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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava žensko podjetništvo na območju Obale. V teoretičnem delu 

naloge so predstavljene vloga, pomen in značilnosti podjetništva. Predvsem smo se osredotočili 

na žensko podjetništvo, kjer smo predstavili družbeni položaj ženske ter pomen in značilnosti 

ženskega podjetništva. V empiričnem delu naloge so prikazani rezultati raziskave, ki je bila 

izvedena na vzorcu podjetnic z območja Obale. Z raziskavo smo želeli osvetliti žensko 

podjetništvo na Obali in spoznati motive posameznic za vstop v podjetništvo ter dejavnike, ki 

zavirajo žensko podjetništvo. Na podlagi rezultatov raziskave v zaključnem delu naloge 

podajamo priporočila in ukrepe za pospeševanje ženskega podjetništva na Obali kot tudi širše. 

Ključne besede: podjetništvo, žensko podjetništvo, podjetnica, motivi za podjetništvo, 

spodbujanje podjetništva 

SUMMARY 

The master's thesis deals with women's entrepreneurship in the Slovenian coastal area. The 

theoretical part presents the role, importance, and characteristics of entrepreneurship. In 

particular, we focus on women's entrepreneurship, where we present the social position of 

women and the importance and characteristics of women's entrepreneurship. In the empirical 

part of the thesis, we present the results of the survey that was conducted on a sample of 

entrepreneurs from the Slovenian coastal area. With this research, we wanted to shed light on 

women's entrepreneurship in the Slovenian coastal area and identify individuals' motives for 

becoming entrepreneurs, as well as the factors that inhibit women's entrepreneurship. Based on 

the survey results, the final part of the thesis provides recommendations and measures for 

encouraging women's entrepreneurship in the Slovenian coastal region, as well as beyond. 

Keywords: entrepreneurship, women entrepreneurship, entrepreneur, motives for 

entrepreneurship, encouraging entrepreneurship 

UDK: 005.2-055.2(497.472)(043.2)(043.2)  
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1 UVOD  

V mnogih opredelitvah podjetništva se avtorji strinjajo, da je podjetništvo vrsta vedenja, ki 

vsebuje: dajanje pobud, organizacijo in reorganizacijo družbenih ter ekonomskih mehanizmov, 

ki preoblikujejo vire in razmere v praktično korist, ter sprejemanje tveganja ali neuspeha 

(Shapero 1975, po Antončič idr. 2002, 29). Za ekonomista je podjetnik oseba, ki združi vire, 

delovno silo, materiale in druga sredstva tako, da je njihova skupna vrednost večja kot prej, 

podjetnik vpeljuje spremembe, inovacije in nov red (Vesper 1980, po Antončič idr. 2002, 29). 

Podjetnik si želi doseči ali dobiti nekaj novega, v eni vlogi je lahko podjetnik grožnja ali 

zaveznik, dobavitelj, stranka, ustvarjalec delovnih mest in izkoriščevalec virov. Podjetništvo je 

proces, ki mu podjetniki namenjajo svoj čas in prizadevanja, prevzemajo pripadajoča finančna, 

psihična in družbena tveganja za ustvarjanje nečesa novega, vrednega in prejemajo pripadajoče 

nagrade v obliki denarja, osebnega zadovoljstva in neodvisnosti (Hisrich 1986, po Antončič idr. 

2002, 31).  

1.1 Teoretična izhodišča in opredelitev obravnavanega problema  

Podjetništvo zagotavlja in omogoča razvoj gospodarstva in družbe. Odločitev ustanoviti novo 

podjetje vključuje nekaj zaporednih korakov: odločitev opustiti dosedanjo kariero ali življenjski 

slog, odločitev, da je podjetniška naložba zaželena, in odločitev, da zunanji in notranji dejavniki 

omogočajo ustanovitev novega podjetja. Pri odločitvi je lahko odločilno nezadovoljstvo s 

službo, odpustitev ali brezposelnost. Na zaželenost ustanovitve lastnega podjetja poleg prej 

naštetih razlogov močno vplivajo tudi kultura, subkultura, družina, naklonjenost vlade novim 

podjetnikom in vzorniki iz kroga družine oziroma prijateljev. Potencialni podjetnik za 

ustanovitev podjetja poleg nove ideje potrebuje potrebno izobrazbo, strokovne izkušnje, 

managerske sposobnosti in finančna sredstva. Za podjetništvo se odločajo tako moški kot 

ženske (Antončič idr. 2002).  

V tej raziskovalni nalogi se nameravamo osredotočiti na žensko podjetništvo. Žensko 

podjetništvo je vse bolj razširjeno, posledično zaradi vse večje samostojnosti žensk, 

pomanjkanja prostih delovnih mest in želje po finančni neodvisnosti.  

Globalni podjetniški monitor (GEM) ugotavlja, da je podjetnic v Sloveniji bistveno manj kot 

podjetnikov. Raziskovalci GEM že leta opozarjajo, da je v podjetništvu izrazito malo žensk, 

kar bi lahko povezovali s prevladujočimi kulturnimi in družbenimi normami (Rebernik, Tominc 

in Crnogaj 2011). Podjetniki in podjetnice so si po do sedaj opravljenih raziskavah podobni, 

vendar v nekaterih pogledih obstajajo razlike. Podobni so motivi za ustanovitev, saj tako 

podjetnico kot podjetnika ženejo želja po dosežkih, ciljna usmerjenost in osebna neodvisnost. 

Razlikujejo se predvsem glede dejavnosti ustanovljenega podjetja, po predhodni zaposlitvi, 

izkušnjah, zagonskih financah, starosti ob ustanovitvi, izobrazbi in nekaterih osebnostnih 

lastnostih (Antončič idr. 2002).  
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Prihodnost sodobne ženske je v podjetništvu, v možnosti, da izbira, da se ekonomsko 

osamosvoji, da ustanovi svoje lastno podjetje, da se torej samozaposli. Ženske, ki prihajajo v 

poslovni svet iz pragmatičnih razlogov, želijo kakovostno živeti in se preskusiti v poslovnem 

svetu, želijo vzeti usodo v svoje roke, želijo zagotoviti ravnovesje radosti družine in družbe 

(Glas in Pšeničny 2000). 

V raziskavah GEM-a, je pokazano, da so vse spremenljivke, ki so se izkazale kot pomembne 

pri odločanju za podjetniško kariero, za ženske manj ugodne kot za moške (Rebernik, Tominc 

in Pušnik 2009). Manj žensk kot moških verjame, da imajo znanje, veščine in izkušnje za 

podjetništvo. Manj jih meni, da se bodo v naslednjih šestih mesecih pojavile dobre poslovne 

priložnosti, ženske se tudi bolj bojijo neuspeha kot moški in poznajo manj ljudi, ki so v zadnjih 

dveh letih ustanovili podjetje. To seveda pomeni, da bo za povečanje prisotnosti žensk v 

podjetništvu treba sprejemati bolj učinkovite ukrepe na ravni cele države, ki bodo posegali 

globlje od kratkoročnih in enkratnih akcij in pozivov k podjetništvu (Rebernik, Tominc in 

Crnogaj 2011). 

1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja raziskave 

Namen magistrske naloge je spoznati odnos družbe do ženskega podjetništva in ugotoviti, ali 

družba v zadostni meri spodbuja ženske, da bi se samozaposlile ali ustanovile novo podjetje. 

Analizirati želimo žensko podjetništvo na območju slovenske obale, ki zajema štiri občine 

(Koper, Izola, Piran in Ankaran). Preko analize želimo ugotoviti, kakšni so motivi žensk za 

vstop v podjetništvo, katere so najpogostejše dejavnosti, s katerimi se ukvarjajo, kakšno 

podporo imajo ob ustanavljanju in vodenju podjetja, kateri so najpogostejši dejavniki, ki 

zavirajo žensko podjetništvo. Ker bo raziskava del širše, vseslovenske raziskave o ženskem 

podjetništvu v Sloveniji, bo lahko naloga pomembno prispevala k boljšemu razumevanju 

ženskega podjetništva tako na Obali kot tudi širše v Sloveniji. 

Cilji magistrske naloge so naslednji:  

 opredeliti podjetništvo, podjetnika in žensko podjetništvo, 

 predstaviti vlogo in pomen ženskega podjetništva v današnjem času, 

 predstaviti značilnosti ženskega podjetništva, 

 analizirati žensko podjetništvo na Obali s pomočjo empirične raziskave, ki bo temeljila na 

pridobivanju primarnih podatkov s pomočjo ankete na populaciji podjetnic z Obale, 

 analizirati in interpretirati rezultate empirične raziskave in podati priporočila za učinkovito 

spodbujanje ženskega podjetništva na Obali in v Sloveniji. 

Raziskovalna vprašanja, na katera želimo odgovoriti, so naslednja:  

 Kateri so glavni motivi, ki vodijo posameznice na Obali na samostojno podjetniško pot?  

 Kakšno podporo imajo podjetnice na Obali ob ustanavljanju podjetja?  

 Kateri so najpogostejši dejavniki, ki zavirajo žensko podjetništvo? 
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 S kakšnimi ukrepi bi lahko spodbudili žensko podjetništvo na Obali? 

1.3 Metode raziskovanja  

Naloga je sestavljena iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del izhaja iz ugotovitev 

prebrane domače in tuje literature in virov s področja ženskega podjetništva. Na ta način smo 

predstavili raziskovalni problem in opredelili osnovne pojme z obravnavanega področja. 

Uporabljene so metode deskripcije, povzemanja in sinteze. 

V empiričnem delu naloge, ki zajema analizo ženskega podjetništva na Obali, smo uporabili 

primarne in sekundarne podatke. Sekundarne podatke smo črpali iz naslednjih podatkovnih 

zbirk: Statistični urad Republike Slovenije (SURS), Agencija Republike Slovenije za 

javnopravne evidence in storitve (AJPES), Slovenski podjetniški observatorij (GEM) in 

Evropska statistika (Eurostat). Za zbiranje primarnih podatkov smo uporabili metodo 

anketiranja. V ta namen je bil oblikovan anketni vprašalnik, ki je zajemal kombinacijo odprtih 

in zaprtih vprašanj. Uporabljena je tudi Likertova lestvica, na kateri so anketiranke morale 

označiti stopnjo strinjanja s posameznimi trditvami. Anketiranje je bilo izvedeno med 

podjetnicami iz štirih obalnih občin (Koper, Izola, Piran in Ankaran). Ker smo želeli z raziskavo 

zajeti čim večje število podjetnic, je bil vprašalnik naslovljen na celotno populacijo podjetnic 

na Obali.  

Anketni vprašalnik smo pred izvedbo ankete testirali na pilotnem vzorcu podjetnic; s tem smo 

preverili zanesljivost in veljavnost anketnega vprašalnika. Pričakovali smo, da bomo dobili vsaj 

sto pravilno izpolnjenih anketnih vprašalnikov. Z anketo pridobljene podatke smo statistično 

obdelali. S pomočjo opisne statistike smo predstavili značilnosti vzorca in rezultate ankete. 

Rezultati so predstavljeni opisno in grafično.  

V sklepnem delu smo s pomočjo metode sinteze povzeli teoretični in empiričen del naloge ter 

oblikovali zaključke in priporočila za spodbujanje ženskega podjetništva.  

1.4 Predpostavke in omejitve raziskovanja 

Vloga ženske v družbi se je skozi desetletja spreminjala in ženske postavila pred nove izzive in 

priložnosti. Vse več žensk se odloča za samostojno podjetniško pot in žensko podjetništvo 

postaja vse pomembnejša oblika podjetništva. Podjetnice se po nekaterih lastnostih razlikujejo 

od podjetnikov, zato predpostavljamo, da so za spodbujanje podjetništva med ženskami 

potrebni dodatni (oz. drugačni) ukrepi in pristopi.  

Pri raziskavi smo se omejili na žensko podjetništvo, in sicer so bile v raziskavo zajete le 

podjetnice iz obalnih občin Koper, Izola, Piran in Ankaran. Prav tako smo se zaradi spletnega 
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anketiranja omejili zgolj na uporabnice elektronske pošte, kar pomeni, da v raziskavi ne bodo 

sodelovale posameznice, ki elektronske pošte ne uporabljajo. 
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2 VLOGA, POMEN IN ZNAČILNOSTI PODJETNIŠTVA 

Rebernik in drugi (2015, 9) ugotavljajo, da je zaznavanje obetavnih poslovnih priložnosti 

ključni korak v podjetniškem procesu in zavzema pomembno mesto. Nenehno ustvarjanje, 

iskanje in izkoriščanje poslovnih priložnosti za zadovoljevanje potreb na trgu je temeljna 

dejavnost podjetništva, ki dolgoročno prispeva k blaginji gospodarstva.  

Schumpeter (1942, po Rebernik, Tominc in Crnogaj 2012, 27) ugotavlja, da ima podjetništvo 

več obrazov – je poklicna izbira, odločitev, da bo podjetnik namesto zaposlitve izbral 

samozaposlitev in si s tem samostojno ali s sodelovanju z drugimi zagotavljal finančna sredstva 

za preživetje in razvoj. Podjetništvo temelji na osrednji človekovi sposobnosti, da išče boljše 

načine zagotavljanja svoje eksistence, da razmišlja in raziskuje in si zagotovi boljšo eksistenco. 

Temeljne gonilne sile podjetnika in njegovih ambicij so inovativnost in podjetnost (Rebernik, 

Tominc in Crnogaj 2012, 28). 

Podjetništvo je proces učenja, zato je pomembno, da z izobraževanjem omogočimo ustrezno 

pridobivanje podjetniških kompetenc. Podjetniških spretnosti in veščin se lahko naučimo, saj 

niso vnaprej določene osebnostne značilnosti (Rebernik idr. 2015, 14). 

2.1 Opredelitev pojma podjetništvo 

Podjetništvo dobiva velik pomen v času brezposelnosti, saj se vsi zavedamo, da nas 

gospodarska rast lahko reši iz krize in s spodbujanjem podjetništva lahko to dosežemo. 

Antončič in drugi (2002, 38) ugotavljajo, da je podjetništvo trenutno najuspešnejša metoda za 

združevanje znanosti in trga z ustanavljanjem novih podjetij in z uvajanjem novih storitev in 

izdelkov na trg. Na gospodarstvo pomembno vplivajo podjetniške dejavnosti, ki se izkazujejo 

z zagotavljanjem novih delovnih mest. Postavljajo se ekonomski temelji in glede na učinke, ki 

so možni na zaposlovanje in gospodarstvo, podjetništvo postaja osrednja točka razvoja v 

gospodarstvu.  

Pojem podjetništvo najpogosteje označuje dejavnosti posameznikov, ki jih izvajajo z namenom 

zadovoljevanja tržnih potreb; z dejavnostmi si prizadevajo ob osebnem prevzemanju tveganja 

doseči čim večji uspeh. Podjetniški proces razumemo kot splet treh temeljnih prvin 

podjetništva: podjetnika, poslovne priložnosti in sredstev. Posledično podjetništvo razumemo 

kot dejavnosti posameznika ali tima, ki vodijo od prepoznane tržne priložnosti, organiziranja, 

vključitve in kombiniranje vseh potrebnih sredstev do uresničitve poslovne priložnosti in s tem 

do ustvarjanja nove (dodane) vrednosti (Bygrave 1994; Vahčič 1994, po Pšeničny idr. 2000, 6). 

Pojem podjetništva je težko razložiti in opredeliti, saj je kompleksen pojem. Uveljavljen je v 

različnih dejavnostih, ki vodijo od zaznane potrebe na trgu do organiziranja, s pridobivanjem 

potrebnih virov, da pride do pridobitve nove vrednosti z uresničitvijo poslovne priložnosti. 

Lahko je podjetnik posameznik ali podjetniška skupina, ki v določenem času in s prizadevanjem 
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ustvari nečemu večjo vrednost, prispevek k temu pa se izraža v psihološkem, socialnem in 

najbolj v finančnem tveganju. Rezultat se kaže v denarju, neodvisnosti ali v osebnem 

zadovoljstvu (Glas 2001, po Ruzzier idr. 2008, 16).  

Podjetništvo je vzpostavitev novega posla, ustvaritev novega podjema, samozaposlitev, 

ustanovitev poslovne organizacije ali posameznikovo širjenje obstoječega posla, tima 

posameznikov ali uveljavljenega podjetja. Ustanovitev podjetja sama po sebi ni dovolj, njegov 

namen je ustvariti novo dodatno vrednost. Podjetje potrebuje podjetnika, ki je sposoben najti 

vire, da bi podjetje ustvarilo izdelek ali storitev, s katerim bo rešilo in zadovoljilo kupčeve 

potrebe (Rebernik idr. 2015, 9).  

Glas in Pšeničny (2000, 47–48) ugotavljata, da podjetništvo zagotavlja več 

narodnogospodarskih učinkov, kot npr.: 

 Prispevek k ustvarjanju delovnih mest: mala in srednje velika podjetja dajejo izrazit 

prispevek k zaposlovanju. Delovna mesta prispevajo predvsem manjše število dinamičnih 

podjetij in podjetja z visoko stopnjo rasti, ki so zato cilj ukrepov pospeševanja podjetništva. 

 Prispevek k povečanju gospodarske rasti in produktivnosti: mala podjetja so izjemno 

učinkovita v zaznavanju novih tržnih priložnosti in v specializaciji za določene tržne niše, 

ki velikih podjetij ne zanimajo.  

 Prispevek na področju inovacij: marsikje so dinamična, visoko tehnološka mala podjetja 

ključni nosilec inovacij. Inovativna podjetja veliko vlagajo v diferenciacijo proizvodov, v 

inovativno distribucijo in prodajo, proizvode in storitve prilagodijo potrebam individualnih 

kupcev. To je širše razumevanje inovacij in ne le z vidika tehnologije. Omejitev 

predstavljajo finance, vendar jo lahko presežejo ob spodbudah z državno finančno podporo. 

 Malo gospodarstvo je pomemben del širše regionalne gospodarske strukture, saj dopolni 

ponudbo v regiji. Podjetja nastopajo v različnih vlogah:  

 kot dobavitelji večjih podjetij – na ta način si nižajo stroške in povečajo konkurenčnost, 

 kot povezana skupina malih podjetij – s specializacijo in trženjem zagotavljajo pravo 

širino ponudbe in zahtevne proizvode na tehnološko visoki ravni, 

 kot ponudniki proizvodov in storitev na lokalnem trgu, saj zaradi omejenega trga niso 

zanimivi za večja podjetja. 

 Mala podjetja predstavljajo izhodišče in možnost, da iz njih zrastejo velika podjetja, čeprav 

dejansko le malo podjetij zraste v velika podjetja. Mala podjetja so pomembna, saj 

omogočajo začeten preizkus novih nastalih sposobnih podjetnikov, so bolj učinkovita pri 

razvijanju novih poslovnih konceptov in imajo močno vlogo, saj posledično potegnejo za 

seboj nove generacije podjetnikov. 

 Mala podjetja (npr. družinska podjetja) so bolj učinkovita pri pridobivanju osebnih 

prihrankov in drugih manjših virov (poslopja, orodja, lokacije).  

 Mala podjetja povečujejo dohodek v regiji s prodorom na trge drugih regij ali držav; za 

mala podjetja je prodor na tuje trge težji predvsem zaradi omejenih finančnih virov, znanja, 
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zmožnosti in izkušenj podjetnikov. Z učinkovito podporo države, s spodbujanjem 

skupnega nastopa na tujih trgih, z dobro informacijsko podporo so podjetja na tem področju 

lahko zelo uspešna. Pogosto delujejo kot zastopniki tujih proizvajalcev ali intenzivni 

uvozniki. 

»Ustvarjalnost in podjetnost sta bili vselej v osrčju razvoja, podjetništvo pa je postalo ena izmed 

gonilnih sil gospodarskega razvoja, ne samo zaradi ustvarjanja novih podjetij in zaposlitev, 

ampak tudi zaradi kreiranja novih podjemov in delovnih mest znotraj obstoječih podjetij.« 

(Carree in Thurik 2003; Rasmussen in Sorheim 2006, po Rebernik, Širec in Močnik 2014, 56) 

Podjetništvo se najprej začne z načinom razmišljanja, saj je organizirana oblika dejavnosti, za 

katero smo se odločili in smo zanjo odgovorni. Začne se z zgledom, vzgojo, potrebna je podpora 

širšega družbenega okolja in ko postane vrednota, vzcveti (Godina - Košir 2013, 1). 

Večina definicij podjetništva ima skupno določeno izhodišče, kot so prepoznati poslovno 

priložnost, pripravljenost tvegati, ustvarjanje s povečevanjem vrednosti, si upati izpeljati 

poslovno idejo, verjeti vase in na koncu pridobiti koristi v materialnem ali nematerialnem 

zadovoljstvu. 

2.2 Temeljne značilnosti podjetnika 

Kdo je pravzaprav podjetnik? »Podjetnik je sam svoj vodja. Težko ga je opisati, a prepozna se 

ga takoj.« (Ivačič 2012, 20) 

Obstaja veliko definicij tako za podjetništvo kot za podjetnika in v nadaljevanju jih bomo nekaj 

našteli.  

»Podjetnik je posameznik ali podjetniški tim, ki inovira in uresničuje, ki je sposoben prepoznati 

in izkoristiti poslovno priložnost, jo razviti v izvedljivo in tržno zanimivo idejo, vzpostaviti 

organizacijo za uresničitev poslovne ideje z vložkom časa, naporov, denarja in spretnosti ob 

sodelovanju drugih ustvariti novo (dodano) vrednost. Pri tem prevzema tveganje na 

konkurenčnih trgih in ob uspehu požanje nagrado za svojo podjetniško ravnanje. Pri večini 

podjetnikov se pojavljajo tipične lastnosti in sposobnosti, uspešni podjetniki imajo razvite 

tipične zmožnosti in pridobljena določena znanja.« (Žižek 1994, po Pšeničny idr. 2000, 7) 

Lahko jih najdemo v vseh oblikah podjetij, tako v mikro, kot malih, srednje velikih in velikih 

podjetjih, kjer gre lahko za nepridobitno ali pridobitno dejavnost in tudi kmetijstvo. Podjetniki 

so prisotni v negospodarskih in gospodarskih subjektih (Pšeničny idr. 2000, 148).  

Belak (1993, 27) ugotavlja, da gre pri poimenovanju podjetnika za sila širok razpon, da 

podjetnik ni samo tisti, ki ustanovi svoje podjetje v pravno formalno obliki, ampak je podjetnik 
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kdorkoli, ki zazna podjetniško priložnost, ima novo idejo in jo želi uresničiti v lastnem podjetju 

ali izven in ni potrebno, da ustanovi podjetje v pravno formalni obliki. 

Gomezelj Omerzel (2008, 19) ugotavlja, da je podjetnika in podjetniški proces v ekonomsko 

teorijo vključil že Schumpeter (1934). Podjetništvo je poimenoval kot proces inoviranja, ki je 

ključni dejavnik razvoja podjetja, nacionalnega gospodarstva in obstoječe gospodarske 

strukture. Schumpetra je podjetnik zanimal predvsem z vidika ekonomskega razvoja, s tem je 

mislil na spremembe, ki nastanejo v gospodarstvu in ne zunaj njega. Ključna oseba v razvoju 

podjetništva je podjetnik, poimenuje ga kot junaka z vizijo in z inovacijami. Proces ustvarjanja 

nove vrednosti za nacionalno gospodarstvo je predvsem posledica nastanka novih podjetij ter 

njihove rasti.  

Antončič in drugi (2002, 89–95) ugotavljajo, da ni »pravega« podjetniškega profila, saj 

podjetniki prihajajo iz različnih družbenih in družinskih okolij, imajo različne delovne izkušnje 

in izobrazbo. Potencialni podjetnik je lahko moški ali ženska, katere koli rase, poklica ali 

nacionalnosti. Notranji nadzor in motivacija, občutek neodvisnosti, potreba po dosežkih in 

sprejemanje tveganj so občutki, ki vodijo tako podjetnike kot podjetnice. Na podjetnikove 

značilnosti močno vpliva družinsko okolje v otroštvu, prejšnje zaposlitve, motivacija, 

izobrazba, osebne vrednote, starost, vzorniki v podjetništvu in podporni sistem, ki nudi moralno 

in strokovno podporo.  

Rebernik (1997, 36) navaja, da mora uspešen podjetnik hkrati obvladovati štiri dimenzije: 

 dream – mora znati sanjati, imeti vizijo in vedeti, kaj hoče; 

 dare – upati si mora uresničiti svojo vizijo, svoje sanje; 

 do – treba je znati narediti, kar si je zamisli, saj sanje niso dovolj; 

 delegate – vsega ne zmore narediti sam, zato mora naloge delegirati in ustvariti skupino, 

da nekatere stvari opravijo namesto njega drugi. 

Rebernik, Tominc in Pušnik (2007, 26) navajajo, da GEM (angl. Global Enterprenuership 

Monitor) izvaja največje raziskave v svetu na temo podjetništva. Njihov glavni namen je letno 

ocenjevanje podjetniške dejavnosti v obravnavanih državah in od leta 2002 v raziskavah 

sodeluje tudi Slovenija. V ta namen poskušajo ugotoviti, kako bi z oblikovanjem ustreznega 

okolja lahko vplivali na pospeševanje podjetništva pri nas, ter proučujejo številne dejavnike, ki 

vplivajo na razlike v stopnji podjetništva glede na državo. GEM raziskuje vpliv na gospodarsko 

rast in razvoj; njegove raziskave temeljijo na sklepanju, da nekatere okoliščine v posameznih 

državah vplivajo na velikost in obseg podjetništva.  

Vse zgoraj navedene definicije opredeljujejo podjetnika. Mi smo postavili naslednjo definicijo, 

ki je definirana na način: »Podjetnik z zaznavanjem podjetniške priložnosti ustvari potrebo na 

trgu, s podjetniško vizijo, ki jo predano uresničuje, ustvarja dodano vrednost in nova delovna 

mesta. V tem procesu tvega vložena finančna sredstva, prizadevanje, trud in ugled, vendar 

pridobi materialno, sociološko in psihološko korist, ki se izraža v denarju, zadovoljstvu in 
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ugledu. Podjetnikova značilnost se kaže v tem, da je stalno na preži za novostmi, verjame v 

svojo vizijo in poslanstvo. Se ne boji neuspeha, ampak se iz napak uči in jih ne ponavlja.« 

2.3 Razlike in podobnosti med podjetniki in podjetnicami 

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

vendarle razlikujejo od podjetnikov glede motivacije, poslovnih veščin in poklicnih izkušenj.« 

(Carsrud in Olin 1986, po Antončič idr. 2002, 96)  

»Različni so tudi dejavniki ob zagonskem procesu podjetnikov in podjetnic, še posebej na 

področju podpornih sistemov, virov sredstev in začetnih težav.« (Hisrich in Brush 1986, po 

Antončič idr. 2002, 99) 

Antončič in drugi (2002, 96–99) ugotavljajo, da samozaposlovanje žensk narašča, saj je stopnja 

ustanavljanja novih podjetij pri ženskah okoli trikrat višja kot pri moških. Carsrud in Olin 

(1986, po Antončič idr. 2002, 96–97) ugotavljajta, se na splošno podjetnice razlikujejo od 

podjetnikov, čeprav so značilnosti, kot je prikazano v preglednici 1, precej podobne. Največ 

odstopanj se opazi pri motivaciji, uporabi poslovnih veščin in preteklih poklicnih izkušnjah. 

Podatki v preglednici 1 prikazujejo glavne razlike med podjetniki in podjetnicami. Podjetnike 

pogosto motivira težnja po nadzoru nad lastno usodo in razvojem poslov. Ta težnja pogosto 

izvira iz nestrinjanja s šefom ali iz občutka, da lahko vodijo posle kot drugi ali celo bolje. Glas 

(1998, po Antončič idr. 2002, 97–98) navaja, da moške in ženske motivira potreba po 

uveljavitvi, ki izhaja iz razočaranja nad službo, in ne zmožnosti osebne rasti na prejšnjem 

delovnem mestu. Pri slovenskih podjetnikih in podjetnicah so motivi za ustanovitev podobni in 

se njihove značilnosti ne razlikujejo v veliki meri. Pomembna je neodvisnost, torej želja po delu 

na svojem, pomembni so in dosežki, ki se kažejo v želji po uporabi svojih zmožnosti, kar so 

najpomembnejši motivi za podjetnike obeh spolov, sledi služenje denarja, razvoj kariere in 

zagotavljanje varnosti. 
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Preglednica 1: Značilnosti podjetnikov in podjetnic 

Značilnosti Podjetniki Podjetnice 

Motivacija Dosežki – težnja, da se stvari 

zgodijo, osebna neodvisnost – 

samopodoba, povezana s statusom 

v korporaciji, ni pomembna, 

zadovoljstvo z delom, ki izhaja iz 

želje po nadzoru. 

Dosežki – doseganje cilja, neodvisnost – 

narediti sama, izpolnitev. 

Izhodiščna 

točka 

Nezadovoljstvo z dosedanjo 

zaposlitvijo, vzporednica 

dosedanjemu delu, nadgradnja 

dosedanjega dela, izguba službe, 

priložnost za nakup. 

Neizpolnjenost pri opravljanju dela, 

frustriranost, zanimanje in prepoznavanje 

priložnosti na znanem področju in 

sprememba osebnih okoliščin. 

Viri sredstev Osebna sredstva in prihranki, 

bančno financiranje, vlagatelji, 

investitorji, posojila staršev in 

prijateljev. 

Osebna sredstva in prihranki, osebna 

posojila (posojila partnerja, staršev in 

prijateljev). 

Predhodna 

zaposlitev 

Izkušnje pri podobnem delu, 

specializacija, znanje s področja 

raznovrstnih poslovnih funkcij. 

Izkušnje na poslovnem področju, izkušnje 

na ravni srednjega managementa ali na 

administrativni ravni in izkušnje na 

področju storitev. 

Osebnostne 

značilnosti 

Trdno mnenje, prepričljivost, ciljna 

usmerjenost, inovativnost, visoko 

samozaupanje, idealizem, 

navdušenje in sam svoj gospodar. 

Prilagodljiva in strpna, ciljno usmerjena, 

ustvarjalna in realistična, srednja raven 

samozaupanja, navdušenje in zmožnost 

soočanja z družbenim in poslovnim 

okoljem. 

Zgodovina Starost ob ustanovitvi: 25–35 let, 

oče je bil samozaposlen, 

prvorojenec, visoka šola – poslovna 

ali tehnična usmeritev. 

Starost ob ustanovitvi: 35–45 let, oče je bil 

samozaposlen, prvorojenka, visoka šola – 

družbene vede. 

Podporne 

skupine 

Prijatelji, strokovni znanci 

(odvetniki, računovodje), poslovni 

partnerji in zakonec. 

Bližnji prijatelji, zakonec, družina, ženska 

strokovna združenja in panožna združenja. 

Tipi 

ustanovljenih 

podjetij 

Industrija, gradbeništvo in storitve. Storitve – izobraževanje, svetovanje, odnosi 

z javnostmi.  

Vir: Antončič idr. 2002, 97. 

Podjetnice in podjetniki se ne razlikujejo po stopnji izobrazbe, temveč po usmeritvi. Antončič 

in drugi (2002, 98) navajajo, da sta za ženke značilni družboslovna in poslovna izobrazba, za 

moške pa tehnična in poslovna usmeritev. Razlikujejo se tudi glede delovnih izkušenj, saj imajo 

moški izkušnje na področju tehnike, znanosti in managementa, ženske pa v storitvenih 

dejavnostih. 

Rebernik, Tominc in Crnogaj (2012, 10) ugotavljajo, da je Slovenija tipična država 

inovacijskega gospodarstva, saj se ženske statistično v nižjem deležu vključujejo v 

podjetništvo. Ugotavljajo, daje leta 2011 v Sloveniji med novo nastalimi podjetniki v povprečju 

64,3 % moških in 35,7 % žensk, kar pomeni, da se v zgodnjo podjetniško dejavnost vključuje 
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skoraj dvakrat toliko moških kot žensk. Še nekoliko višje je razmerje pri moških med 

ustaljenimi podjetniki, saj podatki kažejo, da je med ustaljenimi podjetniki v povprečju 70,1 % 

moških in 29,9 % žensk. V primerjavi z letom 2011 je bil v letu 2015 delež zgodnje podjetniške 

dejavnosti pri moških 72,1 % in pri ženskah 27,9 %, delež ustaljenih podjetnic 26,3 % in delež 

ustaljenih podjetnikov 73,7 %. Slovenija se je tako znova uvrstila na rep svetovnih držav po 

vključenosti žensk v zgodnjo podjetniško dejavnost (Rebernik idr. 2016, 14). Iz zgoraj 

navedenih raziskav sklepamo, da žensko podjetništvo v Sloveniji upada tako pri ustaljenih 

podjetnicah kot pri deležu zgodnje podjetniške dejavnosti. 

Raziskava GEM že nekaj let zaporedoma ugotavlja, da se ženske vključujejo v podjetništvo 

starejše od moških. V letu 2013 ugotavljajo, da je starost podjetnic in podjetnikov, ki se 

najpogosteje odločajo za podjetništvo, med 35. in 44. letom. V starostni skupini mladih med 

25. in 34. letom opazimo izrazitejše odstopanje ženskega podjetništva, kjer je žensk občutno 

manj od moških (Rebernik idr. 2014, 94). 

»Podjetniška dejavnost moških in žensk se v različnih delih sveta precej razlikuje. Po podatkih 

Evropske komisije je bilo leta 2012 v Evropski uniji (EU-28) 31 % podjetnic in 69 % 

podjetnikov. To kaže na to, da je bilo med podjetniki okoli 10,3 milijona žensk in približno 

22,8 milijona moških. Kot razlog za nižjo vključenost žensk v podjetništvo med ključnimi 

ovirami navajajo samopodobo podjetnic in dojemanje ženske, kako izvedljiva je podjetniška 

dejavnost. Ženske v primerjavi z moškimi ocenjujejo podjetniško kariero kot manj zaželeno in 

teže izvedljivo.« (European Commission 2014, po Rebernik idr. 2015, 100).  

2.4 Izobraževanje za podjetništvo 

Današnji način življenja terja vse več ustvarjalnih in podjetnih posameznikov, ki so sposobni 

samostojnega podjetniškega delovanja, bodisi v okrilju določene organizacije bodisi kot 

podjetniki v lastnem podjetju. K temu pripomore usmerjeno izobraževanje, saj je mogoče 

vplivati na nagnjena in vrednote posameznikov, da bi se ti pogosteje odločali za samostojno 

podjetniško kariero. Pomembna je primerna vzpostavitev strategije izobraževanja za 

podjetništvo na specializirani ravni, ki pa ne sme biti ločena od splošne strategije izobraževanja 

za podjetništvo in usmeritve k njegovemu pospeševanju. 

Rebernik in drugi (2014, 14) navajajo: »Z izobraževanjem se razvijejo poslovna znanja, se 

pridobijo spretnosti in veščine in na ta način se spremeni odnos do podjetništva. Podjetniki 

razvijejo svojo iniciativnost, vztrajnost, ustvarjalnost in sposobnost za delo v skupini, občutek 

odgovornosti in razumevanje tveganja. Podjetniški način razmišljanja omogoča podjetnikom 

spreminjanje ideje v dejanja.« 

Rebernik in drugi (2015, 14–15) ugotavljajo, da višja izobrazbena raven podjetnikov signalizira 

potencialno kakovostnejšo podjetniško dejavnost, ki lahko dolgoročno več prispeva h 
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gospodarskemu razvoju. Da bi dosegli ta cilj, bi bilo treba v slovenskem izobraževalnem 

sistemu vgraditi podjetništvo kot skupno kompetenco vseh učencev, dijakov in študentov ter 

posameznikom, ki imajo večje ambicije glede podjetništva, omogočiti, da si izven obveznih 

učnih in študijskih vsebin pridobijo želena podjetniška znanja in veščine preko sodelovanja v 

izbranih podjetjih. Generalno gledano akademska klima na slovenskih univerzah še vedno ni 

naklonjena podjetništvu. Podjetniško izobraževanje ni namenjeno samo peščici posameznikov, 

ki bodo v prihodnosti ustanovili ali vodili lastno podjetje, ampak bi moralo postati jedro 

podjetniškega izobraževanja v graditvi veščin, ki bodo študentom omogočile, da se bodo na 

svoji karierni poti uveljavili kot inovativne, ustvarjalne in podjetne osebe. V pedagoški proces 

je treba vtkati podjetniško izobraževanje na vseh izobraževalnih ravneh.  

»Preoblikovanje sodobne družbe v družbo znanja in prehod ekonomskih sistemov iz 

managerskih v podjetniške postavlja v ospredje ustvarjalne in podjetne posameznike, ki znajo 

najti boljše načine poslovanja in dela, ustvarjati in izkoriščati poslovne priložnosti in drugače 

prispevati k boljši dolgoročni kakovosti življenja in si to tudi želijo.« (Audretsch in Thurik 

2007, po Rebernik idr. 2014, 56) 

»Podjetništvo je učeč se proces, kar pomeni, da podjetniki niso rojeni, ampak ustvarjeni s 

pomočjo pridobljenih znanj in izkušenj, ko se pod vplivom profesorjev, staršev, mentorjev in 

vzornikov razvijajo in učijo skozi celoten proces rasti.« (Volery 2004, po Rebernik idr. 2014, 

59) 

Raziskava GEM ugotavlja, da so za leto 2013 podatki o izobrazbi podjetnikov zaskrbljujoči, 

saj zaznavajo padec deleža nastajajočih in novih podjetnikov z visokošolsko izobrazbo ne glede 

na spol. V letu 2012 je ta delež znašal 42,40 %, v letu 2013 se je zmanjšal na 29,33 %. Tudi pri 

ustaljenih podjetnikih je zaznan upad deleža podjetnikov z visokošolsko izobrazbo (Rebernik 

idr. 2014, 99). Vendar podatki o izobrazbi zgodaj podjetniško dejavnih posameznikov v 

Sloveniji za leto 2014 niso več tako zaskrbljujoči, ugotavljajo Rebernik in drugi (2014, 13), saj 

se po dveh letih vidnega upadanja delež nastajajočih in novih podjetnikov z visokošolsko 

izobrazbo izboljšuje, in sicer ugotavljajo, da ima kar 39,4 % podjetnikov visokošolsko, 

univerzitetno ali višjo izobrazbo.  

Na sliki 1 so prikazani deleži prebivalstva v starosti od 18 do 64 let v Sloveniji, ki so se udeležili 

podjetniškega izobraževanja in usposabljanja glede na izvajalca izobraževanja. Rebernik in 

drugi (2014, 71–72) pri analizi ugotavljajo, da ljudje pri svojem podjetniškem izobraževanju v 

veliki meri izbirajo med več različnimi možnostmi, in sicer tako v svetu kot v Sloveniji, ter 

različne oblike neformalnega in spletnega (on-line) izobraževanja. 
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Slika 1: Oblike izobraževanja in usposabljanja za podjetništvo po končani šoli v Sloveniji (glede 

na delež prebivalstva v starosti od 18 do 64 let) 

Vir: Rebernik, Tominc in Pušnik 2009, po Rebernik, Širec in Močnik 2014, 71. 

V Sloveniji se kaže nadpovprečna praksa samoizobraževanja, predvsem glede na druge države 

v skupini inovacijskih gospodarstev, in sicer v zvezi s tematiko neformalnega 

samoizobraževanja o tem, kako ustanoviti podjetje ali začeti nov posel. V podjetništvu je 

pomembno, da si inovativen, ustvarjalen, samozavesten, prevzemnik tveganj in kot podjetnik 

pripravljen na spremembe in na drugačno reševanje problemov. Podjetniku se povečuje zahteva 

po boljših podjetniških veščinah in sposobnostih za reševanje tveganj in negotovosti, saj 

posledično laže rešuje dinamične ekonomske, socialne in politične izzive, s katerimi se srečuje 

v današnjem času. 

2.5 Prednosti in slabosti podjetništva  

Odločitev za vstop v podjetništvo se prične z odločitvijo o spremembi življenjskega sloga, saj 

proces podjetništva prinaša številne spremembe in tveganja. Podjetniška ideja zahteva človeka 

kot celoto, postaja vir dohodka in ob zagonu podjetja ni škoda vloženega časa in truda, 

vloženega v uresničevanje podjetniške ideje. Slabost kot posledica odločitve za podjetništvo se 

lahko pokaže, če podjetnice družino in vsakdanja opravila nehote postavijo na stran, prav tako 

svoje zdravje. Zgodi se, da se poslovno in družinsko življenje začneta prepletati in podjetnice 

ne vidijo več ločnice, zato je pomembno zavedanje, da življenje ni le posel in je treba nameniti 

dovolj časa tudi drugim dejavnostim v življenju. 

Podjetniki vložijo čas in energijo, pa tudi denar, v uresničitev podjetniške ideje. Lastna denarna 

sredstva, ki jih podjetniki vložijo v podjetniško idejo, prinašajo tveganje, zato psihologi danes 
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uvrščajo spremembo kariere, kot je na primer postati podjetnik oziroma se samozaposliti, med 

največje vire stresa in strahu v sodobni družbi. Podjetnik mora sprejeti tveganje uresničitve 

podjetniške ideje in se za spremembo v karieri odločiti sam. Sprememba karierne poti prinaša 

spremembe tudi v družinskem okolju podjetnika, osebno in družinsko življenje podjetnikov je 

podrejeno podjetniški ideji, zato je podpora in razumevanje družinskih članov ključnega 

pomena za uspeh na podjetniški poti (Vpliv podjetništva … 2015).  

Podjetniki in podjetnice se na samostojni podjetniški poti srečujejo z različnimi izzivi in 

težavami. »Najpogosteje navedene ovire v podjetništvu so pomanjkanje kapitala, pomanjkanje 

kompetenc in znanja, težave pri usklajevanju podjetništva z družinskimi obveznostmi, pravne 

in socialne posledice ob neuspehu.« (Rebernik idr. 2015, 12) 

Žagar (2010, 34) ugotavlja naslednje: »Težave, s katerimi se srečujejo ženske na podjetniški 

poti, lahko imenujemo kot informacijske luknje, pomanjkanje stikov, pomanjkanje mreženja v 

podjetništvu, stereotipi, spolna diskriminacija, nefleksibilna ponudba olajšav, varstva otrok, ki 

se kaže kot težava pri usklajevanju podjetja in družine glede odgovornosti. Konflikt med delom 

in družino je najpogostejši in največji izziv, s katerim se srečujejo ženske podjetnice.« 

Preglednica 2: SWOT – samoanaliza osebnosti za odločanje za podjetništvo 

Prednosti Pomanjkljivosti 

Katere so moje prednosti? 

Kje sem močan? 

Kje sem že dosegel rezultate? 

Katere so moje šibke strani? 

Česa ne zmorem? 

Kaj se moram še naučiti? 

Priložnosti Nevarnosti 

Kje so moje priložnosti in izzivi? 

Kaj je zame izziv? 

Katere so moje vrednote? 

Kje so moje meje? 

Katere nevarnosti prežijo name? 

Kaj se lahko zgodi, če sprejmem določeno 

rešitev? 

Vir: Brečko 2006, 136. 

2.6 Podjetništvo v Sloveniji 

Tajnikar (1997, 14) opisuje, da se je podjetništvo v Sloveniji začelo uveljavljati predvsem po 

letu 1990. Takrat je povečana konkurenca povzročila ekonomske težave velikim in stroškovno 

dragim podjetjem, ki niso bila prilagojena tržnemu povpraševanju. Prišlo je do povzročitve 

hitrega ustanavljanja novih malih podjetij. Prav ta mala podjetja so pripomogla k stabilizaciji 

gospodarskih razmer in zaposlila velik delež brezposelnih, ki so bili posledica propada velikih 

podjetij. V Sloveniji je najvišji dohodkovni razred že vsa leta najbolj odločen za vstop v 

podjetništvo. Teža odločitve za podjetniško pot je v večini zaradi izkoriščanja poslovne 

priložnosti in ne zato, ker bi bili v to prisiljeni zaradi preživetja. Seveda pa prevladuje tudi želja 

po večji svobodi in neodvisnosti v lastnem poslu. 
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V zadnjih letih se odpirajo se nove možnosti zaposlitve, saj tradicionalno zaposlovanje in 

poklici izginjajo, od organizacij ni več moč pričakovati, da bodo poskrbele za usodo zaposlenih. 

Vsak posameznik mora poskrbeti zase, saj množičnega zaposlovanja ni več. To je tudi razlog, 

da mladi, ki zaključujejo študij in stopajo na trg dela, danes vlagajo v iskanje prve zaposlitve 

veliko več energije kot v preteklosti. Treba se je spoprijeti z generacijskimi razlikami, 

drugačnim sistemom vrednot in sprejeti povsem nova pravila na trgu dela. Posameznik je sam 

odgovoren za svojo kariero in zato se vse več iskalcev zaposlitve odloči, da bodo sami sebi 

nudili varnost zaposlitve ob odločitvi za podjetništvo. Načrtovanje kariere je proces, ko je 

posameznik prisiljen ugotoviti svoje vrednote, interese, katere so njegove posebne sposobnosti 

in omejitve ter si v skladu z njimi postavi realne, dosegljive in merljive cilje (Brečko 2006, 20–

35). 

Leta 2015 je bilo v Sloveniji 127.373 podjetij. Gospodarskih družb brez zaposlenih je bilo 

25.953, mikro podjetij (zaposlenih od 1 do 9) je bilo 94.698, malih podjetij (zaposlenih od 10 

do 49) je bilo 5.438, srednje velikih podjetij (zaposleni od 50 do 249) je bilo 1.075 in velikih 

podjetij (zaposlenih od 25 in več) je bilo 209. Če povzamemo, deluje v Sloveniji 95 odstotkov 

oziroma številčno 120.651 mikro podjetij. Podjetja so skupaj s samozaposlenimi zaposlovala 

532.325 ljudi in leto 2015 so zaključila z dvema milijardama evrov neto poslovnega izida. 

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki so dosegli raven iz leta 2013 in ustvarili za 20,93 

milijarde evrov dodane vrednosti. Dodana vrednost se je v primerjavi s preteklimi leti najbolj 

povečala v dejavnosti L – Poslovanje z nepremičninami, in sicer za 14 odstotkov. Narašča tudi 

izvoz za skoraj sedem odstotkov, saj je bila kar tretjina prihodkov slovenskih podjetij ustvarjena 

z izvozom. Za primerjavo je bil delavec zaposlen v velikem podjetju najbolj produktiven, saj je 

ustvaril za četrtino več dodane vrednosti od slovenskega povprečja in za malo manj kot 40 

odstotkov več kot zaposleni delavec v mikro, malem ali srednje velikem podjetju (Ferjančič 

2017).  

Lesjak (2012, 24) ugotavlja, da je uspešnost države vse bolj odvisna od podjetij, ki uspešno 

poslujejo in so prodrla tudi na svetovni trg. Inovativna, konkurenčna in start-up podjetja na 

globalni ravni zaradi globalnih konkurenčnih pritiskov vse bolj iščejo poslovne povezave, 

investitorje, poslovne priložnosti in trge tako v svoji državi kot izven nje. Novih globalnih 

podjemov so deležna podjetja, ki z mednarodnim notranjim podjetništvom iščejo poslovne 

povezave in priložnosti na svetovnih trgih in si s tem omogočajo globalni preboj in rast. S 

takšnimi izzivi se srečujejo podjetniki v Sloveniji, saj gre za obvladovanje gonilnih sil 

globalizacije in ustvarjanje poslovnih vezi z globalnimi deležniki.  

Rebernik, Širec in Močnik (2014, 50–52) ugotavljajo, da je Slovenija izrazito pod svetovnim 

povprečjem po podjetniških namerah in zaznavanju poslovnih priložnosti, ki jih ljudje 

pričakujejo v svojem okolju. Za slovensko prebivalstvo je značilno, da so prepričani v lastno 

zanje, izkušnje in sposobnosti za opravljanje podjetništva, verjamejo, da imajo izkušnje in 
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sposobnosti za opravljanje podjetniškega poklica ter so tudi v zmerni meri pripravljeni na 

tveganje v poslu, vendar moški v večjem deležu kot ženske.  

Zato je v Sloveniji potrebna sprememba miselnosti v izobraževalnih sistemih, in sicer predvsem 

zaradi podjetnikovih nizko zaznanih stopenj podjetniških priložnosti, ki je zaznana predvsem v 

državah, ki imajo težave z gospodarskim razvojem. Odgovorni v izobraževanju se bodo morali 

osredotočiti na razvoj podjetniških kompetenc študentov, na inovativnost in odgovornost pri 

izbiri. V Sloveniji je zelo pomembno zavedanje pomena mednarodnih trgov, kar je na splošno 

zelo pomembno za majhne države, saj brez internacionalizacije ni mogoče dosegati primerne 

velikosti podjetja in s tem tudi ne zadostne ekonomije obsega in razpona (Rebernik idr. 2015, 

24–31).  

»Z vidika starosti je najbolj plodno obdobje za vstop v podjetništvo med 25. in 34. letom. V 

Sloveniji v strukturi podjetnikov to starostno obdobje predstavlja 33,76 %, kar je največ v 

primerjavi s proučevanimi skupinami držav. Skrb vzbujajoče pa je, da pada delež nastajajočih 

in novih podjetij v najmanjši starostni skupini, to je od 18 do 24 let. Teh je v Sloveniji skoraj 

za polovico manj kot v skupinah sodelujočih držav GEM, s katerimi so jo primerjali. Tu je 

opozorilo, da mladih ne podpiramo in ne usposobimo dovolj, da bi bili dejavnejši v tej smeri. 

Primanjkljaj najmlajših se sicer kompenzira s podjetniško dejavnostjo starejših, še zlati 

starostne skupine od 55 do 65 let, katere delež je v primerjavi z drugimi državami najvišji 

(13,76 %). Podatki o izobrazbi zgodaj podjetniško dejavnih posameznikov za leto 2014 v 

Sloveniji kažejo, da se po dveh letih vidnega upadanja delež nastajajočih in novih podjetnikov 

z visokošolsko izobrazbo izboljšuje. Kar 39,4 % je podjetnikov z visokošolsko, univerzitetno 

ali višjo izobrazbo, tako se delež najperspektivnejše skupine zgodnjih podjetnikov približuje 

evropskemu povprečju. Višja izobrazba podjetnikov signalizira kakovostnejšo podjetniško 

dejavnost, ki lahko več prispeva h gospodarskem razvoju.« (Rebernik idr. 2014, 13–14) 

Rebernik, Širec in Močnik (2014, 15) ugotavljajo, da so ključni cilji vsakega gospodarstva 

zagotavljanje delovnih mest, ustvarjanje dodane vrednosti in primerna mednarodna 

konkurenčnost. V Sloveniji manjši delež v številu subjektov v populaciji podjetij predstavljajo 

rastoča podjetja, vendar so daleč največji vir novih delovnih mest, vodijo glede uporabe 

sodobnih tehnologij in so močno usmerjena v internacionalizacijo poslov. Pričakovanja 

slovenskih podjetnikov glede rasti števila zaposlenih so po posameznem geografskih regijah 

precej različna. Zgodnji podjetniki imajo precej nizka pričakovanja o zaposlovanju, teh je v 

Sloveniji 13 %. Delež tistih, ki načrtujejo več kot pet zaposlitev, je v Sloveniji 29 %, kar nas 

uvršča v skupino držav z relativno visokimi ambicijami podjetnikov po rasti in se med 

inovacijskimi gospodarstvi uvrščamo v zlato sredino z ostalimi državami v raziskavi GEM-a. 

K rasti podjetij prispeva internacionalizacija poslovanja in posledično celotnega gospodarstva, 

zato je pomembno mednarodno uveljavljanje slovenskih nastajajočih in novih podjetnikov. 

Pri slovenskih podjetnikih in podjetnicah so motivi za odločitev in prehod v podjetništvo 

predvsem nezadovoljstvo z delom v nekdanjih družbenih podjetjih ter zaznavanje in uresničenje 
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donosne poslovne priložnosti. Naslednja dva pomembna dejavnika sta družinska tradicija 

podjetništva in vstop v podjetništvo kot brezposelna oseba, saj je odločitev za podjetništvo 

lahko edina izbira zaradi pomanjkanja drugih priložnosti za delo. Neodvisnost (želja po delu na 

svojem) se v Sloveniji kaže kot najpomembnejši motiv tako pri slovenskih podjetnikih kot 

podjetnicah, naslednji pomemben motiv so dosežki (želja po uporabi svojih zmožnosti). Ostali 

pomembni motivi so finančna neodvisnost (denar), gradnja kariere in zagotavljanje varnosti 

(Glas 1998, po Antončič idr. 2002, 93). Odločitev za podjetništvo je poklicna odločitev, kar 

pomeni, da se posameznik osebno odloči, da bo deloval kot podjetnik, ali pa se bo ukvarjal s 

čim drugim. V nekaterih primerih posamezniki nimajo drugih možnosti za preživetje zaradi 

brezposelnosti, zato je vzročno-posledična zveza, ki vpliva na odločitev za podjetništvo, lahko 

enostavna. Do nje pride zaradi vplivov okolja, nezaposlenosti in odsotnosti primernih podjetij, 

kjer bi bilo moč najti zaposlitev. Takšno odločitev imenujemo podjetništvo iz nujnosti in ga je 

največ v revnejših državah in tudi pri nas, v Sloveniji (državno subvencioniranje za ustanovitev 

podjetja kot brezposelna oseba). Kadar pa ima posameznik tudi druge možnosti za preživetje, 

odločitev temelji na presoji oportunitetnih stroškov, ki so za vsakega posameznika različni 

(Rebernik, Tominc in Pušnik 2009, 51). 

Rebernik in drugi (2015, 15) ugotavljajo, da je v Sloveniji v letu 2014 odraslo prebivalstvo 

zgornjega dohodkovnega razreda prispevalo največji delež z odločitvijo za podjetništvo, saj je 

bilo po podatkih podjetniško dejavnih skoraj 16 % odraslega prebivalstva (leta 2013 dobrih 

8 %), v srednjem dohodkovnem razredu je bilo dejavnih slabih 10 % prebivalstva, v nižjem pa 

slabih 8 % prebivalstva. 

Podjetniki imajo tudi različen odnos do inovativnosti svojega izdelka, kar pa ni odvisno samo 

od podjetnikovega razumevanja novosti, ampak tudi od tipa gospodarstva. Slovenija se po 

merilu inovativnosti uvršča zelo visoko, saj kar 58 % podjetnikov v najzgodnejših fazah 

podjetništva izraža, da imajo izdelek ali storitev, ki je nov za nekatere ali celo vse potencialne 

kupce.  

Rebernik in drugi (2015, 113–114) navajajo, da v Sloveniji ni pomembno, koliko podjetij 

imamo, pomembno je, kakšna so ta podjetja in ali so sposobna ustvarjati novo vrednost, 

zmorejo zaposlovati ali se širiti. Pomembno je zavedanje, da gospodarske blaginje namreč ne 

zagotavlja število podjetnikov in podjetij, temveč njihova kakovost. Podjetniško okolje, 

temeljne značilnosti podjetniške dejavnosti, motivacije in njihove ambicije nam kažejo na 

vitalnost podjetja in ne število podjetij in podjetnikov. Preteklo krizno obdobja še bolj kot 

običajno zahteva trezen razmislek o tem, kako ravnati, da bi čim učinkoviteje izkoristili 

obstoječe vire ter zadovoljili potrebe. To pa nam omogoča uresničiti vitalno podjetništvo. 
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3 ŽENSKO PODJETNIŠTVO 

V nadaljevanju bomo opredelili žensko podjetništvo in njegov pomen, vlogo žensk v družbi 

glede na preteklost in sedanjost ter zakaj se ženske odločajo za podjetništvo. Predstavili bomo 

motive ženskega podjetništva, kako podjetnica usklajuje delo in družinske obveznosti ter 

opisali prednosti in slabosti ženskega podjetništva. 

3.1 Opredelitev in vloga žensk v družbi 

V družbi so posamezniki z različnimi lastnostmi, zato zavzemajo različne položaje, opravljajo 

različne družbene vloge in imajo različen status in moč. Spol posameznika določa in vpliva na 

izbiro in opravljanje družbenih vlog. Tudi če ženska opravlja katero koli družbeno vlogo, se od 

nje pričakuje, da bo opravljala tudi svoje »primarne«, »naravne« vloge (vloga matere in 

gospodinje). V družbi so slabše ovrednotena dela, ki jih opravljajo ženske, tako da so tudi v 

hierarhiji družbenih vlog »ženske« vloge manj ugledne, posledično so v glavnem za svoje delo 

manj plačane in imajo manjšo moč glede na enak položaj (Kanjuo Mrčela 1996, 78–79). 

V drugi polovici 20. stoletja je v vseh industrijskih državah prišlo do visoke rasti zaposlovanja 

žensk, vendar je še vedno značilno, da so ženske manjšina plačane delovne sile. Ženske še 

vedno opravljajo veliko večino gospodinjskega dela in večinoma še vedno prevzamejo večji 

delež skrbi in vzgoje otrok ne glede na to, ali so zaposlene ali ne. Podoba ženske junakinje 

našega časa je podoba ženske, ki je zaposlena, ki gospodinji, skrbi za družino, je urejena, pazi 

na zdravo prehrano, se ukvarja s športnimi dejavnostmi, je informirana, zabavna in vestno 

ločuje odpadke (Oakley 2000, 38–40).  

3.2 Vloga žensk v preteklosti in sedanjosti  

Še nedokončana zgodovina ženske emancipacije je zgodovina postopnega priznavanja ženskih 

pravic in odgovornosti, ki so v preteklosti pripadale izključno moškim. Moški so ženskam 

podelili pravice za spolno enakopravnost, kot so pravica do visoke izobrazbe, volilna pravica, 

pravica do opravljanja strokovnega dela, pravica do legalne ohranitve osebne identitete v 

zakonu – vse te in številne druge pravice so bile izključno moški privilegij (Oakley 2000, 18). 

Od časov, ko je Ann Oakley napisala svojo »Gospodinjo«, se je močno spremenilo dvoje – v 

vseh evropskih državah se je izobraženost žensk zelo zvišala na vseh ravneh, saj je delež 

izobraženih žensk višji od deleža izobraženih moških; poleg tega je večina žensk tudi 

zaposlenih zunaj doma in niso »samo« gospodinje. Tako se je posledično spremenila tudi 

nekdanja temeljna delitev dela glede na spol. 

Pomen ženinega dela je postal pomembnejši, kot se tega zaveda velika večina žensk. Njeno 

poklicno delo je nujno združeno s preskrbo nje same, deloma tudi njenih otrok in partnerja. 

Tega se žena sicer zaveda, ne zaveda pa se tako dobro pomena gospodarske neodvisnosti, ki jo 
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prinaša poklicno delo v njen odnos do družbe. Vsaka neodvisnost je pogoj za človekov duševni 

razvoj, tako s samostojnim zaslužkom pridobljena neodvisnost vpliva tudi na ureditev življenja 

ženske ter na njen odnos do moža in družbe (Vode 1999, 44). 

Moderna ženska je osebnost, ki opravlja žensko vlogo gospodinje, mame in hkrati dela kariero 

v svojem poklicu. Vloga gospodinje in mame ima vse značilnosti drugih delovnih nalog, razen 

ene – da ni plačana. Zagovorniki žensk pravijo, da je gospodinjenje suženjstvo na domu – 

izkoriščanje dela, branilci tradicionalne ženske pa trdijo, da je gospodinjska vloga svobodno 

izbran poklic. Medtem ko eni trdijo, da so gospodinje zatirane, drugi pravijo, da je gospodinjam 

prihranjeno zatiranje, ki doleti večino delavcev – omejevanje osebnosti in svobode razpolaganja 

s časom, ki je posledica nadzorovanega, zahtevnega in enoličnega dela (Oakley 2000, 35). 

Ženske izzive pri razvoju kariere vidijo drugače kot moški, razlika je opazna pri zaznavanju 

razvoja kariere med moškimi in ženskami, ki izhajajo predvsem iz psihosocialnega razvoja in 

drugačnih socialnih vlog. Lahko bi rekli, da gre pri ženskah za poklicno in družinsko kariero, 

saj družba od njih pričakuje, da za družino in otroke s socialnega vidika še vedno večinoma 

poskrbi ona, moški pa naj bi jo materialno podpiral (Gilligan 1982, po Brečko 2006, 27). 

Tudi v letu 2017 so družbeni spolni stereotipi še vedno del naše družbe. Moč predsodkov 

postavlja ženske v deprivilegiran položaj na številnih področjih, tudi pri zastopanosti na 

vodilnih in vodstvenih položajih.  

3.3 Opredelitev in pomen ženskega podjetništva 

Žensko podjetništvo imenujemo ženska delovna sila in se jo priznava kot upoštevanja vreden 

del gospodarstva v državi (Rajter idr. 2008, 37). 

Antončič, Ruzzier in Bratkovič (2008, 72) ugotavljajo, da pri pojmu v teoriji ženskega 

podjetništva ne gre za potenciranje enakosti med spoloma ali feminizem, ampak raziskovalci 

dokazujejo, da žensko podjetništvo vse od pojava prvih ženskih podjetnic pa do danes kaže 

značilnosti določnih novosti v delovanju in zato jih raziskovalci v podjetništvu ne morejo 

zanemariti. 

Odločitev ženske za podjetništvo ni enkratno dejanje, ampak neprekinjen proces odločanja za 

podjetništvo, zagon podjetja in njegove rasti. Začetni proces postopno vodi posameznica z 

razmišljanjem o možnosti podjetniške kariere, s tehtanjem oportunitetnih stroškov poslovne 

odločitve, razmisli o trgu in kupcih, o lastnih sposobnostih za podjetniško pot, ustanavljanje 

podjetja in podobno (Rebernik, Tominc in Crnogaj 2011, 10–11). 

Napredek raziskav na področju ženskega podjetništva je bil vidno narejen v zadnjih treh 

desetletjih. Pomemben napredek je bil dosežen pri razumevanju ženskega podjetništva in 

njihovih podjetij, vendar področje še vedno ni dovolj raziskano tako v teoriji kot v praksi. 
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Zgodovinski podatki o raziskavah ženskega podjetništva niso zadovoljivi. Žensko podjetništvo 

je najbolj podrobno raziskano v zadnjem desetletju, saj se vse te raziskave na tem področju 

obravnavajo kot manj pomembne, zato prispevek k teži ženskega podjetništva poziva k 

dodatnim raziskavam, predvsem kot družbeni in ekonomski pojav (Brush, Carter in Gatewood 

2006, 464–465). 

Podjetništvo glede na naše mnenje vedno bolj prispeva h gospodarstvu, saj so njihova podjetja 

hitro rastoči segment v poslovnem svetu, s prispevkom razvoja novih produktov in predvsem 

storitev. Vendar je kljub vse večjemu pojavu žensk v podjetništvu delež podjetnic v 

gospodarstvu še vedno nizek, če jih primerjamo z moškimi podjetniki gleda na celotno 

populacijo. Spodbujati bi bilo treba kreativnost in podjetniški potencial žensk, saj bi s tem 

porastla delovna mesta. Ženske se pri ustanavljanju in vodenju podjetja srečujejo s težavami, 

ki jih lahko opišemo kot ne dovolj dobro poslovno okolje, izbira tipa poslovanja, pomanjkanje 

mreženja, informacijske luknje, stereotipi, ki se kažejo kot spolna diskriminacija, 

nefleksibilnost pri varstvu otrok, ovire pri usklajevanju družine in podjetja glede prednostih 

nalog. Ženske ustanavljajo manjša podjetja po višini prihodkov in številu zaposlenih ter 

relativno zanesljivejša podjetja, če jih primerjamo z moškimi podjetji. 

3.4 Vloga in motivi ženskega podjetništva  

Rebernik, Tominc in Crnogaj (2012, 9–10) ugotavljajo, da je odločitev za podjetništvo osebna 

in zato motivirana z različnimi razlogi. Nekateri se za samostojno podjetništvo odločijo, ker 

želijo izboljšati svoj položaj in je njihova svobodna izbira, nekateri zaradi pojava priložnosti v 

podjetništvu, drugi so v to prisiljeni, ker jim samostojna podjetniška dejavnost edina omogoča 

preživetje in to vrsto imenujemo podjetništvo zaradi nujnosti. Dejavniki, ki vplivajo na 

odločitev podjetnika za samostojno podjetniško pot, so različni. Posamezniki se za podjetništvo 

odločajo zaradi različnih vplivov okolja (družina, izobrazba ipd.), nezaposlenosti ali odsotnosti 

primernih podjetij, v katerih bi se bilo moč zaposliti. Rast gospodarstva prinašajo predvsem 

visoko motivirani podjetniki, ki najdejo obetavno poslovno priložnost; ta jim omogoča rast 

podjetja in z njo dodatno zaposlovanje (Rebernik, Tominc in Crnogaj 2012, 10). 

Pri odločitvi za podjetništvo je potreben štiristopenjski model načrtovanja kariere, saj je 

konstruktivno načrtovanje osebne kariere proces. Pomembno je, da izboljšamo lastno 

razumevanje situacije, iz katere izhaja problem, kot drugo je pomemben globlji uvid, kar 

pomeni, da prepoznamo lastne zmožnosti, omejitve, potrebe in občutke v dani situaciji, kako 

se bomo odzvali glede izbiranja pravilne odločitve in na koncu presojanje učinkovitosti rešitve 

(Brečko 2006, 127–128). 

Ženske se v podjetništvu zaradi tradicionalne vzgoje ali vzorcev družbe v preteklosti niso 

udejanjale v tolikšni meri kot bi se lahko. Danes je čas za odločitev žensk za podjetništvo in 
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realizacijo njihovih idej v gospodarstvu, saj bodo omogočile okrepitev gospodarstva in bodo 

pozitivno prispevale k viru novosti v politiki, ekonomiji in na socialnem področju (Žagar 2010).  

Najpogosteje navedeni razlog za samostojno podjetniško pot, tako pri moškem kot pri ženski, 

je neodvisnost – ne delati za nekoga drugega in svobodno razpolaganje s svojim časom. Denar 

je drugi motivacijski dejavnik, ki vpliva na odločitev o ustanovitvi podjetja za podjetnike, 

medtem ko podjetnice kot svoj drugi motivacijski dejavnik za ustanovitev navajajo 

zadovoljstvo z delom, osebno uveljavitev, priložnost in šele nato denar (Antončič idr. 2002, 

96–97). Odločitev za podjetništvo je za posameznika lahko le razvoj, ki ga ta doživlja kot 

subjektiven občutek lastnega uspeha. Podjetnik za razvoj potrebuje izkušnje, znanje in 

izobrazbo, vendar ne smemo zanemariti vrednot, da se te sposobnosti tudi izrazijo (Brečko 

2006, 135–136). Ženske podjetnice, ki uživajo v svojem poslu, se hitro učijo, tako je rezultat 

viden v donosu in tudi poslovni partnerji to začutijo in vedo, katero podjetje bo za izpeljavo 

posla naredilo vse. Podjetje se posledično razvija inovativno in prodorno, saj z delom v svojem 

podjetju nimajo izbire odnehati, pomembni sta delavnost, vztrajnost in želja biti sam svoj 

gospodar, da sprejmejo družbena, psihološka in finančna tveganja.  

Ženske se za podjetništvo odločijo iz več razlogov. Nekatere imajo podjetniško idejo in za sabo 

že nekaj let delovnih izkušenj, saj si s tem zagotovijo koristne izkušnje in svoje znanje prenesejo 

v svoje podjetje. Nekatere odločitve za podjetništvo se zgodijo iz nujnosti, saj so brezposelne 

in v kombinaciji s podjetniško idejo lahko zgodba postane dolgoročno uspešna. Pomembno je, 

da se z ustanovitvijo podjetja ne rešuje zgolj problem brezposelnosti, ampak da ima bodoča 

podjetnica dolgoročnejšo vizijo o podjetju in njegovi uspešni rasti, tako da delovnega statusa 

ženske ob odločitvi za podjetništvo ne moremo posplošiti.  

Anja Žagar, podjetnica in ustanoviteljica podjetniškega centra »Zaupam vase«, navaja 

naslednje motive žensk, ki se odločajo za podjetništvo (Žagar 2010):  

 svobodno razpolaganje s časom,  

 ustvarjalnost,  

 uresničenje poslovnih ambicij,  

 zadovoljstvo z delom,  

 uveljavitev ter šele nato  

 denar.  

Pomembno je zavedanje odgovornosti, disciplina, vztrajnost in trdo delo (prav tam).  

Za vključevanje v žensko podjetništvo je poleg razpoložljivih poslovnih priložnosti in 

dojemanja, da te obetajo poslovni uspeh, pomembno tudi dojemanje lastnih zmogljivosti, 

zmožnosti in sposobnosti za podjetništvo. Zato je zaupanje v lastno znanje, izkušnje in 

sposobnosti, ki so potrebni za podjetništvo, tisti dejavnik, ki lahko med drugim spodbudi 

ženske, da s podjetniško dejavnostjo tudi pričnejo (Rebernik, Tominc in Crnogaj 2011, 13–15). 

Zaznavanje poslovnih priložnosti je povezano z vključevanjem žensk v podjetništvo, saj se 
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takrat prične odločitev glede podjetniške dejavnosti. Nekatere odločitve so sprejete, ko pride 

do obetavne podjetniške priložnosti, pri drugih pa najprej dozori odločitev o vključitvi v 

podjetništvo, temu pa sledi sistematično in intenzivno iskanje poslovne ideje – poslovne 

priložnosti (Kelley, Bosma in Amoros 2011, po Rebernik, Tominc in Crnogaj 2011, 52).  

Turk (2016, 10–11) ugotavlja, da je bilo leto 2016 prelomno za podjetno naravnane Slovenke, 

ki so se odločale med zaposlitvijo in samozaposlitvijo. Država je dejavno podprla politiko 

zaposlovanja agencije SPIRIT z željo, da bi se ženske ekonomsko osamosvojile, odtrgale od 

domačega ognjišča, postale poslovno neodvisne in postale resničnost, s pomočjo programa 

usposabljanja »Podjetnost je ženskega spola«. Od dobrih štiristo podjetnic iz dveh skupin 

usposabljanja je iz prve skupine 172 podjetnic odprlo svoja podjetja že v prvih dveh mesecih 

po pridobitvi certifikata. Med seboj so si pomagale pri pripravi poslovnih načrtov, si dajale 

tvorne predloge ter se med seboj povezovale in ustvarjale prihodnje podjetniške mreže.  

3.5 Usklajevanje dela in družine  

Družinske obveznosti žensk, ki so še vedno v večini odgovorne za gospodinjstvo in otroke, se 

obravnavajo kot ovira za podjetništvo, saj ženskam onemogočajo, da bi bile vedno na voljo za 

delo, kar je eden bistvenih pogojev za uspešno podjetništvo (Linehan 2001, 44). Osnovna težava 

v podjetništvu žensk je usklajevanje družine in kariere, vendar je treba poudariti, da v 

današnjem času vlogo gospodinjstva in skrb za otroke prevzame marsikateri mož/partner 

podjetnice ali nekdo iz ožje družine. Težava se pojavlja tudi v nizki družbeni toleranci do 

podjetnic, da bodo kljub poslu skrbele za družino, četudi upravljajo uspešno podjetje. 

Večina žensk se je odločila za lastno podjetje predvsem v upanju, da bodo dosegle boljše 

ravnotežje med delom in družino. Vendar se dolgoročno izkaže, da ni tako, še posebej ob hitro 

rastočem podjetju, ko se fleksibilnost zelo zmanjša in se posledično ženske raje odločijo 

obdržati podjetje manjšega obsega, dokler otroci ne odrastejo. 

Za lažje usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti žensk, ki zasedajo visoke položaje ali 

vodijo podjetje, bo treba uvesti dodatne ukrepe, storitve in dejavnosti na ravni države in lokalne 

skupnosti (Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja … 2014). 

Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je eden najpomembnejših pogojev za 

uveljavljanje enakih možnosti moških in žensk v družbi, še posebej pri zaposlovanju. 

Usklajevanje zasebnih in poklicnih obveznosti se kaže kot problem pri porabi in delitvi časa, 

upoštevanju zasebnih potreb v poklicni sferi in pri usklajevanju potreb zasebnega oziroma 

družinskega življenja s poklicnimi dejavnostmi žensk in moških. Kljub povečanju časa, ki ga 

slovenski moški namenjajo gospodinjskim opravilom in skrbi za družino, ženske namenijo tem 

opravilom skoraj dvakrat toliko časa kot moški. Skrb za otroka je prepogosto še vedno naloga 

žensk, kar odražajo tudi statistični podatki o odsotnosti z dela zaradi nege družinskega člana in 
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delo s krajšim delovnim časom do tretjega leta starosti otrok (Resolucija o nacionalnem 

programu za enake možnosti žensk in moških, 2005–2013; ReNPEMZM, Ur. l. RS, št. 

100/2005). 

Za lažje in kakovostnejše usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti je pomembno 

zagotoviti enake možnosti osebam obeh spolov in njihovih poklicnih obveznosti. Potrebna je 

sprememba miselnosti in vrednot, ki bo odpravila posredno diskriminacijo, saj je možnost 

usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti nujna, kar pomeni obstoj prilagodljivosti 

institucij (npr. vrtci, šole), ki nudijo servisne storitve na področju družinskega dela v smislu 

delovnega časa.  

3.6 Prednosti in slabosti ženskega podjetništva  

Ovire, ki ženskam v velikih podjetjih preprečujejo dostop do vplivnih položajev, so 

organizacijska struktura, organizacijska politika, metode izbire kandidatov in metode 

vrednotenje kandidatov (Linehan 2001, 56). 

Dejavniki, ki zavirajo žensko podjetništvo, delimo v naslednje skupine (Dubey 1996, 53–65): 

 Družbeno-kulturne ovire, ki so povezane s stereotipi družbe glede vloge spola, saj se 

ženske počutijo šibkejše od moških kolegov glede svojih intelektualnih sposobnostih. 

Razlog za to najdemo v podrejenosti ženske moškemu v preteklem obdobju. 

 Ovire v izobraževanju in usposabljanju, ki se razreši s ciljem pridobivanja znanja in 

izkušenj na področju podjetništva, saj je značilno za žensko, ki vstopi v podjetništvo, da 

nima predhodnih izkušenj s področja vodenja podjetij. 

 Finančne ovire so vidne pri financiranju podjetja in investiranju vanj. Bančne ustanove 

niso navdušene nad novimi nastalimi podjetji, sploh z enim samim družbenikom. 

Marsikatera podjetnica vzame s tem razlogom za poslovnega družbenika svojega partnerja 

oziroma moža, v največ primerih pa so podjetja žensk financirana iz osebnega premoženja 

in prihrankov, kar pomeni večje tveganje. 

 Tehnološki dejavniki so šibek člen ženskega podjetništva, vendar si z izobraževanjem 

dopolnijo potrebna znanja in izkušnje na področju novih tehnologij. Vpliv kulture vpliva 

na izbiro študija in poklica, saj si ženske povprečno statistično izberejo smeri, ki niso 

tehnične, ampak družboslovne. 

 Družinski dejavnik kaže, da ženska kot mama skrbi za družino in želi zagotoviti varno 

prihodnost vsem družinskim članom, zato je podjetje pogosto na drugem mestu. Podjetja, 

ki so v lasti žensk, so statistično manjša in manj donosna.  

Glede na dosedanje raziskave ocenjujemo, da so prednosti ženskega podjetništva naslednje: 

 socialna mreža, 

 intuicija, 

 opravljanje več nalog hkrati, 
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 potrpežljivost, 

 komunikacija, 

 skrb za ljudi, toplina 

 kreativnost, 

 manjša nagnjenost k tveganju,  

 re investiranje v človeške vire,  

 ustvarjanje delovnih mest,  

 inovativnost.  

Prednosti podjetništva se kažejo v tem, da ženska lahko sama neposredno prevzame 

odgovornost za svoje podjetniške ideje in dejanja. Njena uspešnost je pogojena s prisotnostjo, 

vendar ima pri razporejanju časa večjo svobodo kot pri redni zaposlitvi. Podjetnica je v stiku z 

ljudmi in si lahko učinkovito gradi socialno mrežo. V podjetništvu se izražajo vzdržljivost, 

ustvarjalnost, radovednost in doslednost, kar krepi osebnostne lastnosti (Bulc 2013).  

Izziv, s katerim se srečujejo podjetnice, je konflikt med delom in družino. Večina odgovornosti 

v primerjavi z moškimi pade na ženske ne glede na status biti podjetnica ali ne. Biti podjetnik 

pomeni marsikdaj predano delati 24 ur dnevno in sedem dni v tednu, vendar je pomembno najti 

zdravo ravnovesje med delom in družino. Ženske se v poslu srečujejo z izzivom vodenja 

podjetja in njegove rasti, poiskati in obdržati usposobljene zaposlene, ves čas pa mora biti v 

koraku s tehnologijo in slediti spremembam na trgu (Coulter 2001, 343–344). 

Obstajajo možne razlage za težave, s katerimi se srečujejo ženske podjetnice, a pogosto je težko 

opredeliti, kaj povzroča ovire, ki se kažejo v poslovnem okolju, značilnostih podjetja (mala 

storitvena podjetja), omejenosti informacij in financiranju zagona in rasti podjetja. Ženska 

podjetja so glede na raziskave manjša kot podjetja moških in to predstavlja težavo pri širitvi 

podjetja v povezavi s pridobivanjem finančnih sredstev. Vendar podjetnice v poslovanju 

oblikujejo relativno močne in dolgotrajne poslovne vezi, so bolj za enakopravne v sodelovanju, 

kar se kaže v zmanjšanju potrebe po nadzoru in večji motiviranosti vseh sodelujočih.  



25 

4 ŽENSKO PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI 

V nadaljevanju se bomo osredotočili na družbeni položaj ženske podjetnice v Sloveniji, na 

njegov pomen, značilnosti in vrsto motivov za vstop v podjetništvo. Poglobljeno bomo raziskali 

poslovanje ženskega podjetništva (dejavnosti podjetij, strukturo organizacij, finančne vire, 

vložke za rast podjetij in merilo uspešnosti podjetij). Predstavili bomo vpliv kariere na življenje 

podjetnic, pomen družbene in finančne neodvisnosti podjetnic in kakšne spodbude bi podjetnice 

potrebovale za večje podjetniške možnosti. 

4.1 Družbeni položaj ženske podjetnice v Sloveniji 

V zadnjem obdobju ugotavljamo, da se soočamo s problemom usklajevanja družinskega in 

poklicnega življenja, a družba se s tem ne ukvarja dovolj učinkovito. Tempo, ki ga narekuje 

življenje, je prehiter, da bi se podjetnice lahko v polnosti posvetile družini in bile hkrati 

učinkovite v poslu. Pojavlja se občutek krivde, ki ga imajo podjetnice glede na svoja merila, 

saj zaradi pomanjkanja časa stvari ne naredijo dovolj dobro. V zadnjih letih je zaradi 

gospodarskih, socialnih in demografskih gibanj prišlo do velikih ovir pri iskanju pravega 

ravnovesja. Podjetnice se trudijo, vendar je situacija takšna, da je stopnja zaposlenosti žensk za 

dobrih 10 % nižja kot pri moških. Dejstvo je tudi, da prebivalke na območju EU v povprečju 

zaslužijo 17 % manj kot moški za enako opravljeno delo. Situacija ne bi bila takšna, če k temu 

ne bi pripomogel stereotip o vlogah žensk, ki jim še vedno v večji meri nalagajo skrb za otroke 

in starejše. Problem bi bilo treba odpraviti z usklajevanjem in načinom doseganja enakosti v 

družbi. Ženske podjetnice sicer imajo na voljo bolj fleksibilen delovni čas, ki jim sicer dopušča 

združevanje obveznosti pri delu in izven dela. Ta možnost jih motivira za delo in so posledično 

bolj produktivne v delu, ki ga opravljajo. Podjetnice sicer veliko pripomorejo k lastni 

samostojnosti in tudi h gospodarski situaciji v državi (Kleva Kekuš 2014).  

Žensko podjetništvo ni samo način za zmanjševanje revščine in brezposelnosti, temveč 

predstavlja potencial za gospodarsko rast in nova nastajajoča delovna mesta, zato se cilj 

spodbujanja k podjetništvu ne obravnava le kot usmeritev za povečevanje enakosti med 

spoloma, temveč je to spodbuda za ciljne skupine, ki so posebne in usmerjene k soočanju s 

podjetniškimi izzivi.  

Vlogo ženske je nedvomno označilo enaindvajseto stoletje. S svetovnim večanjem števila 

ženskih podjetij so ta postala vir sprememb in inovacij v poslovanju, saj z njim rešujejo problem 

brezposelnosti ter prispevajo k razvoju družbe. Gospodarstvo se krepi s pospeševanjem 

prisotnosti ženskih podjetnic, kar je tudi vir politične, gospodarske in socialne novosti. Vendar 

se podjetnice pri ustanavljanju in vodenju podjetja kljub temu srečujejo z ovirami. Ženske glede 

na raziskave ustanavljajo lastno podjetje z namenom, da postanejo same svoj gospodar, podpora 

družine jim pomeni največ, so sposobne vodje. Z ustanovitvijo lastnega podjetja jim je 
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zagotovljena večja svoboda in fleksibilnost, kar jim pomaga pri usklajevanju odgovornosti za 

družino in delo (Dolenc 2008).  

Rebernik, Tominc in Crnogaj (2012, 83) poskušajo z raziskavo GEM izvedeti vedno več o 

odnosu družbe do ženskega podjetništva, in sicer odnos ocenjujejo s pomočjo naslednjih trditev:  

 V vaši državi spodbujajo ženske, da bi se samozaposlile ali ustanovile novo podjetje. 

 V vaši državi so ženske in moški enako sposobni ustanoviti novo podjetje. 

 V vaši državi je na razpolago dovolj socialnih služb, ki omogočajo, da ženske nadaljujejo 

svoje delo tudi po tem, ko si osnujejo družino. 

 V vaši državi je ustanovitev podjetja družbeno sprejemljiva kariera za žensko. 

 V vaši državi imajo ženske in moški enake možnosti dostopa do enakega števila dobrih 

priložnosti za ustanovitev novega podjetja. 

Ugotavljajo, da je Slovenija glede na povprečno oceno ocenjevanih trditev uvrščena visoko, na 

6. mesto na lestvici, kar kaže, da imajo formalnopravno ženske v Sloveniji enakovredno 

izhodišče za podjetništvo kot moški. Vendar pa dejansko stanje, ko je moških v zgodnjem 

podjetništvu v povprečju dvakrat toliko kot žensk, kaže tudi na to, da obstajajo še drugi 

dejavniki, ki vplivajo na to, da se ženske v manjši meri vključujejo v podjetništvo. Med zgoraj 

naštetimi vidiki ni vidika financiranja podjema, ki je lahko pomemben dejavnik pri 

vključevanju v podjetništvo. So pa z raziskavami že potrdili, da so spremenljivke, ki so se 

pokazale kot pomembne pri odločanju za podjetniško kariero, za ženske manj ugodne kot za 

moške (Rebernik, Tominc in Pušnik 2009, po Rebernik, Tominc in Crnogaj 2012, 82–83). 

4.2 Pomen in značilnosti ženskega podjetništva 

V Sloveniji imajo ženske glede na raziskave formalno in pravno enakovredno izhodišče za 

podjetništvo kot moški, vendar pa, če pogledamo dejansko stanje, je moških v zgodnjem 

podjetništvu v povprečju dvakrat toliko kot žensk. To kaže na to, da obstajajo še drugi dejavniki, 

poleg formalnega in pravnega izhodišča, ki vplivajo na to, da se ženske v manjši meri 

vključujejo v podjetništvo (po Rebernik, Tominc in Pušnik 2009; Rebernik, Tominc in Crnogaj 

2012, 83).  

Zanimive so ugotovitve raziskave GEM, ki so leta 2010 pokazale, da večina nastajajočih in 

novih podjetnikov in podjetnic prihaja iz zgornjega dohodkovnega razreda prebivalstva. Če 

odraslo prebivalstvo glede na dohodkovno moč razvrstimo v tri razrede, je iz gornje tretjine 

dohodkovnega razreda 63 % nastajajočih in novih podjetnikov, iz srednje tretjine 26 % in iz 

spodnje tretjine le 11 % podjetnikov. Podobno stanje glede razvrščanje na dohodke opazimo 

tudi pri strukturi ustaljenih podjetnikov (Rebernik, Tominc in Crnogaj 2011, 80–81). 

Raziskava sicer kaže, da slovenske podjetnice kljub relativno visoki socio-kulturni podpori še 

vedno ne izkoriščajo podjetniških priložnosti v zadostni meri, zato vzpostavljanje učinkovitih 
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podpornih mehanizmov spodbujanja ženskega podjetništva še naprej ostaja pomemben vir 

dodatnega podjetniškega udejstvovanja (Rebernik, Tominc in Crnogaj 2012, 80–81). 

Ženske se v Sloveniji v statistično značilnem nižjem deležu vključujejo v podjetništvo in to je 

značilnost vseh tipičnih držav inovacijskega gospodarstva. V Sloveniji leta 2011 ugotavljamo, 

da je med nastajajočimi in novimi podjetniki v povprečju 64,3 % moških in 35,7 % žensk, kar 

pomeni, da se v zgodnjo podjetniško dejavnost vključuje skoraj dvakrat toliko moških kot 

žensk. Med ustaljenimi podjetniki se razmerje nagiba še nekoliko bolj v korist moških, saj je 

med ustaljenimi podjetniki v povprečju kar 70,1 % moških in le 29,9 % žensk (Rebernik, 

Tominc in Crnogaj 2012, 80–81). Ženske se sicer najpogosteje vključujejo v podjetništvo v 

starosti med 25. in 34. letom. Leta 2014 se je v Sloveniji delež zgodnje podjetniške dejavnosti 

žensk povečal v primerjavi s preteklima dvema letoma in znaša 33,90 %, vendar še vedno ne 

dosega ravni iz leta 2010 (37,01 %), ko je bil v Sloveniji delež najvišji doslej. Sicer se v 

prihodnosti nadaljujejo premiki v smeri boljše izkoriščenosti podjetniškega potenciala žensk, 

vendar je vključenost žensk v podjetniško dejavnost v Evropi v povprečju še naprej nizka v 

primerjavi s svetom, kar velja predvsem za Slovenijo izmed vseh evropskih držav. To je znak, 

da je treba vzpostaviti ustrezne programe na nacionalni ravni, v pomoč podjetnicam za 

uspešnejše delovanje in rast njihovih podjetij (Rebernik idr. 2015, 93–94). V letu 2015 je bila 

vključenost žensk v podjetništvo kljub spodbujanju k podjetniški dejavnosti nižja kot preteklih 

pet let, in sicer je bilo ustaljenih podjetnic le 26,3 % (Rebernik idr. 2016, 14). 

4.3 Motivi za podjetništvo 

Najmočnejši motivi sodobnih podjetnih slovenskih žensk, ki se odločajo za podjetništvo, so 

svoboda v delu, posledična ustvarjalnost, uresničenje poslovnih ambicij, zadovoljstvo z delom, 

uveljavitev v poslu ter šele nato denar. Značilnost ženskih podjetnic je zavedanje odgovornosti, 

disciplina, vztrajnost ter trdo delo za uspeh (Rebernik, Tominc in Pušnik 2009, 51).  

Hertz (1994, 45) ugotavlja, da ženske v podjetništvo vodi neodvisnost in želja zagrabiti 

poslovno priložnost in ne toliko denar. Skupna značilnost sicer vseh razlogov je želja po 

izboljšanju svojega finančnega, družbenega ali čustvenega stanja. Ugotavlja tudi značilno 

vedenje pri ženskah, ki se kaže v občutku, da je podjetništvo v družbi zaželeno in da 

posameznica pozna nekaj podjetnic in verjame, da so uspešne podjetnice spoštovane in ugledne, 

kar povečuje verjetnost, da se bo podala na podjetniško pot. Ženske se laže odločijo za 

podjetništvo kot zaželeno kariero, če imajo znanje, izkušnje in sposobnosti za podjetništvo. 

Materinstvo je pri ženskah posebno obdobje in hkrati priložnost za tehten razmislek o karieri. 

V tem obdobju veliko žensk radikalno spremeni svoje videnje kariere. Zgodi se, da po prihodu 

s porodniškega dopusta izrazijo želje glede povsem nove usmeritve, povezane s kariero, kar 

pomeni, da v tem času ugotovijo, kaj bi rade v prihodnosti delale in kako bi se to delo čim bolje 

uravnotežilo v zasebnem in kariernem življenju. Posledično pride do odločitve odprtja svojega 
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podjetja in tako ženske bolje uravnotežijo svoje potrebe med zasebnim in poklicnim življenjem 

(Brečko 2006, 42). 

4.4 Značilnosti ženskega podjetništva 

Glede na dosedanje raziskave sklepamo, da so po značilnostih slovenska podjetja, ki jih 

ustanovijo ženske, večinoma majhna storitvena in trgovska podjetja. Takšno podjetje ob 

ustanovitvi zahteva manj začetnega kapitala in manj tehnologije. Ugotavljamo tudi, da so 

značilna finančna sredstva ženskih podjetnic za zagon podjetja lastni prihranki, posojila družine 

in prijateljev ter da okoli sebe vzpostavijo tako imenovano neformalno mrežo, ki jim 

vsakodnevno služi za usklajevanje poslovnih obveznosti. Nepogrešljivi členi v tej mreži so 

zakonski partner, bližnja družina, pravna služba, računovodstvo, bančne ustanove 

izobraževalne ustanove, združenja ženskih podjetnic, gospodarska zbornica, zveze in 

poznanstva. 

4.4.1 Dejavnosti podjetij 

Turk (2016, 10–11) ugotavlja, da se podjetnost med ženskami prebuja po vseh slovenskih 

regijah. Za dejavnost se podjetnice odločijo po temeljitem premisleku in so drugačne od že 

tradicionalnih, kot sta trgovina in gostinstvo, ki so pogosto navedene v statističnih raziskavah. 

Sedanje podjetnice, ki so visoko izobražene, med njimi so pravnice, arhitektke, lektorice, 

prevajalke, ekonomistke, profesorice, oblikovalke in slikarke, se glede na finančne zmožnosti 

in pričakovanja odločijo za storitveno dejavnost, turizem, še najpogosteje pa se usmerijo v 

svetovanje in izobraževanje. 

Vključevanje v podjetništvo je pogojeno z razpoložljivimi viri, razpoložljivimi poslovnimi 

priložnostmi in dojemanjem, da vodijo k poslovnemu uspehu. Lastne zmogljivosti so med 

najpomembnejšimi, pa tudi sposobnost in predanost podjetništvu. Zato je zaupanje v lastno 

znanje, izkušnje in sposobnosti močno vodilo za ustanovitev podjetja (Rebernik, Tominc in 

Crnogaj 2011, 54). Za storitveno dejavnost ne potrebuješ zalog, ne velikega ustanovitvenega 

kapitala, ne potrebuješ večjih poslovnih prostorov, moraš pa verjeti v lastne zmogljivosti in 

znanje in to tržiti in prodati.  

4.4.2 Organizacijska struktura podjetij  

Ustanoviteljice v svojih podjetjih težijo k čim bolj ploski organizacijski strukturi s čim manj 

hierarhičnimi ravnmi. S tem želijo zagotavljati čim bolj tekoče in učinkovito komuniciranje. 

Pomembna je prava informacija na pravem mestu ob pravem času. Funkcije vodilnih se 

prepletajo in dopolnjujejo, zato ne moremo eksplicitno trditi, kdo je vodja katere izmed 

poslovnih funkcij (Ruzzier idr. 2008, 105). 
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Ženska podjetja so manjša, saj večinoma, glede na statistiko, ne presegajo pet zaposlenih. 

Posledično so strukture organizacij ženskega podjetja sicer ploske, vendar funkcionalne. 

Strokovno pomoč, ki je izven njihove dejavnosti, si poiščejo v zunanjem poslovnem svetovanju 

(pravni, računovodski, finančni, logistični in trženjski posli) za določen ali nedoločen čas 

(Rebernik, Tominc in Crnogaj 2011, 85–88).  

4.4.3 Financiranje zagona in rasti podjetja 

Kapitalski denarni vložki in posojila so glavni viri začetnega financiranja poslovanja podjetja 

in tudi njegovega povečevanja v obdobju rasti (Špilak 1999, 23). Namere za rast in viri rasti v 

populaciji podjetij, ki so podjetniško naravnana, niso enakomerno porazdeljeni, zato je 

proučevanje in razumevanje rasti pomembno, saj je ključnega pomena za ustvarjanje novih 

zaposlitev, ustvarjanje blaginje in gospodarski razvoj. Na osnovi ocen o tem, koliko novih 

delovnih mest bo zagotovilo podjetje v nekaj prihodnjih letih, ugotavljamo podjetnikovo rast 

(Rebernik, Tominc in Crnogaj 2011, 95). Pojavi se vprašanje, ali podjetnica želi širiti svoje 

podjetje ali ne, saj se dejanska rast podjetja zelo redko realizira, če podjetnica nima ambicij po 

rasti (Stam, van Stel in Thurik 2011, po Rebernik, Tominc in Crnogaj 2012, 87). 

Zelo pogosta težava, s katero se soočajo podjetnice ob zagonu podjetja, je pomanjkanje 

finančne podpore, in sicer predvsem zaradi konservativnosti in nefleksibilnosti poslovnih bank. 

Pomembno je, da si podjetnica zagotovi zadostna finančna sredstva za uresničitev svoje 

poslovne ideje, lahko najame kredit, privarčuje dovolj denarja ali poišče primernega investitorja 

ali solastnika posla. Poleg finančnih sredstev je ob zagonu podjetja tudi zelo pomemben 

ustrezen in natančen poslovni načrt (Žagar 2011).  

Razlog za prevlado neformalnih virov financiranja, ki niso bančna posojila, pri podjetnicah 

lahko poiščemo v osebnosti žensk in tudi v pomanjkanju informacij o možnih oblikah 

financiranja. Vloženi kapital posledično vpliva na velikost in vrsto dejavnosti podjetja. 

Dejavnosti ženskih podjetij so pretežno storitvene, kjer je potreba po vloženem kapitalu manjša, 

zato vidimo tukaj ključno vlogo sistemov organizacij finančnih ustanov, države in EU pri 

spodbujanju ženskega podjetništva. Ženskim podjetnicam morebiti manjka izkušenj na 

področju financ in poslovnih posojil, njihova manjša nagnjenost k tveganju žal pogosto 

premaga željo po uresničitvi poslovnih ambicij, ki so lahko velike.  

Logika podjetniške kariere je povezana z večjo odgovornostjo in močjo, sposobnostjo 

obvladovati tveganje in z merjenjem napredka. Pri podjetniški karieri je nagrada nadzor nad 

lastnim delom, možnost fleksibilnega delovnega časa in denarne nagrade, povezane z dosežki 

(Brečko 2006, 41–42). 
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4.4.4 Vpliv kariere na življenja podjetnic 

Logika podjetniške kariere je povezana z večjo odgovornostjo in močjo, sposobnostjo 

obvladovati tveganje in z merjenjem napredka. Pri podjetniški karieri je nagrada nadzor nad 

lastnim delom, možnost fleksibilnega delovnega časa, denarne nagrade, povezane z dosežki 

(Brečko 2006, 41–42). 

Povečuje se število tistih, ki so motivirani za razvoj podjetniške poti, obenem pa želijo, da je 

podjetniška kariera skladna z njihovim življenjskim slogom za uravnovešenje osebnega in 

kariernega dela življenja. Gre za povezovanje in zadovoljevanje potreb posameznika, družine 

in kariere. Takšno povezovanje zahteva veliko fleksibilnosti. Seveda se kariera prilagaja 

družinskim obveznostim (polovični delovni čas, porodniški dopust, možnost dnevnega varstva 

za otroke), pomembno pa je, da si podjetnik lahko zagotovi večjo gibljivost delovnega časa, 

delo na domu med običajnim delovnim časom itd. (Brečko 2006, 265–267). 

Za veliko žensk podjetnic je značilno, da vzpostavijo t. i. neformalno socialno mrežo, ki jim 

služi kot pomoč pri za vsakodnevnemu usklajevanje poslovnih in družinskih obveznosti. 

Obvezen in nepogrešljiv člen socialne mreže za prevzem gospodinjskih odgovornosti in da 

pokriva tudi naloge in odgovornosti v poslu. Socialno mrežo podjetnic predstavljajo: ožji 

družinski člani, računovodstvo, odvetnik, računovodski servisi, banka, izobraževalne ustanove, 

ženska združenja za podjetništvo, podporna združenja za podjetništvo. Socialna mreža 

podjetnice mora funkcionirati, da se podjetnica lahko sooča z dnevnimi izzivi podjetništva kot 

so: trženje, reševanje likvidnosti, problemi s konkurenti, s specializiranostjo panoge, z razvojem 

tehnologije itd. (Antončič 2005, 8–9). 

4.4.5 Podporno okolje za žensko podjetništvo 

V Sloveniji deluje Skupnost slovenskih podjetnic. Njena vizija je razširiti prostor za inovativne, 

družbeno odgovorne in dejavne ženske v vseh porah življenja in jih povezati predvsem v regiji 

JV Evrope in Balkana ter tako spodbuditi njihovo ekonomsko rast in uspešnost ter blagostanje 

družbenega okolja. Izhodišča za delovanje Skupnosti slovenskih podjetnic je odprta oblika 

delovanja, ki temelji na prostovoljnosti, a hkrati angažiranosti posamezne članice in skupin, v 

katerih se oblikujejo in uresničujejo različne dejavnosti in cilji. Skupnost slovenskih podjetnic 

se povezuje preko spletnega portala ter uporablja informacijsko tehnologijo kot enega od 

temeljnih načinov komuniciranja, povezovanja, izobraževanja in promocije. Skupnost v svoji 

filozofiji predvsem gradi na pozitivnih lastnostih svojih članov in ravnovesju med spoloma. 

Med cilji je želja izpeljati projekte, ki bodo vsem podjetnim ljudem (tudi nečlanom) omogočili 

razvoj njihove inovativnosti in ustvarjalnosti (Skupnost slovenskih podjetnic 2016).  

KonektOn je drugo pomembno stičišče poslovnih ljudi s celovito oskrbo podjetnika ali 

podjetnih ekip na enem mestu. Njihov projekt je mreža MEMA, ki je glede na podatke v slabih 

http://network-mema.com/
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dveh letih povezala več sto podjetnic, ki si želijo soustvarjati drugačno in ženskam bolj na kožo 

pisano podporno okolje. Izdali so publikacijo »Povezane in uspešne«, ki nudi edinstven vpogled 

v stanje ženskega podjetništva. V njej so zbrani rezultati analize o ekonomskem potencialu 

žensk v regijah v Sloveniji, o podjetništvu žensk in njihovemu pogledu na sodelovanje in 

povezovanje podjetništva v drugih državah. Predstavijo skupine in združenja žensk, ki delujejo 

na slovenskih tleh. Povezani so s partnerji: GZS, Center KonektOn, Ekonomski inštitut 

Maribor, Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva META in Zavod za 

zaposlovanje Republike Slovenije. Njihova raziskava je sicer pokazala, da se večina podjetnic 

za podjetniško pot odloča zaradi nuje, vendar bi pozitivno zaznavanje podjetništva v družbi 

veljalo izkoristiti predvsem pri mladih, ki jim je podjetniško pot treba predstaviti kot eno od 

kariernih priložnosti. Ključno pri projektih je, da so se podjetnice skozi projekt povezale, in 

sicer skozi ustanavljanje regijskih svetov žensk, ki so dobro izhodišče za aktivacijo podjetnic 

in dejavno soustvarjanje podjetniškega okolja v Sloveniji (Novoselec 2016). 

Pomemben je tudi projekt »WE Inspire: Podjetnice navdihujejo!« Organizatorji želijo ustvariti 

podporno okolje izobraževanja in podpore za uresničevanje podjetniških idej predvsem tistih 

žensk, ki jim podjetništvo lahko predstavlja priložnost. Pomembne so jim mlade iskalke prve 

zaposlitve, ženske, ki ostanejo nezaposlene ob koncu porodniškega dopusta, invalidne osebe, 

pripadnice različnih narodnostnih skupnosti in manjšin ter priseljenke. Glavni cilj programa je 

podpreti podjetnice ne glede na okolje in v okolju, iz katerega prihajajo. Njihov ponosen moto 

je: »Ustvarjam. Sprejemam tveganja. Živim svoje sanje. Ker sem podjetnica.« (CEED Slovenija 

2017) 

V Sloveniji se pospešuje podjetništvo visoko izobraženih žensk, saj Turk (2016, 10–11) 

ugotavlja, da je bilo leto 2016 prelomno za podjetno naravnane Slovenke, ki so se odločale med 

zaposlitvijo in samozaposlitvijo. Država je ponudila aktivno podporo politiki zaposlovanja 

agencije SPIRIT z željo, da bi se ženske ekonomsko osamosvojile, odtrgale od domačega 

ognjišča, postale poslovno neodvisne in postale resničnost, s pomočjo programa usposabljanja 

»Podjetnost je ženskega spola«. Od dobrih štiristo podjetnic, ki so se usposabljale v dveh 

skupinah, je iz prve skupine 172 podjetnic odprlo svoja podjetja že v prvih dveh mesecih po 

pridobitvi certifikata. Med seboj so si pomagale pri pripravi poslovnih načrtov, si dajale tvorne 

predloge ter med seboj ustvarjale prihodnje podjetniške mreže.  

4.5 Ženska finančna in družbena neodvisnost 

Škerlavaj in Dimovski (2007, po Dermol idr. 2014, 53–57) ugotavljata, da je finančna uspešnost 

podjetja več kot le dobiček. Po njunem mnenju je treba upoštevati več deležnikov podjetja – 

zaposlenih, kupcev, pa tudi dobaviteljev in upoštevati tudi pokazatelje nefinančne uspešnosti. 

Dvojnost v ocenjevanju uspešnosti podjetja je potrebna, saj so v poslovanje podjetja vključeni 

različni interesi in cilji. Posameznik vztraja le, če svoje cilje in interese v zadostni meri tudi 

uresničuje. V praksi uspešnost podjetja namreč pogosto enačimo z računovodsko izkazanim 

https://www.gzs.si/zbornica_osrednjeslovenske_regije
http://www.konekton.net/
http://www.eim-mb.si/
http://www.eim-mb.si/
http://www.skupnost-podjetnic.si/kontakt
http://www.ess.gov.si/
http://www.ess.gov.si/


32 

dobičkom, pozabljamo pa, da tako izkazani dobiček ne predstavlja dobička tekočega obdobja, 

niti morda dobička iz osnovne dejavnosti, od katerega je odvisen dolgoročen obstoj in razvoj 

podjetja. 

Cilj podjetnice je postati finančno neodvisna. Cilj je jasen in s tem tudi motivacija podjetnice. 

Začne se s finančno osnovo, nadaljuje s socialno varnostjo do finančne varnosti, ki podjetnico 

pripelje do finančne neodvisnosti (Kozlevčar 2017).  

Ženska si z ustanovitvijo podjetja želi zagotoviti tako finančno kot družbeno neodvisnost. 

Dermol in drugi (2014, 74–87) menijo, da ima podjetje vrednote podjetnika, in ženska, ki se 

odloča za podjetništvo, ima ambicije, ki se izražajo z željo po pridobivanju znanja, uspešnosti, 

po doseganju poklicnih uspehov, ima možnost samostojnega sprejemanja odločitev, možnost 

neodvisnega ravnanja in razmišljanja, občuti zavest, da je delo pomembno, da s svojim 

poslanstvom podjetništva pripomore k dobrobiti tako sebi in svoji družini kot družbi. Podjetnica 

ima željo po uspešno opravljenem delu, po ustvarjanju visoke dodane vrednosti, po nenehnem 

napredku, dovoli možnost sodelovanja pri sprejemanju pomembnih odločitev in svobodo pri 

sprejemanju odločitev v zvezi z razporejanjem časa glede delovnih obveznosti. Pomemben ji je 

občutek odgovornosti do skupnosti podjetja, do uporabnikov, ne zaostaja pa občutek 

pomembnosti za lastno strokovno in osebno rast kot podjetnice in ženske. Skrbi za osebnostni, 

intelektualni in psihosocialni razvoj. Ustanoviteljica podjetja se zaveda občutka ponosa, da dela 

zase in družbeno dobro, zaveda se, da je njeno podjetje edinstveno in da opravlja pomembno 

poslanstvo. Podjetnica se zaveda vseh možnih virov dohodkov, ve, da je materialno stanje 

podjetja osnova za uspešno delovanje, preko katerega zagotavlja dobre pogoje za življenje in 

delo. 

4.6 Spodbude boljšim podjetniškim možnostim podjetnic 

Antončič in drugi (2002, 93) ugotavljajo, da podjetnik potrebuje dober podporni sistem in 

svetovanje v fazah ustanavljanja novega podjetja. Podpora je bistvena v zagonski fazi, ki se 

kaže z informacijami, usmeritvami glede organizacijske strukture, glede pridobivanja finančnih 

virov, pomena moči trženja in mreženja. Pomembno je, da se ob zagonu podjetja vzpostavi 

povezava z razpoložljivimi podpornimi viri. 

Glas in Pšeničny (2000, 176) ugotavljata, da je za večje uresničevanje podjetniških možnosti 

žensk koristna: 

 pomoč državnih institucij ženskim podjetnicam, 

 nenehna spodbuda in razvoj podjetniške kulture, 

 pomoč institucij pri odločitvah ženskim podjetnicam, 

 spodbujati razvoj neformalnih ženskih mrež kot razlog poslovne podpore, 

 oblikovati informacijsko bazo o ženskih podjetjih, ki bi omogočala analitično spremljanje 

njihovih poslovnih težav, 
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 povečati udeležbo žensk v podjetniški mreži, v inkubatorjih in drugi podjetniški 

infrastrukturi, olajšati njihov dostop do kapitala in poslovnih prostorov. 

Za vsakega podjetnika je pomembna graditev mreže za moralno podporo. V večini so njihovi 

zakonski partnerji največji podporniki, saj jim omogočajo, da se posvetijo podjetju. Naslednji 

so prijatelji z odkritimi nasveti, spodbudami in razumevanjem in tudi sorodniki so odličen vir 

podpore, sploh če so tudi sami v podjetništvu (Antončič idr. 2002, 94). 
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5 ANALIZA ŽENSKEGA PODJETNIŠTVA NA OBALI 

Namen raziskave je spoznati žensko podjetništvo na Obali in ugotoviti, ali v zadostni meri 

spodbuja ženske, da bi se samozaposlile in ustanovile novo podjetje. Ugotavljali smo, kateri 

ukrepi bi bili primerni za spodbujanje ženskega podjetništva v Sloveniji na lokalni in regionalni 

ravni. Želeli smo spoznati motive, zaradi katerih se ženske podajajo na samostojno podjetniško 

pot, in probleme, s katerimi se srečujejo ob vstopu v podjetništvo.  

Potek empirične raziskave je podrobneje prikazan v nadaljevanju naloge.  

5.1 Metoda zbiranja in analiziranja podatkov 

V empiričnem delu naloge, ki zajema analizo ženskega podjetništva na Obali, smo uporabili 

primarne in sekundarne podatke. Sekundarne podatke smo črpali iz naslednjih podatkovnih baz: 

SURS, AJPES, Slovenski podjetniškega observatorij in evropske statistike. Primarne podatke 

smo zbrali s spletnim anketnim vprašalnikom, ki je bil naslovljen na ženske podjetnice na Obali. 

Vključene so bile vse štiri obalne občine: Ankaran, Izola, Koper in Piran. 

V okviru raziskave so analizirane izkušnje, potrebe, motivi in problemi, s katerimi se podjetnice 

srečujejo od ustanovitve podjetja dalje. Podatki so bili zbrani s strukturiranim anketnim 

vprašalnikom (priloga 1). Vprašalnik vsebuje 19 vprašanj, od tega 15 vprašanj zaprtega tipa z 

možnim enim samim odgovorom, eno zaprto vprašanje z možnostjo več odgovorov, eno 

vprašanje z Likertovo petstopenjsko lestvico, eno odprto vprašanje z možnostjo numeričnega 

odgovora in eno odprto vprašanje s podajanjem predlogov. Anketni vprašalnik se je začel z 

vprašanji zaprtega tipa, ki so se nanašala na podatke o podjetju, in sicer na stanje podjetniških 

izkušenj in vprašanja glede stereotipov spola. Z njimi smo pridobili informacije o značilnostih 

ženskih podjetij glede dejavnosti podjetja, pravno-organizacijske oblike podjetja, ovir, s 

katerimi se srečujejo v podjetništvu, in katera je bila za podjetnico najpomembnejša podpora 

ob ustanovitvi podjetja. Anketirane podjetnice so tudi po pomembnosti razvrščale motive, 

zaradi katerih so se podale na samostojno podjetniško pot. Anketni vprašalnik se je nadaljeval 

z demografskimi vprašanji zaprtega tipa in zaključil z vprašanjem odprtega tipa, ki se je 

nanašalo na mnenja in predloge glede spodbujanja ženskega podjetništva. Vprašalnik je bil 

oblikovan s pomočjo odprtokodne aplikacije 1KA za spletno anketiranje. Namenjen je bil 

lastnicam oz. ustanoviteljicam podjetij na Obali in je anketirankam zagotavljal popolno 

anonimnost. Anketiranje smo izvajali v času od 26. maja do 13. junija 2017. Rezultati 

anketiranja so predstavljeni opisno in grafično. 
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5.2 Opis vzorca 

Pri zbiranju primarnih podatkov so bile ciljna populacija ženske podjetnice v štirih obalnih 

občinah: Ankaran, Izola, Koper in Piran. V raziskavo so bila zajeta vsa registrirana podjetja na 

Obali, ki so v ženskem lastništvu. 

V raziskovalni vzorec smo uporabili podatke, ki smo jih pridobili iz podatkovne baze Register 

podjetij, ki ga vodi AJPES, iz katere smo dobili podatke o vseh podjetjih z območja Obale. 

Ugotovili smo, da podjetja niso deljena glede na ustanovitelja po spolu, tako smo bazo podatkov 

črpali iz celotne baze podjetij z območja Obale in si pomagali s filtri v Excelu, kjer smo za ime 

ustanovitelja in zastopnika določili filter, naj se konča s črko »a«, kar pomeni žensko ime, in 

smo ročno izločili moška imena, ki se končajo s črko »a«. Tako smo dobili bazo 343 

elektronskih naslovov podjetij, ki so v ženskem lastništvu. Bazo smo nato še naprej ustrezno 

filtrirali. Zanimala so nas podjetja, ki so registrirana kot samostojni podjetniki (s. p.), družbe z 

omejeno odgovornostjo (d. o. o.), družbe z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.), društva in 

zasebni zavodi. Celotna baza je vsebovala tudi javne organizacije, ki pa niso bile zajete v naš 

vzorec, in več enakih elektronskih naslovov ene osebe v družbi. Po filtriranju podatkov smo 

pridobili želeno podatkovno bazo s 143 elektronskimi naslovi ženskih podjetnic, ki smo jih 

uporabili za pošiljanje povabila k sodelovanju v raziskavi in povezave na spletno anketo. 

Ker elektronski naslov ni obvezen podatek ob registraciji podjetja, anketnega vprašalnika nismo 

mogli poslati vsem podjetnicam. Zaradi želje po vključitvi čim večjega števila ženskih 

podjetnic v raziskavo smo se s preostalimi podjetnicami iz baze povezali neposredno preko 

telefonskega klica, jih prosili za elektronski naslov ter jih hkrati povabilo k sodelovanju v 

raziskavi, ki smo jim jo na kratko predstavili. S tem smo pridobili nekaj dodatnih elektronskih 

naslov. Odziv še vedno ni bil zadovoljiv, zato smo po štirih dneh od prvega pošiljanja 

vprašalnika poslali prvi opomnik s ponovnim povabilom k sodelovanju. Tokrat smo uporabili 

naslavljanje z imenom in priimkom, s čimer so dosegli bolj oseben stik, število izpolnjenih 

anketnih vprašalnikov je počasi začelo naraščati, vendar še vedno nismo zagotovili zadovoljive 

udeležbe oz. zadovoljivega števila izpolnjenih anketnih vprašalnikov. 

Za pomoč smo se obrnili na Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske – UIP, ki je 

povezavo do anketnega vprašalnika objavil na svoji spletni strani, in hkrati posredovali anketo 

na elektronske naslove podjetnic iz njihove baze. Dodatno smo se povezali še z naslednjimi 

organizacijami oz. združenji: KonektOn, center poslovni storitev, Skupnost slovenskih 

podjetnic, Podjetniški portal za podjetnice, portal Žensko podjetništvo, BNI Slovenija in 

organizatorkam dogodka 500 podjetnic.  

Nekatere od zgoraj omenjenih organizacij so anketni vprašalnik objavile na svojih spletnih 

straneh, družabnih omrežjih ali celo na svojih osebnih družabnih profilih, nekatere organizacije 

pa so nam posredovale kataloge, ki so vsebovali predstavitve ženskih podjetij s kontaktnimi 

podatki. Po dodatnih prizadevanjih je bilo vrnjenih vprašalnikov sicer več, vendar še vedno ne 
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dovolj. Odločili smo se, da bomo za zbiranje podatkov uporabili še lasten družabni profil na 

Facebooku, kar je sprožilo učinek »snežene kepe«, saj je na našo prošnjo vsaka naslovljena 

podjetnica odgovorila na anketni vprašalnik in ga posredovala svojim kolegicam podjetnicam.  

Ocenjujemo, da je bil končen odziv vseh sodelujočih podjetnic zelo dober. Od 882 podjetnic, 

ki so kliknile na spletni vprašalnik, smo do zaključka izvajanja anketiranja prejeli 120 

izpolnjenih vprašalnikov, od tega 105 izpolnjenih v celoti in 15 delno izpolnjenih, kar 

predstavlja 13,61-odstotno odzivnost.  

Na podlagi anketnega vprašalnika smo se seznanili s stanjem ženskega podjetništva na Obali, 

spoznali smo motive, ki vodijo ženske v podjetništvo, ovire, s katerimi se soočajo, in njihove 

socio-demografske značilnosti. Z anketiranjem pridobljeni podatki nam predstavljajo vodilo pri 

podajanju smernic za oblikovanje predlogov za spodbujanje ženskega podjetništva tako na 

lokalni ravni kot tudi širše. 

5.3 Analiza in interpretacija rezultatov 

V nadaljevanju predstavljamo analizo in interpretacijo rezultatov spletnega anketiranja.  

5.3.1 Socio-demografske značilnosti podjetnic na Obali 

Z anketnim vprašalnikom smo pridobili podatke o starosti podjetnic, njihovem zakonskem 

stanu, stopnji izobrazbe, številu otrok, družinskem okolju in starosti podjetnice ob ustanovitvi 

podjetja. 

Starost podjetnic 

Največ anketiranih podjetnic se je opredelilo za starost med 31 in 40 let, in sicer 44,8 % 

anketirank (47 podjetnic), sledijo podjetnice v starosti od 41 do 50 let, in sicer 33,3 % (35 

podjetnic), od 21 do 30 let, in sicer 13,3 % (14 podjetnic), za starost od 51 do 60 let se jih je 

opredelilo 6,7 % (sedem podjetnic), najstarejših, od 61 ali več let, je 1,9 odstotka podjetnic (dve 

podjetnici). Rezultati so prikazani na sliki 2. 
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Slika 2: Starost podjetnic 

Rebernik in drugi (2014, 87) na osnovi podatkov GEM ugotavljajo, da je podjetniško dejavnost 

mogoče začeti v katerem koli starostnem obdobju. Kot najbolj dejavno starostno obdobje za 

zgodnjo podjetniško dejavnost se v državah, ki jih zajema GEM, že vrsto let kaže starostna 

skupina od 25 do 35 let. V Sloveniji je bilo leta 2012 ugotovljeno podobno stanje, največ 

zgodnje podjetniške dejavnosti imamo v zadnjih dveh letih v starostni skupini od 35 do 44 let, 

predstavlja kar 33 odstotkov. Sklepamo lahko, da je takšen trend povezan z zaskrbljujočim 

naraščanjem brezposelnosti mladih, ki je značilna tako za Slovenijo kot za EU.  

Zakonski stan podjetnic 

Večina anketiranih podjetnic se je opredelila za status poročena ali za izvenzakonsko zvezo, in 

sicer s 74,3 odstotki (78 podjetnic), sledi samski status s 16,2 odstotka (17 podjetnic), ločenih 

je 7,6 odstotkov (osem podjetnic), pod možnost drugo sta se opredelili dve podjetnici, kar 

predstavlja 1,9 odstotka (slika 3). 

 

Slika 3: Zakonski stan podjetnic 

Naša raziskava je potrdila izsledke dosedanjih raziskav, ki podjetnice in podjetnike umeščajo 

med poročene (Hisrich in Peters 1992, po Rebernik 1997, 35). Rezultati so tudi skladni z 

ugotovitvijo, da se ženske laže odločijo za podjetništvo, če imajo varne osebne okoliščine z 

osebno podporno mrežo. 
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Stopnja izobrazbe  

Za višjo, visoko šolo se je opredelilo največ podjetnic, in sicer 33,3 odstotka anketirank (35 

podjetnic), sledi univerzitetna izobrazba, specializacija, MBA, bolonjski magisterij z 32,4 

odstotki (34 podjetnic), srednjo šolo ima 28,6 odstotkov podjetnic (30 podjetnic), sledi poklicna 

šola, in sicer z 2,9 odstotkov (tri podjetnice), znanstveni magisterij ima 1,9 odstotka (dve 

podjetnici), znanstveni doktorat eden odstotek (ena podjetnica) in podjetnic s končano le 

osnovno šolo ni bilo vključenih v anketo (slika 4). 

 

Slika 4: Stopnja izobrazbe podjetnic 

Zaznati je visoko raven izobrazbe anketiranih podjetnic, kar je pozitiven signal, saj iz preteklih 

raziskav višja izobrazba podjetnic kaže na potencialno kakovostnejšo podjetniško dejavnost in 

se posledično odraža v dvigu dejavnosti celotnega gospodarstva.  

Poleg splošne izobrazbe Rebernik in drugi (2014, 107) ugotavljajo, da je zelo pomembno 

kakovostno in k razvoju usmerjeno podjetništvo, katerega nosilci so visoko izobraženi 

posamezniki. Poudarjajo, da je treba v slovenski izobraževalni sistem vgraditi podjetništvo kot 

kompetenco vsem udeleženim, predvsem pa tistim, ki imajo ambicije, da se jim omogoči, da si 

izven obveznih učnih in študijskih vsebin lahko pridobijo podjetniška znanja in veščine. 

Število otrok 

Podatki glede števila otrok anketiranih podjetnic so skladni s prepričanje, da se ženske odločijo 

za podjetništvo, če imajo varne osebne okoliščine z osebno podporno mrežo. Večina 

anketiranih podjetnic ima namreč dva otroka, in sicer 40 odstotkov anketirank (42 podjetnic), 

25,7 odstotkov ima enega otroka (27 podjetnic), 23,8 odstotkov nima otrok (25 podjetnic), po 

tri otroke ima 9,5 odstotkov (10 podjetnic), en odstotek (ena podjetnica) ima štiri ali več otrok 

(slika 5).  
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Slika 5: Število otrok podjetnic 

Glede na rezultate ankete lahko ugotovimo, da se v podjetništvo vključujejo ženske, ki imajo 

varne osebne okoliščine, kar pomeni družino in s tem povezane obveznosti. Glede na rezultate 

lahko sklepamo, da ni več očitna tradicionalna vloga žensk v družbi. Iz slike 5 je razvidno, da 

ima kar 76 odstotkov anketirank otroke. Po drugi strani pa je bilo anketirank s tremi oz. več 

otroki zelo malo, saj predvidevamo, da so ženske z več otroki preobremenjene z družinskimi 

obveznostmi, da bi se lahko odločile za podjetništvo.  

Družinsko okolje  

Večina anketiranih podjetnic je bila najstarejši otrok oziroma prvorojenec v družini, in sicer z 

42,3 odstotkov (44 podjetnic), 38,5 odstotkov podjetnic se je opredelilo kot najmlajši otrok v 

družini (40 podjetnic), za edinko se je opredelilo 13,5 odstotkov (14 podjetnic), pod drugo se 

je opredelilo 5,8 % (šest podjetnic), in sicer za srednjega otroka (slika 6).  

 

Slika 6: Položaj v družini 

Hisrich in Peters (1992, po Rebernik 1997, 35) navajata, da je podjetnik po profilu prvorojenec 

oziroma najstarejši otrok. Pri analizi vpliva družinskega okolja in položaja v družini na 

odločitev za podjetništvo se je v preteklih raziskavah pokazalo, da se prvorojenci pogosteje 

odločajo za podjetništvo, saj že zgodaj prevzamejo pomembne družinske odgovornosti, ker s 

tem prejmejo tudi več pozornosti staršev (Ruzzier idr. 2008, 47). Anketirane podjetnice so v 
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največji meri prvi otrok v družini, s čimer lahko potrdimo pretekle raziskave, vendar se takoj 

za prvorojenkami nahajajo podjetnice, ki so najmlajši otrok v družini. 

Podjetniška družinska tradicija 

Večina anketiranih podjetnic se je opredelila, da starši niso (bili) podjetniki, in sicer s kar 69 

odstotki (71 podjetnic), 31 odstotkov podjetnic (32 podjetnic) pa je navedlo, da so potomke 

staršev podjetnikov. Rezultati kažejo, da odločitev za podjetništvo ni pogojena z družinsko 

podjetniško tradicijo, saj kar dve tretjini anketirank ne izhajata iz družin, kjer bi bili starši 

podjetniki (slika 7). 

 

Slika 7: Podjetniška družinska tradicija 

Dosedanje raziskave kažejo, da je podjetnost pogojena z družinsko tradicijo, vendar tega z našo 

raziskavo nismo mogli potrditi. Hisrich in Peters (1992, po Rebernik 1997, 35) sta z raziskavo 

družinskega okolja podjetnikov ugotovila, da vsaj eden od staršev ima ali je imel podjetje v 

lasti.  

Starost podjetnice ob ustanovitvi podjetja 

Rezultati ankete kažejo, da je bila povprečna starost podjetnic ob ustanovitvi podjetja 32,1 let.  

Posamezniki se v podjetništvo podajajo različno stari, v povprečju pa se glede na pretekle 

raziskave izkazuje skupina v starosti med 25 do 35 let. Leta 2015 je bilo teh podjetnikov (moški 

in ženske) v Sloveniji 42,03 odstotkov (Rebernik idr. 2016, 93).  

Družba žanje koristi od podjetnikov vseh starostnih skupin, mlajši podjetniki imajo morda več 

svežih idej, saj so rojeni v digitalni dobi in imajo višjo izobrazbo kot njihovi starši. Zanje je 

značilno, da imajo manj odgovornosti (družinskih ipd.), manj obremenitev premoženja, bolj so 

naklonjeni prevzemu tveganja in so manj previdni v primerjavi s starejšimi podjetniki, ki imajo 

v večjem delu prej omenjene odgovornosti in obremenitve. Starejši podjetniki so izkušeni, 

imajo finančne vire in poslovne mreže, ki so si jih pridobili v preteklosti, v povprečju so manj 
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nagnjeni k tveganju, spremembam in novostim (Amoros in Bosma 2014, po Rebernik idr. 2014, 

93).  

Rezultati kažejo, da je bila več kot tretjina vseh sodelujočih podjetnic ob ustanovitvi podjetja v 

starosti med 26 in 30 let (35 odstotkov). Sklepamo lahko, da v tem obdobju še nimajo večje 

odgovornosti, kot je na primer skrb za družino, in se posledično laže odločijo za podjetništvo. 

SURS ugotavlja, da so ženske, ki so v letu 2014 rodile prvega otroka, bile tedaj stare povprečno 

29,1 leta. Dviganje povprečne starosti žensk ob rojstvu prvega otroka je gotovo v veliki meri 

povezano z njihovim dalj časa trajajočim izobraževanjem (Vrabič Kek 2016).  

5.3.2 Značilnosti ženskega podjetništva na Obali 

V nadaljevanju se bomo v raziskavi osredotočili na značilnosti ženskega podjetništva na Obali, 

v okviru česar smo ugotavljali pravno-organizacijsko obliko ženskih podjetij, dejavnost, s 

katero se podjetnice ukvarjajo, število zaposlenih v podjetju, število delovnih let pred 

ustanovitvijo, število let delovnih izkušenj pred ustanovitvijo podjetja, katera podpora je bila 

ključna pri ustanavljanju podjetja, motive, zaradi katerih so se ženske odločile za samostojno 

podjetniško pot, ovire na podjetniški poti in dejavnosti mreženja podjetnic kot ene od 

pomembnih dejavnikov za uspešno poslovanje podjetja. Podjetnice so tudi podale oceno 

zaslužka glede na njihova pričakovanja. Anketni vprašalnik je bil zaključen z odprtim 

vprašanjem glede ukrepov, ki bi bili potrebni za spodbujanje ženskega podjetništva tako na 

lokalni ravni kot tudi širše v Sloveniji. 

Pravno-organizacijska oblika  

Večina anketiranih podjetnic ima registrirano pravno-organizacijsko obliko samostojni 

podjetnik (s. p.), in sicer 49,2 odstotka podjetnic (59 podjetnic), družbo z omejeno 

odgovornostjo (d. o. o.) ima registriranih 26,7 odstotkov (32 podjetnic), pod drugo se jih je 

opredelilo 19,2 odstotka (23 podjetnic), društvo ima pet odstotkov (šest) podjetnic, pod družbo 

z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.) se ni opredelila nobena od podjetnic (slika 8).  

 

Slika 8: Pravno-organizacijska oblika podjetja 
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Pod drugo so anketiranke navedle naslednje pravno-organizacijske oblike: status kulturne 

delavke (dve podjetnici), zadruga, zasebni zavod, delniška družba in osebno dopolnilo delo 

(dve podjetnici).  

Ženske v Sloveniji zaradi svojih značilnosti (izobrazba, poklic, osebnostne značilnosti) 

ustanavljajo podjetja z naslednjimi značilnostmi (Rebernik, Širec in Močnik 2013, 35): 

 podjetja v storitveni dejavnosti, 

 so manjša tako z vidika števila zaposlenih kot obsega prihodkov, vendar niso nujno manj 

donosna, 

 pomembno je zadovoljstvo pri delu, ugodna klima v podjetju in skupinsko delo, 

 bolj so nagnjene k zaposlitvi družinskih članov in so pripravljene na solastništvo ožjih 

družinskih članov. 

Dejavnost podjetja 

Večina anketiranih podjetnic se ukvarja s storitveno dejavnostjo, in sicer 65 odstotkov podjetnic 

(78 podjetnic), s trgovsko dejavnostjo 20,8 odstotkov (25) podjetnic, sledi proizvodna 

dejavnost, za katero se je opredelilo 10 odstotkov (12) podjetnic, kmetijska dejavnost 2,5 

odstotka (3) podjetnic, pod drugo se je opredelilo 14,2 odstotka (17) podjetnic (slika 9). 

Anketiranke se pod drugo navedle naslednje dejavnosti: izobraževanje, knjižnica, 

izobraževalna-povezovalna dejavnost, upravne storitve, kultura, unikatni ročno izdelani izdelki, 

športna dejavnost, zeliščarstvo in humanitarna dejavnost. 

 

Slika 9: Dejavnost podjetja 

Antončič in drugi (2002, 98) ugotavljajo, da se ženske ob odločitvi za podjetništvo, raje odločijo 

za dejavnost, v kateri je manj tveganja in niso potrebne velike investicije. To so predvsem 

storitvene dejavnosti, kjer ni zalog in s tem visokih stroškov, potrebnih je manj finančnih virov 

ob zagonu podjetja, kar se odraža v manjših investicijskih potrebah. Izsledki naše raziskave 

potrjujejo pretekle raziskave, saj se je skoraj dve tretjini anketiranih podjetnic opredelilo za 

storitveno dejavnost kot glavno dejavnost, s katero se podjetje pretežno ukvarja. 
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Število zaposlenih v podjetju 

Največ anketiranih podjetnic ima v svojem podjetju zaposlenih od nič do ene osebe; takšnih je 

v našem vzorcu 62,9 odstotkov (73) podjetnic, sledijo podjetnice z od dva do pet zaposlenih 

oseb, in sicer 25 odstotkov (29) podjetnic. Sledi od šest do deset zaposlenih oseb, in sicer s 

šestimi odstotki (7) podjetnic, od 21 do 50 zaposlenih oseb ima 1,7 odstotka (dve) podjetnici, 

za število zaposlenih od enajst do dvajset se je opredelilo 4,3 odstotka (pet) podjetnic (slika 10).  

 

Slika 10: Število zaposlenih v podjetju 

Povprečno slovensko podjetje je v letu 2011 zaposlovalo od tri do štiri delavce, pred 

gospodarsko krizo je bilo povprečje pet zaposlenih. Povečalo se je število podjetij, ki poslujejo 

brez zaposlenih, med njimi je večina samostojnih podjetnikov. Podjetij, ki v povprečju 

zaposlujejo štiri ali več delavcev, je v Sloveniji le okoli 14 odstotkov. Večina delavcev v 

Sloveniji se torej zaposluje v slednjih in prav ta največ prispevajo k slovenskemu gospodarstvu 

tako z vidika ustvarjenih prihodkov kot tudi prikazanega dobička (Borštnik 2013).  

Mikro podjetja so v letu 2014 zaposlovala 31 % vseh zaposlenih (163.602 ljudi), mala podjetja 

19 % vseh zaposlenih (101.229 ljudi), srednje velika podjetja 21 % vseh zaposlenih (109.648 

ljudi) in 29 % vseh zaposlenih zaposlujejo velika podjetja (151.634 ljudi). MSP so tako 

zaposlovala 71 % ljudi ali 374.478 oseb (Močnik in Rus 2016).  

Na podlagi zgoraj predstavljenih podatkov ugotavljamo, da so rezultati naše ankete skladni z 

dosedanjimi ugotovitvami.  

Število let delovnih izkušenj ob ustanovitvi podjetja 

Največ anketiranih podjetnic je imelo ob ustanovitvi podjetja nad pet do deset let delovnih 

izkušenj, in sicer 27,8 odstotka podjetnic (32 podjetnic), pet let ali manj delovnih izkušenj ima 

25,2 odstotka (29) podjetnic, sledi 20,9 odstotkov podjetnic (24 podjetnic) brez delovnih 

izkušenj, z nad deset do dvajset let delovnih izkušenj je 15,7 odstotkov podjetnic (18 podjetnic), 

več kot dvajset let delovnih izkušenj pa je imelo 10,4 odstotkov podjetnic (12 podjetnic).  
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Slika 11: Število let delovnih izkušenj ob ustanovitvi podjetja 

Rezultati ankete kažejo, da se največ podjetnic za ustanovitev podjetja odloči, ko že ima nekaj 

let delovnih izkušenj, saj so te dragocene pri vodenju lastnega podjetja. Najbolj pogumnih je 

21 odstotkov anketirank, saj so se odločile za podjetništvo popolnoma brez delovnih izkušenj.  

Število let od ustanovitve podjetja 

Pri največ anketiranih podjetnicah je od ustanovitve podjetja minilo nad dve do pet let, in sicer 

to drži za 29,4 odstotkov (32) podjetnic. Sledi nad deset do dvajset let, in sicer pri 18,3 odstotkih 

(20) podjetnic, nad pet do deset let pri 17,4 odstotkov (19) podjetnic, manj kot eno leto ima 

podjetje 13,8 odstotkov podjetnic (15 podjetnic) in nad eno do dve leti 12,8 odstotkov podjetnic 

(14 podjetnic). V raziskavo so bile vključene tudi podjetnice, pri katerih je od ustanovitve 

podjetja minilo nad dvajset do trideset let; v to skupino se je uvrstilo 8,3 odstotkov podjetnic 

(devet podjetnic). Več kot trideset let pa ni minilo pri nobeni podjetnici iz vzorca.  

 

Slika 12: Število let od ustanovitve podjetja 

Za obstoj in rast v današnjem konkurenčnem okolju je za podjetja pomembno, da razvijajo 

konkurenčne prednosti, ki temeljijo na znanju, spodbujajo nenehen razvoj, investiranje v 

trženjske dejavnosti in skrbijo za vidnost in prepoznavnost podjetja. Za nadaljnji obstoj mikro 
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in malih podjetij je ključna večja usmeritev na tuje trge, saj nam podrobnejše analize kažejo, da 

je priložnosti za krepitev internacionalizacije slovenskih podjetij še veliko (GZS b. l.).  

Najpomembnejša podpora pri ustanovitvi podjetja 

Največ anketiranih podjetnic je kot najpomembnejšo podporo pri ustanovitvi podjetja navedlo 

podporo moža oziroma partnerja, in sicer 42,6 odstotkov podjetnic (46 podjetnic). Sledila je 

podpora sorodnikov oziroma prijateljev s 35,2 odstotka (38) podjetnic, za podporo Zavoda za 

zaposlovanje se jih je opredelilo 7,4 odstotka (osem) podjetnic, za podporo ženskih združenj 

podjetnicam pa se je opredelilo 3,7 odstotkov podjetnic (štiri podjetnice) (slika 13). Pod drugo 

se jih je opredelilo 11 odstotkov (12) podjetnic, in sicer so anketiranke navedle naslednje vrste 

podpor: druge podporne institucije, stičišče NVO, pridobljene izkušnje in znanje, lastna 

samoiniciativa, podpora same sebe in vera vase ter nobena podpora. 

 

Slika 13: Najpomembnejša podpora pri ustanovitvi podjetja 

Podjetnice potrebujejo dober podporni in svetovalni sistem, predvsem v fazi ustanavljanja 

novega podjetja. V zagonski fazi je bistven podporni sistem, takrat se pridobivajo informacije, 

pridobivajo se finančna sredstva, pomembni so nasveti usmerjanja glede organizacijske 

strukture, kako se tržiti ipd. Ključno bi bilo zgraditi mrežo izkušenih podjetnic in podjetnikov, 

ki bi s svojimi izkušnjami, nasveti pripomogli k nemotenemu začetku podjetniške poti (Žagar 

2010).  

Motivi, zaradi katerih so se podjetnice podale na samostojno podjetniško pot  

Glede motivov, zaradi katerih so se podjetnice podale v podjetništvo, so rezultati ankete 

pokazali, da je najpomembnejši motiv želja po neodvisnosti in samostojnosti (povprečje 1,60 

in standardni odklon 0,96; 1 – najbolj pomembno, 5 – najmanj pomembno)), sledijo večja 

fleksibilnost delovnega časa (povprečje 2,00 in standardni odklon 1,20), želja po izkoristku 

podjetniških zmožnostih (povprečje 2,00 in standardni odklon 0,96), osebna karierna varnost 

(povprečje 2,20 in standardni odklon 1,10) in zaznava poslovne priložnosti (povprečje 2,3 in 

standardni odklon 0,94). Na dno seznama se uvrščajo nezadovoljstvo s politiko (povprečje 2,80 
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in standardni odklon 1,36), želja po večjem denarnem zaslužku (povprečje 2,80 in standardni 

odklon 1,01) in kot najmanj pomemben motiv prevzem vodenja družinskega podjetja 

(povprečje 3,80 in standardni odklon 1,51). Razvrstitev motivov po pomembnosti je prikazana 

na sliki 14.  

 

Slika 14: Motivi za izbiro samostojne podjetniške poti  

Izkazalo se je, da je najpomembnejši motiv žensk, da se odločijo za samostojno podjetniško 

pot, želja po neodvisnosti in samostojnosti. Sledi večja fleksibilnost delovnega časa, želja po 

izkoristku svojih podjetniških zmožnostih, osebna karierna varnost in zaznava poslovne 

priložnosti. Kot ugotavljajo tudi dosedanje raziskave, med ženskimi podjetnicami želja po 

večjem denarnem zaslužku ne sodi med glavne motive za ustanovitev podjetja. Slednje potrjuje 

tudi naša raziskava. Med manj pomembne motive sodi tudi nezadovoljstvo s politiko podjetja, 

kjer je bila podjetnica predhodno zaposlena, ali nadaljevanje družinske tradicije. Slednje je 

skladno z odgovori na vprašanje, ki se nanaša na družinsko podjetniško tradicijo anketirank, s 

katerim smo ugotovili, da 69 odstotkov anketirank nima družinske podjetniške tradicije.  

Ocena zaslužka glede na začetna pričakovanja 

Večina anketiranih podjetnic je navedlo, da zaslužek, ki ga dosegajo z lastnim podjetjem, 

ustreza začetnim pričakovanjem, in sicer 68 odstotkov podjetnic(72 podjetnic). Še enkrat več, 

kot so pričakovale, zasluži 18 odstotkov (19) podjetnic. Pod tretjo možnost, da zaslužijo 

polovico manj, kot so pričakovale, se jih je opredelilo najmanj, in sicer 14 odstotkov anketirank 

(15 podjetnic) (slika 15).  
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Slika 15: Ocena zaslužka glede na začetna pričakovanja  

Vsekakor je pozitiven podatek, da 85,8 odstotkov vseh anketiranih podjetnic z lastnim 

podjetjem zasluži najmanj toliko, kot so pričakovale, ali celo več. Le 14,2 odstotka anketirank 

zasluži manj od pričakovanega. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da so posameznice, ki 

se odločijo za podjetništvo, v poslu uspešne in dosegajo prvotno zastavljene cilje glede podjetja.  

Mreženje podjetnic 

Največ anketiranih podjetnic se udeležuje samo izbranih srečanj, na katera se pripravijo, da 

spoznajo prave potencialne poslovne partnerje in za pridobitev določenih informacij. Takih 

podjetnic je 41 odstotkov (43 podjetnic). V nadaljevanju je 29,5 odstotkov podjetnic (31 

podjetnic), ki menijo, da jim mreženje vzame veliko časa, vendar jim glede na vloženi čas 

prinaša koristi. Podjetnic, ki nimajo časa za obiskovanje dogodkov, na katere so vabljene, je 

23,8 odstotkov (25 podjetnic). Manjši del podjetnic meni, da jim mreženje vzame veliko časa 

in jim ne prinaša koristi glede na vloženi čas (5,7 odstotkov oz. šest podjetnic). Rezultati so 

prikazani na sliki 16.  

 

Slika 16: Mreženje podjetnic 

Vsak podjetnik je vključen v določena socialna omrežja, ki se z leti praviloma večajo in vplivajo 

nanj ter na podjetje. V poslovnem življenju odnose in socialne vezi uporabljamo in gradimo 

ves čas. Miloš Čirič (2008) ugotavlja, da »… mreženje od podjetnika zahteva premik zunaj 

območja ugodja, ki ga bolj ali manj nadzoruje. Mreženje zahteva čas, napore, potrpljenje in 
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denar. Izbira je očitna: mreženje ali propad. Generacija Y to samo še stopnjuje.« Podjetnice so 

morajo zavedati pomena mreženja in vzpostavljanja povezav, ki jih lahko podpirajo na njihovi 

samostojni podjetniški poti.  

 

Razlike v možnostih za podjetništvo glede na spol raziskujemo z vprašanjem, ali menijo, da 

imajo moški boljše možnosti za podjetništvo. Večina oz. 52,4 odstotka podjetnic (55 podjetnic) 

je odgovorilo z da, 44,8 odstotka podjetnic (47 podjetnic) je odvrnilo ne, 2,9 odstotka podjetnic 

je izbralo možnost drugo (tri podjetnice) in navedlo naslednje: ne vem, imajo boljše možnosti 

v določenih panogah (slika 17).  

 

Slika 17: Razlike v možnostih za podjetništvo glede na spol 

Na področju podjetništva je EU sprejela širok nabor političnih programov, ukrepov in spodbud 

za spodbujanje podjetništva. Ti ukrepi so namenjeni skupinam prebivalcev, ki so na podjetniški 

poti premalo zastopane ali se na podjetniški poti srečujejo z dodatnimi ovirami. Med te skupine 

sodijo tudi ženske, saj je med ženskami v Evropi nižji odstotek samozaposlenih kot med 

moškimi, manj žensk se odloča za podjetniško kariero (Bercko 2012).  

Razlogi za manjšo zastopanost žensk v primerjavi z moškimi v podjetništvu v Sloveniji  

Največ anketiranih podjetnic meni, da so razlog za manjšo vključenost žensk glede na moške v 

podjetništvu v Sloveniji družinske obveznosti (otroci, gospodinjstvo), in sicer je takšnega 

mnenja 41,9 odstotkov anketirank (44 podjetnic). Sledijo strah pred neuspehom z 18,1 odstotka 

(19) podjetnic, premajhna nagnjenost k tveganju s 13,3 odstotka (14) podjetnic in družbeni 

stereotip glede vloge spola z 8,6 odstotka (devet) podjetnic; 5,7 odstotka podjetnic (šest 

podjetnic) meni, da je razlog v nezadostnem številu spodbud za samozaposlitev, 3,8 odstotka 

podjetnic (štiri podjetnice) meni, da je razlog v pomanjkanju podjetniških izkušenj, znanj in 

veščin. Manjša zastopanost žensk v primerjavi z moškimi je posledica tudi omejenega dostopa 

do financ – tako se je opredelilo 1,9 odstotka podjetnic (dve podjetnici). Možnost drugo je 

izbralo 6,7 odstotka anketirank (sedem podjetnic), in sicer so navedle naslednje odgovore: samo 

močne ženske si dovolijo živeti svoje sanjsko življenje, vse ostale pa so rade v coni udobja; 
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ženske poslušajo druge, ki jim govorijo, da ne bodo uspele, ter njihova lastna neodločnost; 

premalo zaupanja vase in samozavesti; neambicioznost žensk kot lastnost in nepripravljenost 

garanja za službo; družbeni stereotipi glede vloge spola že iz predšolskega obdobja dalje. 

Rezultati so prikazani na sliki 18. 

 

Slika 18: Razlogi za manjšo zastopanost žensk v primerjavi z moškimi v podjetništvu v 

Sloveniji 

Rebernik in drugi (2014, 97) ugotavljajo, da se v Sloveniji v podjetništvo vključuje 68,6 

odstotkov moških in 31,4 odstotkov žensk. Z vprašanjem smo želeli ugotoviti, kaj je razlog, da 

se za podjetništvo odloča manj žensk. Raziskave kažejo, da je razlog v premalo samozavesti, 

preobremenjenosti z družinskimi obveznostmi, zaradi premalo spodbud za samozaposlitev in 

strah pred propadom, saj je značilnost žensk, da niso naklonjene tveganju. 

Predlogi podjetnic za spodbujanje ženskega podjetništva 

Na odprto vprašanje glede načinov, s katerimi bi lahko spodbudili žensko podjetništvo, so 

anketiranke odgovarjale popolnoma svobodno in s svojimi besedami. Spodaj navajamo vse 

izjave anketiranih podjetnic: 

 Delno subvencioniranje prispevkov države.  

 Finančna in strokovna podpora. 

 Podporna središča za žensko podjetništvo. 

 Mreženje je bistvo, čim več neformalnih dogodkov na to temo. 

 Dodatna podpora države glede davčnih obveznosti. 

 Več spodbudnih programov, podpornih subvencij, več povezovanja med podjetnicami. 

 Največja spodbuda za več žensk v podjetništvu je po mojem osebnem mnenju naslednje: 

več dobrih in uspešnih zgodb podjetij, ki jih vodijo ženske, več teh zgodb bi moralo priti 

»na ušesa« ženskam, ki o tem razmišljajo (npr. projekt Lepotica, Plastika Skaza ipd.), kjer 

ženska ženski iz prve roke pove, da se da, kako se to izvaja in usklajuje z obveznostmi. 
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 Večja socialna varnost in spodbude za posameznice, ki ni namenjena samo velikim 

organizacijam. 

 Težko reči! Veliko je odvisno od ženske same, saj mora imeti ustrezne lastnosti in podporo 

družine. Verjetno pa kakšni tečaji in delavnice, da razumejo, v kaj se spuščajo. 

 Spodbuditi je treba podjetništvo ne glede na spol. 

 Več zaupanja vase in pogumno z izvedbo novih idej. 

 Brez strahu. 

 Razbijanje stereotipov in pomoč moških doma, v gospodinjstvu. 

 Politika države. 

 Podpora v družbi, zmanjšanje stereotipov, nikogar ne ogrožamo, če imamo svoje podjetje. 

 Več poguma in predanosti tistemu, kar delaš. 

 Naj imajo ženske dodatne zakonske pravice v podjetništvu. 

 Davčne olajšave. 

 Finančne spodbude države. 

 Vzgoja. 

 Z dodatnimi subvencijami za ženske. 

 Več podpore doma in lokalne skupnosti (vrtci – popoldansko bivanje), finančno 

svetovanje. 

 Z motivacijo. 

 Enakopravno z moškimi. 

 Osveščanje ženskih potencialov – ženskosti. 

 Z delavnicami za mlade podjetnice. 

 Subvencije in pomoč države pri ustanovitvi podjetja. 

 Ne glede na starost, status ali položaj naj sledijo svojim sanjam in svoje želje uresničijo. 

 S finančno, računovodsko in prostorsko podporo. 

 Več medsebojnega sodelovanja in spoznavanja glede izmenjav izkušenj. 

 Razne delavnice, napotitve v inkubatorje, podjetniške skupine. 

 Z večjim motiviranjem, pomočjo primernih institucij, ki trenutno, žal, tega ne spodbujajo, 

ampak celo zavirajo. Birokracija še zdaleč ni naklonjena ženskemu podjetništvu; glede tega 

bi bilo potrebnih več spodbud in sploh pomoči, kamor bi se lahko obrnile po nasvet. 

 Finančna podpora, več informacij, zbranih na enem kupu. 

 Bodite ženske. 

 Z znanjem. 

 Z delom na samozavesti. 

 Verjemite vase. 

 Povezovanje in deljenje izkušenj podjetnic med seboj. 

 Ozaveščanje družbe, finančne spodbude oziroma druge ugodnosti. 
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 Kolektivno mreženje žensk bi pripomoglo marsičemu, ne samo ženskemu podjetništvu. 

Pripomoglo bi tudi odnosom med ženskami in v smislu vzajemnosti bi lahko z njihovo 

skupno sinergijo uspelo veliko uspešnih zgodb in odnosov. 

 Podpora družine. 

 Večja podpora države med nosečnostjo. 

 Osveščanje žensk s posameznimi primeri iz prakse, iz katerih je razvidno, da lahko ženska 

hkrati opravlja dve pomembni vlogi v življenju, to je materinstvo in podjetništvo. 

 Ne vem, ali je treba spodbujati specifično žensko podjetništvo? (Brez zamere. Mislim, da 

kar delate, je fantastično!) Ampak mislim, da na splošno ljudje v tem sistemu premalo 

razmišljajo/razumejo o podjetništvu. 

 S subvencijami, vsaj pri zagonu in ob morebitnih težavah poslovanja. 

 Ženska vztrajnost in suverenost, promocija. 

 Plačilo prispevkov države za dvourno dnevno delo do polnega delovnega časa. 

 Stabilnejši trg in stabilnejši pogoji za poslovanje, zlasti davčna ipd. zakonodaja. 

 Če obstaja želja in možnost, je vredno začeti samostojno pot. 

 Mene osebno razbremenitev pri družinskih obveznostih. 

 S promocijo ženskega podjetništva. 

 Če ni lastne želje, ne moreš nikogar prisiliti v karkoli. 

 Stimulativno naravnano, družini prijazno okolje. 

 Predvsem bi morale ženske in družba nasploh spremeniti pogled na delo, preveč je ljudi, 

ki se ne premaknejo iz cone udobja in ne tvegajo, posel je vedno v veliki meri loterija. 

 Dokler se ne odloči sama, ne pomaga nobena dodatna spodbuda. 

 Svetovanje finančno in podjetniško. 

 Več subvencij, denarna podpora. 

 Organizacija seminarjev na to tematiko. 

 Finančne spodbude, olajšave pri davku. 

 Več spodbud, manj obdavčitve, enakopravnost z zaposlenimi v družbah – samostojni 

podjetnik plačuje vse davke, a nima dopusta, regresa, bolniške, nagrad ... davki pa vse 

večji.  

 Več samozavesti, zmoremo vse, tudi voditi podjetje. 

 Več podpore pri usklajevanju družinskega in poslovnega življenja. 

 S spodbudami, da zmorejo. 

 Tako, da bi že v osnovnih šolah spodbujali dekleta, da zrastejo v samostojne ženske. Preveč 

je stereotipov glede vlog in zmožnosti žensk. 

 Manj stereotipov in več podpore. 

 Več zaupanja vase in svoje sposobnosti. 

 S predstavitvijo uspešnih podjetnic. 

 Da bi lahko stroške čiščenja doma in varstva otrok uveljavljal v stroških podjetja – malo 

za šalo, malo zares.  
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Na podlagi zgoraj navedenih izjav ugotavljamo, da je največ nezadovoljstva z davčno politiko 

do podjetnikov. V zvezi s tem podjetnice predlagajo posebne davčne olajšave za podjetnice, 

navajajo tudi nezadostno število državnih subvencij ob zagonu podjetja ter nezadovoljstvo 

glede stabilnosti trga in pogojev za poslovanje v državi.  

Anketirane podjetnice so pogosto navedle tudi potrebo po mreženju, medsebojnem sodelovanju 

in izmenjavi podjetniških izkušenj in nasvetov. Pogosto so bila izpostavljena tudi 

izobraževanja, preko katerih lahko podjetnice pridobijo potrebna znanja in veščine ter obenem 

krepijo njihovo osebno mrežo.  

Ugotavljamo, da je želja in motivacija po podjetništvu med anketiranimi podjetnicami močno 

prisotna in pozitivno vrednotena, zato je vsekakor čas, da se v družbi zgodi premik v podpori 

ženskam, ki ustanavljajo in vodijo lastna podjetja.  

5.4 Povzetek ugotovitev in priporočila 

Z empiričnim delom naloge smo prišli do določenih ugotovitev glede ženskega podjetništva, ki 

se v določenih spoznanjih ujemajo z dosedanjimi raziskavami, v nekaterih pa razlikujejo. 

Spoznali smo, da je podjetništvo dinamičen proces, ki se skozi čas in prostor nenehno 

spreminja.  

Večina anketiranih podjetnic obalnih občin je starih med 31 in 50 let, glede na zakonski stan so 

se v večini opredelile kot poročene oz. v izvenzakonski zvezi in imajo otroke. Največ podjetnic 

je prvorojenk, kar potrjuje dejstvo, da naj bi se za podjetništvo odločali večinoma edinci ter 

prvorojenci. Po izobrazbi so podjetnice visoko izobražene, saj jih ima večina višjo ali visoko 

izobrazbo, specializacijo ali univerzitetno izobrazbo. Glede na pretekle raziskave, da imajo 

podjetniki danes višjo izobrazbo kot v preteklosti, se tudi to ujema z dosedanjimi raziskavami. 

Trditev, da podjetniki večinoma izhajajo iz podjetniških družin, se v naši raziskavi ni potrdila, 

saj sta več kot dve tretjini podjetnic navedli, da se starši niso ukvarjali s podjetništvom. 

Starost podjetnice ob ustanovitvi podjetja je v povprečju 32,1 leta, glede pravno-organizacijske 

oblike podjetja pa ugotavljamo, da se podjetnice v največji meri odločajo za registracijo 

podjetja kot samostojni podjetnik. Z raziskavo smo ugotovili, da podjetja podjetnic prevladujejo 

v storitvenih dejavnostih, v svojih podjetjih pa najpogosteje zaposlujejo od 0 do 1 zaposlenega, 

pri čemer so naše ugotovitve skladne s preteklimi raziskavami. Največ podjetnic si je pred 

ustanovitvijo podjetja pridobilo do 10 let delovnih izkušenj, relativno visok delež podjetnic pa 

se je v podjetništvo podalo brez delovnih izkušenj (skoraj ena četrtina). Z raziskavo smo 

ugotovili, da ima največ podjetnic na Obali podjetje nad 2 do 5 let, pri ustanovitvi podjetja pa 

jim je največ podpore nudil mož oz. partner, sledi pomoč sorodnikov, prijateljev. Zanimiv je 

podatek, da so nekatere podjetnice pod možnost »drugo« navedle podporo njih samih. 

Predvidevamo, da je tukaj mišljena samozavest, samozaupanje in prepričanje v lastne 
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zmožnosti. Formalna podpora, kot so podpora Zavoda za zaposlovanje in raznih podjetniških 

in ženskih združenj, je na obalnem območju očitno slabo razvita, saj so se podjetnice v manjši 

meri odločale za to vrsto podpore. Razlog je lahko v slabo razvitih podpornih sistemih, ki bi 

zadovoljili ženske podjetnice oziroma so tovrstne oblike pomoči nezadostno poznane med 

podjetnicami na Obali.  

Najpomembnejši motivi, zaradi katerih se podjetnice odločajo za samozaposlitev, so želja po 

neodvisnosti in samostojnosti, sledijo večja fleksibilnost delovnega časa, želja po izkoristku 

svojih podjetniških zmožnostih, osebna karierna varnost in zaznana poslovna priložnost. 

Navedeni motivi se pojavljajo tudi v izsledkih dosedanjih raziskav, saj so mnogi raziskovalci 

ugotovili, da je fleksibilnost delovnega časa med vodilnimi motivi za samozaposlitev tako 

podjetnikov kot podjetnic. Kot manj pomemben motiv pri odločanju za podjetništvo se je 

izkazal prevzem vodenja družinskega. Pretekle raziskave kažejo, da se ženske podjetnice ne 

odločajo za podjetništvo iz želje po večjem zaslužku, kar nam je potrdila tudi naša raziskava.  

Kar se tiče zaslužka podjetnic, dve tretjini podjetnic meni, da višina zaslužka ustreza njihovim 

pričakovanjem, 18 odstotkov pa trdi, da zaslužijo dvakrat več, kot so pričakovale. Na podlagi 

teh rezultatov lahko sklepamo, da so podjetnice pri realizaciji ciljev glede podjetja zelo uspešne.  

Mreženje se je izkazalo kot pomembna dejavnost med podjetnicami na Obali, kar je skladno z 

dosedanjimi izsledki raziskav glede pomena neformalnih in formalnih podpornih sistemov za 

ženske podjetnice. Kar tri četrtine podjetnic mreži, od tega je skoraj polovica anketiranih 

podjetnic navedla da se udeležujejo le izbranih srečanj, na katere se vnaprej pripravijo, da 

spoznajo prave potencialne poslovne partnerje in pridobijo določene informacije. Podjetnicam 

smo tudi postavili vprašanje, ali menijo, da imajo moški boljše možnosti v podjetništvu glede 

na možnosti žensk. Anketiranke so bile pri tem vprašanju razdvojene, saj jih približno polovica 

meni, da to drži, druga polovica pa se s tem ne strinja. Na podlagi tega lahko sklepamo, da 

imajo ženske v podjetništvu enake možnosti kot moški, kar potrjujejo tudi pretekle raziskave. 

Med razlogi za manjšo zastopanost žensk v podjetništvu v primerjavi z moškimi so podjetnice 

najpogosteje navedle družinske obveznosti (otroci, gospodinjstvo). Sledijo prenizka nagnjenost 

k tveganju in strah pred neuspehom v podjetništvu. Pod drugo so izbrane podjetnice navedle 

pomanjkanje ambicioznosti, premalo samozavesti in zaupanja vase ter vplivanje družbenih 

stereotipov. Podjetnice so izrazile potrebo po večjem zaupanju v lastne sposobnosti in 

zasledovanju svojih sanj.  

V Sloveniji so raziskave doslej pokazale, da so podjetniki kritični predvsem do države in njene 

vladne ureditve, saj so podjetja visoko obdavčena, težave imajo s pridobivanjem raznih 

dovoljenj in koncesij, davčni zakoni niso prilagodljivi in to podjetniku predstavlja veliko 

breme, sploh če je podjetje novo in še nima ustvarjenih prihodkov za pokrivanje nastajajočih 

stroškov. Na podlagi ugotovitev dosedanjih raziskav in rezultatov raziskave, ki smo jo izvedli 



54 

na vzorcu podjetnic iz Obale, smo oblikovali predloge in priporočila, s pomočjo katerih bi lahko 

spodbudili žensko podjetništvo na Obali in širše. Predloge bi lahko spodbujali s pomočjo: 

 izobraževalnih programov za spodbujanje podjetnosti, 

 promocije podjetništva, 

 lažjega dostopa do financ, 

 z izboljšanjem prepoznavnosti podpornih služb, 

 dostopa do inovacij, raziskav in z boljšo uporabo patentov malih podjetij, 

 izboljšanja javne službe (administracija), 

 izboljšanja delovnih in zaposlitvenih pogojev, 

 večje podpore ženski podjetnici pri ustanovitvi novega podjetja (svetovanje, ne v 

finančnem smislu), 

 presojanja podjetniških idej, 

 prilagojenih svetovanj, mentorstev, priročnikov za ženske 

 davčne olajšave za prva leta ob zagonu podjetja. 

Podjetništvo bi bilo treba spodbujati predvsem s pospeševalnimi centri, vladnimi 

organizacijami in podjetniškimi združenji v mestnih jedrih obalnih mest (krajev) in predvsem 

na manj poseljenih območjih Obale in Slovenije. S pomočjo lokalnih, državnih oblasti in 

agencij za razvoj podjetništva bi morali začeti s programi svetovanj in mentorstev tako 

začetnicam kot ustaljenim podjetnicam. Namen nekaterih programov bi bil tudi spodbuditi 

ženske, ki razmišljajo o samostojnem podjetništvu, da to tudi udejanjijo; ponuditi pomoč pri 

razvijanju njihove že obstoječe ideje in nato podjetja, da bi lahko prispevale dodatno vrednost 

v svojemu kraju in tam nadaljevale s svojim podjetjem. Svetovanje bi bilo potrebno tudi 

ustaljenim podjetnicam, in sicer o možnostih, kako lahko postane njihovo podjetje še 

uspešnejše, kar seveda prinaša širšo družbeno koristi. Pomembno bi bilo spodbuditi sodelovanje 

in mreženje med lokalnimi podjetnicami, da si delijo svoje dragocene poslovne izkušnje, posle 

in tudi poslovne prostore.  

Zaželeno bi bilo izvajati izobraževanje za podjetništvo, kjer bi lahko ženske, ki že vodijo svoje 

podjetje, še bolj razvile svoje poslovne sposobnosti, pridobile dodatna znanja s področja trženja, 

povečanja donosnosti podjetja in njegove konkurenčnosti. Pomoč že obstoječim podjetnicam v 

obliki mentorstva (ženska podjetnica) bi lahko povečala uspešnost podjetnic, mentorica bi bila 

izkušena in uspešna, omogočala bi lažje mreženje s poslovnimi partnerji in konkurenti. 

Izpostavljamo tudi pospeševanje izobraževanja za podjetništvo (e-izobraževanja za 

podjetništvo), kjer bi razvijali in posredovali znanje, metode in instrumente za uspešnejše 

podjetništvo. Namen izobraževanj bi bil, da bi bile vključene ženske pripravljene na zagon 

svojega podjetja, s tem bi povečali znanje in moč žensk in posledično bi bile bolj vključene v 

organizacije, tako vladne kot nevladne. Informiranost in usmerjanje podjetnikov je ključno za 

sprejemanje novih odločitev, koordiniranja in razvoja podjetja. Podporne institucije 

podjetništvu bi morale opravljati analize in nuditi podatke za določanje vladne politike in bi si 
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morale prizadevati za enakost spolov, etične raznolikosti in vključitev okoljskih vprašanj. 

Pomembno je zavedanje o razvoju regije s spodbujanjem podjetništva. Menimo, da se je na 

žensko podjetništvo pomembno osredotočiti, ker obstajajo mnenja o razlikah v možnostih 

financiranja. Ženske so zaposlene v drugih panogah kot moški in menijo, da nimajo dovolj 

podpore ob ustanovitvi (start-up) podjetja in tudi ne v že obstoječem podjetju. Z zaposlovanjem 

žensk v svojih podjetjih se povečajo zaposlovanje, družbena in finančna neodvisnost žensk, 

ženske lažje najdejo ravnovesje med družinskimi in delovnimi razmerami.  

Izpostavljamo pomembnost vzpostavitve prilagojenega subvencioniranja države s prenovljeno 

davčno politiko, saj se večina podjetnikov pritožuje predvsem nad nepravično davčno 

zakonodajo v Sloveniji. Predlagamo ustanovitev in pomoč ženskih podjetniških centrov, 

inkubatorjev in ureditev socialnega področja za družine podjetnic s prostori za varstvo otrok.  

Uspešne podjetnice tako slovenskega kot obalnega območja bi lahko postale promotorke 

podjetnic, ki bi v svojem lokalnem območju spodbujale s svojo pozitivno izkušnjo v 

podjetništvu in bi do njih imele dostop vse ciljne skupine žensk.  

Za načrtovalce vladne politike priporočamo, da razmislijo o potrebni podpori razvoju, o 

omogočanju enakih pravic obeh spolov. Podpora bi se morala usmeriti v programe 

sofinanciranja ženskih podjetij in osveščati družbo o enakopravni delitvi del v družini, 

vzpostaviti cenovno dostopno otroško varstvo izven rednih urnikov javnih vrtcev, ohraniti 

porodniški dopust in razmisliti o plačilu bolniških odsotnostih, ki jih podjetniki financirajo 

sami. Pomembno je spodbujati nastajanje različnih ženskih podjetniških institucij, kjer bi se 

lahko mrežile in izmenjevale informacije in izkušnje. Vse te možnosti »spodbujanja k 

podjetništvu žensk« bi bilo treba meriti; ugotavljati njihov vpliv na socialne spremembe, na 

podjetništvo žensk, na celotno gospodarstvo … in s tem ugotoviti, katere ovire se še pojavljajo 

in bi jih z ustreznimi ukrepi v prihodnje lahko odpravili. 
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6 SKLEP 

Žensko podjetništvo je hitro rastoč segment v poslovnem svetu v primerjavi s preteklimi časi, 

saj se je prispevek v gospodarstvu in zaposlitvi zelo povečal. Zaradi vse pogostejšega odločanja 

žensk za podjetništvo je opaziti napredek v tej smeri, čeprav je delež podjetnic v Sloveniji še 

vedno nizek glede primerjave z moškimi in tudi glede na podatke v drugih državah.  

Ženske imajo sicer glede na statistiko visok delež v zaposljivosti, višjo izobrazbo kot moški, 

vendar se še vedno soočajo s spolno diskriminacijo in stereotipi. Raziskave so pokazale, da 

ženske ustanavljajo majhna in bolj zanesljiva podjetja, pomembna jim je fleksibilnost, tako 

prostorska kot časovna, kar jim omogoča samostojnost in prilagodljivost podjetniškim in 

družinskim obveznostim. Raziskava, ki smo jo izvedli med podjetnicami na Obali, je 

izpostavila kot najmočnejše motive za odločitev za podjetništvo med ženskami neodvisnost, 

fleksibilnost, zadovoljstvo z delom, uveljavitev, osebno karierno varnost in zaznavo dobre 

poslovne priložnosti. Podjetnicam želja po večjem zaslužku ne predstavlja pomembne 

motivacije pri odločitvi za podjetništvo v primerjavi z moškimi podjetniki. 

S pomočjo pregleda literature smo ugotovili, da se ženske soočajo s težavami pri odločitvi o 

ustanavljanju in vodenju podjetja, ki se kažejo kot neprimerno poslovno okolje, neprimerna 

oblika organizacije, pomanjkanje mreženja, stikov, informacijske luknje, nefleksibilnost pri 

varstvu otrok in gospodinjenju, spolna diskriminacija s stereotipi, oteženo usklajevanje družine 

in podjetja in strah pred neuspehom. Ženske so v primerjavi z moškimi manj nagnjene k 

tveganju, tveganje pa predstavlja ključno komponento podjetništva. Podjetnice nimajo toliko 

vodstvenih izkušenj in izkušenj v podjetništvu, imajo pa veliko odgovornost do družinskih 

obveznosti. Glede na to, da so ženska podjetja večinoma storitvena, so posledično tudi manjša 

in zahtevajo manjše vlaganje kapitala, zato ostajajo podjetja podjetnic majhna, predvsem mikro 

podjetja z malo ali nič zaposlenimi.  

Podjetnice so izrazile željo po večji vlogi podpornih in svetovalnih sistemov, po bolj fleksibilni 

davčni politiki. Potrebujejo tudi več uporabnih informacij glede pridobivanja finančnih sredstev 

in nasvete pri učinkovitem trženju svoje dejavnost. Tu ne smemo pozabiti poudariti, da je veliko 

podjetnic omenilo preobremenjenost z družinskimi obveznostmi, predvsem varstvo otrok v 

popoldanskem času in status bolniških odsotnosti pri samozaposlenih, za katere so finančno 

odgovorne same. Zato menimo, da bi na tem področju država morala uvesti spremembe in 

olajšave glede na položaj samozaposlenih. 

Podpora ženskemu podjetništvu je ključnega pomena, zato bi bilo treba zgraditi mrežo 

izkušenih podjetnic, in sicer tudi z vključenostjo podjetnikov, ki bi s svojimi podjetniškimi 

izkušnjami svetovali, bili mentorji posameznicam, ki so na začetku svoje podjetniške poti. S 

podpornimi mrežami in skupinami bi pripomogli k večjemu samozaupanju in samozavesti 

žensk, da pridejo do spoznanja, da so sposobne udejanjiti podjetniško idejo. 
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Podjetnice se zavedajo odgovornosti, da sta disciplina in vztrajnost ključni v podjetništvu, 

pomena, da imajo ustrezno formalno kot neformalno podporo ob ustanavljanju podjetja in tudi 

kasneje, ko je posel že utečen. Pri spodbujanju ženskega podjetništva je pomembna 

informiranost podjetnic, kako in kje si zagotoviti razne oblike financiranja za realizacijo svojih 

poslovnih idej. Ko se ženska odloči, da postane podjetnica, ne sme ostati prepuščena sama sebi, 

ampak mora imeti možnost, da se vključi v strokovno podporno skupino, v kateri lahko razvija 

svoje poslovne veščine in znanja, deli izkušnje in dobiva nasvete. 

Iz raziskav je znano, da se ženske pri odločanju za podjetništvo srečujejo s pomanjkanjem 

samozaupanja in samozavesti, zato je pomembno, da so jim na razpolago zgledi uspešnih 

podjetnic, ki jim lahko postanejo vzornice. Podjetniška in ženska združenja, nevladne 

organizacije, druge organizacije, ki so ustanovljene v pomoč podjetnikom in podjetnicam, kot 

so tudi podjetniški inkubatorji, bi morali vzpostaviti močnejšo povezavo z novimi 

ustanovljenimi podjetji, prisluhniti bi morali podjetnicam, ki imajo ogromno poslovnih 

izkušenj, so uspešne, predstavljajo vir novih idej ter preko njihovih idej in predlogov oblikovati 

vizijo. Iz raziskave je razvidno, da podjetnice niso zadovoljne z obstoječimi socialnimi 

storitvami države, zlasti kar se tiče storitev, ki naj bi jim omogočale lažje usklajevanje delovnih 

in družinskih obveznosti, čeprav Rebernik in drugi (2004, 47–50) navajajo, da so izvedenci 

pozitivno ocenili razpoložljivost socialnih služb, ki ženski ob osnovanju družine omogočajo 

nemoteno nadaljevanje poklicne kariere. Pod socialne službe so uvrščeni predvsem otroški 

vrtci. Potrjuje se ugotovitev, da podjetnice glede na to, da same vodijo posel, razpolagajo z 

večjo fleksibilnostjo delovnega časa in jim prav ta značilnost pomaga pri odločanju za 

podjetništvo in so se celo zaradi tega pripravljene odpovedati formalnemu trgu dela za 

samozaposlitev.  

Pomembno je spoznanje, da je podjetništvo žensk družbeno sprejemljiva kariera, saj Rebernik 

in drugi (2004, 49–52) ugotavljajo, da visoka stopnja deklariranosti enakosti med spoloma v 

družbi še ne pomeni, da so ženske v podjetništvu glede poslovnih možnosti v enakem položaju 

kot podjetniki.  

Ne glede na vse okoliščine, ki obdajajo bodočo podjetnico, je najpomembnejše to, da verjame 

in zaupa vase, v svoje sposobnosti, in da je ni strah neuspeha. V podjetništvu ni neuspeha, so 

samo priložnosti za učenje. Samozavest, pogum, zaupanje v lastne sposobnosti, trdo delo in 

predanost podjetniški ideji so ključ do uspeha tako vsake podjetnice kot podjetnika. 
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PRILOGA 

Priloga 1: Anketni vprašalnik 

 





Priloga 1 

 

VPRAŠALNIK 

Sem Simona Prelovšek, absolventka UP Fakultete za management, smer Management. 

Pripravljam magistrsko nalogo z naslovom »Žensko podjetništvo na Obali«. Za izvedbo 

raziskave potrebujem vašo pomoč, zato vas lepo prosim za sodelovanje pri izpolnjevanju 

ankete, ki ne bo trajala več kot 5 minut vašega dragocenega časa. Želim, da naloga postane 

uporabna in prispeva k pospeševanju in razumevanju podjetništva, iz tega razloga bi želela 

pridobiti vaša mnenja in izkušnje, ki jih imate kot ženska podjetnica. Anketa je anonimna in bo 

uporabljena izključno za namen analize v magistrski nalogi. Za vaše odgovore se vam že v 

naprej zahvaljujem.  

1. Pravno-organizacijska oblika vašega podjetja: (izberite ustrezen odgovor) 

 Samostojni podjetnik (s. p.)  

 Družba z omejeno odgovornostjo (d. o. o.)  

 Družba z neomejeno odgovornostjo (d. n. o.)  

 Društvo  

 Drugo:  

 

2. S katero dejavnostjo se pretežno ukvarja vaše podjetje? (izberite ustrezne odgovore)  

Možnih je več odgovorov  

 Storitvena dejavnost  

 Trgovska dejavnost  

 Proizvodna dejavnost  

 Kmetijska dejavnost  

 Drugo:  

 

3. Število zaposlenih: (izberite ustrezen odgovor) 

 0-1  

 2-5  

 6-10  

 11-20  

 21-50  

 

4. Koliko let delovnih izkušenj ste imeli ob ustanovitvi podjetja? (izberite ustrezen odgovor) 

 nobenih  

 5 let ali manj  

 nad 5-10 let  

 nad 10-20 let  

 več kot 20 let  

 

5. Koliko let imate že svoje podjetje? (izberite ustrezen odgovor) 

 manj kot 1 leto  

 nad 1 do 2 leti  

 nad 2 do 5 let  

 nad 5 do 10 let  

 nad 10 do 20 let  

 nad 20 do 30 let  

 več kot 30 let  
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6. Katera od spodaj naštetih podpor je bila ob ustanovitvi podjetja za vas najpomembnejša? 

(izberite ustrezen odgovor) 

 Podpora moža/partnerja  

 Podpora sorodnikov/prijateljev  

 Podpora Zavoda za zaposlovanje  

 Podpora ženskih združenj podjetništva  

 Drugo:  

 

7. Izberite motive, zaradi katerih ste se podali na samostojno podjetniško pot in jih rangirajte 

po pomembnosti. 
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Želja po večjem denarnem zaslužku.      
Zaznava poslovne priložnosti.      
Nezadovoljstvo s politiko podjetja, v katerem sem bila zaposlena.      
Prevzem vodenja družinskega podjetja.      
Želja po izkoristku svojih podjetniških zmožnostih.      
Želja po neodvisnosti, samostojnosti.      
Večja fleksibilnost delovnega časa.      
Osebna karierna varnost – delovno mesto.      
 

8. Ocenite prosim vas zaslužek, glede na vaša začetna pričakovanja? (izberite ustrezen 

odgovor) 

 Zaslužek ustreza pričakovanjem.  

 Zaslužim še enkrat več, kot sem pričakovala.  

 Zaslužim polovico manj, kot sem pričakovala.  

 

9. Izberite prosim enega od spodnjih odgovorov glede mreženja. (izberite ustrezen odgovor) 

 Mreženje mi vzame veliko časa, vendar prinaša koristi glede na vložen čas.  

 Mreženje mi vzame veliko časa, vendar ne prinaša koristi glede na vložen čas.  

 Udeležujem se samo izbranih srečanj, na katere se pripravim, da spoznam prave 

potencialne poslovne partnerje in pridobim določene informacije.  

 Nimam časa za udeleževanje dogodkov, na katere sem vabljena.  

 

10. Ali menite, da imajo moški boljše možnosti za podjetništvo? (izberite ustrezen odgovor) 

 Da  

 Ne  

 Drugo:  

 

11. Kateri je po vašem mnenju največji razlog, da se v Sloveniji za podjetništvo odloči manj 

žensk kot moških? (izberite ustrezen odgovor) 

 Družinske obveznosti (otroci, gospodinjstvo)  

 Pomanjkanje podjetniških izkušenj, znanja in veščin  

 Družbeni stereotipi glede vloge spola  

 Premajhna nagnjenost k tveganju  

 Strah pred neuspehom  

 Premalo spodbud za samozaposlitev  

 Omejen dostop do financ  

 Drugo:  
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12. Vaša starost: (izberite ustrezen odgovor) 

 20 ali manj let  

 21–30 let  

 31–40 let  

 41–50 let  

 51–60 let  

 61 ali več let  

 

13. Zakonski stan: (izberite ustrezen odgovor) 

 Poročena/izven zakonska zveza  

 Samska  

 Ločena  

 Drugo:  

 

14. Stopnja izobrazbe: (izberite ustrezen odgovor) 

 Osnovna šola  

 Poklicna šola  

 Srednja šola  

 Višja, visoka šola  

 Univerzitetna, specializacija, MBA, bolonjski magisterij  

 Znanstveni magisterij  

 Znanstveni doktorat  

 

15. Število otrok: (izberite ustrezen odgovor) 

 Nimam otrok  

 Enega  

 Dva  

 Tri  

 Štiri ali več  

 

16. V družini sem bila: (izberite ustrezen odgovor) 

 Edinka  

 Najmlajši otrok  

 Najstarejši otrok  

 Drugo:  

 

17. Vsaj eden od staršev je (bil) podjetnik: (izberite ustrezen odgovor) 

 Da  

 Ne  

 

18. Vaša starost ob ustanovitvi podjetja? (prosim vpišite število let) 

 

   

 

19. Kako bi po vašem mnenju dodatno spodbudili žensko podjetništvo? (prosim odgovorite) 

 

  

 


