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POVZETEK 

Magistrska naloga obravnava stile vodenja podjetnic v majhnih in srednje velikih podjetjih (v 

nadaljevanju MSP) in jih prikaže skozi njihovo razumevanje tega pojma, prakso in aktivnosti, 

ki jih izvajajo, ter učinke, ki jih pri tem zaznavajo. V prvem delu naloge so na podlagi presoje 

razpoložljive literature na temo stilov vodenja podjetij predstavljena stara in nova teoretična 

izhodišča o vodenju podjetij s ključnimi značilnostmi ter teoretični vidiki ženskih stilov 

vodenja. Teoretičnemu delu sledi empirični del magistrske naloge, v katerem so predstavljeni 

rezultati analize odgovorov šestih podjetnic, ki so sodelovale v pol-strukturiranih poglobljenih 

intervjujih na temo njihovega stila vodenja. Z raziskavo smo na podlagi interpretacij 

posameznih podjetnic želeli ugotoviti, kako one razumejo svojo vlogo pri vodenju podjetja. S 

poglobljeno raziskavo so podane tudi ugotovitve in zaznavanja zaposlenih o stilu vodenja teh 

podjetnic, ki s subjektivnim poslovanjem zasledujejo upravljanje svojega podjetja. Raziskava 

kaže na pomembnost ženskih osebnostnih lastnosti pri vodenju in prinaša izsledke o vplivu 

spola na vodstveni stil, saj se razlike med spoloma kažejo tudi v poslovnem svetu, predvsem na 

vodilnih položajih.  

Ključne besede: vodenje, stili vodenja, podjetnica, zaposleni, podjetništvo, MSP, management. 

SUMMARY 

This master's thesis addresses the managing styles of woman entrepreneurs in small and 

medium-sized enterprises (hereinafter: SMEs) and presents them through their understanding 

of this concept, the processes and the activities they perform, and the effects they perceive. In 

the first part, old and new theoretical starting points on company management are presented 

with key characteristics and theoretical aspects of women's leadership styles based on the 

assessment of available literature on the topic of corporate management styles. The theoretical 

part of the master's thesis is followed by the empirical part, which exposes the results of the 

analysis of the answers given in six semi-structured in-depth interviews of woman 

entrepreneurs on the topic of their style of leadership. The aim of the study was to find out how 

individual women entrepreneurs understood their role in managing the company through the 

interpretations of their answers. The in-depth study also provides additional findings and 

includes perceptions of their employees about the style of management of these women 

entrepreneurs, who pursue the management of their companies with a subjective approach. The 

research shows the importance of women's personality traits in a leadership position and gives 

answers on the impact of gender on leadership style, also considering that gender differences 

are reflected in the business world, especially in positions of leadership. 

Keywords: leadership, leadership styles, women entrepreneur, employees, entrepreneurship, 

SME, management. 

UDK: 005.7:334.012.61(043.2)  
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1 UVOD  

Zaradi zapletenih zakonitosti v sodobnem poslovnem svetu in vse hitrejšega razvoja tehnologij 

potrebuje podjetje za dolgoročno preživetje voditelje, ki so sposobni razviti fleksibilno kulturo 

vodenja, da podjetje in zaposlene vodijo dovolj celovito. Vsak posameznik zaznava vodenje v 

drugačni luči in na svoj način. S stilom vodenja so poleg organizacijske značilnosti, delovnega 

mesta in zunanjih vplivov, povezani tudi čustvena inteligenca, komunikacija, osebnostne 

značilnosti in postopki odločanja. V hitro spreminjajočih se časih se od vodje pričakuje več-

dimenzionalnost. Učinkovit vodja mora pridobiti spoštovanje zaposlenih, medtem ko ohranja 

vplivno obnašanje. Pri tem pa se poraja vprašanje »Kaj in kako mora vodja delati?« 

Eden od temeljnih izzivov celovitega vodenja je aktivno vključevanje vseh zaposlenih v delovni 

proces, ki lahko s svojimi potenciali, sposobnostmi in predlogi izboljšav prispevajo k 

uspešnemu doseganju ciljev podjetja. Za nenehno izboljševanje poslovanja na konkurenčnem 

globalnem trgu potrebuje podjetje dobre rešitve in ideje, kar lahko doseže zgolj z ustvarjalnimi 

in iznajdljivimi zaposlenimi. Zato mora biti vodstvo podjetja s svojim stilom vodenja pozitivno 

naravnano k spodbujanju kreativnosti zaposlenih.  

Podjetništvo je priložnost za vse. Čeprav za podjetništvo v današnjem času naj ne bi bil tako 

usodno pomemben spol, se prepogosto izkaže, da vendarle ni tako. Ženske se kljub vsemu 

morajo še vedno dokazovati, da so lahko dobre podjetnice, in šele ko jim uspe, jim to prizna 

tudi moški svet (Turk 2002). Dejstvo je, da obstajajo med spoloma določene razlike in da vse 

ženske niso samo lepe, čuteče in potrebne pomoči, prav tako kot vsi moški niso močni, pogumni 

in naravnani k dosežkom. Kljub temu, da je podjetniški svet boleče krut, smo mišljenja, da uspe 

lahko vsak, ne glede na spol. Vsak, ki je iznajdljiv, ki se stalno in hitro uči, ki je prepričan vase 

in o svojih sposobnostih, ki zna svoje izkušnje in sposobnosti prodati na trgu in je pripravljen 

plačati ceno tako za uspeh kot za neuspeh, vidi neskončno priložnost za podjetništvo. 

Domača in tuja literatura ter raziskave o upravljanju človeških virov dajejo še vedno relativno 

malo pozornosti temam o ženskah v podjetništvu, vendar več kot v preteklosti, ko so glavne 

naloge in vloge v podjetništvu ostajale v moški domeni. Literatura je bogata z raziskovalnimi 

domnevami o razlikah med moškimi in ženskimi voditelji (Antončič idr. 2002), bolj redke pa 

so študije o samih stilih vodenja podjetnic. V literaturi je izoblikovanih veliko različnih stilov 

vodenja, vendar se malo raziskav navezuje na stile vodenja žensk. Vroče razprave o stilih 

vodenja žensk so se razvnele šele zadnja tri desetletja (Perrin Moore, Moore in Moore 2011).  

1.1 Opredelitev obravnavanega problema in teoretična izhodišča 

V literaturi o managementu je zaznati veliko ugibanj in posledično raziskav na temo vodstvenih 

stilov, pa tudi stilov vodenja podjetnic; še posebej dejavnikov uspešnega vodenja. Kljub temu, 

da različni avtorji vodenje različno opredeljujejo in da je definicij o vodenju skoraj toliko, kot 
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je njihovih avtorjev (Bass 1990, 11), je opaziti skupni imenovalec, ki vodenje opredeljuje kot 

vpliv na sodelavce, da opravijo naloge, za katere vodja meni, da morajo biti opravljene. 

Goodwin (2006, 72) pravi, da vodenje pomeni: »… dosegati cilje skozi druge ljudi«.  

Vse večje vključevanje žensk v podjetništvo je sprožilo interes raziskovalcev za proučevanje 

fenomena ženskega vodenja, saj je v novem organizacijskem svetu postalo žensko vodenje bolj 

primerno za managerje kot pa stereotipi o moči in nadzoru. Veliko raziskav kaže na to, da 

podjetnice s svojo inovativnostjo prispevajo k večji zaposlenosti, konkurenčnosti in 

gospodarskemu razvoju.  

Ker je treba v podjetju istočasno skrbeti za njegov uspeh in za kakovost zaposlenih, mnoge 

podjetnice pri vodenju svojega lastnega podjetja to opravljajo kot »matere«. Voditi in skrbeti 

za podjetje ne pomeni samo graditi, ampak tudi negovati, sklepati kompromise in delati 

zaposlene zadovoljne in srečne. Ženska svoj vodstveni stil izraža bolj sproščeno v primerjavi z 

moškim. Svoje podjetje vodi kot družino, in ker gre za kolektiv, se zanima za zaposlene in je 

do njih bolj razumevajoča. Kombinacija očarljive žene, dobre mame in uspešne podjetnice so 

sanje, ki si jih želi uresničiti vsaka ženska, ki skriva v sebi podjetniški potencial.  

1.2 Namen in cilji magistrske naloge  

Namen teoretičnega dela magistrske naloge je predstaviti obstoječo domačo in tujo literaturo 

na področju vodenja in stilov vodenja, saj teoretični del raziskave na osnovi relevantnih teorij 

predstavlja pomembno izhodišče za obravnavo postavljenega raziskovalnega problema. V 

teoretičnem delu magistrske naloge prevladuje opisna metoda, kjer smo predstavili in opredelili 

pojem, sestavine, pomen ter vlogo posamičnih stilov vodenja. Preko začetnih teoretičnih 

izhodišč smo strnili različne poglede na stile vodenja podjetnic v MSP, upoštevajoč, da vodenje 

poleg priložnosti za poslovni uspeh prinaša s seboj tudi številne izzive, odgovornosti, ovire in 

težave.  

Glavni namen raziskovalne naloge je ugotoviti, kateri stili vodenja prevladujejo v MSP, ki jih 

vodijo ženske; zato nameravamo pridobiti poglobljen vpogled podjetnic v interpretacije stilov 

vodenja v MSP s ciljem, da osvetlimo, kako one same razumejo koncept vodenja, interpretirajo 

lasten stil vodenja in svojo vlogo v podjetju. Njihova stališča in razumevanje odnosa do vodenja 

bomo primerjali z odgovori in mnenjem njihovih zaposlenih. Tako bomo lahko pridobili 

vpogled v razumevanje vodenja in vlogo vodij ter odnosa, ki ga podjetnice v MSP vzpostavijo 

s svojimi zaposlenimi. Področje vodenja žensk v Sloveniji je relativno slabo raziskano, in z 

našo raziskavo želimo prispevati nova spoznanja, ki bi omogočila nadaljnji razvoj tega 

področja. 

Temeljni cilj magistrske naloge je na osnovi primarnih podatkov kvalitativne raziskave in 

študije primera razumeti in predstaviti na splošno, kakšni so stili vodenja izbranih podjetnic v 



 

3 

MSP, in podrobneje, kako one razumejo lastni stil vodenja, kako se do njega opredeljujejo, 

kako se ti izražajo v podjetju do zaposlenih, in ne nazadnje, kako zaposleni zaznavajo vodenje 

njihove vodje. 

Cilji, ki smo jim v raziskavi sledili, so naslednji: 

− pregledati obstoječo literaturo na področju stilov vodenja in podjetnic kot vodij, 

− predstaviti in pojasniti pojme, ki so pomembni za razumevanje stilov vodenja podjetnic v 

MSP, 

− ugotoviti, kako izbrane podjetnice razumejo koncept vodenja in se do njega opredeljujejo, 

− ugotoviti, kako izbrane podjetnice razumejo lastne stile vodenja in se do njih opredeljujejo, 

− ugotoviti, kako se stili vodenja podjetnic odražajo v odnosu, ki ga te vzpostavijo z 

zaposlenimi,  

− na podlagi pridobljenih spoznanj podati pojasnila o vodenju podjetnic ter nekaj priporočil 

za nadaljnje raziskovanje in za prakso. 

Magistrska naloga temelji na študiji primera, zato rezultatov ne moremo posploševati. Lahko 

pa ocenjujemo, da je dodatna vrednost raziskave v razumevanju stilov vodenja žensk v MSP, 

interpretiranih z vidika sodelujočih podjetnic in njihovih zaposlenih. 

1.3 Uporabljene metode raziskovanja 

Metodološko je magistrska naloga razdeljena na teoretični in empirični oz. raziskovalni del.  

V teoretičnem delu smo ob pregledu domače in tuje literature uporabili opisno metodo, s katero 

se pojavi opisujejo, opazujejo, primerjajo in analizirajo. Uporabili smo tudi metodo analize 

sekundarnih virov, kar bo pripomoglo k predstavitvi področja in opredelitvi pojmov, povezanih 

z obravnavano tematiko, tj. stilov vodenja. 

Ker je vodenje procesno naravnana dejavnost in je za raziskovanje procesov po trditvah 

avtorjev primernejša uporaba kvalitativnih metod raziskovanja (Merriam 1998, 33), smo za 

doseganje ciljev naše naloge v njenem empiričnem delu uporabili kvalitativne metode 

raziskovanja z uporabo študije primera in tako pridobili poglobljeno razumevanje raziskovane 

situacije.  

V ta namen smo v raziskavo vključili 6 podjetnic in skupino zaposlenih (3) iz vsakega izmed 

podjetij, ki jih te vodijo. Kredibilnost raziskave smo povečali s triangulacijo (Tratnik 2002, 41). 

Z vidika virov podatkov smo to zagotovili tako, da smo v vzorec vključili podjetnico, enega 

podrejenega, ki z njo sodeluje neposredno, in dva sodelavca, ki z njo sodelujeta predvsem 

posredno. Z vidika metod zbiranja podatkov smo uporabili pol-strukturiran intervju in fokusno 

skupino za sodelavce. Vprašanja za pol-strukturiran intervju in vprašalnik smo pripravili ločeno 

za vodjo in za njene sodelavce. Na tak način smo od vodij in od vodenih pridobili širši vpogled 
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v proučevano problematiko. Intervju je dvosmerni proces, je pogovor med vprašancem in 

spraševalcem, ki je kljub veliki porabi časa najprimernejša metoda zbiranja podatkov v okviru 

študije primera, ki vključuje manjše število sodelujočih (Merriam 1998, 71–72). 

Za te metode smo se odločili, ker nam omogočajo bolj poglobljen pristop k razumevanju našega 

proučevanega pojava, tj. stilov vodenja izbranih podjetnic v MSP, ter analizo vidika udeleženk 

in njihovih zaposlenih, njihovega doživljanja in interpretacije stila vodenja. 

1.4 Predvidene predpostavke in omejitve  

Raziskovalna naloga je empirične narave, saj temelji na podatkih, pridobljenih s pomočjo 

izvedbe pol-strukturiranih intervjujev šestih (6) podjetnic in njihovih zaposlenih. Z analizo in 

interpretacijo vsebine intervjujev bomo pojasnili problem, ki smo si ga zastavili s petimi (5) 

raziskovalnimi vprašanji, vezanimi na koncept in stile vodenja podjetnic v MSP.  

Pri izpeljavi raziskave in teoretičnih zaključkov magistrske naloge je treba upoštevati 

predpostavke in omejitve. Predpostavljamo, da bodo izbrane podjetnice na postavljena 

vprašanja odgovarjale kar najbolj iskreno in da bodo njihovi zaposleni na zastavljena vprašanja 

odgovarjali nepristransko, saj le tako zbrani podatki lahko odražajo dejansko stanje. Vemo, da 

je v zvezi z intervjuji možna tudi pristranskost odgovorov udeležencev intervjuja. Posebna 

omejitev raziskave je samoocena vodje in dejansko preverjanje osebnostnih lastnosti še z 

ocenami zaposlenih, kajti samoocena ima lahko psihološke učinke na rezultate raziskave.  

Glavna omejitev je, da velikost našega vzorca ne dopušča, da bi bile ugotovitve reprezentativne, 

saj bo raziskava omejena le na primeru izbrane skupine podjetnic na ožjem območju regije. 

Zato je izključeno posploševanje na širše geografsko območje in naših ugotovitev ne bomo 

mogli posploševati na vse slovenske podjetnice in generalizirati rezultate. Problem pri izvedbi 

raziskave je tudi izjemna zaposlenost in samostojnost podjetnic, kar posledično pomeni 

omejitev razpoložljivega časa za izvedbo intervjujev. Pomanjkanje njihovega časa pomeni tudi 

slabo odzivnost za sodelovanje v raziskavi. 

Ne glede na izražene omejitve smo mnenja, da so pridobljeni podatki s pol-strukturiranim 

intervjujem dobra podlaga za pripravo naše raziskave. Istočasno pa so ti podatki lahko dobro 

izhodišče za nadaljnja raziskovanja tovrstne smeri. 

1.5 Vsebinska struktura magistrske naloge 

Magistrsko nalogo sestavlja pet poglavij. Prvo, uvodno poglavje je namenjeno opredelitvi 

obravnavanega problema s teoretičnimi izhodišči. V njem so opredeljeni nameni in cilji 

magistrske naloge, uporabljene metode raziskovanja, predpostavke in omejitve raziskave ter 

vsebinska struktura magistrske naloge.  
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Drugo poglavje je namenjeno predstavitvi pojma vodenja in vodstvenih stilov, njihovih 

teoretičnih izhodišč, definicij in opredelitev različnih avtorjev. Podane so stare in nove 

paradigme pri vodenju podjetij. V nadaljevanju poglavja pa so opredeljeni tudi sodobni vidiki 

vodstvenih stilov.  

V tretjem poglavju se osredotočamo na ženske stile vodenja. Na podlagi obstoječe literature 

podrobneje pojasnjujemo pomen MSP in podjetnic. Pri tem pozornost namenjamo predstavitvi 

žensk v podjetništvu nekoč in danes. Poglavje zaključujemo z ugotovitvami, v čem se moški in 

ženski vodstveni stil razlikuje in katere so prednosti in ovire za ženske pri vodenju.  

V četrtem in hkrati najpomembnejšem ter najobsežnejšem poglavju, kjer se posvečamo 

raziskovanju stilov vodenja izbranih podjetnic v MSP, predstavljamo namene in cilje raziskave 

in raziskovalna vprašanja. V nadaljevanju pojasnjujemo, da želimo z namenskim vzorčenjem 

poglobljeno spoznati izbrano skupino podjetnic in njihovih zaposlenih v MSP. Predstavljeni 

rezultati in ugotovitve vključujejo analizo stališč, razumevanja in interpretacije stilov vodenja 

posameznih podjetnic in njihovih zaposlenih, zbranih s pomočjo primarnih podatkov 

kvalitativne metode raziskovanja z uporabo študije primera (pol-strukturirani intervjuji). 

Pridobljeni in analizirani rezultati nam omogočajo poglobljen vpogled v obravnavano 

problematiko, tj. katerih stilov vodenja se sodelujoče podjetnice poslužujejo v svojih podjetjih. 

Poglavje zaključujemo z interpretacijo in sklepnimi spoznanji raziskave oziroma odgovori na 

zastavljena raziskovalna vprašanja. 

V petem, sklepnem poglavju povezujemo zaključke posameznih poglavij in predstavljamo 

glavne ugotovitve opravljene raziskave ter tako združujemo teoretični in empirični del 

magistrske naloge. 
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2 VODENJE PODJETIJ – STARE IN NOVE PARADIGME  

Namen tega poglavja je s pomočjo sekundarnih virov podatkov, ki vključujejo domačo in 

predvsem tujo strokovno literaturo in raziskave, podati teoretične pristope in izhodišča s 

področja vodenja in stilov vodenja, ki ponazarjajo kompleksnost samega pojma vodenje. 

Vodenje je že od nekdaj prisotno v človeški družbi, zato je o njem ogromno napisanega. 

Strokovna literatura z omenjenega področja je zelo obsežna (Perrin Moore, Moore in Moore 

2011). Opredelitev vodenja in stilov vodenja, osnovnih značilnosti, sestavin in uspešnosti 

vodenja je veliko, zato je enopomensko definicijo težko določiti. Nobena izmed definicij ne 

opredeljuje idealnega vodenja. Če bi ta obstajala, bi bil odgovor preprost in vsi vodje bi bili 

uspešni. V nadaljevanju bomo spoznali, da tudi med znanimi opredelitvami vodenja ni večjih 

odstopanj in razlik.  

Bistvo pomena vodenja podjetij je v tem, da se vodja zaveda, da mora voditi podjetje v smeri 

uspešnega konkuriranja na trgu in v smeri doseganja poslovnih ciljev, kot dober vizionar, 

strateg in voditelj. Vodja je simbol podjetja, njegovega uspeha ali neuspeha. Dober vodja se 

mora ob vodenju zavedati, da ima njegovo vodenje tudi globlji pomen. Kako voditi posel in 

hkrati zaposlene? Odnos do zaposlenih odseva razmerje med vodjo in zaposlenimi in prav zato 

je uspešnost zaposlenih odvisna predvsem od tega, kako so vodeni. 

Medtem ko nekatere študije raziskujejo vodenje kot ravnanje enega človeka (Drucker in Purg 

1997), druge iščejo razlago v odnosih med ljudmi (Možina 1994, 4). Osnovna ideja vodenja 

temelji na tem, kako je možno motivirati zaposlene, da čim bolje opravijo svoje delo. Skozi čas 

so se izoblikovali številni načini vodenja ljudi. Vsi zaključki raziskav pa so si enotni, da je to 

proces, ki je zelo dinamičen in kompleksen. Vodje uporabljajo sebi primerne stile vodenja, zato 

bi moral vsak vodja v dani situaciji prepoznati tisti stil vodenja, ki je najbolj učinkovit. Vsak 

vodja izbira svoje pristope in načine vodenja, ki so tesno povezani z njegovim značajem in 

izkušnjami. In tukaj se postavlja vprašanje, kateri je pravilni pristop k maksimalnemu 

spodbujanju ustvarjalnosti zaposlenih na delovnem mestu in kakšen je model, ki temelji na 

učinkovitosti vodij pri naravnanosti k odnosom ali k nalogam (Reddin 1970, 63–64).  

Večinoma so načini vodenja mešanica več stilov vodenja skupaj. Stil vodenja se izraža z 

ravnanjem in vzorci vedenja, vrednotami in strategijami vodij, ko delajo z ljudmi. Vodja mora 

z vodenjem usmerjati človekovo aktivnost in pri tem dvigovati njegovo zadovoljstvo in počutje. 

Ker je organizacija združena celota posameznikov in sredstev za doseganje vzajemnih ciljev, 

je pomembno, kako deluje voditeljstvo oz. voditelj, ki vpliva na ljudi in hkrati vodi k zastavljeni 

viziji in ciljem (Kralj 1999, 175). 



 

7 

2.1 Opredelitev in pomen vodenja  

Beseda vodenje je vsakemu od nas dobro poznana že od otroštva, čeprav takrat nismo vedeli, 

kaj pomeni. Na začetku so nas vodili in usmerjali starši, pozneje vzgojiteljice v vrtcih, pa 

učiteljice oz. učitelji v šolah itd. Vodenje se v svojih elementih spreminja skozi čas in kulturo. 

Pojem vodenje se tako v obliki besede kot v načinu obnašanja uporablja vsak dan, v zasebnem 

življenju in v poslovnem okolju, pri čemer pa ima različne pomene. Možina (2002, 499) navaja, 

da pojem vodenja predstavlja sposobnost vplivanja, spodbujanja in usmerjanja sodelavcev k 

zastavljenim ciljem podjetja, pri čemer podjetje predstavlja skupina ljudi, ki želi doseči cilje, 

ki jih kot posamezniki ne bi mogli doseči (Kouzes in Posner 1987; Možina 1994, 15). Ker je 

definicij vodenja veliko, za boljše razumevanje podajamo v nadaljevanju nekatere izmed njih 

in povzemamo tudi številne definicije različnih stilov vodenja.  

Vodenje je, tako kot organizacija, staro toliko, kot je staro človeštvo (Kovač, Mayer in Jesenko 

2004, 22). Vodenje (angl. leadership) je pomemben del organizacijskega procesa, saj v grobem 

pomeni sposobnost usmerjanja in vplivanja na druge ljudi oz. zaposlene s komuniciranjem in 

motiviranjem ter ravnanjem z njimi tako, da bi čim bolj sodelovali v prizadevanjih za doseganje 

ciljev in sledili danim usmeritvam s čim večjim zadovoljstvom. Pri vodenju se med vodjo in 

zaposlenimi oblikuje specifičen odnos, ki za vodjo predstavlja skupek specifičnih vodstvenih 

ravnanj in obnašanja, ko za oblikovanje celovite in zanj značilne oblike vodenja uporablja 

različne instrumente (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 32).  

Možina (2002, 500–516) pojasnjuje, da je pomembno, da lahko uspešen vodja s svojim 

načinom vodenja sodeluje s člani skupine, s svojim vedenjem in osebnostnimi lastnostmi 

ustvarja ugodno ozračje, ki spodbuja motivacijo, medsebojno sodelovanje in timsko delo med 

zaposlenimi za doseganje organizacijskih ciljev in s tem poudarja štiri potrebne sestavine 

vodenja: vodja, skupina, člani in okolje. Skratka, o vodenju lahko govorimo le takrat, ko kdo 

vpliva na druge tako, da delujejo v skladu s ciliji organizacije (Možina 2002, 499). 

Vsak vodja si želi imeti najučinkovitejši način vodenja in pri tem uporablja različne 

inštrumente, s katerimi oblikuje zanj značilen stil vodenja. Vodenje v grobem ločimo na dva 

dela. Vodenje v širšem pomenu je osredotočeno na delo, kot stremenje k uresničevanju smotrov 

in doseganju ciljev organizacije. V ožjem pomenu vodenje predstavljajo dejavniki vplivanja na 

vedenje in cilje posameznika, v smeri zadovoljstva, počutja in razvoja ljudi, kajti le tisti vodja, 

ki je moralno neoporečen, pridobiva zaupanje v očeh svoji sodelavcev (Kovač, Mayer in 

Jesenko 2004, 22–49). 

Vodenje se je razvijalo skozi zgodovino človeštva; v stoletjih so se razvijale tudi številne teorije 

vodenja, zato najdemo v domači in tuji literaturi predstavljene različne stile vodenja. 

Zgodovinsko in evolucijsko pa se ne da dokazati, da bi bil kak stil vodenja učinkovitejši od 

drugega. Vodenje je ključni proces za obstoj organizacije. Človek je skozi zgodovino svojega 

obstoja pri doseganju in zagotavljanju ciljev (vodenju) določene skupine ljudi uporabljal oblast 



8 

in moč. Tako je bilo vodenje vedno privlačno, a hkrati nevarno (Rozman 2002, 76), saj moč v 

managementu žal ni vedno uporabljena s pozitivnimi nameni ter v korist organizacije in njenih 

članov (Biloslavo 2010, 74–80). Kljub temu, da v sodobnih družbah še vedno govorimo o 

porazdelitvi moči, je danes glavni namen vodenja vplivanje na ljudi, da bi delovali vzajemno, 

v zahtevani smeri in za doseganje skupnih ciljev.  

Kavčič (1991, 218–220) opredeljuje stil vodenja kot način oz. filozofijo vodje, kako 

uresničevati svoje vloge in naloge ob skrbi za dobre delovne odnose, medtem ko je usmerjen v 

ljudi in njihovo »upoštevanje«, saj na prvo mesto postavlja zaposlene, kar obenem pomeni tudi 

relativno trajen vzorec vplivanja na ljudi z namenom vzajemnega doseganja postavljenih ciljev 

(Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 22). Kavčič (1991) k temu prišteva še filozofijo vodenja, 

delovne naloge in lastnosti zaposlenih. Številni dejavniki vplivajo na stile vodenja, zato 

obstajajo različni stili vodenja, ki smo jih predstavili že v zgornjem poglavju. V tej točki 

razmišljanja se zastavlja vprašanje, ali obstaja najuspešnejši način vodenja in kakšne lastnosti 

naj ima uspešen vodja, da bo priljubljen in da bodo zaposleni zadovoljni pri doseganju 

zastavljenih ciljev organizacije. Vsak stil vodenja ima svoje prednosti in slabosti. 

Zaradi vse hitrejšega razvoja gospodarstva in vse večje konkurence na globalnih trgih mora 

vsaka organizacija in njeni vodje razvijati svojo kulturo in stile vodenja tako, da zaposleni 

upoštevajo usmeritve, ki jih poda vodja, in da lahko istočasno s svojimi idejami in predlogi 

izražajo svojo ustvarjalnost pri reševanju problemov in izkoriščanju priložnosti. Pucelj in Likar 

(2006, 138) ugotavljata, da je vodenje ključni dejavnik pri spodbujanju ustvarjalnosti, saj je 

ustvarjalnost lastnost, s katero človek presega že ustvarjeno. Vodja mora vedeti, kako 

spodbujati zaposlene in vzpostaviti ustvarjalno okolje, kaj motivira zaposlene ter kako lahko 

zaposleni delajo najbolje. Vodja se mora zavedati, da je učenje oblika dela in organizacija 

okolje, kjer lahko zaposleni uporabljajo svoje znanje (Urh 2007, 58). Le tisti vodja, ki je s 

svojim stilom vodenja pozitivno naravnan, lahko vpliva na doseganje postavljenih ciljev in 

spodbuja ustvarjalnost pri zaposlenih, saj je ustvarjalnost miselni proces, ko ideja dobi 

uporabno vrednost. »Če svoje misli ne izraziš, je (te) ni« (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 128).  

Ker različni avtorji pojasnjujejo različne načine vodenja, saj vodje navadno uporabljajo več 

načinov vodenja hkrati, ni splošno priznane strukture stilov vodenja. Stili vodenja so odvisni 

od posameznikovih osebnostnih značilnosti, delovnih nalog, pogojev dela, situacije ter ne 

nazadnje od podrejenih; zato je Yukl (2001) razvrstil teorije vodenja, ki se v literaturi 

najpogosteje uporabljajo, v pet različnih modelov:  

− teorijo osebnih značilnosti,  

− vedenjske teorije,  

− pristope z vidika moči in vpliva,  

− situacijske teorije in  

− integrirane modele (karizmatično, transakcijsko in transformacijsko vodenje). 
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Pomembno je tudi, da znajo vodje najprej ovrednotiti nastalo situacijo in temu primerno izbrati 

najučinkovitejši in najprimernejši stil vodenja; zato je Yukl (2001) opredelil devetnajst tipov 

vedenja vodij, ki ustrezajo različnim situacijam: poudarjanje storilnosti, inspirativnost, 

upoštevanje, napredovanje in nagrajevanje, prizadevanje, delegiranje, avtonomijo, sodelovanje 

pri odločanju, postavljanje ciljev, jasnost vlog, širjenje informacij, usposabljanje, planiranje, 

koordiniranje, reševanje problemov in konfliktov, olajševanje dela, olajševanje interakcij, 

predstavljanje ter kritiko in disciplino. 

Pri vodenju ne moremo govoriti o enostranskem vplivu. Tako kot vodja vpliva na sledilce, tudi 

ti vplivajo nanj. Gil idr. (2005) ugotavljajo, da je resnični vpliv vodje odvisen od primernih 

zaveznikov, timske klime in obstoja timov, ki se zavedajo svojih potencialov. Kouzes in Posner 

(1987, 8) v definiciji vodenja izpostavljata odnosni vidik med vodjo in podrejenimi, saj so 

podrejeni tisti, ki odločajo o tem, ali nekomu priznati vodstvene sposobnosti ali ne. Človek se 

ne rodi kot vodja. Mora pa imeti določene predispozicije in sposobnosti za vodenje, ki so 

odvisne od časa, kulture, ljudi in mnogih drugih dejavnikov, da se kot dober vodja ustvari in 

uveljavi. Pomembno je, da uporablja primeren način vodenja, ki ustreza njemu in sodelavcem, 

saj sama uspešnost še ne pomeni, da je vodenje tudi učinkovito. Uspešni vodje znajo razdeliti 

moč, pri tem uporabljajo intuicijo in so sposobni usklajevati vrednote ter dobro poznajo samega 

sebe, ob vsem tem pa imajo dobro sposobnost vizije (Možina 2002, 508). Na sliki 1 

predstavljamo temeljne sposobnosti vodenja. 

 

Slika 1: Temeljne sposobnosti za vodenje 

Vir: Možina 2002, 502. 

Delitev moči 

Vizija 

 
Intuicija 

Skladnost vrednot 
Poznavanje samega 

sebe 

Sposobnost vodenja 



10 

Ugotavljanje oblikovanega stila vodenja v določeni organizaciji zahteva posebno pozornost in 

pomeni velik izziv, saj mnoge raziskave kažejo, da na vzorce vedenja vodij vpliva veliko 

dejavnikov in spremenljivk, predstavljenih v številnih teorijah. Reddin (1970, 63–64) na osnovi 

3-D modela stilov vodenja (t. i. tretja dimenzija modela osnovnih stilov vodenja), ki izhaja iz 

opredelitve stopnje učinkovitosti vodje, s katero dosega rezultate pri naravnanosti k odnosom 

ali k nalogam, v svoj model (kvadrat) stilov vodenja vpelje štiri različne stile vodenja oziroma 

štiri vrste vodij:  

− zavzeti stil vodenja (zavzeti vodja), kjer je vodja močno usmerjen k medsebojnim odnosom, 

v komunikacijo in spodbujanje zaposlenih, manj pa k nalogam;  

− povezovalni stil vodenja (povezovalni vodja), kjer je vodja usmerjen k odnosom in k 

nalogam, predvsem v prihodnost, timsko delo in enačenje z zaposlenimi;  

− zadržani stil vodenja (zadržani vodja), kjer je vodja skromno, vendar premalo usmerjen k 

odnosom in k nalogam, je konservativen in nekomunikativen;  

− prizadevni stil vodenja (prizadevni vodja), kjer je vodja močno usmerjen k nalogam in zelo 

malo k odnosom, je gospodovalen in avtoritativen. 

Reddin (1970) v modelu ne izpostavlja nobenega stila vodenja posebej in tudi ne trdi, da je 

kateri od njih bolj ali manj učinkovit. Vsak od navedenih stilov vodenja je lahko bolj ali manj 

učinkovit, le stopnja učinkovitosti je odvisna od specifične situacije, v kateri je vodja. Situacijo 

pa opredeljujejo dejavniki, kot so zahtevnost naloge, sodelavci, kolegi, nadrejeni in 

organizacijska struktura. Zato tukaj Možina idr. (1994, 24–25) dodajajo, da se stili vodenja po 

Reddinu delijo v štiri različne tipe vodij: zavzeti stil vodenja predstavlja kompromisarja in 

izvrševalca, povezovalni stil vodenja misijonarja in spodbujevalca, zadržani stil vodenja 

bojazljivca in birokrata ter prizadevni stil vodenja avtokrata in dobrohotnega avtokrata. 

Uspešen vodja naj bi imel pet skupin sposobnosti: poznavanje sebe, intuicijo, delitev moči, 

skladnost vrednot in vizijo. 
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Slika 2: Reddinov 3-D model vodenja 

Vir: Reddin 1970, 12. 
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Vodenje je poleg načrtovanja, organiziranja in nadziranja ena izmed štirih temeljnih nalog 

delovanja in vodenja organizacije v procesu managementa, hkrati pa ena njegovih 

najpomembnejših funkcij (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 11). Managementu pripisujemo 

organiziranost, implementacijo, kompleksnost in usmeritve v sedanjost, saj je njegov osnovni 

namen obvladovati organizacijsko kompleksnost, ki vnaša v organizacijo red in stabilnost. 

Vodenju pa pripisujemo vizijo, procese, spremembe in usmerjenost v prihodnost, saj se nanaša 

na odnose in sposobnosti vplivanja na vedenje in delovanje zaposlenih ter usmerjanje njihovega 

delovanja k zastavljenim ciljem (Goodwin 2006, 7–15). Iz tega izhaja, da sta vodenje in 

management koncepta, ki se med seboj razlikujeta, vendar sta komplementarna procesa, ki se 

v hitro spreminjajočem se svetu med seboj dobro dopolnjujeta in povezujeta (Kotter 2001, 85). 

Navsezadnje sta obe usmerjenosti potrebni za dolgoročno uspešnost organizacije. Tudi kot 

pravi Northouse (2007, 3), o managementu govorimo takrat, ko so vodje fokusirani v aktivnosti 

načrtovanja, organiziranja, nadziranja in kadrovanja, medtem ko pri vodenju vodje vplivajo na 

zaposlene, ki sodelujejo in si prizadevajo za doseganje skupnih ciljev.  

Na sliki 3 predstavljamo štiri osnovne naloge, ki jih pri vodenju kot sestavnem delu 

managementa opravlja manager: načrtovanje, organiziranje, vodenje in nadziranje. 

 

Slika 3: Vodenje kot del managementa 

Vir: Stare idr. 2006, 32. 

Nekateri gredo s svojimi trditvami še dlje, saj razlagajo, da sta manager in vodja različna tipa 

ljudi, in trdijo, da so managerji bolj reaktivne in manj čustvene osebnosti, za razliko od svojih 

kolegov vodij, ki so večinoma proaktivni in bolj čustveni. Skupno obema pa je vplivanje na 

skupino ali posameznika pri doseganju skupnih rezultatov organizacije (Kotter 2001, 86). 

Večina raziskovalcev pa zaključuje svoje trditve z razmišljanjem, da je za vodjo najprimernejša 

tista oseba, ki je uravnotežena med usmerjenostjo k nalogam in usmerjenostjo k ljudem. Da sta 

za dolgoročno uspešnost organizacije v praksi potrebni obe usmerjenosti, managerstvo in 

voditeljstvo, ugotavljata tudi Prevodnik in Biloslavo (2009, 93). Vloge managerja in voditelja 

se kljub njihovi različnosti dopolnjujejo in prepletajo. Nikakor pa ne smemo zamenjevati teh 

dveh pojmov.  
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V zadnjih desetletjih so vodstveni delavci v spopadu z globalizacijo, intenzivnejšo konkurenco 

in drugimi energijami sprememb začeli uporabljati nove tehnologije za zmanjšanje birokratskih 

plasti ter se z novimi pristopi in različnimi orodji za izmenjavo podatkov in reševanje 

problemov povezovati s sodelavci. Z združevanjem ljudi, ki omogoča tako kulturo, ki spodbuja 

odprtost, izmenjavo znanja in krepitev moči, se je začela povečevati produktivnost. Dobro 

delujoči timi zahtevajo stil vodenja, ki spodbuja ustvarjanje kulture zaupanja (Perrin Moore, 

Moore in Moore 2011). Na tem mestu je treba poudariti tudi vlogo čustev pri vodenju, saj mora 

dober vodja znati upravljati sebe in svoja čustva, potem pa še odnose z drugimi (Goodwin 2006, 

102).  

Nobeden od načinov vodenja v določeni situaciji ni vedno učinkovit. Navadno vodje 

uporabljajo več načinov vodenja, ki se lahko med seboj dopolnjujejo; vodilni lahko zavestno 

izbirajo, katerega izmed slogov bodo uporabljali (Lobnikar 2003), vsakdo pa si pri svojem delu 

želi biti uspešen in cenjen. Zato obstaja splošen konsenz, da ni le enega pravega načina vodenja, 

ki bi zagotavljal učinkovitost in uspešnost. Bolj ali manj obstajajo le preverjeni vidiki vodenja 

in z njimi povezane kompetence, ki jih zaposleni od vodje pričakujejo.  

V povezavi z raziskovanjem procesov in stilov vodenja ter analiziranjem uspešnosti in 

učinkovitosti posameznih stilov vodenja so se skozi čas razvile različne teorije vodenja. V 

vsakodnevni praksi je težko razlikovati med različnimi stili vodenja, saj so ti odvisni od 

osebnostnih lastnosti posameznih vodij. V večini primerov gre za kombinacijo različnih stilov 

vodenja. V nadaljevanju se bomo osredotočili le na določene stile vodenja in predstavili teorije 

avtokratskega, transakcijskega, transformacijskega, (laissez-faire), reflektivnega, 

transkolegialnega in avtentičnega stila vodenja; zanje kot kompleksne procese vlada velik 

raziskovalni interes številnih teoretikov širom po svetu.  

2.2 Avtokratski vodstveni stil 

Avtokratski stil vodenja je postal prevladujoč v času industrijske revolucije in je povezan z 

nastankom velikih organizacij, ko vodenje poteka preko hierarhične strukture in ko med vodjo 

in vodenimi ni neposrednega osebnega kontakta (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 23–24). 

Avtokratski vodstveni stil je nadrejen, v odnosu ukazovalen in deluje, ko so vloge in naloge 

jasno določene, vodja pa neprenehoma navzoč (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 79). 

Avtokratski stil vodenja gradi odnose izključno na hierarhični strukturi, kjer vodja vpliva na 

zaposlene s posredovanjem ukazov in kjer zaposleni zgolj izpolnjujejo te ukaze. Zaposleni niso 

zadovoljni, saj nimajo samostojnosti in možnosti soodločanja. Zato tudi niso motivirani za delo. 

Takšen način vodenja je primeren in uspešen le v kriznih situacijah, ko gre za problem 

preživetja organizacije. V sodobnem poslovnem svetu se uporablja le izjemoma, saj znižuje 

zadovoljstvo in motivacijo zaposlenih in povečuje možnosti nastanka konfliktnih situacij in 

velikih napetosti (Rozman 2002, 67). 
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Pri avtokratskem stilu vodenja prihajajo odločitve od zgoraj navzdol in vodja uporablja ta način 

vodenja, da bi izražal svojo moč nad podrejenimi v bojazni, da ne bi šlo kaj narobe. Delavcu 

zaradi takega agresivnega vedenja vodje, kot so ukazovanja, kritike in prisile, ni bilo treba kaj 

dosti razmišljati, ampak le ubogati in izvrševati naloge (Zidar Gale 2008, 33–35), kar je 

privedlo do vedno večje pasivnosti zaposlenih, izogibanja odgovornosti in zmanjševanja 

ustvarjalnosti zaposlenih (Kovač, Mayer in Jesenko 2004, 80). 

Avtokratski način vodenja s svojimi elementi spominja na moški stil vodenja, saj se posveča 

delovnim nalogam namesto zaposlenim, izkoriščanju moči in zanikanju čustev. Na splošno je 

razlika med ženskimi in moškimi prav v tem, da so ženske usmerjene v reševanje problemov 

in vodenje z vplivom, kar daje svobodo sodelavcem za ustvarjalnost, medtem ko moški uživajo 

v izkoriščanju moči in vladanju (Koražija 2004, 20). 

Kljub temu, da je ta stil vodenja ponekod še vedno zakoreninjen, je na splošno v opuščanju, saj 

temelji na moči – nadziranju in ukazovanju zaposlenim, kar se pri sodobnem vodenju, ko so 

zaposleni vedno bolj izobraženi in pričakujejo demokratičen način vodenja, ni več učinkovito. 

Postindustrijska družba zahteva odnos, ki temelji na zaupanju, medsebojnem spoštovanju in 

sodelovanju pri odločanju, ko ukazovanje ni več vloga v vodenju.  

2.3 Od avtokratskega k transformacijskemu stilu vodenja 

Prve, klasične teorije pričajo o tem, da so organizacije ob koncu 19. stoletja od voditeljev 

zahtevale, da svoje naloge opravljajo avtoritarno. Zato so bili za vodjo pomembnejši njegov 

položaj in moč kot pa sam proces vodenja. Ideologija tistega časa ni dajala zaposlenim pravice 

do razmišljanja in sodelovanja v organizaciji. Tako ideologijo vodenja je v začetku 20. stoletja 

začelo izpodrivati bolj demokratično vodenje, predvsem težnja po razvoju medosebnih odnosov 

in upoštevanju posameznika. Demokratično vodenje omogoča načrtovanje aktivnosti s 

sodelovanjem vseh članov organizacije, zato je načeloma tak stil učinkovit, ljudje se v skupini 

dobro počutijo in vzdušje je dobro (Zadel 2002, 28). 

S percepcijo posameznika in socialne dinamike v organizaciji so se začele razvijati tudi prve 

osnove teorije o medčloveških odnosih (Hozjan 2010, 130). Tako je vodja postal subjekt, ki v 

interakciji s sodelavci uresničuje skupne cilje, in vodenje proces, ki vključuje različne ljudi, da 

vplivajo drug na drugega (Yukl 2001, 3–5). 

Novi val interpretacij vodenja zasleduje za razliko od klasičnih teorij aktivnega vodjo, ki ni 

vzvišen in ni brez čustev, se spoprijema s kompleksnimi spremembami in ima dolgoročno 

vizijo. Spremembe so gibalo organizacijskega razvoja in organizacije so pod njihovim 

pritiskom pri sprejemanju hitrih in pravilnih odločitev. Organizacije želijo biti uspešne, zato 

svoje delovanje usmerjajo v prilagajanje in obvladovanje razvoja ter snovanje uspešnega 

modela vodenja. Osrednja figura sodobnega organizacijskega procesa postaja človek, kar 
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zahteva široko razgledanega vodjo s primernim modelom vedenja. Zaradi potreb po usmerjanju 

in spodbujanju zaposlenih sta se iz razcepa med tradicionalno in novo teorijo vodenja razvila 

transakcijski in transformacijski stil vodenja (Hozjan 2010, 132). Oba stila vodenja v praksi 

tudi prevladujeta med vsemi stili vodenja in Burns (1978, 4) je kot prvi opredelil razlikovanje 

med transakcijskim in transformacijskim stilom vodenja.  

2.3.1 Transakcijski vodstveni stil 

Transakcijsko vodenje je podobno klasičnemu načinu vodenja, kjer je vodja nadrejeni, ki ne 

navdušuje zaposlenih, saj se ravna po predpisanih pravilih in se z zaposlenimi dogovarja o 

materialnih, kadrovskih, socialnih in drugih ugodnostih, ki jih bodo deležni, če bodo delo 

opravili v skladu z dogovori (Možina 2002, 531).  

Transakcijski vodstveni stil tudi spominja na klasični odnos med vodjo in zaposlenimi, saj 

temelji na hierarhiji in odnosu »daj-dam«, ko vodja uveljavlja svojo moč nad podrejenim z 

nagrajevanjem in kaznovanjem. Ljudje cenijo materialne nagrade, ki so plačilo za njihov trud. 

Transakcijsko vodenje lahko označimo kot trgovanje oziroma dogovarjanje med vodjo in 

zaposlenimi. Transakcijski vodja lahko redno spremlja zaposlene in se v primeru odmika od 

pravil odloča za korektivne akcije ali pa posega v dogajanje, če želeni standardi niso doseženi. 

Za ta stil vodenja je značilno, da se vodja izogiba timskemu odločanju in s tem odpoveduje 

odgovornosti. Slaba stran takega vodenja je materializem, po drugi strani pa naj bi bil tak način 

vodenja dober, saj si vodje in zaposleni med seboj izmenjujejo ideje za doseganje 

organizacijskega cilja in individualnih potreb (Sarros in Santora 2001, 389). Zato lahko 

sklepamo, da so odnosi med transakcijskimi vodjami in vodenimi neke vrste transakcija 

oziroma izmenjava, ko obe strani nekaj pridobita. Vodje zadovoljujejo potrebe zaposlenih z 

nagrajevanjem, medtem ko zaposleni delujejo na zavednosti vodij glede skupnih interesov in 

ciljev.  

Transakcijski vodstveni stil lahko v osnovi delimo na avtokratični in demokratični stil vodenja. 

Avtokratični vodja sprejema odločitve sam, te odločitve sporoči svojim zaposlenim in od njih 

pričakuje, da bodo naloge izvršili brez težav. Pri demokratičnem vodenju pa je vodja kot 

koordinator skupine, ki zaposlene spodbuja in dopušča, da tudi oni sodelujejo pri odločitvah 

(Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 163). 

Možina (2002, 532) v učbeniku o vodenju razlaga, da transakcijsko vodenje deluje kot nekakšna 

protiutež transformacijski teoriji, saj temelji predvsem na naslednjih značilnostih:  

− nagrajevanja: vodja obljublja nagrade zaposlenim za dobre rezultate,  

− vodenja z izjemami (aktivno): vodja spremlja dogajanje in se po potrebi odloča za 

korektivne akcije,  

− vodenja z izjemami (pasivno): vodja intervenira le, če rezultati niso doseženi, in  
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− vodenja brez vajeti – laissez faire: vodja se odpoveduje odgovornosti in se izogiba 

odločanju. 

2.3.2 Transformacijski vodstveni stil 

Izraz »transformacijsko vodenje« je najprej uporabil James V. Downton, populariziral pa ga je 

James MacGregor Burns v svoji raziskavi o političnih vodjah, leta 1978. Burns je 

transformacijsko vodenje definiral kot proces, kjer vodja in sledilec spodbujata in vplivata drug 

na drugega za doseganje višje motivacije in ravni morale. Burnsovi transformacijski vodje 

delujejo kot mentorji svojim zaposlenim, tako da jim vzbujajo višjo samozavest, večji občutek 

enakovrednosti in kreativnosti na način, da se ne osredotočajo samo na svoje potrebe in cilje, 

ampak tudi na potrebe in cilje celotne organizacije. Spremembe postajajo konstanten proces 

razvoja, ki prinaša v organizacijsko kulturo transformacijski stil vodenja. V literaturi ostaja ta 

pristop k vodenju prevladujoč in ima pomemben vpliv na način ravnanja sodobnih voditeljev, 

ki svoje zaposlene navdihujejo z vizijo in skupnimi cilji. Možina (2002, 531) opisujejo, da 

transformacijski vodje svoje podrejene vodijo z motiviranjem, s spodbujanjem k idealom in 

moralnim vrednotam.  

Bass in Avolio (1993, 44–45) s svojimi presojami o teorijah mnogih avtorjev pojasnjujeta, da 

lahko transformacijski vodje motivirajo svoje podrejene z ideali in vrednotami do take mere, 

da presežejo svoja pričakovanja in pričakovanja vodje, na podlagi štirih dimenzij:  

− karizme, ko vodja predstavlja smisel in vizijo poslanstva; 

− inspiracije, ko vodja navdihuje in usmerja k prizadevanjem; 

− intelektualne stimulacije, ko vodja razvija ustvarjalnost in sistematično reševanje 

problemov; 

− upoštevanja posameznika, ko vodja kaže osebno zanimanje za vsakega posameznika in 

njegov razvoj.  

Slednje še bolj utrjuje Jasperjeva (2005, 94) s trditvijo, da je transformacijsko vodenje proces, 

v katerem se spoštujejo spretnosti in znanje vseh ljudi in ne moč položaja vodje. 

Preglednica 1: Lastnosti transformacijskega vodje 

Lastnost Opis 

Karizma Vodja ima jasno vizijo in vodi z vzorom. 

Inspiracija Vodja navdihuje, usmerja in motivira. 

Intelektualna stimulacija Vodja spodbuja racionalnost in sistematičnost in razvija inteligentnost. 

Upoštevanje posameznika Vodja je čuječ in empatičen. 

Vir: prirejeno po Kavčič 1998, 229. 
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Transformacijski vodje na podlagi karizme, navdiha, intelektualne spodbude in upoštevanja 

posameznika ustvarjajo povezave, ki dvigujejo raven motivacije in morale ne samo sledilcem, 

temveč tudi sami sebi. Transformacijsko vodenje ustvarja kulturo in visoko stopnjo 

medsebojnega zaupanja, kjer zaposleni lahko sodelujejo in razpravljajo ter se razvijajo, kar 

izboljšuje rezultate dela in se osredotoča na resnične potrebe. V obdobjih uvajanja sprememb 

je ta stil vodenja ustreznejši od transakcijskega, saj ustvarjanje vzornega modela temelji na 

primerih, s katerimi se posameznik identificira. Grady, Russell Curley in LaCost (2008) v svoji 

študiji o poslovnih ženskah navajajo, da mora dober vodja, medtem ko ustvarja prihodnost, 

dosledno tudi pomagati svojim sledilcem, prihodnost razumeti in se istočasno nanjo privajati.  

Na tak način vodja omogoča prosto pot ustvarjalnosti in inovativnosti, ki sta pogoj za uspešno 

uvajanje sprememb (Dessler 2001, 81). Vodje svojim podrejenim višajo raven osebnih in 

skupnih interesov na način, da jih navdušujejo s kolektivno organizacijsko vizijo in cilji, ki so 

in bodo v korist vsem. Ko bo dosežen cilj podjetja, bo uresničena tudi vizija posameznika 

(Northouse 2007, 119).  

Kavčič (1991, 229–230) na podlagi raziskav ugotavlja, da je transformacijski vodja lahko 

uspešnejši od transakcijskega. Zaposleni na splošno dosegajo boljše rezultate dela in so bolj 

zadovoljni ob transformacijskem vodji. Vendar pa to še ne pomeni, da so organizacije s 

transakcijskim vodenjem manj uspešne. Organizacije, ki poslujejo v stabilnem poslovnem 

okolju, so lahko uspešne tudi s transakcijskim vodenjem. Dejstvo pa je, da sodobno turbulentno 

poslovno okolje in hitro razvijajoča se tehnologija zahtevata za uspeh organizacij 

transformacijsko vodenje, ki zaposlene pripravi do tega, da so bolj dejavni, da delo opravljajo 

z veseljem in so bolj motivirani za doseganje boljših rezultatov. Transakcijsko vodenje 

izpostavlja dobro plačilo zaposlenim za dobro opravljeno delo, transformacijsko vodenje pa 

izpostavlja iskanje motivacije zaposlenih na osnovi njihovih potreb po samopotrjevanju. Iz 

zapisanega je možno sklepati, da so transformacijski vodje uspešnejši kot transakcijski. Ljudje, 

ki delajo s transformacijskimi vodjami, so bolj zadovoljni in dosegajo boljše delovne rezultate. 

Organizacije, ki poslujejo v turbulentnem in nestabilnem okolju, potrebujejo za svojo uspešnost 

transformacijske vodje, usmerjene k spremembam.  

2.3.3 Vodstvo brez vmešavanja (laissez-faire leadership) 

Vodenje brez vajeti ali »laissez-faire« vodenje je pasivni stil vodenja, pri katerem se vodja 

izogiba kakršnikoli odgovornosti in ne uporablja nobenega načina vodenja, zaposleni pa imajo 

pri tem visoko stopnjo svobode in neodvisnosti. Stil laissez-faire torej pomeni izogibanje 

vodenju in je po definiciji najbolj pasiven in neučinkovit izmed vseh stilov vodenja, saj med 

vodjo in zaposlenimi ni nikakršnega dogovora kot pri preostalih načinih vodenja (Bass in 

Avolio 1993, 49). Tak stil vodenja, tj. vodenje brez vajeti, ko vodja ne usmerja zaposlenih in 

ne sprejema odločitev, je primeren le, če so zaposleni visoko usposobljeni in samomotivirani 

ter neodvisni od navodil vodje (Hočevar, Jaklič in Zagoršek 2003, 160).  
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Bass (1990) nasprotno od Burnsa, ki trdi, da transakcijski vodstveni stil nasprotuje 

transformacijskemu vodstvenemu stilu, pojasnjuje, da sta transformacijski in transakcijski 

model kontinuuma in ne dva ločena subjekta. Dokler bodo ti modeli med seboj povezani, bo 

stopnja ločevanja med njimi minimalna in voditelji bodo delovali po vseh treh modelih, 

namesto da bi se držali enega samega. 

2.4 Sodobni vidiki vodstvenih stilov 

V zadnjih desetletjih se je veliko spremenilo v mednarodnih odnosih, politiki, psihologiji, 

znanosti in tehnologiji, kar se odraža v vodenju in v raziskavah o vodenju. Vodenje je postalo 

osnovni koncept in velik izziv v poslovnem svetu. Raziskovanje na to temo se je povečalo za 

več kot sto odstotkov in pojavile so se potrebe po novi terminologiji in konceptih vodenja. Vse 

bolj pomemben je postal kognitivni model vodenja. V modi so znova osebnostne lastnosti, ki 

označujejo vodjo, podkrepljene z inovacijami v genetiki. Vodje so oboje, rojeni in priučeni. 

Vendar je situacijski dejavnik še vedno posledica (Bass in Bass 2008).  

Bižal (2013) v svoji raziskavi ugotavlja, da imajo analize stilov vodenja v Sloveniji glede na 

rezultate veliko podobnega. Navaja, da se po mnenju vodje in največjega števila zaposlenih stili 

vodenja med seboj dopolnjujejo in da je zato najznačilnejši združevalni stil vodenja, ki spodbuja 

ustvarjalnost in zaupanje med zaposlenimi ter podpira timsko delo in inovativnost. To pomeni, 

da se vodje vse bolj zavedajo, da je človeški kapital vedno bolj pomemben za uspeh organizacije 

in ena ključnih investicij za zagotavljanje konkurenčne prednosti. 

V dinamičnih razmerah hitrih sprememb je ena od osnovnih nalog vodje, omogočiti zaposlenim 

delovne pogoje za gradnjo inovativnih medsebojnih odnosov; medosebne sinergije in 

komunikacije ter medsebojnega zaupanja in motivacije. Zato je treba posebno pozornost 

posvečati sestavi timov, ki bodo ustvarjalni in sposobni zaznavati težave in poiskati rešitve pri 

sledenju ciljev organizacije. Boehlke (2008) poudarja: »Danes pogojuje kakovost medsebojnih 

odnosov konkurenčno prednost podjetja. Naloga ustvarjati medsebojne odnose, ki podpirajo 

inoviranje, zahteva odgovorno uporabo moči in močno uporabo strasti. Strast hitro ugasne ob 

pomanjkanju zaupanja.«  

V sodobnih organizacijah postaja vodenje vse bolj zahtevno, zato je treba slediti načelom 

novejših modelov vodenja. Najnovejše teorije o vodenju nagovarjajo, da se morajo raziskave o 

vodenju v prihodnje distancirati od hierarhičnih pristopov, ki vodjo postavljajo v ospredje, in 

se usmeriti k bolj celostnemu pristopu, s katerim vodje s svojim navdihovanjem zasledovalcev 

pripomorejo k uspešnejši organizaciji. V nadaljevanju predstavljamo različne vodstvene stile, 

s katerimi bi lahko vodje prišli do inovativnih rezultatov na učinkovit in kreativen način. 
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2.4.1 Reflektivni vodstveni stil 

Vodenje pomeni »početi prave stvari« kot tudi »stvari početi pravilno«. V proces vodenja so 

vključeni srce, glava in roke. Srce vodje vsebuje vrednote, vse tisto, kar vodja verjame in o 

čemer sanja. Glava vodje je to, kar vodje vedo o vodenju iz teorij in uporabljajo v praksi. To 

pomeni imeti sposobnost »reflektirati« vsakdanje realne situacije/prakse in jih spoznati v luči 

teorije, kaj, zakaj in kako delamo. Roke vodje pa so aktivnosti, ki jih vodja opravlja; odločitve, 

ravnanja in strategije, ki jih v organizaciji uporablja (Day, Hall in Whitaker 2002, 67). 

Zaposleni se na podlagi izkušenj učijo in napredujejo, zato je zanje pomembno, da imajo nekoga 

(vodjo), ki jim podaja povratne informacije o tem, kako opravljajo svoje delo (Tracy 2000, 

202). V sodobnih razmerah poslovanja preživijo le tiste organizacije, ki ponujajo nekaj nad-

kakovostnega, vrhunskega oziroma odličnega, tj. odlične ljudi z veliko vrednostjo in najvišjo 

kakovostjo. Taki ljudje so nekaj izjemnega in vrhunskega. Vrhunskega vodjo po Tracyju (2000, 

8–18) odlikujejo naslednje lastnosti: 

− Vizija z vrednotami, za katere se vodja zavzema, v katere verjame in za čemer stoji. 

− Pogum, s katerim se vodja postavlja in stori vedno, kar je potrebno. 

− Krizni management je pri vodji potreben za krizne položaje in reševanje problemov. 

− Integriteta, kar pomeni, da vodja vedno pošteno opravi to, kar reče, zato mu zaupajo. 

− Občutek realnosti, ko se vodja spopada s svetom, kakršen je, in ne s takšnim, kakršnega si 

želi, da bi bil. 

− Doslednost vodje, da se bo vedno obnašal enako in zanesljivo. 

− Prevzemanje odgovornosti, ko vodje ne valijo krivde na druge ljudi in ne kritizirajo 

podrejenih za vsako malenkost. 

− Predvidevanje, ki je sposobnost vodje gledati v prihodnost. 

− Visoka merila odličnosti vodje, ki se sprašuje, kaj mora storiti, da bo najboljši na svojem 

področju. 

− Kooperativnost je sposobnost vodje, da uspešno sodeluje z ljudmi in iz njih izvablja 

nadpovprečne rezultate pri doseganju ciljev. 

Tracy (2000, 98) trdi, da če skupino sestavljajo neustrezni ljudje, je uspeh težko pričakovati, 

zato mora imeti dober vodja veščino za oblikovanje zmagovalnih skupin in občutek za izbor 

članov skupine, ki lahko s svojimi kompetencami največ prispevajo k napredku in rezultatom 

skupnega dela. Kot pravi Tracy (2000), je prava izbira sodelavcev vodilno načelo oblikovanja 

zmagovalnih skupin in naloga vodij pri tem je organizirati zaposlene v visoko učinkovito 

skupino ljudi, ki med seboj dopolnjujejo svoje spretnosti in kjer vsak od njih skrbno opravlja 

svoje delo. Od tega je odvisnih 95 odstotkov uspeha. 

Supervizija je ena od oblik pomoči in metod spremljanja, vodenja ter svetovanja pri delu 

strokovnih delavcev v tistih poklicih (predvsem pedagoških; ravnateljev), kjer je intenziven 

odnos z ljudmi in med ljudmi pomembna delovna prvina. Je specifična metoda izobraževanja 
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in razvoja strokovnih sodelavcev v praksi. Namenjena je pridobivanju in prenosu poklicnih 

znanj, spretnosti in vrednot, skratka razvoju in dviganju kompetenc avtonomnega delovanja 

(Žorga 1997, 13–14). Supervizija vodenja pomeni vpogled in refleksijo voditelja v to, kakšno 

je njegovo vodenje, kaj tako vodenje pomeni oziroma kako s svojo osebnostjo vpliva na ljudi, 

ki jih vodi in kaj takšno vodenje prinaša zaposlenim in celotni organizaciji. Supervizija je 

refleksija posameznika z distance, tj. »od zgoraj«, o tem, kar poklicno vidi, misli, čuti in dela. 

Je neke vrste »pot od poklicnega k profesionalnemu«, kjer je posameznik soustvarjalec lastne 

prakse, zato je kot metoda zelo uporabna na področju vodenja in je usmerjena k refleksiji dela 

managerjev in vodij (Kobolt in Žorga 1999, 10–13). 

Vodenje z vidika supervizije je skoraj neraziskano, je pa možno najti veliko podobnosti med 

transformacijskim in reflektivnim vodenjem. Supervizijsko vodenje vključuje poleg osnovnih 

veščin managementa tudi organiziranje timov, zaznavanje potreb in oblikovanje pravil za delo 

s posameznikom ali s skupino, menita Schwartz in Kaufmanova (2003, 144), saj je v današnjem 

času nujno potrebno fleksibilno prilagajanje novim situacijam v organizaciji in pripravljenost 

za spreminjanje.  

Iz napisanega lahko sklepamo, da ima dober voditelj sposobnost refleksije, kar pomeni, da mora 

biti odprt za informacije, da mora prisluhniti informacijam sodelavcev, te informacije sprejeti 

in oceniti. Na podlagi ocen pa ugotoviti, zakaj so se določene aktivnosti izvedle uspešno in 

zakaj druge ne. To poveže z vedenjem in odločitvijo, da bo v prihodnje izboljšal vedenje in 

tako odpravil določene nepravilnosti. 

2.4.2 Transkolegialni vodstveni stil 

Burns (2018) v svojem članku ugotavlja, da je naraščajoča kompleksnost višje izobrazbe 

populacije privedla do potreb po drugačni, alternativni obliki vodenja, ki v skladu z 

edinstvenimi izzivi presega tradicionalne meje in individualne interese, s katerimi se danes 

srečujejo organizacije, predvsem pa visokošolske institucije in univerze. Avtor najprej preučuje 

obstoječe raziskave o vodenju. V članku preučuje tudi drugačen pristop k vodenju v 

kompleksnem okolju, ko se vodje soočajo z izzivi hitro spreminjajočega se in konkurenčnega 

okolja. Posebno pozornost namenja identificiranju uporabnosti primarnega vodstvenega 

pristopa v edinstvenem organizacijskem okolju, ki ga običajno najdemo v visokošolskih 

ustanovah in na univerzah.  

Transkolegialno vodenje se v današnjem dinamičnem okolju razvija kot alternativna oblika 

vodenja, primerna za visoke šole in univerze. Burns (2018) po pregledu pomanjkljivosti 

obstoječih oblik vodenja v visokih šolah ugotavlja, da se transkolegialno vodenje uvede kot 

sistematičen postopek v vodenju, vendar neformalno, navezujoč se na posameznika in skupino 

z ekvivalentno avtoriteto na različnih področjih, s ciljem posameznega vodstva izboljšati in 

napredovati v poslanstvu in ne osebne koristi. Zdi se, da je transkolegialno vodenje najbolj 
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primerno za visokošolske ustanove z edinstveno organizacijsko strukturo. Transkolegialno 

vodenje omogoča boljši izkoristek znanj in izkušenj. Veščine in strokovno znanje 

transkolegialnih voditeljev ne koristijo le njihovim organizacijskim enotam, ampak lahko 

celotni organizaciji.  

2.4.3 Avtentični vodstveni stil 

Turbulentno poslovno okolje zahteva transparentno delovanje vodij do vseh deležnikov 

organizacije. Ob maksimiranju poslovnih dosežkov vodje prepogosto uporabijo neetična in 

nemoralna ravnanja, kar kratkoročno pomeni učinkovitost, dolgoročno pa nestabilnost. Danes 

postaja vedno pomembnejše strateško ravnanje s človeškimi viri: nudenje znanja, informacij in 

veščin, skratka izraba njihovega potenciala. Prav zaradi tega se je na področju vodenja pojavil 

nov konstrukt s pozitivno psihologijo in drugačnimi vodjami, ki poskušajo vplivati na 

zaznavanje ljudi in pridobiti zaupanje podrejenih, ker ljudje potrebujejo občutek, da bo vse 

dobro. V povezavi s tem se je razvil avtentični stil vodenja, ki na prvi pogled spominja na 

transformacijsko vodenje, saj nasprotuje negativnosti, tistemu, kar deluje slabo. Pojem 

avtentičnosti izhaja iz grške filozofije (angl. To thine own self be true) in biti avtentičen pomeni, 

biti naraven, izviren in ne kopija (Shamir in Eilam 2005, 396). Gre torej za proces in pot, da 

posameznik pozna lastno bit in razume svoje želje, prepričanja, preference in talente (Černe in 

Penger 2010, 829). 

Avtentični stil vodenja so George idr. (2007) predstavili kot obliko vodenja prihodnosti, ki ob 

rasti in razvoju zmožnosti človeških virov zagotavlja konkurenčnost v poslovnem svetu, kar 

omogoča drugačno organizacijsko kulturo in učinkovitejše odzivanje organizacije v dinamičnih 

razmerah hitrih sprememb. Vedno pomembnejši postaja pozitivni psihološki kapital, saj je med 

organizacijami vedno več tekmovanja usmerjenega na področje človeških virov in iskanja 

talenta. V poslovnem okolju stalnih sprememb predstavlja ta novi koncept vodenja, v povezavi 

z vsemi deležniki organizacije, trajen vir konkurenčne prednosti.  

Z razvojem učeče se organizacije se je razvil nov, avtentičen stil vodenja sodobnih organizacij, 

ki vključuje elemente situacijskega in transformacijskega stila vodenja. Avolio in Gardner 

(2005, 316) kot snovalca enega temeljnih modelov avtentičnega vodenja menita, da je razlog 

za pojav novega pristopa k vodenju spreminjanje moči v težkih časih svetovnega gospodarstva 

in s tem povezano neetično obnašanje vodij. Koncept avtentičnosti se pojavlja v zadnjih 80 letih 

(Gardner idr. 2005, 344). 

V literaturi ne najdemo enotne definicije za razumevanje avtentičnega stila vodenja, lahko pa 

najdemo elemente, ki so skupni vsem raziskovalcem. Avolio in Gardner (2005, 322–329) 

opisujeta avtentično vodenje kot proces, sestavljen iz pozitivnih psiholoških sposobnosti vodje 

in zelo razvitega organizacijskega okolja, kjer je vodja zelo samozavestna, optimistična in 

moralna oseba, polna upanja (Ilies, Morgeson in Nahrgang 2005, 76), kjer vodja deluje v skladu 
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s svojimi vrednotami in prepričanji (Shamir in Eilam 2005, 396–399), kjer je vodja načelen, 

pošten in kompetenten (Beddoes-Jones 2011, 2) in kjer zaposleni vodjo sprejemajo kot 

avtentičnega, ki vodi transparentno, z besedami in dejanji (Gill 2012, 446) in mu zaupajo, ker 

je pristen in avtentičen (George idr. 2007, 99).  

Černe in Penger (2010, 819–842) sklepata, da si podjetja vse bolj konkurirajo, tudi na področju 

vodenja človeških virov in ustvarjanja talenta. Strateško ravnanje in izraba potencialov 

človeškega kapitala je zato glavno načelo delovanja avtentičnega vodenja, saj se socializacija 

in razvoj zaposlenih nanašata tako na razvoj vodij kot na razvoj njihovih sledilcev. Pristop k 

avtentičnemu vodenju in ravnanje z zmožnostmi človeka sta konstrukta, ki sta med seboj 

povezana in soodvisna, saj skupaj sledita podobnim vrednotam, sta odprta do sprememb in 

učenja, skratka velik pomen pripisujeta človeškemu in psihološkemu kapitalu (Černe in Penger 

2010, 820–822). Avtentičen način razmišljanja in vodenja ni le način vodenja. Gre tudi za način 

prizadevanja in sodelovanja z zmožnostmi človeka in organizacije, kjer se področje in 

aktivnosti kadrovske funkcije in vodenja med seboj prekrivajo in smiselno združujejo v enoten 

model. 

Učenje avtentičnega vodenja je učenje preko osebnih življenjskih zgodb, ki v veliki meri 

vplivajo na obnašanje posameznika (Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 147). Tiste 

organizacije, ki gojijo spoštovanje do področja ravnanja z zmožnostmi človeka in stremijo k 

razvoju svojih zaposlenih, prepuščajo skrb za to vlogo novim profilom kadrovskih managerjev 

(Svetlik in Kohont 2009, 150). Avtentično vodenje je v zasebnem sektorju dokazalo, da gre za 

novo, dobro prakso, ki ustvarja zdravo delovno okolje, kar vodi k trajnemu delovnemu učinku.  

Na sliki 4 prikazujemo koncept avtentičnosti, sestavljen iz štirih elementov, ki so skupni večini 

raziskovalcem (Gardner idr. 2005, 344): samozavedanje, nepristranskost, avtentično delovanje 

in transparentnost; kajti družba potrebuje vodje, ki vodijo z namenom, vrednotami in integriteto 

(Avolio in Gardner 2005). 
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Slika 4: Elementi konstrukta avtentičnosti 

Vir: prirejeno po Gardner idr. 2005, 344. 

Avtentični stil vodenja je težko primerljiv z drugimi stili vodenja. Bistvo avtentičnosti je, da se 

pri vodenju vodje ne pretvarjajo. Da so to, kar so. Zavedajo se učinkovitega vodenja in 

prispevka k dolgoročni uspešnosti podjetja ter zadovoljstva zaposlenih. Pri svojem vodenju se 

globoko zavedajo, kdo so, kaj mislijo in kako ravnajo, skratka zavedajo se lastnih in tujih 

vrednot in znanja, in s tem pomagajo iskati ljudem njihov smisel ter spodbujati samozavedanje 

(Avolio in Gardner 2005, 321). Vodje gojijo osebnost, ki sledi svojemu značaju. Avtentično 

vodenje je učinkovitejše od drugih stilov vodenja, ker pozitivno vpliva na odnose in 

zadovoljstvo pri delu zaposlenih, njihovo pripadnost in zagnanost pri delu (Dimovski idr. 2013, 

13) in ima direkten vpliv na stališča in vedenje zaposlenih (Avolio idr. 2004, 802). Takšen 

vodja z visoko ravnijo optimizma spodbuja in motivira svoje podrejene pri doseganju skupnih 

ciljev, pri tem pa s pozitivno psihologijo sledi vrednotam, je zavezan namenu, samo-

disciplinarnemu vedenju, povezujočim odnosom in sočutnosti. Skratka, vplivanje z zgledom je 

najboljše vzgojno sredstvo; vodja se mora zavedati, da sam nima vsega znanja, zato se mora za 

uspeh celotne organizacije povezovati z zaposlenimi in se zavzemati za enakovredno delovanje 

z njimi (Dimovski, Penger in Peterlin 2009, 76–103). Avtentični vodja ne nastopa kot vzvišen 

vodja, temveč kot prvi med enakimi, ki je navajen delati, voditi in sodelovati. Ob 

samozavestnem, optimističnem in prožnem vodji, ki ima polno moralno zavest vrednot in 

znanja, zaposleni povečujejo zaupanje do vodje, kar posledično privede do opolnomočenja 

zaposlenih (Avolio in Gardner 2005, 321).  

Postati avtentičen vodja zahteva od posameznika veliko dela na samem sebi, socialnem okolju 

in medosebnih odnosih, v katere je vključen. Na splošno pa v praksi avtentični stil vodenja kaže 

na višjo stopnjo zadovoljstva, zavzetosti in motivacije zaposlenih pri delu. Če smo poglavje 

začeli z uporabo moči pri vodenju, naj tudi zaključimo tako, kot nagovarja Bennis (2006, 3): 

»Vodje se morajo namreč zavedati, da moč sledi idejam in ne več položaju.«  

Zavedanje 
(samozavedanje) 

Relacije 
(transparentnost) 

Ukrepi  
(avtentično 

obnašanje) 

Koncept 

avtentičnosti 

Nepristranska 

obdelava 
(moralna perspektiva) 
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3 ŽENSKI STILI VODENJA 

Čeprav trend vključevanja žensk v podjetništvo narašča, so te zaradi svojih naravnih vlog v 

družbi in stereotipnih predstav o ženskem spolu še kar naprej manj prisotne v javnem življenju 

kot moški in delež podjetnic je zato še vedno manjši od deleža podjetnikov. Na splošno so bile 

ženske zaradi svoje stereotipne vloge v družbi skozi zgodovino zaznamovane. Stekleni strop je 

najmočnejša ovira, s katero so se morale mnoge soočati in jo premagovati. Iz naših intervjujev 

s podjetnicami je razvidno, da so v Sloveniji začele samozavestneje vstopati v svet podjetništva 

sredi 90-ih letih prejšnjega stoletja, ko je zaradi osamosvojitve prišlo do prestrukturiranja 

slovenskega gospodarstva, kar je sprožilo proces ustanavljanja MSP in s tem tudi pojem 

ženskega podjetništva.  

Fenomen žensk v vodenju je sprožil številna vprašanja o tem, ali imajo ženske zaradi svojih 

posebnih značilnosti res drugačen stil vodenja kot moški. Kanjuo-Mrčela (1996, 88) meni, da 

je kontrastno moškemu stilu vodenja za ženske značilen predvsem participativen način vodenja, 

ki ustreza demokratičnemu vodenju, kjer se zaposlene spodbuja z znanjem in vključuje v 

procese poslovanja in odločanja. 

Gelb (2002, 140) v svojem delu enkratno opisuje posamezne, svetovno znane vodje z veliko 

modrosti, vodstvenih sposobnosti in poguma. Od desetih voditeljev, ki so predstavljeni zaradi 

izjemnih in zglednih dosežkov, je predstavljena le ena ženska. Kot ženski primer voditeljice je 

predstavljena karizmatična angleška kraljica Elizabeta I., ki je svojo moč uveljavljala 

uravnoteženo in učinkovito. Njen uspeh je bistveno spremenil svetovne stereotipe o ženski 

zmogljivosti v vlogi vodje. Ker je kraljičina vplivnost izražala tudi v obnašanju do njenih 

podrejenih je spominjala na potrpežljivega vodjo, je lahko v opozorilo in za zgled vsem, kako 

uporabiti svojo moč pametno, tako v poslovnih kot v osebnih odnosih in okoljih. 

3.1 Opredelitev in pomen žensk v podjetništvu 

Dolga stoletja je posel veljal izključno za področje delovanja moških in tako je podjetništvo 

bilo moška domena. Davno tega nihče ni razmišljal, da bi se lahko ženske uveljavljale v 

poslovnem svetu. Danes raziskovalci ugotavljajo, da pri preučevanju in opisovanju žensk v 

poslu ne gre le za feminizem ali enačenje med spoloma. Preprosto gre za določene specifike v 

sodelovanju med obema spoloma, za sinergični stil vodenja, ki je kombinacija moških in 

ženskih lastnosti.  

Pomen žensk v podjetništvu raste in ženske kažejo vse več zanimanja zanj. Ženske postajajo 

vir sprememb in inovacij v ekonomijah, saj s svojim vplivanjem na razvoj podjetništva in 

večanjem števila ženskih podjetij spodbujajo zaposlenost oziroma rešujejo brezposelnost, širijo 

ustvarjalnost v družbi in prispevajo k razvoju družbe in h krepitvi gospodarstva (Dolenc 2008, 

1). 
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Ruzzier idr. (2008, 72–73) iz najboljših teorij o ženskem podjetništvu povzemajo najpogostejše 

profile, ki zaznamujejo podjetnice: 

− ženske, ki ustanovijo posel kot alternativo brezposelnosti; 

− ženske (karieristke), ki jim podjetništvo ni naključna ali obvezna izbira, temveč karierna 

strategija; 

− ženske, ki so usmerjene k doseganju uspehov in vidijo podjetništvo kot priložnost za 

samoizpolnjevanje ali premagovanje ovir, za kar niso imele priložnosti v podjetjih, kjer so 

delale prej; 

− ženske (dualistke) z bogatimi izkušnjami, ki iščejo rešitev v usklajevanju delovnih 

obveznosti z domačimi, družinskimi obveznostmi;  

− ženske (povratne delavke) z manj izkušnjami in znanji, ki so pustile svoje službe, da bi 

lahko skrbele za svojo družino, in so motivirane zaradi ekonomskega upoštevanja; 

− ženske (tradicionalistke), ki prevzemajo družinske posle zaradi dolge tradicije; 

− ženske (radikalke), ki so visoko izobražene, kulturno motivirane, nagnjene k uspehu in 

promovirajo ženske interese v družbi. 

Iz zgoraj navedenega lahko sklepamo, da se podjetnice tudi med seboj razlikujejo in jih zato ne 

moremo obravnavati celovito ter združevati v homogeno skupino.  

Tekmovalne in ambiciozne ženske, še posebej tiste, ki opravljajo moška dela in se zanimajo za 

politiko, izstopajo in družba jih sprejema kot drugačne. Moški naj bi imeli »rezervirane« vloge, 

ki izražajo pretežno moške lastnosti: dominantnost, dinamičnost, ambicioznost, agresivnost, 

moč in samozavest. Ženske pa naj bi sprejemale vloge, ki jih povezujemo z lastnostmi, kjer je 

prisotna čustvenost, nežnost, prijaznost, kooperativnost in pozornost. Po domnevi Ruzzierja 

(2009, 22) je podjetnicam največji izziv usklajevanje materinske in podjetniške vloge. Ženske 

naj bi razvijale specifičen, ženski stil vodenja prav zaradi lastnosti, ki so jih razvile in pridobile 

iz različnih spretnosti in znanj, povezanih z delom doma in v službi (Kanjuo-Mrčela 1996). V 

21. stoletju pa še vedno obstaja veliko nasprotujočih si mnenj in raziskav o tem, ali ima ženska 

v poslu res drugačen stil vodenja od moškega. 

3.2 Ženske v podjetništvu nekoč in danes 

Ženske so v podjetništvu čedalje prodornejše in njihova vloga se je v zadnjih 30-ih letih, v času 

po osamosvojitvi Slovenije, bistveno povečala. Zato se tradicionalna prepričanja o vlogi žensk 

v družbi vedno bolj spreminjajo, predvsem vloga sodobne ženske kot gospodinje, matere, žene, 

hčere ali podjetnice. Ženske ustvarjajo podjetja, tako je usklajevanje družinskega življenja in 

dela je postalo resna težava sodobne ženske. V sodobnem svetu se podirajo stereotipi o vlogah 

moškega in ženskega spola v poklicih, ki so bili skozi zgodovino definirani kot moški poklici, 

povezani s pojmom moči in vodilnega položaja.  
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Ženske so si skozi zgodovino izborile enakopravnost in tako dobile volilno pravico, pravico do 

zaposlitve in enakopravnost z moškimi tudi pred zakonom. Z enakopravnostjo so pridobile 

predvsem pravico do svobode in svobodne izbire in odločitve. Glede na vse to pa se v 21. 

stoletju soočamo z dejstvom, da so ženske še vedno zapostavljene in zasenčene od moškega 

spola. Razlike v čustvovanju in dojemanju situacij so tiste, ki vplivajo na žensko tudi v 

podjetniškem svetu, kjer ni dosti prostora za čustvovanje. Poleg vseh obveznosti, ki jih imajo 

podjetnice, pa je tu še njihova družina in materinstvo, ki močno vpliva na vlogo ženske kot 

podjetnice. Podpora, ki jo podjetnici nudi družina, je bistvenega pomena: ženski lahko olajša 

odločitev za ustanovitev podjetja ali pa jo še bolj spodbudi na njeni že obstoječi podjetniški 

poti. Potem je tu še država, ki bi lahko nudila večjo podporo ženski z različnimi oblikami 

pomoči. 

Ženske so v zgodovini opravljale naloge, ki so jim bile privzgojene (Kanjuo-Mrčela 1996, 56–

88), in tako so v ponavljajočem se procesu dela, ki so ga opravljale, sčasoma začele uživati. To 

so nekatere od navad, ki vsekakor pomagajo ženskam v podjetništvu. Danes v poslovnem svetu 

načeloma ni pomemben spol poslovnega človeka. Pomembna je njegova sposobnost, znanje, 

izkušnje, pozitivna naravnanost, vizija, komunikativnost itd. Spolno percepcijo identitete je 

določila družba in temelji na stereotipih, ki vladajo v družbenih normah (Kanjuo-Mrčela 1996, 

47).  

Ženske so skozi čas premagovale drugačne ovire od moških za vstop v poslovni svet in dostop 

do vodenja v organizaciji. Kljub napornim poskusom, izzivom in težavam, s katerimi so se 

skozi zgodovino soočale ženske v podjetniškem upravljanju, je zadnja tri desetletja opaziti trend 

povečevanja udeležbe žensk v podjetništvu. Zanimivo je videti spremembe, ki dajejo ženskam 

vedno več priložnosti v vodstvenih vlogah. Tradicionalne razlike med spoloma so v upadanju. 

Sodelovanje in prispevki žensk v podjetništvu so pomembno narasli. Vse več je žensk, ki 

preizkušajo svoje sposobnosti in izkoriščajo svoje znanje kot samostojne podjetnice, v lastnem 

podjetju. Dejstvo je, da si v življenju vsak sam izbira svojo pot. 

Vpliv žensk, predvsem njihovih osebnostnih značilnosti, na razvoj vodenja v podjetjih je 

precejšen. Ženske v managementu postajajo vir sprememb in inovacij, saj prinašajo v 

organizacije drugačen vodstveni stil in specifične lastnosti, izoblikovane skozi zgodovino, ko 

so bile ženske najprej obiralke in potem prvenstveno skrbnice doma. Danes s takšnimi 

spretnostmi, podobnimi sodobnim managerskim usmeritvam »mehkega vodenja«, kot so: 

organiziranje, učenje, usmerjanje, opazovanje, medosebni odnosi, komuniciranje, informiranje, 

intuitivno reševanje problemov, v veliki meri prispevajo tudi k razvoju nove družbe. Ženski 

pristop k vodenju podjetja se v marsičem razlikuje od moškega.  

Ženske lahko z ustanovitvijo lastnih podjetij v polni meri izkoriščajo vso svojo ustvarjalnost 

oziroma vse svoje potenciale, saj imajo kot lastnice podjetij edinstveno priložnost, da jih vodijo 

na osnovi lastnih vrednot in ciljev (Mignonne Sims, Gong in Hughes 2017), s svojim 

edinstvenim vodstvenim stilom in ustvarjalnostjo. Sodobne podjetnice želijo biti uspešne, zato 
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svoje napore usmerjajo v stalno prilagajanje spremembam, ki prihajajo iz zunanjega okolja ali 

pa se dogajajo znotraj organizacij. Uspešnost prilagajanja spremembam je odvisna tudi od 

dejavnikov uspešnega vodenja. Ob uporabi različnih, ustreznih in neustreznih načinov vodenja 

se podjetnice srečujejo z izzivi in dvomi o tem, kakšni bi morali biti njihovi pristopi do vodenja. 

Včasih tudi inovativne ideje ne zadoščajo, zato je pomembno razumeti način, kako te ideje 

spraviti v življenje. Z raziskavo bomo podjetnicam pomagali prepoznati njihove pristope k 

vodenju in razumeti, kako dogajanje znotraj in izven organizacije vpliva na razvoj stila vodenja 

podjetnic.  

Northouse (2016, 397–416) razlaga, da v današnji družbi vedno več žensk zaseda vodstvene 

položaje. Večno vprašanje o tem, ali je ženska sploh sposobna voditi ali ne, se je v sodobnem 

svetu spremenilo v vprašanje, kako učinkovito in na kakšen način ženska vodi. Razlogi, zakaj 

se ženske odločajo za vodilna mesta, načini, kako one pristopajo k vodenju, in ovire, s katerimi 

se srečujejo na poti do vodilnih vlog, so soodvisni in med seboj povezani dejavniki znotraj 

večine raziskav o stilu vodenja žensk. Pri tem pa je treba upoštevati tudi dejavnike, ki se 

odražajo v vlogah vodij – kako te vloge vplivajo na podjetnice same in na tiste, ki jih vodijo.  

Mnogi avtorji navajajo, da ženske kot vodje veliko bolj spodbujajo in podpirajo izmenjavo moči 

in informacij s preostalimi deležniki v poslovanju. Ženske kot vodje dajejo tudi več povratnih 

informacij in priznavajo svoje zaposlene, saj so bolj socialno občutljive od svojih moških 

kolegov. Prav zato pa so na splošno deležne boljših rezultatov in višjih ocen od moških na vseh 

raziskovalnih področjih v managementu. 

3.3 Razlika med moškim in ženskim vodstvenim stilom 

Razlike med spoloma so še vedno povsod, v zasebnem in javnem življenju. Čeprav je v družbi 

prišlo do večjih sprememb, v zasebnem življenju ženske še vedno nosijo večino bremena 

družinskega življenja in gospodinjskih opravil na svojih plečih. V javnem življenju pa so razlike 

najbolj vidne pri zaposlovanju, odločanju, izobraževanju in plačilu za delo. Obsežna literatura 

z raziskavami o razlikah med moškim in ženskim stilom vodenja ugotavlja, da razlike še 

obstajajo. Značilnosti podjetnikov in podjetnic so na splošno precej podobne, pa vendar se med 

seboj razlikujejo glede motivacije, poslovnih veščin, poklicnih izkušenj in dejavnikov 

zagonskega procesa, še posebej na področjih podpornih sistemov, virov sredstev in težav 

(Antončič idr. 2002, 96–99).  

Razlike med spoloma se kažejo že v vsakdanjem življenju in zakaj se ne bi kazale tudi v 

poslovnem življenju. Zaradi različnih potreb in izkušenj od moških so ženske v življenju 

sprejemale drugačne odločitve, kar ima za posledico, da sledijo svoji poslovni poti na svoj, 

drugačen način od moških. Ženska in moški sta že od nekdaj v družbi obravnavana različno 

zaradi bioloških, družbenih in kulturnih dejavnikov. Zanimivo pa je dejstvo, da je z razvojem 

civilizacije vedno več podobnosti kot pa razlik v uspešnem in učinkovitem moškem in ženskem 
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stilu vodenja v poslovnem svetu. Iz raziskav, izvedenih v letu 1998 in 2003, je razbrati, da med 

opisi stilov vodenja med moškimi in ženskami ni bistvenih razlik (Kovač, Mayer in Jesenko 

2004). 

Raziskave kažejo, da se podjetnice razlikujejo od moških podjetnikov v nekaj značilnostih 

(Brush idr. 2006), in sicer v: 

− izobrazbi: ni zaznati razlik v stopnji izobrazbe, temveč obstajajo razlike v naravi/usmeritvi 

izobrazbe – ženske si izberejo visoko šolo umetnostne usmeritve namesto podjetništva, 

strojništva in tehničnih predmetov; 

− izkušnjah: ženske imajo največkrat izkušnje kot učiteljice, v delu v trgovini na drobno in 

kot administrativne delavke, medtem ko jih imajo moški na področju vodenja in tehnike; 

− motivih in razlogih za ustanovitev oziroma prevzem podjetja: ženske se odločijo za 

podjetniško pot zaradi želje po fleksibilni zaposlitvi, ki jim omogoča dosegati ravnotežje 

med družino in delom, moški pa zaradi želje po podjetništvu ter opravljanju dela zase in ne 

za nekoga drugega; 

− postavljanju podjetniških ciljev: ženske kombinirajo družbene cilje, npr. zadovoljstvo 

strank, z ekonomskimi cilji, npr. dobičkom (doseganje ravnotežja med ekonomskimi in 

neekonomskimi cilji), medtem ko moški v večji meri težijo k enemu samemu cilju, in sicer 

doseganju oziroma povečanju dobička; 

− slogu vodenja: ženske imajo slog vodenja, ki je usmerjen na človeške vire, in zato 

postavljajo delo z ljudmi na prvo mesto, so komunikativne in strateško usmerjene, medtem 

ko je za moške značilno, da na prvo mesto ne postavljajo planov o razširitvi in rasti v 

prihodnosti; 

− značilnostih podjetja: ženske ustanavljajo majhna podjetja, ki rastejo počasi, moški so 

pripravljeni tvegati na račun dobička in rasti podjetja. 
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Preglednica 2: Razlika med podjetnicami in podjetniki 

 Podjetnice Podjetniki 

Osebne 

značilnosti 

Tolerantna in fleksibilna. 

Realistična in ustvarjalna. 

Energična in ciljno usmerjena. 

Zmožna soočanja z družbenim 

okoljem. 

Srednja raven samozaupanja. 

Prepričljiv in trdnega mnenja. 

Idealističen in inovativen. 

Energičen in ciljno usmerjen. 

Sam svoj gospodar. 

Visoka raven samozaupanja. 

Izobrazba Poklici, povezani z gospodinjskimi in 

družinskimi opravili. 

Tehnični poklici, povezani s poslom in 

gospodarstvom. 

Motivi za 

podjetništvo 

Fleksibilno zaposlovanje zaradi 

usklajevanja z družinskimi 

obveznostmi.  

Želja po podjetništvu in dosežkih. 

Podjetniški 

cilji 

Zadovoljstvo zaposlenih in 

odjemalcev. 

Doseganje in povečevanje dobička. 

Stil vodenja Skrb za človeške vire in za zaposlene. Razmišljanje o širitvi in rasti podjetja 

zaradi dobička. 

Dejavnosti 

podjetja 

Pretežno v storitvenem sektorju – 

izobraževanje, svetovanje ali odnosi z 

javnostmi. Majhna, počasi rastoča 

podjetja. 

Pretežno v proizvodnem sektorju, 

industriji in gradbeništvu. Z veliko 

tveganja za povečevanje dobička in hitro 

rast podjetja. 

Vir: prirejeno po Brush idr. 2006. 

Še do nedavnega je prevladovalo prepričanje, da je moški stil vodenja najučinkovitejši. V 

preteklosti so se morale ženske, da bi uspele, dokazovati v vlogi vodje z lastnostmi, ki so veljale 

za moške. Zato ni presenetljivo, da je bilo vodenje opisano in opredeljeno predvsem v moški 

terminologiji (Eagly 2007). Je pa presenetljivo, da tako moški kot ženske pričakujejo, da se 

bodo njihovi stili vodenja med seboj razlikovali (Vinkenburg idr. 2011). Izkazovati katerekoli 

sposobnosti na način, ki je enak drugim, je na splošno negotovo. Ali sploh obstajajo posebne 

vodstvene lastnosti, ki se smatrajo za bolj idealne kot druge in so bolj usklajene z moškimi kot 

ženskimi? Ali ženske osebnostne lastnosti vplivajo na način vodenja oziroma ali ženske zaradi 

svojih lastnosti vodijo drugače od moških kolegov? Morda pa ženske prevzemajo moški način 

vodenja in z njim tudi lastnosti, ki veljajo za učinkovite in uspešne že od nekdaj? 

Vpogled v zgodovino participacije žensk v vodenju podjetij kaže, da so se ženske začele vedno 

bolj vključevati v podjetništvo (Knörr 2011). Mednarodna delavska organizacija (International 

Labour Organization – ILO 2016) navaja, da ženske vodijo več kot tretjino podjetij svetovnega 

gospodarstva. Zaradi osebnostnih lastnosti žensk je njihov vpliv na razvoj podjetništva 

precejšen in ponekod je žensko podjetništvo postalo tudi gonilna sila. Ženske se na splošno 

čedalje pogosteje odločajo za podjetništvo in vedno več jih zaznava poslovno priložnost. Med 

tistimi, ki ustanovijo podjetja, je četrtina bolj izobraženih kot njihovi moški kolegi začetniki 

(GEM – Global Entrepreneurship Monitor 2017).  
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Drugačnost ženskega vodstvenega stila včasih zaznamo že po obliki managerske strukture. Za 

moško vodenje podjetja je značilna stroga hierarhična organizacijska struktura (npr. avtokratski 

stil vodenja), ki vzpostavlja avtoritarnost oz. hierarhičen odnos nadrejenost/podrejenost in je 

moški v svoji strukturi na vrhu, pod njim pa podrejeni. Za ženski stil vodenja, ki mu je bistveno 

sodelovanje, pa je značilna pajčevinasta organizacijska struktura, kjer je managerka v središču 

krožnega procesa ter vodi iz centra na podlagi intuicije, in ne z vrha preko hierarhične strukture, 

kot je značilno za moški stil (npr. transformacijski stil vodenja). Razlaga za to je lahko tudi, da 

ženskam manjka jasno zastavljenih ciljev. Strategija pajčevine pomeni vodenje glede na 

možnosti, kjer prevladujeta komponenti, kot sta intuicija in potrpežljivost (Kanjuo-Mrčela 

1996, 78–88). 

Na sliki 5 je prikazana pajčevinasta organizacijska struktura, značilna za ženski stil vodenja, in 

hierarhična organizacijska struktura, značilna za moški stil vodenja. 

 Podjetnik Podjetnica 

 
 Hierarhična organizacijska struktura Pajčevinasta organizacijska struktura 

Slika 5: Moški in ženski stil vodenja 

Vir: prirejeno po Kanjuo-Mrčela 1996, 88. 

Podjetnice, ki ne igrajo stereotipne ženske vloge, se dostikrat soočajo z dvojnostjo standardov 

na delovnem mestu (glede na spol) (Rhee in Sigler 2015) in z manjšim številom priložnosti za 

poslovno tveganje kot pa moški (Humbert in Brindley 2015). Pri ustanavljanju in vodenju 

podjetja se ženske srečujejo s številnimi ovirami in z večjimi težavami kot moški (Winn 2004; 

ILO 2016). Pri prepoznavanju in premagovanju ovir v podjetništvu jim morda lahko pomagajo 

dobre politične veščine (Baskerville Watkins in Smith 2014) ter različne oblike izobraževanja 

in spodbud (SSP 2018). 

Baker (2014) v svoji študiji povzema, da bi morale ženske gojiti svoje, lastne stile vodenja in 

jih ne primerjati s stili in značilnostmi, ki jih imajo moški. Namesto primerjanja s podobnostmi 

je boljše ugotavljanje razlik. Da bi ženske napredovale kot vodje, je nujno, da vzpostavljajo in 

razvijajo svoje sloge in veščine, ne da bi se pri tem primerjale s slogi in značilnostmi, ki jih 
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gojijo moški. Pomembno je priznati, da ima vsakdo nekaj slabosti in večina posameznikov nima 

vseh lastnosti popolnega vodje.  

3.3.1 Prednosti ženskega vodenja 

Različne življenjske in delovne izkušnje med moškimi in ženskami povzročajo specifična 

ravnanja in obnašanja posameznika. Naše vedenje je družbeno pogojeno, saj se ljudje 

prilagajamo okolju, kjer delujemo, in tako razvijamo določene načine vodenja, ki so za dano 

okolje tudi primerni. Tako nekatere ženske razvijejo feminilne mehke veščine vodenja v 

okoliščinah, ki so za to primerne, in enako storijo tudi moški. Obstajajo pa tudi okoliščine, ko 

ženske razvijejo jekleno disciplino v za to primernem okolju, saj ni pričakovati, da se bo 

spremenila sama organizacijska kultura, če pride do zamenjave moškega vodje z žensko ali 

obratno. Kot optimalen način vodenja lahko v tem primeru razumemo androgini način vodenja, 

ki je kombinacija lastnosti moškega in ženskega stila, saj od obeh stilov prevzema najboljše 

lastnosti in je zato bolj prožen in ustrezen za več okoliščin in situacij (Kanjuo-Mrčela 1996, 

90). 

Ženskam podjetništvo omogoča predvsem, da so same svoje gospodarice, kar pomeni, da same 

razporejajo svoj čas in prostor in tako same ustvarjajo zdravo ravnovesje med družino in delom. 

Ženske v primerjavi z moškimi prinašajo v organizacije drugačen vodstveni stil (Mari, Pogessi 

in De Vita 2016; Rodrigues Alves idr. 2017; Gupta in Mirchandani 2018) in specifične lastnosti, 

ki so jih oblikovale v teku zgodovine, ko so bile v vlogah mater navajene opravljati ponavljajoča 

se dela in se učile uživati v njih (Helgesen 1990, po Kanjuo-Mrčela 1996, 88). Danes s takšnimi 

spretnostmi, podobnimi sodobnim managerskim značilnostim »mehkega vodenja«, kot so: 

organizacija, učenje, vodenje, usmerjanje, opazovanje, medosebni odnosi, komuniciranje, 

informiranje in intuitivno reševanje težav (Parente, Stephan in Brown 2012), v veliki meri 

prispevajo tudi k inovacijam in s tem tudi k razvoju nove družbe (Perrin Moore, L. Moore in 

W. Moore 2011).  

Podjetnice se bolj kot podjetniki posvečajo medsebojnim odnosom (Bear idr. 2017), saj je za 

podjetnice sodelovanje bistvenega pomena (De Mascia 2015) in večkrat so mnenja, da sta 

spoštovanje in poudarjanje enakosti spola pri vodenju podjetja koristnejša za reševanje 

medsebojnih konfliktov (Gentry idr. 2010). Ženskam lahko ustanovitve novih podjetij 

omogočijo, da v polni meri izkoristijo vse svoje potenciale, ker imajo kot lastnice podjetij 

edinstveno možnost, da jih vodijo na temelju lastnih vrednot in ciljev (Mignonne, Gong in 

Hughes 2017).  

Ženska kot delodajalka ima nekatere prednosti pred moškim delodajalcem. V podjetju, ki ga 

vodi ženska, prevladuje duh domačnosti, ki daje zaposlenim občutek varnosti. To povzroča 

pripadnost in s tem večjo storilnost. To izhaja iz ideje, da je materinska vloga zahtevna, saj 

zahteva veščine in sposobnosti uspešne vodje. V družini je treba organizirati življenje in tempo 
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življenja, reševati konflikte, voditi, opazovati in komunicirati ter informirati. Za moški spol so 

že od otroštva značilni vzorci, da se je pomembno boriti in zmagovati. Zato je za moške značilna 

hierarhična struktura, za ženske pa pajčevinasta (Kanjuo-Mrčela 1996, 86).  

3.3.2 Ovire za ženske pri vodenju 

Podjetnice se pri ustanavljanju in vodenju svojih podjetij srečujejo z nemalo ovirami, zato je 

kljub vse večji podpori pri uveljavljanju žensk v poslovnem svetu odstotek žensk, ki zasedajo 

vodilne položaje v družbi in organizacijah, še vedno majhen. To je seveda rezultat različnih 

socialnih, kulturnih, finančnih in okoljskih ovir ter z njimi povezanih problemov, s katerimi se 

podjetnice spopadajo. Ženska igra v življenju več vlog, kar pomeni, da se mora posvečati več 

stvarem hkrati, v poslovnem in družinskem življenju. Vse te naloge, od matere do partnerke, 

gospodinje in podjetnice, so težko uskladljive in pri tem si ženske zastavljajo vprašanja: kako 

obvladovati vse naloge, kako ohraniti prosti čas, katere naloge so pomembnejše, ali se poročiti, 

ali imeti otroke (Kanjuo-Mrčela 1996, 80). Ob vsem tem pa se Mulej (1992, 13) sprašuje, ali 

imajo ženske sploh pravico uresničevati svoje vizije, cilje, hotenja in potrebe. Večina žensk te 

probleme doživlja kot osebni problem in ne kot problem družbe, ki jim pripisuje drugačne vloge 

kot moškim. 

Ruzzier idr. (2008, 75) ugotavljajo, da se žensko podjetništvo v praksi razlikuje od podjetništva 

nasploh zato, ker so podjetnice doživljale socializacijo v spolni model, ki se razlikuje od 

moškega. Ta socializacija je proizvedla vrednote in vedenja, za katera se je v podjetništvu 

izkazalo, da so koristna in da se podjetnici ni treba vesti kot moški, temveč da mora ta vedenja 

in vrednote razvijati za vodenje podjetja, ki bo morda drugačno od klasičnega podjetništva, ni 

pa nujno, da bo slabše.  

Ženske se za podjetniško pot najverjetneje odločajo pozneje zaradi materinstva, izobraževanja 

in nabiranja znanja ter izkušenj. Pri tem se soočajo z večjimi in težje prehodnimi družbeno in 

kulturno določenimi ovirami, ki vplivajo na oblikovanje njihovih lastnih stilov vodenja. 

Najtežje je na področjih, kjer prevladujejo moški in kjer prevladuje prepričanje, da so za 

posamezen poklic bolje usposobljeni pripadniki moškega spola. Avtorji različnih raziskav so 

prepričani, da so najpogostejše ovire za uveljavljanje žensk na vodilnih položajih povezane z 

njihovim spolom oz. z nevidno pregrado – steklenim stropom, ki je »metafora za predsodek in 

diskriminacijo« (Eagly in Carli 2001, 631–636). »Stekleni strop« se je kot pojem pojavil leta 

1970 v ZDA in ilustrira točko, kjer ni objektivnih razlogov, ki onemogočajo napredovanje na 

vrh piramidne strukture organizacije. Vendarle pa obstajajo nevidne ovire oz. meje v obliki 

predsodkov in stereotipov, ki ustavljajo in onemogočajo napredovanje oz. organizacijsko 

(ne)sprejemanje določenim družbenim skupinam (npr. ženskam) na položaje družbene moči 

(Kanjuo-Mrčela 2000, 58). 
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Danes mnoge raziskave kažejo na pozitivne trende naraščanja v smeri prodora žensk na vodilne 

položaje. Vodstvene strukture in načini vodenja se vendarle spreminjajo, bolj kot kadarkoli prej, 

in v poslovni »moški« svet vse bolj vstopajo tudi ženske. Čedalje več žensk je pogumnejših in 

premore vedno večjo samozavest pri odločanju za podjetništvo, čeprav pri tem naletijo na 

marsikatero težavo in oviro več kot moški. Z namenom, da bi se na tem področju stvari 

spremenile, nastajajo tudi različne organizacije za spodbujanje žensk v podjetništvo. 
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4 EMPIRIČNA RAZISKAVA O STILU VODENJA PODJETNIC 

Magistrska naloga je razdeljena na dva dela, in sicer na teoretičnega in empiričnega. V 

teoretičnem delu smo na podlagi slovenske in tuje literature uporabili deskriptivno metodo 

preučevanja in metodo analize sekundarnih virov, kar je pripomoglo k predstavitvi področja in 

opredelitvi pojmov, povezanih z obravnavano tematiko raziskave. 

Ker je vodenje procesno naravnana dejavnost in je za raziskovanje procesov po trditvah 

avtorjev primernejša uporaba kvalitativnih metod raziskovanja (Merriam 1998, 33), smo za 

doseganje ciljev naše naloge v njenem drugem, raziskovalnem delu uporabili kvalitativno 

metodo raziskovanja z uporabo študije primera in tako pridobili poglobljeno razumevanje 

konteksta raziskovane situacije. 

Po Vogrincu (2008, 14) je za kvalitativno raziskovanje značilna interpretativna paradigma, ki 

daje poudarek proučevanju subjektivnih doživetij posameznika in ugotavlja pomen, ki ga 

posameznik pripisuje posameznim dogodkom, pri čemer niso zanemarjeni niti subjektivni 

pogledi raziskovalca na proučevano situacijo. Tehnike zbiranja podatkov so prilagojene za 

analizo manjšega obsega. Zbrani podatki so večinoma v besedni in slikovni obliki. Pri analizi 

zbranih podatkov ne uporabljamo statističnih postopkov, saj je kvalitativno empirično 

raziskovanje usmerjeno na proučevanje enega ali majhnega števila primerov. 

4.1 Namen in cilji empirične raziskave 

Namen empiričnega dela magistrske naloge je s pomočjo kvalitativne metodologije od 

intervjuvancev pridobiti kredibilne in izčrpne odgovore na v uvodu zastavljena raziskovalna 

vprašanja ter ugotoviti, ali rezultati analiz in raziskav, navedeni v teoretičnem delu o stilu 

vodenja, veljajo za izbrane podjetnice.  

Cilji raziskave morajo biti jasni, natančni in nedvoumni, saj predstavljajo cilj celotne raziskave 

(Lamut in Macur 2012, 67). Temeljni cilj empiričnega dela naše magistrske naloge je na osnovi 

primarnih podatkov kvalitativne raziskave in študije primera predstaviti, kakšni so stili vodenja 

izbranih podjetnic in kako one razumejo lastni stil vodenja, kako se do njega opredeljujejo, in 

ugotoviti, kako se ti izražajo v podjetju do zaposlenih ter kako zaposleni zaznavajo vodenje 

njihove vodje. Dodatni cilj je bil uporabiti rezultate raziskave za priporočila potencialnim 

podjetnicam ali pa podjetnicam, ki želijo izboljšati obstoječe stanje, zavedanje o vodenju in 

osvetliti lasten razvoj.  
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4.2 Raziskovalna vprašanja 

Skladno z namenom in cilji naše raziskave smo si zastavili pet raziskovalnih vprašanj. Vodilo 

k raziskovalnemu procesu so raziskovalna vprašanja. V empiričnem delu naloge so nas 

vprašanja vodila skozi raziskavo in nam bila v pomoč pri oblikovanju smernic, ki temeljijo na 

definiranem problemu.  

Do ustreznih rezultatov analize podatkov in ugotovitev raziskovanega problema smo prišli s 

pomočjo raziskovalnih vprašanj: 

− RV1: Kako podjetnice v MSP razumejo koncept vodenja kot eno izmed dejavnosti 

managementa?  

− RV2: Kako se podjetnice v MSP opredeljujejo do lastnih stilov vodenja in uspešnosti tega? 

− RV3: Kako so podjetnice v MSP razvile lasten stil vodenja v teku časa in kako je po 

njihovem mnenju na to vplivalo notranje in zunanje okolje? 

− RV4: Kako se stil vodenja podjetnic v MSP odraža v odnosu do zaposlenih? 

− RV5: Kakšno je stališče izbranih podjetnic o obstoju in značilnostih »ženskega« stila 

vodenja ter kaj zanje takšno vodenje sploh predstavlja? 

4.3 Vzorčenje  

V raziskavi smo uporabili namensko vzorčenje (Vogrinc 2008, 54), saj so bile podjetnice in 

njihovi zaposleni izbrani glede na njihovo pripravljenost za sodelovanje v raziskavi. Namensko 

vzorčenje se pri kvalitativnih raziskavah pogosto uporablja. Vsaka enota vzorca je v vzorec 

izbrana z natančno določenim namenom in vsak udeleženec raziskave je bil o proučevani 

problematiki informiran. V vzorec kvalitativne raziskave, tj. pol-strukturiranega intervjuja, je 

bilo vključenih šest podjetnic in skupina zaposlenih. Razlog izbire metode namenskega 

vzorčenja je bil, da smo želeli poglobljeno spoznati izbrano skupino. Z namenskim vzorčenjem 

lahko izbiramo v vzorec enote po vnaprej določenih merilih. Lamut in Macur (2012, 122) trdita, 

da pri izbiri vzorca raziskovalec pridobi podatke, s katerimi lahko odgovori na raziskovalna 

vprašanja, zato je za raziskavo zelo pomembna primernost in relevantnost vzorca. 

Pri izbiri vzorca smo bili osredotočeni na šest podjetnic in njihove zaposlene. Na izbiro vzorca 

je vplivala tudi raznolikost panog podjetij, saj smo želeli pridobiti čim več različnih podatkov. 

Pri tem se zavedamo, da z namenskim vzorčenjem zbranih podatkov in ugotovitev ne moremo 

posploševati na širšo populacijo, ampak so subjektivni in omejeni na izbrani oziroma 

proučevani vzorec podjetnic (Vogrinc 2008, 56), ki o pojavu največ vedo. Prav zaradi namenske 

izbire podjetnic v vzorec menimo, da je raziskava dovolj reprezentativna, da lahko na osnovi 

odgovorov in izjav intervjuvancev sklepamo in identificiramo stile njihovega vodenja. 

Vključitev večjega števila podjetnic v vzorec pa ne bi dalo večjih odstopanj pri izsledkih. 

Ključni merili izbire podjetnic sta bili: 
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− vsaj triletno vodenje MSP, 

− poslovne dejavnosti podjetnic iz različnih panog.  

4.4 Zbiranje podatkov  

Kot smo v prejšnjih poglavjih že pojasnili, smo v okviru kvalitativne raziskave uporabili 

metodo delno strukturiranega individualnega intervjuja, saj nam ta v primerjavi z anketo 

dopušča bolj oseben in s tem tudi bolj poglobljen pristop do posameznikovih stališč in načina 

razmišljanja ter vsebinsko bogatejše informacije osebnih pogledov intervjuvancev na stvari in 

dogodke. Kot poudarja Sagadin (1995, 100), smo s pol-strukturiranim intervjujem pridobili 

dostop do osebnih interpretacij proučevanega problema sodelujočih posameznic in njihovih 

zaposlenih v raziskavi in nato do razumevanja teh interpretacij. Tako pridobljeni podatki so 

nam odstrli tudi kak nov pogled na naš raziskovalni problem.  

Intervju je ena izmed najpogosteje uporabljenih tehnik zbiranja podatkov v kvantitativnem 

raziskovanju. Ključna značilnost intervjuja, ki je v naravnih razmerah in konkretnih okoliščinah 

zelo bogat vir podatkov in omogoča poglobljeno proučevanje pojava, je individualen, 

neposreden in poglobljen pogovor (Vogrinc 2008, 99–103). Intervju se od vsakdanjega 

pogovora med dvema osebama razlikuje v tem, da iniciacijo za pogovor poda raziskovalec z 

namenom pridobivanja specifičnih, za raziskavo relevantnih informacij (Cohen, Manion in 

Morrison 2007).  

Pri intervjuju je pomembna izbira ustreznih oseb za pogovor in seznanjanje z osebnostnimi 

značilnostmi ter znanjem, izkušnjami in posebnostmi, ki jih vprašanci posredujejo v okviru 

obravnavane teme (Lamut in Macur 2012, 122). Vprašanja za pol-strukturiran intervju in 

vprašalnik smo pripravili ločeno za vodjo in za njene zaposlene. Vprašanja, namenjena 

podjetnicam, so nam pomagala identificirati in prepoznati posamezne stile njihovega vodenja. 

Z vprašanji, namenjenimi zaposlenim, pa smo pridobili podatke, ki še podrobneje analizirajo 

stil vodenja njihovih vodij. Dejansko smo preverjali osebnostne lastnosti vodij z ocenami 

zaposlenih. Na tak način smo od podjetnic in njihovih zaposlenih pridobili širši vpogled v ljudi 

in okoliščine, vključene v obravnavano problematiko. Intervju dopušča, v primerjavi z anketo, 

večjo fleksibilnost in pridobivanje različnih, občasno tudi nenačrtovanih informacij. Pri tem pa 

je bilo ključnega pomena, da so intervjuji prevzemali dokaj prožno obliko pogovora, ki je 

potekal v sproščenem, prijaznem in zaupnem ozračju (Vogrinc 2008, 106). 

Pred izvedbo intervjujev smo nagovorili podjetnice za sodelovanje pri raziskavi (priloga 1) in 

izdelali protokol intervjuja. Določili smo seznam okvirnih tem in vprašanj, ki smo jih zastavili 

podjetnicam (priloga 2) in njihovim zaposlenim (priloga 3). Glede na potek pogovora se je po 

potrebi spreminjalo število in tudi vrstni red predhodno določenih vprašanj, pri čemer smo 

določena vprašanja preoblikovali, izpustili ali pa dopolnili z dodatnimi vprašanji, vse z 

namenom pridobitve globljega uvida v določen segment naše teme raziskovanja.  
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V raziskavo smo vključili šest podjetnic in skupino zaposlenih (od dva do tri zaposlene) iz 

vsakega izmed podjetij, ki jih te vodijo. Za doseganje ciljev raziskave smo uporabili 

metodološko triangulacijo, ki je vključevala ponavljajočo se uporabo (kvalitativne) metode 

delno strukturiranega intervjuja ob različnih udeležencih v raziskavi (Denzin 1978, 291). 

Razlog izbora triangulacije je bil, da smo želeli proučevani pojav osvetlili iz različnih zornih 

kotov udeležencev raziskave ter s tem povečati veljavnost in skladnost rezultatov raziskave 

(Neuman 2011). Za triangulacijo smo se odločili tudi zato, ker nam omogoča bolj poglobljen 

pristop k razumevanju našega proučevanega pojava, tj. stilov vodenja izbranih podjetnic v 

MSP, ter analizo vidika udeleženk in njihovih zaposlenih, njihovega doživljanja in 

interpretacije stila vodenja. Merkač Skok (2008, 56) navaja, da triangulacijo določajo 

značilnosti iskanih informacij (redke in kompleksne informacije), značilnosti elementov vzorca 

(pričakovani odzivi in dostopnost vzorca) in značilnosti zbiranja podatkov (način, oblike, 

izvedba zbiranja podatkov). Z vidika virov podatkov smo to zagotovili tako, da smo v vzorec 

vključili podjetnico in od dva do tri zaposlene, ki o obravnavani tematiki raziskave največ vedo.  

Pol-strukturirane intervjuje smo opravili v mesecu oktobru in novembru 2018 v prostorih 

podjetij udeležencev. Intervjuje smo snemali (s privoljenjem podjetnic in zaposlenih) z 

diktafonom. Intervjuji so potekali ločeno z vsakim udeležencem posebej. Sodelujočim osebam 

smo zagotovili anonimnost. Vsi vključeni v raziskavo so se strinjali s snemanjem pogovora. 

Tonske zapise smo po opravljenem intervjuju sproti prepisovali (transkripcije intervjujev). 

Tako evidentirani zapisi so bili pripravljeni za prepisovanje v kodirne tabele, obdelavo 

podatkov, analizo in interpretacijo. Čas trajanja izvedbe posameznega pol-strukturiranega 

intervjuja je bil v povprečju 60 minut. Najdaljši pogovor je trajal 70 minut in najkrajši 35 minut. 

Intervjuvali smo šest podjetnic in skupino zaposlenih, ki so na tematiko odgovarjali iz različnih, 

osebnih zornih kotov. Ker so bili vprašalniki pripravljeni vnaprej, so se razlikovali glede na 

proučevano skupino. Podjetnice so odgovarjale na devet osnovnih vprašanj in 14 podvprašanj, 

njihovi zaposleni pa na dve osnovni vprašanji in 14 podvprašanj. Tako smo pridobili odgovore 

na točno določeno temo. Da bi pridobili čim kvalitetnejše odgovore, smo sproti postavljali tudi 

podvprašanja. V prilogi 1 prilagamo nagovor podjetnicam, v prilogi 2 protokol intervjuja 

podjetnic in v prilogi 3 protokol intervjuja zaposlenih. Skupni transkript intervjujev s 

kodiranimi podatki pa prilagamo v prilogah 4 in 5.  

Potek kvalitativne raziskave je prikazan v spodnji preglednici 3. 
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Preglednica 3: Časovnica o poteku raziskave 

Dejavnost Čas izvedbe 

Izvedba pol-strukturiranih intervjujev s podjetnicami in njihovimi 

zaposlenimi 

oktober in november 2018 

Prepis zvočnih posnetkov oktober in november 2018 

Obdelava in analiza vsebine intervjujev december 2018 in januar 2019 

Interpretacija in zaključki februar in marec 2019 

 

4.5 Analiza podatkov intervjujev  

Kvalitativna raziskava se osredotoča na razlago pojmov oziroma na posameznikovo doživljanje 

dogodka, s ciljem poglobljenega opisovanja in razumevanja problema. Odgovore izbranih 

podjetnic in zaposlenih smo obdelali z metodo analize vsebine, z iskanjem tem (pojmov in 

kategorij) v zbranem gradivu intervjujev. Pri proučevanju smo upoštevali občutke, mnenja in 

ugotovitve udeležencev intervjuja. Zavedamo se, da mora biti vrednost in veljavnost raziskave 

izoblikovana z zanesljivostjo in kredibilnostjo.  

Zaradi anonimnosti sodelujočih v raziskavi smo podjetnice označili z oznakami: Podjetnica A, 

Podjetnica B, Podjetnica C, Podjetnica D, Podjetnica E in Podjetnica F; njihove zaposlene pa 

še z oznakami: Zaposleni A1, Zaposleni A2, Zaposleni A3; Zaposleni B1, Zaposleni B2, 

Zaposleni B3; Zaposleni C1, Zaposleni C2, Zaposleni C3; Zaposleni D1, Zaposleni D2, 

Zaposleni D3; Zaposleni E1, Zaposleni E2, Zaposleni E3 in Zaposleni F1, Zaposleni F2, 

Zaposleni F3. Osrednji del je proces kodiranja, znotraj katerega smo določali pomen 

posameznim segmentom besedila. Analiza vsebine je izvedena v šestih fazah po Mesec (1998, 

103):  

1. urejanje gradiva – prepisa zvočnega posnetka; 

2. določanje tem in enot kodiranja; 

3. odprto kodiranje; 

4. izbira in definiranje relevantnih pojmov in oblikovanje kategorij; 

5. definiranje kategorij in 

6. oblikovanje interpretacije oziroma končne teoretične formulacije. 

V prvi fazi analize zbranih podatkov smo zvočne posnetke intervjujev preoblikovali v tekstovno 

gradivo. Pri prepisovanju zvočnih posnetkov oziroma pri transkripciji smo bili pozorni, da 

nismo posegali v vsebinsko bistvo zvočnega zapisa ali izraženega mnenja intervjuvancev. 

Pomeni, da smo pri prepisu posnetka intervjuja izpuščali le mašila ali besede, ki jih je 

intervjuvanec ponavljal, na samo vsebino izraženega mnenja pa izpuščeni deli niso imeli 

neposrednega vpliva. Pri transkripciji podatkov smo torej skrbeli, da niso posegali v vsebinski 

pomen izraženih mnenj, stališ ali izkušenj intervjuvancev.  
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V drugi fazi analize podatkov smo transkript posameznega intervjuja podjetnic vnesli v kodirno 

tabelo (priloga 4). Transkripte intervjujev njihovih zaposlenih smo vnesli v ločeno tabelo 

(priloga 5). V kodirni tabeli smo v posamezne vrstice vnesli vprašanje in odgovore 

intervjuvancev. Pri tem so odgovori intervjuvancev razdeljeni glede na vsebinske sklope, ki se 

neposredno vežejo na pet (5) raziskovalnih vprašanj:  

− RV1: razumevanje koncepta vodenja (2. vprašanje v protokolu intervjuja podjetnic),  

− RV2: opredelitve lastnega stila vodenja (4., 7. in 5. vprašanje v protokolu intervjuja 

podjetnic),  

− RV3: razvoj lastnega stila vodenja in vpliv notranjih/zunanjih dejavnikov (1., 5. in 6. 

vprašanje v protokolu intervjuja podjetnic), 

− RV4: odražanje stila vodenja pri zaposlenih (vsa vprašanja v protokolu intervjuja za 

zaposlene in 4. in 7. vprašanje v protokolu intervjuja podjetnic) in  

− RV5: stališča podjetnic o značilnostih »ženskega« stila vodenja (3. vprašanje v protokolu 

intervjuja podjetnic).  

V tretji fazi kvalitativne vsebinske analize smo zbrane podatke odprto kodirali. Odgovorom 

intervjuvancev smo sprva pripisovali pojme1 (drugi ali sredinski stolpec v kodirnih tabelah) z 

metodo nevihte možganov. Pojmom smo v drugem delu odprtega kodiranja določali kategorije2 

(skrajno desni stolpec v kodirnih tabelah). Gre za postopek, ko se skupini sorodnih pojmov 

določi nadpomenka ali »skupni imenovalec« – kategorija (Mesec 1998, 74). V določenih delih 

pa smo interpretacijo podatkov podkrepili tudi s citati intervjuvancev. Citatov smo se 

posluževali v primerih, ko smo želeli dodatno podkrepiti naše ugotovitve ali sodbe.3  

V odnosu do raziskovalnih vprašanj smo v četrti fazi kvalitativne vsebinske analize določili 

relevantne kategorije (selektivno kodiranje). Izbrane kategorije smo primerjali in povezali tako, 

da smo jim določili mesto znotraj standardne sheme ali paradigmatskega modela (priloga 6). V 

paradigmatskem modelu so temeljne kategorije označene z oranžnimi kvadratki in odnose med 

njimi označujejo oranžne puščice. Kategorije, označene v modrih kvadratkih, predstavljajo 

kategorije drugega nivoja. Gre za kategorije, s katerimi neposredno odgovarjamo na 

raziskovalna vprašanja in s tem posledično tudi najbolj eksplicitno pojasnjujemo raziskovalni 

problem. Odnose med njimi in kategorijami prvega nivoja označujejo modre puščice. 

Kategorije v tretjem nivoju so kategorije, ki so v paradigmatskem modelu obarvane s sivo 

barvo. S temi kategorijami pojasnjujemo odnose znotraj posameznih kategorij drugega nivoja 

                                                 

1 Osnovna enota analize so pojmi; iz njih je zgrajena teorija in ne iz podatkov samih po sebi (Mesec 

1998, 74). 

2 Kategorije so na višji ravni in bolj abstraktne kot pojmi, ki jih predstavljajo. Ustvarimo jih v istem 

analitičnem procesu, v katerem primerjamo podobnosti in razlike, kot pri oblikovanju pojmov na nižjih 

ravneh. Kategorije so »vogelni kamni« nastajajoče teorije. So sredstvo, s katerim lahko teorijo 

povežemo (Corbin in Strauss 1990, po Mesec 1998, 74). 

3 Sodbe trdijo o posplošenih odnosih med določeno kategorijo in njenimi pojmi in med različnimi 

kategorijami (Mesec 1998, 75). 
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kot tudi odnose med njimi. Kategorije tretjega nivoja so bolj oddaljene od raziskovalnega 

problema, vendar z njihovo vključenostjo v paradigmatski model pridobivamo (še bolj) 

celostno in poglobljeno razumevanje proučevanega problema. So najbolj subtilni elementi za 

razumevanje dinamike raziskovalnega problema.  

4.6 Interpretacija podatkov intervjujev 

Interpretacija podatkov, zbranih z delno strukturiranimi intervjuji podjetnic glede njihovega 

stila vodenja, je bila izvedena z večfaznim pristopom kvalitativne vsebinske analize. Po 

oblikovanem paradigmatskem modelu je sledila zadnja faza, to je oblikovanje končne 

teoretične formulacije oziroma interpretacije podatkov (Mesec 1998). Poglavitni cilj 

kvalitativne vsebinske analize je bilo oblikovanje konceptov in eksplanacij, to je interpretacije 

podatkov, ki se bere kot pripoved o specifikah ženskega stila vodenja podjetja.  

Ali je mogoče govoriti o uspešnem stilu vodenja kot o univerzalni, splošno veljavni kategoriji? 

Ali lahko dober vodja MSP uspešno vodi tudi multinacionalno podjetje? Ali je dober vodja 

proizvodnje lahko tudi uspešen pri kadrovanju? Na taka vprašanja je zelo težko odgovoriti 

kategorično pritrdilno. Zato se vprašamo, ali obstajajo določene lastnosti, ki so skupne vsem 

stilom vodenja (Kovač, Mayer in Jesenko 2004).  

Odgovori na vprašanja v intervjujih so bili različni. Zaradi lažje razumljivosti ugotovljenih 

dejstev naše analize smo pridobljene primarne podatke razdelili v pet ključnih 

pojmov/kategorij, ki izhajajo iz prečiščenega besedila, pridobljenega iz odgovorov podjetnic in 

njihovih zaposlenih. Raziskovalec mora empirično gradivo, pridobljeno z intervjujem, 

vsebinsko razčleniti na enote kodiranja. Te enote kodiranja smiselno preoblikuje v pojme in 

nato poenostavi v smiselne kategorije (Lamut in Macur 2012, 170). Izbrali smo samo tiste 

pojme/kategorije, ki so nam bili pomembnejši in ki s svojimi definicijami najbolj ustrezajo 

raziskovalnemu problemu. Tako smo lahko s kategorijami pojasnili raziskovalni problem in 

odgovorili na pet (5) ključnih raziskovalnih vprašanj:  

− Razumevanje vodenja; na tem mestu smo želeli ugotoviti, kako intervjuvane podjetnice 

razumejo koncept vodenja kot eno izmed dejavnosti managementa. 

− Opredelitev lastnega stila vodenja; ugotovili bomo, kako se podjetnice opredeljujejo do 

lastnih stilov vodenja in uspešnosti tega.  

− Razvoj stila vodenja; ugotovili bomo, kako so podjetnice razvile lasten stil vodenja skozi 

čas in kako je na to vplivalo notranje in zunanje okolje.  

− Vpliv stila vodenja na zaposlene; ugotovili bomo, kako se stil vodenja podjetnic odraža v 

odnosu do zaposlenih.  

− Stališča o ženskem stilu vodenja; to je dejansko tisto, kar je rdeča nit celotne naloge in 

raziskave. Zanimajo nas namreč značilnosti »ženskega« stila vodenja. 
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4.6.1 Razumevanje koncepta vodenja kot ene izmed dejavnosti managementa (RV1) 

Na kakšen način podjetnice dojemajo koncept vodenja kot ene izmed dejavnosti managementa, 

smo preverjali s tremi vprašanji. Poleg temeljnega vprašanja, kako podjetnice razumejo koncept 

vodenja kot ene izmed dejavnosti managementa, smo podjetnicam postavili še vprašanji, kaj 

jim pomeni vodenje in katere kompetence so po njihovem mnenju ključne za uspešno vodenje.  

Podjetnice razumevanje koncepta vodenja kot ene izmed dejavnosti managementa opisujejo 

zelo različno, vendar se med njimi lahko prepoznajo podobnosti. Vse intervjuvanke 

razumevanje koncepta neposredno vežejo na skrb za dobro počutje in produktivnost zaposlenih 

na delovnem mestu. Če se s stilom vodenja želijo približati potrebam/zahtevam zaposlenih, je 

po mnenju intervjuvank pomembno, da je vodja sposoben analize zmožnosti tima oziroma 

skupine zaposlenih in na osnovi teh ocen izkoriščati resurse zaposlenih za dosego (skupno) 

zadanih ciljev. Pri tem intervjuvanke izpostavljajo pomembno sposobnost vodje, da zmore 

identificirane značilnosti zaposlenih sintetizirati in jih upravljati v smeri zadanega cilja. 

Intervjuvanke razumejo koncept vodenja tudi kot zmožnost vodje, da upošteva značilnosti 

zaposlenih na način, da spodbuja ali krepi njihovo samostojnost. Vse intervjuvanke poudarjajo 

pomembnost integracije timskega pristopa vodenja zaposlenih. Ali kot same povedo: 

»/…/ vodenje sem razumela oz. še danes ga razumem kot eno timsko vodenje, prenašanje 

svojega dela, spoštovanje zaposlenih in od njih ugotoviti, kolikšen je tisti delež, ki ga sami 

prispevajo k delu, in kolikšen delež je tisti, ko moraš biti njihov suport /…/ Ker biti 

podjetnik pomeni, da moraš od A do Ž vse niti spraviti skupaj in dati navzven produkt kot 

podjetnik. Tega produkta nikoli ne moreš dati sam, zato stoji za teboj tvoja ekipa, ki 

pripomore k temu, da je ta produkt tako dober, da si lahko prepoznaven na trgu in da so 

stranke s teboj zadovoljne.« (Podjetnica B)  

»Jaz mislim, če moram v enem stavku to povedati, je načelom to sodelovanje, ko s skupnimi 

močmi prideš do nekega cilja /…/ Vodenje je sodelovanje v smislu, da potegneš ljudi, ki so 

okrog tebe, skupaj, da jih znaš združiti, da veš nastaviti stvari tako, da greš po zastavljeni 

črti naprej s temi ljudmi.« (Podjetnica D)  

»Vodenje je, jaz tako razumem, da so to naše ideje, ki jih moramo uresničiti in nam morajo 

ljudje, ki so z nami, pomagati. Torej, mi moramo priti do tega.« (Podjetnica E) 

Razumevanje koncepta vodenja Podjetnica A povezuje z odgovornostjo v smislu, da mora 

vodja poskrbeti za nemotenost vseh faz delovnega procesa. Pri tem podjetnica poudarja, da je 

vodja odgovoren za pridobivanje (novih) poslovnih priložnosti in nato pravilnega razdeljevanja 

delovnih nalog med zaposlene. Tovrstno razumevanje koncepta vodenja se neposredno veže na 

spretnosti vodje za učinkovito organizacijo delovnega procesa.  
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Koncept vodenja podjetnice pogosto razlagajo v povezavi z intuitivnim zaznavanjem notranjih 

(v njih samih) in zunanjih dejavnikov v delovnem okolju ali v zasebnem življenju. Gre za 

dejavnike, ki so lahko povezani z družinskim življenjem zaposlenih (npr. bolezen, varstvo 

otrok, nesoglasja s partnerjem, izguba družinskega člana idr.) ali z dejavniki iz delovnega okolja 

(npr. medosebna nesoglasja zaposlenih, nerazumevanje navodil ali zahtev, občutek 

preobremenjenosti idr.). Podjetnice namreč izpostavijo, da intuitivno zaznavajo spremembe 

med zaposlenimi, v delovni klimi ali v delovnih procesih in te spremembe skušajo kot vodje 

upoštevati ali korigirati pri nadaljnjih poslovnih odločitvah/usmeritvah.  

»Lahko govorim tudi skoraj o nekem intuitivnem zaznavanju, tako da mislim, da je pri 

ženskah ta prednost, da v bistvu z neko intuicijo vodimo. In nas intuicija vodi do tega, da 

sprejemamo potem odločitve, ki so seveda skladne z vsemi vodstvenimi, bom rekla 

zahtevami ali pa zakonodajnimi zahtevami, ki te lahko pripeljejo do tega, da začutiš, kdaj 

moraš narediti spremembo.« (Podjetnica F) 

Razumevanje koncepta vodenja podjetnic je tesno prepleteno tudi z njihovo identifikacijo 

ključnih kompetenc, ki naj bi jih imel uspešni vodja. Po mnenju Podjetnice A naj bi imel vodja 

razvite kompetence v smislu (1) strateškega razmišljanja. Gre za spretnost, ki jo vodja 

potrebuje za načrtovanje širitve poslovne dejavnosti podjetja, ohranjanja ali krepitve 

zadovoljstva strank kot tudi zaposlenih v podjetju.  

Večini podjetnic pa je skupno prepričanje, da naj bi imel vodja za uspešno vodenje podjetja 

predvsem okrepljene kompetence, vezane na (2) vzpostavljanje in ohranjanje korektnih in 

zaupljivih medosebnih odnosov med in z zaposlenimi kot tudi s strankami/poslovnimi partnerji 

(podjetnici A in F). Zadovoljstvo poslovnih partnerjev se, po mnenju Podjetnice A, vzpostavlja 

s poštenimi odnosi poslovanja. Pozitivne medosebne odnose z zaposlenimi pa naj bi vodja 

ohranjal z (3) motivacijskimi kompetencami (podjetnice B, C, D, E in F) in (4) zagotavljanjem 

podpore zaposlenim pri delovnem procesu (podjetnice B, C in D). Pri tem intervjuvanke 

(podjetnice B, C in D) podporo razumejo v smislu izkazovanja podpore zaposlenim pri 

identifikaciji in preseganju ovir in težav pri delu in podpore oziroma zagovarjanja dela 

zaposlenih pred poslovnimi partnerji. Slednje Podjetnica C pojasni: 

»Tudi ko pride stranka, ki je nezadovoljna, se postavim vedno v bran svojim delavkam. 

Tudi če potem na štiri oči rečem »glej to bi mu res morala narediti«. Da vidijo, da sem jaz 

tudi njihov zaveznik. Mislim, da je to pogoj za dobro delo.« (Podjetnica C) 

Potrditev uspešnega stila vodenja s podporo zaposlenim Podjetnica C argumentira z nizko 

fluktuacijo in dolgo delovno dobo zaposlenih v njenem podjetju.  

Poleg strateškega razmišljanja, zaupljivih medosebnih odnosov in podpore zaposlenim je po 

mnenju večine intervjuvank (podjetnice F, D, E, C) za uspešno vodjo ključna kompetenca, ki 
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se nanaša na (5) čustveno inteligenco, ali empatija. Po mnenju Podjetnice F je čustvena 

inteligenca temelj uspešne vodje: 

»Za začetek bom rekla čustvena inteligenca. Čustvena inteligenca je številka ena. Mislim, 

da je vse ostalo nadgradnja tega. Lahko je milijon lastnosti, ki ti ne koristijo. Spoštovanje 

soljudi in sposobnost odločanja so samoumevni. Čustvena inteligenca je osnova in ni 

nujno, da se pri njej vse začne in vse konča.« (Podjetnica F) 

»Ženska že iz materinskih vlog premore več čustvovanja in je bolj razumevajoča. Drugače 

vidi in drugače gleda na ljudi in drugače razume te stvari /…/ Jaz prisluhnem tudi osebnim 

problemom zaposlenih. Jaz dobim vse v paketu« (Podjetnica E) 

Kljub zasledovanju kompetence čustvene inteligence pa to podjetnicam ne predstavlja ovire, da 

ne bi svojih zahtev do zaposlenih izražale jasno in odločno ter transparentno. Le ena 

intervjuvanka (Podjetnica D) izpostavi občasne težave pri vodenju zaradi (pretiranega) 

razumevanja zaposlenih in njihovega izkoriščanja tega. Posledice lastne empatije do zaposlenih 

zaznava v tem, da sama prevzema njihove delovne obveznosti in se tako sooča s časovno stisko 

in (pretirano) obremenjenostjo. Zato si želi, da bi pri organizaciji delovnega procesa in nalog 

včasih zanemarila empatijo in zaposlenim bolj odločno izrazila zahteve in pričakovanja glede 

njihovega dela.  

4.6.2 Opredelitev lastnega stila vodenja in uspešnosti le-tega (RV2) 

Zavedali smo se, da je dejavnikov, ki vplivajo na lasten stil vodenja, zagotovo več. S tem 

namenom smo podjetnicam postavili dve temeljni vprašanji, katerima so nato sledila 

podvprašanja. Splošnemu opisu, kako razlagajo lasten stil vodenja, sta sledili še podvprašanji, 

kakšna je njihova vloga v podjetju in kako se stil vodenja odraža v odnosu do sodelavcev. 

Zanimalo nas je tudi, kako so razvile lasten stil in koliko so jim pri tem pomenili izobraževanje, 

delovne izkušnje in družina.  

Vse podjetnice lastni stil vodenja opredeljujejo kot demokratičen in sodoben stil vodenja. 

Demokratičen oziroma sodoben stil vodenja podjetnic zaznavajo tudi njihovi zaposleni. Le 

zaposleni Podjetnice B omenjajo, da je stil vodenja njihove nadrejene občasno prežet tudi s 

tradicionalnimi lastnostmi, vendar zaradi tega zaposlena B2 in B3 ne izražata nezadovoljstva: 

»… Ravna moralno in stremi k vrednotam.« (Zaposleni B2) 

»Korekten, včasih preveč tradicionalen, vendar dober, razumevajoč in motiviran.« 

(Zaposleni B3) 

Podjetnice ocenjujejo, da je njihov stil vodenja uspešen, in mu poleg demokratičnih značilnosti 

dodajajo še intuitivnost in empatijo. Zaradi zaznavanja uspešnosti in zadovoljstva z lastnim 
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stilom vodenja tudi večina podjetnic ne zaznava potrebe po morebitnih spremembah. Podjetnica 

E izpostavi, da je njen stil vodenja »v moji naravi in tako mi je v redu, kot je« (Podjetnica E). 

Zadovoljstvo podjetnic z njihovim stilom vodenja izhaja tudi iz zaznave spoštovanja pri 

zaposlenih in korektnih medosebnih odnosov. Dve podjetnici pa zaznavata potrebo po 

spremembi pri stilu vodenja. Podjetnica C meni, da bi morala biti zaposlenim manj dostopna, 

saj jo to zelo obremenjuje. Zato zaposlene spodbuja k (še) večji samostojnosti in 

samoiniciativnosti v delovnih procesih. S podobno težavo pretirane dostopnosti in empatije se 

srečuje tudi Podjetnica D. Tudi ona omenja, da prehitro prevzema nase delovne naloge, ki jih 

zaradi empatije do zaposlenih ne razdeli mednje.  

»Ampak pol si mislim, ona ima še toliko dela, ona mora še to narediti. In jaz kar nase 

nalagam. Meni se zdi vse tako »easy« in pol se tako naložim s stvarmi. Hitro pozabiš na 

strateško razmišljanje in druge lastnosti vodenja podjetja. Postaneš prehitro operativen, 

samo zaradi tega prevzemanja /…/ Ampak to bi si absolutno želela spremeniti, ker 

prehajam v stisko s časom, zaradi tega. In kar je še najslabše, da se moj tim tega ne zaveda. 

Oni se ne zavedajo, da jaz prevzemam njihove stvari. Čeprav imamo zelo jasno ločeno, kdo 

kaj dela pri nas, ampak vseeno, če nekdo zmanjka, je logično, da bo nekdo drug prevzel 

delo. In dostikrat tudi jaz prevzamem stvari.« (Podjetnica D)  

Zato stremi k učinkovitejšemu delegiranju in organiziranju delovnih nalog med zaposlene. Pri 

tem ji je v pomoč sistematizacija delovnih mest v podjetju, ki v delovno okolje vnaša večjo 

transparentnost.  

Sodoben oziroma demokratičen stil vodenja podjetnice opredeljujejo kot stil vodenja s 

poudarkom na (1) samorefleksiji, (2) osebnostni rasti, (3) produktivnem timu, (4) transferju 

družinske vloge, (5) dobrih medosebnih odnosih in (6) osebnih vrednotah.  

Dobre medosebne odnose skušajo podjetnice ohranjati z zaupanjem v svoje zaposlene. Gre za 

to, da podjetnice zaposlenim zaupajo, da bodo svoje delo opravili kakovostno in skladno z 

zahtevami bodisi samega poslovnega procesa (npr. časovni roki), bodisi vodje. Dobre 

medosebne odnose gradijo tudi z zagotavljanjem samostojnosti in svobode zaposlenih pri 

razporejanju delovnih nalog in obveznosti ter podajanju lastnih predlogov (inovativnosti) 

izboljšanja poslovanja podjetja. Prav tako večina podjetnic omenja, da s svojim sodobnim 

stilom vodenja skušajo delovati kot član tima, ki skupaj rešuje težave in konflikte in tako določa 

delovni proces v podjetju. Lastno vlogo v timu podjetnice vidijo v vodilni vlogi: razporejanja 

delovnih nalog med zaposlene, dostopnosti v primerih zaznanih težav, zaznavanja 

(ne)uspešnosti članov tima in skladno s tem jasno podanih pohval in kritik. Kljub temu, da so 

podjetnice del tima, ugotavljajo, da jih zaposleni spoštujejo. Sinhrono in uspešno delovanje 

tima je po mnenju Podjetnice D odvisno od ujemanja (osebnih) vrednot med vodjo in 

zaposlenimi, kot tudi med zaposlenimi. Zato Podjetnica D pri zaposlovanju novega kadra skuša 

identificirati vrednote kandidatov/ta in ugotoviti, ali se njegove/njene vrednote ujemajo s člani 

tima v podjetju.  



44 

»Jaz dajem vedno na prvo mesto vrednote, ki jih jaz vidim, kar je po eni strani pozitivno. 

Mislim, da se ljudi da vedno naučiti. Ampak osebnosti, ki jih nekdo ima, ne moreš 

spremeniti. Na prvem mestu mi je pomembno, da vem, da se bo ta tim ujemal med seboj in 

z mano.« (Podjetnica D) 

Po mnenju podjetnic je uspešen stil vodenja pogojen tudi z (nenehno) samorefleksijo. Po 

mnenju Podjetnice D si mora dober vodja vzeti čas in razmisliti oziroma oceniti, kako uspešen 

je pri svojih vsakodnevnih odločitvah (npr. organizaciji delovnega procesa), načrtih za razvoj 

podjetja in zaposlenih (npr. z izobraževanjem), skrbi za dobre medosebne odnose ipd. 

Podjetnica F izpostavi, da uspešen stil vodenja povezuje z nenehno željo po osebnostni rasti. 

Pri tem omenja, da se je v prostem času usposabljala in izobraževala s področja psihologije in 

energetskega upravljanja. Slednje pojasni: 

»Ne želim, da izpade tako, da zavrtim kristalno kroglo, ko pridem v službo, ali pa se 

pripeljem z metlo /…/ jaz sem skozi dodatna usposabljanja in bom rekla spet osebnostno 

rast prišla do nekih spoznanj, ki so zame ključna. Torej govorimo o nekih energijah, ki jih 

oddajaš, in da je pri tem zelo pomembno, kakšen si ti s svojo energijo, ker s to energijo tudi 

kreiraš prostor. Kreiraš ambient, zaposlene, vplivaš nanje in tako naprej. Kako vplivam? 

Jaz sem tukaj, in vplivam. Če nisem tukaj, tudi vplivam. Govorim na splošno o energiji 

privlačnosti. O nekih energijah, ki jih pač ljudje ne zaznavamo, vendar delujejo. Torej, če 

sem tukaj, vplivam, in če nisem v pisarni, tudi vplivam. Kaj deluje na moje zaposlene? 

Moja filozofija? Dvomim. Torej neka energija, ki sem jo jaz ustvarila. Ne govorim fizično 

o neki megli, ampak govorim o nekem in-printu. Uporabljam izraz in-print, ker ustvarjam 

energijo že samo s tem, da sem, da obstajam, in to je zelo pomembno. Zaposleni so se to 

nalezli od mene, ker to energijo čutijo. Ker kot vodja si pač prvi, si torej tisti, ki prvi 

preskakuje ovire. Ker je pomembno, da jim kot vodja daješ priznanja, in za njih je 

pomembno, da dobijo priznanja od vodje. Se pravi, da si ves čas ti njim vzor tako ali 

drugače, s tem da ne kuješ sebe v zvezde, ampak da si jim blizu in da ti želijo slediti.« 

(Podjetnica F) 

Demokratičen oziroma sodoben stil vodenja podjetnice povezujejo s transferjem svojih 

družinskih vlog v poslovno okolje.  

»Pri meni pa je vse v isti vlogi. Jaz sem hkrati manager in hkrati operativni in strokovni 

direktor, bi rekla. Kot v družini, da poskrbiš za vse.« (Podjetnica B) 

»Prvo, kar opazim, je, da kako delujem jaz doma, delujem v podjetju. Je povezano! Je 

podobno /…/ Ti stalno nekaj povezuješ in ženske so že navajene v družini imeti neko 

organizacijsko vlogo in imeti tempo v življenju, da morajo hitro nekaj urejevati. To se 

izraža tudi v njihovem načinu vodenja. To je logično.« (Podjetnica D) 
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»Po mojem je to kot v družini, morata biti moški in ženska, kombinirano, da se tej liki 

dopolnjujejo. Smo si pa itak vsi različni. Ene ženske so pa že same po sebi bolj ’moške’, 

imajo to v sebi.« (Podjetnica F) 

»To je moja izkušnja. Torej sposobnost odločanja mora biti. Mora biti tudi načelnost, mora 

biti poštenost, iskrenost idr. Ker kratkoročno je vse ostalo možno. Dolgoročno pa velja 

spoštovanje, iskrenost. Tako kot pri družini.« (Podjetnica F) 

Kljub temu, da podjetnice podobno opredeljujejo svoj sodoben in demokratičen stil vodenja, je 

med njimi zaznati razlike v definiranju njihove vloge v podjetju. Podjetnica A svojo vlogo v 

podjetju (kot vodja) doživlja v ohranjanju ravnovesja odločnosti, da ne vodi »ne trdo, ne 

mehko« (Podjetnica A). Intervjuvani zaposleni v podjetju Podjetnice A njeno vlogo zaznavajo 

različno. Eden od zaposlenih svojo vodjo zaznava kot avtoritativno, drugi zaposleni pa kot del 

tima, ki tim vodi energično ter empatično in razumevajoče. Zato stil vodenja podjetnice doživlja 

kot demokratičen. Tretji zaposleni pa izkazuje nezadovoljstvo s stilom vodenja Podjetnice A. 

Nezadovoljstvo projicira v slabo organizacijo delovnega procesa v smislu »njena značilnost je 

delo AD HOC« (Zaposleni A3).  

Podjetnica B zaznava svojo vlogo vodje v podjetju kot vlogo mentorja zaposlenim. Mentorsko 

vlogo doživlja z nenehnim spodbujanjem in skrbjo za (strokovno) izobraževanje zaposlenih:  

»Strokovno nas izpopolnjuje.« (Zaposleni B1) 

»Skrbi za izpopolnjevanje našega znanja.« (Zaposleni B3)  

Z investiranjem v (novo strokovno) znanje zaposlenih so ti bolj kreativni in njihovo 

razmišljanje ni ukalupljeno, to pa vpliva tudi na boljšo produktivnost podjetja. Tudi zaposleni 

Podjetnico B doživljajo kot vodjo, ki jih samozavestno vodi in usmerja k zadanim ciljem. Ob 

tem pa zaposlene upošteva in motivira. Ravna moralno in stremi k vrednotam.  

Podjetnica C svojo vlogo v podjetju doživlja kot vlogo varuha medosebnih odnosov. Pomembni 

so ji tesni medosebni odnosi in medosebno zaupanje. Zato spodbuja in organizira neformalna 

druženja za zaposlene. Tudi zaposleni svojo vodjo zaznavajo kot vodjo, ki jim dopušča svobodo 

pri njihovem delu in jim je dostopna v primeru težav in konfliktov. Zaposleni izpostavljajo 

pripravljenost Podjetnice C za pogovor z njimi oziroma spodbujanje odprte komunikacije: 

»Spodbuja komunikacijo z in med zaposlenimi.« (Zaposleni C1) 

»Veliko komunicira z nami in tudi spodbuja nas, da to počnemo med seboj.« (Zaposleni 

C2) 

»Vsi lahko komuniciramo z njo, med seboj in s strankami.« (Zaposleni C3) 
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Podjetnica D identificira svojo vlogo vodje v podjetju z upravljanjem zaposlenih. Zaposleni 

svojo vodjo doživljajo kot:  

»… osebo z močnim karakterjem, ki vzbuja zaupanje med zaposlenimi in jih motivira na 

način, da delajo po svojih najboljših zmožnostih.« (Zaposleni D2)  

Podjetnica E ocenjuje, da se njena vloga neposredno odraža v vodji tima. Z zaposlenimi je 

zaradi narave dela nenehno v stiku in z njimi vzpostavlja sproščene medosebne odnose, vendar 

pri njih zaznava spoštovanje. Večina zaposlenih svojo vodjo doživlja kot kompetentno, 

korektno in kreativno vodjo. Zaznavajo jo v vlogi mentorja in svetovalca, ki svoje zaposlene 

primerno motivira in nagrajuje. Zaposleni tudi ugotavljajo, da je dobra organizatorka, saj: 

»… zna razumljivo organizirati delovne dejavnosti tako, da vsakemu zaposlenemu dodeli 

nalogo, za katero meni, da jo bo najuspešneje opravil.« (Zaposleni E1) 

Podjetnica F svojo vlogo vodje v podjetju povezuje z zaupljivo osebno blagovno znamko. Meni, 

da njena vloga vodje med zaposlenimi predstavlja pojem zaupanja, poštenosti in 

transparentnosti. Podjetnica tako tudi pove:  

»V bistvu je še vedno spoštovanje, ki je neka garancija za priznanje, gotovost, zaupanje, 

iskrenost in transparentnost. Ja, kot neka solidna poosebljena blagovna znamka.« 

(Podjetnica F) 

Zaposleni menijo, da njihova vodja uporablja sodobni stil vodenja. Njen stil vodenja je 

primeren starostni strukturi zaposlenih (mlajši kader), ob tem da pri njih zbuja suverenost in 

prepričljivost. Po mnenju zaposlenega (Zaposleni F2) Podjetnica F s svojim stilom vodenja in 

delovanjem izraža identiteto vodje. Ob tem zaposleni (Zaposleni F1) omenja, da Podjetnica F 

vodi glasno, odločno in dosledno ter ima do zaposlenih visoka pričakovanja (zahtevna delovna 

etika).  

4.6.3 Značilnosti sodobnega oz. demokratičnega stila vodenja intervjuvank 

V predhodnem poglavju smo ugotovili, da vse podjetnice, z izjemo Podjetnice F, ki lasten stil 

vodenja doživlja kot kombinacijo demokratično-avtoritativnega vodenja, lasten stil vodenja 

ocenjujejo ali zaznavajo kot demokratičen ali sodoben zaradi teh značilnosti: (1) organizacije 

delovne dejavnosti in izvajanja nalog, (2) motiviranja zaposlenih, (3) komunikacije in 

medosebnih odnosov z zaposlenimi, (4) timskega dela in nadzora, (5) zagotavljanja pomoči pri 

reševanju strokovnih težav (dostopnost), (6) izrekanja pohval in kritik, (7) inovativnosti, (8) 

sprotnega reševanja konfliktov, (9) nagrajevanja, (10) vlaganja v zaposlene in (11) delovnih 

pogojev.  
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Štiri podjetnice (A, B, C in E) menijo, da svojim zaposlenim dovolj razumljivo organizirajo 

delovne dejavnosti in izvajanje nalog. Oceno razumljivosti podajajo na osnovi izkušenj, saj 

zaposlenim ni treba ponavljati navodil (Podjetnica A) in delo poteka nemoteno z dobrimi 

rezultati (Podjetnica C). Podjetnica E, ki v delovnem procesu neposredno sodeluje z 

zaposlenimi (skupno ustvarjanje kulinaričnih produktov in storitev), ugotavlja, da ji pri 

razumljivi organizaciji dejavnosti in nalog zaposlenih pomagajo predhodno pridobljena znanja 

pedagogike in andragogike. Ta znanja ji omogočajo, da svoje strokovno-kulinarično znanje 

razumljiveje predaja zaposlenim:  

»Če si ti samo strokovnjak na enem področju in če tega znanja ne znaš prenesti na nekoga, 

ni nič. Ker veš samo ti in tako lahko samo ti nekaj delaš. Najbolj pomembno je, da ko delaš 

z ljudmi, da te oni razumejo, kaj hočeš in zahtevaš od njih in kako priti do tega. Tudi jim 

moraš olajšati pot in pokazati, kako priti do rezultata.« (Podjetnica E) 

Po drugi strani pa vsi zaposleni ocenjujejo, da njihove vodje dovolj razumljivo organizirajo 

delovne dejavnosti in izvajanje nalog.  

Dve podjetnici (podjetnici D in F) pa menita, da bi lahko izboljšali razumljivost organizacije 

delovne dejavnosti in izvajanja nalog. Pri tem Podjetnica D omeni, da so vedno možnosti in 

priložnosti za izboljševanje lastnega stila vodenja, čeprav ocenjuje, da razumljivo organizira 

dejavnosti in naloge zaposlenih v podjetju. Ta podjetnica ima tudi pomočnico, ki ob njeni 

odsotnosti ali preobremenjenosti organizira delovne dejavnosti in skrbi za izvajanje nalog 

zaposlenih. Zaposleni D1 in D2 ugotavljata, da je razumljivost organizacije delovne dejavnosti 

in izvajanje nalog povezano z osebno odgovornostjo zaposlenega za njegovo kakovostno 

opravljanje delovnih nalog.  

Podjetnica F si spremembo pri organizaciji delovnega procesa in nalog zaposlenih želi izvesti 

s krepitvijo samoiniciativnosti svojih podrejenih vodij. Želi si, da bi podrejene vodje 

samoiniciativno podajale predloge izboljšav organizacije delovnega procesa in nalog 

zaposlenih. V soglasju s podjetnico pa naj bi nato vodje prenašale organizacijo delovne 

dejavnosti in nalog na zaposlene. V tem primeru gre za oblikovanje vodij kot pomočnikov pri 

transparentni organizaciji delovnih procesov in nalog. Tudi zaposleni izpostavljajo 

organizacijsko strukturo delovnih dejavnosti in izvajanja nalog od Podjetnice F (vodje) preko 

njenih neposredno podrejenih (vodij) do zaposlenih. Pri tem ocenjujejo, da je delo kljub zelo 

fleksibilnemu delovnemu procesu organizirano dobro in poteka nemoteno.  

Podjetnica F si podobnih sprememb (preko vodij) želi tudi na področju spodbujanja in 

motiviranja zaposlenih, da najdejo v svojem delu izziv in zanimanje. Tudi Podjetnica D 

ocenjuje, da premalo motivira in spodbuja zaposlene, da bi jim delo pomenilo izziv in zbujalo 

zanimanje. Konkretnih predlogov izboljšav Podjetnica D ne podaja, ugotavlja pa, da je uspešno 

motiviranje in spodbujanje zaposlenih znatno pogojeno z njihovimi vrednotami. Zato ena 

oblika motivacije ne bo uspešna pri vseh zaposlenih, temveč je treba k načinu motiviranja 
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zaposlenega pristopiti individualno in identificirati motivacijske dejavnike za vsakega ločeno. 

Tudi zaposlena v podjetju Podjetnice D izpostavljata pomembnost osebne in notranje 

motivacije zaposlenega ter prilagajanje motivacije tako z vrsto dela kot tudi s konkretno 

situacijo … »če nisi sam motiviran, ne pomenijo zunanji dejavniki kaj dosti« (Zaposleni D1). 

Vsi intervjuvani zaposleni ocenjujejo, da jih njihove vodje spodbujajo in motivirajo, da najdejo 

v svojem delu izziv in zanimanje. Podjetnice uspešno motiviranje zaposlenih prepoznavajo v 

njihovi samostojnosti in samoiniciativnosti pri iskanju rešitev in preseganju težav, izkoriščanju 

razpoložljivih resursov v delovnem okolju (IKT programov) za uresničevanje ciljev ter želji po 

izobraževanju in inovativnosti.  

Vse podjetnice pri svojem stilu vodenja spodbujajo komunikacijo z zaposlenimi in med njimi 

ter skrbijo za dobre medosebne odnose. Temu pritrjujejo tudi vsi zaposleni v njihovih podjetjih. 

V ta namen podjetnice organizirajo neformalna (družinska in službena) druženja in izlete, 

mesečne sestanke in/ali krizne kolegije. Odprta komunikacija in medosebni odnosi so po 

mnenju Podjetnice C vir uspeha njenega podjetja, zato sta ji ta segmenta pri vodenju še posebej 

pomembna.  

Vse podjetnice kot tudi njihovi zaposleni menijo, da podjetnice spodbujajo timsko delo med 

zaposlenimi. Pri tem dve podjetnici zaznavata, da nadzor vodje pri učinkovito organiziranem 

timskem delu zaposlenih ni potreben. Nadzor zamenjujeta z zaupanjem v zaposlene, njihovo 

odgovornostjo do dela in s samostojnostjo zaposlenih pri opravljanju delovnih nalog. Ena 

podjetnica (Podjetnica E) pa pove, da svoje zaposlene tudi nadzoruje. Zaposleni pa njenega 

nadzora ne občutijo ali ga občutijo posredno.  

Vse podjetnice kot tudi njihovi zaposleni izpostavljajo, da podjetnice, njihove vodje, 

sprejemajo in spodbujajo predloge ali pobude zaposlenih za doseganje boljših rezultatov. 

Podjetnica F pri spodbujanju in sprejemanju predlogov zaposlenih izpostavi, da imajo v 

njihovem sistemu vodenja kakovosti integrirano metodo Demingovega kroga izboljšav. Tudi 

zaposleni Podjetnice F omenjajo, da jih njihova vodja nenehno spodbuja in da imajo v podjetju 

obrazec za podajanje njihovih predlogov in spodbud. Podjetnica A svoje zaposlene spodbuja, 

da izražajo predloge in pobude za doseganje boljših rezultatov, z nagradami. Med zaposlenimi 

Podjetnice A so glede sprejemanja in spodbujanja predlogov in pobud zaposlenih za doseganje 

boljših rezultatov mnenja deljena. Tako Zaposleni A1 meni, da jih njihova vodja ne spodbuja, 

Zaposleni A2 meni, da jih spodbuja občasno, Zaposleni A3 pa ocenjuje, da jih njihova vodja – 

Podjetnica A pri njihovem delu spodbuja in sprejema predloge za doseganje boljših rezultatov. 

Podjetnica E pa meni, da je spodbujanje zaposlenih, še bolj pa sprejemanje oziroma upoštevanje 

njihovih predlogov izboljšav ključni motivacijski dejavnik pri delu zaposlenih. Tudi vsi 

intervjuvani zaposleni pritrjujejo mnenju Podjetnice E.  

Vse podjetnice so dostopne svojim zaposlenim pri reševanju strokovnih težav (dostopnost). 

Pomoč pri reševanju strokovnih težav zaposlenim nudijo v obliki (individualnega in 

skupinskega) pogovora ali prevzemanja njihovih delovnih nalog. Podjetnica A pove, da če pride 
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do zahtevnejših težav, te rešuje sama. Tudi zaposleni izpostavljajo, da jim podjetnice (vodje) 

pomagajo pri reševanju strokovnih težav.  

Vse podjetnice zaposlenim izrekajo (javne) pohvale kot tudi (zasebno in javno) podajajo 

kritiko. To potrjujejo tudi vsi zaposleni. Pri tem le Podjetnica F priznava, da je v preteklosti 

pogosteje izrekala kritiko kot pohvalo. Razlog za to je identificirala v tem, da tudi sama kot 

podrejena ni bila deležna pohval oziroma je bila predvsem deležna kritik, kljub uspešnemu 

opravljanju dela in odličnim poslovnim rezultatom podjetja. Opazila je, da so njeni nadrejeni 

pretežno izpostavljali zahteve in v ospredje komunikacije postavljali (morebitne) težave. 

Takšna naravnanost je Podjetnici F odvzemala priložnosti in čas za veselje do dela, medtem ko 

je ona ali njen tim zaposlenih dosegal dobre rezultate. Zato je spremenila način razmišljanja v 

smislu »napaka se pač zgodi« in sedaj suvereno argumentira vzrok napake in postopke njene 

odprave. S tovrstnim razmišljanjem je zaznala, da svoje neposredno podrejene (vodje) sedaj 

pogosteje pohvali, kot jih je v preteklosti. Tudi Zaposleni F1 izpostavlja v preteklosti 

neustrezno podajanje kritike zaposlenim, ki se spreminja in izboljšuje.  

Tako kot je morala najti ravnovesje med pohvalami in kritikami Podjetnica F, to ravnovesje pri 

vodenju skuša ohranjati tudi Podjetnica D. Tri podjetnice (podjetnice C, D in E) pri izrekanju 

pohval in kritik zaposlenim, upoštevajo tudi lastnosti zaposlenih: 

»Sem pa opazila, da je odvisno tudi zelo od osebe. Komu izrekam kaj, ker zadnjič sem eno 

od naših punc pohvalila in mi je rekla, da ji ni treba tega povedati. Ampak to ni bilo 

negativno, mislila je v tem smislu, da ni potrebno, da ji to rečem /…/ Včasih so tudi 

situacije, ko bi rada pohvalila človeka, ampak se mi določeni ljudje zdijo nedostopni in 

meni je potem težko pohvaliti in ne pohvalim!« (Podjetnica D) 

»Tudi kritika! Ampak odvisno, kaj je problem, kako huda je napaka. Kakšna kritika je tudi 

taka, da se malo pohecamo, vendar se to razume. Vedno moraš prej oceniti, kaj je kritično 

in za koga je kritika.« (Podjetnica E) 

Izrekanje kritik podjetnicam ne dela težav. Po njihovem mnenju so kritike potrebne in 

pomembne, saj z njimi zaposlene vodijo k boljšemu izvajanju delovnih nalog.  

»Prava kritika je zdrava kritika, ker če ne kritiziraš, potem nekdo misli, da dela prav in v 

dobri veri, tudi če je v zmoti. Potem lahko pride tudi do kakšne škode, nenamerno. Če nisi 

pokritiziral in nisi spremljal, človek niti ne ve, da dela nekaj narobe.« (Podjetnica B) 

»Pazim, da je kritika tako zapakirana, bom rekla, da ni osebne prizadetosti. Da v bistvu 

vidijo, da je dobronamerna, da pač moramo popravit nekaj, da mogoče naši stranki ta 

način ni všeč, da se moramo mi prilagoditi.« (Podjetnica C) 

Podjetnice kritike izrekajo neosebno oziroma skušajo kritiko podati vezano izključno na delo 

zaposlenih. Prav tako podjetnice menijo, da je kritika oblika preventive izvajanja slabega dela 
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oziroma napak pri delu zaposlenih. Ne nazadnje podjetnice javno kritiko zaznavajo kot 

opozorilni znak, da je vodja dosleden pri monitoringu svojih zaposlenih. Pri tem podjetnice 

povedo: 

»Če pa je vezano na cel tim, da vidijo tudi drugi, da sem to naredila, da se zavedajo, in ne 

samo z vidika, da jim je v poduk. Oni včasih rabijo to. Ne zdi se jim prav, da gredo nekateri 

ljudje brez posledic mimo nečesa, če ne naredijo določenih, dogovorjenih stvari. Se mi zdi, 

da potrebujejo, da vidijo, da sem ukrepala, da sem nekoga opozorila.« (Podjetnica D) 

»Je pa plus, če je javna kritika, zato da tudi drugi slišijo in jim je to v opozorilo. Pa tudi, 

da vidijo, da ti kot vodja reagiraš na nekaj, kar ni prav. Slabo je, če ti ne reagiraš na 

napako, te zaposleni kritizirajo, pa delajo lahko še naprej narobe.« (Podjetnica E) 

Vse podjetnice pri svojem vodenju posvečajo pozornost inovativnosti zaposlenih. Podjetnica, 

ki deluje v visoko inovativni gospodarski panogi (Podjetnica F), pove, da imajo v njenem 

podjetju stimulativno inovativnost v smislu nagrajevanja zaposlenih v primerih podanih 

predlogov inovacije. Podjetnice, ki poslujejo v manj tehnološko inovativnih panogah, pa 

inovativnost doživljajo kot predlog zaposlenih za učinkovitejše izvajanje delovnega procesa ali 

izboljšanje produkta in storitve podjetja.  

Vse podjetnice pri svojem vodenju sproti rešujejo težave in konflikte z zaposlenimi ali/in s 

poslovnimi partnerji. Težave ali konflikte podjetnice rešujejo s pogovorom z zaposlenim ali v 

timu. Podjetnice svoje zaposlene nenehno opozarjajo, da lahko v primeru zaznane težave in 

konflikta vedno pridejo na pogovor z njimi. Ena od podjetnic (Podjetnica B) je težave, vezane 

na obremenjenost zaposlenega z delom, reševala tako, da je delo razporedila drugim zaposlenim 

ali je delo prevzela sama. Podjetnica D pa opaža, da zaposleni pogosto težave in konflikte 

zadržujejo zase oziroma jih ne rešujejo sproti. Tudi zaposleni pritrjujejo, da njihova vodja sproti 

rešuje težave in konflikte. Zaposleni C1 meni, da je takšen način reševanja težav »naložba v 

dobre odnose«.  

Nematerialne spodbude so podjetnicam pomembnejše od materialnih spodbud, vendar menijo, 

da je za uspešno vodenje podjetja in zaposlenih potrebno dopolnjevati nematerialne spodbude 

z materialnimi. Po mnenju podjetnic nematerialne spodbude spodbujajo in krepijo (notranjo) 

motivacijo zaposlenih pri delu in s tem zaposleni v delovnem procesu lahko tudi presegajo 

lastne zmožnosti. Podjetnice pa se zavedajo dejstva, da so materialne spodbude (finančne 

narave) pomemben vir preživetja zaposlenih. 

»Zame je pomembnejša nematerialna spodbuda, ker mislim, da pri človeku tako več 

dosežeš. Živimo pa v materialnem svetu, zato imamo pri nas tudi materialne spodbude.« 

(Podjetnica A) Zaposleni Podjetnice A pa menijo, da so vodji pomembnejše materialne 

spodbude.  
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»Vsi delamo za denar in vsi vemo, da denar je potreben.« (Podjetnica B) Zaposleni 

Podjetnice B menijo, da njihova vodja daje enak pomen tako nematerialnim kot tudi 

materialnim spodbudam.  

»Nematerialna je vedno najbolj pomembna. Ker materialna je brez meja. Danes daš toliko, 

in potem ko to izgubi vrednost, bi hoteli še več. Ni nikoli konca. V času, ko je pomanjkanje 

materialnih dobrin, jih je seveda vsak vesel. Nobeden ne živi v izobilju, zato dela in se trudi 

tukaj pri nas. Preživetje je postalo drago, stroške in položnice ima vsak, zato se vsak 

razveseli tega materialnega.« (Podjetnica E)  

Zaposleni Podjetnice E ugotavljajo, da je njihovi vodji pomembnejša nematerialna spodbuda, 

vendar se tako kot ona zavedajo pomembnosti materialnih spodbud.  

Podjetnica D izpostavi, da je pri določanju (ne)materialnih spodbud pomembno poznavanje 

vrednot zaposlenega. Pri tem Podjetnica D omeni, da so nekaterim zaposlenim pomembnejše 

nematerialne spodbude, drugim pa materialne. Do materialnih spodbud ima omenjena 

podjetnica zadržke zaradi morebitnega pojava zavisti med zaposlenimi. Zaposleni Podjetnice 

D ne vedo, katera oblika in vrsta spodbud je njej pomembnejša.  

Štiri podjetnice (podjetnice B, C, E in F) menijo, da je izobraževanje zaposlenih investicija. Z 

investiranjem v izobraževanje zaposlenih ti pridobivajo dodano vrednost (strokovnost) oziroma 

se viša človeški kapital podjetja. Z višanjem strokovnosti kadra oziroma zaposlenih pa je delo 

izvedeno bolj učinkovito in uspešno. Podjetnica E spodbuja svoje zaposlene, da 

samoiniciativno najdejo njim ustrezna in primerna izobraževanja. Njihovo novo pridobljeno 

znanje pa se neposredno odraža pri višjem plačilnem prometu podjetja. Podjetnici A in D pa 

menita, da je izobraževanje zaposlenih tako investicija kot tudi strošek. Njuno mnenje glede 

izobraževanja zaposlenih kot oblike investicij sovpada z drugimi podjetnicami, torej da se novo 

pridobljeno znanje zaposlenih obrestuje v uspešnosti podjetja. Strošek izobraževanj pa 

argumentirata z vidika visokih cen izobraževanj, pomanjkanja delovne sile za časa udeležbe 

zaposlenega na izobraževanju in s potnimi in namestitvenimi stroški, ki so povezani z 

izobraževanjem. Če je novo znanje zaposlenega aplikativno in uporabno v delovnih procesih 

podjetja in ga zaposleni tudi deli s sodelavci (interni prenos znanja), se stroški izobraževanja s 

časom preoblikujejo v investicijo. Težavna so izobraževanja, ki zaposlenemu in/ali podjetju ne 

prinesejo dodane vrednosti oziroma uporabnosti znanja v smislu dviga konkurenčnosti, 

učinkovitosti podjetja. Vsi zaposleni pritrjujejo, da jih njihove vodje spodbujajo k strokovnemu 

izpopolnjevanju. Zaposleni Podjetnice C izpostavljajo, da je njihovi vodji izobraževanje 

zaposlenih zelo pomembno, saj je strokovno kompetenten kader dodana vrednost oziroma 

kapital podjetja. Zaposleni Podjetnice D omenjajo, da jih njihova vodja napoti na smotrna 

izobraževanja in tudi sama jim predaja znanje, ki ga pridobi na izobraževanjih. Zaposleni 

Podjetnice E omenijo, da skušajo identificirane težave v kolektivu sprva rešiti z znanjem, ki ga 

imajo (interni prenosi znanja). Če to ni uspešno, jih Podjetnica E, njihova vodja, usmeri na 
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ustrezna izobraževanja, še bolj pa ji je všeč, da zaposleni sami najdejo in predlagajo udeležbo 

na izobraževanjih.  

Vse podjetnice zagotavljajo svojim zaposlenim dobre delovne razmere. Tudi zaposleni 

omenjajo, da so delovne razmere prijetne, in ob tem omenjajo tudi dobro počutje in dobre 

medosebne odnose. Poslovni prostori podjetnic so zračni, svetli in zaposleni uporabljajo 

sodobno IKT opremo. Podjetnica F je omenila, da je zamenjala večje poslovne prostore za 

manjše. Intuitivno je začutila, da so bili večji prostori v višjem nadstropju stavbe neustrezni. 

Zaposleni so izgubljali stik med seboj in začutila je, da: 

»To so moje zaznave, to je ta intuitivni del in jaz sem začutila, da je potrebno, da gremo 

nižje in da smo bolj v kontaktu z zemljo, prizemljeni, torej tam, kjer je naša dejavnost. Na 

tleh, logistika, tla. Resnično, dosti manj je bolezni in bolniških odsotnosti. Po feng shuiju 

je to o. k. Počutje je veliko boljše.« (Podjetnica F) 

Odločitev o razporeditvi delovnih prostorov je zaposlenim prepustila Podjetnica C, ki je 

povedala, da so se njeni zaposleni odločili za skupno uporabo velikega poslovnega prostora. 

Na ta način si zaposleni lažje izmenjajo informacije in po potrebi organizirajo nadomeščanja 

zaposlenih.  

4.6.4 Razvoj lastnega stila vodenja ter vpliv notranjega in zunanjega okolja (RV3) 

Razlogi za odločitev za ustanovitev lastnega podjetja intervjuvanih podjetnic se lahko delijo na 

notranje in zunanje dejavnike okolja. Pri tem smo notranje dejavnike identificirali kot vzgibe 

za samostojno poslovno pot, ki so se pri podjetnicah pojavili v njih samih (npr. njihove želje, 

potrebe, znanja ipd.). Med zunanje dejavnike pa smo umestili vzroke, razloge in spodbude za 

samostojno poslovno pot, ki so bili v poslovnem ali zasebnem življenju podjetnic 

(organizacijska struktura podjetja, podpora družine ali zaposlenih ipd.).  

Med podjetnicami prepoznavamo najpogosteje omenjen zunanji dejavnik okolja v obliki 

podpore družinskih članov ali zaposlenih. Pet podjetnic (podjetnice A, B, C, D in F) je omenilo, 

da jim je bila pri odločitvi za samostojno poslovno pot znatno pomembna podpora staršev ali 

partnerja. Podjetnica B je podporo družine prepoznala v tem, da je lahko zaradi njihove podpore 

delala preko rednega delovnega časa. Omenila je, da je v začetku svoje poslovne poti celotni 

delovni proces izvajala sama in sočasno še investirala v svoje poslovne prostore. Z nakupom 

poslovnih prostorov je pridobila možnost zaposlovanja. Poleg družinske podpore Podjetnica B 

(kot zunanji dejavnik) omenja reorganizacijo podjetja, v katerem je bila zaposlena, preden se je 

odločila za samostojno poslovno pot. Podjetnica C je podporo prepoznala v tem, da so ji njeni 

starši in partner zagotavljali podporo v času po zaključku porodniškega dopusta z varstvom in 

nego majhnega otroka. Podjetnica D se je za samostojno poklicno pot odločila skupaj s 

partnerjem, ko sta dolgo časa živela v tujini in sta z vrnitvijo v Slovenijo slovenskemu trgu 
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želela ponuditi novo poslovno idejo. Podporo partnerja Podjetnica D omenja kot skupno 

odločitev za razvoj nove ideje in uveljavitev na slovenskem tržišču. Podjetnica E se je za 

samostojno poslovno pot odločila, ko je pri sebi začutila in spoznala, da je pridobila zadosti 

izkušenj in strokovnega znanja. Ob tem je spoznala, da sama ne bo zmogla voditi podjetje na 

področju finančnega poslovanja. Podjetnica se je čutila kompetentno na strokovnem in 

poslovnem področju, za finančno poslovanje pa je našla podporo v partnerju, ki je prevzel 

finančno vodenje podjetja. Podporo v partnerju je našla tudi Podjetnica F. Zaznala jo je v tem, 

da ji je partner vedno omogočal svobodo pri odločitvah. »Vedno mi je dal proste roke.« 

(Podjetnica F) In vedno jo je pri njenih poslovnih odločitvah podpiral. Podjetnica A je podporo 

zaznala med svojimi zaposlenimi. V podjetju, kjer je bila zaposlena, preden se je odločila za 

samostojno poslovno pot, je bila dalj časa odsotna zaradi bolezni in to je vplivalo na njen nižji 

mesečni dohodek. Odločila se je ustanoviti svoje podjetje in zaposlene opolnomočiti na način, 

da ji bodo zagotavljali finančno in socialno varnost ter podporo tudi v primerih, ko sama ne bo 

mogla opravljati dela.  

V kontekstu družinske podpore tako Podjetnica A kot tudi Podjetnica F omenjata, da je pri 

odločitvi za samostojno podjetniško pot najpogosteje bila prikrajšana ravno njuna družina: 

»Pri družini je bilo potem malo odpovedovanja, ampak sem zmogla vse. Organizirala sem 

vse, dom in firmo. Vse je bilo narejeno. Poleg službe sem hodila še dodatno delat. Jaz sem 

takšna hitra in energična oseba. Dobro, bolezen me je malo ruknila. Jaz sem poslovno zelo 

uspešna, v privatnem življenju sicer malo manj. Nobeden pa ni popoln.« (Podjetnica A) 

»Izkušnje, izobraževanje, to je ključnega pomena. Ampak tudi družina je zagotovo 

pomembna, ker mislim, da so oni od vseh potegnili ta najbolj kratko. Predvsem otroci. Po 

drugi strani pa so si pridobili izkušnjo in samostojnost.« (Podjetnica F)  

Poleg družinske podpore smo med zunanje dejavnike, ki so vplivali na stil vodenja podjetnic, 

umestili tudi vplivne dogodke, povezane z njihovim podjetjem. Tako so tri podjetnice 

(podjetnice A, B in D) (ne)posredno izpostavile, da za njihovo podjetje (zaradi narave njihovega 

poslovanja) niso zaznale vplivnih dogodkov. Poslovna dejavnost podjetja poteka kontinuirano, 

kontinuiteto pa ohranjajo z medosebnim zaupanjem, korektnimi medosebnimi odnosi in 

dvigom kompetentnosti zaposlenih. Pri teh podjetnicah prepoznavamo vplivne dogodke v 

samem podjetju oziroma med zaposlenimi v podjetju.  

»Pri nas je kontinuiteta dela. Zavarovanje rabi vsak, in če ti delaš pošteno in ti ljudje 

zaupajo, je to dolgoročna naložba. Če pa ti ljudi prenašaš okoli in nisi pošten, bo posel 

trajal na kratek rok. Pri nas moraš biti pošten, saj vse piše na zavarovalni polici.« 

(Podjetnica A) 

Tri podjetnice (podjetnice C, E in F) pa omenjajo različne vplivne dogodke, ki so neposredno 

vplivali na njihovo podjetje. Podjetnica C je izpostavila splošno gospodarsko krizo, ki so jo v 
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njenem podjetju presegli z lojalnostjo zaposlenih podjetju in njihovo samoiniciativno 

pripravljenostjo za začasno nižanje rednih mesečnih dohodkov. Podjetnice A, C in F omenjajo 

tudi pojav nelojalne konkurence. Nelojalnost konkurence podjetnice prepoznavajo v nižanju 

cen storitev in produktov. Odziv podjetnic na (nelojalno) konkurenco je bilo vztrajanje v 

poslovanju, ki je strokovno, kompetenčno in kakovostno podprto.  

»So pa tudi taki, na primer tista konkurenca, ki prodajajo življenjska zavarovanja. Danes 

prodajajo ’paradajz’, jutri pa že zavarovanja. Ne vedo niti, za kaj se gre, niso 

usposobljeni.« (Podjetnica A) 

»V bistvu, če rečem, kaj so problemi, je prav ta – cena storitev. Ker je na trgu moje 

dejavnosti ogromno konkurence. Konkurenca je zelo velika in na žalost imam na drugi 

strani podjetnike, ki jim je edino merilo cena. Ni pomembno, kako je narejeno. Moram reči, 

da včasih sem zelo razočarana, ko vidim, kakšne so bilance, kdo vse se ukvarja z našo 

dejavnostjo in kaj pride ven. Ampak tako je. Moj mož je imel vedno teorijo in mi je rekel 

’bodi mercedes’ in dostikrat sem bila razočarana, ker sem rekla ’ma tudi ta mercedes sem 

lahko, ma ga noben ne ceni, ker bi se raje vsak vozil s fičkom’. Ne pomaga neka varnost in 

ne vem kaj. Ampak z leti so se tudi podjetniki razvili in moram reči, da imam nek krog 

podjetnikov, ki jim predstavljam urejenost in vedo, da je ta del zelo pomemben. Kvaliteta, 

ne samo kvantiteta.« (Podjetnica C) 

Podjetnica E kot negativne vplivne dogodke omenja tudi državno in lokalno politiko. Negativen 

vpliv državne politike se po mnenju intervjuvane Podjetnice E nanaša na nacionalno zakonsko 

ureditev (davčne blagajne, vinjetni sistem idr.). Z novimi zakonskimi določili je primorska 

regija izgubila turiste iz sosednje države. Upad poslovnega prometa pa se neposredno odraža 

tudi v nezadovoljstvu njenih zaposlenih. Prav tako Podjetnica E omenja vpliv lokalne politike 

na njeno poslovno širitev. Podjetnica E ima poslovno dejavnost v prostorih, katerih lastnica je 

mestna občina. In ker je v najemniškem razmerju z mestno občino, v najeto infrastrukturo ne 

želi finančno vlagati, temveč želi kupiti nepremičnino. Odobritev nakupa nepremičnine (hotela) 

pa je, po mnenju podjetnice, pogojen z županom oziroma županskimi volitvami. Negotovost 

širitve poslovnih prostorov pa zopet vpliva na trenutni način dela, vodenja in ne nazadnje tudi 

na same zaposlene. Poslovna dejavnost Podjetnice F je neposredno vezana na globalni trg in 

spremembe v njem prepoznava kot dogodke, ki pogojujejo in vplivajo na poslovno dejavnost 

njenega podjetja. Uspešna obramba ob spremembah globalnega trga je po izkušnjah Podjetnice 

F nenehno prilagajanje in sledenje (tehnološkemu) napredku – inovativnost podjetja.  

Kot najpogostejši notranji dejavnik ali razlog za samostojno poslovno pot so podjetnice navedle 

željo po uresničevanju lastne vizije podjetja. Podjetnice B, C, D so izpostavile, da so 

najenostavnejšo možnost uresničevanja lastne vizije in poslovne ideje prepoznale v samostojni 

poslovni poti.  
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»Za ustanovitev podjetja sem se odločila predvsem iz edinega razloga, ker sem v tem videla 

svojo vizijo, ker sem želela nekaj več, kot mi je bila dana možnost kot računovodje v družbi, 

kjer sem delala.« (Podjetnica B) 

»Za ustanovitev podjetja sem se odločila, ker me je od nekdaj zanimala moja dejavnost in 

ker se mi je zdelo, da bom v svojem podjetju najlažje realizirala te svoje želje.« (Podjetnica 

C) 

»Ko sem tako razmišljala o tem, nisem nikoli razmišljala, da bi za nekoga delala. Sem 

vedno razmišljala, da bom imela nekaj svojega. V podzavesti se mi je to zdelo kar 

normalno.« (Podjetnica D) 

Želja po uresničevanju lastne vizije je pri podjetnicah tesno prepletena tudi z njihovo željo po 

samostojnosti in osebni svobodi.  

Lasten oziroma bolj demokratičen stil vodenja so podjetnice razvijale postopoma. Ključni 

dejavniki vpliva na razvoj njihovega stila so bile delovne izkušnje in (samo)izobraževanje ter 

osebnostne lastnosti. Podjetnica A in Podjetnica C izpostavita, da so poleg izkušenj in 

nenehnega izobraževanja pomembne tudi (prirojene) lastnosti vodje.  

»Malo je tukaj prisoten tudi karakter. Jaz sem že rojena kot neki vodja. Imam te 

sposobnosti. To moraš imeti v sebi.« (Podjetnica A)  

Vse podjetnice priznavajo pomembnost izobraževanja in usposabljanja pri razvoju njihovega 

stila vodenja. Po njihovem mnenju je nenehno izobraževanje ključnega pomena, še posebej, ko 

je poslovna dejavnost neposredno vezana na nove zakonske predpise in hiter tehnološki 

napredek. Podjetnica C izobraževanja dojema kot potrditev, da je z oblikovanim stilom vodenja 

»na pravi poti«. Podjetnica F je svoj stil vodenja razvila z internim izobraževanjem (ISO 

standardi – sistem vodenja kakovosti). To izobraževanje ji je všeč, ker ima vnaprej določene 

ocenjevalne kriterije oziroma kazalnike kakovosti, ki zagotavljajo transparenten način vodenja 

zaposlenih. Transparentnost v načinu vodenja Podjetnica F razume tudi z vidika jasnih ciljev 

in pričakovanj ter napredovanj v plačilne razrede. Pet podjetnic (podjetnice A, B, D, E in F) 

poleg izobraževanja pomembno vlogo pri razvoju njihovega stila vodenja pripisuje delovnim 

izkušnjam. Podjetnica A je sprva menila, da ni sposobna voditi lastnega podjetja, in ravno 

delovne izkušnje so ji okrepile samozavest in samozaupanje v vodstvene sposobnosti. 

Podjetnica B pomembnost delovnih izkušenj izpostavi posredno. Omenja, da je v njeni poslovni 

dejavnosti nenehno prisotno tveganje, in ravno delovne izkušnje so razlog, da se novih izzivov 

in tveganj ne ustraši, temveč išče rešitve za njihovo preseganje. Podjetnica D je z delovnimi 

izkušnjami spoznala, da mora pri sprejemanju odločitev raziskati različne možnosti in se o njih 

posvetovati z zaposlenimi. Zbir različnih mnenj ji omogoča lažje sprejemanje odločitev o 

nadaljnjem razvoju podjetja in zaposlenih. Prav tako je Podjetnica D z delovnimi izkušnjami 
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spoznala, da kljub nenehnemu opozarjanju zaposlenih, da jim je pri reševanju delovnih težav 

vedno dostopna, njene ponujene pomoči ne izkoristijo.  

»Rečem jim, da smo se to in to dogovorili na sestanku in zdaj gremo vsi v tej smeri, in pol 

čez nekaj časa, ko se spet usedemo, ugotovim, da so se malo zgubili, da me niso razumeli. 

Ampak jim ne pride na pamet, da bi poklicali na pomoč. Tudi če rečem stokrat, da sem na 

razpolago, kljub temu da sem zelo zasedena. Če me opozorijo, skušam pomagati, se 

dogovoriti z njimi. Ampak vidim, da to ne sede v njihove glave. Dostikrat tega ne naredijo, 

čeprav imajo to možnost. Ne pridejo, ne vprašajo. Sem presenečena tudi pri mladih, ki 

rabijo, da jih vodiš.« (Podjetnica D) 

Podjetnica E pomen delovnih izkušenj veže na dva vidika. Prvi se nanaša na spoznavanje razlik 

v vodenju zaposlenih v velikih in malih podjetjih. Drugi vidik pomembnosti delovnih izkušenj 

pa Podjetnica E veže na ugotovitev, da je za uspešno vodenje zaposlenih ključnega pomena 

izgradnja odprtih medosebnih odnosov in zmožnost hitrega prilagajanja in odzivanja na 

spremembe med odnosi zaposlenih.  

4.6.5 Vpliv stila vodenja intervjuvanih podjetnic na zaposlene (RV4) 

Stil vodenja lahko vpliva tudi na zaposlene, in sicer na: (1) njihovo svobodo in samostojnost 

pri delu, (2) zaupljive medosebne odnose in (3) splošno zadovoljstvo.  

Po mnenju podjetnic njihov sodobni stil vodenja vpliva na samostojnost in svobodo zaposlenih 

pri organizaciji njihovega dela in podajanju inovativnih pobud. Podjetnice spodbujajo in 

motivirajo zaposlene pri njihovemu delu, spodbujajo komunikacijo z in med zaposlenimi, 

spodbujajo timsko delo, sproti rešujejo težave in konflikte in so zaposlenim dostopne za 

pogovor. S tovrstnimi spodbudami podjetnice menijo, da z in med zaposlenimi vzdržujejo 

zaupljive medosebne odnose. Tudi zaposleni stil vodenja podjetnic doživljajo kot sodoben in 

njegov vpliv zaznavajo v njihovi svobodi pri delu in razmišljanju ter možnostih osebnostnega 

razvoja: 

»Zaposleni imamo možnost osebnostnega razvoja. Vodja nam daje osebno svobodo pri 

ustvarjanju.« (Zaposleni E2) 

Zaposleni Podjetnice F pa omenjajo, da se njihova vodja vse bolj poslužuje sodobnega stila 

vodenja. Vsi zaposleni zaupajo svoji vodji (podjetnici) in vanjo verjamejo. Zaupajo v njihovo 

vizijo in verjamejo v njihove cilje in uspehe. Pri tem zaposleni izpostavljajo, da je obojestransko 

zaupanje prvi pogoj uspešnega sodelovanja, »drugače ne more biti« (Zaposleni E1).  



 

57 

4.6.6 Stališče o obstoju in značilnostih ženskega stila vodenja (RV5) 

Kljub obstoju stereotipov in posledično dokazovanju enakovrednosti med spoloma v raziskavah 

še vedno obstajajo razlike med moškim in ženskim stilom vodenja. Medtem ko naj bi bil moški 

stil vodenja bolj nedostopen, pogosteje konflikten in ozkogleden, za ženskega veljajo specifične 

značilnosti: (1) ustvarjalnost, (2) kreativno mišljenje, (3) povezovanje, (4) fleksibilnost, (5) 

razpršena pozornost, (6) empatija, (7) intuitivnost in (8) transfer družinskih vlog.  

Vse podjetnice izpostavljajo obstoj razlik med ženskim in moškim stilom vodenja. Po mnenju 

Podjetnice A so ženske boljše vodje od moških zaradi njihove delavnosti, ustvarjalnosti in 

(finančne) gospodarnosti. Kljub temu morajo ženske vodje, po izkušnjah Podjetnice A in 

Podjetnice B, še vedno dokazovati ali se celo boriti za svoje vodstvene sposobnosti oziroma 

enakovrednost moškim vodjem. Podjetnice A, B in C ocenjujejo, da je podjetnicam v primerjavi 

z moškimi težje uspešno voditi podjetje in pridobiti spoštovanje poslovnih partnerjev in 

konkurence. Po mnenju Podjetnice A in Podjetnice C je slednje posledica (še vedno) obstoječih 

družbenih stereotipnih prepričanj o vlogah moških in žensk. Tudi zaposleni E1 in F2 menita, 

da je ravno zaradi obstoja stereotipov podjetnicam težje v primerjavi z moškimi. Zaposleni E1 

in F2 menita, da ženske kot vodje dosegajo podobne rezultate (če ne celo boljše) kot moški 

vodje, pa vendar mora podjetnica bistveno bolj dokazovati svojo uspešnost in graditi na 

pridobivanju zaupanja med zaposlenimi. Po oceni zaposlenega F2 so podjetnice (še vedno) 

slabše ocenjene, plačane in spoštovane kot vodje.  

»Jaz bom rekla, da kakor koli imam tle v moji branži, kjer so večinoma ženske in zelo malo 

moških, mislim, da kljub temu je njim dosti lažje. Se jim lažje odpušča napake, ker oni grejo 

za šank spit en kozarček in tako naprej. Jaz pač nimam te navade. Nekako mislim, da me 

niso moji podjetniki sprejeli kot zelo sposobno. Jaz sem mogla to dokazati. Ni bilo 

samoumevno. Imam licence take in onake, ampak sem se mogla v tem moškem svetu, kjer 

so večina oni direktorji, potruditi, da me sprejmejo za enakopravnega partnerja. Mislim, 

da je ženskam težje. Ker so stereotipi, ki obstajajo in dejansko so! Pravijo, da ne, ne, ne … 

Ma še vedno so!« (Podjetnica C) 

»Ti se moraš nenehno utrjevat, dokazovat, da si spoštovan, za kar so moški privarčevani. 

Bi rekla, da kar ti počneš, da te prepoznajo. Zato se moraš veliko več potruditi. Veliko, 

veliko več kot ženska in kot podjetnica. Vsaj v mojem poslu vidim, da je to tako. Tudi za 

tisto storitev, ki jo opraviš, za ceno te storitve, se moraš boriti.« (Podjetnica B) 

Po drugi strani pa Podjetnica E in Podjetnica F menita, da je za uspešno vodenje podjetja 

pomembno razumevanje in ohranjanje ravnovesja med moško in žensko »energijo« vodenja. 

Podjetnica E pri tem izpostavi družinske vloge moškega in ženske in le-te prenaša oziroma 

primerja z vlogami v podjetju. Po mnenju Podjetnice E ženska zaradi materinske vloge premore 

več empatije in je do soljudi bolj razumevajoča, saj goji mehke veščine. Podjetnica tudi meni, 

da sta vlogi moškega in ženske različni, vendar kompatibilni, in njuno dopolnjevanje je 
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pomembno za uspešno vodenje podjetja. Tudi Podjetnica F izpostavi pomembnost ujemanja 

moške in ženske energije pri uspešnem vodenju: 

»Jaz sem prepričana, da so moški bili vedno načeloma marionete in da so ženske tiste, ki 

vodijo od zadaj, samo da jih ne vidimo. Na primer Hillary Clinton, ona je ta prva. Potem 

imamo tudi doma primer, Danilo Türk z Barbaro v ozadju. Tam, kjer so močni ljudje, kjer 

so pomembni vladarji, tam imamo vedno ženske v ozadju /…/ Mislim, da je ženska zelo 

pomembna, zato ker moški kot moški, kot se je v preteklosti pokazalo, da samo z moško 

energijo ne more biti. Mora biti in moški in ženski del energije sicer usklajen, pravilen ali 

pa bom rekla enakovreden pri načelih vodenja, kar je lahko tudi malo smotano, ker včasih 

pozabiš in te zanese v eno ali v drugo smer. Balans držati je zelo težko, ampak ni nemogoče. 

Zato je zelo pomembno delati na sebi. Zato je ta osebnostna rast zelo pomembna.« 

(Podjetnica F) 

Podjetnice ženskemu vodenju pripisujejo značilnosti, kot so: empatija, ustvarjalnost, 

povezovalnost, fleksibilnost, kreativno razmišljanje, širokoglednost in zmožnost reševanja 

konfliktov, premišljenost pri sprejemanju odločitev in razpršena pozornost. Podjetnica D 

izpostavi, da so moški pri vodenju orientirani v bolj hierarhične postavitve medosebnih 

odnosov, medtem ko ženska v podjetju prevzema centralno vlogo v smislu, da ljudi oziroma 

zaposlene povezuje okoli sebe in med seboj. Zopet se pri tem izpostavlja podobnost med žensko 

vlogo v družini: 

»Ti stalno nekaj povezuješ in ženske so že navajene v družini imeti neko organizacijsko 

vlogo in imeti tempo v življenju, da morajo hitro nekaj urejevati. To se izraža tudi v 

njihovem načinu vodenja. To je logično. Ta povezovanja. Ženske so dobre v povezovanju, 

v reševanju konfliktov.« (Podjetnica D) 

Ženske pri vodenju skušajo reševati konflikte na način, da proučijo težavno situacijo in problem 

iz različnih zornih kotov (razpršenost) in na podlagi pridobljenih informacij skušajo 

identificirati najboljšo rešitev. Pri moškem stilu vodenja pa je pogostejši način reševanja 

konfliktov in težav enodimenzionalen oziroma »vidijo samo v eni smeri« (Podjetnica D) in so 

pri reševanju problema ozkogledi, a hitrejši. Prav tako podjetnice vodenje zaposlenih primerjajo 

z vlogo ženske v družini. Podjetnica D pravi, da je podjetnica »vedno naučena držati otroke za 

roko in jih voditi za sabo, in dostikrat mislim, da je to tendenca tudi v podjetju, da tako delaš. 

Ker niso vse samo pozitivne lastnosti. So lahko tudi negativne. Mogoče znaš tudi povleč za sabo 

ali pa premalo pustiš nekoga, da plava.« (Podjetnica D) 

Razpršenost, ki naj bi se odražala in izstopala pri ženskem stilu vodenja, podjetnice 

interpretirajo z vidika sočasnega izvajanja različnih vlog. Razpršena pozornost se pri ženskem 

stilu vodenja pozitivno odraža v tem, da manj pogosto prihaja do konfliktnih situacij, negativen 

aspekt razpršenosti pa se odraža v tem, da ženske potrebujejo včasih več časa, da dosežejo 

zadani cilj. Po mnenju podjetnic moškemu stilu vodenja manjka razpršena pozornost oziroma 
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je pozornost moškega vodje bolj usmerjena v določeno točko in s tem dosega cilje hitreje, 

vendar s pogostejšimi konfliktnimi situacijami.  

Vse podjetnice ocenjujejo, da uporabljajo drugačen stil vodenja glede na moške kolege vodje. 

Razlike v stilu vodenja podjetnice zaznavajo v (1) smotrnejših investicijah žensk. Podjetnica A 

ugotavlja, da njeni moški kolegi vodje poslujejo v najetih poslovnih prostorih in vanje ne 

investirajo. Sama pa je izračunala, da je dolgoročno bolj smotrno kupiti poslovne prostore, tudi 

za ceno kredita, saj je višina mesečnega obroka posojila zelo podobna mesečni najemnini 

poslovnih prostorov. Prednost nakupa poslovnih prostorov Podjetnica A vidi v tem, da bodo 

poslovni prostori po odplačilu kredita v njeni lasti.  

Prav tako Podjetnica A meni, da se moški način vodenja od ženskega razlikuje v tem, da se 

moški vodje pogosteje o poslovnih zadevah dogovorijo na (2) neformalnih srečanjih, ob kavi, 

kosilu ali večerji, medtem ko se ženske vodje tovrstnih druženj ne poslužujejo. Po mnenju in 

izkušnjah Podjetnice A se ženske o poslovnih zadevah konkretno dogovarjajo na vnaprej 

dogovorjenih, formalnih poslovnih sestankih, saj za neformalna druženja nimajo časa zaradi 

družinskih obveznosti.  

Razlika med moškim in ženskim stilom vodenja je po izkušnjah Podjetnice B v tem, da so 

moški bolj (3) odločni pri organizaciji delovnega procesa. Po mnenju Podjetnice B moški 

organizirajo delovni proces na način, da moški vodja posveča pozornost izključno vodenju 

zaposlenih in podjetja, medtem ko je izvajanje operativnih nalog v domeni podrejenih. Ženske 

vodje pri vodenju podjetja prevzemajo različne vloge (kot v družini) tako vodstvene kot tudi 

operativne. Podobnega mnenja je tudi Podjetnica C, ki ugotavlja, da zelo dobro pozna vse 

delovne procese v svojem podjetju, in ravno zaradi poznavanja teh procesov in opravljanja 

različnih delovnih vlog jo zaposleni spoštujejo.  

Podjetnica C razliko med ženskim in moškim stilom vodenja identificira v (4) tesnosti 

medosebnih odnosov. Po njenem mnenju moški vodja vzpostavlja in ohranja distanco do 

podrejenih, ženska vodja pa neguje medosebne odnose in je zaposlenim oziroma podrejenim 

bolj dostopna.  

Podjetnica D zase meni, da je v primerjavi z moškim vodjo bolj (5) permisivna, fleksibilna in 

razumevajoča. Kot bolj razumevajočo in zaupljivo se prepoznava tudi Podjetnica E.  

Podjetnica E meni, da se (6) zaposleni pogosteje in lažje zaupajo ženski kot moškemu vodji. 

Slednje pa je zanjo občasno psihični napor. Po mnenju Podjetnice F so moški vodje bolj 

sistematični in togi pri razumevanju in interpretaciji poslovnih procesov ali medosebnih 

odnosov. Posledično so moški vodje manj fleksibilni in manj čustveno inteligentni. Po mnenju 

Podjetnice F med moškimi vodjami še vedno prevladujejo stereotipna prepričanja, da je moški 

superioren v primerjavi z žensko vodjo. Prav tako Podjetnica F meni, da ženske vodje še vedno 

v primerjavi z moškimi prejemajo nižje plačilo za opravljanje podobno zahtevnih del.  
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Podjetnice ocenjujejo, da je stil vodenja pogojen tudi s spolom. Zaposleni Podjetnice D 

(Zaposleni D1) in Podjetnice B (Zaposleni B2) pa menijo, da vodenje ni pogojeno s spolom. 

Stil vodenja je po mnenju Zaposlenega D1 pogojen z osebnimi lastnostmi in delovno etiko: 

»Zame način vodenja ni odvisen od spola, ampak od osebnostnih lastnosti in sposobnosti osebe. 

Sposobni vodje se zgolj razlikujejo v tem, na kakšen način pristopijo do dela in delavcev.«  

Mnenja zaposlenih glede njihovega dojemanja ženskega stila vodenja so, tako kot opisi 

podjetnic, različna. Predvsem poudarjajo, da sta za ženski stil vodenja značilni intuitivnost in 

empatija v smislu, da ženska vodja razmišlja širše (Zaposleni A1 in A3) in predvideva posledice 

svojih odločitev (Zaposleni A3): »Ženska uporablja oziroma ima načeloma bolj razvito 

čustveno inteligenco in razmišlja na drugačen način kakor moški. Razmišlja širše. Predvidi 

posledice svojih odločitev.«  

Podjetnica C omogoča zaposlenim svobodnejše izražanje idej in želja (Zaposleni C1, C2 in C3). 

Prav tako se ženska vodja zaradi poudarjene empatije lažje vživi v zaposlenega. Posledično 

ženska vodja lažje in bolje razume potrebe zaposlenega in spodbuja njegove potenciale in dobre 

lastnosti ter ga ustrezno nagrajuje. Zaposleni C2, E1 in F2 ženski stil vodenja povezujejo s 

prilagodljivostjo različnim situacijam in iznajdljivostjo, kar vpliva tudi na uspešno reševanje 

konfliktov. Prilagodljivost ženske vodje zaposleni razumejo tudi v kontekstu skrbnosti za dobre 

medosebne odnose med in z zaposlenimi. Kljub temu, da zaposleni ženski stil vodenja 

pogosteje povezujejo z nežnostjo in čustvenostjo, ženskim vodjam pripisujejo tudi odločnost, 

suverenost (Zaposleni B1), karizmatičnost (Zaposleni A2) in dominantnost (Zaposleni A1). V 

kontekstu teh lastnosti zaposleni žensko vodjo doživljajo kot dosledno, natančno in korektno 

osebo pri svojem delu.  

4.6.7 Povzetek analize intervjujev 

V raziskavo vključene podjetnice se poslužujejo demokratičnega oziroma sodobnega stila 

vodenja podjetja. Z izbranim stilom vodenja so zadovoljne in ga ocenjujejo za uspešnega. 

Posledično pri svojem stilu vodenja ne zaznavajo potreb po spremembah oziroma modifikaciji 

vodenja zaposlenih v podjetju. Tudi zaposleni so s sodobnim stilom vodenja zadovoljni, saj jim 

tovrsten stil vodenja omogoča svobodo in spodbuja samostojnost pri delu. Prav tako so 

zaposleni z demokratičnim stilom vodenja zadovoljni zaradi spodbujanja odprtih in zaupljivih 

medosebnih odnosov. Vloga ženske vodje pri demokratičnem oziroma sodobnem stilu vodenja 

je opredeljena različno. Zaznana je izpostavljenost vloge vodje kot mentorja zaposlenim in v 

tem pogledu tudi dostopnosti pri reševanju težav, povezanih z delovnim procesom ali 

medosebnimi konflikti. Predvsem pa se vloga vodje pri demokratičnem stilu vodenja podjetnic 

umešča v aktivnega člana produktivnega tima in upravljavca delovnega procesa podjetja. 

Razumevanje koncepta demokratičnega in sodobnega ženskega stila vodenja je tesno povezano 

s kompetencami in osebnostnimi značilnostmi vodje. Za ženske vodje se predvsem smatra, da 

so v primerjavi z moškimi vodjami, bolj intuitivne in čustvene oziroma empatične. Njihova 



 

61 

vloga se umešča v povezovanje tako zaposlenih, kot tudi segmentov delovnega procesa. V 

primerjavi z moškimi imajo ženske demokratične vodje bolj razpršeno pozornost oziroma svojo 

pozornost lahko sočasno namenjajo različnim vidikom delovnega procesa kot tudi potrebam in 

željam zaposlenih. Pozitivni vidik ženskega demokratičnega vodenja je tudi večja fleksibilnost 

in kreativno mišljene ter ustvarjalnost. Bistvena razlika med ženskim in moškim stilom vodenja 

je v večji dostopnosti ženske vodje. Zaposleni menijo, da se ženski vodji lažje zaupajo in z njo 

vzpostavljajo bolj odprt način komuniciranja. Čeprav se ženski demokratični vodji pripisuje 

nežnost in čuječnost, so ženske vodje pri svojem delu lahko tudi odločne in dosledne. Med 

zaposlenimi zbujajo zaupanje in spoštovanje, ki izhaja iz njihove empatije oziroma dobrega 

poznavanja potreb in želja zaposlenih, in skladno z le-temi organizirajo delovni proces. 

Zadovoljstvo zaposlenih z demokratičnim stilom ženskega vodenja se nanaša tudi na to, da 

vodja med zaposlenimi spodbuja inovativnost in (samo)izobraževanje ter zaposlene primerno 

motivira z materialnimi ali nematerialnimi spodbudami. Izobraževanje zaposlenih 

demokratična ženska vodja dojema kot investicijo v dodano vrednost zaposlenih in posledično 

tudi podjetja. Spodbujanje izobraževanja je smotrno, ko je novo pridobljeno znanje aplikativno 

in ga zaposleni lahko medsebojno delijo. Ne nazadnje se kompetence in osebnostne lastnosti 

demokratične vodje odražajo tudi v ustreznem načinu izrekanja javnih pohval in kritik. 

Demokratični vodja izreka kritiko dobronamerno v smislu opozorila zaposlenim, da dosledno 

spremlja in nadzoruje delovni proces, kot tudi v smislu preventive pred neučinkovitim delom 

in napakami. Demokratična ženska vodja nenehno išče ravnovesje med izrekanjem pohval in 

kritik ter pri izrekanju teh in (ne)materialnih spodbud upošteva osebnostne lastnosti in potrebe 

zaposlenih.  

»V kritiko vključuje tudi srce, zato kritiko izreka na samem, pohvalo pa javno.« (Zaposleni 

C1) 

Izpostavljene kompetence in osebnostne lastnosti ženske vodje neposredno izhajajo iz 

transferja družinske vloge ženske v poklicno in delovno okolje. Ugotavljamo, da podjetnice 

lasten stil vodenja opredeljujejo z izpostavljanjem podobnosti vloge matere (skrbnost, 

sočutnost, dostopnost, fleksibilnost, razpršenost pozornosti, intuitivnost ipd.) v družini z vlogo 

ženske vodje v podjetju. Gre za centralno vlogo, ki teži k tesnemu medosebnemu povezovanju 

članov tima in zaposlenih za dosego zadanih ciljev in nalog. Intuitivnost, empatija in transfer 

družinske oziroma ženske vloge so specifične značilnosti ženskega stila vodenja.  

Ugotavljamo, da se podjetnice do koncepta vodenja opredeljujejo kot do ene izmed ključnih 

dejavnosti managementa. Ženske vodje se zavedajo pomembnosti vpliva stila vodenja na 

zaposlene, zato pri svojem vodenju skušajo integrirati tudi potrebe, želje, ideje in predloge 

zaposlenih. Pomembnost koncepta vodenja podjetnic se odraža tudi v samorefleksiji njihove 

vloge vodje in v njihovi skrbi za osebnostno rast. Koncept vodenja podjetnice razumejo v 

kontekstu zmožnosti analiziranja in izkoriščanja identificiranih potencialov pri zaposlenih. Gre 

za usmerjenost vodje v timsko doseganje zadanih ciljev v podjetju. Pri tem pa je pomemben 
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odgovoren pristop k organizaciji delovnega procesa in delovne klime zaposlenih. Demokratična 

ženska vodja razumljivo in transparentno organizira delovne dejavnosti in zaposlene seznanja 

s svojimi zahtevami in pričakovanji glede izvajanja nalog.  

Podjetnice, kot tudi njihovi zaposleni, še vedno zaznavajo obstoj stereotipnega prepričanja o 

nižji učinkovitosti in uspešnosti ženskih vodij. Sodelujoči v raziskavi so izpostavili, da ženske 

vodje dosegajo podobne rezultate kot moški vodje, pa vendar mora podjetnica pogosteje 

dokazovati svojo uspešnost med poslovnimi partnerji in graditi na pridobivanju zaupanja med 

zaposlenimi. Ugotavljamo, da obstajajo tudi razlike med ženskim in moškim stilom vodenja. 

Te razlike se neposredno vežejo na specifične kompetence ženske in moškega vodje. Moškemu 

vodji se pogosto v medosebnih odnosih pripisuje nedostopnost. Zaradi nedostopnosti oziroma 

ohranjanja poslovne distance z zaposlenimi moški vodja transparentno in razumljivo organizira 

operativne delovne dejavnosti v podjetju, sam pa pogosteje ohranja primarno vlogo vodenja. 

Zaradi vzpostavljene distance se pri moškem vodji pogosteje pojavljajo konfliktne situacije, 

ženska vodja pa daje poudarek odprti komunikaciji in dostopnosti ter sprotnemu reševanju 

konfliktov. Izpostavljena je bila tudi razlika med moškim in žensko vodjo v smislu 

ozkoglednosti. Zaznavanje situacij je pri moškem vodji omejeno v smislu, da svojo pozornost 

posveča samo eni situaciji, medtem ko ženska vodja lahko sočasno zaznava več situacij in jih 

tudi sočasno obravnava. Prav tako moški vodja pogosteje sprejema odločitev na osnovi 

manjšega obsega zbranih informacij, ženska vodja pa skuša odločitev sprejeti na osnovi 

zbiranja različnih informacij, kot celostno zaznavanje situacije.  

Na razvoj lastnega stila podjetnic so vplivale njihove osebne želje po samostojnosti in svobodi 

pri delu kot tudi želje po uresničitvi lastne vizije podjetja. Pri tem so se podjetnice zanašale na 

svoje predhodne – raznolike delovne izkušnje in osebnostne lastnosti. Uresničevanje osebnih 

želja, vizije podjetja, pridobljene predhodne izkušnje in osebnostne lastnosti se umeščajo v 

notranje dejavnike, ki so znatno vplivali na odločitev podjetnic za samostojno poklicno pot. 

Poleg notranjih dejavnikov so na razvoj lastnega stila vodenja podjetnic vplivali tudi zunanji 

dejavniki in vplivni dogodki. Na razvoj lastnega stila vodenja podjetnic vpliva nelojalna 

konkurenca na način, da mora biti vodja sposoben samoevalvacije zmožnosti tima oziroma 

zaposlenih pri ohranjanju konkurenčne prednosti podjetja kot tudi identifikacije ustrezne cene 

storitve in produkta za poslovne partnerje glede na stroške delovnega procesa in zaposlenih ter 

cene konkurenčnih podjetij. Svetovna gospodarska kriza je na razvoj stila vodenja podjetnic 

vplivala z vidika kriznega upravljanja podjetja. Podjetnice so posledice svetovne gospodarske 

krize uspešno rešile, v soglasju z zaposlenimi, z nižanjem mesečnih dohodkov. Svetovna 

gospodarska kriza oziroma upad finančnih virov je podjetnice opomnil na pomembnost 

zagotavljanja (ne)materialnih spodbud med zaposlenimi. Med zunanjimi dejavniki oziroma 

vplivnimi dogodki se izpostavlja tudi vpliv globalizacije trga na razvoj stila vodenja podjetnic. 

Globalizacija trga namreč vodjo spodbuja k večji fleksibilnosti pri odzivanju na spremembe na 

trgu kot tudi k spodbujanju izobraževanja in nagrajevanja inovativnih predlogov zaposlenih. V 
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kontekstu zunanjih dejavnikov pa je bila med podjetnicami predvsem izpostavljena 

pomembnost podpore njihovih družinskih članov.  

4.7 Predlogi in usmeritve za nadaljnje raziskovanje 

V magistrski nalogi smo raziskali in poskušali ugotoviti, kateri stili vodenja prevladujejo v 

MSP, ki jih vodijo ženske. Od podjetnic smo z intervjuji pridobili tolmačenje stilov vodenja in 

tako pojasnili, kako one same razumejo koncept vodenja na splošno, kako interpretirajo lasten 

stil vodenja in svojo vlogo v podjetju. Poglobljen vpogled v razumevanje vodenja, vlogo vodij 

in odnosa, ki ga podjetnice vzpostavljajo s svojimi zaposlenimi, smo pridobili tudi z odgovori 

in mnenjem njihovih zaposlenih. Naloga prinaša nova spoznanja na proučevanih raziskovalnih 

vprašanjih. 

Z našo raziskavo želimo prispevati k razvoju obravnavanega problema, povezanega s 

proučevanjem sodobnih pristopov vodenja, kar bi omogočilo nadaljnji razvoj tega področja. Z 

raziskavo želimo prispevati nova spoznanja predvsem na področju stila vodenja žensk,  

ugotoviti značilnosti in stile vodenja, njihove sestavine in uspešnost. Z izvedeno raziskavo smo 

pri izbranih podjetnicah ugotovili in razjasnili dejavnike vodenja, ki vplivajo na stil vodenja in 

so za podjetnice na zadovoljivi ravni.  

Izsledki raziskave bodo v pomoč podjetnicam, saj bodo na osnovi ugotovitev raziskave 

načrtovale, organizirale in nadzorovale nadaljnje dejavnosti, povezane z vodenjem, 

zadovoljstvom zaposlenih in s tem z uspešnostjo poslovanja. 

Nadaljnji predlogi za raziskovanje bi lahko bili usmerjeni na voditeljice v podjetjih, ki niso v 

njihovi lasti. Zanimivo bi bilo med voditeljicami in njihovimi podrejenimi opraviti enako 

raziskavo in ugotoviti morebitne razlike. Prav te razlike bi lahko pokazale različne modele 

vodenja, saj ljudje stvari ne vidimo enako v določenih okoljih in danih situacijah. Ugotovitve 

naše raziskave kažejo, da se večina izbranih podjetnic bolj nagiba k demokratičnemu oziroma 

sodobnemu stilu vodenja podjetja, saj so s takim stilom vodenja zadovoljne in ga ocenjujejo za 

uspešnega. Na podlagi opravljene analize stila vodenja podjetnic in ocene zadovoljstva njihovih 

zaposlenih ocenjujemo, da obstaja potencial za razvoj novih stilov vodenja in s tem posledično 

za dvig uspešnosti poslovanja. 

Zanimivo bi bilo tudi proučiti, kateri stili vodenja prevladujejo v MSP, ki jih vodijo moški. 

Rezultate take raziskave bi nato primerjali z rezultati iz naše raziskave in ugotovili, kako oni 

tolmačijo stile vodenja, kako interpretirajo lasten stil vodenja in svojo vlogo v podjetju ter in 

ali so usmerjeni k ljudem in nalogam ali pa je njihov stil vodenja nekje vmes. 
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5 SKLEP 

V pričujoči magistrski nalogi smo se posvetili stilu vodenja podjetnic, s čimer smo želeli 

osvetliti stališča in prakse posameznih podjetnic in vse skupaj združiti v celoto. Poosebljen 

način vodenja in neformalni odnosi z zaposlenimi so za podjetnice specifični in so za nje nekaj 

povsem samoumevnega. Različne interpretacije podjetnic še dodatno utrjujejo dejstvo, da so s 

svojo vlogo v podjetju same odgovorne za uspešno poslovanje in s tem tudi primerno vpletenost 

njihovega človeškega kapitala v posel. One same razumejo svoje delovanje in vodenje kot edino 

možno in pravilno obliko podjetništva. V današnjem svetu je res velik izziv biti dober in 

uspešen vodja. Vodenje vsekakor ni enostavno, saj so z njim povezana različna pričakovanja. 

Po opravljenih intervjujih s podjetnicami smo prepise intervjujev poslali podjetnicam tudi v 

pregled in komentar. Njihova odzivnost nas je zelo presenetila. Večina podjetnic nam je 

poskušala povedati tisto, kar nam je ena od njih preprosto napisala:  

»Nives, hvala ti, da si pomislila name in me uvrstila v tako pomembno nalogo. Potrebovala 

sem kar nekaj časa, da ozavestim in sprejmem ta del sebe, ki ga enostavno nisem 

prepoznala, dokler mi ni nekdo, z drugega zornega kota, nastavil ogledalo. Kulturni šok in 

velika lekcija zame! Vse se zgodi z razlogom. Hvala, ker si mi učiteljica. Iz srca želim, da 

se tvoj čas, volja in trud, vloženi v to raziskovalno nalogo, oblikujejo v kvaliteten izdelek, 

ki bo mnogim zanimivo čtivo in dober vodnik vsem podjetnicam, tebi pa vedno v ponos.« 

(Podjetnica F)  

Skozi oči podjetnice in iz sorodnih stališč preostalih v raziskavo vključenih podjetnic smo 

spoznali, da je v teku spoznavanja njihovih zgodb postala naša raziskovalna naloga tehtnejša, 

kot smo si predstavljali ob samem porodu zamisli glede vsebine naloge. Rezultati naše 

raziskave lahko podjetnicam dajejo usmeritve za pravilno vodenje zaposlenih. Ustvarjalen 

vodja je in mora biti zgled vsem zaposlenim v organizaciji. Živimo v burnih časih, polnih 

izzivov, ko podjetja nujno potrebujejo zadovoljne zaposlene, ki veliko prispevajo k doseganju 

želenih rezultatov in ciljev celotne organizacije. Od uspešnega podjetja ima navsezadnje korist 

tudi širša družba. S časom voditelji pridejo in gredo. Tisti, ki so sposobni obvladovati stisko v 

času krize, so cenjeni in pustijo svoj pečat.  

Postati dober vodja ni preprosto, vendar z učenjem in ustvarjanjem pravilnih vodstvenih 

spretnosti, z uporabo znanja v praksi pri aktivnostih vodenja in s prilagajanjem različnim 

situacijam lahko pride na pravo pot. Dober vodja je neke vrste delovni proces s posamezniki, 

skupino in drugimi viri, s katerimi organizacija dosega svoje poslovne cilje. Na podlagi 

rezultatov raziskave tudi ugotavljamo, da so pomembne predvsem osebne značilnosti vodij pri 

uporabi izbranega stila vodenja. Izbira stila vodenja pa je odvisna od nastale situacije in 

zunanjih vplivov. Vodenje je koncept, ki se bo še naprej spreminjal in skozi čas izboljševal. 

Spremembe v vodenju se bodo še naprej pojavljale, ne glede na spol in družbene stereotipe. 

Kariere žensk se zaradi skrbi za družino in otroke največkrat obrnejo v drugačno smer. Kljub 
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vsemu pa so ženske naredile zelo velike korake v vodstvenih vlogah. V prihodnosti bodo 

interesi nedvomno sledili poti, po kateri bodo ženske v vodstvenih vlogah še bolj napredovale.  
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Priloga 1 

 

NAGOVOR PODJETNICAM 

Spoštovana! 

Na Fakulteti za management Koper (UP) končujem magistrski študij z magistrsko nalogo, 

katere naslov je »Stili vodenja žensk podjetnic v majhnih in srednje velikih podjetjih«. Za 

ustrezno obravnavo navedene teme vas vljudno prosim za vaše sodelovanje.  

Raziskovalni del magistrske naloge, v katerem želim pridobiti in raziskati različne poglede in 

interpretacije o stilih vodenja podjetnic v MSP (kako one same razumejo koncept vodenja, kako 

interpretirajo lasten stil vodenja, kako vidijo in doživljajo svojo vlogo kot voditeljice podjetja 

in kakšen je njihov odnos do zaposlenih), bo vseboval intervjuje, opravljene na vzorcu izbranih 

podjetnic, in vprašanja za dva do tri njihove zaposlene. Temeljni cilj naloge je razumeti, kako 

one razumejo lastne stile vodenja, se do njih opredeljujejo in kako njihovi zaposleni to 

zaznavajo. 

Za izvedbo intervjuja ni potrebna posebna priprava intervjuvanke, saj sam koncept pol-

strukturiranega intervjuja pogojuje neposreden stik z intervjuvanko. 

Vsi podatki, pridobljeni v neposrednem stiku z intervjuvanci, bodo združeni v kvalitativnem 

delu magistrske naloge, kjer imena podjetnic in njihovih zaposlenih ne bodo omenjena. Tako 

bo zagotovljena anonimnost, podatki pa uporabljeni izključno za sestavo naloge. 

Prosim, če mi lahko omogočite intervju z vami. 

Za vašo pripravljenost in sodelovanje se vam v naprej zahvaljujem in vas lepo pozdravljam!  

 

Nives Rupnik 

 





Priloga 2 

 

PROTOKOL INTERVJUJA PODJETNIC 

1. Zakaj ste se odločili za ustanovitev podjetja in kateri dejavniki so po vašem mnenju najbolj 

vplivali na vašo podjetniško pot? 

2. Kaj za vas pomeni »vodenje« oz. kako vi razumete koncept vodenja kot eno izmed 

dejavnosti managementa? Katere kompetence vodij so po vašem mnenju ključne za uspešno 

vodenje? 

3. Kakšno je vaše stališče o obstoju in značilnostih t. i. »ženskega vodenja« in kaj za vas 

takšno vodenje sploh predstavlja? 

4. Kako se vi opredeljujete oz. si razlagate lasten stil vodenja? Kakšna je vaša vloga v podjetju 

in kako se vaš stil vodenja odraža v odnosu do vaših sodelavcev? 

5. Kako ste razvili svoj/lasten stil vodenja skozi čas? Kakšen pomen pri tem pripisujete 

izobraževanju, delovnim izkušnjam, družini? 

6. Koliko so na vaš stil odločanja vplivali dogodki, povezani z vašim podjetjem? Katere izmed 

teh bi posebej izpostavili? 

7. Kaj bi morda želeli spremeniti v vašem stilu vodenja in zakaj? 

Podvprašanja: 

− Ali dovolj razumljivo organizirate delovne dejavnosti in izvajanje nalog? 

− Ali spodbujate in motivirate zaposlene, da najdejo v svojem delu izziv in zanimanje? 

− Ali spodbujate komunikacijo z zaposlenimi in med njimi ter skrbite za dobre medosebne 

odnose? 

− Ali spodbujate timsko delo in ali nadzorujete zaposlene? 

− Ali sprejemate in spodbujate predloge/pobude zaposlenih za doseganje boljših 

rezultatov/ciljev? 

− Ali zaposlenim nudite pomoč pri reševanju strokovnih težav? 

− Ali izrekate pohvalo za dobro opravljeno delo oz. kritiko za slabše opravljano delo? 

− Ali je za vas pomembnejša materialna ali nematerialna spodbuda? 

− Ali je za vas izobraževanje zaposlenih investicija ali strošek? 

− Ali posvečate pozornost inovativnosti? 

− Ali sproti rešujete težave in konflikte? 

− Ali omogočate dobre delovne razmere? 

− Ali je vaše vodenje bolj sodobno in imajo zaposleni večjo svobodo pri delovanju in 

razmišljanju ali pa je pretežno avtoritativno in tradicionalno? 

− Ali kot vodja zaupate svojim zaposlenim in verjamete vanje? 

8. Ali menite, da uporabljate drugačen stil vodenja glede na moške kolege vodje? V čem se 

vaš stil vodenja razlikuje? 

9. Kakšen je vaš recept/nasvet za ženske, ki se odločijo ali pa še razmišljajo o ustanovitvi 

lastnega podjetja? 

 





Priloga 3 

 

PROTOKOL INTERVJUJA ZAPOSLENIH 

1. Kakšen način vodenja bi vi v splošnem pripisali »ženski kot vodji«? 

2. Kako vi kot zaposleni na splošno zaznavate vlogo vaše vodje? Kaj je zanjo posebej 

značilno?  

Podvprašanja: 

− Ali dovolj razumljivo organizira delovne dejavnosti in izvajanje nalog? 

− Ali spodbuja in motivira zaposlene, da najdete v svojem delu izziv in zanimanje? 

− Ali spodbuja komunikacijo z zaposlenimi in med njimi ter skrbi za dobre medosebne 

odnose? 

− Ali spodbuja timsko delo in ali nadzoruje zaposlene? 

− Ali sprejema in spodbuja predloge/pobude zaposlenih za doseganje boljših 

rezultatov/ciljev? 

− Ali nudi pomoč zaposlenim pri reševanju strokovnih težav? 

− Ali izreka pohvalo za dobro opravljeno delo oz. kritiko za slabše opravljeno delo? 

− Ali je vodji pomembnejša materialna ali nematerialna spodbuda? 

− Ali skrbi za strokovno izpopolnjevanje oz. izobraževanje zaposlenih? 

− Ali posveča pozornost inovativnosti? 

− Ali sproti rešuje težave in konflikte? 

− Ali omogoča dobre delovne razmere? 

− Ali je vodenje vaše nadrejene bolj sodobno in imajo zaposleni večjo svobodo pri 

delovanju in razmišljanju ali pa je pretežno avtoritativno in tradicionalno? 

− Ali zaposleni zaupate vaši vodji in verjamete vanjo? 

 

 





Priloga 4 

 

KODIRNA TABELA – PODJETNICE 

STILI VODENJA PODJETNIC V MSP POJMI KATEGORIJE 

1. Zakaj ste se odločili za ustanovitev podjetja in kateri dejavniki so po vašem mnenju najbolj vplivali na vašo podjetniško pot? 

Podjetnica A: Za ustanovitev podjetja sem se odločila 

zato, ker je obseg mojega dela presegal moje zmožnosti in 

zato sem se odločila, da grem na samostojno pot in 

zaposlim ljudi, ki mi bodo pomagali delati. Tam kjer sem 

prej delala, sem bila plačna od prometa, torej od tega, kar 

sem naredila (sklenjenih zavarovanj). Problem je nastal, ko 

sem bila eno leto doma na bolniškem in sem dobila 

skromno plačo. Če se mi to sedaj zgodi, imam zaposlene, 

ki poskrbijo za posel, ko mene ni. Jaz imam sedaj 12 

zaposlenih. Imam poslovalnice na treh lokacijah (Škofije, 

Lucija, Postojna). Mislim, da sem se za samostojno pot 

odločila pravi čas. To je moje, lastniško podjetje, ki posluje 

že 15 let. 

Obseg dela  

Presega zmožnosti 

Obremenjenost  

Pomoč zaposlenih  

Plačilo prometa 

Varnostna mreža 

Bolniška  

Nadomeščanje  

Možnost obstoja 

15 zaposlenih 

3 poslovalnice   

Varnostna mreža v primeru 

bolniške  

(notranji dejavnik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nevšečnost reorganizacije 

podjetja  

(zunanji dejavnik) 

 

Podpora družine  

(ZD) 

 

Uresničevanje vizije in osebne 

rasti 

(ND) 

 

Pretekle izkušnje in osebne 

lastnosti (pogum) (ND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uresničitev lastne vizije (ND) 

 

Podpora družine (ZD) 

 

 

 

 

Podjetnica B: Za ustanovitev podjetja sem se odločila 

predvsem iz edinega razloga, ker sem v tem videla svojo 

vizijo, ker sem želela nekaj več, kot mi je bila dana 

možnost kot računovodje v družbi, kjer sem delala. Bilo je 

obdobje nastanka naše nove države in bile so dane neke 

nove možnosti za podjetnike. In jaz sem se enostavno 

odločila, da se spustim v to zgodbo. Potrebno je bilo 

predvsem veliko poguma, ampak meni poguma v življenju 

nikoli ni manjkalo, ker sem bila vedno pred nekimi izzivi. 

Bila sem vedno v delu kot računovodja, saj mi je bila dana 

taka naloga, da sem bila vedno sama in opora direktorju, 

desna roka direktorja kot računovodja. Pa enostavno nisem 

imela nikogar pri sebi, da bi mi pomagal. Sama sem morala 

priti do rešitev, do rezultatov in hkrati tudi biti direktorju v 

oporo za vizijo podjetja ali kar koli smo počeli. Lahko je 

bilo to na področju investicij ali pa na področju same 

vsebine poslovanja podjetja.  

 

To je bilo meni tudi v veliko veselje in se nisem nikoli 

ustrašila nobenega, nobene naloge, ovire. Zato sem 

poskusila na to samostojno pot. Izhajala sem iz javnega 

sektorja in v javnem sektorju je bila v določenem obdobju, 

na tem področju, kjer sem delala, neka pretenzija s strani 

države, da bi združevali vsa javna računovodstva. Pač 

skoncentrirati, centralizirati računovodstva in to vse v 

Ljubljani. Jaz pa se takrat nisem videla, da bi to sprejela. 

Da bi šla v centralno računovodstvo v tem javnem sektorju, 

kjer sem delala strokovno. Tudi to je bilo pri moji odločitvi 

v pomoč, da sem se lažje odločila: »No, pa bom poskusila 

samostojno delati.« Tako sem za taisti zavod potem še 20 

let vodila računovodstvo. Takrat so mi rekli: »Lahko greš, 

vendar bodi še vedno naša!«  Tako, da mi je bilo to tudi 

ena taka opora in lažje. Računovodstvo sem odprla kot 

d.o.o. in ne kot fizična oseba. Takrat sem bila tudi 

povabljena k sodelovanju z gospodarsko zbornico Koper, 

kjer se je ustanavljal Inkubator podjetništva. Tako sem se 

srečevala z novimi podjetniki in z njimi sklepala posel. In 

potem je steklo. Začela sem sama. 9 let sem čisto sama 

delala. V oporo mi je bila družina. Delala sem tudi do 2 

zjutraj. Začetki so pa taki, da moraš strokovno in fizično 

vse sam v isti osebi, ker drugače ne gre. Hkrati sem vlagala 

tudi v poslovne prostore, nepremičnine itd., da sem potem 

sploh lahko imela možnost, da koga zaposlim, ga kam 

postavim. Tako, da sem po 9 letih imela prvo zaposlitev in 

potem smo se počasi širili. In danes imam 6 zaposlenih. 

Sledenje lastni viziji  

Osebna rast  

 

Pogum  

Sprejetje izziva  

 

Podpora direktorja 

Desna roka  

Računovodja  

Varnostna mreža  

Samostojnost  

Iskanje rešitev  

Doseganje rezultatov  

Zahtevnost dela  

 

 

Pogum  

Neustrašnost  

 

 

Reorganizacija dela  

Zavrnitev  

Nevšečnost  

Nadaljevanje sodelovanja  

Opora/podpora  

 

 

Opora družine  

9 let samostojno delo 

Nepremičninske investicije  

6 zaposlenih  

Podjetnica C: Za ustanovitev podjetja sem se odločila, ker 

me je od nekdaj zanimala moja dejavnost in ker se mi je 

zdelo, da bom v svojem podjetju najlažje realizirala te 

svoje želje. Da malo pomislim … Na mojo podjetniško pot 

je ob moji odločitvi najbolj vplivalo to, da mi je stal moj 

mož ob strani in me pri tem zelo podpiral, ker sem imela 

takrat majhnega otroka in sem vedela, da ta pot ne bo lahka 

Realizacija želja in vizije  

 

Podpora moža  

Mlada družina  

Otrok  

Zavedanje težavnosti  
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in ker sem se s tem pač že nekaj časa ukvarjala. In imela 

sem tudi čudovite starše in v sklopu vsega sem si lahko 

privoščila, da sem se šla uspešno podjetnico. Podjetje je 

bilo ustanovljeno leta 1990. Sama sem se zaposlila v njem 

po porodniški, to je 1994. Ideja o podjetju pa je bila naša. 

Imela sem takrat že zaposlene, že takoj na začetku. Ampak 

bila sem še v službi in sem še kombinirala, kaj narediti. 

Ker sem imela takega aktivnega očeta in moža, ki je delal 

cele dneve. Pred porodniško, ker je bil on cele dneve v 

službi, sem bila jaz popoldne tam, da sem se šla malo 

podjetnico. Po rojstvu otroka sem pa mogla izbrati eno pot, 

ali biti podjetnica ali ostati v službi. Odločila sem se, da 

bom 100% podjetnica.  

Podpora staršev  

Podpora družine  

 

Takojšnje zaposlovanje  

Končanje porodniške  

Kombiniranje službe/podjetja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrnitev v SLO (ZD) 

 

Uresničitev vizije/ideje (ND) 

 

Podpora moža (ZD) 

 

Želja po samostojnosti (ND) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Želja po samostojnosti in 

svobodi (ND) 

Uresničevanje vizije hobija 

(ND) 

 

Podpora partnerja (ZD) 

Dopolnjevanje dela s 

partnerjem (ZD) 

 

 

Raznovrstne delovne izkušnje 

(ZD) 

Krepitev suverenosti in 

kompetentnosti (ND) 

 

Menjava študija (ZD) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podjetnica D: To je težko vprašanje. V mojem primeru je 

bilo to zelo specifično, ker sem živela dolgo časa v tujini in 

sva se z možem vračala nazaj. Mož je tujec. In sva nekako 

videla prednost v tem, ker sva pač imela idejo in sva 

mislila, da je bila nekaj novega in sva skupaj štartala v tej 

smeri. Po drugi strani, ko sem tako razmišljala o tem, 

nisem nikoli razmišljala, da bi za nekoga delala. Sem 

vedno razmišljala, da bom imela nekaj svojega. V 

podzavesti se mi je to zdelo kar normalno. Seveda sem 

pred tem delala za nekoga, vendar kot s. p. Nikoli nisem 

bila prav zaposlena. Sem bila del podjetja, ampak vseeno 

sem imela lastne odločitve in sem mogla vse izpeljati 

sama. Ni bila prav enaka dejavnost kot sedaj. Je bila 

podobna v smislu, da sem delala z ljudmi. V bistvu, ko sva 

se s partnerjem vračala v Slovenijo, sva hotela ustvariti 

nekaj svojega. V letu 2000 smo se vrnili, takrat smo 

ustanovili takoj tudi podjetje. Najprej smo bili trije 

družbeniki. Najprej le toliko, da postaviš stvari na svoje 

mesto in da malo razumeš zadeve, in kmalu potem sem 

bila sama. Ker smo živeli od strank, je bilo treba takoj 

vzpostaviti poslovanje in potrebovali smo delovno silo. V 

18 leti poslovanja smo imeli tudi do 200 zaposlenih po celi 

Sloveniji. Imamo tudi poslovalnice po Sloveniji. Naslednje 

leto imamo za odpret še eno v Ljubljani, to je bodočnost, to 

je vizija. 

 

Življenje v tujini 

Ponovna vrnitev  

Mož – tujec 

Skupna poslovna pot  

Skupna ideja/vizija  

Predstave o svojem podjetju 

Močna želja  

 

Samostojnost pri delu 

Ustanovitev 2000 

3 družbeniki  

Stabilizacija  

Razumevanje procesov  

 

18 let poslovanja  

Do 200 zaposlenih 

Delo s strankami  

 

Podjetnica E: Jaz sem si želela iti na svoje, ker sem 

najprej delala v gostinstvu pri drugih. In sem že tam imela 

v bistvu vodilne in organizacijske vloge in vse te zadeve, 

zato sem razmišljala, da je boljše, če grem na svojo pot, ker 

imam potem popolnoma proste roke. Ker vsak ima pač 

svoje ideje.  

 

Nekdo razume tako, nekdo razmišlja tako in sem se pač 

počasi odločala, da bi šla na svojo pot. Najprej sem si 

nabirala izkušnje in potem, ko sem se čutila dovolj 

pripravljena in sem dobila tudi podporo od partnerja, ker 

sama ne bi tega zmogla. Tudi zaradi finančne podpore in 

finančnega vodenja, ker jaz sem bila bolj iz gostinstva, 

prav iz stroke. Torej jaz sem bila v kuhinji in dobesedno 

sem rabila eno podporo še v drugem delu, finančnem. 

Tako, da ko sva se s partnerjem v bistvu spoznala, sva bila 

iz podobnih poklicnih okoliščin.  

 

Odločila sva se, da bova na samem to uresničevala. Zdaj 

sva na svojem 8 let in zaposlenih imamo 25 oseb. S tem da 

imamo tri različne firme. Jaz in Božo, CAPRA in 

VERANO. In zdaj pripravljamo še v Ospu. Tako da je kar 

širok spekter, ker sva se v bistvu združila. On je imel že 

prej svoje, najprej v Izoli, GUŠT. Najprej je to bil v bistvu 

moj hobi, ta kulinarika. Jaz sem vedno rada kuhala. 

Študirala sem v Ljubljani nekaj drugega. In potem nisem 

hotela več biti gor. In edino, kar so tukaj odprli in je bilo 

zame, je bila šola za turistiko, zato sem šla tja in med 

študijem delala vse, kjer koli. Potem sem začela delati pri 

enem, ki je študiral z mano. Imel je pizzerijo in gostilno in 

tam se je začelo vse to kot hobi. Delala sem tudi dosti 

doma in sem tako razvijala mojo strast do kuhinje, vse 

Delo v gostinstvu 

Učenje od vodji  

Organizacija dela  

Svobodne odločitve  

Sledenje svojim idejam  

 

Gostinske izkušnje 

Suverenost  

Podpora partnerja  

Deljenje vlog 

Finančna podpora moža 

Finančno vodenje mož 

 

 

 

8 let poslovanja  

25 zaposlenih  

Združevanje podjetji  

Hobi kulinarike  

Menjava študija  

Študentska dela 

Izkušnje  

Diploma iz gastronomije  

Zaposlitev v hotelu  

Izkušnje gostinskih oddelkov  

 

 

Študij  

Znanja vodenja  

Organizacijski predmeti  

Razumevanje  

Dopolnjevanje znanja  
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dokler sem se pri diplomi odločila, da bom šla na 

gastronomijo. Diplomo sem delala o istrski kulinariki. Ko 

sem diplomirala, so me zaposlili v hotelih Morje. Tam sem 

bila najprej pomočnik od FMB-ja. Potem sem šla še v 

slaščičarno, pa sem šla v restavracijo. Tako da sem vse 

oddelke v gostinstvu probala. Od strežbe do kuhinje in sem 

si s tem ves čas nabirala izkušnje. Drugače pa smo imeli o 

vodenju dosti v šoli, teh organizacijskih predmetov in 

vsega tega. Nekako sem jaz vse razumela. Jaz sem imela 

srečo, da sem delala že za druge, ker so bili to moji 

prijatelji ali sošolci, ki so imeli gostinske lokale, niso pa 

imeli pojma ne o hrani, o ničemer tem. Bili so samo 

lastniki. Tam sem imela svobodne roke, sem ustvarjala, 

sem pripravljala svoje ponudbe, sem učila v kuhinji. Jaz 

sem sama vzgajala te ljudi. Tako da sem imela svobodne 

roke, ampak še vedno ni to to. Ko si sam na primer, jaz 

zdaj grem in si kupim krožnike. To je svoboda, ker jaz 

moram biti 100 % svobodna, da lahko ustvarjam, brez da 

vsako stvar utemeljujem, zakaj in kako. Zato sem si močno 

želela iti po svoje. 

Gostinstvo in organizacija  

Svoboda pri delu 

Učenje drugih 

Mentorstvo  

Ponudbe menijev  

Neizpolnjena želja  

Samostojnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postopno lastništvo podjetja 

(ZD) 

 

Zavedanje perspektive 

podjetja (ND) 

 

Upoštevanje pogojev lastnikov 

pri poslovanju  

 

Vztrajnost pri lastnih 

odločitvah  

 

Podjetnica F: Torej, podjetje nisem ustanovila sama, ker 

so prvotni lastniki iz Nemčije. Ob ustanovitvi je bil to en 

lastnik, družinsko podjetje. Ko smo leta 1996 začeli s 

poslovanjem, sem bila najprej postavljena na delovno 

mesto asistenta. Šele v nadaljevanju sem prevzela podjetje 

in mesto direktorice, ko nisem še dojela, da je tako 

perspektivna pot pred mano, ker sva bila samo dva 

zaposlena, jaz in prokurist. Tako je bil v bistvu razvoj v  

naslednjih letih tisti, ki me je porival naprej. Ko je prišla 

odločitev, se mi ni zdel tako velik zalogaj biti direktorica v 

takem podjetju, vendar s časom sem rasla skupaj s firmo.  

 

V vsem tem času smo imeli tudi max. 37 zaposlenih, plus 

študenti v določenem obdobju. Vmes smo imeli tudi floto - 

vozni park kamionov, ki pa smo ga letos aprila ukinili. 

Sedaj imamo 15 zaposlenih. Takrat so v bistvu oni iskali 

»mene«. Iskali so sposobno žensko, ki bi bila lahko 

asistent tujemu/nemškemu direktorju, kar je dejansko 

pomenilo deklica za vse in tako sem v bistvu začela z 

ustanavljanjem te iste firme pri nas. Zavedala sem se 

odgovornosti in se mi ni zdelo to tako zelo problematično. 

Na začetku so bili poslovni partnerji iz Nemčije zelo 

vztrajni pri uporabi njihovega jezika in zato sem tudi 

uporabljala veliko nemščine. Imela sem že nekaj osnov, šla 

sem na dodatno izpopolnjevanje, vendar sem potem 

vztrajala pri angleškem jeziku in pri slovenskem in moram 

reč, sem se borila za to, da so spoštovali to globalnost.  

Mogoče se sliši malo arogantno, ampak sem zahtevala to, 

da lahko naši zaposleni razumejo jezik, torej da so lahko 

zaposleni tudi tisti, ki ne razumejo nemščine. Ker dejstvo 

je, da ko imaš podjetje, kjer je specifika stroka, je težko 

poiskati nekoga, ki je strokovno podkovan oz. izpolnjuje 

vse strokovne zahteve plus še znanje tujega jezika, 

nemškega To je skoraj utopija. Torej sem se opredelila, da 

naj bi bil angleški jezik uradni poslovni jezik. Globalni, bi 

rekli.   

Prvotno tuji lastniki  

Družinsko podjetje  

1996 ustanovitev  

Delovno mesto asistenta  

 

Kasnejši prevzem podjetja  

Zavedanje perspektive  

2 zaposlena  

Razvoj – motivator  

 

37 zaposlenih  

Sedaj 15 zaposlenih  

Iskanje kadra  

Sposobno žensko  

Asistentka tujemu direktorju 

Sočasni razvoj lastnega podjetja  

Odgovornost  

Netežavnost  

Nemški poslovni partnerji  

Zahteve  

Uporaba jezika 

Vztrajnost pri angleškem jeziku 

 

Razumevanje dela  

Razumevanje zaposlenih  

Strokovnost  

Znanje tujega jezika 

 

2. Kaj za vas pomeni »VODENJE« oz. kako vi razumete koncept vodenja kot eno izmed dejavnosti managementa? Katere 

kompetence vodij so po vašem mnenju ključne za uspešno vodenje? 

Podjetnica A: Vodenje pomeni, da ti sam poskrbiš v 

podjetju za vse. Pripelješ v podjetje večino posla, ki ga 

potem pravilno razdeliš med svoje zaposlene. Organiziraš 

delo.  

Za uspešno vodenje so ključni dobri odnosi. Tudi strateško 

razmišljanje o širitvi podjetja, o novih prijemih, o 

zadovoljnih strankah, zato ker je naša dejavnost takšna, da 

v bistvu prodajamo sami sebe. Mi stranki, ko sklene 

zavarovanje, damo papir (zavarovalno polico), in ko ima 

stranka škodo, vidi, če smo bili mi do nje »fer« in pošteni.  

POMEN  

Odgovornost za celoten proces 

poslovanja  

Organizacija dela  

Razdelitev dela med zaposlene  

 

KOMPETENCE Medosebni 

odnosi  

Strateško razmišljanje  

Širitev podjetja  

POMEN 

Odgovornost za celoten proces 

poslovanja  

Analiza zmožnosti tima 

zaposlenih in izkoriščanje 

njihovih resursov za dosego 

cilja 

Sinergija zmožnosti zaposlenih  

Zaznavanje značilnosti 

zaposlenih 
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Novi primeri  

Zadovoljstvo strank  

Korektnost odnosa do stranke  

Upoštevaje značilnosti 

zaposlenih (samostojnost in 

kredibilnost tima) 

Demokratičnost vodenja 

(prilagajanje, skrb za klimo, 

sodelovanje)  

Timsko doseganje ciljev 

Timsko doseganje ciljev   

Usmerjanje zaposlenih  

Intuitivno zaznavanje in 

sprejemanje sprememb 

Senzualno/timsko vodenje   

 

KOMPETENCE 

Strateško razmišljanje 

Korektni medosebni 

odnosi/spoštljivost 

(zaposleni/stranke) 

Zaupanje  

Motiviranje/motiviranje/ 

motiviranje/motiviranje/ 

motiviranje   zaposlenih  

Strokovnost  

Podpora/podpora  zaposlenim  

Pozitivna naravnanost 

Empatija  

Učenje/vzgoja kadra  

zaposlenih/mentorstvo 

Čustvena inteligenca  

Odločnost 

Načelnost  

Transparentnost/iskrenost  

 

Podjetnica B: Jaz to razumem tako: ker sem šla sama 

skozi tole pot, utirala sem si pot sama. Sama sebi sem bila 

najprej vodja in potem kasneje tudi, ko sem lahko 

zaposlovala, sem to vodenje razumela oz. še danes ga 

razumem kot eno timsko vodenje, prenašanje svojega dela, 

spoštovanje zaposlenih in od njih ugotoviti, kolikšen je tisti 

delež, ki ga sami prispevajo k delu, in kolikšen delež je 

tisti, ko moraš biti v njihovo podporo.  

V tem segmentu sem najprej vlagala svoje znanje v ljudi, 

da sem lahko potem dobila tim, kateri je lahko samostojno 

opravljal svoje delo.  

Ker biti podjetnik pomeni, da moraš navzven od A do Ž 

vse niti spraviti skupaj in dati navzven produkt kot 

podjetnik. Tega produkta nikoli ne moreš dati sam, zato 

stoji za teboj tvoja ekipa, ki pripomore k temu, da je ta 

produkt tako dober, da si lahko prepoznaven na trgu in da 

so stranke s teboj zadovoljne.  

To pomeni veliko svojega znanja in hkrati sem se tudi 

sama morala izobraževati in pridobivati to znanje. Veliko 

časa sem uporabila tudi za to, tako da to ni čez noč zraslo. 

To lahko danes, po 28 letih, rečem, da sem v resnici uspela 

tisto, kar sem si zadala, da so zaposleni samostojni, da so 

navzven tudi kredibilni, da enakovredno zastopajo vizijo 

mojega podjetja in poslanstva tega mojega podjetja. Hkrati 

pa je v resnici to največja reklama. Jaz nisem na internetu 

in se ne reklamiram. Moje podjetje se ne reklamira. 

Reklamira se naše delo. Tako kot delamo, tako smo tudi 

prepoznavni. In zato nas stranke tudi poiščejo. 

POMEN 

Timsko delo  

Prenašanje dela  

Spoštljiv odnos do zaposlenih  

Analiza zmožnosti zaposlenih  

Lastni prispevki/podpora  

Samostojnost tima  

 

 

KOMPETENCE 

Strokovnost  

Podpora zaposlenim  

Analiza in sinteza zmožnosti 

zaposlenih  

Motiviranje (vizija) 

 

Samostojnost zaposlenih 

Kredibilnost zaposlenih  

Sprejemanje/zastopanje  vizije 

podjetja  

 

Podjetnica C: Oh, zdaj o vodenju vsi beremo, razmišljamo 

in odločamo. Mogoče nimam najbolj tipičnega vodenja 

podjetja, zato ker smo zaposlene same ženske, kar je že ena 

specifika, ki jo moram upoštevati. Imamo dejavnost, ki je 

dokaj naporna, ker imamo na drugi strani stranke, ko bi vse 

želele vse takoj. In glede na moj karakter imam način 

vodenja na zelo osebni ravni. Ali te nekdo vika ali tika, mi 

že tako ni problem, čeprav se mi v službi vsi tikamo. Sem 

zelo demokratičen vodja. Zaposleni pa vedo, da ko 

zahtevam, to mora biti. Grem maksimalno svojim 

sodelavkam na roko, ker imajo tudi one družine. Da 

kombiniram. Vedo pa, da mora biti delo opravljeno. Tako, 

da načeloma nimam problema, da moram nekomu reč, »to 

moraš narediti«. In mislim, da v neki kombinaciji tega 

prijetnega delovnega okolja se da prijetno tudi delati. In 

mislim, da je tle najpomembnejše glede na to, da je delo 

malo stresno in tako, da nas je 10 žensk zaposlenih, skupaj 

v pisarni.  

Zato moraš imeti en tak pozitiven pristop. Znati svoje 

zaposlene zagovarjati, jih pravilno spodbujati. Jaz upam, 

da mi je to uspelo, glede na to, da so šli od mene zaposleni 

že v penzijo. In da imam sodelavke, ki so pri meni že čez 

20 let in tako naprej. Nimam velike fluktuacije. Načeloma 

te, ki pridejo, ki si jih izberem, če pustimo nadomeščanje 

in občasne sodelavke, lahko samo potrkam. Tako da 

mislim, da sem izbrala eno vodenje, ko sem vodja, ma 

nekako tudi sodelovalni vodja. 

POMEN  

Upoštevanje značilnosti 

zaposlenih  

Upoštevanje dejavnosti podjetja  

Vodenje na osebni ravni 

Demokratičnost vodenja  

Jasnost zahtev  

Prilagajanje zaposlenim  

Skrb za delovno klimo  

Sodelovalni vodja  

 

 

 

 

KOMPETENCE  

Pozitivna naravnanost  

Zagovarjanje zaposlenih 

Medsebojno zaupanje  

Motiviranje  

 

Podjetnica D: Jaz mislim, če moram v enem stavku to 

povedati, je načelom to sodelovanje, ko s skupnimi močmi 

prideš do nekega cilja. To bi bilo v skrčeni obliki na 

splošno vodenje. Jaz mislim, da se izražajo tudi v moji 

percepciji te besede in odraža se tudi moj stil. Ampak 

verjamem, da je več faktorjev, ki vpliva na to vodenje. 

Vodenje je sodelovanje v smislu, da potegneš ljudi, ki so 

okrog tebe, skupaj, da jih znaš združiti, da veš nastaviti 

stvari tako, da greš po zastavljeni črti naprej s temi ljudmi. 

Dejansko vse te besede: motivacija, učenje teh ljudi in da 

jih upoštevaš, da greš naprej s temi ljudmi in da lahko 

POMEN  

Sodelovanje za dosego 

skupnega cilja  

Več dejavnikov vpliva  

Timsko doseganje ciljev 

 

KOMPETENCE  

Združevanje/sinergija 

zaposlenih 

Motiviranje  

Učenje  

Empatičnost  
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prideš do nekih rezultatov, nekih ciljev in da so ti cilji 

skupni. Da te tvoj tim podpre pri doseganju teh ciljev. 

Podpora tima  

 

Podjetnica E: Jaz razumem to kot nekaj in nekdo, ki pač 

usmerja, ki uči ljudi, ki so okoli njega, zaposlene. Jaz in 

moj partner imamo neko vizijo, neko idejo, kako si želimo 

delati, kaj želimo imeti, kako bo naš prostor izgledal, 

kakšna bo ponudba, kaj želimo s to ponudbo doseči, katero 

publiko nagovarjati, in moramo vse to projicirati na naše 

zaposlene – sodelavce, da lahko uspemo v temu.  

Vodenje je, jaz tako razumem, da naše ideje, ki jih moramo 

uresničiti in nam morajo ljudje, ki so z nami, pomagati. 

Torej mi moramo priti do tega. To je, da jih non stop nekaj 

spodbujaš, usmerjaš, da jih izobražuješ. V bistvu jih 

vzgajaš. 

POMEN 

Usmerjanje  

Učenje zaposlenih  

Pomoč pri uresničevanju idej  

Projiciranje idej  

 

KOMPETENCE 

Motiviranje 

Usmerjanje  

Izobraževanje/učenje  

Vzgajanje kadra  

Podjetnica F: Torej, ker smo rasli, in v bistvu sem s to 

firmo rastla tudi jaz, in ko je prišlo do točke, kjer je 

potreben preobrat, ki ga vsi poznamo, torej tik pred 

vrhuncem, je bilo treba narediti reorganizacijo in to je bilo 

pri nas leta 2007. To sem takrat zaznala. Lahko govorim 

tudi skoraj o nekem intuitivnem zaznavanju, tako da 

mislim, da je pri ženskah ta prednost, da v bistvu z neko 

intuicijo vodimo.  

In nas intuicija vodi do tega, da sprejemamo potem 

odločitve, ki so seveda skladne z vsemi vodstvenimi, bom 

rekla zahtevami ali pa zakonodajnimi zahtevami, ki te 

lahko pripeljejo do tega, da začutiš, kdaj moraš narediti 

spremembo.  

 

In takrat smo tako rastli, da smo potrebovali veliko 

reorganizacijo. To je bila zelo težka, bom rekla, 

preizkušnja zame. In nastavili smo sistem vodenja 

kakovosti, kjer skozi skoraj nepropusten sistem 

obvladujemo zadeve v firmi. Seveda s tem, da je bilo 

potrebnih veliko usklajevanj in v tem sistemu je bila moja 

želja, ki se mi še danes ni popolnoma uresničila, da v 

bistvu vodim voz in samo nežno vlečem vajeti. To je moj 

cilj pri vodenju. Moje metode so tukaj dosti bolj odločne. 

Veliko je bilo tudi odločitev, ki morda tudi niso bile 

skladne z mojo filozofijo, pa so morale biti narejene. Torej, 

eno je, ko govorimo o tem, kaj ti želiš, in drugo je to, kar ti 

tržišče ponuja, in tretje je okolje, kjer živiš, in ti ponujajo 

resursi. 

 

Skladno s tem je pač treba ravnati. Dostikrat moraš iti 

preko sebe, ker moraš, ker drugače ne gre. Tako, da je bilo 

veliko tudi takih osebnostnih težkih preizkušenj. In v vsem 

tem sem tudi osebnostno rastla, kar je zelo pomembno, ne! 

In od tistega avtokratskega vodenja, ki je bilo na začetku 

popolnoma samoumevno, ker so me tako tudi učili lastniki, 

sem prišla sedaj tudi do nekega kosenzualnega, bom rekla 

timskega vodenja, tega novodobnega vodenja, ker imamo 

mlade, ki te ne »šljivijo (upoštevajo)«, če hočeš kaj 

avtokratsko doseči. Ampak jih v bistvu pospremljaš z 

novimi metodami, da dosegajo maksimalno. Z motivacijo, 

s priznanjem. Tako, da je moralo to dozoret tudi pri meni.   

 

Kompetence? Za začetek bom rekla čustvena inteligenca. 

Čustvena inteligenca je številka ena. Mislim, da je vse 

ostalo nadgradnja tega. Lahko je milijon lastnosti, ki ti ne 

koristijo. Spoštovanje soljudi in sposobnost odločanja so 

samoumevni. Čustvena inteligenca je osnova in ni nujno, 

da se pri njej vse začne in vse konča. V moji karieri sem 

spoznala ljudi, ki niso še prišli do tam. Če izhajam iz sebe, 

je pomembna sposobnost odločanja, ker največ škode 

naredi odločitev NE. Boljša je slaba odločitev kot NE 

odločitev. To je moja izkušnja. Torej sposobnost odločanja 

mora biti. Mora biti tudi načelnost, mora biti poštenost, 

iskrenost idr. Ker kratkoročno je vse ostalo možno. 

Dolgoročno pa velja spoštovanje, iskrenost. Tako kot pri 

družini, bi rekla. Neka manipulativnost, prikrivanje in 

POMEN 

Intuitivno zaznavanje   

Prednost ženskega vodenja  

Intuitivno sprejemanje odločitev  

Zaznavanje sprememb  

 

 

 

Vodenje voza z nežnim 

vlečenjem vajeti  

 

Neskladje med željami in 

dejanskimi pogoji  

Ponudba tržišča 

Pogoji okolja  

Resursi  

Osebna rast  

 

 

 

Postopna sprememba stila 

vodenja  

Zaznavanje značilnosti 

zaposlenih  

Avtoritativen-senzualno/timsko 

vodenje  

Mlad kader  

Motiviranje  

Pohvale/priznavanje dela 

 

 

KOMPETENCE 

Čustvena inteligenca  

Spoštljiv odnos 

Odločnost  

Načelnost 

Poštenost/korektnost  

Iskrenost  

Usklajevanje  

Odločnost  

Transparentnost  
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neiskrenost se dolgoročno ne obnesejo. Transparentnost je 

ključnega pomena. 

3. Kakšno je vaše stališče o obstoju in značilnostih t. i. »ŽENSKEGA  VODENJA« in kaj za vas takšno vodenje sploh 

predstavlja? 

Podjetnica A: Stališče ženskega vodenja? Hm? Jaz 

mislim, da smo ženske na splošno boljše vodje kot moški. 

Ženske smo bolj delavne, bolj ustvarjalne, bolj šparovne. 

Vse to se pol odraža v poslovanju. Je pa res, da je večina 

direktorjev moških. To so stereotipi. In ženske se za svoj 

položaj borijo že dolga leta. In to morajo biti ženske, ki 

imajo »jajca (pogum)«. Ha, ha. V ženski mora biti nekaj 

moškega.  

Meni vodenje predstavlja izziv in ni mi težko voditi. Jaz to 

delam z veseljem. Nikoli v teh 15 letih nisem imela 

problemov. Jaz bom to delala do smrti. Res! Zato ker mi je 

lepo in ker imam delo tako organizirano, da tudi če mene 

ni, če sem bolna, moje punce delajo pridno naprej. Jaz jim 

popolnoma zaupam. Jaz samo nadziram. Če je kaj 

ključnega, problematičnega, rešujem jaz, drugače pa so one 

čisto samostojne. 

STALIŠČE 

Boljše vodje  

Delavnost  

Ustvarjalnost  

Varčnost  

Stereotipi  

Dolgoletna borba  

Dokazovanje  

Pogum  

Moška energija  

 

POMEN 

Izziv  

Veselje 

Zadovoljstvo 

Nadzor  

Samostojnost zaposlenih  

Zaupanje  

Reševanje problemov   

Prisotnost stereotipov  

 

Dolgoletna borba dokazovanja 

 

Borba za enakopravnost  

 

Ravnovesje moške in ženske 

energije  

 

Specifične značilnosti ženskih 

vodij 

Razpršena pozornost 

Čustvenost/empatija 

Ustvarjalnost  

Povezovanje  

Fleksibilnost  

Kreativnost razmišljanja  

Reševanje konfliktov  

Širokoglednost  

Premišljenost odločitev  

 

Transfer iz družinskih vlog  

 

Podjetnica B: Žensko vodenje. Ti se moraš nenehno 

utrjevat, dokazovat, da si spoštovan, za kar so moški 

privarčevani. Bi rekla, da kar ti počneš, da te prepoznajo. 

Zato se moraš veliko več potruditi. Veliko, veliko več kot 

ženska in kot podjetnica. Vsaj v mojem poslu vidim, da je 

to tako. Tudi za tisto storitev, ki jo napraviš, za ceno te 

storitve, se moraš boriti. Tudi žrtvovati.  

Nenehno dokazovanje  

Spoštovanje  

Trud  

Borba  

Privilegiranost moških vodij  

Podjetnica C: Ma tle bi se kar strinjala z raznimi 

anketami, da ženska mora biti bolj sposobna, da ji moški 

priznajo enako sposobnost. Jaz bom rekla, da kakor koli 

imam tle v moji branži, kjer so večinoma ženske in zelo 

malo moških, mislim, da kljub temu je njim dosti lažje. Se 

jim lažje odpušča napake, ker oni grejo za šank spit en 

kozarček in tako naprej. Jaz pač nimam te navade. Nekako 

mislim, da me niso moji podjetniki sprejeli kot zelo 

sposobno. Jaz sem mogla to dokazati. Ni bilo 

samoumevno. Imam licence take in onake, ampak sem se 

mogla v tem moškem svetu, kjer so večina oni direktorji, 

potruditi, da me sprejmejo za enakopravnega partnerja. 

Mislim, da je ženskam težje. Ker so stereotipi, ki obstajajo 

in dejansko so! Pravijo, da ne, ne, ne … Ma še vedno so! 

Priznavanje sposobnosti  

Enostavneje moškim  

Odpuščanje napak  

Dokazovanje sposobnosti  

Neformalna druženja moških – 

poslovanje  

Trud enakopravnega partnerja  

Znanje-licence  

Ženska težje  

Stereotipi  

 

Podjetnica D: Jaz mislim, da je bistvena razlika med 

ženskim in moškim vodenjem, tudi zato ker moški so bolj 

hierarhično usmerjeni. Ženske pa so nekako centralne in se 

vse okrog njih odvija, nekako izhaja iz njih samih, ampak 

ne da bi one mogle zdaj tukaj držati neke vrvice in da 

imajo lutke pod sabo, ampak bolj da povezujejo. V tem 

smislu, da se vrti vse okrog njih. Ti stalno nekaj povezuješ 

in ženske so že navajene v družini imeti neko 

organizacijsko vlogo in imeti tempo v življenju, da morajo 

hitro nekaj urejevati. To se izraža tudi v njihovem načinu 

vodenja. To je logično. Ta povezovanja. Ženske so dobre v 

povezovanju, v reševanju konfliktov. Imajo drugačen način 

pristopa do težav, do situacij. Vidijo mogoče stvari iz 

različnih kotov. Dočim moški, imam vedno občutek, da 

vidijo samo v eni smeri. Je smešno, ampak v resnici je 

njihov stil življenja takšen, ko se morejo tako prilagajat 

tudi doma, v družini. Mislim, da se to odraža tudi v 

njihovem stilu vodenja, kar je logično. Poleg tega, ti si 

vedno naučena držati otroke za roko in jih voditi za sabo in 

dostikrat mislim, da je to tendenca tudi v podjetju, da tako 

delaš. Ker niso vse samo pozitivne lastnosti. So lahko tudi 

negativne. Mogoče znaš tudi povleč za sabo ali pa premalo 

pustiš nekoga, da plava. Moški so dosti bolj fokusirani na 

eno zadevo. Ženske delamo 10 stvari hkrati, kar je lahko 

Hierarhična usmerjenost M 

Centralnost Ž 

Vodenje izhaja iz ženske  

Povezovanje  

Prenos iz družine  

Organizacija  

Hitrost  

Reševanje konfliktov  

Holistične zaznave situacij  

Različni zorni koti 

 

Enodimenzionalne zaznave M 

Jasen fokus 

 

Ž sočasnost dela  

Več stvari  

Manjša pozornost 

Razpršenost  

Jasen fokus 

Hitrejša realizacija cilja 

Učinkovitost  

Konfliktnost M 

Trdoglavost M 

Ozkoglednost 
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tudi pozitivno in tudi negativno. Ker če si bolj fokusiran, 

prideš do cilja mogoče hitreje. Moški pa tudi zelo radi 

butajo z glavo v zid, če lahko tako rečem, kar pomeni, da 

prihajajo hitreje do konfliktnih situacij. In kar pomeni 

mogoče tudi to, da nimajo prav najboljših odločitev zaradi 

tega. Oni se odločijo hitro. Slišijo samo eno smer. Odločijo 

se na osnovi enega odgovora. So ozkogledi. Dočim ženske 

so dosti bolj vsestranske in fleksibilnejše.   

Hitre odločitve  

 

Vsestranskost 

Fleksibilnost Ž 

Podjetnica E: Jaz mislim, da če ženska vodi podjetje, da je 

to samo plus. Po mojem ženska, in nočem zdaj tudi 

moškim delati krivice, že iz materinskih vlog premore več 

čustvovanja in je bolj razumevajoča. Drugače vidi in 

drugače gleda na ljudi in drugače razume te stvari, kot sem 

do sedaj jaz to razumela moške. So drugačna čustva. 

Ženske drugače delujemo, reagiramo in vse, kot moški. 

Tako da imamo več teh mehkih prijemov, po mojem. Kar 

je dobro in je prav, da je tudi ena moška podoba. Po mojem 

je to kot v družini, morata biti moški in ženska, 

kombinirano, da se tej liki dopolnjujejo. Smo si pa itak vsi 

različni. Ene ženske so pa že same po sebi bolj »moške«, 

imajo to v sebi. Jaz mislim, da je ženska odlična za 

vodenje, edini problem je obdobje, ko nastaja družina, ko 

so otroci, ko pač ne moreš biti na dveh stolih naenkrat. 

Vodenje pa zahteva 100-odstotnost. Ko sem dobila otroka, 

je bilo grozno. Odpirali smo to restavracijo CAPRA, in ko 

je bila otvoritev, je imela Karla pol leta. Praktično je bila 

dojenček, jaz sem bila itak iz sebe, izčrpana. Jaz ko čutim, 

da ne morem dati od sebe vse 100 %, sem potisnjena ob 

zid in se sprašujem »Kaj zdaj?«. Zato pa, če bi jaz že prej 

imela otroka, se verjetno ne bi to zgodilo. Ker ko smo 

prvič odpirali lokal, sem dala vse od sebe. Ampak danes je 

uspešno in pravim, če imaš ekipo ali vsaj nekaj ključnih 

oseb zraven, potem je lažje.  

Prednost Ž vodenja  

Materinska vloga 

Prenos iz družine  

Čustvovanje 

Razumevanje  

Drugačna zaznava ljudi 

Razlike 

Razumevanje 

Odzivi 

Delovanje  

Mehki prijemi 

Pomembno ravnovesje  

Dopolnjevanje  

Primerjava z družino  

Ovira – nastajanje družine  

Skrb za otroke 

Izčrpanost  

  

Podjetnica F: O obstoju? Jaz imam malo drugačno mnenje 

okoli tega. Jaz sem prepričana, da so moški bili vedno 

načeloma marionete in da so ženske tiste od zadaj, ki 

vodijo, samo da jih ne vidimo. Na primer Hilary Clinton, 

ona je ta prva. Potem imamo doma primer, Danilo Tϋrk z 

Barbaro v ozadju. Tam, kjer so močni ljudje, kjer so 

pomembni vladarji, tam imamo vedno ženske v ozadju. Za 

uspešnim podjetnikom stoji dobra žena. Tako, da jaz 

mislim, da če so moški v ospredju, je o.k. Torej tukaj 

moram biti odkrita (lahko tudi brišeš), govorimo o 

»GuyNetworku«, kjer so moški, ki igrajo vlogo žensk, 

močni in tako izgleda, da so navidezno moški tisti, ki so v 

ospredju. Ampak imajo v ozadju vlogo ženske oz. igrajo 

vlogo ženske, z žensko energijo. Torej govori se o ženski 

energiji vodenja. Mislim, da je ženska zelo pomembna, 

zato ker moški kot moški, kot se je v preteklosti pokazalo, 

da samo z moško energijo ne more biti. Mora biti in moški 

in ženski del energije sicer usklajen, pravilen ali pa bom 

rekla enakovreden pri načelih vodenja, kar je lahko tudi 

malo »smotano (neugodno)«, ker včasih pozabiš in te 

zanese v eno ali v drugo smer. Balans držati je zelo težko, 

ampak ni nemogoče. Zato je zelo pomembno delat na sebi. 

Zato je ta osebnostna rast zelo pomembna. NetworkGuy-

jev je zelo močen in mi se ne zavedamo tega. Mogoče sem 

uporabila takšen neprijeten izraz, namesto 

homoseksualnost. Jaz bi raje govorila o energijah, o moški 

energiji in o ženski energiji. Ali kašna oz. katera energija je 

v telesu nekoga. Tudi ženske so lahko zelo močne in z 

moško energijo, ujete v moška telesa. Ali pa obratno.  

Nevidnost Ž vodje  

Moške marionete  

Ženska iz ozadja  

 

 

Usklajevanje M in Ž energije 

Pomembnost vloge Ž  

Nevidna moč /podpora 

 

 

Nenehno ravnovesje  

Usklajevanje M in Ž energije 

 

Težko vzdrževanje ravnovesja  

Pomembna osebna rast  

 

 

4. Kako se vi opredeljujete oz. si razlagate lasten stil vodenja? Kakšna je vaša vloga v podjetju in kako se vaš stil vodenja 

odraža v odnosu do vaših sodelavcev? 

Podjetnica A: Moj stil vodenja je usmerjen v to, da lepa 

beseda lepo mesto najde. Z dobro voljo se da vse rešit in 

dogovoriti. Moje podjetje ima dva lastnika, poleg mene je 

»lepa beseda lepo mesto najde« 

vodilo 

Pozitivna naravnanost  

 

Različno DOJEMANJE vloge 

v podjetju  

Mentor 

Vodja v ravnovesju odločnosti 
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še moški. In če vprašate te moje punce, s kom je boljše 

delati? Z menoj, ne!  

Jaz mislim, da moje zaposlene pravilno vodim, ne trdo, ne 

mehko. To sproti vidim in zato imamo dobre odnose. Po 

moje nimam avtoritativnega vodenja. Boš vprašala njih? 

Mi smo tim. Dobro, ampak na koncu sem jaz vedno šefica. 

V ODNOSU 

Ravnovesje v odločnosti 

Prilagajanje 

Intuitivna naravnanost  

Demokratično vodenje 

 

VLOGA vodje  v ravnovesju 

odločnosti 

Osebna blagovna znamka 

Član tima  

Upravljalec ČV 

Vodja vzor  

 

 

Demokratičen in 

intuitiven/energiski stil vodenja  

Transfer iz družinskih vlog  

Samorefleksija  

Osebnostna rast  

Produktivni in sinhroni tim 

Osebne vrednote  

 

 

ODRAZ VODENJA: 

Omogočanje svobode, 

samostojnosti in zaupljivih 

medosebnih odnosov  

 

Podjetnica B: Ne vem. To bi morali zaposleni povedati. 

Vendar jaz  ocenjujem človeka, jaz ljudem zaupam. Če 

sem nekoga sprejela kot svojega sodelavca, mu 100 % 

zaupam in mu tudi prepustim demokratično širino, da tudi 

sam odloča o delu, ki ga počne, o svojem delu, ki mu je 

bilo tudi dano, da ga opravi. Sem vesela, da pride do 

rezultatov in da se počuti samostojnega.  

Tudi sem vesela takrat, to sem večkrat rekla mojim 

zaposlenim, ko oni mene prepričujejo: »ne to ni tako, mi 

mislimo, da je pravilno tako«. In jaz ugotovim, da s tem 

načinom oni razmišljajo in da vedo, kaj počnejo. In sem 

zelo vesela. Neštetokrat sem poudarila in jih tudi pohvalila, 

da edino to je prava pot. Priznavam in upoštevam njihova 

mnenja. Saj delajo za delodajalca. Znanje, ki ga pridobijo, 

je znanje, ki si ga vtisnejo v spomin. To zanje je kapital, je 

neprecenljive vrednosti. Jaz ne morem reči, da je v mojem 

podjetju možnost velikih znanj, vendar tako, kot poznam iz 

mojega področja dela svoje kolegice in ker je narava 

našega dela taka, delamo raznovrstne stvari in zato je ta 

širina znanja mojih zaposlenih toliko večja. Niso 

ukalupljeni, ne delajo samo po navodilih »to, to, pa to …«, 

ampak tudi samostojno. Nenehno skrbim za izobraževanje. 

Danes so te možnosti tudi on-line, izobraževanje, 

seminarji. Vse načine uporabljamo, da se izobražujemo 

sproti, tudi preko medijev ali pa direktno na seminarjih, 

fizično. 

Zaupanje v ljudi 

Demokratično vodenje 

Omogočanje svobode  

Samostojnost odločitev  

 

 

 

Spodbujanje samostojnega 

razmišljanja  

 

Javne pohvale 

Upoštevanje mnenj 

 

Neprecenljiva vrednost znanja 

 

Širina znanja  

Neprecenljiv kapital 

Neukalupljeno mišljenje   

Širina/svoboda  

Kreativnost  

Skrb za izobraževanja  

 

VLOGA: mentor  

Podjetnica C: Demokratičen. Nisem avtoritativen vodja, 

ne. 

Jaz imam stil vodenja še vedno, ko pričakujem 

spoštovanje, in to imam. In vem, da ko rečem, je delo 

narejeno. Saj pravim, glede same narave dela se mi zdi 

zelo pomembno, da je ta povezanost. Mi gremo večkrat 

skupaj ven za take in onake praznike, da se malo družimo. 

Imamo tudi družinske piknike, ko smo vsi skupaj, tako da 

probam nekako gojiti take pozitivne odnose. Tudi ko se 

stvari malo naelektrijo, nisem jaz tisti vodja, ki zarohni, 

ampak probam nekako preko pozitivnega pristopa vzdušje 

obrniti v drugo smer. 

Demokratično vodenje  

Pričakovanje spoštovanja 

 

Povezanost  

Neformalna druženja 

Krepitev odnosov  

Družinski pikniki  

Skrb za medosebne odnose  

Skrb za delovno klimo  

 

VLOGA: varuh odnosov  

Podjetnica D: Jaz vedno upoštevam ljudi in vedno se 

moraš nekako prilagajati njim in situaciji. In sem del njih. 

To moraš vedno malo pogledati vase. Ko te noben ne 

vpraša, greš samo naprej in delaš po svoje. Vzeti si moraš 

trenutek in razmisliti, pogledati malo vase. Seveda, prvo, 

kar opazim, je da, kako delujem jaz doma, delujem v 

podjetju. Je povezano! Je podobno.  

 

Meni so vrednote zelo pomembne. Da vidim, da je nekdo 

dober človek, da je nekdo pravičen, da ve delati z ljudmi, 

da ni konfliktna oseba. Vrednote pri človeku. Jaz dajem 

zelo veliko na to in si izbiram mogoče tudi tim in ljudi, ki 

so manj agresivni. Meni se zdi pomembno, kakšen tim 

imaš. Seveda moram pri tem reč, da eno je, kar jaz 

idealiziram, drugo pa, kar imaš ti na trgu dela in si lahko 

privoščiš zaposliti. Bom rekla privoščiš, ker je odvisno od 

finančne situacije. Lahko dobiš tudi eno »perlo«, ki je ne 

moreš plačati. Lahko tudi v tistem trenutku ni osebe, ki si 

jo želiš. Spoznaš pa čez 3 mesece nekoga, ki bi si ga želel 

zaposliti in ne moreš, ker imaš že nekoga drugega. Si 

vedno malo omejen pri svojih potezah. Jaz dajem vedno na 

prvo mesto vrednote, ki jih jaz vidim, kar je po eni strani 

pozitivno. Mislim, da se ljudi da vedno naučiti. Ampak 

osebnosti, ki jih nekdo ima, ne moreš spremenit. Na prvem 

Upoštevanje zaposlenih 

Prilagajanje zaposlenim  

Del tima  

 

Samorefleksija vodje  

Povezanost z domom 

Podobnost delovanja  

 

Pomembnost osebnih vrednot  

Pravičnost 

Nekonfliktnost  

Manj agresivni  

Skrben izbor zaposlenih  

 

 

 

Pomembnost osebnih vrednot 

Težko spremeniti 

Delovne navade priučene  

Ujemanje članov tima  

 

 

Razlika z moško vodjo 

Ignoriranje vrednot  
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mestu mi je pomembno, da vem, da se bo ta tim ujemal 

med seboj in z mano. In tle moraš imeti neke kompromise.  

 

Mogoče je tudi tukaj razlika med moškimi in ženskami, da 

moški sigurno ne bi gledali na te vrednote in bi mislili 

samo na to, da mu rabi nekdo, ki je dober. Meni so te 

mehke veščine zelo pomembne. Poleg tega imamo mi delo 

z ljudmi, zato mi je to še dosti bolj pomembno, da je 

nekdo, ki jih razume. Vedno pa moraš iskati to ravnovesje, 

da vodiš podjetje naprej, ker v končni fazi brez uspešnega 

podjetja ne moreš niti plačat delavca in niti ne moreš 

obstajati. Kot ženska mislim, da imam jaz večkrat te 

pomisleke oz. vedno tehtam v sebi, kako dobiti to 

ravnovesje. Iščem vedno ravnovesje. Eno je harmonija 

med zaposlenimi, ampak moraš to še vedno skombinirat, 

da prideš do sestavljenih ciljev. To ni tako enostavno. 

Največja težava in ena najpomembnejših zadev je 

upravljati z ljudmi. Vsi hočejo imeti vedno vse prav.  

Odločujoči dejavnik  

 

 

Iskanje ravnovesja v timu  

 

VLOGA: upravljanje  

zaposlenih  

Podjetnica E: Jaz imam kar malo poseben stil vodenja. 

Eni so to malo kritizirali, kakšni moji bližnji, ki me 

poznajo. Zato ker jaz sem v bistvu vedno delala z njimi 

(zaposlenimi), sem bila z njimi v kuhinji in to so bili moji 

sodelavci. Pri meni ni velike razlike od prej, ko sem delala 

za nekoga, in zdaj, ko delajo zame. Recimo odnos do 

sodelavcev, kar je po eni strani slabo, ker oni potem ne 

razlikujejo, kdo je v kateri vlogi. (No, niso vsi taki, 

nekateri.) Sem ena od njih. Drugače pa je bilo to zame 

neizogibno, ker jaz sem bila pač tam v službi, jaz sem bila 

tisto, kar sem. Nisem mogla biti drugačna. Taka sem bila 

in se nisem mogla spremenit. Jaz sem v bistvu del 

njihovega tima. Ampak spoštujejo mojo pozicijo, da sem 

jaz lastnica in vodja. No, včasih se pač kdo spozabi, ma to 

je vse človeško. Recimo, odnos mojega partnerja z 

zaposlenimi pa je čisto drugačen. On je bolj nedostopen, 

ker on pride občasno samo mimo. Je gor v pisarni, je 

nedosegljiv, on deli plače. Njega imajo zaposleni čisto v 

drugačni luči. Jaz sem pa njihova.    

Član tima  

Skupno delo 

Delo s timom  

 

Demokratičnost  

Del tima  

Ohranjanje spoštovanja  

Spoštovanje pozicije  

Lastništvo/vodja  

 

Dostopnost  

Dosegljivost 

Nenehen stik z zaposlenimi  

 

VLOGA: član tima 

 

Podjetnica F: O.k. Intuitivno vodenje. Ne želim, da izpade 

tako, da zavrtim kristalno kroglo, ko pridem v službo, ali 

pa se pripeljem z metlo, kot se jaz najraje pohecam z 

mojimi zaposlenimi, ko me vprašajo, »kako ste to vedela, 

gospa direktorica«. In jaz odgovorim: »Mislite, zato ker 

sem se pripeljala z metlo?« Torej jutri bom praznovala, 

jutri je moj praznik. Torej gre bolj za dolgoletne izkušnje 

in seveda za mojo osebno izkušnjo. Da sem lahko sploh 

obstala na tem delovnem mestu, sem se morala v svojem 

prostem času veliko  usposabljat o znanjih, vedah, 

vedenjih. Torej o psihologiji, upravljanju z energijami. 

Dejansko z energijami, zato ker če samo pomisliš, ko vsi 

razlagajo o prvem vtisu. Ko prideš v nek prostor, je najprej 

prvi vtis. O.k., kaj je to prvi vtis? Moja obleka, moja 

šminka. In če govorimo o ledeni gori. Ledena gora je samo 

ena sedmina, šest sedmin je vse ostalo. In kaj je vse ostalo? 

Čevlji, obleka, smrad (če se malo pohecam). Noben tega ne 

zna razložit. Torej jaz sem skozi dodatna usposabljanja in 

bom rekla spet osebnostno rast prišla do nekih spoznanj, ki 

so zame ključna. Torej govorimo o nekih energijah, ki jih 

oddajaš, in da je pri tem zelo pomembno, kakšen si ti s 

svojo energijo, ker s to energijo tudi kreiraš prostor. 

Kreiraš ambient, zaposlene, vplivaš nanje in tako naprej. 

Kako vplivam? Jaz sem tukaj, in vplivam. Če nisem tukaj, 

tudi vplivam. Govorim na splošno o energiji privlačnosti. 

O nekih energijah, ki jih pač ljudje ne zaznavamo, vendar 

delujejo. Torej če sem tukaj, vplivam, in če nisem v 

pisarni, tudi vplivam. Kaj deluje na moje zaposlene? Moja 

filozofija? Dvomim. Torej neka energija, ki sem jo jaz 

ustvarila. Ne govorim fizično o neki megli, ampak govorim 

o nekem in-printu. Uporabljam izraz in-print, ker 

ustvarjam energijo že samo s tem, da sem, da obstajam, in 

to je zelo pomembno. Zaposleni so se to nalezli od mene, 

Intuitivno vodenje  

Dolgoletne izkušnje  

Izobraževanja  

Usposabljanja  

 

 

 

 

 

Osebnostna rast  

Mehka znanja  

Ledena gora-prvi vtis  

 

Uporaba osebne energije  

Vodenje z energijo  

Vpliv na zaposlene  

 

 

 

 

 

Ne zaznavanje energije  

Pomembnost zavedanja vpliva  

 

 

Čutenje energije 

Premagovanje ovir 

Pohvale  

Priznanja  

Vodja-vzor  
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ker to energijo čutijo. Ker kot vodja si pač prvi, si torej 

tisti, ki prvi preskakuje ovire. Ker je pomembno, da jim kot 

vodja daješ priznanja, in za njih je pomembno, da dobijo 

priznanja od vodje. Se pravi, da si ves čas ti njim vzor tako 

ali drugače, s tem da ne kuješ sebe v zvezde, ampak da si 

jim blizu in da ti želijo slediti. Da sem jim za zgled? Ti 

izrazi so mi tako že malo (z vsem spoštovanjem) »po-

nucani«. Za zgled je lahko Kim Kardashian. Sem malo več 

kot samo zgled. Meni je recimo zelo pojmljivo to, da je 

moj in-print tak, da nihče več ne uporablja mojega priimka. 

Me sicer ne tikajo, ampak je moje ime Arlene, pojem za 

zaupanje, poštenost, transparentnost, gotovost, rešitve, 

torej vse, kar je okoli mene. Najprej sem mislila, da je to 

trend, da se vsi naslavljajo z imeni in tako naprej, ampak 

vidim, da z vseh nivojev prihaja to: »Obrnite se na 

Arlene.« In ne na BLG Koper. Torej, da je moje ime že 

neka institucija, da predstavljam nekaj kot blagovno 

znamko. To sem spoznala v zadnjih mesecih, in dejansko 

je to tako, zato sem zelo ponosna. To zaznati je pomenljiv 

dejavnik. Na začetku mi je bilo čudno, kaj mi bo še kdo 

rekel (miss.) gospa? V bistvu je še vedno spoštovanje, ki je 

neka garancija za priznanje, gotovost, zaupanje, iskrenost, 

transparentnost. Ja, kot neka solidna poosebljena blagovna 

znamka. Želim ustvariti »sertivne« kolege. Ustvariti? Uh. 

To sem zdaj rekla malo tako, kot bog je ustvaril zemljo, 

sem jaz ustvarila zaposlene. Malo »ego-ta« mora biti.  

Ime pojem za: 

Zaupanje 

Poštenost 

Transparentnost 

Osebna blagovna znamka  

 

VLOGA: zaupljiva osebna 

blagovna znamka   

 

 

5. Kako ste razvili svoj/lasten stil vodenja skozi čas? Kakšen pomen pri tem pripisujete izobraževanju, delovnim izkušnjam, 

družini?  

Podjetnica A: Svoj stil sem po malem razvijala na veliko 

načinov. Nekaj je bilo izobraževanja in seminarjev, nekaj z 

literaturo. Malo je tukaj prisoten tudi karakter. Jaz sem že 

rojena kot neki vodja. Imam te sposobnosti. To moraš 

imeti v sebi. Jaz imam dva sina. Eden je takšen kot jaz, če 

ne še boljši. Drugi pa je čisto drugačen.  

 

Veliko je tudi v izkušnjah. Jaz sem bila pred tem v firmi, 

kjer sem bila navadna delavka, nisem bila vodja, ampak 

samo solastnica, ker sem vedno mislila, da jaz nisem 

sposobna voditi svojega podjetja. Vendar potem, ko sem se 

odločila, da grem na samostojno pot, pa mi je bilo žal, da 

se nisem za to odločila že prej.  

 

Pri družini je bilo potem malo odpovedovanja, ampak sem 

zmogla vse. Organizirala sem vse, dom in firmo. Vse je 

bilo narejeno. Poleg službe sem hodila še dodatno delat. 

Jaz sem takšna hitra in energična. Dobro, bolezen me je 

malo »ruknila (prizadela)«. Jaz sem poslovno zelo uspešna, 

v privatnem življenju sicer malo manj. Nobeden pa ni 

popoln.  

RAZVOJ 

Postopni razvoj 

Različni načini  

Izobraževanja  

Samoizobraževanja  

Prirojene spretnosti  

 

IZOBRAŽEVANJE/IZKUŠNJE 

Pomembnost izkušenj  

Samozaupanje  

 

POMEN DRUŽINE 

Odpovedovanje  

Dobra organizacija  

Hitrost 

Energičnost 

Manj uspešnost v zasebnem 

življenju 

Razvoj lastnega cilja skozi 

dolgoletne izkušnje  

Na delovnem mestu 

Različni sistemi  

Lastnosti zaposlenih  

Pogum in pripravljenost 

tveganja  

Zgledovanje po tujih sistemih 

vodenja  

 

Ključnega pomena 

izobraževanje in 

usposabljanje  

Samozaupanje  

Potrdilo pravilnega delovanja  

Vseživljenjsko učenje  

Obvladovanje težav/problemov  

 

Delovne izkušnje krepijo 

osebno rast in razvoj stila 

vodje  

Zadovoljstvo zaposlenih 

Podpora zaposlenih  

 

 

Družina  

Odpovedovanje/prikrajšanost 

otrok 

Podpora partnerja  

Podjetnica B: Rekla bi, da se je samo razvilo, ker je 

narava dela taka, da lahko tudi planiraš določene stvari, 

bodisi kratkoročno ali tudi dolgoročno. Tako kot se je 

razvijalo v naši samostojni državi podjetništvo, tako so se 

novi izzivi tudi za nas. In tudi zahteve. Neposredno smo 

vezani na EU in tudi naša narava dela je taka, da je 

neposredno vezana na direktive EU in temu primerno se je 

treba prilagajat in tudi ni tiste konstante, da lahko rečeš, to 

je zdaj umirjeno delo. Tveganja so v vsakem trenutku in ti 

moraš biti na tveganje pripravljen. Da si pripravljen, se ne 

smeš neke naloge ustrašiti, ampak moraš, tudi če ji nisi 

kos, poiskati vse možnosti, da jo rešiš. 

RAZVOJ 

Samorazvoj  

Vpliv družbenih sprememb 

Osamosvojitev države  

 

Pripravljenost na tveganja  

Pogum 

Premagovanje težav  

Podjetnica C: Jaz bi rekla, da sem že po karakterju taka 

pozitivna oseba. Še vedno se intenzivno udeležujem takih 

in drugačnih seminarjev in teh izobraževanj. Ampak 

moram reči, da so mi ta izobraževanja bolj potrdilo, da sem 

na pravi poti. Da delam v redu, ampak najbolj prava pot so 

moje sodelavke. Odraz njihovega odnosa do mene, odraz 

Pozitivna naravnanost 

Pozitivna osebnost  

 

Intenzivno izobraževanje  

Potrdilo prave poti  

Potrdilo uspeha 

Odnos zaposlenih  
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zadovoljstva, odraz, da so tu. In jaz vedno rečem, da imam 

najboljši kolektiv.    

Zadovoljstvo zaposlenih  

Podjetnica D: Če se dotaknemo izobraževanja, jaz res 

verjamem, da se je treba izobraževat celo življenje. Nikoli 

ni dovolj, ker se same že situacije spreminjajo. Tudi naše 

znanje se spreminja. Poleg tega je v našem poslu tudi 

zakonodaja, ki je zelo pomemben element, saj moramo 

stalno slediti novostim.  

 

Na moj stil vodenja je dejansko vplivalo: izkušnje, ki jih 

nabereš na poti, v smislu, da moraš vedno poslušati več 

strani, ne samo eno. Pa magari deset, da si narediš eno 

mnenje. Ker vendarle jaz imam zelo demokratičen način 

vodenja. Jaz se usedem s puncami, »povejte mi, kaj meniš 

ti, kaj meniš ti«. Imamo za narediti projekt. Vsak naj pove 

svoje in pol nekako rečem o.k., na osnovi pogovora se bom 

odločila.  

 

Absolutno timsko sodelovanje, dosti in vedno dajem 

poudarek na  timsko delo. Vsak ima možnost se z mano 

tudi pogovoriti. Vedno jim rečem, da sem dostopna, če je 

kakršen koli problem ali ideja, pridite do mene. Se pa vidi, 

mogoče ker sem študirala in delala v tujini in sem poročena 

z Nizozemcem, kjer imajo drugačne sisteme, zato sem tako 

navajena delovati. Imam pa zelo močen občutek, da ljudje 

niso navajeni tega sistema pri nas in se hitro obrne v to, da 

so izgubljeni, če se ne vpletam preveč v njihove zadeve. Če 

jim pustim nekako samostojnost, da speljejo projekt do 

konca. Rečem jim, da smo se to in to dogovorili na 

sestanku in zdaj gremo vsi v tej smeri, in pol čez nekaj 

časa, ko se spet usedemo, ugotovim, da so se malo zgubili, 

da niso razumeli. Ampak jim ne pride na pamet, da bi 

poklicali na pomoč. Tudi če rečem stokrat, da sem na 

razpolago, kljub temu da sem zelo zasedena. Če me 

opozorijo, skušam pomagat, se dogovorit z njimi. Ampak 

vidim, da to ne sede v njihove glave. Dostikrat tega ne 

naredijo, čeprav imajo to možnost. Ne pridejo, ne vprašajo. 

Sem presenečena tudi pri mladih, ki rabijo, da jih vodiš.    

IZOBRAŽEVANJE  

Vseživljenjsko izobraževanje 

Spremembe situacij  

Spreminjanje znanja  

Sledenje zakonodaje  

 

VPLIV NA VODENJE 

Izkušnje 

Poslušanje  

Zbiranje različnih mnenj  

 

Spraševanje mnenja 

Nov projekt  

Demokratičnost 

Pogovor   

Izmenjava mnenj  

Odločitev  

 

Poudarek na timskem delu  

Možnost pogovora  

Dostopnost za pogovor  

Dopuščanje samostojnosti 

Občasna izgubljenost 

Ne iščejo nasvetov 

Presenečenost  

Evalvacija dela  

Identifikacija težav  

Možnost odprave  

Neizkoriščanje pogovora  

 

Podjetnica E:  Jaz se spomnim, ko sem začela delati v 

hotelih Morje in so me postavljali za vodjo objekta na 

plaži. Jaz takrat, razen tisto, kar sem slišala v šoli, kaj je 

vodenje in to, nisem imela pojma. In res nisem vedela kaj 

delati. Že urnik, kako delati. Pa so se zaposleni izgovarjali, 

en da ima bolnega otroka, drugi da ima ne vem kaj. V 

bistvu nisem imela nobenega, ki bi ga dala na urnik. Jaz 

nisem vedela, kaj in kako delati, komu kaj reči, nisem jim 

niti upala in najrajši bi se zjokala. Tako je bilo eno leto, 

dve, tri in potem še dosti časa. Razmišljala sem, da jaz 

nikoli ne bi mogla opravljati dolgo take funkcije kot vodja. 

Ker me je vsaka stvar preveč prizadela, dotaknila, sem si 

vzela k srcu. Ja, in potem se skozi leta spremeniš, dozoriš. 

Te situacije naredijo drugačno. Veliko izkušenj in čas. 

 

 V bistvu pa moreš vedeti vse, kako to izgleda, kako je v 

resnici tukaj in kako tam, ker povsod je drugače. Jaz sem 

na primer začela v hotelih, kjer je to zelo na veliko in je 

ogromen sistem. Čisto nekaj drugega kot potem, ko sem 

šla k privatniku, manjše podjetje. Vse to te nekako gradi in 

vsako leto se spreminja vse, zmeraj je nekaj novega. In 

vsako leto drugače razumeš, drugače gledaš in reagiraš in 

si rečeš, »aha, takrat bi reagiral tako, sedaj pa drugače«. 

Vsaka stvar te nekaj nauči. Moraš iti skozi eno obdobje, 

ker ko delaš z ljudmi, vidiš, da je vsak od njih drugačen, 

vsak drugače razmišlja. To pomeni, da je vsakič drugačna 

situacija. Ne moreš vedeti, kako bo kdo reagiral. Ni kalupa. 

Moraš vedeti, kakšen odnos vzpostaviti z vsakim posebej 

in kako bo delal s strankami, ki pridejo v restavracijo. Ni 

recepta. To je verjetnostni račun. In potem je še polna luna. 

En danes tako, drugi drugače. Milijon kombinacij. Moraš 

biti vse. Malo psiholog, malo učitelj, malo to, malo drugo. 

RAZVOJ 

Neizkušenost  

Dvom vase 

Nezaupanje  

Nepodučenost 

Pomembne izkušnje 

Pomembno pridobivanje znanja 

Spoznavanje različnih sistemov 

Različno delovanje sistemom 

Razlike med zaposlenimi 

 

Poznavanje/razumevanje 

situacij 

Hitre spremembe  

Odzivnost/obvladovanje  

Spremembe v zorenju 

Nenehno učenje  

 

 

Vodja z različnimi znanji  
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Podjetnica F: Z izobraževanji, izkušnjami. Ma največ z 

izkušnjami in usposabljanji znotraj firme in zunaj. Skozi 

kakovost, največ skozi ISO standarde, sistema vodenja 

kakovosti, kjer imaš merilnike, kazalnike, parametre. 

Nastavljen imaš cel sistem tako, da ti potem nič ne more 

uiti. Ampak ne zato, da bi kdo bil nadzorovan 24 ur na dan, 

ampak zato, da pač omogočiš, da sistem deluje nemoteno 

za vse, ne samo za stranke, ampak tudi za zaposlene.  

 

Torej da je transparentno. Torej če človeka vzameš v 

službo, on tudi ve, kaj mora doseč, ve, kaj ga čaka, kako 

lahko napreduje, plačilni razred, skratka na splošno. 

Izkušnje, izobraževanje, to je ključnega pomena.  

 

Ampak tudi družina zagotovo, ker mislim, da so oni od 

vseh potegnili ta najbolj kratko. Predvsem otroci. Po drugi 

strani pa so pridobili izkušnjo in samostojnost. Pri 

partnerju, možu, pa sem vedno cenila to, da me nikoli ni 

omejeval in me je vedno podpiral. Vedno mi je dal proste 

roke. Včasih, ko sem znorela in sem rekla da zdaj ne 

morem več, je rekel, pa dobro, ostani doma! Ponavljam, 

jaz sem veliko delala na sebi. Moški imajo tendenco 

manjvrednosti. Problem je lahko tudi, da manj zna. Lahko 

je problem, da več zna. Jaz sem imela težavo, ker se mi je 

zdelo, da on »ful« stvari ve. In sem imela jaz 

manjvrednostni kompleks do njega. Pa v bistvu sploh ni 

vedel, ampak je od zunaj gledal na stvari. On v bistvu ni bil 

notri v »mineštri«, bi rekli, in je bilo zato njemu 

enostavneje najti rešitev. Na koncu sem se spraševala, kako 

on to vse ve. Bila sem ljubosumna na to, kako on to ve! 

Rekel mi je, »samo na dopust pojdi, odpočij si in boš 

videla«. 

RAZVOJ 

Izobraževanje  

Izkušnje  

Notranja usposabljanja  

Zunanja usposabljanja  

ISO 

Sistem vodenja kakovosti 

Kriteriji 

Kazalniki 

Adekvatnost  

 

Transparentnost 

Pričakovanja 

Zahteve/cilji 

Način dela  

Napredovanje  

Plačilni razredi 

 

DRUŽINA 

Obremenjenost 

Prikrajšanost  

Otroci 

Samostojnost  

Podpora partnerja 

Objektivna ocena situacije  

Nasvet: odmik/dopust  

 

6. Koliko so na vaš stil odločanja vplivali dogodki, povezani z vašim podjetjem? Katere izmed teh bi posebej izpostavili? 

Podjetnica A: Ni bilo posebnih dogodkov. Niti krize 

nismo čutili. Vse smo imeli v najlepšem redu. Pri nas je 

kontinuiteta dela. Zavarovanje rabi vsak, in če ti delaš to 

pošteno in ti ljudje zaupajo, je to dolgoročna naložba. Če 

pa ti ljudi prenašaš okoli in nisi pošten, bo posel trajal na 

kratek rok. Pri nas moraš biti pošten, saj vse piše na 

zavarovalni polici. So pa tudi taki, na primer tista 

konkurenca, ki prodajajo življenjska zavarovanja. Danes 

prodajajo »paradajz«, jutri pa že zavarovanja. Ne vedo niti, 

za kaj se gre, niso usposobljeni. Mi smo pa vseeno v vseh 

teh letih postali strokovni na zavarovalniškem področju. 

Veliko vlogo pri tem ima zaupanje. Mi smo s konkurenco 

(tudi če so naši neposredni sosedi) v dobrih odnosih. Ne 

predstavljajo nam oviro. Tudi na tržnici se branjevke ne 

kregajo med seboj! Vsak prodaja svoje in kupci imajo 

svoje izbrance. 

Brez posebnih dogodkov  

Kontinuiteta dela  

Poštenost dela  

Zaupanje strank 

Dolgoročna založba  

Usposobljenost 

Kompetentnost 

Konkurenca ni ovira   

Vplivni dogodki pogojeni s 

poslovno dejavnostjo 

 

Kontinuiteta dela brez 

vplivnih dogodkov  

Zaupanje 

Kompetentnost  

Korektnost dela  

 

Splošna gospodarska kriza  

 

Državna politika – 

zakonodaja  

Lokalna politika – urbanizem 

 

(ne)lojalna konkurenca v 

cenah 

Vztrajnost oblikovanje ugleda  

 

Notranja nesoglasja  

Odgovornost 

Nenehna evalvacija - 

avtentičnosti 

Vpliv globalizacije trga 

Sledenje napredku  

Podjetnica B: Jaz ne vem, če bi imela tak primer, ker je 

odvisno od tega, katera branža je to in s kom delaš. V naši 

branži, kjer mi opravljamo storitev za zunanje uporabnike, 

storitve, ki so neka konstanta, je vse zakonsko predpisano. 

Takih bistvenih sprememb ni bilo, so pa spremembe edino 

po zahtevnosti: kakšen je tisti poslovni partner, ki želi naše 

storitve imeti, oz. ali smo kos tem zahtevam ali ne. Vse to 

je vezano na naša strokovna znanja in izobraževanje, ker je 

narava dela taka, da  moramo biti skozi seznanjeni z 

novostmi.  

Zakonsko predpisane storitve  

Brez posebnih dogodkov 

Kontinuiteta dela 

Utečenost  

Zahteve stranke 

Kompetentnost  

Usposobljenost  

Podjetnica C:  Jaz bom mogoče rekla, da edino, kar se je 

pri nas odražalo, je splošna gospodarska kriza. Ampak jaz 

bom rekla, tudi to krizo (upad strank, slabša plačilna 

sposobnost) smo nekako prebrodili prav zaradi tega, ker 

sem imela razumevanje. Na drugi strani so same sodelavke 

rekle, »glej, bomo pa znižali plačo za nekaj časa in bomo 

malo manj delale«. Ta način, nam je nekako vedno uspelo. 

Ni bilo nekih velikih padcev in tako. Mogoče smo nekaj 

Splošna gospodarska kriza  

Pomembnejši dogodek  

Preseganje z razumevanjem  

Solidarnost zaposlenih 

Lastni predlogi rešitev 

Nižanje plač 

Manjši obseg dela  
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časa stagnirali, ampak potem se je spet uredilo. Tako, da je 

bilo čutiti krizo, ampak smo jo skupaj kar v redu preživele.  

V bistvu, če rečem, kaj so problemi, je prav ta cena. Ker je 

na trgu moje dejavnosti ogromno konkurence. Konkurenca 

je zelo velika in na žalost imam na drugi strani podjetnike, 

ki jim je edino merilo cena. Ni pomembno, kako je 

narejeno. Moram reči, da včasih sem zelo razočarana, ko 

vidim, kakšne so bilance, kdo vse se ukvarja z našo 

dejavnostjo in kaj pride ven. Ampak tako je. Moj mož je 

imel vedno teorijo in mi je rekel, »bodi mercedes«, in 

dostikrat sem bila razočarana, ker sem rekla, »ma tudi ta 

mercedes sem lahko, ma ga noben ne ceni, ker bi se raje 

vsak vozil s fičkom«. Ne pomaga neka varnost in ne vem 

kaj. Ampak z leti so se tudi podjetniki razvili in moram 

reči, da imam nek krog podjetnikov, ki jim predstavljam 

urejenost in vedo, da je ta del zelo pomemben. Kvaliteta, 

ne samo kvantiteta. Kaj dobijo za ta denar. Začeli so to 

cenit. Ne samo, koliko stane in kaj dobim.  

Močna konkurenca  

Kriterij cena 

Kakovost ni merilo 

 

Vztrajnost  

Izoblikovanje ugleda   

Urejenost  

 

Podjetnica D: Ja, so posebni dogodki v smislu prav zaradi 

te demokratičnosti, ko upoštevam vse. Dostikrat pride do 

prelaganja odgovornosti. Včasih imam občutek, da je dosti 

boljše reagirati s trdo roko: »glej, tako in tako je in dovolj 

mi je tega«. Zato ker ljudje, ko imajo prostor, ko gre nekaj 

narobe, hitro prevalijo krivdo na nekoga drugega ali celo 

name. Izkoristijo situacijo. Vidi se, da ljudje niso navajeni 

delati po teh demokratičnih sistemih.  

 

No, včasih si mislim, da je tega dovolj, ne bom več 

poslušala nobenega in bom rekla, tako in tako je in pika. 

Pri sebi razmišljam, mogoče pa moram spremenit stil 

vodenja, ampak se vedno vračam na začetek, ker je v meni 

to, da se mi zdi logično, da dam človeku možnost, da se 

pokaže. Jaz vedno dam priložnost in prostost, da vidim, 

kakšen tip človeka si, če se boš izkazal v določeni situaciji 

ali pa ne.  

 

Ker tudi pri nas imajo ženske otroke, morajo točno ob 

štirih iti domov oz. po otroka. Včasih prosijo tudi, da bi šle 

pol ure prej. Jaz sem precej permisivna, ker razumem te 

družinske okoliščine in pri moškem to sigurno ne bi bilo 

tako. Jaz prisluhnem svojim zaposlenim in vidim, da 

včasih bi bilo mogoče boljše, da ne bi. Dogodki so tudi, ko 

imaš pri vodenju opravka s strankami. Ko imaš opravka z 

moškimi, čutijo, da si kot ženska bolj permisivna, da si 

mehkejša, in to nekako izkoristijo, to tvojo mehkobo oz. 

dobroto. In potem razmišljaš v  tem smislu, da moraš 

drugače voditi podjetje, da moraš nastopati bolj agresivno. 

Jaz sem dosti bolj krepka, ampak ker skušam vedno 

razumeti ljudi, izpade, da sem bolj mehka, razumevajoča. 

Jaz večkrat razmišljam o tem, kaj se dogaja in kakšne so 

situacije na trgu, kaj si želim jaz sama in kako želim voditi 

podjetje. In včasih si rečem, »glej, me ne zanima, to je pač 

moj sistem, to je moja odgovornost, se mi dogaja to, jaz to 

sprejmem, ker  jaz ne želim biti drugačen človek in ne 

želim drugače voditi podjetje«. To sprejmem kot neko 

posledico svoje odločitve.  

Demokratičen stil vodenja  

Zahteva odgovornost 

Prelaganje odgovornosti  

Iskanje krivca  

Izkoriščanje situacije  

Rešitev: odločnost  

 

 

Nenehni dvomi 

Samoanaliza  

Avtentični vodja  

Izhaja iz sebe  

Priložnost dokazovanja  

Priložnosti 

Svoboda  

Samostojnost  

Ocena zmožnosti zaposlenega 

 

Permisivnost 

Izkoriščanje razumevanja  

Razumevanje družinskih 

obveznosti 

Obveznosti otrok 

Razlika med M in Ž vodjo 

Ž razume situacijo 

Izkoriščanje permisivnosti  

Moške stranke  

 

Agresivnejše vodenje  

Sprememba vodenja  

Nenehna samoevalvacija  

Sprejemanje posledic odločitev  

Podjetnica E:  Vse vpliva na naše vodenje. Od župana. Mi 

smo hoteli kupiti ta hotel, zato da lahko razvijamo večjo 

zgodbo, pa je potem občina prišla vmes in nas ustavila. Ker 

če bi mi kupili prostore, bi lahko tukaj vložili, investirali. 

Ne moremo plačevati najemnino in ne vedeti, do kdaj 

bomo tukaj notri. Imamo pol leta odpovednega roka. Ne 

moremo mi obnoviti kuhinjo in teraso, ker je dotrajana, in 

pol vse pustiti. Ne vemo, kaj bo. Zdaj bodo volitve, kar 

vpliva na odkup hotela. Mi ne moremo narediti nič, samo 

čakamo. Vse to vpliva na naš razvoj, naš način dela in 

vodenja. Politična situacija, kar sprejema vlada zakone, in 

davčne blagajne, in vinjete so nam požrle obisk Italijanov. 

To se vidi tudi na nezadovoljstvu zaposlenih. Vse je 

začaran krog. 

Vpliv MO/župana  

Nakup hotela 

Najemnina  

Nesmiselnost vlaganja  

Blokada razvoja/napredka  

Negotovost  

 

Vpliv na delo 

Vpliv na vodenje  

Lokalna politika  

Državna ureditev 

Zakonodaja  

Davčne blagajne 

Vinjete-italijanski turisti 
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Nezadovoljstvo zaposlenih  

Podjetnica F: Tržne razmere. Veš, koliko jih je, kaj naj 

rečem, kje naj začnem. Drugi tir. Pogosta menjava uprave 

v Luki Koper. Tudi politične razmere, kot je sedaj kriza na 

turškem trgu. Pa nemška zgodba z avtomobilsko industrijo. 

Tudi pri nas, z razcvetom avtomobilskega terminala, ki 

smo ga praktično, če mene vprašaš, začeli ustanavljati mi, 

ker prej so se še koze pasle gor. Saj so znali, ampak smo v 

bistvu mi prišli z našimi standardi in zahtevami, tako da 

potem ni problem pripeljati tudi koga drugega not. Luka se 

je razširila, »dobila malo perja« in tudi drugi špediterji so 

zavohali, da se da dobiti marsikaj, in seveda so prišli z zelo 

konkurenčnimi cenami, kar je kratkoročno super. Jaz pa 

vem, da je dolgoročno to nemogoče. Prihaja tudi Industrija 

4000, kar še ne vem kaj bo pomenilo, ker govorimo o 

naprednih tehnologijah, ki bodo spremenile način našega 

poslovanja. Torej če je zdaj potreben nekdo, ki bo v Luki 

Koper prepeljal avto od točke A do točke B, bo takrat avto 

prestavljen samo s pritiskom na gumb. Ko se jaz spomnim, 

smo na začetku dobe mobitelov nosili telefone v kovčku, 

zdaj pa imamo na telefonu vse. In to na telefonu, ki je dosti 

manjši kot takrat. To ni tako daleč. Je samo vprašanje 

odločitve, torej ko se bojo lobiji odločili, da nekaj 

sprostijo, takrat bo šlo skozi. Zdaj vemo, da vse držijo neki 

lobiji, kar ni nič narobe.  

Tržne razmere  

Drugi tir Luke Koper 

Lokalna politika  

Politične razmere  

Turški trg  

Avtomobilska industrija  

Nemški trg 

Globalno podjetje  

 

Konkurenca  

Konkurenčne cene  

 

Napredek tehnologije  

Prilagajanje napredku  

Sledenje napredku  

7. Kaj bi morda želeli spremeniti v vašem stilu vodenja in zakaj? 

Podjetnica A: Nič! Zadovoljna sem jaz in moji zaposleni, 

tako kot je. Po toliko letih poslovanja je to že ustaljena 

rutina. 

Brez sprememb 

Zadovoljstvo  

Rutina vodenja  

Brez želje po spremembi stila 

vodenja (3x) 

 

Spremembe v načinu odrejanja 

dela zaposlenim  

Razbremenitev z odločnostjo  

 

Sprememba v 

dostopnosti/predanosti delu 

Krepitev samostojnosti 

zaposlenih 

Podjetnica B: Ma mislim, da nič.  Brez sprememb  

Podjetnica C: Kaj bi želela? Mogoče ne sam stil vodenja. 

Mogoče sem včasih preveč samo v službi in preveč na 

razpolago in preveč predana temu in to bi rada zdaj počasi 

tudi zmanjšala.  

 

Da rečem, da imam dobro ekipo, samo ker vedo, da sem 

tukaj, ne pomislijo na to in najlažje je, da me vprašajo. Za 

to sem kriva sama. Kot pri otrocih, če jim ne daš dovolj 

samostojnosti oz. tudi če so samostojni, in ker sem že 

tukaj, me prosijo, »ma kaj mi narediš, ma kaj praviš«. Ne v 

negativnem smislu, ker jaz imam rada svoje delo in še 

vedno rada to delam. Ampak se trudim, sicer že dolgo let 

in počasi bo enkrat prišlo do tega. 

Brez sprememb vodenja  

Sprememba predanosti 

Vpetost  

Predanost delu  

Dostopnost  

 

Krepitev samostojnosti 

zaposlenih 

Samostojno reševanje  

Podjetnica D: A, ma jaz vem, kaj bi morala spremeniti. 

Delegiranje! Sem preveč operativna. Jaz zelo hitro 

prevzamem kakšno zadevo, ki bi morala razdeliti med 

zaposlenimi, prav zaradi razumevanja drugih. Ampak pol 

si mislim, ona ima še toliko dela, ona mora še to narediti. 

In jaz kar nase nalagam. Meni se zdi vse tako »easy« in pol 

se tako naložim s stvarmi. Hitro pozabiš na strateško 

razmišljanje in druge lastnosti vodenja podjetja. Postaneš 

prehitro operativen, samo zaradi tega prevzemanja. Prav 

včeraj sem imela debato z enim moškim-managerjem o 

tem prevzemanju, ki se mu tudi to dogaja. Ker je malo 

odvisno tudi od tega, kakšen tip človeka si. Ampak to bi si 

absolutno želela spremenit, ker prehajam v stisko s časom 

zaradi tega. In kar je še najslabše, je, da se moj tim tega ne 

zaveda. Oni se ne zavedajo, da jaz prevzemam njihove 

stvari. Čeprav imamo zelo jasno ločeno, kdo kaj dela pri 

nas, ampak vseeno, če nekdo zmanjka, je logično, da bo 

nekdo drug prevzel delo. In dostikrat tudi jaz prevzamem 

stvari. To bi absolutno morala spremenit, delegiranje. Mi 

imamo sistematizacijo dela, vse določeno, tudi kdo ima kaj 

odrejeno med sabo, kdo je za kaj zadolžen. Odvisno od 

obdobij, ker če nas je manj, se sproti organiziramo. Če jaz 

vidim, da je potrebno kaj narediti, in bi kdo moral nekaj 

zame narediti, se obrnem na vsakega posebej in 

ugotavljam, kdo bi lahko to delo naredil. Jaz pri tem 

Delegiranje  

Hitra operativnost  

Delitev dela med zaposlene  

 

Obremenjevanje sebe 

Delovne obveznosti  

Prevzemanje bremen  

Zmanjševanje fokusa vodje  

 

Stiska s časom 

Ne zavedanje tima  

Prevzemanje dela tima  

 

 

 

Upoštevanje sistematizacije dela  

Transparentnost dela  

 

Delegacija dela 

Upoštevanje situacije  

Upoštevanje obremenitev  

 



Priloga 4 

 

upoštevam in spoštujem njihovo delo. Jaz stalno gledam, 

da ne obremenjujem njihovega delovnega procesa. Jaz 

imam zdaj precej mlad kader. Pred dvema letoma sem 

zamenjala celoten tim, ker sem imela velike težave.  

Podjetnica E: Ta stil je v moji naravi in tako mi je v redu, 

kot je. Jaz sem to. Veliko sem se naučila. Zaposleni me 

cenijo za vse, kar sem jim dala, kar sem jih naučila. Jaz 

imam to srečo, da nisem nek vodja iz pisarne. Jaz, kar sem 

hotela, sem pokazala zaposlenim. Kaj hočem od njih, na 

primer »na tem krožniku mora biti to tako narejeno«. 

Zaposlenim je potem lažje, ko jim poveš, in te bolj cenijo. 

Jaz z njimi sodelujem pri delu, tudi če sem njihov vodja. 

Naraven stil  

Zadovoljstvo  

Spoštovanje zaposlenih  

Mentor  

Izkušenjsko učenje  

Jasnost navodil in pričakovanj  

Podjetnica F: Ne znam odgovoriti.  / 

Ali dovolj razumljivo organizirate delovne dejavnosti in izvajanje nalog? 

Podjetnica A: Jaz mislim, da jih, in lahko vprašaš tudi 

zaposlene. Ni mi potrebno ponavljati ukaze. Seveda pa 

občasno kdaj kaj preverim. Zgodi se lahko, da kdo kaj 

pozabi narediti. 

Razumljiva organizacija in 

izvajanje  

Občasna preveritev  

Brez potrebe ponavljanja  

Priložnosti/možnosti izboljšav 

(2x) 

Samoiniciativnost in 

samostojnost zaposlenih  

 

Razumljiva organizacija in 

izvajanje dela (4x) 

 

Pomoč pri organizaciji  

Občasna evalvacija 

razumljivosti 

Telepatska povezanost  

Pedagoško-andragoška znanja  

 

Podjetnica B: Mislim da, da. Razumljiva organizacija in 

izvajanje 

Podjetnica C: Jaz upam, da ja. Vse je narejeno, razumejo 

vse, rezultati so dobri, čeprav se včasih pohecajo in rečejo, 

»ma mi že vemo, kaj ti misliš«. 

Razumljiva organizacija in 

izvajanje 

Dobri rezultati  

»telepatija« 

Podjetnica D: Jaz mislim, da ni nikoli dovolj. Ampak, kot 

pravim, mi imamo precej jasno začrtano, kdo kaj dela in 

kako dela. Če jih jaz ne zadolžim, imam drugo osebo, ki 

razdeli delo. Ona je prodajnica, ki vidi hitreje, kaj je 

pomembno oz. kakšne so potrebe, ki jih jaz mogoče ne 

vidim, zato ker imam drugo delo. Zato me ona direktno 

razbremeni in organizira delo.  

Nenehne možnosti izboljšav  

Jasna struktura dela  

Sistematizacija  

Pomoč pri organizaciji  

Boljša identifikacija potreb  

Razbremenitev pri organizaciji 

Podjetnica E: Jaz že zaradi izkušenj vem, da se moram 

večkrat prepričati, če sem bila dovolj razumljiva. Jaz imam 

srečo, da imam ta pedagoški občutek v sebi. Sem tudi 

študirala pedagoško in andragoško smer, ker sem hotela 

biti učiteljica. Ko sem bila že utrujena od gostinstva, 

preden sem šla na svoje, sem se hotela prekvalificirati. 

Tako da imam malo te žilice za poučevanje. Imam tak 

prijem. Želela bi povedati, da en vodja mora imeti več 

širšega znanja, na več področjih. Če si ti samo strokovnjak 

na enem področju in če tega znanja ne znaš prenesti na 

nekoga, ni nič. Ker veš samo ti in tako lahko samo ti nekaj 

delaš. Najbolj pomembno je, da ko delaš z ljudmi, da te oni 

razumejo, kaj hočeš in zahtevaš od njih in kako priti do 

tega. Tudi jim moraš olajšati pot in pokazati, kako priti do 

rezultata. Ali pa gremo vsi skupinsko v projekt, vsak s 

svojo idejo, ker vsak od njih je različen in vsak naj da 

najboljše od sebe (tisto, v čemer je najboljši). Če nekdo ni 

za nekaj, mu damo delat tisto, kar bolj obvlada. Vse to 

moraš biti, če si vodja in del skupine.  

Preveritev razumljivosti  

Predhodno znanje 

Pedagogika/andragogika  

 

Poučevanje  

 

Pomembno je razumevanje 

navodil  

Jasnost  

Izkustveno učenje  

 

Podjetnica F: Tukaj je zagotovo še prostora za izboljšavo. 

Moja želja je, da organiziram delo tako, da zaposleni, ki jih 

imam v timu, sami pridejo s predlogi. Torej jaz govorim o 

delovnih mestih. Pod sabo imam vodje, nimam direktno 

vseh zaposlenih, ki potrebujejo direktno delegiranje. Torej 

jaz kreiram heroje in ljudi, ki so sposobni. Jaz vedno 

rečem, kar sem rekla na začetku, da želim samo z rahlim 

premikom vajeti upravljati voz, pomeni z mehkim 

vodenjem.  

Možnosti izboljšav  

Samoiniciativnost predlogov  

Samostojnost  

Kreativnost  

Pomoč vodij  

Ali spodbujate in motivirate zaposlene, da najdejo v svojem delu izziv in zanimanje? 

Podjetnica A: Ja. Jih spodbujam, ampak včasih ni dosti 

efekta. Vsak ve sam, kaj mora delati, katere so njegove 

naloge. 

Spodbujanje  

Neučinkovitost  

Zavedanje odgovornosti 

Poznavanje lastnega dela  

Spodbujanje in motiviranje 

zaposlenih (4x) 

Samoiniciativno iskanje rešitev  

Izkoriščanje razpoložljivih 

resursov  

Izobraževanje  

Iskanje novitet 

Podjetnica B: Ja, dovolj jih spodbujam, kar vidim ravno v 

tem, da sami pridejo do zaključkov. Saj narava našega dela 

je taka, da ti moraš tudi znati uporabiti vsa razpoložljiva 

Spodbujanje  

Rezultat: lastni zaključki  

Izkoriščanje vseh IKT orodji  
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orodja, ki jih imaš na razpolago, in vso posodobljeno 

tehniko - računalniško vodenje, računalniški programi itd. 

In veliko je v tem, da sam znaš in da najdeš možnost, da si 

olajšaš svoje delo, da nimaš toliko fizičnega, manualnega 

dela. Lahko si veliko pomagamo s pridobljenim znanjem in 

uporabo teh orodij, da delamo bolj transparentno in 

poenostavljeno. To ne pomeni, da imamo mi zaradi tega 

manj dela, ampak to pomeni, da se spustimo bolj v vsebino 

in da vsebinsko spremljamo poslovne dogodke, bolj 

strokovno. Tu pa dajem stalni poudarek in tudi prepuščam 

zaposlenim samostojnost in sem vesela, ko je tako, ko so 

rezultati. Saj imamo v podjetju tudi eno gonilno silo, ki je 

moja desna roka.   

 

Samoiniciativno iskanje rešitev 

Transparentnost  

Poenostavljenost  

Vsebinski poudarki  

Strokovnost  

 

 

(ne)posredno spodbujanje in 

motiviranje preko vodji  

 

Detekcija neuspešnosti (1x) in 

reševanje s pogovorom  

Podjetnica C: Upam, da ja. Jaz jih tudi zelo rada pošiljam 

na izobraževanje, kolikor si želijo iti. Jaz bi še želela, da 

gredo več, ampak nekako se trudim, da so motivirane. Da 

delajo. Da ne delajo zaradi dela, ampak da so zaradi njih 

firme pri nas. Ker jaz sem lahko najboljša, ampak one 

morajo biti prav tako dobre kot jaz na svojem področju. 

Spodbujanje  

Izobraževanje  

 

Podjetnica D: Jaz mislim in ne vidim, da bi jih direktno 

prav kako spodbujala, da bi dobile izziv. Je odvisno tudi, 

kaj vidiš kot izziv. Nekaterim je izziv denar. Ker pri 

prodajniku je izziv, da naredi en posel in dobi neko 

provizijo od tega posla. Mislim, da na tem ne delam 

dovolj. Imajo dead-line, da naredijo določeno delo, v 

določenem času. Trenutno imamo en tak problem in tudi 

druge sodelavke to vidijo in smo dogovorjeni, da naslednji 

teden ta problem skupaj prediskutiramo in rešimo. Pri nas, 

če nekdo ne doseže nekaj, kar je dogovorjeno, in ne naredi 

v pravem času, ima to zelo hitro vpliv na ostale, saj smo 

odvisni eden od drugega. Zato še ostali postanejo 

frustrirani. Jaz mislim, da pri tem nisem preveč dobra. 

Slaba samoocena  

Identifikacija težave  

Reševanje s pogovorom  

 

Vprašanje izvora izziva  

Različni motivatorji  

Soodvisnost delovnih procesov 

Medsebojna delovna odvisnost 

Podjetnica E: V kuhinji ja. Že po sebi vidim, da se hitro 

naveličam in hočem naprej, hočem nekaj novega. In tako 

tudi zaposleni. To je vsakemu zanimivo, ker če padeš v 

neko rutino, samo stagniraš. Mislim, da so tudi oni 

zadovoljni, da je tako. Jaz vedno izhajam iz sebe, kako bi 

se jaz počutila na njihovem mestu. 

Spodbujanje  

Iskanje novitet 

Odmik od rutine  

 

Podjetnica F: Zgoraj povedano (organiziranje nalog) se 

navezuje tudi na spodbujanje in motiviranje zaposlenih. 

Motiviranje in spodbujanje 

vodij 

Neposredno motiviranje  

Ali spodbujate komunikacijo z zaposlenimi in med njimi ter skrbite za dobre medosebne odnose? 

Podjetnica A: Seveda. Imamo mesečno interne sestanke. 

Imamo razna druženja. Enkrat na leto jih peljem na izlet. 

Prav danes pripravljam seznam za tak izlet v decembru.  

Spodbujanje  

Mesečni interni sestanki  

Druženja  

Letni izlet  

Spodbujanje komunikacije in 

medosebnih odnosov (5x) 

Neformalna druženja  

Izleti 

Interni sestanki  

Krizni kolegiji  

Vir uspeha  

 

Postopno izgrajevanje 

spodbud  

Premagovanje notranjih/osebnih 

in zunanjih ovir  

Podjetnica B: Komunikacija je skoraj na dnevni ravni. 

Nimamo strokovnih kolegijev, ker kot sem rekla, imamo 

timsko delo. Jaz sem prisotna non-stop v mojem kolektivu, 

tako da ko ne more sam delavec priti do odgovora ali pa 

sam rešit določen problem, takrat imamo kot en kolegij – 

timsko nastopimo in zadeve rešimo skupaj. 

Dnevna komunikacija  

Timsko delo  

Nenehna prisotnost  

Detekcija težave  

Reševanje s kolegijem 

Timski pristop reševanja  

Podjetnica C: Da, to sem povedala. Spodbujam 

komunikacijo. Se mi tudi zdi, da na dobrih odnosih lahko 

tudi potem dobro delamo. Ti odnosi so zelo pomembni.  

Spodbujanje komunikacije in 

odnosov 

Vir uspeha  

Podjetnica D: Absolutno, vedno. To mi je na prvem 

mestu. 

Spodbujanje komunikacije in 

odnosov  

Podjetnica E: Ni barier in nobenih zadržkov. Spodbujanje komunikacije in 

odnosov 

Podjetnica F: Ja. Moram povedat, da ni bilo vedno tako, 

ker je bilo ogromno obdobij, situacij, kjer sem jaz to 

izredno želela, vendar enostavno ni šlo. In sem bila veliko 

časa, veliko let v frustraciji, ker nisem uspela tega 

nastaviti. Vedno sem imela vizijo, kako bo to izgledalo in 

kako bi to moralo biti, ampak enostavno ni šlo, ker je bilo 

res ogromno izzivov, ki so mi bili ves čas na poti. S 

časoma se je to uredilo. Res ogromno faktorjev, zunanjih 

in notranjih. Zagotovo sem tudi jaz imela težke preizkušnje 

Spodbujanje komunikacije in 

odnosov 

 

Sledenje viziji 

Notranje/zunanje ovire  

Postopna uspešnost  

Osebne preizkušnje  
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in nisem perfektna. Jaz res čestitam tistemu, ki ko prihaja v 

službo, pusti probleme pred vrati. In če govorim o tistih 

energijah, ko ti prideš s problemom, pa tudi samo s težavo 

s parkiranjem, to slabo energijo prineseš v službo. Ne 

moreš kar tako pozabit. Zagotovo je bil tudi velik del 

mojega inputa negativen, ampak skupaj rasteš. 

Ali spodbujate timsko delo in ali nadzorujete zaposlene? 

Podjetnica A: Jaz spodbujam bolj timsko delo in zato ni 

potrebnega večjega nadzora nad njimi. 

Spodbujanje TD 

Upad nadzora  

Spodbujanje TD (5x) 

 

Nepotrebnost nadzora (2x) 

Roki določajo nadzor  

 

Prisotnost nadzora (1x)  

Podjetnica B: Zelo spodbujam timsko delo. Če 

nadzorujem? Nadzora skoraj niti ni potrebnega. Imajo 

veliko samostojnosti. Jaz ne gledam, kdaj kdo pride, niti 

kdaj kdo gre. Točno se ve in meni je pomembno, da je delo 

narejeno, ker je narava dela taka, da smo močno vezani na 

roke in ti roki sami po sebi nadzorujejo naše delo. Tukaj je 

veliko zaupanja.  

Spodbujanje TD  

Nepotrebnost nadzora  

Samostojnost  

Prisotnost na delu ni pomembna  

Realizacija ciljev  

Roki nadzorujejo delo  

Zaupanje  

Podjetnica C: Spodbujam, zelo spodbujam timsko delo. Spodbujanje TD  

Podjetnica D: Jih ne nadzorujem. Timsko delo pa imamo 

stalno. Glave skupaj in se pogovarjamo. 

Brez nadzorovanja  

Spodbujanje TD  

Podjetnica E: Sem že povedala, da ja. Seveda pri tem jih 

tudi nadzorujem. 

Spodbujanje TD 

Prisotnost nadzora  

Podjetnica F: Ja seveda, prav tečna sem. Ha, ha … / 

Ali sprejemate in spodbujate predloge/pobude zaposlenih za doseganje boljših rezultatov/ciljev? 

Podjetnica A: Vsako toliko da. Če je predlog v redu, 

nagrajujem s kakšno akcijo. Dobijo tudi kakšne dodatne 

nagrade. Tako jih spodbujam. 

Spodbujanje/sprejemanje 

predlogov  

Nagrajevanje  

Spodbujanje/sprejemanje 

predlogov 

Nagrajevanje  

Kreativnost  

Motiviranost  

Demingov krog izboljšav  

Podjetnica B: To vsekakor. Spodbujanje/sprejemanje 

predlogov 

Podjetnica C: Absolutno. Spodbujanje/sprejemanje 

predlogov 

Podjetnica D: Ja, sprejemam, ampak to ne pomeni, da se 

vedno strinjam z njimi. 

Spodbujanje/sprejemanje 

predlogov 

Možnost nestrinjanja  

Podjetnica E: Ja, vedno sprejemam predloge in tudi 

spodbujam, da dajo kakšno idejo. Ker če ne, sčasoma 

delajo rutinsko, ne razmišljajo več dosti. Vsak se počuti 

dobro, če nekaj prispeva, če kaj naredi. Motivacija je večja, 

če vidijo, da jih upoštevam. 

Spodbujanje/sprejemanje 

predlogov 

Zapad v rutino  

Upad kreativnosti  

Krepitev motivacije 

Upoštevanje predlogov  

Podjetnica F: To je naše osnovno vodilo. Mi delamo po 

Demingovem krogu izboljšav. To imamo vkomponirano v 

sistem vodenja kakovosti. 

Spodbujanje/sprejemanje 

predlogov 

Demingov krog izboljšav  

Del sistema  

Ali zaposlenim nudite pomoč pri reševanju strokovnih težav? 

Podjetnica A: Seveda nudim pomoč in sem vedno na 

voljo za pomagat pri reševanju problemov. Če je kaj 

večjega spornega, rešujem jaz sama. 

Nudenje pomoči  

Dostopnost  

Samostojno reševanje težav  

Nudenje pomoči 

 

Dostopnost 

Prevzemanje dela  Podjetnica B: To sem že povedala, da ja. Nudenje pomoči 

Podjetnica C: Ja, ja, še preveč. Nudenje pomoči 

Podjetnica D: Vedno nudim pomoč. Saj včasih tudi 

prevzemam od njih delo. Dostikrat se tudi usedem in jim 

pomagam, se pozanimam drugje, jim razložim. 

Nudenje pomoči 

Prevzemanje dela  

Razlaganje  

Informiranje  

Pogovor  

Podjetnica E: Ja, jim pomagam. Nudenje pomoči 

Podjetnica F: Absolutno. Imamo interne delavnice, 

eksterne delavnice, torej vse odvisno od časovnih in 

finančnih zmožnosti. Zdaj damo v plan in potem vidimo, 

če je izvedljivo. Odvisno od veliko faktorjev. Zelo radi 

imamo izobraževanja, nimamo pa organiziranih predavanj 

za celo firmo, npr. kako bi se moral posameznik vesti. Vse 

je bolj strokovno. Vodja gre na izobraževanje za vodje. 

Imamo družini prijazno podjetje. Smo eni prvih, če ne celo 

edini špediterji. Ko sem šla na podelitev certifikata, smo 

bili edini logisti s sedemnajstimi ukrepi med vsemi 

Nudenje pomoči 

Interni/eksterni delavci 

Vnos v časovni plan  
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ostalimi, ki so spadali pod javno upravo in so imeli le po 

deset ukrepov. Takrat sem razumela, da smo res dobri! Jaz 

sem omogočila okolje, da se to družini prijazno podjetje 

razvija, da obstaja ta možnost. Na primer, mi smo že 

petnajst let nazaj imeli vsak dan v pisarni košaro sadja. In 

si upam trditi, da smo to prvi prakticirali tu naokoli. Takrat 

smo imeli tudi že telovadbo na delovnem mestu. So pa 

situacije, ko vse ne moreš, in takrat to odpade. Kot pri 

družini, ko pride kriza, je prva stvar, ki ne kupuješ revije, 

cigarete, avto. Preložiš te nakupe. Tako smo pri nas 

občasno opuščali tiste zadeve, ki niso šle v časovnico 

poslovanja firme.  

Ali izrekate pohvalo za dobro opravljeno delo oz. kritiko za slabše opravljano delo? 

Podjetnica A: Zaposlene pohvalim, pa tudi kritiko jim 

dajem. Kritiko sprejmejo tako, da kakšen dan vihajo nos, 

pol pa jih zamera mine. 

Pohvale  

Kritike 

Užaljenost  

Izrekanje pohval  

 

Izrekanje javnih in zasebnih 

kritik 

 

Iskanje ravnovesja med 

pohvalami in kritikami  

 

Pogojenost s situacijo in 

lastnostmi zaposlenega  

 

Kritika je preventiva izvajanja 

slabega dela/napak 

 

Kritika je opozorilo/poduk  

zaposlenim 

 

Kritika je znak doslednosti in 

odzivnosti vodje  

 

Kritika je neosebna  

 

Zagovarjanje zaposlenih pred 

strankami/zavezništvo  

Podjetnica B: Vedno. In kritiko in pohvalo. Ampak vedno 

poudarim mojim, da morajo to pravilno razumeti. Prava 

kritika je zdrava kritika, ker če ne kritiziraš, potem nekdo 

misli, da dela prav in v dobri veri,  tudi če je v zmoti. 

Potem lahko pride tudi do kakšne škode, nenamerno. Če 

nisi pokritiziral in nisi spremljal, človek niti ne ve, da dela 

nekaj narobe. 

Pohvale 

Kritike  

Poudarjanje razumevanja  

Spremljanje  

Preventiva – kritika  

 

Podjetnica C: Ja, pohvalo javno. Kritiko na štiri oči. 

Pazim, da je kritika tako zapakirana, bom rekla, da ni 

osebne prizadetosti. Da v bistvu vidijo, da je 

dobronamerna, da pač moramo popravit nekaj, da mogoče 

naši stranki ta način ni všeč, da se moramo prilagoditi itd. 

Ne kot neke kritike z grožnjo. Se trudim, da nikoli ne 

prizadenem nobenega, posebno ne pred kom drugim. Tudi 

ko pride stranka, ki je nezadovoljna, se postavim vedno v 

bran svojim delavkam. Tudi če potem na štiri oči rečem, 

»glej to bi mu res morala narediti«. Da vidijo, da sem jaz 

tudi njihov zaveznik. Mislim, da je to pogoj za dobro delo. 

Javna pohvala  

Zasebna kritika  

Vzdrževanje distance 

Dobronamerna  

Popravek dela  

Sprememba  

Preventiva  

Prilagajanje  

Skrb za neprizadetost  

Zagovarjanje zaposlenih 

Nezadovoljstvo stranke  

Zaveznik  

Podjetnica D: Ja. Sem pa opazila, da je odvisno tudi zelo 

od osebe. Komu izrekam kaj, ker zadnjič sem eno od naših 

punc pohvalila in mi je rekla, da ji ni potrebno tega 

povedati. Ampak to ni bilo negativno, mislila je v tem 

smislu, da ni potrebno, da ji to rečem. Jaz sem ji rekla, da 

sem vesela in da je naredila zelo dobro delo, ker je 

pravočasno pripravila vse podatke, vezane na plače. Da ne 

morem samo kritizirati in da je lepo, če jo pohvalim. Ker 

ona je mislila, da je to že njeno redno delo. Imam pa druge, 

ki mi jih je dosti težje pohvaliti. Sem pa tudi opazila, da 

včasih pohvališ nekoga za dobro opravljeno delo in dve 

minuti kasneje ti že naredijo kakšno neumnost, ki vso tisto 

pohvalo pokvari.  

 

Spet smo pri ravnovesju. Včasih so tudi situacije, ko bi 

rada pohvalila človeka, ampak se mi določeni ljudje zdijo 

nedostopni in meni je potem težko pohvaliti in ne 

pohvalim. Pri kritikah pa ni nikoli ista situacija. Če je nekaj 

res bolj pomembnega, sem pristaš, da se raje posebej 

pogovorim z njimi. Če pa je vezano na cel tim, da vidijo 

tudi drugi, da sem to naredila, da se zavedajo, in ne samo z 

vidika, da jim je v poduk. Oni včasih rabijo to. Ne zdi se 

jim prav, da gredo nekateri ljudje brez posledic mimo 

nečesa, če ne naredijo določenih, dogovorjenih stvari. Se 

mi zdi, da potrebujejo, da vidijo, da sem ukrepala, da sem 

nekoga opozorila. 

Ravnovesje pri pohvalah  

Zaznavanje potreb zaposlenih 

Brez potrebe pohvale  

 

 

 

 

 

 

 

Oteženo izrekanje pohvale  

Nedostopnost zaposlenega  

 

Zasebnost kritike  

Pogovor  

Poduk  

Lekcija – celotni tim  

Detekcija slabega dela  

Zaupanje  

Doslednost   

Odzivnost na napake  

Podjetnica E: Ja, vedno izrekam pohvalo za dobro delo. 

Tudi kritiko, ampak odvisno, kaj je problem, kako huda je 

napaka. Kakšna kritika je tudi tako, da se malo pohecamo, 

vendar da se to razume. Vedno moraš prej oceniti, kaj je in 

za koga je kritika. Je pa plus, če je javna kritika, zato da 

tudi drugi slišijo in jim je to v opozorilo. Pa tudi, da vidijo, 

da ti kot vodja reagiraš na nekaj, kar ni prav. Slabo je, če ti 

Pohvala  

 

Kritika pogojena s težavo 

Humorna kritika  

Prilagojenost situaciji 

Prilagojenost zaposlenemu  

Opozorilo – javna kritika  
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ne reagiraš na napako, te zaposleni kritizirajo, pa delajo 

lahko še naprej narobe.   

Doslednost 

Odzivnost na napake  

 

Podjetnica F: V preteklosti je bilo več kritik kot pohval, 

zato ker jih sama nisem bila deležna – pohval in nisem 

znala pretvoriti kritike v pohvale. Vedno so bile le zahteve, 

zahteve in zahteve, tako da se nisi utegnil niti veseliti 

tistega, kar si dobro naredil. Vedno vidim tisto mičkeno, 

kar je narobe, in ne tisto veliko, kar je prav. Če ponazorim, 

mislim, da smo do sedaj, odkar smo začeli poslovat, 

odpremili že 3 mio avtov in smo pri tem naredili največ 20 

napak. 20 avtov smo napačno odpremili. Ker je bil takrat 

pač to problem, s stroški in veliko odgovornosti, mislim, da 

šele sedaj z izkušnjami, z modrostjo, z leti te stvari 

razumem. Prej jih nisem. Zdaj vidim, koliko bolj je 

pomembno vse ostalo. Tudi če gre za napako, jo znam 

drugače zagovarjati proti nekomu, ki ti izvaja pritisk, 

bodisi stranka, lastnik ... Vedno je nekdo nad tabo, ki ima 

svoje zahteve. Nastopim bolj samozavestno. Napaka se pač 

zgodi.  

Pretežno kritike  

Pomanjkanje pohval 

Lastne izkušnje  

Nenehne zahteve  

Pomanjkanje časa za veselje  

 

 

Sprememba interpretacije  

Zagovarjanje lastnega dela  

Samozavest  

Sprejemanje napak  

Ali posvečate pozornost inovativnosti? 

Podjetnica A: Ja, vendar pri nas ne more biti veliko 

inovativnosti. To so zavarovanja, ki jih urejajo 

zavarovalniški lobiji.  

Pozornost inovativnosti 

Odvisnost od lobijev  

Inovativnost določajo lobiji 

Pozornost inovativnosti 

zaposlenih  

 

Stimulativno inoviranje 

(obrazec) in nagrajevanje  

 

Inovativnost je pogojena s 

poslovno dejavnostjo  

Podjetnica B: Seveda. Pozornost inovativnosti  

Podjetnica C: Ma sigurno. Imam predpisane programe za 

delo. Ideje pa so vedno zame dobrodošle. Se mi zdi, da pri 

kakšni organizaciji dela, če je karkoli, kar si one želijo, da 

bi nekaj drugače naredile, je zame dobrodošlo. Težko je 

tukaj inovirat. 

Pozornost inovativnosti  

Oteženo inovativnost 

Način izvedbe dela  

Podjetnica D: Ja, absolutno, čeprav imam tukaj spet 

težave. Že dolgo imamo novo spletno stran v pripravi in s 

temi računalničarji, ki si vedno nekaj izmišljujejo in 

zahtevajo vedno dodatna plačila za nove platforme. Mene 

to tako jezi. Zdaj smo začeli digitalno arhivirati 

dokumente. Imam zelo rada novosti. 

Pozornost inovativnosti 

Všečnost novosti 

Digitalno arhiviranje  

Podjetnica E: V gostinstvu moraš posvečati in dati veliko 

prostora inovativnosti. 

Pozornost inovativnosti 

Nujen pogoj delovanja  

Podjetnica F: Ja, imamo tudi stimulirano inovativnost. 

Imamo prav obrazec, če zaposleni predlaga kakšno 

inovacijo, je tudi nagrajen. Super imamo to urejeno. Samo 

včasih je težko inovirat, ker so že navajeni sproti inovirati 

in je to že samoumevno. 

Stimulativno inovativnost  

Obrazec za inovacije  

Nagrada  

Sprotno inoviranje  

Samoumevnost  

Ali sproti rešujete težave in konflikte? 

Podjetnica A: Večinoma rešujemo težave sproti in ne 

čakam, da se strasti umirijo. Problem je potrebno rešiti 

takoj, dokler je še vroč. 

Sprotno reševanje težav  Sprotno reševanje konfliktov 

 

Solidarno reševanje konfliktov 

(1x)  Podjetnica B: Nekako, lahko tudi povem, da v teh 28 letih 

sta me v lanskem letu zapustili dve zaposleni, ena po 20 

letih, ena po 18 letih zaposlitve pri nas. Nikoli nisem 

zaznala njihovih težav, kot samo to, da je veliko dela. Pač 

je potrebno potrpeti. Niti konfliktov ni bilo, nikoli. Vendar, 

ko sta se odločili, sta me obvestili in zaprosili za 

sporazumno prekinitev dela. In sem jima tudi ugodila. 

Tako, da sem se takrat malo zamislila. Nikoli ni bilo 

zamujanja plač. Bilo je 14 plač. Vse je bilo. Plače so bile 

še kar v redu itd. Vendar to, da one ne zmorejo, da pač je 

za njih to postalo prezahtevno, da ni bila več kos tej nalogi 

in se je čutila toliko odgovorno tudi do mene. Jaz sem z njo 

sodelovala in ona je imela moj suport 24 ur na dan in bila 

sem skozi zraven, vendar ona temu ni bila kos in se je tega 

ustrašila. Zdaj pa ta isti delokrog opravlja mlada oseba, 

brez težav. Verjetno je z leti njena energija padla. 

Zanimivo pa je, da sta obe delavki šli v isto branžo. Ampak 

nič hudega. Jaz sem to sprejela. Konfliktov pa nikoli ni 

bilo. Bilo mi je na primer rečeno, »ne zmorem pravočasno 

tega in tega narediti«, in jaz sem takrat rekla, »nič hudega, 

Sprotno reševanje težav 

Solidarno reševanje težav  

 

Preobremenjenost z delom  

Razporeditev dela drugim  

Pomoč sodelavcev  

 

Brezkonfliktna klima  
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bo pa nekdo drugi naredil, bomo skupaj reševali«. Tudi 

danes tako rešujemo težave. 

Podjetnica C: Tudi konflikte rešujemo sproti.  Sprotno reševanje konfliktov  

Podjetnica D: Moji zaposleni, če opazijo težave, vedno 

prosijo, da jih skupaj rešujemo. Ker jim pravim, da morajo 

vedno in takoj priti k meni, ko se pojavi težava. Jaz takoj 

rešujem konflikte, ampak sem pa opazila, da ljudje 

prepogosto stvari zadržujejo zase. Ne pridejo takoj na dan 

z besedo. Jaz tudi želim in jih stalno spodbujam k temu, da 

si je treba vse takoj povedat, če je kaj negativnega, meni ali 

oni med seboj. 

Skupno reševanje težav  

Sprotno reševanje konfliktov  

Zadrževanje težav v sebi  

Spodbujanje odprtega pogovora  

Podjetnica E: Ma to moramo vse bolj sproti, ker ko je 

toliko zaposlenih v taki dejavnosti, je potrebno reševati 

težave sproti, ker je vsak dan nekaj. 

Sprotno reševanje konfliktov  

Podjetnica F: Vse sproti. Sprotno reševanje konfliktov 

Ali je za vas pomembnejša materialna ali nematerialna spodbuda? 

Podjetnica A: Zame je pomembnejša nematerialna 

spodbuda, ker mislim, da pri človeku tako več dosežeš. 

Živimo pa v materialnem svetu, zato imamo pri nas tudi 

materialne spodbude. 

Nematerialna spodbuda (NS) 

Boljša motivacija  

Vključevanje materialnih 

spodbud (MS) 

Pomembnejše so NS 

Dvig motiviranosti  

Preseganje zmožnosti  

 

MS so nujnost preživetja  

Nevarnost zavisti  

 

Dopolnjevanje NS in MS 

 

Izbor spodbude pogojen z 

vrednotami zaposlenega  

Podjetnica B: Če izhajam iz sebe, seveda eno brez 

drugega ne gre, ampak pomembnejša mi je nematerialna 

spodbuda. Ampak vsi delamo za denar in vsi vemo, da 

denar je potreben. Ko so bila obdobja »debelih krav«, sem 

jaz izplačevala mojemu kolektivu 14 plač. Danes več tega 

ni. Je 12 plač, malo je mesečne stimulacije, ampak več ne 

gre, ker enostavno ne moreš s svojimi cenami prodreti. Ni 

tako lahko. Je pa narava dela taka, da sem si zadala en 

optimalni limit, koliko zmoremo, in ne grem za vsako ceno 

iskat nove posle, zato da bi mi imeli potem toliko več 

prometa in bi imeli ne vem kaj od tega, ker se enostavno 

zakoljemo in ne bi zmogli. In potem ti renting pade. Kot 

pri vseh, so tudi cene naših storitev padle. Glejte, jaz nisem 

spremenila svojih cen pri nekaterih partnerjih že 10 let, do 

danes. Ampak, ker živimo vsi skupaj in jaz se tudi do 

mojih partnerjev tako obnašam, da so tudi oni kot del 

našega kolektiva in da smo tudi mi del njihovega. Mi smo 

del njih oz. oni so del nas. In zdaj, če so nekje neke težave, 

boš razumel. In če so težave, je dela toliko več, kot če je 

vse normalno. Ampak ne greš v ta posel za vsako ceno in 

ne želiš ne vem kakšno plačilo, ko je opravljena storitev. 

Tukaj verjetno delam sama sebi malo škode, ampak prav 

zaradi tega, ker so mi primarni dobri odnosi, pošteno delo 

in obojestransko zadovoljstvo. Mogoče pa kdaj spet pride 

obdobje »debelih krav«.  

Dopolnjevanje NS in MS 

Pomembnejša NS 

Nujnost denarja  

Izplačevanje 14 plač 

Mesečna stimulacija  

Omejenost z dobičkom 

 

Poznavanje zmožnosti podjetja  

Upad cen  

Nespremenjene cene 10 let 

 

Racionalizacija stroškov in 

zaslužka  

 

Podjetnica C: Jaz mislim, da moraš kombinirat oboje. 

Samo denar ob nematerialni spodbudi je kar tako. Da, tudi 

ta nematerialna, neko druženje, da imaš neke lepe trenutke, 

so zelo pomembni. Ker potem je denar brez vsebine. To 

dvoje moraš kombinirat.  

Dopolnjevanje NS in MS 

 

Podjetnica D: Jaz mislim, da je nematerialna spodbuda, 

čeprav ne deluje pri vsakem, tako da moraš spet pogledat, 

kateri človek je in kaj in komu kaj paše. To je vedno težko, 

ko imaš en tim. 

 

Po eni strani, ko si majhen, je to prednost, zato ker se lahko 

prilagodiš, ker v večjih sistemih si tega ne moreš tako 

prilagodit. Res je težko, ker moraš gledat vsakega 

posameznika in to ti lahko vzame dosti časa in energije. 

 

Pol je »faušarija« med njimi in zato včasih jaz raje ne 

rečem nič. Celo strokovnjaki so mi rekli, da naj finančno 

nagrajevanje sploh ne izvajamo. Jaz ti povem primer letos. 

Smo imeli team-building za ta glavne-vodilne.  To smo 

imeli v Vodicah, z barko, vse plačano za dva dni, za 

vikend. Jaz sem vzela s seboj našo prodajnico, ki ima malo 

višjo funkcijo od ostalih. Že to za iti dol je bila cela 

kolobocija in težko z njene strani. Kar je mene to zelo 

Identifikacija potreb 

zaposlenega  

 

Individualna obravnava  

 

 

 

 

 

Zavist med zaposlenimi  

Finančni svetovalci 

Ukinitev MS 

 

Primer udeležbe team-buildinga  
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začudilo in sem si mislila, če pripadaš podjetju in imaš vse 

plačano, je lepo, da greš. Dol je bilo vse v redu. Še vozila 

sem jo jaz dol. Ko pa pridemo nazaj, ona meni napiše potni 

nalog. Ej, dnevnice! A ona je imela dol vse plačano. Še 

jakno, majčke, kape je dobila. Rekla je, da vikend je njen, 

in je šla na vikend za podjetje. Mislim, halo. Jaz jo ne 

vzamem več nikamor. Vem pa, da če bi to ponudila vsaj 

eni od teh novih zaposlenih, bi bila zelo vesela. Zato 

pravim, da je zelo odvisno od osebe. Ne morem pa reči, da 

je ta prodajnica slaba oseba. Ljudje te tudi včasih 

presenetijo. Misliš, da boš nekoga navdušil z 

nematerialnim, in pol tako, ne deluje. Nasprotno, delovalo 

je negativno. Nezadovoljna je bila, ker ji nisem hotela 

izplačati potnega naloga.    

Podjetnica E: Nematerialna je vedno najbolj pomembna. 

Ker materialna je brez meja. Danes daš toliko in potem, ko 

to izgubi vrednost, bi hoteli še več. Ni nikoli konca. V 

času, ko je pomanjkanje materialnih dobrin, jih je seveda 

vsak vesel. Nobeden ne živi v izobilju, zato dela in se trudi 

tukaj pri nas. Preživetje je postalo drago, stroške in 

položnice ima vsak, zato se vsak razveseli tega 

materialnega. Vendar nikoli ne bo materialna nagrada dosti 

pripomogla, da bo nekdo dal več od sebe. To moraš 

razumet, iz srca in z glavo. 

Pomembna je NS  

MS je brezmejna  

Izgubljanje vrednosti MS  

Nenehne zahteve  

Preseganje sebe z NS 

MS so nujnost preživetja  

Podjetnica F: Nematerialna. NS  

Ali je za vas izobraževanje zaposlenih investicija ali strošek? 

Podjetnica A: Oboje, investicija in strošek. Če ta strošek 

dobro investiraš, se ti obrestuje. Če jaz pošljem 

zaposlenega na izobraževanje, pomeni, da sem brez 

človeka v pisarni. In če upoštevamo še faktor, da so danes 

izobraževanja zelo draga, je strošek. 

Oboje  

Dobro investiran strošek se 

obrestuje  

Strošek 

Upad delovne sile  

Plačilo izobraževanja  

Izobraževanje je investicija 

(4x) 

Obrestovanje investicij 

Večji promet 

Zadovoljstvo  

Dodana vrednost zaposlenih 

(kapital) 

 

Samoiniciativnost  

 

Strošek in investicija 

Upad delovne sile 

Dodatni stroški (PN, dnevnice) 

Uporabnost/aplikativnost  

Prenos med kolektiv  

Podjetnica B: Investicija! Vlaganje v ljudi. Zato sem tudi 

prej omenila, zaposleni so kapital. Vlaganje v ljudi je 

investicija, ker bolj ko je kader strokoven, več je dodane 

vrednosti. In potem je lažje tudi delo. 

Investicija  

Zaposleni so kapital  

Strokovnost = dodana vrednost  

Enostavnost dela  

Podjetnica C: Ja, to je zame absolutno investicija. Po 

moje bi še več hodile na izobraževanja, ampak ker pač 

imajo vse majhne otroke, jih nekako »prisilim«, kolikor se 

da. Če se le da, si želim, da se izobražujejo. Čeprav jaz 

redko koga srečam iz naše branže na kakšnih seminarjih. 

Investicija  

 

Podjetnica D: Jaz vedno mislim, da to je investicija. 

Ampak je zelo pomembno, kaj ta človek s tem naredi. Ker 

jaz sem zelo previdna, ker tukaj ti gre lahko dosti denarja v 

nič. Zato ker prvo hočem vedeti, koliko časa bo sploh 

nekdo ostal v podjetju. Preden sem zamenjala cel tim, nam 

je ena punca delala izredne težave in vedno je govorila, da 

jo ne pošljem na nobeno izobraževanje. Logično je bilo, 

ker jaz tiste osebe nisem hotela imeti v podjetju. Zato jaz 

nisem hotela vlagati v tako osebo. Tako, da je odvisno tudi 

od pozicije zaposlenega v podjetju. In kaj je tudi, ti imaš 

odsotnega človeka za čas izobraževanja. Pa še potni nalogi 

in dnevnice so tukaj.  

 

Saj jaz jih pošljem na izobraževanje in seminarje, ampak 

me zelo frustrira, da ko pridejo nazaj, tega znanja ne 

predajo ostalim sodelavcem. Tudi jaz želim, da napišejo 

nekaj in potem nič od tega, pozabijo. Jaz pa tudi, ker je pri 

nas tempo tako hiter, gre tudi mimo in pol že pozabim. 

Tudi jaz, dostikrat ko grem na izobraževanja, si mislim, 

koliko sploh lahko uporabim od tega. Velikokrat seminarji 

niso dovolj na nivoju, da lahko rečem, da se nekaj naučim 

iz njih. 90 % je takih, da odneseš le eno malenkostno 

zadevo. Pred kratkim sem bila prav na seminarju glede 

digitalizacije in po dolgem času sem bila zelo zadovoljna 

in sem imela nekaj od tega. Dostikrat pa vržeš denar stran. 

Tega je danes veliko z malo znanja. 

Investicija  

Vprašljivost izkoristka  

Strošek – plačilo izobraževanja 

Upad delovne sile  

Potni nalog/dnevnice  

 

Dolgoročne zaposlitve  

Vlaganje v kader/izobraževanje 

 

 

Spodbujanje izobraževanja  

Frustracija  

Ne predajanje znanja 

zaposlenim  

Predaja sodelavcem  

 

Težave aplikativnosti 

izobraževanj 

Nizka uporabnost  
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Podjetnica E: Zaposleni hodijo tudi na izobraževanje. To 

je investicija. Mi smo veseli in spodbujamo fante, naj se 

sami izpopolnjujejo. Naš barman Nikola, on si sam poišče, 

kaj ga veseli, in mi mu vse to plačamo. Želimo, da sami 

pokažejo voljo po tem, da jih nekaj zanima. Eni so res taki, 

so pridni in jih zanima. To se potem pozna na prometu. On 

se specializira za gine in meša nore koktajle, ki so sedaj v 

modi. In potem smo vsi veseli in to spodbujamo. V kuhinji 

gremo na kakšna kuharska in slaščičarska izpopolnjevanja.  

Investicija  

Spodbujanje iskanja primernih 

izobraževanj  

Plačilo izobraževanja  

Samoiniciativnost  

Dvig dobička/prometa  

 

Podjetnica F: Investicija. Investicija  

Ali zaposlenim omogočate dobre delovne razmere? 

Podjetnica A: Vidiš, tukaj imamo lepe prostore, zračno, 

sončno. Imamo kuhinjo. Ker smo same ženske, pa imamo 

samo en WC. 

Urejeni delovni prostori 

Zračnost 

Svetloba 

Kuhinja  

WC  

 

Podjetnica B: Kot lahko tudi sama ocenite, je veliko 

svetlobe, predvsem dnevne svetlobe v naših poslovnih 

prostorih. Na razpolago so najbolj sodobna orodja za vse 

zaposlene, za vse enako. Vsaka ima svoje delovno orodje. 

Posodabljamo stalno, tako da delamo tudi na dobrih 

programih, ki nam omogočajo hitrost in da delamo 

učinkovitejše. Ker je za dobro opravljeno delo pomembno, 

kakšno orodje uporabljaš oz. programsko opremo. To vse 

vpliva na vzdušje in njihovo delovno vnemo. 

Svetloba  

Dnevna svetloba  

Sodobna orodja  

Posodabljanja  

Programi  

Učinkovitost  

 

Podjetnica C: Mislim, da ja. Sicer so vsi v isti pisarni in v 

bistvu so si one izbrale to varianto. Ker bi lahko malo 

pregradili prostor, ma ker se nadomeščajo, je prav, da vse 

vemo vse. Ali pa če kakšna kako stvar ne ve, vpraša. Ker 

včasih nimaš mira, so zato neke prednosti in slabosti. 

Vendar so se odločile, da je to večja prednost kot slabost. 

Tako, da so v bistvu svoje delovno okolje izbrale in 

naredile same. 

Izbor razporeditve  

Prostorska urejenost  

En prostor  

Izmenjava znanj/informacij 

Pretočnost  

Pomanjkanje mira  

Samostojno ustvarjanje 

prostorov  

Podjetnica D: Jaz mislim, da ja. Delovni pogoji do dobri, 

čeprav imamo trenutno neko delo v prostorih in moramo še 

prepleskati. Imamo normalne delovne okoliščine. 

Urejeni delovni prostori  

Podjetnica E: Realno so zaposleni zadovoljni in se imamo 

radi in nam je lepo kot kolektivu. Je pa tudi normalno, da 

moraš malo pojamrati, in to je človeško. Včasih med seboj 

jamrajo, to je narobe, pa to je narobe, in ko jih vprašaš, kaj 

je narobe, je že vse o.k. Ko gredo zadaj na kavo in cigaret, 

morajo kaj pojamrati iz navade, da jim je lažje.  

Pritoževanje  

 

Podjetnica F: Mislim, da ja. Preselili smo se februarja 

letos, v največji »gužvi (gneči)«, v največjem stresu. Eni so 

zdržali, eni niso zdržali in so zbežali. Ko sem pred kratkim 

srečala punco, ki  nam je takrat pomagala in ko je speljala 

projekt do konca, je odšla. No hočem povedati, da smo se 

preselili iz večjih prostorov v manjše, ker sem začutila, da 

smo bili previsoko in da smo bili nekako odzemljeni, kot 

da smo na nebu in da potrebujemo večjo povezavo s tlemi 

– zemljo. Zaposleni kot da so se zgubljali. To so moje 

zaznave, to je ta intuitivni del in jaz sem začutila, da je 

potrebno, da gremo nižje in da smo bolj v kontaktu z 

zemljo, prizemljeni, torej tam, kjer je naša dejavnost. Na 

tleh, logistika, tla. Resnično, dosti manj je bolezni in 

bolniških odsotnosti. Po fengshuiju  je to o.k. Počutje je 

veliko boljše. Ljudje se tudi »strošijo«, delajo 3-4 leta in 

gredo stran, ker tukaj je res naporno delo. Tudi če jaz ne 

dajem težkih nalog, že to, da dobijo zahtevno e-pošto od 

strank je težko. Pri svojem delu so samostojni in morajo 

sami reševat situacije. Jaz ne vem, kaj stranka piše, kako 

piše, ne morem vsako pošto preverjat. Vem, da so veliki 

pritiski od strank. To je ful stresna branža. Zato tudi 

dovolim in razumem, ko gredo ljudje stran, ker se dejansko 

»strošijo«. Saj gredo k drugim špediterjem ali v podobno 

okolje, ampak nikoli ne gredo na isto. Ali grejo na višje 

delovno mesto ali podobno. Človek mora menjati okolje in 

delo.  

Povezava z zemljo/logistiko 

Boljše počutje 
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Ali je vaše vodenje bolj sodobno in imajo zaposleni večjo svobodo pri delovanju in razmišljanju ali pa je pretežno avtoritativno 

in tradicionalno? 

Podjetnica A: Seveda, moji zaposleni imajo veliko 

svobode pri delu. Jaz vodim pretežno moderno, to pomeni 

z več svobode za zaposlene. 

Svoboda pri delu  

Sodoben SV (stil vodenja) 

Svobodno vodenje  

 

Spodbujanje svobode  

Timsko delo 

Pohvale  

Kreativnost 

Timsko delo  

Podjetnica B: Ma jaz bi rekla to prvo. Ker če nekomu 

priznam delo, ki ga dobro opravi, če mu dam svobodo pri 

samoodločanju, možnosti, da je sam kreativen, da je 

timsko delo in da ni prepuščen vsak sam sebi, potem je to 

sodobno. To sem že skozi vse odgovore tudi poudarila.  

SV 

Svoboda samoodločanja  

Pohvale  

Kreativnost  

Timsko delo  

Podjetnica C: Jaz mislim, da je bolj svobodno. SV 

Podjetnica D: Absolutno svobodno, demokratično. SV 

Podjetnica E: Moje vodenje je bolj sodobno in posebno. SV  

Podjetnica F: Kombinacija obeh. Kombiniranje  

Ali kot vodja zaupate svojim zaposlenim? 

Podjetnica A: Seveda, jaz mojim puncam popolnoma 

zaupam. 

Zaupanje  Zaupanje v zaposlene  

Podjetnica B: Ja. Ja. Zaupanje  

Podjetnica C: Absolutno zaupam. Zaupanje  

Podjetnica D: Jaz izhajam vedno iz zaupanja. To je pri 

meni na prvem mestu. Se izkaže tudi, da zaupam, in se 

zafrknem. To je življenjsko. Mogoče bi bilo bolje, da malo 

manj zaupam. Ampak jaz sem taka. Jaz verjamem v ljudi 

in vem, da vsak nekaj zmore. Nekateri včasih rabijo več 

pomoči in drugi manj.  

Zaupanje  

Podjetnica E: Vsekakor je zaupanje. Zaupanje  

Podjetnica F: Odvisno od situacije. Večinoma da. Zaupanje  

8. Ali menite, da uporabljate drugačen stil vodenja glede na moške kolege vodje? V čem se vaš stil vodenja razlikuje? 

Podjetnica A: Seveda, recimo če povem za firme, ki jih 

poznam in kjer moški vodijo. Oni imajo čisto drugačen 

sistem dela. Jaz sem se odločila za svoj sistem, in tako kot 

vodim, sem zadovoljna. Za razliko od njih imam jaz svoje 

prostore, oni pa imajo poslovne prostore v najemu. Jaz 

investiram v prostore, prostori so moji. Izračunala sem, da 

če 10 let plačujem samo najemnino, na koncu prostor ni 

moj. Jaz raje vzamem kredit in za isti obrok je prostor moj. 

Sicer na to vsak gleda drugače. Če pa govorimo o 

njihovem – moškem načinu vodenja. Veš, oni več hodijo 

na kavice, pijače, kosila »poslovno«. Jaz nisem za takšne 

zadeve. Jaz grem na sestanek, ko se imam kaj za pogovorit, 

in to je to. Pa pravijo, da smo ženske kokoške, čikole 

čakole, bla, bla … Moški se na poslovnih kosilih ali 

večerjah zapijajo in se grdo obnašajo. Me ženske se bolj 

kontroliramo, to je pri nas čisto drugače. Moški marsikateri 

posel sklenejo v gostilni. Jaz sem ženska, jaz nisem takšna 

in jaz tega ne delam tako. Ženske smo matere in žene. 

Moja kolegica, ki ima podjetje, tudi tako kot jaz ne hodi 

rada naokoli jest in pit. Lahko greš kdaj, ampak ne tako kot 

moški. Moški skozi nekaj mencajo. Me vemo, da delo 

mora biti narejeno, zdaj in takoj. Ženske smo konkretne. 

Greš, se zmeniš in pika.        

Drugačen stil vodenja od M 

Sistem dela  

Zadovoljstvo  

Lastni prostori  

Investicije v prostore  

 

 

 

Neformalna druženja  

Poslovni sestanek  

Nadzorovanje vedenja  

 

 

Gostilniški posli  

 

Konkretnost  

Drugačen stil vodenja od 

moških  

 

Smotrne investicije 

Formalna druženja/sestanki 

Korektnost/manipulacija 

Enodimenzionalna 

vloga/delegiranje nalog 

Osebni stik/distanca  

Permisivnost/avtoritativnost 

Togost/fleksibilnost 

Empatija ženske – napor  

Čustvena inteligenca  

 

Stagnacija kariere z otrokom  

Kompenzacija čustvene 

inteligence  

 

Podjetnica B: Ma poznam moške kolege vodje. Ampak se 

ti moški znajo tako organizirati, da so res managerji, in 

potem poskrbijo, da tisti operativni del opravi nekdo drug 

za njega. Pri meni pa je vse v isti vlogi. Jaz sem hkrati 

manager in hkrati operativni in strokovni direktor, bi rekla. 

Kot v družini, da poskrbiš za vse.   

Delegiranje nalog 

Odmik od operative  

Več vlog v vodji Ž 

 

Podjetnica C: Ja. Glih zato ker sem ženska in se mi zdi, da 

je ta osebni kontakt malo drugačen kot moški-ženska. S 

tem, da so moški šefi, raje malo bolj šefi. Jaz pravim, da s 

tem, s to distanco moški marsikdaj lahko skrivajo svoje 

neznanje. Jaz sem zrasla v tej firmi, znam delati vse od A 

do Ž in je to tudi moja prednost. Ja, zato me tudi zaposleni 

dosti sprašujejo. Ker če bi prišla kot neki zunanji šef, bi 

jim rekla, da oni to morajo vedeti.        

Osebni stik  

Distanciranje  

Skrivanje neznanja  

Poznavanje celotnega 

poslovanja  

Spoštovanje  
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Podjetnica D: Ja. Sem bolj permisivna, sigurno bolj kot 

moški. Bolj fleksibilna, razumevajoča. To so stvari, ki sem 

prepričana, da so najbolj značilne zame.        

Permisivnost  

Fleksibilnost  

Razumevanje/empatija  

Podjetnica E:  Ja. Sigurno se. Jaz prisluhnem tudi 

osebnim problemom zaposlenih. Jaz dobim vse v paketu, 

ker ženski bolj zaupajo kot moškemu. Seveda me to bolj 

muči in moj partner se ne ubada s temi stvarmi. Jaz pa vem 

o vsakem vse in to je naporno, problemi vseh. Nosim 

fizični in psihični napor.       

Razumevanje/empatija 

Osebni problemi  

Zaupanje  

Napor  

Podjetnica F: Moški so bolj sistematični, v smislu črno-

belo. Ženske imamo 50 odtenkov sive. Kar je po eni strani 

dobro, po drugi strani pa to pomeni, da ni toliko 

fleksibilnosti, ni čustvene inteligence pri moških. Ne vsi 

moški, na splošno. To opažam, ko se srečujem s kolegi, ki 

so na istem nivoju. Veliko več je manipulacij, čeprav bi 

človek rekel, da je to značilno za ženske. Imajo zelo močne 

egote in si ne bodo dovolili, da jim ženska parira. Čeprav 

načeloma moški pravijo, »ja ženske, sej je v redu«, vendar 

je prav, če je manj plačana in izključena. Torej ženska je v 

redu, vendar moški, oni vedo več. Na splošno mislim, da 

so ženske še vedno manj plačane kot moški. Ne dovolijo 

jim, da gredo na take položaje, da bi bile dovolj plačane. 

Ista sposobnost ženske se ne udejanji tako, kot se moška. 

Torej podjetnica, ki ima svojo firmo, na primer Plastika 

Skaza. Ona je zelo močna podjetnica in da ji je to uspelo, 

kapo dol. Ona je lastnica in ima zaposlenega direktorja. 

Tudi ona je rekla, da potrebuje pomoč. Ne poznam ženske, 

ki bi po mojem bila pravilno ovrednotena. Problem je v 

tem, da je pri ženskah neka kontinuiteta zelo težka. Jaz 

vidim po sebi. Ko sem bila najbolj kreativna, sem postala 

mamica. Zame je bila primarna funkcija mama. Torej 

nisem mogla biti na obeh področjih enako zavzeta. Tudi 

tisto eno leto porodniške in biti z otrokom, moškemu ni 

treba. On vsaj ne rabi dojit. To te fizično izčrpa. Ženska 

devet mesecev nosi otroka, eno leto doji. V bistvu je 

odsotna in ne more funkcionirat enako kot moški oče, ki v 

tem času lahko prosperira. On ima v tem primeru dve leti 

več v poslovnem življenju. Če imaš dva otroka, so to štiri 

leta. Jaz pravim, da to je faktor, ki ga je potrebno 

upoštevati. Tako jaz vidim. Se pravi, da v teh letih ženska 

zgubi na karieri. Mislim, da ženske, ki imajo otroke, imajo 

eno t.i. žičko več v čustveni inteligenci za vodenje in 

upravljanje z zaposlenimi kot tiste, ki otrok nimajo. Seveda 

so lahko dobre kot voditeljice, vendar ko imaš otroke, 

drugače gledaš in imaš dodatne izkušnje.  

Sistematičnost M 

Enodimenzionalni pogledi  

 

Fleksibilnost  

Čustvena inteligenca  

Večje manipulacije M  

Težave ega M 

 

 

Superiornost M 

Stereotipni  

Nižja plačila Ž 

Neenakovrednost 

 

 

Vloga mame  

Izčrpanost  

Višek kreativnosti  

Stagnacija 

Neenaka izhodišča  

Dve dodatni leti/otroka  

 

 

Izguba kariere (porodniška) 

Dodana vrednost čustveni 

inteligenci  

Kompenzacija  

 

  

 

9. Kakšen je vaš recept/nasvet za ženske, ki se odločijo ali pa še razmišljajo o ustanovitvi lastnega podjetja? 

Podjetnica A: Da naj kar začnejo takoj. Ne poslušat 

moških. Veš, koliko časa sem jaz nagovarjala mojo sosedo, 

ki ima sedaj masažni salon tukaj zraven mene, naj gre na 

svoje. »Pa ne bom, ne vem. Pa kaj bom preživela,« je 

govorila. Vprašaj jo? Danes mi je hvaležna! Ženske nimajo 

te vrste »jajc (poguma)« kot moški. 

Pogum 

Zaupanje vase  

Pogum  

Zaupanje vase in vizijo/idejo 

Všečnost dela  

Kompetentnost/izkušenost  

Fleksibilnost  

Kreativnost   

Sodelovanje v timu 

Odgovornost do tima  

Podpora družine/partnerja   

Kombiniranje z 

zasebnim/družinskim življenjem 

Skrbne predpriprave/poslovni 

načrt  

Vztrajnost – zakon privlačnosti  

  

Podjetnica B: Predvsem, da se odločijo, da bi rade delale 

tisto, kar jih zelo veseli, in v čem uživajo. Da so tudi 

kreativne, inovativne, da znajo ponuditi trgu hitro in 

ekspeditivno svoje delo. Podjetnica naj nikoli ne dela 

sama. Naj ima za seboj en dober tim. Naj si zna postaviti te 

limite. Naj jo ne bo strah. Predvsem pa naj je strokovno 

podkovana. Naj dela tisto in naj da od sebe tak produkt, 

kateremu je tudi strokovno kos. Ne samo, da jo to veseli in 

da ji je lepo. Naj ima znanje v ozadju in mora biti 

predvsem zelo poučena. Od takrat, ko sem jaz pred 28 leti 

stopila na to podjetniško pot, je velika razlika. Takrat je 

vsak lahko ustanovil podjetje, tudi če ni imel pojma o tem, 

ampak mu je šlo, dokler mu je šlo. Tisti pa, ki smo hkrati 

vlagali, ne samo svoja znanja, ampak se tudi sami učili, 

sami šli naprej po tej podjetniški poti. Nismo imeli sploh 

teh podjetniških izkušenj. Sedaj imamo nekaj izkušenj, 

Zaupanje v idejo 

Veseleje v delu  

Kreativnost  

Inovativnost  

Hitrost ponudbe  

Delo v timu  

Postavljanje mej  

Pogum  

Strokovna podkovanost  

Kompetentnost 

Jasnost vizije  
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čeprav smo mlada država. Vendar pa še nimamo dovolj 

dobrih izkušenj kot ostali podjetniki po svetu, zato je danes 

toliko težje postati podjetnica. Danes je predvsem zelo 

pomembno, da imaš svoja znanja in da tudi veš, kaj želiš, 

kako želiš, kakšen je cilj. Nikogar pa naj ne bo strah, ker 

znanje je gonilna sila bodisi za podjetnico, bodisi za 

zaposlenega.   

Podjetnica C: Ma sigurno najprej ta njihova ideja. Jim 

mora biti res všeč. Ne samo da ustanovijo podjetje, grejo 

na svoje in rečejo pol bom pa videla, kaj bo. Najprej moraš 

živet za to idejo, ker šele takrat boš dober. Ker če ti začneš, 

ma bom šla na svoje, pa bom videla, kaj bo. To ni nič. Ti 

moraš imeti to idejo zelo, zelo rad. Ker potem, če imaš ti to 

svoje delo zelo, zelo rad, tudi konflikte lažje rešuješ. Ne 

more pa reči, »joj, ne vem, ali bi to delal ali ne bi delal«. 

Potem, že v tem tvojem razmišljanju prideš do problemov 

in si hitro sit. Tako da to podjetništvo mora biti najprej 

neka odločitev v tebi. Dosti je faktorjev. Da rečeš, to je 

moja želja, to bi res rad, to delo mi je všeč, jaz v tem 

uživam. Ker potem tudi vsi tvoji problemi, ki se srečuješ z 

njimi na poti, so neke tvoje male zmage. Pomeni, da moraš 

imeti delo rad. Ne pa da rečeš, grem na svoje, da mi šef ne 

bo več težil. To ni prava pot. Sigurno pa, da za ženske, ki 

smo šle skozi to pot, je tudi odvisno od dejavnosti, ki jo 

opravljamo. Rabiš pa suport zadaj. Načeloma, če se moški 

odloči, ženske dajo suport zadaj in vskočijo, ker on pač 

dela. Tukaj je zelo pomembno, da mora biti razumevanje, 

če imaš majhne otroke, potrebuješ pomoč (nekdo, ki skoči 

v vrtec). Če imaš starše, ti nekako morajo dati ta suport. 

Ženske smo vseeno take, da bi zelo trpele, da vemo, da te 

otrok čaka v vrtcu, ti pa ne moreš po njega. Moški pa lahko 

enostavno tudi na to pozabijo. Ženske pa se vedno bojijo in 

kot da so programirane. To so te razlike. Jaz ne vem, 

mogoče jih preveč črno-belo delimo, ampak govorimo o 

večini, posplošujemo. Saj so izjeme, tako kot pri ženskah. 

Ideja  

Všečnost ideje  

Veselje do dela  

Zaupanje v idejo  

Premagovanje ovir  

 

Pomembna podpora  

Podpora družine  

Majhni otroci  

 

 

Podjetnica D: Jaz mislim, da mora dobro izbrati svoj tim, 

ker imeti moraš tim za sabo, če hočeš biti uspešen. Naj ne 

podcenjujejo odgovornosti, ki ga ima v podjetju. Veliko jih 

misli, da bodo ustanovili podjetje in bodo imeli vso 

prostost itd. Ni tako, to je velika odgovornost. Mora 

premisliti, kaj bo ta korak, ustanovitev podjetja, od tebe 

zahteval. Moraš biti sposoben se soočati s tem, ali boš 

zmogel ali ne. Narediti si moraš neko predstavo. In dobro 

moraš premisliti, kako boš svojo vlogo v podjetju 

kombiniral z družino. 

Izbor tima  

Odgovornost do tima  

Poznavanje zahtev  

Evalvacija  

Kombiniranje z družinskim 

življenjem  

Podjetnica E: Najbolj pomembno je, da si prej nabereš 

izkušnje. Če pa je to podjetje, ki ne rabi večjih finančnih 

vložkov, te tudi ne bo bolela glava. Vendar najbolje je, da 

si pripravljen,  izurjen in malo bolj stabilen. Eni kar grejo 

na svoje in z lahkoto razmišljajo, kako bodo odprli 

podjetje. Ampak tako razmišljajo večinoma moški. Eni so 

to naredili že trikrat in je vse potem propadlo in so bili 

krivi vsi drugi za propad. Ženske so bolj previdne, in je 

prav, da si previden, še posebej, če je to podjetje, kjer boš 

zaposloval ljudi. Takrat moraš biti odgovoren in 

pripravljen. Če imam jaz danes polno glavo vsega, ne 

morem kar zapreti in oditi, ker smo odgovorni za vse te 

ljudi. Tudi s finančnega vidika, ker ni, da ko odpreš, začneš 

služiti že drugi dan, vsaj ne v gostinstvu. Moraš vlagat in 

investirat, in preden to »zalaufa«, rabi čas. Nekateri po 

enem mesecu ali letu že zapirajo podjetja. Vsaka stvar 

mora dozoret. Tudi mi smo počasi pridobivali in imela sem 

srečo, da mi je partner pomagal s svojimi prej obstoječimi 

podjetji, tako da nam je bilo malo lažje. Zgodbe se gradijo 

počasi, vsaj tiste, ki so res dobre. Moraš vztrajati in enkrat, 

ko ne razmišljaš o zaslužku in delaš, kar ti je všeč delat, 

potem pride vse samo od sebe. To je zakon privlačnosti. Če 

si nekaj močno želiš, to tudi pride. 

Izkušenost  

Kompetentnost  

Natančnost načrtovanja  

Poslovni načrt 

Skrbne predpriprave  

Previdnost  

 

Odgovornost do zaposlenih  

Načrt investicij  

Vztrajnost  

 

Podpora partnerja  

Všečnost dela  

Zakon privlačnosti  

Podjetnica F: Naj poslušajo svoje srce in nič drugega. Zasledovanje želje  
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KODIRNA TABELE – ZAPOSLENI 

STILI VODENJA PODJETNIC V MSP POJMI KATEGORIJE 

1. Kakšen način vodenja bi vi v splošnem pripisali »ženski kot vodji«? 

Zaposleni A1: Čustven in hkrati dominanten. Ženska kot vodja je dosti bolj 

čustveno opredeljena kot moški. Ima večji spekter razmišljanja.  

Čustvenost  

Dominanca  

Nadvlada  

Čustvenost  

Širši spekter razmišljanja  

Vodenje ni 

pogojeno s spolom  

Osebnostne 

lastnosti   

Delovna etika  

 

Intuitivnost  

Predvidevanje 

posledic  

Sintetiziranje 

dejavnikov  

Timsko delo 

Iznajdljivost   

 

Empatičnost  

Čustvena 

inteligenca 

Odprta 

komunikacija  

Prilagodljivost 

(xxx) 

Reševanje 

konfliktov  

Skrbnost  

 

Širši spekter 

razmišljanja  

 

Doslednost in 

natančnost  

Korektnost  

 

Zaposleni A2: Pripisala bi jim večjo karizmatičnost in občutek za soljudi. Karizmatičnost  

Čustvenost  

Sočutnost  

Zaposleni A3: Ženska uporablja oz. ima načeloma bolj razvito čustveno 

inteligenco in razmišlja na drugačen način kakor moški. Razmišlja širše. 

Predvidi posledice svojih odločitev.  

Čustvena inteligenca  

Širši spekter razmišljanja  

Predvidevanje posledic  

Zaposleni B1: Odločen in suveren.  Odločnost  

Suverenost  

Zaposleni B2: Ni razlike med »moškimi« in »ženskimi« vodji.  Brez razlike  

Zaposleni B3:  Korekten, razumljiv in tradicionalen. Korektnost  

Razumljivost  

Tradicionalnost  

Zaposleni C1: Pri ženski vodji je lažja komunikacija in svobodnejše 

izražanje svojih idej.  

Odprta komunikacija  

Odprtost 

Izražanje idej  

 

Zaposleni C2: Komunikativnost in prilagodljivost v raznih situacijah.  Komunikacija  

Prilagodljivost  

Iznajdljivost  

Zaposleni C3: Pri ženski vodji je svobodnejše izražanje svojih idej in lažja 

komunikacija.  

Dobra komunikacija  

Izražanje idej   

Odprtost  

Zaposleni D1: Zame način vodenja ni odvisen od spola, ampak od 

osebnostnih lastnosti in sposobnosti osebe. Sposobne vodje se zgolj 

razlikujejo v tem, na kakšen način pristopijo do dela in delavcev. 

Brez razlik  

Brez vpliva spola  

Odnos do dela  

Odnos do delavcem 

Medosebni odnosi  

Delovne navade  

Zaposleni D2: Natančnost, potrpežljivost, previdnost so v večini primerov 

prednosti ženskega spola. 

Natančnost  

Doslednost  

Potrpežljivost  

Previdnost  

Zaposleni E1: V splošnem je znano, da naj bi ženske imele večjo mero 

intuicije in empatije v primerjavi z moškimi. Vsekakor menim, da ti dve 

lastnosti močno vplivata na vodenje izpod ženske roke. V večini primerov 

velja to za prednost, saj se lahko lažje vživi v sočloveka, zaposlenega, 

delavca. Lažje razume tako njegove potrebe kot zahteve in hkrati ve, kako iz 

njega izluščiti najboljše lastnosti in jih tudi spodbujati ter nagrajevati. 

Menim, da je položaj vodje za žensko v primerjavi z moškim, kljub vsem 

napredkom v mišljenju, težji. Veliko več se mora dokazovati in graditi na 

pridobivanju zaupanja s strani zaposlenih, vodenih. V primeru, da se ženska 

kot vodja dokaže in izkaže, verjamem in vem, da bo veljala za priljubljeno 

vodjo, ki se bo znala prilagoditi situaciji, prisluhniti željam, potrebam in 

zahtevam zaposlenih ter vse skupaj uspešno združila z dobrim poslovanjem 

in organizacijo dela ter tako pripeljala svojo delovno skupino do uspeha.  

Večja intuicija  

Večja empatija  

Vživljanje v sočloveka  

Poznavanje delavcev  

Potrebe  

Zahteve  

Motiviranje  

Nagrajevanje  

Korektnost  

 

Večje dokazovanje  

Izgradnja zaupanja  

Prilagodljivost  

Empatija do zaposlenih 

Sintetiziranje dejavnikov   

Zaposleni E2: Ženska pri vodenju bolj vključuje emocije in subjektivnost, 

kar je lahko pozitivno ali negativno. 

Emocionalnost  

Subjektivnost  

Zaposleni E3: Ženski način vodenja zaznamuje demokratičnost, skupinsko 

odločanje in skrbnost. 

Demokratičnost  

Skupinsko odločanje  

Timsko delo  

Skrbnost  

Zaposleni F1: Ne vem. Tako kot moški, so tudi različne ženske vodje. 

Mogoče velja prepričanje, da so bolj razumevajoče, poslušne, nežne ipd. Za 

našo vodjo to ne velja. Vodi bolj odločno, kot večina moških. 

Odločnost  

Razumevanje  

Empatija  

Nežnost 

Ženstvenost   

Brez vpliva spola  
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Zaposleni F2: Bolj organiziran, prilagodljive, dobro rešuje konflikte, 

zaupljiva, potrpežljiva. Menim, da so ženske, kljub temu, da dosegajo enako 

vedenje in rezultate (če ne celo boljše), slabše ocenjene, plačane spoštovane 

in na splošno ovrednotene. Poleg tega menim, da se soočajo z več izzivi kot 

moški. 

Organiziranost  

Prilagodljivost  

Reševanje konfliktov  

Zaupljivost 

Potrpežljivost  

Več izzivov  

Manj cenjene 

Zaposleni F3: Ženske so bolj mehke kot moški, bolj občutljive. So pa 

izjeme, ko so zaradi svoje kompleksnosti zelo stroge in zahtevne. 

Občutljivost  

Nežnost  

Čutnost  

Strogost  

Zahtevnost  

2. Kako vi kot zaposleni na splošno zaznavate vlogo vaše vodje? Kaj je zanjo posebej značilno? 

Zaposleni A1: Avtoritativnost.  Avtoritativnost  Dvojnost zaznave  

Avtoritativnost  

Demokratičnost  

Slaba organizacija  

 

 

 

 

 

Korektnost  

Odločnost  

Sodelovanje s 

timom  

Tradicionalno  

 

 

 

 

 

 

 

Dostopnost/odprta 

komunikacija   

Dopuščanje 

svobode  

 

 

 

 

 

 

 

Zaupanje  

Motivator  

 

 

 

Kompetentnost  

Empatičnost  

Intuitivnost  

 

 

 

 

 

 

 

 

Odločnost  

Zahtevna delovna 

etika  

 

Zaposleni A2: Je vodja, hkrati pa je del nas. Včasih je, kot da bi bila naša 

sodelavka, ne pa vodja. Zanjo je še posebej značilno, da je zelo energična in 

hkrati razumevajoča. Je človeška in razumevajoča. 

Del tima  

Energičnost  

Razumevajoča  

Empatija  

Demokratičnost  

Zaposleni A3: Vloga naše vodje je koordinacija dela. Njena značilnost je 

delo AD HOC. 

Koordinator dela  

AD HOC delo 

Slaba organizacija  

Zaposleni B1: Nekdo, ki usmerja, vodi in svetuje. Zanjo je značilna 

samozavestnost. 

Samozavestnost  

Svetovanje  

Usmerjanje  

Zaposleni B2: Učinkovito dosega svoje cilje, upošteva nas zaposlene kot 

ekipo, da lahko skupaj dosegamo cilje. Ravna moralno in stremi k 

vrednotam. 

Učinkovitost  

Moralnost  

Poštenost/korektnost  

Sodelovanje s timom  

Pomembne vrednote  

Zaposleni B3: Korekten, včasih preveč tradicionalen, vendar dober, 

razumevajoč in motiviran. 

Korektnost 

Tradicionalnost  

Razumevajoče  

Motivacijsko  

Zaposleni C1: Je vedno na razpolago in pripravljena na pogovor v raznih 

situacijah.  

Odprtost/dostopnost  

Pogovor  

Zaposleni C2: Vedno je na razpolago za pomoč in za nasvet.  Odprtost/dostopnost  

Pomoč 

Nasvet  

Zaposleni C3: Nudi nam svobodo pri organizaciji dela in je vedno na 

razpolago.  

Omogočanje svobode  

Odprtost/dostopnost  

Zaupanje  

Zaposleni D1: Ne poznam je še dolgo v tej vlogi in nimam izoblikovanega 

konkretnega mnenja. 

Nepoznavanje  

Brez oblikovanega mnenja  

Zaposleni D2: Je oseba z močnim karakterjem, ki vzbuja zaupanje 

zaposlenih in iz njih izvleče najboljše. 

Močan karakter 

Osebne lastnosti  

Zaupanje  

Motivator  

Zaposleni E1: Na to vprašanje sem odgovorila v glavnem iz izkušenj, kar 

pomeni, da lahko odgovor prezrcalim k trenutnemu vprašanju. 

Empatičnost  

Intuitivnost  

Motiviranje  

Nagrajevanje  

Korektnost 

Zaposleni E2: Deluje na vseh področjih v podjetju. Če ima zaposleni željo 

po osebni karierni rasti, lahko našo vodjo izkoristi kot zelo dobrega učitelja 

in svetovalca za razvoj novih idej. 

Učitelj 

Mentor  

Svetovalec  

Kreativnost  

Zaposleni E3: Naša direktorica je pogumna in zelo usposobljena na svojem 

področju. 

Pogumnost  

Kompetentnost  

Usposobljenost  

Zaposleni F1: Ima veliko ''moške'' energije.  Vodi glasno in odločno. 

Zahteva odgovore in predloge. Zahteva roke, pojasnila in veliko pričakuje. 

Naučila sem se postaviti zase, izraziti in povedati, kaj pričakujem od drugih 

in zahtevati od sebe in drugih več od povprečja.  

Moška energija  

Odločnost  

Glasnost  

Zahtevnost  

Velika pričakovanja  

Doslednost  

Zaposleni F2: Arlene je prepričljiva in suverena vodja. Je oseba, ki s svojim 

vedenjem in delovanjem izraža identiteto vodje. 

Prepričljivost  

Suverenost  
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Zaposleni F3: Naša direktorica je moderen vodja. Mi zaposleni smo 

večinoma mladi kader in ve kako nas upravljati. 

Moderna vodja  

Mlad kader  

Poznavanje zaposlenih  

Ali dovolj razumljivo organizira delovne dejavnosti in izvajanje nalog? 

Zaposleni A1: Dobro je organizirano. Da  Razumljiva 

organizacija  Zaposleni A2: Ne, niti ne. Ne  

Zaposleni A3: Ja, skoraj vedno vse poteka organizirano. Da  

Zaposleni B1: Delovne naloge so dobro in razumljivo organizirane. Da  

Zaposleni B2: Opravlja naloge za pripravo in izvedbo del. Da  

Zaposleni B3: Dobro organizira delo. Da  

Zaposleni C1: Da. Načrtuje in organizira lastno delo in naše delo. Da  

Zaposleni C2: Ima tako organizacijsko strukturo, kjer izvajanje nalog in 

organiziranje del poteka tekoče. 

Da  

Delo poteka tekoče  

Zaposleni C3: Podjetje vodi z zgledom. Da. Da  

Zgled  

Zaposleni D1: Odvisno od situacije. Pogojeno s situacijo  

Zaposleni D2: Da, vendar neko načelo je in vsak ve oz. naj bi vedel, kaj je 

njegova dolžnost in naloga v podjetju. 

Da  

Osebna odgovornost  

Zaposleni E1: Vodja v našem podjetju zna razumljivo organizirati delovne 

dejavnosti tako, da vsakemu zaposlenemu dodeli nalogo, za katero meni, da 

jo bo najuspešneje opravil. 

Da  

Poznavanje zaposlenih 

Zaposleni E2: Je dobra organizatorka. Da  

Zaposleni E3: Prava organizatorka. Da  

Zaposleni F1: Večinoma da. Stvari se iz ure v ure spreminjajo, zato 

razumem, da je tudi nadrejenim težko voditi kaos, delegirati, slediti timu in 

pojasniti vse vedno dovolj natančno. 

Da  

Zelo fleksibilno delo 

Zaposleni F2: Delo je v tem podjetju dobro organizirano, zaradi rokov. 

Veliko ji pomagajo njeni neposredni vodje. 

Da  

Dobra organizacija  

Roki izvedbe  

Zaposleni F3: Delo večinoma poteka nemoteno, torej je dobro organizirano. Da  

Ali spodbuja in motivira zaposlene, da najdete v svojem delu izziv in zanimanje? 

Zaposleni A1: Ne. Ne  Motiviranje 

zaposlenih  

 

Notranja/osebna 

motivacija  

 

Motiviranje je 

pogojeno z vrsto 

dela/situacije  

Zaposleni A2: Večinoma. Da  

Zaposleni A3: Da, spodbuja nas. Da  

Zaposleni B1: Motivira in spodbuja nas. Da  

Zaposleni B2: Spodbuja in motivira nas zaposlene. Da  

Zaposleni B3: Zelo nas spodbuja. Da  

Zaposleni C1: Da. Svoje potenciale lahko koristno uporabljamo pri svojem 

delu. 

Da  

Zaposleni C2: Dela z nami, nadzoruje naš napredek, nam pomaga. To je 

motivacija. 

Da  

Zaposleni C3: Motivira in inspirira nas, da smo vsi učinkoviti pri delu. Da  

Zaposleni D1: Ne, če nisi sam motiviran, ne pomenijo zunanji dejavniki kaj 

dosti. 

Ne  

Osebna motivacija  

Zaposleni D2: Odvisno, za kakšno vrsto dela gre. V vsakem delu ne more 

biti dodatnega izziva. Največji izziv je, da sam sebi dokažeš, da lahko 

nalogo, delo ipd., katero moraš opraviti, narediti, izpolniti, opraviš čim 

bolje. 

Pogojenost z vrsto dela  

Situacija  

Osebna motivacija  

Zaposleni E1: Kadar je to mogoče, se delo prerazporedi tako, da se vsak 

preizkusi v novi vlogi in je tako postavljen pred nov izziv. S tem je vsakemu 

zaposlenemu omogočena rast in nadgrajevanje ter hkrati odkrivanje svojih 

»talentov« oz. sposobnosti. Vsak lahko poda svoje mnenje in predstavi svojo 

zamisel, ki je potem tema diskusije med ostalimi v timu. V kolikor se ideja 

smatra za dobro, se jo nato tudi izvede. 

Menjava vlog  

Novi izzivi  

Osebna rast  

Nadgrajevanje  

Identifikacija talentov  

Da  

Zaposleni E2: Skozi delo nas zelo motivira in spodbuja za nove ideje. Da  

Zaposleni E3: Zelo dobra motivatorka. Da  

Zaposleni F1: Da, Arlene nas veliko spodbuja. Da  

Zaposleni F2: Zelo je pozorna do nas in vedno nas spodbuja. Da  

Zaposleni F3: Kdor je priden delavec, ga vsi spodbujamo. Da  

Ali spodbuja komunikacijo z zaposlenimi in med njimi ter skrbi za dobre medosebne odnose? 

Zaposleni A1: Komunikacija je. Da  Spodbujanje 

komunikacije pri 

delu  
Zaposleni A2: Komunikacije je dovolj. Da  

Zaposleni A3: Da in odnosi tukaj notri so dobri. Da  
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Dobri medosebni odnosi  

Zaposleni B1: Spodbuja komunikacijo z in med zaposlenimi.  Da  

Zaposleni B2: Spodbuja komunikacijo v podjetju, ki krepi medosebne 

odnose. 

Da  

Medosebni odnosi  

Zaposleni B3: Spodbuja vsako komunikacijo. Da  

Zaposleni C1: Da. Skrbi za medosebno naklonjenost med nami vsemi. Da  

Zaposleni C2: Veliko komunicira z nami in tudi spodbuja nas, da to 

počnemo med seboj. 

Da  

Spodbujanje  

Zaposleni C3: Vsi lahko komuniciramo z njo, med seboj in s strankami. Da  

Zaposleni D1: Ne oz. nimam izkušnje s tem, da bi bil kakšen poseben 

poudarek na komunikaciji z/med zaposlenimi. 

Brez izkušenj  

Zaposleni D2: To je stvar človeka in ne vodje. Vodja nikoli ne more 

spremeniti osebnost človeka. 

Brez vpliva vodje  

Zaposleni E1: Z veliko stopnjo komunikacije je veliko večja verjetnost, da 

naletimo na nasprotujoča si mnenja med posamezniki. 

/ 

Zaposleni E2: Pri našem delu mora biti dobra komunikacije, ki pa tudi je. Da  

Zaposleni E3: Veliko komuniciramo z njo in med seboj. Da  

Zaposleni F1: Da, v našem podjetju so korektni odnosi, zato ker je 

komunikacija dobra. 

Da  

Korektni odnosi  

Zaposleni F2: Med nami mora biti komunikacija in zato so tudi dobri 

odnosi. To pričakuje od nas. 

Da  

Dobri odnosi  

Zaposleni F3: Tukaj ima jasna pravila. Da  

Jasna pravila  

Ali spodbuja timsko delo in ali nadzoruje zaposlene? 

Zaposleni A1: Da, spodbuja nas. Spodbujanje TD Spodbujanje TD 

(timskega dela)  

 

Posredni nadzor  

Zaposleni A2: Da, spodbuja nas, manj nadzoruje. Spodbujanje TD 

Manjši nadzor  

Zaposleni A3: Ne. Ne  

Zaposleni B1: Spodbuja timsko delo. Spodbujanje TD 

Zaposleni B2: Spodbuja skupinsko delo in sodelovanje v skupini. Spodbujanje TD 

Zaposleni B3: Da, spodbuja timsko delo. Spodbujanje TD 

Zaposleni C1: Da. Skrbi za stranke in timsko delo.  Spodbujanje TD 

Zaposleni C2: Oboje. Spodbujanje TD 

Zaposleni C3: Bolj podpira timsko delo oz. skupno sodelovanje. Nadzor  

Zaposleni D1: Deloma. Deloma  

Zaposleni D2: Da. Spodbujanje TD 

Nadzor  

Zaposleni E1: Nadzora praktično ni čutiti, saj vsi med seboj komuniciramo 

in smo seznanjeni z dogajanjem in nadaljnjimi nalogami. 

Brez občutka nadzora  

Komunikacija  

Seznanjenost z delom  

Zaposleni E2: Timsko delo spodbuja, nadzor pa je bolj posreden. Spodbujanje TD 

Posreden nadzor  

Zaposleni E3: Seveda, da smo tim, skupina. Ni potrebnega nadzora. Spodbujanje TD 

Nepotrebnost nadzora  

Zaposleni F1: Določene zaposlene nadzoruje dovolj, določeni bi potrebovali 

več nadzora.  

Delni nadzor  

Zaposleni F2: Od nas pričakuje veliko samostojnosti.  Pričakovanje samostojnosti 

Zaposleni F3: Vsekakor.  Spodbujanje TD  

Ali sprejema in spodbuja predloge/pobude zaposlenih za doseganje boljših rezultatov/ciljev? 

Zaposleni A1: Ne. Ne  Sprejemanje in 

spodbujanje 

predlogov 

zaposlenih  

Zaposleni A2: Da in Ne. Deljeno  

Zaposleni A3: Da, upošteva nas. Da  

Zaposleni B1: Sprejema in spodbuja predloge zaposlenih. Da  

Zaposleni B2: Seveda, sprejema in spodbuja pobude. Da  

Zaposleni B3: Naše predloge upošteva. Da  

Zaposleni C1: Da, zelo nas upošteva. Da  

Zaposleni C2: Do nas je vzpostavila dober sistem spodbujanja. Pohvale. Da  

Zaposleni C3: Spodbuja in upošteva naše predloge in sodelovanje. Da  

Zaposleni D1: Sprejema in spodbuja, v kolikor so smiselni. Da  

Smiselnost predlogov  

Zaposleni D2: Da, če so seveda predlogi koristni. Da  

Koristnost predlogov  
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Zaposleni E1: Zaradi branže, v kateri smo (gostinstvo), je seveda veliko dela 

individualnega, je pa potrebno vsak posamezen del na koncu spojiti v 

homogeno celoto.  

 

Zaposleni E2: Vsi naši predlogi so sprejeti, če so dobri. Pri tem nas spodbuja 

po novih. 

Da  

Kakovost predloga  

Novi predlogi  

Zaposleni E3: Vedno nas upošteva in skrbi, da delamo to, kar znamo. Da  

Zaposleni F1: Da, zelo nas upošteva. Da  

Zaposleni F2: Za predloge in pobude imamo obrazce. Da  

Obrazec  

Zaposleni F3: Vedno in povsod. Da  

Ali nudi pomoč zaposlenim pri reševanju strokovnih težav? 

Zaposleni A1: Ja, seveda. Da  Nudenje pomoči 

zaposlenim pri 

strokovnih težavah  
Zaposleni A2: Da, večinoma. Da  

Zaposleni A3: Da, pomaga nam, ko je potrebno. Da  

Ocenitev primera  

Zaposleni B1: Nudi pomoč zaposlenim pri reševanju težav. Da  

Zaposleni B2: Veliko nam pomaga, ko smo v dilemi. Da  

Pomoč v dilemah  

Zaposleni B3: Strokovno pomoč nam nudi vedno. Strokovna pomoč  

Zaposleni C1: Nudi nam pomoč, svetuje pri delu in reševanju problemov. Da  

Svetovanje  

Reševanje problemov  

Zaposleni C2: Vedno, vsak trenutek, uro …  Da  

Zaposleni C3: Je izkušena podjetnica in svojim zaposlenim in strankam 

pomaga pri reševanju težav. 

Da  

Izkušenost  

Reševanje težav  

Zaposleni D1: Da, nudi pomoč zaposlenim. Da  

Zaposleni D2: Da. Da  

Zaposleni E1: V primeru, da ima kdo kakšno vprašanje iz stroke, vodja 

priskoči na pomoč in skuša rešiti problematiko.  

Strokovna pomoč 

Reševanje problemov  

Da  

Zaposleni E2: Vsem, vedno. Da  

Vedno vsem  

Zaposleni E3: Seveda nam pomaga, saj je del skupine, ki ustvarja. Da  

Del tima  

Zaposleni F1: Seveda nam pomaga. Da  

Zaposleni F2: Seveda. Da  

Zaposleni F3: Zelo je pametna. Da  

Ali izreka pohvalo za dobro opravljeno delo oz. kritiko za slabše opravljeno delo? 

Zaposleni A1: Da. Predvsem kritiko. Da  

Predvsem kritika  

Izreka (javne) 

pohvale in kritiko  

Zaposleni A2: Da in Ne. Kakor kdaj. Deljenost  

Zaposleni A3: Da, oboje. Pohvala  

Kritika  

Zaposleni B1: Pohvali in kritizira nas. Pohvala 

Kritika  

Zaposleni B2: Je zelo kritična, pa tudi pohvali nas, ko je potrebno. Kritičnost  

Pohvala  

Zaposleni B3: Za dobro delo nas večkrat pohvali, za slabo opravljeno delo 

pa tudi pokritizira. 

Pohvala  

Kritika  

Zaposleni C1: V kritiko vključuje tudi srce, zato jo izreka na samem in 

pohvalo javno. 

Kritika individualen 

pogovor 

Pohvala javna  

Zaposleni C2: Vedno nas javno pohvali. Kritiko pa rešujemo posamično.  Javna pohvala  

Individualen pogovor – 

kritika  

Zaposleni C3: Njene pohvale so iskrene in njena kritika ni ponižujoča. Iskrena pohvala  

Kritika ne ponižujoča  

Zaposleni D1: Da, pohvalo in kritiko. Pohvala  

Kritika  

Zaposleni D2: Da, oboje. Pohvala  

Kritika  
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Zaposleni E1: V kolikor se stori napaka, smo na to opozorjeni oz. se sami 

med seboj opozorimo in skušamo napako rešiti in preprečiti, da bi se še kdaj 

pripetila. 

Opozorilo napake  

Opozorila sodelavcev  

Zaposleni E2: Če si zaslužimo, nas pohvali in tudi pokritizira. Pohvala  

Kritika  

Zaposleni E3: Oboje. Pohvala  

Kritika  

Zaposleni F1: Da, včasih izrazi kritike na neustrezen način, a tudi to se z leti 

spreminja in spremembe opazimo. 

Neustrezna kritika  

Spreminjanje  

Zaposleni F2: Oboje, ker je potrebno. Pohvala  

Kritika  

Zaposleni F3: S pohvalo in kritiko zna. Pohvala 

Kritika  

Ali posveča pozornost inovativnosti? 

Zaposleni A1: Da. Da  Spodbuja 

inovativnost  Zaposleni A2: Da. Da  

Zaposleni A3: Kaj to, a ja, ja. Da  

Zaposleni B1: Daje pozornost inovativnosti. Da  

Zaposleni B2: Da, posveča pozornost inovativnosti. Da  

Zaposleni B3: Glede inovacije v naši dejavnosti ni dosti za narediti. Da  

Dejavnost z nizko 

inovativnostjo  

Zaposleni C1: Spodbuja inovativne ideje nas vseh. Da  

Zaposleni C2: Spodbuja inovativne ideje in predloge glede našega dela. Da  

Zaposleni C3: Ja. Da  

Zaposleni D1: Da. Da  

Zaposleni D2: Da. Da  

Zaposleni E1: Ja. Da  

Zaposleni E2: V naši branži je zelo dobrodošla inovativnost. Dobrodošla inovativnost  

Da  

Zaposleni E3: V našem poslu je nujna inovativnost. Nujnost  

Da  

Zaposleni F1: Imamo obrazce za predloge zaposlenih. Obrazci predlogov  

Da  

Zaposleni F2: Ja, tudi ona sama je inovativna. Da  

Zgled  

Zaposleni F3: Velikokrat. Da  

Ali sproti rešuje težave in konflikte? 

Zaposleni A1: Da, sproti se rešujejo težave. Da  Sprotno reševanje 

težav  Zaposleni A2: Sproti rešuje težave. Da  

Zaposleni A3: Ne. Ne  

Zaposleni B1: Težave in probleme sproti rešujemo. Da  

Zaposleni B2: Težave in konflikte rešujemo sproti. Da  

Zaposleni B3: Takoj rešujemo probleme, če nastanejo. Da  

Zaposleni C1: Seveda, saj to je naložba v dobre odnose. Da  

Naložba v dobre odnose  

Zaposleni C2: Reševanja težav in konfliktov se loteva sproti. Da  

Zaposleni C3: Vsak dan sproti, če je potrebno. Da  

Zaposleni D1: Odvisno, kakšne so te težave, včasih se lahko zavleče. Pogojenost s težavo  

Zaposleni D2:  Da, želi zadeve razjasniti in se pogovoriti z dotično osebo. Da  

Pogovor  

Zaposleni E1: Z veliko stopnjo komunikacije je veliko večja verjetnost, da 

naletimo na nasprotujoča si menja med posamezniki. V večini primerov te 

sami uspešno rešimo, so pa primeri, da naletimo na konflikt. Naučili smo se, 

kako jih reševati tako, da sta obe strni hkrati zadovoljeni in deležni določene 

stopnje prilagajanja. Vsekakor delujemo vedno v dobrobit podjetja s 

sledenjem zastavljenih načel, ki jih zaposleni razumemo in sami stojimo za 

njimi ter jih podpiramo. Kompromisi so v tem primeru zelo pomembni. 

Ravno v takšnih situacijah menim, da je vodja kot ženska veliko bolj 

uspešna kot moški, ravno zaradi omenjene empatije. 

Samostojno reševanje  

Med zaposlenimi  

Naučenost reševanja  

Zadovoljstvo  

Načela zaposlenih  

Kompromisi  

Bistvena prednost ženske 

vodje  

Da  

Zaposleni E2: Nobena težava ne sme počakati, ker je narava dela taka. Da  

Zaposleni E3: Takoj, na mestu, rešujemo probleme. Da  

Zaposleni F1: Včasih ne dovolj hitro. Zaposleni želimo hitro ukrepanje, a ne 

poznamo seveda ozadja.  

Včasih ne dovolj hitro  
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Zaposleni F2: Večinoma vedno.  Večinoma  

Zaposleni F3: Ja, sproti.  Da  

Ali je vodji pomembnejša materialna ali nematerialna spodbuda? 

Zaposleni A1: Materialna. Materialna spodbuda  Nematerialna 

spodbuda (10x) 

 

Materialna 

spodbuda (6x) 

 

Nepoznavanje 

odgovora (4x) 

Zaposleni A2: Materialna. Materialna spodbuda 

Zaposleni A3: Nematerialna spodbuda. Nematerialna spodbuda 

Zaposleni B1: Oboje skupaj. Materialna spodbuda 

Nematerialna spodbuda 

Zaposleni B2: Oboje. Materialna spodbuda 

Nematerialna spodbuda 

Zaposleni B3: Materialna in nematerialna. Materialna spodbuda 

Nematerialna spodbuda 

Zaposleni C1: Nematerialna. Nematerialna spodbuda 

Zaposleni C2: Nematerialna spodbuda. Nematerialna spodbuda 

Zaposleni C3: Nematerialna spodbuda. Nematerialna spodbuda 

Zaposleni D1: Ne vem. / 

Zaposleni D2: Ne vem. / 

Zaposleni E1: Nematerialna. Nematerialna spodbuda 

Zaposleni E2: Najprej nematerialna, vendar nastopi tudi materialna 

spodbuda. 

Nematerialna spodbuda 

Zaposleni E3: Bolj nematerialna, čeprav danes živimo v materializmu. Nematerialna spodbuda  

Zaposleni F1: Težko dogovorim. / 

Zaposleni F2: Mislim, da materialna. Materialna spodbuda 

Zaposleni F3: Ne vem točno. / 

Ali skrbi za strokovno izpopolnjevanje oz. izobraževanje zaposlenih? 

Zaposleni A1: Da. Da  Skrb za 

izpopolnjevanje in 

izobraževanje  

 

Samoiniciativnost  

Zaposleni so 

kapital  

Internet  

Zaposleni A2: Da. Da  

Zaposleni A3: Tudi. Da  

Zaposleni B1: Strokovno nas izpopolnjuje. Da  

Zaposleni B2: Izobražujemo se preko interneta. Internet  

Da  

Zaposleni B3: Skrbi za izpopolnjevanje našega znanja. Da  

Zaposleni C1: Da, pri njej je na prvem mestu strokovnost. Da  

Pomembna strokovnost  

Zaposleni C2: Dobro skrbi za naš razvoj in nam omogoča izobraževanja. Da  

Osebni razvoj  

Zaposleni C3: Ve, da smo zaposleni kapital, zato skrbi da se 

izpopolnjujemo. 

Da  

Zaposleni so kapital  

Zaposleni D1: V kolikor je smiselno oz. relevantno. Da  

Zaposleni D2: Predaja nam informacije, katere prejme na raznih 

izobraževanjih, seminarjih ipd. 

Predaja znanja  

Da  

Zaposleni E1: V primeru, da vprašanja nismo sposobni rešiti, se 

poslužujemo zunanjih virov. Od tukaj sledi tudi odločitev vodje, da je 

vsakemu omogočeno izobraževanje. Velikokrat so te pobude 

samoiniciativne in so torej stvar odobritve vodje. Normalno, da so vse 

deležne pozitivnega odziva. 

Nezmožnost reševanja  

Zunanji viri  

Omogočanje izobraževanj  

Da  

Samoiniciativnost  

Zaposleni E2: Skrbi, da se izpopolnjujemo v stroki. Da  

Zaposleni E3: Za vse je poskrbljeno izobraževanje, lahko pa se tudi sami 

preko interneta, ki je zastonj. 

Da  

Samoizobraževanje  

Internet  

Zaposleni F1: Vsakemu zaposlenemu nudi izobraževanja, glede na potrebe 

njegovega dela. 

Potrebe dela  

Da  

Zaposleni F2: Redno. Da  

Zaposleni F3: Ja. Da  

Ali omogoča dobre delovne razmere? 

Zaposleni A1: Seveda. Da  Omogočanje 

dobrih delovnih 

razmer  

 

Medosebni odnosi  

Delovni prostori 

Delovna klima  

Zaposleni A2: Od vedno. Da  

Zaposleni A3: Od začetka. Da  

Zaposleni B1: Imamo dobre delovne pogoje. Da  

Zaposleni B2: Razmere v podjetju so dobre. Da  

Zaposleni B3: Delovne razmere so odlične. Da  

Zaposleni C1: Dobro se počutim. Da  
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Zaposleni C2: Je dobra in poštena, kar pomeni, da imamo dobre razmere za 

delo. 

Da  

Poštenost  

Zaposleni C3: Vodja skrbi za dobre in stabilne delovne razmere in prostor. Da  

Odnosi 

Prostor  

Zaposleni D1: Ja in ne, naš tim je zelo sposoben, ampak se mi zdi, da smo 

včasih omejeni. 

Deljenost mnenja  

Zaposleni D2:  Da. Da  

Zaposleni E1: Da, delovne razmere so dobre in vzdušje med zaposlenimi 

tudi. 

Da  

Dobra delovna klima  

Zaposleni E2: Imamo dobre delovne pogoje. Da  

Zaposleni E3: Bolje ne bi moglo biti. Morda, če bi bili prostori njeni. Drugo 

pa je o.k. 

Da  

Zaposleni F1: Dobro se počutim v tem delovnem okolju. Da  

Zaposleni F2: Lepo imamo tukaj sedaj. Da  

Zaposleni F3: Rad pridem na delo. Da  

Ali je vodenje vaše nadrejene bolj sodobno in imajo zaposleni večjo svobodo pri delovanju in razmišljanju ali pa je pretežno 

avtoritativno in tradicionalno? 

Zaposleni A1: Zaposleni imamo večjo svobodo. Svoboda  

Sodobno vodenje  

Sodobno vodenje s 

svobodo  

Zaposleni A2: Da, prvo, svobodno. Svoboda  

Sodobno vodenje  

Zaposleni A3: Svobode imamo pri delu in razmišljanju dovolj. Sodobno, ja 

bolj sodobno.  

Svoboda  

Sodobno vodenje 

Zaposleni B1: Vodi bolj sodobno, da imamo zaposleni večjo svobodo pri 

razmišljanju. 

Svoboda  

Sodobno vodenje 

Zaposleni B2: Je bolj sodobna voditeljica, z nekaj tradicionalnosti. Svoboda  

Sodobno vodenje 

Malo tradicionalnosti  

Zaposleni B3: Tradicionalno. Tradicionalno vodenje  

Avtoritativno  

Zaposleni C1: Vodi na sodobno. Svoboda  

Sodobno vodenje 

Zaposleni C2: Bolj sodobno. Svoboda  

Sodobno vodenje 

Zaposleni C3: Moderno in fleksibilno. Svoboda  

Sodobno vodenje 

Zaposleni D1: Ni ne pretežno eno ne drugo, odvisno, za katero delo se gre. Pogojenost z delom  

Zaposleni D2: Zaposleni imajo svobodo, če je njihovo delo opravljeno 

korektno. 

Svoboda  

Sodobno vodenje 

Korektnost dela  

Zaposleni E1: Sem povedala na začetku. Bolj sodobno, demokratično. Svoboda  

Sodobno vodenje 

Demokratično  

Zaposleni E2: Zaposleni imamo možnost osebnega razvoja. Vodja nam daje 

osebno svobodo pri ustvarjanju.  

Svoboda  

Sodobno vodenje 

Osebni razvoj  

Zaposleni E3: Je sodobna voditeljica, saj nam daje veliko svobode pri 

ustvarjanju. 

Svoboda  

Sodobno vodenje 

Zaposleni F1: Vedno bolj sodobno. Svoboda  

Sodobno vodenje 

Zaposleni F2: Prvo, svobodno, sodobno.  Svoboda  

Sodobno vodenje 

Zaposleni F3: Moderno, ja, svobodno.  Svoboda  

Sodobno vodenje 

Ali zaposleni zaupate vaši vodji in verjamete vanjo? 

Zaposleni A1: Zaupam in verjamem. Zaupanje v vodjo  

Vera v vodjo  

Zaupanje v vodjo  

Vera v vodjo 

Zaposleni A2: Zaupanje je. Zaupanje v vodjo  

Zaposleni A3: Da, jaz ja. Večinoma. Zaupanje v vodjo  

Vera v vodjo 

Zaposleni B1: Zaposleni zaupamo vodji in verjamemo vanjo.  Zaupanje v vodjo  

Vera v vodjo 

Zaposleni B2: Zaupa nam in mi zaupamo njej. Zaupanje v vodjo  

Zaposleni B3: Vsi si zaupamo, kar je poslovnega.  Zaupanje v vodjo  
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Zaposleni C1:  Zaposleni morajo zaupati vodji in drug drugemu. Zaupanje v vodjo  

Zaposleni C2: Če njej ne bi zaupali, bi šli drugam, ne? Zaupanje v vodjo  

Zaposleni C3: Zaupamo v njeno vizijo in verjamemo v njene cilje-uspehe. Zaupanje v vodjo /vizijo 

Vera v vodjo/cilje  

Zaposleni D1: Ne morem tega odgovoriti za vse zaposlene, sama zaupam in 

verjamem, dokler se ne izkaže drugače. 

Zaupanje v vodjo  

Vera v vodjo 

Zaposleni D2: Da. Zaupanje v vodjo  

Vera v vodjo 

Zaposleni E1: Drugače ne more biti. Zaupanje v vodjo  

Vera v vodjo 

Zaposleni E2: Zaupanje je obojestransko. Obojestransko zaupanje  

Zaposleni E3: Totalno zaupanje. Zaupanje v vodjo  

Zaposleni F1: Da, imam svoje dvome. Ko jih imam, jih tudi direktno povem.  Zaupanje v vodjo  

Zaposleni F2: Ja.  Zaupanje v vodjo  

Vera v vodjo 

Zaposleni F3: Večina. Jaz osebno ja.  Zaupanje v vodjo  

Vera v vodjo 
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PARADIGMATSKI MODEL 

 

Spremembe v stilu 
vodenja 

zadovoljstvo  

STALIŠČA O ZNAČILNOSTIH ŽENSKEGA STILA VODENJA 
(RV5) 

OPREDELITEV DO LASTNEGA STILA VODENJA (RV2) 

VPLIV NA ZAPOSLENE (RV4)  

DEMOKRATIČEN/SODOBEN STIL 
VODENJA  

Zadovoljstvo z lastnim 
stilom vodenja 

Različno 
dojemanje vloge  

Mentor  
Član tima  

Osebna blagovna znamka  
Upravljavec  

Dostopnost  
Odločnost  

Samostojnost 
zaposlenih 

zaupljivi 
medosebni 

odnosi  

svoboda in 
samostojnost  

Dokazovanje 
enakovrednosti  

specifične 
kompetence/značilnosti  razlike z moškim stilom 

vodenja  

prisotnost stereotipov  

Ustvarjalnost  
Kreativno mišljenje  

Povezovanje  
Fleksibilnost  

Razpršena pozornost  

Nedostopnost  
Konfliktnost  

Ozkoglednost   

Stili vodenja podjetnic v MSP  

RAZUMEVANJE KONCEPTA VODENJA 
(RV1) 

analiza in izkoriščanje 
zmožnosti tima  

Učinkovita organizacija 
delovnega procesa  

intuitivnost  

odgovornost za 
delovni proces  

Timsko doseganje ciljev  

KOMPETENCE/ZNAČILNOSTI   

transfer 
družinskih vlog  

Produktivnost 
tima  

Osebne 
vrednote  

Samorefleksija  
Osebnostna rast  

Skrb za dobre 
medosebne odnose  

Empatija  

Izobraževanje zaposlenih 
Inovativnost 

Razumljiva organizacija 
dejavnosti 

Motiviranje  
Odprta komunikacija  

Timsko delo 
MS in NS 

Dostopnost  
Reševanje konfliktov  

Izrekanje pohval in kritik 
Transparentnost 

zahtev  

RAZVOJ LASTNEGA STILA VODENJA (RV3) 

ZUNANJI DEJAVNIKI 

Podpora družine  

Lokalna/nacionalna 
politika  

VPLIVNI 
DOGODKI  

Svetovna 
gospodarska kriza  

Konkurenca  

Reorganizacija 
podjetja  Selitev  

NOTRANJI DEJAVNIKI  

Kontinuiteta poslovanja 
(brez vpliva) 

Globalizacija trga  

Osebne želje (samostojnost, svoboda) 

Osebne 
lastnosti  

Pretekle 
izkušnje  

Uresničevanje vizije 


