finančno tveganje. Na zadnjem 

mestu so odgovori: nimam dobre poslovne ideje (10 %), ne čutim se dovolj odgovorno, 

sposobno (5 %) in nimam potrebnega znanja (5 %). Anketirane partnerke podjetnikov se 

počutijo dovolj odgovorne in menijo, da imajo znanje za samostojno pot. Ovirajo jih drugi 

razlogi in samostojna pot se jim zdi preveč finančno tvegana. 
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Preglednica 16: Odločitev za podjetništvo 

 

Na četrto vprašanje, ali so se za pomoč partnerju odločile zaradi brezposelnosti, je odgovorilo 

23 partnerk podjetnikov. Kar 78 % je odgovorilo ne, 17 % da in najmanj drugo (4 %): vsak 

ima svojo branžo. Nobena ni odgovorila, da se ne želi opredeliti. Pri večini anketiranih 

partnerk podjetnikov brezposelnost ni bil vzrok za aktivno vključitev v podporo partnerjevi 

podjetniški aktivnosti. 

 

Slika 14: Ali ste se za pomoč partnerju odločili zaradi brezposelnosti? (n = 

23) 

Peto vprašanje je bilo, ali so kdaj razmišljale, da bi začele samostojno pot v podjetništvu? 

Odgovorilo je 23 partnerk podjetnikov in kar 70 % jih je razmišljalo, da bi začelo samostojno 

pot. Odgovor ne je izbralo 26 % partnerk podjetnikov in drugo 4 %. Nobena ni izbrala 

odgovora ne želim se opredeliti. Večina anketiranih partnerk podjetnikov je razmišljalo o 

samostojnem podjetništvu. 

Q3

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

1 (Ne čutim se dovolj odgovorno, sposobno.) 1 2% 5% 5%

2 ( Nimam potrebnega znanja. ) 1 2% 5% 10%

3 ( Nimam dobre poslovne ideje. ) 2 4% 10% 19%

4 ( Samostojna pot sem mi zdi finančno preveč 
tvegana. ) 5 10% 24% 43%

5 ( Ne želim se opredeliti. ) 7 13% 33% 76%

6 (Drugo:) 5 10% 24% 100%

Veljavni Skupaj 21 40% 100%

Povprečje 4,5 Std. Odklon 1,4

ODLOČITEV ZA NEPODJETNIŠTVO Zakaj se niste odločili za podjetništvo oz. za samostojno poslovno pot? 
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Slika 15: Ali ste kdaj razmišljali, da bi začeli samostojno pot v podjetništvu? 

(n = 23) 

Šesto vprašanje je spraševalo o veljavnosti več trditev. Prva trditev je bila, ali so bile pred 

zaposlitvijo v trenutnem podjetju zadovoljne s svojimi delovnimi pogoji in življenjsko 

blaginjo. Odgovorilo je 23 partnerk podjetnikov. Kar 57 % je bilo in ni bilo zadovoljnih in    

26 % je bilo zadovoljnih. Zelo zadovoljnih je bilo le 17 %. Anketirane partnerice podjetnikov 

nimajo izrazitega stališča o zadovoljstvu v prejšnjem podjetju. Se pa bolj nagibajo k 

zadovoljstvu. 

Za trditev, da so se za pomoč partnerju odločile zaradi znanja, ki ga imajo, je svoje mnenje 

podalo 19 podjetnic. Za odgovor niti drži, niti ne drži se je opredelilo 36 % ter odgovor drži 

prav tako 36 %. Sledijo odgovori zelo drži (26 %), zelo ne drži (5 %) in ne drži (5 %). 

Ugotavljamo, da se anketirane partnerke podjetnikov nagibajo k odgovoru, da so se odločile 

za pomoč partnerju zaradi znanja, ki ga imajo, vendar odgovor ni izrazit. 

Na trditev, da so se za pomoč partnerju odločile zaradi dela od doma in družine, smo dobili 19 

odgovorov partnerk podjetnikov. Kar 32 % jih meni, da trditev niti drži, niti ne drži. Sledijo 

ne drži (26 %), zelo drži (21 %) in na zadnjih mestih zelo ne drži (11 %) in drži (11 %). 

Ugotovimo lahko, da so se anketirane partnerke podjetnikov za pomoč partnerju odločile 

zaradi dela od doma in družine, odgovori ne izražajo jasnih stališč, vseeno se pa bolj nagibajo 

k temu, da je razlog povezan z družinskimi obveznostmi. 

Na trditev, da so trenutno zadovoljne s svojimi delovnimi pogoji, življenjsko blaginjo, je 

mnenje podalo 19 partnerk podjetnikov. Kar 47 % je mnenja, da trditev drži. Sledijo mnenja 

niti ne drži, niti drži (21 %), ne drži (16 %), zelo ne drži (11 %) in zelo drži (5 %). Anketirane 

partnerke podjetnikov so zadovoljne s svojimi delovnimi pogoji in življenjsko blaginjo. 

Za trditev, da zmorejo usklajevati med poslovnim in zasebnim življenjem, smo dobili 20 

odgovorov partnerk podjetnikov. Kar 45 % se je strinjalo s to trditvijo. Sledile so opredelitve 

ne drži (25 %), niti drži, niti ne drži (20 %) in zelo drži (10 %). Nobena ni izbrala odgovora 

zelo ne drži. Večina anketiranih partnerk podjetnikov je mnenja, da zmorejo usklajevati med 

poslovnim in zasebnim življenjem. 



 

38 

O trditvi, da se bojijo uspeha, je mnenje podalo 18 anketiranih partnerk podjetnikov in 

polovica se je opredelila za odgovor niti drži, niti ne drži. Sledi opredelitev zelo ne drži       

(22 %), drži (11 %), zelo drži (11 %) in ne drži (6 %). Glede neuspeha so zelo neodločene, 

vendar se mnenja anketiranih partnerk podjetnikov nagibajo k temu, da se rahlo bojijo 

neuspeha. 

Preglednica 17: Ali ste pred zaposlitvijo v trenutnem podjetju bili zadovoljni s svojimi 

delovnimi pogoji in življenjsko blaginjo? 

 

Sedmo vprašanje je partnerke podjetnikov spraševalo po oceni zadovoljstva s plačilom za 

trud, ki so ga vložile v delo v prejšnji službi. Odgovorilo je 22 partnerk podjetnikov in 41 % 

je bilo s plačilom srednje zadovoljnih. Sledijo odgovori zadovoljna (36 %), nezadovoljna      

(9 %), zelo zadovoljna (9 %) in zelo nezadovoljna (5 %). Partnerke podjetnikov se bolj 

nagibajo k odgovoru, da so bile zadovoljne s plačilom za trud, ki so ga vložile v prejšnji 

službi. 

 

Slika 16: Ocenite, kako ste bili v prejšnji službi zadovoljni s plačilom za 

trud, ki ste ga vložili v delo? (n = 22) 

Osmo vprašanje je bilo, ali so v prejšnji službi napredovale na delovnem mestu. Odgovorilo je 

23 partnerk podjetnikov. 30 % anketiranih partnerk podjetnikov je odgovorilo, da se je njihov 

trud odražal v rednem napredovanju. Sledijo odgovori kljub vloženemu trudu sem 

napredovala počasi (26 %), nikoli nisem napredovala (22 %), napredovanje je bilo 

Q6

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

1 2 3 4 5 Skupaj

0 0 13 6 4 23

0% 0% 57% 26% 17% 100%

1 1 6 6 5 19

5% 5% 32% 32% 26% 100%

2 5 6 2 4 19

11% 26% 32% 11% 21% 100%

2 3 4 9 1 19

11% 16% 21% 47% 5% 100%

0 5 4 9 2 20

0% 25% 20% 45% 10% 100%

4 1 9 2 2 18

22% 6% 50% 11% 11% 100%

Q6f_1 Ali se bojite neuspeha? - 18 52 2,8 1,25

Q6e_1 Ali v podjetniški karieri zmorete usklajevati 
med poslovnim in zasebnim življenjem?  -

20 52 3,4 0,99

Q6d_1 Ali ste trenutno zadovoljni s svojimi delovnimi 

pogoji, življenjsko blaginjo? -
19 52 3,2 1,13

Q6c_1 Ali ste se za pomoč partnerju odločili zaradi 
dela od doma in družine? -

19 52 3,1 1,31

52 3,6 0,78

Q6b_1 Ali ste se za pomoč partnerju odločili zaradi 
znanja, ki ga imate? -

19 52 3,7 1,11

Spodnje trditve ocenite s številkami od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo ne drži, 5 pa zelo drži.  

Odgovori

Q6a_1 Ali ste pred zaposlitvijo v trenutnem podjetju 

bili zadovoljni s svojimi delovnimi pogoji in 

življenjsko blaginjo? -

23
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avtomatično v skladu z internimi/eksternimi pravili organizacije (17 %), 4 % pa se jih ni 

želelo opredeliti. Večina anketiranih partnerk podjetnikov je v prejšnji službi napredovala. 

 

Slika 17: Ali ste v prejšnji službi napredovali na delovnem  mestu? (n = 23) 

Deveto vprašanje je spraševalo, ali lahko napredujejo v sedanji službi. Odgovorilo je 22 

partnerk podjetnikov. Odgovor nikoli ne napredujem je izbralo 36 % partnerk podjetnikov. 

Sledijo odgovori trud se odraža v rednem napredovanju (23 %), napredovanje je avtomatično 

v skladu z internimi pravili organizacije (23 %), ne želim se opredeliti (14 %) in kljub 

vloženemu trudu napredujem počasi (5 %). Polovica anketiranih partnerk podjetnikov 

napreduje v sedanji službi, polovica pa ne oz. se nočejo opredeliti. 

 

Slika 18: Ali lahko napredujete v sedanji službi? (n = 22) 

Na deseto vprašanje, ali se njihovo mnenje upošteva pri odločitvah poslovanja, je odgovorilo 

22 partnerk podjetnikov. 41 % partnerk podjetnikov je odgovorilo, da se njihovo mnenje 

včasih upošteva, sledili so odgovori, da se njihovo mnenje večinoma upošteva in je cenjeno 

(36 %), njihova mnenja se običajno ne upošteva (18 %). 5 % anketiranih se ni želelo 

opredeliti. Odgovora moje mnenje se sploh nikoli ne upošteva ni izbrala nobena partnerka 

podjetnika. Večina anketiranih partnerk podjetnikov je mnenja, da se njihove odločitve 

poslovanja upoštevajo. 
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Slika 19: Ali se vaše mnenje upošteva pri odločitvah poslovanja? (n = 22) 

Vprašanja od 11 do 22 se nanašajo na znanje. Enajsto vprašanje je bilo, kakšno izobrazbo so 

imele, ko so se prvič zaposlile. Odgovorilo je 17 partnerk podjetnikov in kar 53 % jih je imelo 

srednješolsko izobrazbo. Sledili so odgovori visokošolska, univerzitetna in več (24 %), 

višješolska izobrazba (18 %) ter poklicna 6 %. Nobena ni imela zgolj osnovne šole ali manj. 

Anketirane partnerke podjetnikov imajo v večini srednješolsko izobrazbo in več. 

 

Slika 20: ZNANJE: Kakšno izobrazbo ste imeli, ko ste se prvič zaposlili? (n = 

17) 

Dvanajsto vprašanje, ali so se šolale ob delu, prinaša 17 odgovorov partnerk podjetnikov in 

kar 53 % jih je študiralo v programu izrednega študija, 47 % pa ne. Nobena ni odgovorila, da 

se ne želi opredeliti. Skoraj večina anketiranih partnerk podjetnikov se je šolala ob delu. 

 

Slika 21: Ali ste se šolali ob delu – izredni študij? (n = 17) 
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Če so partnerke podjetnikov odgovorile prejšnje vprašanje z da, je sledilo vprašanje, kaj je bil 

razlog, da so se odločile za dodatno šolanje. Odgovorilo je 9 partnerk podjetnikov in 44 % jih 

je navedlo željo po znanju. Sledili so odgovori: priložnost za boljše delovno mesto (33 %), 

želja in možnost napredovanja (11 %) ter spodbuda in podpora družine (11 %). Nobena ni 

izbrala odgovora drugo. Ugotavljamo, da je pri anketiranih partnerkah podjetnikov želja po 

znanju prevladujoč razlog za odločitev za dodatno šolanje. 

 

Slika 22: Kaj je razlog, da ste se odločili za dodatno šolanje? (n = 9) 

Če so anketiranke na dvanajsto vprašanje odgovorile z ne, je sledilo vprašanje, zakaj se niso 

odločile za nadaljnji študij, odgovorilo je 8 partnerk podjetnikov. Odgovor zaradi 

pomanjkanja časa je izbralo 38 % anketiranih, zaradi preobremenjenosti v službi/težka 

uskladitev s službo 25 %, za nadaljnji študij ni bilo motiva 25 % in zaradi družine 13 %. 

Nobena ni izbrala odgovora drugo. Anketirane partnerke podjetnikov ocenjujejo, da se niso 

odločile za nadaljnji študij zaradi pomanjkanja časa, preobremenjenosti v službi in ker niso 

imele motiva za študij. 

 

Slika 23: Zakaj se niste odločili za nadaljnji študij? (n = 8) 

Petnajsto vprašanje je spraševalo, koliko znanja imajo po svoji samooceni. Odgovorilo je 17 

partnerk podjetnikov in kar 71 % je odgovorilo veliko. Odgovor zelo veliko je izbralo 24 % in 

niti imam, niti nimam 6 % partnerk podjetnikov. Odgovorov sploh nimam in nimam ni izbrala 

nobena partnerica podjetnika. Anketirane partnerke podjetnikov ocenjujejo, da imajo veliko 

znanja. 
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Preglednica 18: Koliko znanja imate po vaši samooceni? 

 

Na šestnajsto vprašanje, kolikšen je po vašem mnenju vpliv znanja podjetnika na poslovno 

uspešnost podjetja (Gomezelj Omerzel 2008), je odgovorilo 17 partnerk podjetnikov. 53 % je 

odgovorilo zelo velik, sledijo odgovori niti ne majhen, niti ne velik (24 %), zelo velik (18 %) 

in majhen (6 %). Možnosti zelo majhen ni izbrala nobena podjetnica. Ugotavljamo, da 

anketirane partnerice podjetnikov ocenjujejo, da ima njihovo znanje velik vpliv na poslovno 

uspešnost njihovih partnerjev. 

 

Slika 24: Kolikšen je po vašem mnenju vpliv vašega znanja na poslovno 

uspešnost podjetja?     (n = 17) 

Na sedemnajsto vprašanje, kako ocenjujete pridobivanje znanja v podjetju vašega partnerja 

(Gomezelj Omerzel 2008), smo dobili 17 odgovorov partnerk podjetnikov, ki so se izrekle o 

tem, ali v partnerjevem podjetju uporabljajo internet. Kar 82 % jih je potrdilo, da to zelo drži, 

12 % je izbralo odgovor zelo ne drži in 6 % drži. Nobena ni odgovorila ne drži in niti drži, niti 

ne drži. Večina anketiranih partnerk podjetnikov je odgovorilo, da v partnerjevem podjetju 

uporabljajo internet. 

Na trditev, da v partnerjevem podjetju spremljajo strokovno literaturo, je podalo mnenje 16 

partnerk podjetnikov in 38 % jih meni, da trditev drži. Zelo drži je menilo 38 %, niti ne drži, 

niti drži 19 % in zelo ne drži 6 %. Nobena ni odgovorila ne drži. Sklepamo lahko, da 

partnerke podjetnikov menijo, da v podjetju njihovega partnerja spremljajo strokovno 

literaturo. 

 

Q15

Odgovori Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa

1 (sploh nimam) 0 0% 0% 0%

2 (nimam) 0 0% 0% 0%

3 (niti nimam, niti nimam) 1 2% 6% 6%

4 (veliko) 12 23% 71% 76%

5 (zelo veliko) 4 8% 24% 100%

Veljavni Skupaj 17 33% 100%

Povprečje 4,2 Std. Odklon 0,5

Koliko znanja imate po vaši samooceni? 
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Trditev, da se podjetje partnerja redno primerja z najmočnejšimi konkurenti s področja, 

prinaša 14 odgovorov partnerk podjetnikov. 36 % jih je odgovorilo zelo drži. Sledijo odgovori 

niti ne drži, niti drži (29 %), drži (21 %), zelo ne drži (7 %) ter ne drži (7 %). Ugotovimo 

lahko, da partnerke podjetnikov menijo, da se podjetje partnerja redno primerja z 

najmočnejšimi konkurenti s področja. 

Glede trditve, da se v podjetju partnerja udeležujejo predstavitev novosti pri dobaviteljih, 

kupcih, se je opredelilo 15 partneric podjetnikov in 47 % od njih meni, da trditev niti ne drži, 

niti drži. Odgovor drži je izbralo 40 %, odgovor zelo drži 7 % ter odgovor ne drži 7 %. 

Nobena ni izbrala odgovora zelo ne drži. Anketirane partnerke podjetnikov ocenjujejo, da se v 

podjetju partnerja občasno udeležujejo predstavitev novosti pri dobaviteljih in kupcih. 

Glede trditve, da v podjetju partnerja obiskujejo strokovne sejme doma in v tujini, se je 

opredelilo 16 partnerk podjetnikov. Da trditev drži, je bilo mnenja 31 % anketiranih partnerk 

podjetnikov, ne drži in niti drži 25 %, zelo drži 19 %, ne drži 19 % in zelo ne drži 6 %. 

Ugotovimo lahko, da le polovica anketiranih partnerk podjetnikov ocenjuje, da v podjetju 

partnerja obiskujejo strokovne sejme doma in v tujini. 

Na vprašanje, ali podjetje partnerja študentom omogoča opravljanje prakse, seminarskih in 

diplomskih nalog na primeru podjetja, je odgovorilo 16 partneric podjetnikov. 31 % je izbralo 

odgovor niti ne drži in niti drži, prav tako 31 % pa odgovor ne drži. Sledijo odgovori drži    

(19 %), zelo drži (13 %) in ne drži (6 %). Anketirane partnerke podjetnikov ocenjujejo, da v 

podjetju partnerja študentom slabo omogočajo opravljanje prakse, seminarskih in diplomskih. 

Na vprašanje, ali v podjetju partnerja sodelujejo z zunanjimi izvajalci, je odgovorilo 15 

partnerk podjetnikov. Prevladovala sta odgovora zelo drži (53 %) in drži (20 %). Sledita 

odgovora niti ne drži, niti drži (13 %), ne drži (7 %) in na zadnjem mestu zelo ne drži (7 %). 

Anketirane partnerke podjetnikov so mnenja, da v podjetju partnerja sodelujejo z zunanjimi 

izvajalci. 

Zadnje vprašanje v tem sklopu je bilo, ali v podjetju partnerja novo znanje pridobivajo z 

nakupom licenc. Odgovorilo je 16 partneric podjetnikov in kar 44 % jih je odgovorilo zelo ne 

drži. Sledijo odgovori niti ne drži, niti drži (25 %), ne drži (19 %), drži (6 %) in zelo drži      

(6 %). Anketirane partnerke podjetnikov menijo, da v podjetju partnerja novega znanja ne 

pridobivajo z nakupom licenc. 
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Preglednica 19: Kako ocenjujete pridobivanje znanja v vašem podjetju? 

 

Osemnajsto vprašanje je bilo, kako partnerice podjetnikov ocenjujejo shranjevanje znanja v 

podjetju njihovega partnerja (Gomezelj Omerzelj 2008). Na trditev, da podjetje partnerja 

shranjuje (ima arhiv) dokumentacijo o svojem nastanku, razvoju in viziji delovanja, smo 

dobili odgovore 16 partneric podjetnikov. Največ jih je odgovorilo drži (44 %), sledijo 

odgovori zelo drži (31 %), niti ne drži, niti drži (13 %), zelo ne drži (6 %) in ne drži 6 %. 

Ugotovimo lahko, da anketirane partnerke podjetnikov menijo, da podjetje partnerja shranjuje 

(ima arhiv) dokumentacijo o svojem nastanku, razvoju in viziji delovanja. 

Tudi za trditev, da podjetje partnerja redno shranjuje znanje (ima arhiv) o izvedbi in vsebini 

delovnih procesov, smo dobili 16 odgovorov partnerk podjetnikov, in sicer: drži (38 %), zelo 

drži (25 %), niti ne drži, niti drži (25 %), zelo ne drži (6 %) in ne drži (6 %). Ugotovimo, da 

velika večina anketiranih partnerk podjetnikov meni, da podjetje partnerja shranjuje arhiv 

podjetja.  

Za trditev, da ima podjetje partnerja dobro organizirano dokumentacijo o znanju in dosežkih 

zaposlenih, je svoja mnenja izrazilo 16 partneric podjetnikov in kar 38 % jih meni, da trditev 

niti drži, niti ne drži. Sledijo odgovori drži (25 %), zelo drži (13 %), ne drži (13 %) in zelo ne 

drži (13 %). Ugotovimo lahko, da anketirane partnerice ocenjujejo, da imajo podjetja njihovih 

partnerjev srednje organizirano dokumentacijo o znanju in dosežkih zaposlenih. 

Glede trditve, da podjetje partnerja podpira javno objavo uspehov, je svoje mnenje izrazilo 16 

partneric podjetnikov, polovica je izbrala odgovor niti drži, niti ne drži. Sledijo odgovori drži 

(19 %), ne drži (19 %) in na zadnjem mestu sta odgovora zelo ne drži (6 %) in zelo drži (6 %). 

Polovica anketiranih partnerk podjetnikov meni, da podjetja njihovih partnerjev podpirajo 

javno objavo, druga polovica pa je mnenja, da ne podpirajo javne objave uspehov.  

Na trditev, da podjetje partnerja ob koncu večjih delovnih dosežkov izvaja intervjuje o poteku 

dela, smo dobili 16 odgovorov partnerk podjetnikov. Najpogostejša odgovora sta bila sploh ne 

drži (38 %) in niti ne drži, niti drži (38 %), sledila pa sta ne drži 19 % in drži 6 %. Nobena 

Q17

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

1 2 3 4 5 Skupaj

2 0 0 1 14 17

12% 0% 0% 6% 82% 100%

1 0 3 6 6 16

6% 0% 19% 38% 38% 100%

1 1 4 3 5 14

7% 7% 29% 21% 36% 100%

0 1 7 6 1 15

0% 7% 47% 40% 7% 100%

1 3 4 5 3 16

6% 19% 25% 31% 19% 100%

5 1 5 3 2 16

31% 6% 31% 19% 13% 100%

1 1 2 3 8 15

7% 7% 13% 20% 53% 100%

7 3 4 1 1 16

44% 19% 25% 6% 6% 100%

Q17h_1 Novo znanje pridobivamo z nakupom licenc. - 16 52 2,1 1,26

Q17g_1 Sodelujemo z zunanjimi izvajalci. - 15 52 4,1 1,28

Q17f_1 Študentom omogočamo opravljanje prakse, 
seminarskih in diplomskih nalog na primeru 

našega podjetja. -

16 52 2,8 1,44

Q17e_1 Obiskujemo strokovne sejme doma in v tujini. - 16 52 3,4 1,2

Q17d_1 Udeležujemo se predstavitev novosti pri 
dobaviteljih, kupcih. -

15 52 3,5 0,74

Q17c_1 Podjetje se redno primerja z najmočnejšimi 
konkurenti s področja. -

14 52 3,7 1,27

17 52 4,5 1,33

Q17b_1 V podjetju spremljamo strokovno literaturo. - 16 52 4 1,1

Kako ocenjujete pridobivanje znanja v vašem podjetju? (Gomezelj Omerzel, 2008) Spodnje trditve 
ocenite s številkami od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne drži, 5 pa zelo drži. 

Odgovori

Q17a_1 V podjetju uporabljamo internet. -
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partnerica podjetnika ni odgovorila zelo drži. Ugotovimo lahko, da anketirane partnerice 

podjetnikov ocenjujejo, da v podjetju njihovega partnerja ne izvajajo intervjujev o poteku dela 

ob koncu večjih delovnih dosežkov. 

Preglednica 20: Kako ocenjujete shranjevanje znanja v vašem podjetju? 

 

Devetnajsto vprašanje je spraševalo po tem, kako partnerke podjetnikov ocenjujejo prenos 

znanja v podjetju njihovega partnerja (Gomezelj Omerzelj 2008). Anketiranke so se najprej 

opredeljevale o trditvi, ali dobro počutje v podjetju partnerja pozitivno vpliva na proces 

znanja. Mnenje je podalo 16 partnerk podjetnikov in kar 50 % je odgovorilo zelo drži. Sledijo 

odgovori drži (25 %) in niti drži, niti ne drži (19 %) in zelo ne drži (6 %). Anketirane 

partnerke podjetnikov ocenjujejo, da dobro počutje v partnerjevem podjetju zelo pozitivno 

vpliva na proces znanja. 

Na naslednjo trditev, da imajo v podjetju partnerja vpeljano timsko in projektno delo, smo 

dobili 16 odgovorov partnerk podjetnikov. 38 % jih meni, da trditev drži. Sledijo odgovori 

zelo drži (25 %), niti drži, niti ne drži (25 %) in ne drži (13 %). Odgovora zelo ne drži ni 

izbrala nobena partnerka podjetnika. Anketirane partnerke podjetnikov ocenjujejo, da imajo v 

partnerjem podjetju vpeljano timsko in projektno delo. 

Za trditev, da v podjetju partnerja pomanjkanje znanja ovira širjenje znanja, smo dobili 16 

odgovorov partnerk podjetnikov, 38 % je izbralo odgovor niti drži, niti ne drži. Sledijo 

odgovori ne drži (19 %), drži (19 %), zelo drži (13 %) in zelo ne drži (13 %). Anketirane 

partnerke podjetnikov so v povprečju odgovorile, da v partnerjevem podjetju polovici 

primanjkuje širjenje znanja, polovici pa ne primanjkuje širjenje znanja. 

Trditev, da je v podjetju partnerja kultura taka, da ne spodbuja širjenja znanja, prinaša 16 

odgovorov partnerk podjetnikov, kar 50 % je odgovorilo zelo ne drži. Sledijo odgovori niti ne 

drži, niti drži (31 %), drži (13 %) in ne drži (6 %). Večina anketiranih partnerk podjetnikov je 

mnenja, da je v partnerjem podjetju kultura v podjetju taka, da spodbuja širjenje znanja. 

Glede trditve, da se v podjetju partnerja podjetja ne omogoča prenosa znanja med oddelki, se 

je opredelilo 15 partneric podjetnikov, kar 60 % jih meni, da trditev zelo ne drži. Odgovor 

drži je izbralo 20 %, niti ne drži, niti drži 13 % in ne drži 7 %. Nobena ni izbrala odgovora 

Q18

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

1 2 3 4 5 Skupaj

1 1 2 7 5 16

6% 6% 13% 44% 31% 100%

1 1 4 6 4 16

6% 6% 25% 38% 25% 100%

2 2 6 4 2 16

13% 13% 38% 25% 13% 100%

1 3 8 3 1 16

6% 19% 50% 19% 6% 100%

6 3 6 1 0 16

38% 19% 38% 6% 0% 100%

Q18e_1 Podjetje ob koncu večjih delovnih dosežkov 
izvaja intervjuje o poteku dela. -

16 52 2,1 1,02

Q18d_1 Podjetje podpira javno objavo uspehov. - 16 52 3 0,97

Q18c_1 Podjetje ima dobro organizirano dokumentacijo 

o znanju in dosežkih zaposlenih. -
16 52 3,1 1,2

3,9 1,15

Q18b_1 Podjetje redno shranjuje znanje (ima arhiv) o 

izvedbi in vsebini delovnih procesov. -

16 52 3,7 1,14

Kako ocenjujete shranjevanje znanja v vašem podjetju? (Gomezelj Omerzelj, 2008) Spodnje trditve 
ocenite s številkami od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne drži, 5 pa zelo drži. 

Odgovori

Q18a_1 Podjetje shranjuje (ima arhiv) dokumentacijo o 

svojem nastanku, razvoju in viziji delovanja. -

16 52
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zelo drži. Anketirane partnerke podjetnikov so mnenja, da podjetja partnerjev močno 

omogočajo prenos znanja med oddelki. 

Preglednica 21: Kako ocenjujete prenos znanja v vašem podjetju? 

 

Dvajseto vprašanje se nanaša na to, kako partnerke podjetnikov ocenjujejo uporabo znanja v 

podjetju svojega partnerja (Gomezelj Omerzelj 2008). Prva trditev, o kateri so se 

opredeljevale anketiranke, je bila, ali koristne predloge pohvalijo. Odgovorilo je 16 partnerk 

podjetnikov. Kar polovica je odgovorilo drži in 31 % zelo drži. Sledila sta odgovora ne drži in 

niti ne drži (13 %) in odgovor ne drži (6 %). Nobena ni odgovorila ne drži. Anketirane 

partnerke podjetnikov ocenjujejo, da v partnerjem podjetju koristne predloge vsekakor 

pohvalijo. 

Glede trditve, da v podjetju partnerja koristne predloge uporabijo v praksi, se je opredelilo 15 

partnerk podjetnikov in kar 53 % je odgovorilo, da trditev drži, 27 % zelo drži in 20 % niti ne 

drži, niti drži. Odgovorov zelo ne drži in ne drži ni izbrala nobena partnerica podjetnika. 

Anketirane partnerke podjetnikov menijo, da v partnerjem podjetju koristne predloge 

uporabijo v praksi. 

Trditev, da v podjetju partnerja podjetje uspešno uporablja lastne pretekle izkušnje za 

razreševanje novih izzivov, prinaša 16 odgovorov partnerk podjetnikov in 38 % je odgovorilo 

zelo drži. Drži je odgovorilo 31 % podjetnic in niti drži, niti ne drži le 31 %. Odgovora zelo ne 

drži in ne drži ni izbrala nobena podjetnica. Anketirane partnerke podjetnikov ocenjujejo, da v 

partnerjem podjetju uspešno uporabljajo pretekle izkušnje za razreševanje novih izzivov. 

O trditvi, da v podjetju partnerja uspešno uporabljajo svoje znanje v delovnih procesih, je 

svoje mnenje izrazilo 16 partnerk podjetnikov in polovica je odgovorila drži. Odgovor zelo 

drži je izbralo 25 %, odgovor niti ne drži, niti drži 19 % in odgovor ne drži 6 % partneric 

podjetnikov. Nobena ni odgovorila sploh ne drži. Ugotavljamo, da so anketiranke mnenja, da 

v podjetju njihovih partnerjev uporabljajo svoje znanje v delovnih procesih. 

Za trditev, da v podjetju partnerja najboljše predloge nagradijo, smo dobili 16 odgovorov 

partnerk podjetnikov in odgovor niti drži, niti ne drži je izbralo 31 % partnerk podjetnikov. 

Sledijo odgovori zelo drži (25 %), ne drži (19 %), drži (19 %) in zelo ne drži (6 %). 

Anketirane partnerke podjetnikov so mnenja, da podjetja njihovih partnerjev najboljše 

Q19

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

1 2 3 4 5 Skupaj

1 0 3 4 8 16

6% 0% 19% 25% 50% 100%

0 2 4 6 4 16

0% 13% 25% 38% 25% 100%

2 3 6 3 2 16

13% 19% 38% 19% 13% 100%

8 1 5 2 0 16

50% 6% 31% 13% 0% 100%

9 1 2 3 0 15

60% 7% 13% 20% 0% 100%

Q19e_1 Podjetje ne omogoča prenosa znanja med 
oddelki. -

15 52 1,9 1,28

Q19d_1 Kultura v podjetju je taka, da ne spodbuja 

širjenje znanja. -
16 52 2,1 1,18

Q19c_1 Pomanjkanje znanja ovira širjenje znanja. - 16 52 3 1,21

4,1 1,15

Q19b_1 Vpeljano imamo timsko in projektno delo. - 16 52 3,8 1

Kako ocenjujete prenos znanja v vašem podjetju? (Gomezelj Omerzelj, 2008) Spodnje trditve 
ocenite s številkami od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne drži, 5 pa zelo drži. 

Odgovori

Q19a_1 Dobro počutje v podjetju pozitivno vpliva na 
proces znanja. -

16 52
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predloge slabo nagradijo. 

Trditev, da v podjetju partnerja dopuščajo napake, ki se pojavljajo zaradi uporabe novih 

znanj, prinaša 16 odgovorov partnerk podjetnikov. Kar 56 % jih je odgovorilo drži in 31 % jih 

je odgovorilo niti drži, niti ne drži. Da trditev zelo drži se je opredelilo 13 % partneric 

podjetnikov. Nobena ni odgovorila zelo ne drži ali ne drži. Anketirane partnerke podjetnikov 

ocenjujejo, da v podjetjih njihovih partnerjev dopuščajo napake, ki se pojavljajo zaradi 

uporabe novih znanj. 

Tudi na potrditev, da je v podjetju partnerja znanja dovolj, problematična je le njegova 

uporaba, smo prav tako dobili 16 odgovorov partneric podjetnikov. Odgovori so sledeči: niti 

ne drži, niti drži (38 %), ne drži (19 %), drži (19 %), zelo ne drži (13 %) in zelo drži (13 %). 

Polovica anketiranih partnerk podjetnikov ocenjuje, da je znanja v podjetjih njihovih 

partnerjev dovolj, problematična je njegova uporaba, druga polovica pa meni, da v podjetjih 

njihovih partnerjev ni dovolj znanja. 

Preglednica 22: Kako ocenjujete uporabo znanja v vašem podjetju? 

 

Enaindvajseto vprašanje sprašuje, kako partnerke podjetnikov ocenjujejo merjenje 

učinkovitosti uporabe znanja v partnerjevem podjetju. Na trditev, da učinke uporabljenega 

znanja v partnerjevem podjetju spremljajo po učinku, smo dobili 16 odgovorov partnerk 

podjetnikov in 44 % je odgovorilo, da trditev niti drži, niti ne drži. Sledijo odgovori ne drži 

(19 %), drži (19 %), zelo ne drži (13 %) in zelo drži (6 %). Večina anketiranih partnerk 

podjetnikov ocenjuje, da učinkov uporabljenega znanja v partnerjevem podjetju ne spremljajo 

po učinku. 

O trditvi, da v podjetju partnerja spremljajo znižanje stroškov zaradi uporabljenega znanja, je 

svoje mnenje podalo 16 partnerk podjetnikov. Kar 38 % se je odločilo za odgovor niti drži, 

niti ne drži. Sledijo odgovori zelo ne drži (19 %), ne drži (19 %), drži (13 %) in zelo drži     

(13 %). Anketirane partnerke podjetnikov ocenjujejo, da podjetja njihovih partnerjev ne 

spremljajo znižanja stroškov zaradi uporabljenega znanja. 

 

Q20

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

1 2 3 4 5 Skupaj

0 1 2 8 5 16

0% 6% 13% 50% 31% 100%

0 0 3 8 4 15

0% 0% 20% 53% 27% 100%

0 0 5 5 6 16

0% 0% 31% 31% 38% 100%

0 1 3 8 4 16

0% 6% 19% 50% 25% 100%

1 3 5 3 4 16

6% 19% 31% 19% 25% 100%

0 0 5 9 2 16

0% 0% 31% 56% 13% 100%

2 3 6 3 2 16

13% 19% 38% 19% 13% 100%

Q20g_1 Znanja v podjetju je dovolj, problematična je 
njegova uporaba. -

16 52 3 1,21

Q20f_1 Dopuščamo napake, ki se pojavljajo zaradi 
uporabe novih znanj. -

16 52 3,8 0,66

Q20e_1 Najboljše predloge nagradimo. - 16 52 3,4 1,26

Q20d_1 Podjetje uspešno uporablja svoje znanje v 
delovnih procesih. -

16 52 3,9 0,85

Q20c_1 Podjetje uspešno uporablja lastne pretekle 
izkušnje za razreševanje novih izzivov. -

16 52 4,1 0,85

4,1 0,85

Q20b_1 Koristne predloge uporabimo v praksi. - 15 52 4,1 0,7

Kako ocenjujete uporabo znanja v vašem podjetju? (Gomezelj Omerzelj, 2008) Spodnje trditve 
ocenite s številkami od 1 do 5, kjer 1 pomeni ne drži, 5 pa zelo drži. 

Odgovori

Q20a_1 Koristne predloge pohvalimo. - 16 52
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Za trditev, da učinkov uporabljenega znanja v podjetju partnerja ne spremljajo, smo dobili 16 

odgovorov partnerk podjetnikov. 38 % jih je izbralo odgovor zelo ne drži. Ne drži je izbralo 

19 % partnerk podjetnikov, niti ne drži, niti drži 19 %, drži 13 % in zelo drži 13 %. 

Ugotovimo, da po mnenju anketiranih partnerk podjetnikov ne spremljajo učinka 

uporabljenega znanja v podjetju. 

Preglednica 23: Kako ocenjujete merjenje učinkovitosti uporabe znanja? 

 

Dvaindvajseto vprašanje se nanaša na veščine oz. kako bi se partnerke podjetnikov opredelile 

glede posameznih sposobnosti v podjetju partnerja (Gomezelj Omerzelj 2008). Na trditev o 

sposobnosti imeti celostno predstavo (tj. sposobnost razumeti, kako so stvari med seboj 

povezane, kar se kaže v sposobnosti strateškega in operativnega razmišljanja podjetja) smo 

dobili 16 odgovorov partnerk podjetnikov. 44 % je odgovorilo niti drži, niti ne drži, sledijo 

odgovori zelo drži (31 %), drži (19 %) in zelo ne drži (6 %). Nobena ni izbrala odgovora ne 

drži. Anketirane partnerke podjetnikov ocenjujejo, da imajo v podjetju njihovega partnerja 

sposobnost o celostni predstavi. 

Naslednja trditev se je nanašala na sposobnost kritičnosti/analitičnosti (tj. sposobnost 

kritičnega in logističnega analiziranja problemov in situacij). Dobili smo 16 odgovorov 

partnerk podjetnikov in polovica je odgovorila niti drži, niti ne drži. Sledijo odgovori drži (31 

%), zelo drži (13 %) in ne drži (6 %). Nobena ni izbrala odgovora zelo ne drži. Po mnenju 

anketiranih partnerke podjetnikov imajo v podjetju njihovega partnerja kritično/analitične 

sposobnosti. 

Na trditev o sposobnosti timskega dela in izgrajevanja medsebojnih odnosov (tj. sposobnost 

timskega dela in uporabe ustreznih medsebojnih spretnosti timskega dela ter uporabe 

ustreznih medsebojnih spretnosti za izgrajevanje odnosov s kolegi, člani skupine in 

zainteresirano javnostjo) smo dobili 15 odgovorov partnerk podjetnikov. 40 % jih meni, da 

trditev drži. Sledijo odgovori: niti ne drži, niti drži (33 %), zelo drži (20 %) in ne drži (7 %). 

Nobena partnerka podjetnika ni odgovorila zelo ne drži. Anketirane partnerke podjetnikov 

menijo, da imajo v podjetju partnerja sposobnosti za timsko delo in izgrajevanje medsebojnih 

odnosov. 

Trditev, ki se nanaša na sposobnosti komuniciranja (tj. sposobnost komunicirati jasno in 

strnjeno, z uporabo številnih govornih in pisnih metod), prinaša 16 mnenj partnerk 

podjetnikov. Kar polovica jih meni, da trditev niti ne drži, niti drži. Sledita odgovora drži    

Q21

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

1 2 3 4 5 Skupaj

2 3 7 3 1 16

13% 19% 44% 19% 6% 100%

3 3 6 2 2 16

19% 19% 38% 13% 13% 100%

6 3 3 2 2 16

38% 19% 19% 13% 13% 100%

Q21c_1 Učinka uporabljenega znanja ne spremljamo. - 16 52 2,4 1,46

2,9 1,09

Q21b_1 Spremljamo znižanje stroškov zaradi 
uporabljenega znanja. -

16 52 2,8 1,28

Kako ocenjujete merjenje učinkovitosti uporabe znanja? Spodnje trditve ocenite s številkami od 1 
do 5, kjer 1 pomeni ne drži, 5 pa zelo drži. 

Odgovori

Q21a_1 Učinke uporabljenega znanja spremljamo po 
učinku. -

16 52
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(38 %) in zelo drži (13 %). Nobena ni izbrala odgovora zelo ne drži in ne drži. Anketirane 

partnerke podjetnikov ocenjujejo, da imajo v podjetju njihovega partnerja veščino 

komuniciranja. 

Naslednja trditev se nanaša na sposobnosti upravljanja s samim sabo in časom (tj. sposobnost 

organizirati in učinkovito načrtovati razpoložljiv čas). Svoje mnenje je podalo 15 partnerk 

podjetnikov in odgovora, da trditev drži in niti ne drži, niti drži sta bila enakovredna (40 %). 

Sledita še odgovora zelo drži (13 %) in ne drži (7 %). Nobena ni izbrala odgovora zelo ne 

drži. Glede na mnenje anketiranih partnerk podjetnikov ugotavljamo, da v podjetju partnerja 

upravljajo sami s seboj in časom. 

Za trditev o sposobnosti predstavitve (tj. sposobnost javnega nastopanja za različno 

občinstvo) se je opredelilo 16 partnerk podjetnikov in 44 % je izbralo odgovor, da trditev niti 

drži, niti ne drži. Sledijo odgovori ne drži (19 %), drži (19 %) in zelo drži (19 %). Nobena ni 

izbrala odgovora zelo ne drži. Anketirane partnerke podjetnikov ocenjujejo, da imajo v 

podjetju njihovega partnerja malo sposobnosti javnega nastopanja. 

Preglednica 24: VEŠČINE: Kako bi opredelili posamezne sposobnosti v vašem 

podjetju? 

 

Vprašanja od 23 do 27 se navezujejo na izkušnje. Triindvajseto vprašanje je bilo, koliko 

delovnih in podjetniških izkušenj imate po vaši samooceni. Odgovorilo je 16 partnerk 

podjetnikov in kar 56 % je odgovorilo veliko. Sledita še odgovora zelo veliko (19 %), niti 

imam, niti nimam (19 %) in nimam izkušenj (6 %). Nobena ni odgovorila, da sploh nima 

izkušenj. Odgovori nakazujejo, da imajo anketirane partnerke podjetnikov veliko delovnih in 

podjetniških izkušenj. 

Q22

Podvprašanja Veljavni Št. enot Povprečje Std. Odklon

1 2 3 4 5 Skupaj

1 0 7 3 5 16

6% 0% 44% 19% 31% 100%

0 1 8 5 2 16

0% 6% 50% 31% 13% 100%

0 1 5 6 3 15

0% 7% 33% 40% 20% 100%

0 0 8 6 2 16

0% 0% 50% 38% 13% 100%

0 1 6 6 2 15

0% 7% 40% 40% 13% 100%

0 3 7 3 3 16

0% 19% 44% 19% 19% 100%

Q22f_1 Predstavitve (tj. sposobnost javnega 

nastopanja za različno občinstvo). -
16 52 3,4 1,02

Q22e_1 Upravljanje s samim sabo in časom (tj. 
sposobnost organizirati in učinkovito 
načrtovati razpoložljiv čas). -

15 52 3,6 0,83

Q22d_1 Komuniciranje (tj. sposobnost komunicirati 

jasno in strnjeno, z uporabo številnih govornih 
in pisnih metod). -

16 52 3,6 0,72

Q22c_1 Timsko delo in izgrajevanje medsebojnih 

odnosov (tj. sposobnost timskega dela in 

uporabe ustreznih medsebojnih spretnosti za 

izgrajevanje odnosov s kolegi, člani skupine in 
zainteresirano javnostjo). -

15 52 3,7 0,88

3,7 1,14

Q22b_1 Kritičnost/analitičnost (tj. sposobnost 
kritičnega in logističnega analiziranj problemov 
in situacij)  -

16 52 3,5 0,82

VEŠČINEKako bi opredelili posamezne sposobnosti v vašem podjetju? (Gomezelj Omerzelj, 2008) 
Spodnje trditve ocenite s številkami od 1 do 5, kjer 1 pomeni zelo slabo, 5 pa zelo dobro. 

Odgovori

Q22a_1 Sposobnosti imeti celostno predstavo (tj. 

sposobnost razumeti, kako so stvari med seboj 

povezane, kar se kaže v sposobnosti 
strateškega in operativnega razmišljanja 
podjetja). -

16 52
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Slika 25: IZKUŠNJE: Koliko delovnih in podjetniških izkušenj imate po vaši 

samooceni? (n = 16) 

Štiriindvajseto vprašanje se nanaša na leta delovnih izkušenj oz. koliko let delovnih izkušenj 

imajo partnerice podjetnikov. Odgovorilo je 17 partnerk podjetnikov, 35 % anketirank je 

izbralo odgovor 24 let in več. Sledili so odgovori 20–23 let (24 %), 8–11 let (18 %), 12–15 let 

(18 %) in 16–19 let (6 %). Nobena se ni opredelila za odgovora 0–3 leta in 4–7 let delovnih 

izkušenj. V povprečju imajo anketirane partnerke podjetnikov več kot 20 let delovnih 

izkušenj. 

 

Slika 26: Koliko let delovnih izkušenj imate? (n = 17) 

Na petindvajseto vprašanje, koliko let samostojnih podjetniških izkušenj imajo partnerice 

podjetnikov, je odgovorilo 17 partneric podjetnikov. Največ se jih je opredelilo za odgovor 8–

11 let (18 %), sledijo odgovori 12–15 let (18 %), 16–19 let (18 %), 0–3 leta (12 %), 4–7 let 

(12 %), 20–23 let (12 %) in več kot 24 let (12 %). V povprečju imajo anketirane partnerke 

podjetnikov več kot 12 let podjetniških izkušenj. 
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Slika 27: Koliko let podjetniških izkušenj imate? (n = 17) 

Na šestindvajseto vprašanje, ali menite, da potrebujete še veliko naporov, virov ter programov 

za uspešnejše delovanje in rast partnerjevega podjetja, je odgovorilo 16 partnerk podjetnikov 

in kar 50 % je odgovorilo marsikaj bi še potrebovali. Sledili so odgovori: ne, poslovanje in 

rast podjetja sta uspešna (31 %), ne želim se opredeliti (13 %) in da, potrebujem vse od 

naštetega (6 %). Odgovor drugo ni izbrala nobena partnerka podjetnika. Ugotavljamo, da bi 

po mnenju anketiranih partnerk podjetnikov podjetja potrebovala še veliko naporov, virov in 

programov za uspešno delovanje in rast. 

 

Slika 28: Ali menite, da potrebujete še veliko naporov, virov ter programov za 

uspešnejše delovanje in rast vašega podjetja? (n = 16) 

Sedemindvajseto vprašanje, na katerem delovnem področju ste zaposleni, prinaša odgovore 

16 partneric podjetnikov: v finančni službi (19 %), v tržni službi (19 %), v vodstvu (19 %), 

drugo: vse razen proizvodnje (19 %), v nabavno-prodajni službi (13 %) in v proizvodnji     

(13 %). Ugotovimo lahko, da so anketirane partnerke podjetnikov v najmanjšem deležu 

zaposlene v nabavno prodajni službi in proizvodnji, v največjem deležu pa v finančni in tržni 

službi ter v vodstvu. 
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Slika 29: Na katerem delovnem področju ste zaposleni? (n = 16) 

Preglednica 25: Odgovori pod drugo 

  Odgovori Frekvenca 

  pokrivam vsa področja, razen proizvodnje 

Na osemindvajseto vprašanje, v kateri panogi delate, je odgovorilo 17 partneric podjetnikov. 

Največ jih je odgovorilo drugo (24 %): umetniško ustvarjanje, izobraževanje mladih in 

finančna podpora mladih. Sledile so panoge gradbeništvo (24 %), trgovina na debelo in 

drobno (18 %), proizvodnja industrijskih dobrin (12 %), transport in javne dobrine (12 %), 

inženiring, raziskave in razvoj (6 %) ter proizvodnja potrošnih dobrin (6 %). Dobili nismo 

nobenega odgovora za bančništvo, naložbe, zavarovalništvo in potrošniške storitve, kljub 

temu pa lahko povzamemo, da so anketirane partnerke podjetnikov zaposlene v zelo različnih 

panogah. 

 

Slika 30: Vaša panoga podjetja je: (Gomezelj Omerzelj 2008) (n = 17) 
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Preglednica 26: Odgovori pod drugo 

  Odgovori Frekvenca 

  umetniško ustvarjanje 

  izobraževanje mladih in finančna podpora mladim 

Zadnje, devetindvajseto vprašanje je spraševalo o velikosti podjetja, v katerem delajo. 

Odgovorilo je 17 partneric podjetnikov in kar 65 % je zaposlenih v mikro podjetjih ali 

majhnih podjetjih (35 %). Nobena anketiranka ni odgovorila, da dela v srednjem in velikem 

podjetju. Iz odgovorov ugotavljamo, da je velika večina anketiranih partneric podjetnikov 

zaposlenih v mikro in malih podjetjih. 

 

Slika 31: Velikost podjetja (n = 17) 

S Skewnessovim in Kurtosisovim testom ugotovimo, da je med 65 odgovori kar 53 % 

preučevanih spremenljivk porazdeljenih normalno, ker ležijo vrednosti obeh koeficientov 

znotraj intervala od +1 do –1. Če ta predpostavka ni izpolnjena, je preverjanje hipotez 

pomanjkljivo oz. napačno.  

V analizo ugotavljanja razlik o aritmetičnih sredinah za dva neodvisna vzorca smo zajeli 

podjetnice, stare med 35 in 54 let. Z dovolj nizko stopnjo tveganja lahko trdimo, da ni razlik 

med podjetnicami, starimi med 35 in 44 let in med 45 in 54 let pri sledečih trditvah: 

1. Podjetnice v povprečju imajo znanje po svojih samoocenah. 

2. Znanje podjetnika vpliva na poslovno uspešnost. 

3. Podjetnice v povprečju imajo delovne in podjetniške izkušnje po svoji samooceni. 

4. Za podjetništvo so se v povprečju odločile zaradi dobre poslovne ideje – moč za iskanje 

motiva. 

5. Za podjetništvo so se v povprečju odločile zaradi želje po neodvisnosti – biti sam svoj šef. 

6. Za podjetništvo so se v povprečju odločile zaradi dosežkov, predvsem finančnih. 

7. Za podjetništvo so se v povprečju odločile zaradi dela od doma in družine. 
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8. Pred samostojno podjetniško kariero so v povprečju bile zadovoljne s svojimi delovnimi 

pogoji, življenjsko blaginjo. 

9. V prejšnji službi so v povprečju bile zadovoljne s plačilom za trud, ki so ga vložile v delo. 

10. Podjetnice so v povprečju trenutno zadovoljne s svojimi delovnimi pogoji in življenjsko 

blaginjo. 

11. Podjetnice v povprečju zmorejo usklajevati poslovno in zasebno življenje. 

12. Podjetnice se v povprečju ne bojijo neuspeha. 

Za analizo ugotavljanja razlik o aritmetičnih sredinah za dva neodvisna vzorca smo zajeli 

partnerke podjetnikov, stare med 35 in 54 let. Z dovolj nizko stopnjo tveganja lahko trdimo, 

da ni razlik med partnerkami podjetnikov, starimi med 35 in 44 let in med 45 in 54 let pri 

sledečih trditvah: 

1. Partnerke podjetnikov pred zaposlitvijo v trenutnem podjetju so bile v povprečju 

zadovoljne s svojimi delovnimi pogoji in življenjsko blaginjo. 

2. Za pomoč partnerju so se v povprečju odločile zaradi znanja, ki ga imajo. 

3. Za pomoč partnerju so se v povprečju odločile zaradi dela od doma in družine. 

4. Partnerke podjetnikov so v povprečju zadovoljne s svojimi delovnimi pogoji in življenjsko 

blaginjo 

5. Partnerke podjetnikov v povprečju zmorejo usklajevati med poslovnim in zasebnim 

življenjem. 

6. Partnerke podjetnikov po njihovi samooceni v povprečju imajo znanje. 

7. Partnerke podjetnikov po njihovi samooceni v povprečju imajo delovne in podjetniške 

izkušnje. 

3.7 Rezultati 

Na raziskavo so odgovarjale podjetnice in partnerke podjetnikov, v večini stare med 35 in    

44 let, ki so se v podjetništvo vključile pred 25. letom. Dve leti prej, leta 1988, je bil sprejet 

Zakon o podjetjih, ki je sprožil nastanek novih malih zasebnih podjetij. Anketirane podjetnice 

in partnerice podjetnikov so se res vključile v podjetništvo na začetku razvoja podjetništva v 

Sloveniji.  

Njihova izobrazba je presenetljivo visoka. Kar dobrih 50 % ima srednješolsko izobrazbo, 

slabih 10 % pa poklicno. Ostalih 40 % ima visokošolsko, višješolsko izobrazbo, magisterij in 

doktorat. Lahko potrdimo Hisrichovo (1986) opredelitve podjetništva kot procesa ustvarjanja 

nečesa novega ter da ima končna nagrada, ki je skupen rezultat vloženega časa, truda in tudi 

izobrazbe, materialni in psihološki učinek zadovoljstva. Če primerjamo statistične podatke, je 
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bilo 1. 1. 2014 manj kot 10 % žensk med 20. in 39. letom starosti, ki so imele osnovnošolsko 

izobrazbo in manj. Procent osnovnošolske izobrazbe in manj s starostjo žensk le narašča. 

Srednješolska izobrazba žensk se giblje okoli 50 %, le med starostjo 20–24 let izstopa in je  

76 %. Višješolska, visokošolska izobrazba, magisterij in doktorat je imelo v starostni skupini 

med 25 in 39 let pod 50 % žensk, procent po starosti nato samo še pada. Podatki izkazujejo 

dejstvo, da so ženske do 39 leta res zelo izobražene. Kar polovica anketiranih partneric 

podjetnikov se je odločila za študij ob delu in glavni razlog je želja po znanju. Druga polovica 

se za študij ni odločila zaradi pomanjkanja časa in težav pri usklajevanju študijskih 

obveznosti s službo. Kljub razlogom za nadaljnji študij so se podjetnice in partnerice 

podjetnikov ocenile, da imajo veliko znanja, ker se zavedajo, da ima znanje velik vpliv na 

poslovno uspešnost, a kljub temu ocenjujejo, da pomanjkanje znanja ovira širjenje znanja. 

Znanje si pridobivajo s strokovno literaturo, sledijo konkurenci in obiskujejo strokovne sejme 

doma in v tujini. Pri vprašanju, ali se udeležujejo predstavitev novosti pri dobaviteljih, so 

podjetnice odgovorile, da slabo, partnerice podjetnikov pa, da se udeležujejo. Menimo, da so 

podjetnicam novosti pojasnjene že na samem sedežu podjetja, pri partnericah pa se njihovi 

podjetniki radi informirajo in družijo pri dobaviteljih in so partnerice podjetnikov samo 

njihove spremljevalke. Podjetnice so po raziskavi še potrdile, da zelo slabo sodelujejo z 

zunanjimi izvajalci in ne omogočajo prakse, seminarskih in diplomskih nalog o njihovem 

podjetju. S tem so potrdile teorijo, da imajo ženski možgani bolj izrazito intuicijo, tehtajo 

možnosti za sprejem odločitve. Moški možgani so bolj motivirani, kar kaže na sodelovanje z 

ostalimi poslovnimi partnerji. Partnerice podjetnikov ocenjujejo, da omogočajo prakso in 

pisanje nalog o njihovem podjetju, saj imajo moški možgani večjo sposobnost za 

tekmovalnost in iščejo vire za rešitev problemov. Potrdimo lahko, kot pravi Bender (2015), da 

moški naredijo, ženske pa razmišljajo. Glede arhiviranja in shranjevanja znanja, so vsi 

mnenja, da je urejeno, k temu pa jih zavezuje tudi Zakon o varstvu dokumentarnega in 

arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) iz leta 2006. 

Podjetnice in partnerke podjetnikov so z anketo potrdile, da podjetje bolje posluje, če je 

uvedeno timsko delo, širijo znanje med oddelki, dopuščajo napake zaradi novega znanja in 

širijo znanje.  

Veliko se jih še naslanja na lastne pretekle izkušnje, saj imajo v večini več kot 20 let delovnih 

in več kot 10 let podjetniških izkušenj. Podjetnice in partnerke podjetnikov so ocenile, da 

pohvalijo predloge in jih tudi uporabijo v praksi. Zanimivo je, da ko je uspeh dosežen, večina 

ne opravi intervjuja, slabo nagradi uspeh ali ga ne objavi. Hkrati pa menijo, da se bojijo 

neuspeha, a ne prav močno, kljub kritično/analitični oceni same sebe. Večina anketirank je 

zaposlena v mikro podjetjih v različnih panogah, partnerke podjetnikov pa največ v 

gradbeništvu in trgovini na debelo. Oboje v večini delajo na vodstvenih položajih. 

Prvo hipotezo, da se znanje podjetnic razlikuje od znanja partnerk podjetnikov, bomo 

večinoma ovrgli. Podjetnice in partnerke podjetnikov se ne razlikujejo po samooceni znanja 
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in stopnji izobrazbe ob prvi zaposlitvi. Skupina podjetnic in partnerk podjetnikov se nekoliko 

razlikuje glede na samooceno o tem, da potrebujejo še veliko naporov, virov ter programov za 

uspešnejše delovanje in rast podjetja. Testna statistika t ima vrednost 1,694 in točna stopnja 

značilnosti je 0,101 (dvostranski test). To pomeni, da Levenov test je statistično značilen. 

Vrednost točne stopnje značilnosti je 0,10, zato 90% interval zaupanja za samooceno o 

potrebnih naporih, virih in programih za uspešnejše delovanje in rast podjetja med 

podjetnicami in partnerkami podjetnikov leži med -0,89 in 0,84 točkama, kar pomeni, če bi 

100-krat ponovili študijo, bi bila v 90% primerih prava (populacijska) razlika znotraj 

navedenega intervala. Tveganje, da smo zavrnili pravilno domnevo je le  10%. S stopnjo 10% 

lahko sprejmemo sklep, da je povprečna samoocena o naporih, virih ter programih za 

uspešnejše delovanje in rast podjetja na populaciji podjetnic je statistično različna od 

povprečne samoocene napora, virov ter programov za uspešnejše delovanje podjetja na 

populaciji partnerk podjetnikov.    

Drugo hipotezo, da je položaj podjetnic drugačen od položaja partnerk podjetnikov, bomo 

deloma potrdili. Podjetnice in partnerke podjetnikov se statistično ne razlikujeta glede starosti 

ob prvi podjetniški aktivnosti ter glede zadovoljstva s plačilom za trud vložen v delo v 

prejšnji službi. Skupina podjetnic in partnerk podjetnikov se razlikuje z zadovoljstvom z 

delovnimi pogoji, življenjsko blaginjo pred podjetniško kariero in sedaj ter glede 

napredovanja na delovnem mestu v prejšnji službi. Pri vprašanju, če so podjetnice in 

partnerke podjetnikov trenutno zadovoljne s svojimi delovnimi pogoji, življenjsko blaginjo je 

vrednost testne statistike t 1,783 in točna stopnja značilnosti je 0,082 (dvostranski test). To 

pomeni, da Levenov test je statistično značilen. Vrednost točne stopnje značilnosti je 0,08, 

zato 90% interval zaupanja o zadovoljstvu z delovnimi pogoji in življenjsko blaginjo med 

podjetnicami in partnerkami podjetnikov leži med -0,83 in 1,34 točkama, kar pomeni, če bi 

100-krat ponovili študijo, bi bila v 90% primerih prava (populacijska) razlika znotraj 

navedenega intervala. Tveganje, da smo potrdili pravilno domnevo je le 8 %. S stopnjo 10% 

lahko sprejmemo sklep, da  povprečno  zadovoljstvo z delovnimi pogoji in življenjsko 

blaginjo na populaciji podjetnic je statistično različno od povprečnega trenutnega 

zadovoljstva z delovnimi pogoji in življenjsko blaginjo na populaciji partnerk podjetnikov.    

Tretja hipoteza, da se motiv podjetnic razlikuje od motiva partnerk podjetnikov, bomo deloma 

potrdili. Podjetnice in partnerke podjetnikov se statistično ne razlikujeta glede bojazni pred 

neuspehom. Skupina podjetnic in partnerk podjetnikov se razlikuje pri usklajevanju med 

poslovnim in zasebnim življenjem v podjetniški karieri. Pri vprašanju, če podjetnice in 

partnerke podjetnikov zmorejo usklajevati poslovno in zasebno življenje v podjetniški karieri 

je vrednost testne statistike t ima vrednost 2,411 in točna stopnja značilnosti je 0,02 

(dvostranski test). To pomeni, da Levenov test je  statistično značilen. Vrednost točne stopnje 

značilnosti je 0,02, zato 95% interval zaupanja o usklajevanju med poslovnim in zasebnim 

življenjem  v času podjetniške kariere med podjetnicami in partnerkami podjetnikov leži med 

0,12 in 1,33 točkama, kar pomeni, če bi 100-krat ponovili študijo, bi bila v 95% primerih 
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prava (populacijska) razlika znotraj navedenega intervala. Tveganje, da smo zavrnili domnevo 

je le 2 %. S stopnjo 5% lahko sprejmemo sklep, da je povprečna usklajenost med poslovnim 

in zasebnim življenjem med podjetniško kariero je statistično različna od povprečne 

usklajenosti med zasebnim in poslovnim življenjem v času podjetniške kariere na populaciji 

partnerk podjetnikov.    

3.8 Sklep 

V okviru magistrske naloge smo preučevali, zakaj se ženske odločijo za vključitev v žensko 

podjetništvo ali za pomoč partnerju podjetniku. Hkrati smo prišli do ugotovite, katera znanja 

so pomembna za rast in razvoj podjetja, kakšni so motivi žensk oz. zakaj se ženske odločajo 

za samostojno podjetništvo ali pomoč partnerju.  

Prišli smo do zaključka, da se podjetnice odločijo za samostojno pot zaradi dobre poslovne 

ideje, znanja, ki ga imajo in ga še nadgrajujejo, ter da jih ni strah tveganja. Partnerice 

podjetnikov se odločajo za pomoč partnerjem podjetnikom predvsem zaradi dela doma in 

družine, imajo strah pred neuspehom in samostojno podjetništvo se jim zdi finančno tvegano. 

Podjetnice in partnerke podjetnikov imajo veliko znanja, podjetniških in delovnih izkušenj, 

ker se zavedajo, da so znanje in izkušnje ključne za uspešno rast in razvoj podjetja. Prav tako 

so podjetnice in partnerke podjetnikov zadovoljne s trenutno življenjsko blaginjo. 

Podjetnicam predlagamo, da se še naprej izobražujejo, še posebno na svojem podjetniškem 

področju in področju samozavesti ter retorike. Na morebitne padce naj gledajo kot na 

izkušnjo, ki jim bo koristila pri prihodnjih poslovnih odločitvah. 

Partnerkam podjetnikov predlagamo, naj še naprej skrbijo za svoje izobraževanje in 

izpopolnjevanje različnih znanj, naj bodo odprete za poslovne novosti in jih poskušajo 

povezati z dobro poslovno idejo. Naj se trudijo, da ne bodo samo podporni zid, ampak tudi 

del novih idej in priložnosti. 

Rezultati raziskave odpirajo nova raziskovalna vprašanja. V prihodnje bi bilo smiselno 

razmisliti o nadaljevanju in nadgraditvi raziskave, v katero bi vključili vprašanja, zakaj imajo 

partnerke podjetnikov strah pred neuspehom in kaj je vzrok za strah ter zakaj menijo, da 

nimajo dobre poslovne ideje, kljub temu, da raziskava kaže relativno visoko stopnjo 

izobraženosti. Kot možen odgovor se ponuja misel, da poslovna ideja mogoče ne dozori 

zaradi strahu pred samostojnostjo in neodvisnostjo. 
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Priloga 1 

Vprašalnik 

Spoštovana, 

Na vas se obračam s prošnjo za sodelovanje v anketi. 

Moje ime je Matejka Lapajne in zaključujem študij drugostopenjskega magistrskega 
študijskega programa na UP Fakulteti za management. Naslov magistrske naloge, ki jo 
pripravljam je Primerjava podjetnic s partnerkami podjetnikov. 

Vljudno vas prosim, da si vzamete nekaj minut časa in izpolnite anketo in s tem mi boste 
pomagali pri potrditvi oziroma zavrnitvi mojih hipotez. 

Za izpolnitev ankete kliknite na spodnjo povezavo in sledite navodilom: 

-------------------------------------- 

Za sodelovanje v anketi se vam najlepše zahvaljujem. 

Z lepimi pozdravi, 

Matejka Lapajne 

ZA PODJETNICE 

1. Starost 

o Od 18 do 24 let 

o Od 25 do 34 let 

o Od 35 do 44 let 

o Od 45 do 54 let 

o Od 55 do 64 let 

2. Pri katerih letih ste prvič bili podjetniško aktivni? 

o  Od 18 do 24 let 

o Od 25 do 34 let 

o Od 35 do 44 let                                                   

o Od 45 do 54 let 

o Od 55 do 64 let 

3. ODLOČITEV ZA PODJETNIŠTVO 

Se zelo strinjam  se strinjam  se ne strinjam sploh se ne strinjam nimam mnenja 

- Za samostojno pot sem se odločila zaradi dobre poslovne ideje – moč za iskanje 
motivov 

- Za samostojno pot sem se odločila zaradi želje po neodvisnosti – biti sam svoj mojster 

- Za samostojno pot sem se odločila zaradi dosežkov, predvsem denarnih 

- Za samostojno pot sem se odločila zaradi dela doma in družine    

 

4. Ali ste bili zaposleni preden ste vstopili v podjetniške vode?                                                         



 

 

 

DA      NE           SE NE ŽELIM OPREDELITI 

5. Kako močno se bojite neuspeha? 

Močno se bojim        

Bojim se 

Ne bojim se 

Zelo močno se bojim 

Se ne želim opredeliti  
6. Ali ste trenutno zadovoljne s svojimi delovnimi pogoji, življenjsko blaginjo? 

Da, zelo sem zadovoljna 

Da, sem zadovoljna 

Sem nezadovoljna 

Zelo sem nezadovoljna 

Se ne želim opredeliti 
7. Ali ste pred samostojno podjetniško kariero bili zadovoljni s svojimi delovnimi pogoji, 

življenjsko blaginjo? 

Zelo sem bila zadovoljna 

Bila sem zadovoljna  

Bila sem nezadovoljna 

Bila sem zelo nezadovoljna 

Se ne želim opredeliti 
8. Ali v podjetniški karieri zmorete primerno usklajevati med poslom in zasebnim 

življenjem? 

Da, zelo dobro mi uspeva usklajevanje 

Da, nekako mi uspeva 

Ne,  usklajevanje mi dela težave 

Ne, sploh ne zmorem uskladiti posla in zasebnega življenja 

Se ne želim opredeliti              

9.  Kako močno ste bili zadovoljni v prejšnji službi s plačilom za vaš trud in delo, 
katerega ste vložili?  
Zelo zadovoljna 

Zadovoljna 

Nezadovoljna 

 Zelo nezadovoljna 

Se ne želim opredeliti 
10. Ali ste v prejšnji službi napredovali na delovnem mestu?                                                                 

Da, redno napredovanje   je odražalo moj trud 

Da, napredovala sem počasi, kljub veliko vloženega truda 

Da, napredovanje je bilo avtomatično v skladu z internimi / eksternimi pravili 
organizacije 

Ne, nikoli nisem napredovala 

Se ne želim opredeliti                                                                                                                                                               
11. Kakšno izobrazbo ste imeli, ko ste se prvič zaposlili? 

Dokončana osnovna šola ali manj 



 

 

 

Dokončana poklicna šola 

Srednješolska izobrazba 

Višješolska  izobrazba  
Visokošolska ali univerzitetna  izobrazba 

12. ZNANJE, VEŠČINE IN IZKUŠNJE 

Imam zelo veliko     imam  nimam sploh nimam nimam mnenja 

- Kako bi opredelili svoje znanje  

- Kako bi opredelili svoje veščine 

- Kako bi opredelili vaše izkušnje     

13. Ali menite, da potrebujete še veliko naporov, virov ter programov za uspešnejše 
delovanje in rast vašega podjetja? 

Da, potrebujem vse od naštetega 

Da, marsikaj bi še potrebovala 

Ne, poslovanje in rast podjetja je uspešno 

Se ne želim se opredeliti 
14. Ali ste se šolali ob delu- izredni študij? 

DA   NE   NE ŽELIM SE ORPEDELITI 
15. Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste se dodatno šolali? 

- Želja in možnost napredovanja 

- Priložnost za boljše delovno mesto 

- Želja po znanju 

- Spodbuda in podpora družine 

- Drugo                                                                                                                                        

16. Zakaj se nikoli niste odločili za nadaljnji študij? 

- Zaradi družine 

- Zaradi pomanjkanja časa 

- Zaradi preobremenjenosti v službi / težka usklajenost s službo 

- Za nadaljnji študij nisem imel motiva 

17. Na katerem delovnem področju ste zaposleni? 

- Finančna služba 

- Nabavno prodajna služba 

- Proizvodnja 

- Tržna služba 

- vodstvo 

  

ZA NEPODJETNICE 

18. Starost                                                                                                                    

Od 18 do 24 let 

Od 25 do 34 let 

Od 35 do 44 let 

Od 45 do 54 let 

Od 55 do 64 let 

19. Pri katerih letih ste prvič bili vključeni v podjetništvo? 



 

 

 

 Od 18 do 24 let 

Od 25 do 34 let 

Od 35 do 44 let                                                   

Od 45 do 54 let 

Od 55 do 64 let                                                    

20. Kateri so razlogi, da se niste odločili za samostojno poslovno pot? 

o Ne čutim se dovolj odgovorno, sposobno 

o Nimam potrebnega znanja 

o Nimam dobre poslovne ideje 

o Samostojna pot se mi zdi finančno preveč tvegana 

o Se ne želim se opredeliti 
21. Ali ste se za pomoč partnerju odločili zaradi brezposelnosti? 

Da      ne          se ne želim opredeliti 

22. Ali ste se za pomoč partnerju odločili zaradi znanja, ki ga imate? 

Da, imam veliko znanja 

Da, imam dovolj znanja 

Da, imam malo znanja 

Ne, nimam ustreznega znanja 

23. Ali ste  se za pomoč partnerju odločili zaradi dela doma in družine? 

Da, delo doma in družina mi zelo veliko pomenita 

Da, delo doma in družina mi precej pomenita 

Ne, to ni bil razlog za pomoč partnerju 

Se ne želim opredeliti 
24. Ali ste kdaj razmišljali, da bi začeli samostojno pot v podjetništvu?                                                         

DA   NE    RAZMIŠLJAM, VENDAR SE ŠE NISEM ODLOČILA 

  NE ŽELIM SE ORPEDELITI 

25. Kako močno se bojite neuspeha? 

Zelo močno se bojim        

Bojim se 

Ne bojim se 

Čisto nič se ne bojim 

Se ne želim opredeliti  
26. Ali ste trenutno zadovoljni s svojimi delovnimi pogoji, življenjsko blaginjo? 

Da, zelo sem zadovoljna 

Da, sem zadovoljna 

sem nezadovoljna 

sem zelo nezadovoljna 

Se ne želim opredeliti                                                                                                
27. Ali ste pred zaposlitvijo bili zadovoljni s svojimi delovnimi pogoji in življenjsko 

blaginjo? 

Da, zelo sem bila zadovoljna 

Da, zadovoljna sem bila 



 

 

 

Nezadovoljna sem bila 

Zelo sem bila nezadovoljna 

Se ne želim opredeliti 
28. Ali v podjetniški karieri zmorete primerno usklajevati med poslom in zasebnim 

življenjem? 

Da, zelo dobro mi uspeva usklajevanje 

Da, nekako mi uspeva 

Ne,  usklajevanje mi dela težave 

Ne, sploh ne zmorem uskladiti posla in zasebnega življenja 

Se ne želim opredeliti              

29.  Kako močno ste bili zadovoljni v prejšnji službi s plačilom za vaš trud in delo, 
katerega ste vložili?  
Zelo zadovoljna 

Zadovoljna 

Nezadovoljna 

 Zelo nezadovoljna 

Se ne želim opredeliti 
30. Ali ste v prejšnji službi napredovali na delovnem mestu?                                                                 

Da, redno napredovanje   je odražalo moj trud 

Da, napredovala sem počasi, kljub veliko vloženega truda 

Da, napredovanje je bilo avtomatično v skladu z internimi / eksternimi pravili 
organizacije 

Ne, nikoli nisem napredovala 

Se ne želim opredeliti                                                                                                                                                 
31. Ali lahko napredujete v sedanji službi? 

Da, redno napredovanje   odraža moj trud 

Da, napredujem počasi, kljub veliko vloženega truda 

Da, napredovanje je  avtomatično v skladu z internimi pravili organizacije 

Ne, nikoli ne napredujem 

Se ne želim opredeliti                                                                                                                                                               

32. Ali se vaše mnenje upošteva pri odločitvah poslovanja? 

Da, moje mnenje se večinoma upošteva in je cenjeno 

Da, moje mnenje se včasih upošteva 

Ne , moje mnenje se običajno ne upošteva 

Ne, moje mnenje se sploh nikoli ne upošteva 

Se ne želim opredeliti 
33. Kakšno izobrazbo ste imeli, ko ste se prvič zaposlili? 

Dokončana osnovna šola ali manj 
Dokončana poklicna šola 

Srednješolska izobrazba 

Višješolska izobrazba 

Visokošolska ali univerzitetna  izobrazba 

34. ZNANJE, VEŠČINE IN IZKUŠNJE 



 

 

 

Imam zelo veliko     imam  nimam sploh nimam nimam mnenja 

- Kako bi opredelili svoje znanje  

- Kako bi opredelili svoje veščine 

- Kako bi opredelili vaše izkušnje     

35. Ali menite, da potrebujete še veliko naporov, virov ter programov za uspešnejše 
delovanje in rast vašega podjetja? 

Da, potrebujem vse od naštetega 

Da, marsikaj bi še potrebovala 

Ne, poslovanje in rast podjetja je uspešno 

Se ne želim se opredeliti 
36. Ali ste se šolali ob delu- izredni študij? 

DA   NE   NE ŽELIM SE ORPEDELITI 
37. Kaj vas je pripeljalo do tega, da ste se dodatno šolali? 

- Želja in možnost napredovanja 

- Priložnost za boljše delovno mesto 

- Želja po znanju 

- Spodbuda in podpora družine 

- Drugo                                                                                                                                        

38. Zakaj se nikoli niste odločili za nadaljnji študij? 

- Zaradi družine 

- Zaradi pomanjkanja časa 

- Zaradi preobremenjenosti v službi / težka usklajenost s službo 

- Za nadaljnji študij nisem imel motiva 

39. Na katerem delovnem področju ste zaposleni? 

- Finančna služba 

- Nabavno prodajna služba 

- Proizvodnja 

- Tržna služba 

- Vodstvo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 2 

Opisna statistika za podjetnice  

  

N Minimum Maximum 
Povprečna 
vrednost 

Stand. 

odklon 
Skewness Kurtosis 

Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika 
Stand. 

napaka 
Statistika 

Stand. 

napaka 

Starost 42 1 6 2,98 1,37 –0,075 0,365 –0,701 0,717 

Koliko ste bili stari, ko ste bili prvič 
podjetniško aktivni? 

41 1 5 1,8 0,954 1,319 0,369 1,93 0,724 

ODLOČITEV ZA PODJETNIŠTVO: Za 

podjetništvo sem se odločila zaradi 
dobre poslovne ideje – moč za iskanje 
motivov. 

24 1 5 3,58 1,248 –0,426 0,472 –0,996 0,918 

ODLOČITEV ZA PODJETNIŠTVO: Za 

podjetništvo sem se odločila zaradi želje 
po neodvisnosti – biti sam svoj šef. 

24 2 5 3,96 0,999 –0,482 0,472 –0,881 0,918 

ODLOČITEV ZA PODJETNIŠTVO: Za 

podjetništvo sem se odločila zaradi 
dosežkov, predvsem finančnih, denarnih. 

22 1 5 3,23 1,378 –0,209 0,491 –1,122 0,953 

ODLOČITEV ZA PODJETNIŠTVO: Za 

podjetništvo sem se odločila zaradi dela 
od doma in družine.            

23 1 5 3,39 1,469 -0,379 0,481 -1,346 0,935 

Ali ste bili zaposleni, preden ste se 
odločili za podjetništvo?       

26 1 2 1,27 0,452 1,105 0,456 –0,85 0,887 

Spodnje trditve ocenite s številko: Ali 

ste pred samostojno podjetniško kariero 
bili zadovoljni s svojimi delovnimi 
pogoji, življenjsko blaginjo? 

25 1 5 3,16 1,028 –0,595 0,464 –0,192 0,902 

Spodnje trditve ocenite s številko: Ali 
ste bili v prejšnji službi zadovoljni s 
plačilom za trud, ki ste ga vložili v delo? 

25 1 5 3,04 1,274 0,051 0,464 –0,932 0,902 

Spodnje trditve ocenite s številko: Ali 

ste trenutno zadovoljni s svojimi 
delovnimi pogoji, življenjsko blaginjo? 

25 1 5 3,84 1,179 -0,826 0,464 -0,153 0,902 

Spodnje trditve ocenite s številko: Ali v 
podjetniški karieri zmorete ustrezno 
usklajevati poslovno in zasebno 

življenje?  

24 1 5 4,13 0,992 –1,727 0,472 3,721 0,918 

Spodnje trditve ocenite s številko: Ali se 
bojite neuspeha? 

25 1 5 2,84 1,281 0,323 0,464 –0,638 0,902 

 Ali ste v prejšnji službi napredovali na 
delovnem mestu?  

26 1 5 3,23 1,505 –0,655 0,456 –1,221 0,887 

ZNANJE: Kakšno izobrazbo ste imeli, 
ko ste se prvič zaposlili? 

20 2 5 3,55 0,887 0,587 0,512 –0,666 0,992 



 

 

 

Koliko znanja imate po vaši samooceni? 21 3 5 4,29 0,644 –0,33 0,501 –0,51 0,972 

Kolikšen je vpliv znanja podjetnika na 
poslovno uspešnost podjetja?(Gomezelj 
Omerzel, 2008) 

21 2 5 4,19 0,928 –0,828 0,501 –0,294 0,972 

Kako ocenjujete pridobivanje: V 
podjetju uporabljamo internet. 

20 4 5 4,8 0,41 –1,624 0,512 0,699 0,992 

Kako ocenjujete pridobivanje: V 
podjetju spremljamo strokovno 

literaturo. 

18 1 5 4,06 0,998 –1,718 0,536 4,355 1,038 

Kako ocenjujete pridobivanje: Podjetje 
se redno primerja z najmočnejšimi 
konkurenti s področja. 

18 1 5 3,67 1,138 –0,599 0,536 0,158 1,038 

Kako ocenjujete pridobivanje: 

Udeležujemo se predstavitev novosti pri 
dobaviteljih, kupcih. 

18 1 5 3,5 1,098 –0,3 0,536 0,142 1,038 

Kako ocenjujete pridobivanje: 

Obiskujemo strokovne sejme doma in v 
tujini. 

17 1 5 3,53 1,231 –0,532 0,55 –0,617 1,063 

Kako ocenjujete pridobivanje: 

Študentom omogočamo opravljanje 
prakse, seminarskih in diplomskih nalog 

na primeru našega podjetja. 

18 1 5 2,61 1,378 0,347 0,536 –1,04 1,038 

Kako ocenjujete pridobivanje: 
Sodelujemo z zunanjimi izvajalci. 

18 1 5 3,06 1,626 –0,1 0,536 –1,626 1,038 

Kako ocenjujete pridobivanje: Novo 

znanje pridobivamo z nakupom licenc. 
18 1 5 2,06 1,11 1,041 0,536 1,238 1,038 

Kako ocenjujete shranjevanje znanja: 
Podjetje shranjuje (ima arhiv) 

dokumentacijo o svojem nastanku, 

razvoju in viziji delovanja. 

18 1 5 3,5 1,465 –0,631 0,536 –0,828 1,038 

Kako ocenjujete shranjevanje znanja: 
Podjetje redno shranjuje znanje (ima 

arhiv) o izvedbi in vsebini delovnih 

procesov. 

18 1 5 3,67 1,283 –0,981 0,536 0,26 1,038 

Kako ocenjujete shranjevanje znanja: 
Podjetje ima dobro organizirano 

dokumentacijo o znanju in dosežkih 
zaposlenih. 

18 1 5 3,56 1,097 –0,761 0,536 0,335 1,038 

Kako ocenjujete shranjevanje znanja: 
Podjetje podpira javno objavo uspehov. 

18 1 5 3,61 1,145 –0,439 0,536 –0,054 1,038 

Kako ocenjujete shranjevanje znanja: 
Podjetje ob koncu večjih delovnih 
dosežkov izvaja intervjuje o poteku dela. 

18 1 4 2,11 1,278 0,53 0,536 –1,524 1,038 

Kako ocenjujete prenos znanj: Dobro 
počutje v podjetju pozitivno vpliva na 
proces znanja. 

18 3 5 4,67 0,594 –1,683 0,536 2,219 1,038 

Kako ocenjujete prenos znanj: Vpeljano 

imamo timsko in projektno delo. 
17 1 5 3,41 1,372 –0,861 0,55 -0,43 1,063 



 

 

 

Kako ocenjujete prenos znanj: 

Pomanjkanje znanja ovira širjenje 
znanja. 

17 2 5 4,24 1,147 –1,083 0,55 –0,467 1,063 

Kako ocenjujete prenos znanj: Kultura v 

podjetju je taka, da ne spodbuja širjenje 
znanja. 

16 1 4 1,56 1,094 1,741 0,564 1,594 1,091 

Kako ocenjujete prenos znanj: Podjetje 
ne omogoča prenosa znanja med 
oddelki. 

17 1 4 1,65 1,222 1,477 0,55 0,332 1,063 

Kako ocenjujete uporabo znanja: 

Koristne predloge pohvalimo. 
19 4 5 4,79 0,419 –1,545 0,524 0,419 1,014 

Kako ocenjujete uporabo znanja: 

Koristne predloge uporabimo v praksi. 
19 4 5 4,74 0,452 –1,17 0,524 –0,718 1,014 

Kako ocenjujete uporabo znanja: 
Podjetje uspešno uporablja lastne 
pretekle izkušnje za razreševanje novih 
izzivov. 

19 3 5 4,68 0,582 –1,766 0,524 2,54 1,014 

Kako ocenjujete uporabo znanja: 

Podjetje uspešno uporablja svoje znanje 
v delovnih procesih. 

19 3 5 4,58 0,769 –1,525 0,524 0,723 1,014 

Kako ocenjujete uporabo znanja: 
Najboljše predloge nagradimo. 

19 1 5 3,53 1,349 –0,822 0,524 –0,137 1,014 

Kako ocenjujete uporabo znanja: 
Dopuščamo napake, ki se pojavljajo 
zaradi uporabe novih znanj. 

19 3 5 4 0,882 0 0,524 –1,777 1,014 

Kako ocenjujete uporabo znanja: Znanja 
v podjetju je dovolj, problematična je 
njegova uporaba. 

19 1 5 3 1,374 0,144 0,524 –1,007 1,014 

Kako ocenjujete merjenje: Učinke 
uporabljenega znanja spremljamo po 

učinku. 
19 3 5 4,21 0,713 –0,336 0,524 –0,821 1,014 

  Kako ocenjujete merjenje: Spremljamo 

znižanje stroškov zaradi uporabljenega 
znanja. 

18 2 5 3,72 0,826 –0,11 0,536 –0,293 1,038 

Kako ocenjujete merjenje: Učinka 
uporabljenega znanja ne spremljamo. 

17 1 4 1,76 0,97 0,997 0,55 –0,055 1,063 

VEŠČINE Kako bi opredelili: 
Sposobnosti imeti celostno predstavo (tj. 

sposobnost razumeti, kako so stvari med 
seboj povezane, kar se kaže v 
sposobnosti strateškega in operativnega 
razmišljanja podjetja). 

18 2 5 4,22 0,808 –1,203 0,536 2,118 1,038 

VEŠČINE Kako bi opredelili: 
Kritičnost/analitičnost (tj. sposobnost 
kritičnega in logističnega analiziranja 
problemov in situacij). 

18 3 5 4,28 0,669 –0,382 0,536 –0,564 1,038 



 

 

 

VEŠČINE Kako bi opredelili: Timsko 

delo in izgrajevanje medsebojnih 

odnosov (tj. sposobnost timskega dela in 

uporabe ustreznih medsebojnih 
spretnosti za izgrajevanje odnosov s 

kolegi, člani skupine in zainteresirano 
javnostjo). 

17 1 5 4 0,935 –2,077 0,55 6,573 1,063 

VEŠČINE Kako bi opredelili: 

Komuniciranje (tj. sposobnost 
komunicirati jasno in strnjeno, z uporabo 

številnih govornih in pisnih metod). 

18 3 5 4,33 0,686 –0,547 0,536 –0,584 1,038 

VEŠČINE Kako bi opredelili: 
Upravljanje s samim sabo in časom (tj. 
sposobnost organizirati in učinkovito 
načrtovati razpoložljiv čas). 

19 3 5 4,05 0,78 –0,096 0,524 –1,271 1,014 

VEŠČINE Kako bi opredelili: 
Predstavitve (tj. sposobnost javnega 

nastopanja za različno občinstvo). 
18 1 5 3,39 1,037 –0,557 0,536 0,347 1,038 

 IZKUŠNJE Koliko delovnih in 
podjetniških izkušenj imate po vaši 
samooceni? 

13 3 5 4,15 0,555 0,143 0,616 0,901 1,191 

Koliko let delovnih izkušenj imate? 19 1 7 5,11 2,079 –0,82 0,524 –0,57 1,014 

Koliko let podjetniških izkušenj imate? 19 1 7 3,79 1,751 0,151 0,524 –0,86 1,014 

Ali menite, da potrebujete še veliko 
naporov, virov ter programov za 
uspešnejše delovanje in rast vašega 
podjetja?  

19 1 5 2,16 1,068 1,183 0,524 1,635 1,014 

Na katerem delovnem področju ste 
zaposleni? 

19 1 6 4,05 1,649 –1,007 0,524 –0,262 1,014 

Vaša panoga podjetja je: (Gomezelj 
Omerzelj, 2008) 

19 2 9 7,05 2,345 –0,995 0,524 –0,13 1,014 

Velikost podjetja 19 1 3 1,42 0,607 1,168 0,524 0,582 1,014 

Valid N (listwise) 10                 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 3 

Opisna statistika za partnerice podjetnikov 

  

N Minimum Maximum 
Povprečna 
vrednost 

Stand. 

odklon 
Skewness Kurtosis 

Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika Statistika 
Stand. 

napaka 
Stat. Stat.. 

Starost 52 1 6 3,00 ,990 ,378 ,330 1,542 ,650 

 
Koliko ste bili stari, ko ste se prvič 
vključili v podjetništvo? 

51 1 5 1,78 ,856 1,235 ,333 2,391 ,656 

 
 

ODLOČITEV ZA 

NEPODJETNIŠTVO Zakaj se niste 
odločili za podjetništvo oz. za 
samostojno poslovno pot? 

21 1 6 4,48 1,365 –,989 ,501 ,794 ,972 

 
Ali ste se za pomoč partnerju odločili 
zaradi brezposelnosti? 

23 1 4 1,91 ,596 1,421 ,481 6,811 ,935 

 
Ali ste kdaj razmišljali, da bi začeli 
samostojno pot v podjetništvu?  

23 1 4 1,39 ,722 2,397 ,481 6,970 ,935 

 
Spodnje trditve ocenite s številko: Ali 

ste pred zaposlitvijo v trenutnem 

podjetju bili zadovoljni s svojimi 
delovnimi pogoji in življenjsko 
blaginjo? 
 

 

 

23 3 5 3,61 ,783 ,851 ,481 –,765 ,935 

 

Spodnje trditve ocenite s številko: Ali 

ste se za pomoč partnerju odločili 
zaradi znanja, ki ga imate? 

19 1 5 3,68 1,108 –,660 ,524 ,354 1,014 

 

Spodnje trditve ocenite s številko: Ali 

ste se za pomoč partnerju odločili 
zaradi dela od doma in družine? 

19 1 5 3,05 1,311 ,223 ,524 –,927 1,014 

 

Spodnje trditve ocenite s številko: Ali 

ste trenutno zadovoljni s svojimi 
delovnimi pogoji, življenjsko blaginjo? 

19 1 5 3,21 1,134 –,715 ,524 –,387 1,014 

 

Spodnje trditve ocenite s številko: Ali v 

podjetniški karieri zmorete usklajevati 
med poslovnim in zasebnim 

življenjem?  

20 2 5 3,40 ,995 –,228 ,512 
–

1,061 
,992 

Spodnje trditve ocenite s številko: Ali 

se bojite neuspeha? 18 1 5 2,83 1,249 –,057 ,536 –,389 1,038 

 

Ocenite, kako ste bili v prejšnji službi 
zadovoljni s plačilom za trud, ki ste ga 
vložili v delo?  

22 1 5 3,36 ,953 –,476 ,491 ,657 ,953 

 

 
Ali ste v prejšnji službi napredovali na 
delovnem mestu?      

23 1 5 2,43 1,273 ,377 ,481 
–

1,100 
,935 



 

 

 

Ali lahko napredujete v sedanji službi? 
22 1 5 3,14 1,390 –,500 ,491 –,996 ,953 

 

Ali se vaše mnenje upošteva pri 
odločitvah poslovanja? 

22 1 5 1,95 ,999 1,359 ,491 2,724 ,953 

 

ZNANJE Kakšno izobrazbo ste imeli, 
ko ste se prvič zaposlili? 

17 2 5 3,59 ,939 ,481 ,550 –,918 1,063 

 

Ali ste se šolali ob delu – izredni študij? 17 1 2 1,47 ,514 ,130 ,550 
–

2,267 
1,063 

 

Kaj je razlog, da ste se odločili za 
dodatno šolanje? 

9 1 4 2,56 ,882 –,214 ,717 ,144 1,400 

 

Zakaj se niste odločili za nadaljnji 
študij? 

8 1 4 2,63 1,061 ,045 ,752 –,940 1,481 

 

Koliko znanja imate po vaši 
samooceni? 

17 3 5 4,18 ,529 ,259 ,550 ,737 1,063 

 

Kolikšen je po vašem mnenju vpliv 
vašega znanja na poslovno uspešnost 
podjetja? 

17 2 5 3,82 ,809 –,450 ,550 ,310 1,063 

 
Kako ocenjujete pridobivanje: V 

podjetju uporabljamo internet. 

17 1 5 4,47 1,328 –2,467 ,550 4,862 1,063 

 
Kako ocenjujete pridobivanje: V 

podjetju spremljamo strokovno 
literaturo. 

16 1 5 4,00 1,095 –1,391 ,564 2,518 1,091 

 

 
Kako ocenjujete pridobivanje: Podjetje 

se redno primerja z najmočnejšimi 
konkurenti s področja. 

14 1 5 3,71 1,267 –,698 ,597 –,150 1,154 

 

Kako ocenjujete pridobivanje: 
Udeležujemo se predstavitev novosti 
pri dobaviteljih, kupcih. 

15 2 5 3,47 ,743 ,130 ,580 ,182 1,121 

 
Kako ocenjujete pridobivanje: 

Obiskujemo strokovne sejme doma in v 

tujini. 

16 1 5 3,38 1,204 –,319 ,564 –,662 1,091 

 

 

Kako ocenjujete pridobivanje: 
Študentom omogočamo opravljanje 
prakse, seminarskih in diplomskih 

nalog na primeru našega podjetja. 

16 1 5 2,75 1,438 ,038 ,564 
–

1,240 
1,091 

 

Kako ocenjujete pridobivanje: 

Sodelujemo z zunanjimi izvajalci. 

15 1 5 4,07 1,280 –1,320 ,580 ,954 1,121 

 

Kako ocenjujete pridobivanje: Novo 

znanje pridobivamo z nakupom licenc. 
16 1 5 2,13 1,258 ,882 ,564 ,037 1,091 

 

Kako ocenjujete shranjevanje: Podjetje 

shranjuje (ima arhiv) dokumentacijo o 
svojem nastanku, razvoju in viziji 

delovanja. 

16 1 5 3,88 1,147 –1,239 ,564 1,456 1,091 

 

Kako ocenjujete shranjevanje: Podjetje 

redno shranjuje znanje (ima arhiv) o 
izvedbi in vsebini delovnih procesov. 

16 1 5 3,69 1,138 –,841 ,564 ,628 1,091 

 

Kako ocenjujete shranjevanje: Podjetje 

ima dobro organizirano dokumentacijo 
o znanju in dosežkih zaposlenih. 

16 1 5 3,13 1,204 –,270 ,564 –,342 1,091 



 

 

 

 

Kako ocenjujete shranjevanje: Podjetje 
podpira javno objavo uspehov. 

16 1 5 3,00 ,966 ,000 ,564 ,637 1,091 

 

Kako ocenjujete shranjevanje: Podjetje 
ob koncu večjih delovnih dosežkov 
izvaja intervjuje o poteku dela. 

16 1 4 2,13 1,025 ,146 ,564 
–

1,405 
1,091 

 

Kako ocenjujete prenos znanj: Dobro 
počutje v podjetju pozitivno vpliva na 
proces znanja. 

16 1 5 4,13 1,147 –1,485 ,564 2,318 1,091 

 
Kako ocenjujete prenos znanj: Vpeljano 

imamo timsko in projektno delo. 
16 2 5 3,75 1,000 –,343 ,564 –,738 1,091 

 
Kako ocenjujete prenos znanj: 

Pomanjkanje znanja ovira širjenje 
znanja. 

16 1 5 3,00 1,211 ,000 ,564 –,467 1,091 

 

Kako ocenjujete prenos znanj: Kultura 

v podjetju je taka, da ne spodbuja 

širjenje znanja. 

16 1 4 2,06 1,181 ,419 ,564 
–

1,549 
1,091 

 

Kako ocenjujete prenos znanj: Podjetje 
ne omogoča prenosa znanja med 

oddelki. 

15 1 4 1,93 1,280 ,849 ,580 
–

1,142 
1,121 

 
Kako ocenjujete uporabo znanj: 

Koristne predloge pohvalimo. 

16 2 5 4,06 ,854 –,863 ,564 ,884 1,091 

 
Kako ocenjujete uporabo znanj: 

Koristne predloge uporabimo v praksi. 
15 3 5 4,07 ,704 –,092 ,580 –,669 1,121 

 
Kako ocenjujete uporabo znanj: 

Podjetje uspešno uporablja lastne 
pretekle izkušnje za razreševanje novih 
izzivov. 

16 3 5 4,06 ,854 –,129 ,564 
–

1,646 
1,091 

 
Kako ocenjujete uporabo znanj: 

Podjetje uspešno uporablja svoje znanje 
v delovnih procesih. 

16 2 5 3,94 ,854 –,605 ,564 ,321 1,091 

 

Kako ocenjujete uporabo znanj: 
Najboljše predloge nagradimo. 

16 1 5 3,38 1,258 –,136 ,564 –,887 1,091 

 

Kako ocenjujete uporabo znanj: 
Dopuščamo napake, ki se pojavljajo 
zaradi uporabe novih znanj. 

16 3 5 3,81 ,655 ,197 ,564 –,373 1,091 

 

Kako ocenjujete uporabo znanj: Znanja 
v podjetju je dovolj, problematična je 
njegova uporaba. 

16 1 5 3,00 1,211 ,000 ,564 –,467 1,091 

 

Kako ocenjujete merjenje učinkov: 
Učinke uporabljenega znanja 
spremljamo po učinku. 

16 1 5 2,88 1,088 –,078 ,564 –,032 1,091 

 
Kako ocenjujete merjenje učinkov: 

Spremljamo znižanje stroškov zaradi 
uporabljenega znanja. 

16 1 5 2,81 1,276 ,178 ,564 –,576 1,091 

 

Kako ocenjujete merjenje učinkov: 

Učinka uporabljenega znanja ne 
spremljamo. 

16 1 5 2,44 1,459 ,582 ,564 –,979 1,091 



 

 

 

 

 
 

VEŠČINE Kako bi opredelili po: 
Sposobnosti imeti celostno predstavo 
(tj. sposobnost razumeti, kako so stvari 

med seboj povezane, kar se kaže v 

sposobnosti strateškega in operativnega 
razmišljanja podjetja). 

16 1 5 3,69 1,138 –,531 ,564 ,361 1,091 

 

VEŠČINE Kako bi opredelili po: 
Kritičnost/analitičnost (tj. sposobnost 
kritičnega in logističnega analiziranj 

problemov in situacij). 

16 2 5 3,50 ,816 ,420 ,564 –,122 1,091 

 

 
VEŠČINE Kako bi opredelili po: 
Timsko delo in izgrajevanje 

medsebojnih odnosov (tj. sposobnost 
timskega dela in uporabe ustreznih 

medsebojnih spretnosti za izgrajevanje 

odnosov s kolegi, člani skupine in 
zainteresirano javnostjo). 

15 2 5 3,73 ,884 –,116 ,580 –,485 1,121 

 

VEŠČINE Kako bi opredelili po: 
Komuniciranje (tj. sposobnost 

komunicirati jasno in strnjeno, z 

uporabo številnih govornih in pisnih 
metod). 

16 3 5 3,63 ,719 ,731 ,564 –,541 1,091 

 

VEŠČINE Kako bi opredelili po: 
Upravljanje s samim sabo in časom (tj. 
sposobnost organizirati in učinkovito 
načrtovati razpoložljiv čas). 

15 2 5 3,60 ,828 ,070 ,580 –,224 1,121 

 

VEŠČINE Kako bi opredelili po: 
Predstavitve (tj. sposobnost javnega 

nastopanja za različno občinstvo). 
16 2 5 3,38 1,025 ,385 ,564 –,795 1,091 

 

IZKUŠNJE Koliko delovnih in 
podjetniških izkušenj imate po vaši 
samooceni? 

16 2 5 3,88 ,806 –,627 ,564 ,754 1,091 

 
Koliko let delovnih izkušenj imate? 17 3 7 5,41 1,583 –,459 ,550 

–
1,454 

1,063 

 
Koliko let podjetniških izkušenj imate? 17 1 7 4,00 1,904 ,000 ,550 –,927 1,063 

 
 

Ali menite, da potrebujete še veliko 
naporov, virov ter programov za 
uspešnejše delovanje in rast vašega 
podjetja?  

16 1 4 2,50 ,816 ,420 ,564 –,122 1,091 

 
Na katerem delovnem področju ste 
zaposleni?  

16 1 6 3,63 1,821 –,192 ,564 
–

1,327 
1,091 

 

Vaša panoga podjetja je: (Gomezelj 
Omerzelj, 2008) 

17 2 9 5,94 2,703 –,424 ,550 
–

1,320 
1,063 

Velikost podjetja 
17 1 2 1,35 ,493 ,677 ,550 

–
1,766 

1,063 

Valid N (listwise) 0                 

 

  



 

 

 

Priloga 4 

Prebivalstvo po spolu, starosti, letu in izobrazbi za leto 2014 

  

2014 

Izobrazba – 

Skupaj 

Osnovnošols
ka ali manj – 

Skupaj 

Srednješolska 
–  

Skupaj 

Višješolska, 
visokošolska, 
magisterij in 

doktorat – 

Skupaj 

Ženske 

Starost – 

SKUPAJ 894039 31 % 45 % 23 % 

15–19 let 47040 83 % 17 % 0 % 

20–24 let 54245 9 % 76 % 16 % 

25–29 let 65586 6 % 51 % 43 % 

30–34 let 72800 6 % 46 % 48 % 

35–39 let 73963 9 % 49 % 43 % 

40–44 let 70647 15 % 49 % 36 % 

45–49 let 76316 19 % 53 % 28 % 

50–54 let 75117 24 % 52 % 24 % 

55–59 let 74792 34 % 48 % 18 % 

60–64 let 69555 41 % 44 % 15 % 

65 + let 213978 57 % 34 % 8 % 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije. 
 

  



 

 

 

  

  



 

 

 

 Priloga 5 

Neodvisni vzorec t-test med podjetnicami in partnerkami podjetnikov 

 
Levenov test enakosti 

varianc 

t-test za enakost povprečij 

F-

porazdelitev 

Statistična 

značilnost 

t df Stat. 

znač. 

(2-

stran.) 

Povprečje 

razlike 

Standardni 

odklon 

razlika 

95% interval 

zaupanja - 

razlika 

spodnji zgornji 

Koliko ste bili 

stari, ko ste 

bili prvič 

podjetniško 

aktivni? 

Enake variance 

domneva 
.365 .547 .109 90 .914 .02056 .18900 -

.35491 

.39604 

Enake variance 

ne domneva 

  
.108 81.264 .915 .02056 .19127 -

.35998 

.40110 

Ali se bojite 

neuspeha? 

Enake variance 

domneva 
.116 .735 .017 41 .987 .00667 .39178 -

.78456 

.79789 

Enake variance 

ne domneva 

  
.017 37.335 .986 .00667 .39013 -

.78357 

.79691 

Ali ste 

trenutno 

zadovoljni s 

svojimi 

delovnimi 

pogoji, 

življenjsko 

blaginjo? 

Enake variance 

domneva 
.000 .995 1.783 42 .082 .62947 .35306 -

.08303 

1.34198 

Enake variance 

ne domneva 

  
1.793 39.648 .081 .62947 .35116 -

.08044 

1.33939 

Ali ste pred 

samostojno 

podjetniško 

kariero bili 

zadovoljni s 

svojimi 

delovnimi 

pogoji, 

življenjsko 

blaginjo? 

Enake variance 

domneva 
.848 .362 -

1.690 

46 .098 -.44870 .26548 -

.98309 

.08570 

Enake variance 

ne domneva 

  
-

1.709 

44.501 .094 -.44870 .26249 -

.97755 

.08016 

Ali v 

Enake variance 

domneva 
1.167 .286 2.411 42 .020 .72500 .30069 .11819 1.33181 



 

 

 

podjetniški 

karieri 

zmorete 

ustrezno 

usklajevati 

poslovno in 

zasebno 

življenje? 

Enake variance 

ne domneva 

  
2.411 40.538 .021 .72500 .30077 .11738 1.33262 

Ali ste bili v 

prejšnji službi 

zadovoljni s 

plačilom za 

trud, ki ste ga 

vložili v delo? 

Enake variance 

domneva 
1.676 .202 -.975 45 .335 -.32364 .33202 -

.99236 

.34509 

Enake variance 

ne domneva 

  
-.993 43.932 .326 -.32364 .32597 -

.98061 

.33334 

Ali ste v 

prejšnji službi 

napredovali 

na delovnem 

mestu? 

Enake variance 

domneva 
1.335 .254 1.985 47 .053 .79599 .40107 -

.01087 

1.60284 

Enake variance 

ne domneva 

  
2.005 46.918 .051 .79599 .39694 -

.00259 

1.59456 

Kakšno 

izobrazbo ste 

imeli, ko ste 

se prvič 

zaposlili? 

Enake variance 

domneva 
.125 .726 -.127 35 .900 -.03824 .30063 -

.64855 

.57208 

Enake variance 

ne domneva 

  
-.127 33.325 .900 -.03824 .30207 -

.65257 

.57610 

Koliko znanja 

imate po vaši 

samooceni? 

Enake variance 

domneva 
2.084 .157 .563 36 .577 .10924 .19421 -

.28463 

.50312 

Enake variance 

ne domneva 

  
.574 35.985 .569 .10924 .19017 -

.27644 

.49493 

Ali menite, da 

potrebujete 

še veliko 

naporov, 

virov ter 

programov za 

uspešnejše 

delovanje in 

rast vašega 

podjetja? 

Enake variance 

domneva 
.004 .950 -

1.694 

29 .101 -.40336 .23810 -

.89033 

.08360 

Enake variance 

ne domneva 

  
-

1.716 

28.858 .097 -.40336 .23502 -

.88413 

.07741 

 

 

 

 



 

 

 

Priloga 6 
Statistika 

 
Skupina N Povprečna 

vrednost 

Standardni odklon Povprečna 

standardna napaka 

Koliko ste bili stari, ko ste bili prvič 

podjetniško aktivni? (P) 

podjetnice 41 1.8049 .95445 .14906 

partnerke 51 1.7843 .85589 .11985 

Ali se bojite neuspeha? (M) 
podjetnice 25 2.8400 1.28062 .25612 

partnerke 18 2.8333 1.24853 .29428 

Ali ste trenutno zadovoljni s svojimi 

delovnimi pogoji, življenjsko 

blaginjo? (P*) 

podjetnice 25 3.8400 1.17898 .23580 

partnerke 
19 3.2105 1.13426 .26022 

Ali ste pred samostojno podjetniško 

kariero bili zadovoljni s svojimi 

delovnimi pogoji, življenjsko 

blaginjo? (P*) 

podjetnice 25 3.1600 1.02794 .20559 

partnerke 

23 3.6087 .78272 .16321 

Ali v podjetniški karieri zmorete 

ustrezno usklajevati poslovno in 

zasebno življenje? (M**) 

podjetnice 24 4.1250 .99181 .20245 

partnerke 
20 3.4000 .99472 .22243 

Ali ste bili v prejšnji službi 

zadovoljni s plačilom za trud, ki ste 

ga vložili v delo? (P) 

podjetnice 25 3.0400 1.27410 .25482 

partnerke 
22 3.3636 .95346 .20328 

Ali ste v prejšnji službi napredovali 

na delovnem mestu? (P*) 

podjetnice 26 3.2308 1.50486 .29513 

partnerke 23 2.4348 1.27301 .26544 

Kakšno izobrazbo ste imeli, ko ste se 

prvič zaposlili? (Z) 

podjetnice 20 3.5500 .88704 .19835 

partnerke 17 3.5882 .93934 .22782 

Koliko znanja imate po vaši 

samooceni? (Z) 

podjetnice 21 4.2857 .64365 .14046 

partnerke 17 4.1765 .52859 .12820 

Ali menite, da potrebujete še veliko 

naporov, virov ter programov za 

uspešnejše delovanje in rast vašega 

podjetja? (Z*) 

podjetnice 17 1.8824 .69663 .16896 

partnerke 

14 2.2857 .61125 .16336 

Legenda: P-položaj, M-motiv, Z-znanje; **-statistično značilna razlika, p<0,5; *-statistično značilna razlika, p<0,10. 


